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I 55 milyon liralık dev proje ile Gemlik Körfezi’nin güneydoğu yerleşim alanları kurtulacak

^ISKi Körlez ftnimasma imza anı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sonunda imza atıldı...
. Nüfusu 120 bine dayanan Gemlik’te, bugü 
jpe kadar kanalizayon atıklan ilkel yöntem
iyle arıtılmadan denize salınıyordu.

3ediyeler, kentlerde yaşayan insanların 
?r türlü sorunlarını çözmek ve yaşamı 
olaylaştırmak için kurulmuşutur.

< lelin görün ki, bir turizm, sanayi ve tarım 
nti olan Gemlik’te, en temel belediye gö 
/terinden biri olan kanalizasyon arıtma

^runu, bugüne kadar çözülmemişti.
45 974 yılında başlayıp, 10 yılda bitirilen bu 
fâıkü toplama ve denize dejarj sistemi ile 
' * umu idare ediyorduk. Dev. 4’de

Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
Gemlik Körfezi’ni 
yaklaşık 55 milyon 
liralık yatırımla atık 
sulardan arındıra
cak dev projeye 
imza attı.
Mudanya, Güzelyalı, 
Gemlik, Altıntaş, 
Kurşunlu, Küçük 
Kumla, 
Büyükkumla, 
Alaattinbey, 
Kırcaali’nin de yer 
aldığı Marmara 
Denizi’nin Güney 
doğu kıyılarındaki 
yerleşim alanlarının 
tamamını içine alan 
projenin hayata 
geçmesiyle Gemlik

Körfezi yeniden 
hayat bulacak. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetin Avcı,

projenin 54 milyon 
490 bin liralık yatı 
rım büyüklüğüne 
sahip olduğunu vur- 
guladı.Ha. syf. 3’de

mlıM 
M

Gemlik Belediye 
spor, bir oyuncu 
sunu daha profes 
yönel takıma gön
dermenin mutlu
luğunu yaşıyor.
U16 ve U17 takım
larında "Gol Maki 
nesi" olarak anı 
lan, Mustafa Toğ 
rai, Muğla Fethiye 
Spor’un, Akademi 
17 yaş takımına 
transfer oldu.7’de

I

a ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
r® “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

$EMlA
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

fcJl vefakardır, dostlarını asla
İle 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.

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır,
îğitim ilkesi

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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B USKI Körtez arıtmasına imza attı
VERDİKÇE ARTIYOR...

Allah, “Dilediğime öyle zenginlik 
veririm ki; onlar beni anımsamazlar. 
Çünkü kalpleri mühürlenmiştir” buyur
maktadır.

Rahmetli Sayın Asım Kocabıyık kalbi 
mühürlenmemişlerden, gönlü ganiler
den.

Yurtsever, bu yurtta edindiğini bu 
yurdun insanına veren, ülkenin kalkın
ması için ömrünün sonuna kadar 
uğraş veren işadamımız.

Binlerce yurttaşımız işyerlerinde 
çalışarak geçimini sağlıyor.

Yıllarca devletine vergi ödeyen yur
dun kültürel gelişmesine, aydın bir 
toplum oluşması için eğitime, sanata 
önemli katkı sunan işyerleri, eğitim 
vakıftan ile ülkenin birçok yöresinde 
okullar, fakülteler açarak eğitime katkı 
sunuyor.

Kültür etkinliklerde Türkiye’yi tanıtı 
.yor. Armağan ettiği camilerin minarele 
rinden ezan sesi yurt semalannda 
yankılanıyor beş vakitte.

Sayın Asım Kocabıyık’ın en büyük 
eseri Borusan Holding “Annemin işi 
benim geleceğim” projesi kapsamında 
on ilde on OSB de “Borusan Neşe 
Fabrikası” kreş ve gündüz bakım evleri 
kuruyor.

Özellikle kadın işçilerin yoğun 
çalıştığı yöre ve organize sanayi böl
geleri seçilmiş.

4 Borusan’ın bu projesi ile Aile ve 
I Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da işbir
liği yapıyor.

Borusan Neşe Fabrikası’nın ilki iki 
bin civarında kadının çalıştığı 
Adıyaman OSB de açılmış bulunuyor.

Neşe Fabrikası 75 çocuk kapasiteli. 
Açılışın ilk haftasında 34 yavrumuza 
yuva olmuş durumda.

Çocuk bakımı sorunu nedeni ile 
kadınlarımızın % 75 i çalışamıyor.

Borusan, BORUSAN NEŞE FAB
RİKASI projesiyle çocuk bakımı nedeni 
ile çalışamayan kadınlara destek 
sağlayıp, iş gücüne katılmalarını 
öngörüyor.

Böylece sanayide daha çok kadın 
çalışma fırsatı bularak ekonomik 
özgürlüklerini kazanacak, ekonomik 
özgürlük kadına toplumsal yaşamda 
dana çok söz sahibi olma fırsatı yarata 
çaktır.

Öngörülen proje çocukların zihinsel 
ve fiziksel gelişimini sağlayacak.

Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülke 
ler seviyesine ulaşamaması, kadınların 
iş hayatında yer almamasından kay
naklanmaktadır.

Borusan, daha fazla kadının iş haya 
tına, katılımını sağlamak için Afyon, 
■Malatya, Şanlıurfa, Çorum, Karaman, 
Ordu-Fatsa, Mardin ve Diyarbakır OSB 

, terinde önümüzde yıllar içinde Neşe 
Fabrikalarını hizmete koyacak.

Görülüyor ki; yararlı işlere yatırım 
yapanların servetlerinde azalma 
olmuyor onlar hayra verdikçe artıyor.

Kimileri bu gerçeği görüp bir anlaya- 
bilse nefsine esir olmasa...

Hem dünyaları mamur, hem ahiretleri 
mamur...

Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
Gemlik Körfezi’ni 
yaklaşık 55 milyon 
liralık yatırımla atık 
sulardan arındıracak 
dev projeye imza 
attı.
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
Gemlik 
Körfezi’ndeki atık 
suları antma tesis
lerine taşıyacak 
kolektör üniteleri 
yapım anlaşmasını; 
Altınbaş, Kanık ve 
Mufa inşaat şirket
leri ile imzaladı 
Mudanya, Güzelyalı, 
Gemlik, Altıntaş, 
Kurşunlu, Küçük 
kumla, Büyükkumla, 
Alaattinbey, 
Kırcaali’nin de yer 
aldığı Marmara 
Denizi’nin Güney 
doğu kıyılarındaki 
yerleşim alanlarının 
tamamını içine alan 
projenin hayata 
geçmesiyle Gemlik 
Körfezi yeniden 
hayat bulacak. 
Kolektörlerde 
toplanacak atık 
suların Gemlik, 
Kurşunlu, 
Mudanya’da yapıla
cak arıtma tesisle 
rine taşınacağını 
belirten BUSKİ

Bunaltıcı günler geliyor
Mevsim normalleri 
nin üzerinde seyre
den hava sıcaklıkları 
ve zaman zaman 
yüzde 90'ları aşan 
nem nedeniyle 
bunaltıcı günler 
yaşanan Güney 
Marmara'da, sıcağın 
etkisi bugün daha 
da artacak.
Ağustos ayının ilk 
haftası yağışla 
beraber sıcaklıklar
da düşüş meydana 
gelecek.
Güney Marmara 
illerinde 2 Ağustos 
Cumartesi günü et 
kili olacak ve sıcak
lıkları 2-3 derece 
düşürecek yağışın, 
havayı az da olsa 
serinletmesi bek
leniyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü

Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetin 
avcı, projenin 54 
milyon 490 bin 
liralık yatırım büyük
lüğüne sahip 
olduğunu vurguladı. 
Körfezin turizm 
potansiyeli 
Kolektör inşaatla 
rının 2 yıllık süreçte 

tahminlerinden 
derlediği bilgilere 
göre, mayıs ve hazi
ran aylarında aşırı 
yağışların etkili 
olduğu Bursa, Balık 
esir, Çanakkale ve 
Yalova'da Temmuz 
ayından itibaren ha 
va sıcaklıkları mev 

tamamlanacağım 
ifade eden Çetinav 
cı, "Proje hayata 
geçtiğinde, Gemlik 
Körfezi’ndeki atık 
sulardan kaynak 
lanan kirlilik de son 
bulacak.
Gemlik Körfezi’ 
ndeki biyolojik 
yaşamın çeşitliliği 

sim normallerinin 1- 
5 derece üzerine 
çıktı. Son günlerde 
hissedilen yüksek 
nem, mevsim nor
mallerinin üzerinde
ki sıcaklıklarla bir- 
leşince havanın 
bunaltıcı etkisi iyice 
arttı. Sıcaklıkların 

ve devamlılığına 
olumlu katkı 
sağlayacak proje, 
aynı zamanda, 
körfezin turizm 
potansiyelini gele
ceğe taşımaya 
aday bir süreci de 
beraberinde getire
cek" diye konuştu. 
İmza töreninde 
BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Güngör 
Gülenç, BUSKİ 
Kanalizasyon 
Dairesi Başkanı 
Mesut Boz, Altınbaş 
İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bahri Altınbaş, 
Altınbaş Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Murat 
Altınbaş ile Ar-Tem 
Proje Müdürü Saim 
Tekeli de hazır 
bulundu.

ardından yarın 
yağış bekleniyor. 
Son günlerde 
geceleri dahi serin
lemeyen Güney 
Marmara'da yağışın 
etkisiyle hava sıcak
lığı 2-3 derece 
azalacak.
Bursa'da bugün en 
yüksek 34 derece 
olacak sıcaklık, 2 
Ağustos'ta etkili 
olacağı bildirilen 
yağışın ardından 
2 derece düşecek, 
ilde 3 Ağustos 
Pazar günü 
kesilecek yağış, 4 
Ağustos Pazartesi 
günü yeniden 
etkili olacak.
Kentte havadaki 
nem oranı ise 
5 gün yüzde 81-88 
olacak.
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Güne Bakış llskertik siteleri kanatrtalıiMT
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Sonunda imza atıldı...
O yıllar, Gemlik’de turizmin gelişmeye 

başladığı yıllardı.
Belediye Bakanlığı görevinde AP’den 

rahmetli İbrahim Akıt vardı.
15 kişilik Belediye meclisinde 9 AP, 6 

CHP’li üye bulunuyordu.
Anımsadığım kadarıyla, Gemlik’in o 

günkü nüfusunun ihtiyacını giderecek 
olan olan kanalisasyon toplama ve de 
nizde doğa yoluyla temizleme projesi ya 
pılmıştı.

Bu proje, bölgemizde bir tek Erdek ve 
Gemlik’te uygulanacaktı.

O yıllarda Manastır diye bir yerleşim 
bölgesi de yoktu.

Ova da bugünkü gibi yağmalanmamıştı. 
Ovadatanm yapılıyordu.
Ovada tek yerleşim yeri, Pazar Caddesi 

boyuydu.
1974 yılında başlayan bu proje, Kıbrıs 

çıkartmasından sonra ödeneksizlikten 10 
yılda bitirilebildi.

Kent içinden toplanan kanalizasyon 
atıklan, bugünki BUSKI binasının arkasın 
da bulunan terfi istasyonunda toplana 
rak, burada dinlendirildikten sonra 1550 
metre uzaklıktaki Körfezin dip akıntısının 
saptandığı bir noktaya bırakılıyordu.

Karsak Deresi’nin önünden başlayan 
ve ileriye doğru uzanan beyaz dubalar, 
boru hattının geçtiği yerlerdir.

O günlerde ilçenin nüfusu 10 bin civa 
nndaydı.

Bugün 120 bin...
Aradan 40 yıl geçti...
Gemlik’in pişil iği, Körfeze atılıyor.
Yanhz Gemlik’in mi?
Orhangazi ve çevredeki tüm yerleşim 

birimlerinin..
Gemlik, tarım şehri olmaktan çıkarıldı, 

birsanayi kenti oldu.
2006 yılından beri de Gemlik, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı.
Bölgesel projesi hazır olan kanalizas 

yon arıtıma işi, finansman sorunu nede 
riıyfıe yMarûır ’be'ıûdffrıyordu.

Finansman bulundu ki, ihale yapılmış 
ve işi alan firma ile protokol BUSKİ de 
imzalanmış.

Hayır olsun diyoruz.
Geç de olsa, Gemlik ve Gemlik Körfezi 

için önemli olan bir büyük proje hayata 
geçiyor.

ûııehz aksamadan oneCve Göthıııcın en 
ohemn'sorlı'nlahnaan Din ae sona erer.

Emeği geçen herkese teşekkür eder 
ken, bu projenin bedelinin halka su fatu~ 
ralanna zam olarak yansımamasını da 
diliyoruz.

Unutmayın Mehmet Turgut’un ilk bele 
diye başkan seçildiği dönemlerde 
Gemlik halkı metre küpü 50 kuruştan su 
içiyordu.

Şimdi ise 10 liraya İçiyor.

Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, "Türkiye 
deki bütün askerlik 
şubeleri kapatıla
bilir. Hizmet 
aksamaz" dedi. 
Sivas'tan karayoluy- 
la Erzincan'a gelen 
Yılmaz, Erzincan 
Valiliği'ni ziyareti 
sırasında basın 
mensuplarına yap
tığı açıklamada, 
2011 yılından 
itibaren 150 askerlik 
şubesini kapattık
larını belirterek, 
"Çok daha net 
söyleyeyim, şu anda

Uludağ Universitesi'nde Tavı Yöntemiyle 
Ameliyatsız flört Kapak Değişimi Yanıldı
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Hemodinami 
Laboratuvan'nda ilk 
kez bir hastaya 
Transkateter 
Yöntemle Aort 
Kapak 
Değiştirilmesi (TAVI) 
yöntemi ile kalbe 
aort kapak takıldı. 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı'ndan Prof. Dr. 
O. Akın Serdar, Doç. 
Dr. Bülent özdemir,

itseler için tercih maratonu başladı
Ortaöğretim Kurum 
larına Geçiş Uygula 
ması Tercih ve Yer 
leştirme e-Kılavu 
zu'na göre, Anadolu 
liselerine, anadolu 
imam hatip lisele 
rine, çok programlı 
anadolu liselerine, 
fen liselerine, 
mesleki ve teknik 
anadolu liselerine, 
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-

Türkiye'deki bütün 
askerlik şubeleri 
kapatılabilir. Hizmet 
aksamaz. Niye 
aksamaz? E-Devlet 
üzerinden bir şifre 
alınması kaydıyla bu 
Ağustos celbinde de

Uzm. Dr. Saim Sağ 
ve Kalp Damar 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı'ndan Doç. Dr. 
Murat Biçer ve Uzm. 
Dr. İris Kan tarafın-

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 
yapılacak okulun 
kayıt-kabul şartlarını 
taşıyan ve YEP'e 
sahip olan öğrencil- 

başlattık, interriete 
girersiniz, hangi 
askerlik şubesine 
şevkinizin 
yapıldığını 
öğrenirsiniz" diye 
konuştu. Yılmaz, 
şöyle devam etti: 

dan yapılan operas 
yonla Medtronic 
Core Valv 
Transkatater 31 Aort 
kapak hastaya başa 
rıyla yerleştirildi.

----

er başvurabilecek. 
Tercihler, öğrenci ya 
da veli tarafından, 
https://e- 
okul.meb.gov.tr 
internet adresinden 
yapılabileceği gibi 
öğrencinin 8. sınıfı 
tamamladığı 
ortaokuldan ya da 
herhangi bir 
ortaokul müdür
lüğünden de yapıla- 

"Ondan sonra o 
sevk için size bir 
yolluk ücreti ödenir, 
o yolluk ücretinizin 
de hangi PTT şubesi 
ya da banka şube
sine yattığını da 
öğrenirsiniz.
Ömrünüzde bir sefer 
bile askerlik şube
sine gitmeden 
askerlik hizmetini 
tamamlarsınız. 
Dolayısıyla diyoruz 
ki vatandaş devletin 
ıTıCmuruyîZ muhatap 
olmasın. Vatandaş 
gelip de askerlik 
şubesinde bek
lemesin?

Aynı zamanda 
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Daimi Kaya da 
Procter olarak 
işleme eşlik etti. 
Açık kalp operas 
yonunun yüksek 
riskli olduğu 85 
yaşında ciddi aort 
kapak darlığı ve 
ciddi kalp yetersi
zliği (EFyüzde16) 
olan hasta TAVI işle
mi ile sağlığına 
kavuştu.

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.goK. 
tr, http://oges. 
meb.gov.tr veya 
https://eokul.meb. 
gov.tr internet 
adreslerinde yayım* 
lanan, okulların kod
larına göre velisi 
tarafından en fazla 
15 tercih olmak 
üzere yapılacak.

I
I

I 
r

ı H
Ü 
k 
I 
Ol 
Ot 
Hi 
Ay

https://e-okul.meb.gov.tr
http://www.meb.goK
http://oges
meb.gov.tr
https://eokul.meb


1 Ağustos 2014 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 5

jftlliöllii sürücü laciana yol acıynrdu
Orhangazi’de, 
kamyonetin arkadan 
çarptığı traktördeki 
1'i çocuk 5 kişi yara
landı. Zeytinliğe 
giren kamyonette 
bulunan 2 kişi de 
yaralanırken, kaza 
yerinde can pazarı 
yaşandı. Kaza 
yerinden kaçan ve 
daha sonra jandar
maya teslim olan 
kamyonet sürücüsü 
nün 1.00 promil 
alkollü olduğu 
belirlendi.
Kaza, Orhangazi- 
İznik Karayolu’nda 
meydana geldi.
Dutluca Mahalle 
si’nde oturan İsmail 
Türköz (27), yakın
larını traktörünün 
arkasında bulunan 
sepete bindirdikten 
sonra Yenisölöz 
Mahallesi’ndeki 
akrabalarına bayram 
ziyaretine gitmek 
üzere yola çıktı. 8 
kişinin bulunduğu 
traktöre, Yenisölöz 
yol ayrımında 
arkasından gelen 16 
ZB 284 plakalı 
kamyonet çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
yoldan çıkan trak- 

ı----------- -------------------
•F

Metruk binada çanta 
içinde bomba bulundu
Yıldırım’da 
Mollaarap 
Mahallesi’ndb, 
sahibi 3 yıl önce 
ölen bir kişiye 
ait metruk binada 
bomba bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mollaarap

törün arkasındaki 
sepet koptu. Traktör 
sepetinde yolculuk 
yapanlar yola 
saçıldı. Kazada, 
İsmail Türköz'ün 
yanı sıra, Bengü 
Kocabaş (29), 
Şengül Kocabaş 
(56), Melike Aygün 
(27) ile 1 yaşındaki 
Zeynep Aygün yara
landı.
Bu sırada Selami 
Dalgıç (66), yöneti
mindeki 16 VD 282 
pıakaıı paneıvan 
araçla Orhangazi 
yönüne giderken 
son anda fark ettiği 
kaza yapan araçlara

Mahallesi 4. Günay 
Sokak’taki sahibi 3 
yıl önce vefat eden 
metruk bina 
içerisinde bir 
çanta gören 
çevre sakinleri, 
fermuarını açınca 
şekli füzeye benzer 

çarpmamak için 
direksiyonu kırdı. 
Yoldan çıkan araç 
zeytinliğe girdi. 
Panelvan araçtaki 
sürücü Selami 
Dalgıç ve yanındaki 
eşi Birsen Dalgıç 
(57) yaralandı. 
Kaza sonrasında 
Orhangazi- İznik 
karayolunda can 
pazarı yaşandı. 
Olay yerine çevre 
ilçelerden ambu
lanslar ve kurtarma 
aracı sevk edildi. 
112 sağlık ekipleri 
ilk müdahaleyi kaza 
yerinde yaptığı 
yaralıları ambu

bir cihaz gördü. 
Haber 
verilmesi üzerine 
olay yerine gelen 
polis çevre güven
liği aldı.
Olay yeri inceleme 
ekipleri de bomba 
olduğu iddia 

lanslarla Orhangazi 
ve Gemlik Devlet 
hastaneleri ile 
Bursa’daki çeşitli 
hastanelere sevk 
etti.
Traktöre arkadan 
çarpan ve içersinde 
bira şişeleri ve bıçak 
bulunan kamyonetin 
kaçan sürücüsü Ali 
Evirgen bir süre 
sonra jandarmaya 
teslim oldu. 1.00 
promil alkollü 
olduğu tesbit edilen 
Evirgen, gözaltına 
alındı. Jandarma 
kazayla ilgili soruş
turmasını sürdü 
rüyor.

edilen cihazın 
bulunduğu 
eve geldi. İlk 
tespitlere göre 
bomba olduğu 
tahmin edilen 
cihaz için bomba 
imha ekipleri olay 
yerine çağrıldı.

Bursa'da
sok operasyon

Bursa’da ihbar 
üzerine operasyon 
düzenleyen polis 
ekipleri, 21 kök 
Hint keneviri ile 1 
adet silah ele 
geçirildi.
İddiaya göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesinde A.Ö. 
(61)’ye ait bir evde 
uyuşturucu 
satıldığı ihbarını 
alan polis ekipleri, 
harekete geçti.

Traktör devrildi
1 kişi öldü

Büyükorhan 
ilçesinde, 
traktörün 
devrilmesi sonu 
cu 1 kişi hayatını 
kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, 74 yaşındaki 

Osman Başar'ın 
kullandığı traktör, 
ilçeye bağlı 
Durhasan 
Mahallesi’nde 
devrildi. 
Kazada ağır

Yapılan operasyon
da A.Ö.’nün evin
den yapılan arama
da 21 kök Hint 
keneviri ile 1 adet 
silah ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
şahıs, 'uyuşturucu 
veya uyarıcı 
madde imal ve 
ticareti' suçundan 
ad üyeye sevk 
edilecek. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

yaralanan ve 
112 Acil Servis 
ekiplerince 
Büyükorhan 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücü 
Başar, daha sonra 
sevk edildiği 
Bursa'daki 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı

flVM'üe oturan şahıs neye unradığını şaşımı
İnegöl’de bir 
AVM’nin kafesinde 
|oturan kişi, para ve 
ziynet eşyasının 
çalındığını iddia 
ederek, polise 
müracaat etti. 
Olay, İnegöl ilçesi 
Osmaniye 
Mahallesi’nde bir 
AVM’de meydana 

geldi. Edinilen bil
giye göre, bayramda 
AVM’de gezerken bir 
kafeye giden M.K. 
(57), çantasını otur
duğu sandalyenin 
arkasına astı. Bir 
süre oturduktan 
sonra çantasını kon
trol eden M.K., iki 
adet çeyrek altın,

250 Euro, 103 lira, 
nüfus cüzdanı ve 
kredi kartlarının 
yerinde olmadığını 
gördü. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
incelemelerde 
bulundu.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.
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Torba Kanun kap- ceza ve faizler terkin olmakla birlikte gelir bağlanacak ve anne

YASANMADIK MI?
bu kadar kaldırımlar eskirken tabanımızda 
atmadık mı pençesi kat kat 
ayakkabılarımıza son kez bakarken 
paçamıza silerken ruganlarımızı 
her güne bayram ekleyip
siyah bir pantolonun altına yakıştırıp aynı 
renkli çorabı, yılda iki kez indirirken 
o naftalin kokularından
kolalı bir gömleğin ardına saklayıp acemi 
sokaklarda tökezlenirken ayaklarımız 
uçuşan limon kolonyasında gizlerken yeni 
terleyen sakallarımızı koklamadık mı
belki bir çiçek saklardık yakamızda
belki beyaz bir mendil
ama sevmedik ki bayramları
dönme dolaplara üzülen çocuklar ağlarken 
tozlu bir kirpiğin ardına saklanıp
ya da avucunu açarken 
cami avlusun da ana
bir yudum suya hasret dudağı sarkarken 
üzerimizde tutuşan bayramlar 
avuçlarımızı kuruttu
halimiz yerindeydi
vaktimiz ondan öte
ama hep dikenler battı yüreğimize, 
soyunduk
parkamıza sakladık belki vicdanımızı 
bir kot bir postal
sevmedik bu yüzden atlı
karıncanın cıvıltısını
mermilerden kaçışırken çocuklar 
ve düşerken kefen parçasına
küçücük kanı
auymhtıiKİaöanezanını....
Kılmadık adı bayram denen namazı.

samında yapılan 
düzenleme ile birlik
te kimlerin borçları
na af geleceği de 
netleşmeye başladı. 
Torba Kanun kap
samında sigor
talıların borçları ve 
gecikme faizleri 
silinecek. 
Düzenlemenin ana 
hatları yavaş yavaş 
belli olurken Star 
gazetesi yazarı 
Resul Kurt, kimlerin 
borçlarına af gele
ceğini köşesine 
taşıdı.
İşte aftan yarar
lanacakların listesi: 
65 yaş aylığına 
ilişkin olarak çok 
sayıda şikâyet ve 
soru gelmektedir. 
Kişilerin aylıkları 
kesilmekte, borç, 
ceza ve faiz işlemek
te ve ciddi mağ
duriyetler yaşan
maktadır. Torba 
Kanunda bu 
görmezden gelin
memiş ve mağduri 
yetin önüne geçme
si planlanmıştır. 
Buna göre; 
Torba ile birlikte 
Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 
yersiz ödenen ve 
geri alınması 
gereken aylıklar ile 
bunlardan doğan 

edilecek, kişiler 
hakkında herhangi 
bir adli, idari ve icrai 
takibat yapılmaya
caktır. Yersiz 
ödemeler kapsamın
da maddenin yürür
lüğe girmesinden 
önce idare tarafın
dan yapılan tahsilat
lar, kişilere iade 
edilmeyecektir.
- Genel Sağlık Sigor 
tası borçları Torbada 
yer alan hükme göre 
5510 sayılı Kanunun 
Genel sağlık sigor
talısı sayılanlar 
başlıklı 60/(g) bendi 
kapsamında genel 
sağlık sigortası tes
cili yapılmış olup da 
gelir testine hiç 
başvu rmayan lardan, 
maddenin yayımını 
takip eden aybaşın
dan itibaren 6 ay 
içerisinde gelir tes
tine başvuran kişi
lerin genel sağlık 
sigortası primleri 
yapılan gelir testi 
sonucuna göre tes 
cil başlangıç tarihin
den itibaren tahak 
kuk ettirilecek.
Söz konusu kap
samda genel sağlık 
sigortası tescili 
yapılmış olanlardan; 
Maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 
gelir testi yaptırmış 

düzeyleri asgari 
ücretin iki katından 
daha düşük olarak 
tespit edilmiş olan
ların, bu tespit 
öncesinde genel 
sağlık sigortası 
primi ödenmemiş 
olan süreleri hakkın
da da gelir testi 
sonucu bulunan 
tutarlar esas alı
narak yukarıda yer 
alan düzenlemenin 
uygulanacağı;
Ancak, maddenin 
yürürlüğe girdiği tar
ihe kadar ödemiş 
oldukları genel 
sağlık sigortası 
primi ile gecikme 
cezası ve gecikme 
zammı tutarlarının 
geri iade edilmeye
ceği belirtilmektedir. 
Soma’daki maden 
kazasında ölen işçi
lerin eş ya da 
çocuklarından birisi, 
eşi veya çocuğu 
yoksa kardeş
lerinden birisi olmak 
üzere, toplam bir 
kişiye istihdam 
sağlanacak, 13 
Mayıs 2014 tarihinde 
kazada ölen işçilerin 
SGK’ ya olan bütün 
borçları silinecek ve 
ölüm geliri bağlanan 
hak sahiplerine prim 
ödeme şartı aran
maksızın ölüm aylığı 

ve babaya gelir ve 
aylık bağlanırken 
muhtaçlık şartı aran
mayacaktır.
- İşveren borçları 
506 sayılı Kanun ve 
5510 sayılı Kanun 
kapsamından 
çıkarılan işyerlerine 
ilişkin olup işyerine 
ait borcun 
tamamının ödeme 
süresi 31.12.2013 
veya önceki bir 
tarihe ilişkin olduğu 
halde ödenmemiş; 
- Sigorta primi, 
- İşsizlik sigortası 
primi, 
- Sosyal güvenlik 
destek primi ve 
- İdari para 
cezası ile
- Özel kanunlardaki 
hükme istinaden 
Kurumca 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine 
göre takip edilen 
eğitime katkı payı, 
özel işlem vergisi ve 
damga vergisi 
borçlarından, 
borç türü bazında 
borç aşıtları toplamı 
100 TL’ yi aşmayan 
asii alacakların ve 
tutarına bakılmak
sızın bu asıllara 
bağlı gecikme ceza
sı, gecikme zammı 
gibi fer’i alacakların 
tahsilinden 
vazgeçilecektir.

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
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ÇAĞDAŞ GÖRÜNÜMLÜ...
Günümüzde 

Atatürk’ün kurduğu 
laik, Türkiye 
Cumhuriyeti büyük 
tehlikelerle karşı 
karşıya. Son yıllar
da takkesiz, kravatlı 
muhteremler cum 
huriyeti kenarından 
köşesinden 
kemirmeye çalışı 
yortar. Amaçları 
teokratik bir düzeni 
adim adım gerçek
leştirmek. Devletin 
üst kademelerinden 
atılan işaret fişek
leri binlerine 
cesaret ve güç 
verdiği için hemen 
harekete geçiliyor.

Yıllardır 
sürdürülen badem 
öi^,=",mü5yü?ük 
ve kadının başım 
lahana gibi sarma 
eylemleri büyük 
ölçüde başarılı 
oldu. Yüzyıllardan 
beri olmayan yeni 
bir kılık kıyafet da 
yatıldı kadınlara. 
Adına inanç özgür
lüğü dedikleri 

1 sıkmabaşlar türetil1 
di. Ğtl işin nereye 

a varacağını bile- 
1 meyen eavâııi

kadınlar köleliğe 
doğru gittiklerini 
anlayacaklar; fakat 
iş işten geçmiş ola
cak.

AKP iktidarının en 
etkili muhteremi 
çıkıyor: “Kadınlar 
dört beş çocuk yap
malı.” eliyor. 
Bunların geleceği 
nasıl sağlanacak, 
bu konu önemli 
değil. Kadın çocuk 
doğuran bir makine 
olarak düşünülüyor 
anlaşılan.

AKP’nin bir başka 
yetkilisi Sadık 
Yakut beyefendi 
bakınız neler diyor: 
“Maalesef şimdiye 
kadar kız ve erkek 
öğrencilere bir 
arada eğitim yap- 
tırılmâC^n, 
büyük bir yan.>'Ş 
olarak değer
lendiriyorum. 
İnşallah bü büyük 
yanlışlık önümüzde
ki eğitim dönemi 
içinde düzeltilecek
tir.” (Basından) 
Sormak gerekli bu 
uygulanan karma 
eğitimin neresi yan* 
lış? Bütün

Dünya’da uygu
lanıyor sorun yok. 
Bizde sorun oluyor. 
Neden? Çünkü 
aklımız hep apış 
arasında, bundan 
bir vazgeçebilsek!

Trabzon Milli 
Eğitim Müdürü 
Tamer Kırbaç 
bakınız neler 
diyor:” Erkek 
öğrencilerle kız 
öğrencilerin okulda 
aynı merdivenleri 
kullanmaları inanın 
beni iki yıldır rahat
sız ediyor ve diken 
üstünde oturmama 
sebep oluyor.” 
(Basından) 
zihniyete bakar 
mısınız? Bu kişiler 
ülkenin eğitim 
alanında söz sahibi 
yapılmış. Kız erkek 
öğrencilerin aynı 
merdivenleri kullan
masının nesi, ne 
renize batıyor 
muhterem?

Yine aklınız apış 
arasında! Bu ne 
utanmazlık, ne zır
valık...

Bir hukuklu ola
cak Ömer Tuğrul 
Efendi bakınız ne 

diyor:” Hamile 
kadınların sosyal 
hayatlarını kısıtla
maları gerek. Öyle 
kocaman karınla 
sokakta gezilemez. 
Bir kere estetik 
değil. Anne adayı 
biraz hava almak 
için beyinin otomo
biline biner, dolaşır. 
Yoksa bunun adı 
terbiyesizliktir.” 
(Basından) 
Anlaşılan bu hukuk 
adamı aynı zaman
da güzellik uzmanı, 
estetikten de anlı 
yor.

Selçuk Üniversite
si İlahiyat Bölüm 
Başkanı Prof.
Orhan Çeker kadın
larla ilgili neler 
diyor: “Kadın 
yüzünü de kapa
malı, dar giysi 
tesettür olmaz. 
Parfümlüye cennet 
haram. Saç boyama 
caiz değil. 
Konuşurken kadın 
kırıtmamalı. Kadının 
evden çıkması caiz 
değil. Dekolte giyen 
kadına tecavüz 
edilebilir.” (Basın) 
Gerçekten kadın
larımız bu sözlere 
ne diyecek? Acaba 
sineye çekip evet 
mi diyecek yoksa 
haydi be yobaz git 
işine, Tanrıyla 
benim aramda 
senin işin ne mi 
diyecek?

Her fırsatta kadın 
düşmanı söylemler

le dikkat çeken AKP 
bu kez Sayın 
Arınç’la gündeme 
oturdu. “Kadın 
öyle herkesin 
içinde kahkaha 
atmayacak. Bütün 
hareketlerinde ca 
zibedar olmayacak, 
iffetini koruyacak.” 
Muhteremin sözleri 
birer fetva niteliğin 
de, şeyhülislama 
gerek yok.

Ey muhteremler, 
insanların hele 
kadınların özgür
lüğüne karışmak 
size mi kaldı? Yarın 
mahkemelerde iki 
kadının tanıklığına 
bir erkek derseniz 
hiç şaşırmamak 
gerekli. Daha da 
ileri gidip mirastan 
kadın bir pay erkek 
iki pay alacak ders
eniz bu kadınların 
çok hoşuna gide
cektir sanırım. 
Uygarlık yolu ala
bildiğine aydınlık 
bir yoldur, bu yol 
kadın erkek, çoluk 
çocuk yürünür. 
Beyni sulanmış 
kişiler bu yolda 
yürüyemez.

Bakınız yüce 
Atatürk ne diyor: 
“Gözlerimizi kapa 
yıp kendimizi 
dünyadan soyut
layıp yaşadığımızı 
düşünemeyiz. 
Ülkemizi bir çember 
içine alıp evren ile 
ilgisiz yaşayamayız. 
Tersine, feri. uygar 

bir ulus olarak 
uygarlık alanının 
üzerinde yaşaya
cağız. Bu yaşam 
ancak bilim ve 
teknikle olur.

Bilim ve teknik 
nerdeyse oradan 
alacağız ve ulusun 
her bireyinin kafası
na koyacağız.
Hiçbir mantıklı kanı
ta dayanmayan bir
takım geleneklerin, 
inanışların korun
masında direnen 
ulusların ilerlemesi 
çok güç olur; belki 
de hiç olmaz.”

Ne ilginç değil mi? 
80-90 yıl önce 
söylenmiş sözlere 
bakın! Hâlâ dün 
söylenmiş ve 
geçerliliği olan 
sözler ya günümüz 
de muhteremlerin 
söyledikleri!

Çağ dışı, gerici ve 
yoz gerçekliği 
olmayan sözler. 
Ülkemiz nereye 
doğru gidiyor? 
Söylenen sözlere 
ve uygulamalara 
baktığımızda yüzyıl
lar ötesine götürül 
mek isteniyor diye
biliriz. Ortaoyunu 
gibi seyrediyoruz, 
bakalım nereye 
kadar?

Çok yazık olacak. 
Cumhuriyet kolay 
kazanılmadı; fakat 
kolay kaybedilecek. 
Herkesin haberi 
olsun!

Belediyesııor’ıııı gol maMnesi transfer oldu
Son yıllarda, 
başarıları ve pro
fesyonel takımlara 
gönderdiği oyuncu
larla dikkat çeken 
Gemlik 
Belediyespor, bir 
oyuncusunu daha 
profesyonel takıma 
göndermenin mutlu
luğunu yaşıyor. 
Belediyespor’un U16 
ve U17 takımlarında 
“Gol Makinesi” 

' olarak anılan, 
Mustafa Toğral, 

j ı Muğla Fethiye 
I Spor’un, Akademi 

17 yaş takımına 
transfer oldu.
Geçen sezon 
oynadığı iki grupta 
54 gole imza 
tan oyuncu, 
Fethiyespor’un

yaz kampından 
davet aldı.
Burada kendini 
gösteren genç 
sporcu, Gemlik 
Belediyespor’dan 
istendi.
Kulüplerin anlaş
ması üzerine oyun
cunun transferi 
gerçekleşti.
Kulüp Başkanı 
Turan Alkış; 
"Profesyonel 
takımlar tarafından 

istenen hiçbir 
oyuncunun önünü 
kesmeyeceğiz. 
İnanıyoruz ki, 
oyuncular 
önümüzdeki 
yıllarda bizim 
gururumuz olacaktır. 
Sporcularımızın 
gittiği takımlarda 

başarılı olmalan, 
en büyük 
dileğimizdir” 
dedi.
Kulüp Antrenörü 
Haydar Yiğit ise; 
“Emek verdiğimiz 
oyunculann, pro
fesyonel takımların 
ilgisini çekmesi 
ve bu takımlara 
transfer olması 
bizler için gurur 
kaynağı oluyor. 
‘Gemlik’ten 
sporcu çıkmaz’ 
diyenlere de, en 
güzel cevabı bu 
güne kadar 
profes yönel takım
lara gönderdiğimiz 
10’un üzerinde 
oyuncu ile vermiş 
oluyoruz” ifadelerini 
kullandı.
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Milli Eğilim sistemi sil lıasıan değiştiriyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı, okul 
öncesi ve ilköğretim 
kurumlan yönet
meliğini tamamladı. 
Yönetmelikle, velil
erde kafa karışıklığı 
doğuran sınıfta 
kalma konusu 
netleştirildi. Buna 
göre ilköğretimde 
öğrencilere sınıf 
tekrarı yaptırılmaya
cak. Yeni düzen
lemeler şöyle: 
ATATÜRK 
ANLATILACAK: 
Okul koridorları ve 
uygun alanlarda, 
Atatürk’ün eğitim ve 
diğer konularla ilgili 
görüşlerinin olduğu 
levhalar bulunacak. 
Talim ve Terbiye 
Kurulu’nca öner
ilmiş Türk büyükler
ine ait resimler, Türk 
tarih ye kültürüne 
ait levhalar, eğitici 
ve sanat değeri olan 
resimler, saat, 
takvim ve okul 
gazetesi yer alacak. 
SINIF TEKRARI:
Ikokulda sınıf 

tekrarı olmayacak. 
Yeterlik düzeyine 
ulaşamamış öğren
cilere, velinin yazılı 
talebi üzerine, okul 
müdürü ve sınıf 
öğretmeninin 
kararıyla bir defaya 
mahsus olmak üzere 
sınıf tekrarı yaptırıla

KAYIP BEKO 200 TR MARKA YHB91202063 NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

OSMAN AYPEK

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

bilecek.
DEVAMSIZLIK: 
Özürsüz olarak 
aralıksız 10 gün 
devam etmeyen 
çocuğun velisi, yazı 
ile uyarılacak. Buna 
rağmen özürsüz 30 
gün devam etmeyen 
ve devam ettiği 
halde üst üste (özel 
okullar için) iki aylık 
ücreti yatırılmayan 
çocukların kaydı 
silinecek.
ÖĞLE ARASI 90 
DAKİKA 
Yönetmelikle, nor
mal öğretim yapılan 
ilköğretim okulların
da yemek ve dinlen
me için verilen 40-60 
dakika olarak uygu
lanan öğle arası en 
az 40, en çok 90 
dakika olarak belir
lendi.
İKİLİ EĞİTİM: Okul 
öncesi eğitim 
kurumlarında günde 
50’şer dakikalık 
aralıksız 6 etkinlik 
saati süresince ikili 
eğitim yapılacak. 
Çocuk sayısının 
10’dan az, 20’den 
fazla olmaması esas 
olacak. Çocuk sayısı 
fazla olduğu 
takdirde ikinci grup 
oluşturulacak.
KAYITLAR E-OKUL’- 
DAN: Kayıtlar, hazi
ran ayının üçüncü 
haftasının ilk 

SATIUK ZEYTİNÛK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

işgününde başlaya
cak. Kayıt işlemi, 
ulusal adres veri 
tabanındaki adres 
bilgileri esas alı
narak, e-okul siste
mi üzerinden yapıla
cak. Herhangi bir 
belge talep 
edilmeyecek.
36-66 AY: 
Anaokuluna 36 ayını 
tamamlayan ve 66 
ayını doldurmayan 
çocukların kaydı 
yapılacak. Ana 
sınıflarına 48 ayını 
dolduran ve 66 ayını 
doldurmayan çocuk
lar kaydedilecek. 
Okuldan ilişki 
kesilmeyecek 
Mecburi ilköğretim 
çağı dışına çık
madıkça, öğrencinin 
okulla ilişiğike- 
silmeyecek. Öğrenci 
veya velisinin 
istemesi halinde 
okula devameden, 
mecburi ilköğretimi 
tamamlayan veya 
ilköğretim çağı dışı
na çıktığı için öğren
imini tamamlaya
mayan öğrenciye, 
durumunu gösterir 
öğrenim belgesi 
düzenlenecek.
OTOBÜS SINIFLAR: 
Kenar bölge ve kır
sal kesimdeki 
ekonomik durumu 
yetersiz ailelerin 
çocuklarının okul 

öncesi eğitimden 
yararlandırılması 
amacıyla gezici oto
büs içerisinde ücret
siz okul öncesi 
eğitim hizmeti veren 
gezici sınıflar açıla
bilecek.
DESTEK EĞİTİM 
ODASI: Kaynaştırma 
uygulamaları yoluy
la eğitimlerine 
devam eden çocuk
lar ile üstün 
yetenekli çocuklara 
ihtiyaç duydukları 
alanlarda destek 
eğitim hizmetleri 
verilmesi için 
okullarda destek 
eğitim odaları kuru
lacak. Yaz aylarında 
eğitim OKUL öncesi 
eğitimi yaygınlaştır
mak ve geliştirmek, 
çalışan anne ve 
babanın taleplerini 
karşılamak için 
belirtilen sayıda her 
yaş grubundan 
başvurunun olması 
halinde, okul müdür
lüğünce Okul Önce
si Eğitim Programı 
doğrultusunda, 
çocuklar için önem 
ve öncelik arz eden 
konuları Kapsayan 
ve valiliklerce 
onaylanacak pro
gram çerçevesinde 
iki ayı geçme 
mek üzere yaz 
aylarında da eğitim 
yapılacak.

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS 1
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE

0 535 37818 88

TEMU
“SUYUNU BOŞA 

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

SATILIK SU BAYİİ 
0 507 244 7224

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İşsizlik son 2 yılın en düşük seMiyesinde
Avro Bölgesi'nde 
haziran ayı işsizlik 
oranı yüzde 12'den 
yüzde 11,5'e, AB'de 
ise yüzde 10,9tan 
yüzde 10,2'ye gerile
di.
Avro Bölgesi'nde 
haziran ayı işsizlik 
oranı yüzde 11,5, 
Avrupa Birliği'nde 
(AB) ise yüzde 10,2 
oldu.
Avrupa İstatistik 
Ofisi'nin (Eurostat) 
açıkladığı verilere 
göre, 18 üyeli Avro 
Bölgesi'nde mevsim- 
sellikten arındırılmış 
işsizlik oranı haziran 
ayında yüzde 11,5 
olurken, 28 üyeli 
AB'de ise yüzde 10,2 
olarak gerçekleşti.

Her iki bölgede de 
geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla 
işsizlik oranlarında 
azalış görüldü. Avro 
Bölgesi'nde geçen 
yılın haziran ayında 
işsizlik oranı yüzde 
12, AB'de yüzde 10,9 
olmuştu. Bir önceki 
ayda ise, işsizlik 
oranı Avro 
Bölgesi'nde yüzde 
11,6, AB'de ise 
yüzde 10,3 olarak 
ölçüldü. Böylece, 
işsizlik oranında her 
iki bölgede de hem 
aylık hem de yıllık 
bazda düşüş gerçek
leşti.
Ayrıca Avro 
Bölgesi'nde işsizlik 
oranı 2012 yılının

eylül ayından, AB'de 
ise 2012 yılının mart 
ayından bu yana en 
düşük seviyeyi 
gördü.
- işsizlik oranının en 
düşük olduğu ülke 
yüzde 5 ile 
Avusturya oldu 
AB'de işsiz sayısı 
haziran ayında 25 
milyon 5 bin

olurken, bunun 18 
milyon 412 bini Avro 
Bölgesi'nde yer aldı, 
işsiz sayısı, bir 
önceki ay ile 
kıyaslandığında ise 
AB'de 198 bin, Avro 
Bölgesi'nde de 152 
bin kişi azaldı. Yıllık 
bazda ise AB'de 
işsiz sayısı 1 milyon 
537 bin kişi aza

lırken, Avro 
Bölgesi'nde ise işsiz 
sayısı 783 bin gerile
di. İşsizlik oranının 
en düşük olduğu 
ülke yüzde 5 ile 
Avusturya oldu. 
Bunu yüzde 5,1 ile 
Almanya ve yüzde 
5,6 ile Malta izledi. 
En yüksek işsizlik 
oranıysa yüzde 27,3 
ile Yunanistan ve 
yüzde 24,5'le 
Ispanya'da gerçek
leşti. İşsizlik oranı 
geçen yıla kıyasla 21 
ülkede azalırken, iki 
ülkede sabit kaldı 5 
ülkede ise artış gös
terdi. AB'de genç 
işsiz (25 yaş altı) 
sayısı 5 milyon 129 
bin oldu

AB'de haziran ayın
da genç işsiz (25 yaş 
altı) sayısı 5 milyon 
129 bin olurken 
bunun 3 milyon 319 
bini Avro Bölge 
si'nde kaydedildi. 
Genç işsiz sayısı, 
geçen yılın aynı 
dönemiyle kıyaslan 
dığında AB'de 506 
bin, Avro Bölgesi'n 
de de 244 bin azaldı. 
AB'de geçen yılın 
haziran ayında 
yüzde 23,6 olan 
genç nüfusta işsizlik 
oranı bu yılın aynı 
ayında yüzde 22'ye 
gerilerken, söz 
konusu oran Avro 
Bölgesi'nde yüzde 
23,9'dan yüzde 
23,1'e indi.

[-Ticaret aUM'lerin kapısına kilit uurdutabilir
50 milyar liralık 
hacme ulaşması 
beklenen e-ticaretin, 
AVM'lerde kapan
mayı gündeme 
getireceği iddia 
edildi.
Son yıllarda alışkan
lıkları değiştiren 
alışveriş merkezleri, 
e-ticaretin tehdidi 
altında. Birçok sek
törü şekillendiren, 
gayrimenkuldan hızlı 
tüketim mamullerine 
kadar her sektörün 
üre-timine yön veren 
AVM'lerin, e-ticaret 
sistemine yenik 
düşebileceği belirtil
di.
E-ticaretin artmasıy

la büyüyen e-iojistik 
sektörü şirket
lerinden Sertrans 
Logistics CEO'su 
Nügün Keleş, "Yıl 
sonuna kadar 2 
milyon kişinin daha 
e-ticaret sistemine 
girmesiyle 50 milyar 
liralık hacme ulaşıl
ması bekleniyor. Siz 
tanınmış bir 
markanın ürününü 
sipariş ettiğinizde 
otomatik olarak sis
temimi ze düşüyor. 
Soma depodan, 
müşterimize ayrılmış 
bölümden seçerek 
dağıtıma yön
lendiriliyor” dedi. 
Keleş, "Günümüzde

sadece ürünü iyi 
fiyata satmak yeterli 
değil. Müşteri 
sadakati önemli.
Bunun için de 
mağazada aradığı 
bedeni bulamayan 

müşterinin evine 
istediği ürünü kargo 
bedelsiz, hızla gön
dermek, şartsız iade 
imkânı gibi sunum
lar yapılabiliyor” 
diyerek AVM'lerin 

yalan gelecekte aza
lan ciroları sebebiyle 
kapanmak durumun
da kalabileceğini 
söyledi. Türkiye'de 
30 bin aktif online 
satış yapan firma

bulunuyor.
Dünyada toplam 
ticaretin yüzde 1'i e- 
ticaret ile gerçek
leşirken, İngiltere, 
yüzde 16 oranıyla 
ilk sırada.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

:-k Pemukkale 2 OO 20
DENİZ UÇAÛI «» 13
Pagasu* Akml» Seyahat OK «3 82
METRO ®1® 12 12
Aydın Turtan 61» 20 77
SOur Turtan 012 10 72
Kanbarofilu-Eaada* 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 014 30 88

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

50
 ı 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 313 1O 7O
MAR-PET O13 30 as
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4936 

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)

MıMiıi
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



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^MÛı^ircan, çJa(ıcr ÇÖumafi

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

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

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


KAVLAK
^DOĞANIN HÂZİNESİ

KAVLAK^^’OOĞANtN IIA/JMM **

[kavlak] 
^Vlhnııflöı 
AnıSulnıik

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKsmarkâfeı, W| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesîfiin yjanında, ’ 

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

rKAVLAK^
■ «»> İN KBÇBUİ

^Zeytin&^|gjj|
-îlbZeytinyağ?

■Kestane Şekeri
■Yöresel ReçellerW^® 
İKozmetik Ürünle J î

»Tel: 512 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele -Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yplû Şatış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW kclVİclk COIYI tf

I Kuruluş: 1973

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

1 Ajustos MU Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________50 Kr,

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Ramazan ayında hayırseverlerin yardımıyla günde 650 kişiye yemek verildi Liselerin taban 
puanları acıkland

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Heyecan..
Çocuktan olan ailelerde, doğumdan baş 

layarak heyecan bitmez.
Bebeğin kız mı, yoksa erkek mi olacağı 

artık doğum öncesi anlaşılıyor.
İlk heyacan hamilelikle başlıyor.
Bunu doğum izliyor.
Konuşmaya başlaması, emeklemesi, yürü 

yüşü, gülüşleri, çişini söylemesi, İlkokula 
başlaması, güzel karneler getirmesi derken 
yıllar heyecanlarla geçiyor.

Son yıllarda eğitim sisteminde yapılan 
değişlklikiler, iktidarın kendi dünya görü 
şüne göre gelecek kuşaklan yetiştirme gir
işimleri, eğitimi içinden çıkılmaz bir hale 
soktu. Devamı sayfa 4’de

Kızılay Gemlik Şube 
si, ramazan ayında 
günde 650 kişiye 
sıcak yemek vere 
rek, bir ayda 
toplam 20 bin kişiyi 
sevindi. Gemlik 
Kızılay Derneği

Başkanı Gökhan 
Özler, 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılının başlamasıyla 
birlikte 125 çocuğa 
kırtasiye yardımı 
yapacaklarını açık
ladı. Haberi syf. 3’de

Ortaöğretim 
Kuramlarına Geçiş 
Uygulaması Tercih 
ve Yerleştirme e- 
Kılavuzu'na göre, 
tercih alınma süreci, 
8 Ağustos Cuma 
günü sona erecek. 
Tercihler iki grupta 
alınacak, öğrenci
lerin A grubu tercih
leri, okulların kod
larına göre, B grubu 
tercihleri ise sadece 
okul türlerine göre 
yapılacak.
İngilizce karma 
eğitim veren Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 120 konten
janla taban 430.116 
puanıyla öğrenci ala
cak.
Gemlik Hisar

Anadolu Lisesi 240 
kontenjanla 379.994 
puan, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 331.462 puan, 
Gemlik Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Denizcilik 
Anadolu Meslek 
Lisesi Gemi yapımı 
alanı 327.218, Umur 
bey Celal Bayar 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi hem 
şirelik alanı 397.021, 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
345.651, Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
334.021 puanla 
öğrenci alacak.
Sonuçlar, 22 Ağus 
tos’ta açıklanacak.

Haberi sfy. 4’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 İçin kayıtlarımız devam ediyor

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

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

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 EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

1_Ajustos_MU_Cumartesi%09www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kızılay Gemlik 
Şubesi, ramazan 
ayında günde 
650 kişiye sıcak 
yemek vererek, 
bir ayda toplam 
20 bin kişiyi sevin
dirdi.
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada ayrıca 
350 kişiye erzak 
dağıtımının 
yapıldığını, 8 adet 
tekerlekli sandalye 
verildiğini, 20 
çocuğun sünnet 
ettirildiğini, 20 yardı 
ma muhtaç kişiye 
sakat değneği ile 
destek olduklarını, 
20 kişiye bayramlık 
kıyafetlerini aldık
larını söyledi.
Özler, ramazan 
ayında yapılan 
yardımların hayır 
yapan insanlaıîa, 
kurum ve kuru
luşlara ihtiyacı olan 
insanlar ile köprü

Sıı Mlııim ıııM Mı ulu kanatlılar
Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi 
Çınarönü ve 
Değirmenönü 
Mahallelerinde iki 
haftadır devam eden 
su kesintilerine 
tepki gösteren 
vatandaşlar, Bursa- 
Ankara yolunu kap
atarak eylem yaptı. 
Susuz kaldıkları için 
mağdur olduklarını 
söyleyen mahalle 
sakinleri, çevik 
kuvvet tarafından 
dağıtıldı.
Merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı 
Çınarönü ve 
Değirmenönü 
mahallesi sakinleri 
iki haftadır su 
sıkıntsı çektiklerini 
bildirerek, eylem 
yaptı. Cuma 
namazının ardından 
toplanan yaklaşık 
400 kişi, Bursa- 
Ankara yolu üzerine 
geldi. Burada 
Ankara istikametine

kurduklarını 
belirtti.
Özler, 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılının başlamasıyla 
birlikte 125 çocuğa 
kırtasiye yardımı 
yapacaklarını 
belirterek, kırtasiye 
ve tekerlekli 
sandalye yardımı 
için destek olmak 
isteyenlerin 
0 532 361 03 22 tele
fonu aramalarını 
istedi.

giden yolu trafiğe 
kapatan grup, uzun 
süredir ev ve iş yer
lerinde su kesintisi 
yaşadıklarını, yazın 
çok sıkıntı çektik
lerini söylediler. 
Bursa Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi yetk
ililerinden, ‘teknik 
arıza nedeniyle 
kesinti yapıldığı’

cevabını aldıklarını 
ifade eden vatan
daşlar, bir çok evin 
kaçak olması 
nedeniyle de su hat
tının bağlanmadığın
dan şikayet ettiler. 
Emniyet güçlerinin 
25 dakika boyunca 
ikna etmeye çalıştığı 
grup yolu açmayın
ca, Ankara’ya gidiş 
istikametinde uzun 

araç kuyrukları 
oluştu.
Olay yerine gelen 
çevik kuvvet 
kalkanlarla 
vatandaşları ara 
sokaklara iterek 
yolu trafiğe açtı. 
Daha sonra 
Çınarönü ve 
Değirmenönü 
mahallesi sakinleri 
olaysız dağıldı.

Bugün 
serinleneceğiz

Meteoroloji'den 
alınan bilgilere 
göre; yurdun bazı 
kesimlerinde 
sağanak yağış bek
leniyor ancak hava 
sıcaklıklarında 
düşüş olmayacak, 
eteoroloji yetkili 
terinden edinilen 
bilgiye göre : 
Ülkemizin kuzeyi 
ile Akdeniz'in iç 
kesimlerinin parçalı 
bulutlu, 
Marmara'nın batısı, 
Kuzey Ege kıyıları, 
Artvin, Ardahan, 
Kocaeli, Bursa ve 
Yalova çevrelerinin 
sağanak ve yer yer 

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

GUN 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

Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN.. «tııli'lı lıı.tlııiulj«l uıttııl

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA
8 IflA £ HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi işin siz de kafalın

gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerlerin az 
bulutu ve açık 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
Yağışların 
Cumartesi sabah 
saatlerinde 
Edirne'nin güney 
kesimleri ile 
Çanakkale ve 
Bursa çevrelerinde 
yerel olarak kuv 
vetli olması bek
leniyor.
Yetkililer su 
baskınlarına karşı 
tedbirli olunması 
konusunda uyarıda 
bulundu

Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
■t • '  J  ■ ' " ' ' ’ '  • J __ A-?* ••• 1 ‘.14 4 ■* »l ■ .• • b .

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

YeniHeyacan
12 yılık AKP iktidarı döneminde yaz 

boz tahtasına döndürülen eğitim siste
mi bir türlü yerine oturmuyor.

Varsa yoksa İmam Hatip Okulları.
Erdoğan’ın Milli Görüşçü olduğu yıllarda 

rahmetli Erbakan’ın “Arka bahçemiz” 
dediği okullar.

Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler 
kendi ideolojilerine uygun yetiştirildiği 
için önemsenen okullar...

Son olarak getirdikleri 4+4+4 eğitimi sis
temini bile oturtamıyorlar.

Geçtiğimiz yıl dershanelerin kapatılması 
ile başlayan ve devlet içinde yapılan vur
gunları ortaya çıkaran ses kayıtları son
rası yaşanan Paralel Devlet kavgası ile 
bugünlere gelindi.

Her yıl, gerek üniversiteye giriş sınav 
larında veya Ortaöğretim Yerleştirme 
sınavlarında skandallar yaşanıyor.

Soruların çalınmasından tutun da, yanlış 
sorular sorularak, cevap anahtarlarının 
yanlış değerlendirilmesine kadar.

Bu yıl yapılan TEOG sınavlarının 2. 
oasaniaK soruıarıhdâkı hatalar 
Danıştay’dan döndü.

Önceki gün, bir vatandaşın açtığı başka 
bir davada Bakanlık sınav puanlamasını 
yerifıeme'K zorunda 'Ka'ıûı.

Böyle rezalet olur mu?
Bakanlık elemanları daha soru hazırla

masını bilmiyor.
Veliler ve öğrenciler diken üzerinde.
Yazımın başında belirttiğim gibi, çocuk

ları olan aileler bebeklik çağından sonra 
asıl heyecanları ileriki yıllarda yaşıyorlar.

TEOG sonuçlarına göre öğrencilere gön
derilen puanlar ile çocuklar liselere kayıt 
yaptıracak.

8 Ağustos tarihine kadar yapılması 
gereken tercihler sonucu çocuklarını pu 
anlarına göre bir okula yerleştirecekler.

İyi üniversitelere öğrenci sokabilen, 
eğitim kalitesi iyi olan okullar, yüksek 
puan alan öğrencileri topluyor.

Örneğin Bursa Anadolu Lisesi taban 
puanını 482.484 olarak açıkladı.

Gemlik’te en yüksek puanla öğrenci kay
dına başlayacak olan Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 430.116 taban puanı ile öğrenci ala
cak.

Velilerin kafası bu kayıt sisteminde 
karma karışık.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar devam 
edecek olan tercihler bitip, sonuçlar açık- 
lanasıya kadar velilerin heyecanı bitmeye
cek.

Çocuklarınızı okullara kayıt yaptırırken, 
öğretmen profillerine iyi bakın.

Ortaöğretim 
Kurumlarına Geçiş 
Uygulaması Tercih 
ve Yerleştirme e- 
Kılavuzu'na göre, 
tercih alınma süreci, 
8 Ağustos Cuma 
günü sona erecek. 
Tercih başvurusu 
bir kez yapılacak. 
Başvuru işleminden 
sonra değişiklik 
yapılamayacak. 
Sonuçlar 22 Ağus 
tos'ta açıklanacak. 
Anadolu liselerine, 
Anadolu imam hatip 
liselerine, çok prog

ramlı anadolu lisele 
rine, fen liselerine, 
mesleki ve teknik 
anadolu liselerine, 
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 tamamla 
yan, başvuru yapıla
cak okulun kayıt- 
kabul şartlarını 
taşıyan ve YEP’e 
sahip olan öğrenci 
ler başvurabilecek. 
Tercihler, öğrenci ya 
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 müdürlü 
ğünden 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.
Internet sitelerinden 
edindiğimiz bilgilere 
göre bazı liselerin 
taban puanları ise 
şöyle :

GEMLİK 
GEMLİK 
GEMLİK 
GEMLİK

OKULUN ADI
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi

KONTENJAN PUANI
İng.Karma 120 430,116
İHPUA İng.Karma 90 331,462
ing.Karma 240 379,994

Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
GEMİ YAPIMI ALANI Ing.Erkek 24 327,218
GEMLİK Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ing.Karma 30 321,406
GEMLİK Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30 307,025
GEMLİK Gemlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ing.Karma 60 301,354
BURSAGEMLİK Gemlik Ticaret Meslek Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
İng.Karma 30 345,651
GEMLİK Gemlik Ticaret Meslek Lisesi MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
ing.Karma 60 327,64
GEMLİK Kız Teknik ve Meslek Lisesi ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 
ing.Kız 30 334,021
GEMLİK Kız Teknik ve Meslek Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 
ing.Kız 30 316,201
GEMLİK Kız Teknik ve Meslek Lisesi YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
İng.Kız 30 304,551
GEMLİK Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi HEMŞİRELİK ALANI
İng.Karma 72 397,021
GEMLİK Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI İng.Karma

24
NİLÜFER (MERKEZ) Ahmet Erdem Anadolu Lisesi İng.Karma 180
NİLÜFER (MERKEZ) Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30
NİLÜFER (MERKEZ) Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İng.Karma 30
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30
NİLÜFER (MERKEZ) Çamlıca Anadolu Lisesi İng.Karma 180
NİLÜFER (MERKEZ) Feriha Uyar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ing.Kız 30
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Havva Aslanoba Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI İng.Karma 30

396,588
478,058

347,481

344,465

341,735

338,505
449,905

375,316

332,217
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Havva Aslanoba Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI ing.Karma 90 312,917
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Hüseyin Özdilek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 60 326,858
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) Hüseyin Özdilek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 60 323,36
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ing.Karma 30 380,581
BURSA NİLÜFER (MERKEZ) M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İng.Karma 30 378,536
BURSANİLÜFER (MERKEZ) M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30 365,422
BURSANİLÜFER (MERKEZ) M.Kemal Coşkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI İng.Karma 30 363,524
BURSANİLÜFER (MERKEZ) Meriç Anadolu Lisesi İng.Karma 120 433,084
OSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Anadolu Lisesi İng.Karma 210 482,484
BURSAOSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Atatürk Anadolu Lisesilng.Karma 210 451,131
BURSAOSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 180 438,921
BURSAOSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otelcilik ve Türizm Meslek 
Lisesi KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI İng.Karma 30 338,313
BURSAOSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI ing.Karma 90 319,576

https://eokul.meb
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Bursa'da 67 yaşın
daki Haydar Emeç, 
10 yıl önce evi terk 
edip evlenen kızına 
benzettiği, kaynakçı 
dükkanında çalışan 
31 yaşındaki 
Remziye Yıldız'ı 
tabancayla ateş 
ederek ağır yaraladı. 
Yakalanan Haydar 
Emeç, "O benim 
kızım Gülcan'dı. 
Kimliğini saklıyordu. 
Kendisini kulakların
dan tanıdım" dedi, 
erkez Nilüfer İlçesi 
Çalı Mahallesi'nde 
oturan Haydar 
Emeç'in kızı Gülcan, 
iddiaya göre 10 yıl 
önce evden ayrılıp 
Erzincan'da yaşayan 
ve soyadı öğrenile
meyen Taner adlı bir 
kişiyle evlendi.
Kızından o günden 
sonra bir daha 
haber alamayan 
Haydar Emeç, son 
günlerde mahallede 
çıkan, "Senin kızın 
kötü yola düştü” 
söylentiler üzerine 
b’Unâlimâ girdi. 
Geçen hafta Nilüfer 
İlçesi'ndeki Küçük

Fabrika alev alev yandı

Sanayide bir kay
nakçı dükkanında 
telefonlara bakan 
Remziye Yıldız'ı 
gören Haydar Emeç, 
"Sen benim kızmı
şın" dedi. Emeç, 
kadının kimliğini 
gösterip, "Ben senin 
kızın değilim amca. 
Evliyim ve çocuğum 
yok" demesine rağ
men inanmadı.

KULAKLARINDAN 
TANIDIM
Genç kadını çalıştığı 
işyeri yakında 

bekleyen Haydar 
Emeç, arkadan bir 
süre takip ettiği 
Yıldız'ın kulaklarını 
da kızının kulağına 
benzetip, "Bu 
Gülcan. Korkudan 
ismini benden sak
lıyor" diyerek, ruh
satsız tabancası ile 
önüne geçip bir el 
ateş etti.
Göğsüne isabet 
eden kurşunla ağır 
yaralanan Remziye 
Yıldız ağır yaralı 
olarak ambulans ile 
Uludağ Üniversitesi

Tıp fakültesi Hasta 
nesi’ne kaldırıldı. 
Olaydan sonra 
kaçan ve kısa 
sürede yakalanan 
Haydar Emeç ise, 
"O benim kızım 
Gülcan'dı. Kimliğini 
saklıyordu.
Kendisini kulakların 
dan tanıdım.
Söylentiler üzerine 
vurdum" dedi.
Sorgulaması devam 
eden Haydar Emeç, 
ifadesinin ardından 
adliyeye çıkartıla
cak.

Tarihi eser
kaçakçılarına 
büyük darbe

Orhangazi’de satıl
mak istenen üzerin 
de Hazreti İsa, 
Meryem Ana ve 
Vaftizci Yahya ile 
Aziz Nikolas'ın 
resmedildiği 3 
ikona ele geçirildi. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
H.Ü.’nün 
Orhangazi’de tarihi 
tablolara müşteri 
aradığı ihbarı üze 
rine harekete geçti. 
Alıcı gibi davranan 
polis operasyon 
için Orhangazi’ye 
gitti. H.Ü., yanında
ki 4 arkadaşı ile 
birlikte buluştuğu 

polisler tarafından 
gözaltına alındı. Bu 
kişilerin iki otomo
bilinde yapılan ara
mada Hazreti İsa, 
Meryem Ana ve 
Vaftizci Yahya ile 
Aziz Nikolas'ın 
resmedildiği 3 
ikona bulundu.
Ayasofya 
Müzesi’nde incele
nen tabloların 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamın
da dini içerikli 
Etnografik nitelikli 
kültür varlığı 
olduğu belirlendi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülü 
yor.

Bursa’nın İnegöl 
İlçesi Organize 
Sanayi 
Bölgesi’ndeki (OSB) 
bir fabrikanın depo
sunda çıkan yangın 
korku dolu anlar 
yaşanmasına neden 
oldu. İtfaiye ekip
lerinin müdahalesi 
sonucu yangın kon
trol altına alınarak

Otımobll teşment çarptı. J yaralı
Harmancıkla bir 
otomobil yol 
kenarındaki çeş 
meye çarparken, 5 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ertan Aydın (39) 
idaresindeki 
16 YR 567 plakalı 
otomobil, ilçeye 
bağlı Çakmak 
Mahallesi 
mevkiinde yol 
kenarında bulunan

söndürüldü.
Olay, dün saat 22.00 
sıralarında Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
bir fabrikanın açık 
alandaki deposunda 
meydana geldi. 
Belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı 
çıkan yangın, kısa 
sürede tüm depoyu 
kapladı. Alevleri 

gören vatandaşlar 
durumu itfaiye ekip
lerine bildirdi. Olay 
yerine gelerek 
yangına müdahale 
eden itfaiye ekipleri, 
tüm çabalarına rağ
men yangını 
söndürmeyi 
başaramayınca, 
bölgeye takviye 
ekipler sevk

edildi.
Çıkan yangın 
yaklaşık 2 saatte 
kontrol altına 
alınarak 
söndürülürken, 
bölgede yoğun 
bir duman bulutu 
oluştu.
Yangınla ilgili 
soruşturma ise 
sürüyor.

çeşmeye çarptı. 
Kazada, sürücü 
Ertan Aydın ile 
araçta bulunan 
Havva (43), Ergin 
(16), Şahinder (15) 
ve Ali Aydın (13) 
yaralandı.
Yaralılar, 112 ekip
lerince Harmancık 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Kilolarca bonzai
ele geçirildi

Bursa'da narkotik 
polisin son bir ayda 
yaptığı operasyon
larda 7,3 kilogram 
bonzai, 12 kilogram 
esrar ve binlerce 
uyuşturucu hap ele 
geçirildi.
Operasyonlarda 12 
kişi tutuklanırken, 
son operasyonda 
1,3 kilogram bonzai 
ile yakalanan 4 kişi 
adliyeye sevk edil
di. Ele geçen uyuş
turucuların 7 bin 
genci zehirleyecek 
miktarda olduğu 
öğrenildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
skipleri, merkez 
Yıldırım ve 
□smangazi ilçele 
inde uyuşturucu

göz açtırmıyor.
Son olarak Yıldırım 
ilçesi İncirli Cadde 
si'nde gerçekleşti 
rilen operasyonda 
M.Ü. S.A. H.A.D ve 
K.C isimli kişiler 1,3 
kilogram bonzai 
maddesi ile yaka
landı. Bu kişiler 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Öte yandan 
narkotik dedekti
flerinin, Panayır, 
Alacamescit, 
Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, 
Vakıfköy, Eğitim 
Mahallesi'nde 
Ramazan ayında 
gerçekleştirdiği 
6 ayrı operasyonda 
6 kilogram 
bonzai, 12 kilogram 
e srar ve 3 bin 
civarında uyuştu 
rucu hap yaka 
landı.
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TetepeJıli basteicifere mim Bursaspor rotayı l 
Matei'ye çevirdi

Gemlik Gücüm Spor 
yaptığı sosyal pro
jeler ile basketbolün 
çıtasını hep üst 
seviyede olması, 
ilçede basketbolü 
genç nesillere 
sevdirmek için kuru
mu ve kurumlan ile 
yüzlerce çocuğa 
ücretsiz basketbol 
eğitimi vererek 
hedeflenen başarıya 
koşuyor. 
Son yıllarda 
Bursa’da basketbol
ün çıtasının düştüğü 
anda Tofaş Spor ve 
Final Gençlik spor 
ile Bursa basketbol
ünü tekrar zirveye 
taşımak için üzerle 
rine düşen misyonu 
oluşturmak için 
yetenekli basketbol- 
culara fırsat vermek 
amaçlı 22 Ağustos 
2014 Cuma günü 
saat 18:30 Gemlik 
ilçe spor salonunda 
yapılacak antren
manlara davet 
edildiler.
Türkiye Basketbol 
Federasyonunun 
belirlemiş olduğu 
tüm sorumluluk
larını yerine getiren 
Gemlik Gücüm 
Spor kulübü

Basketbol 2. 
Ligindeki rakip
lerinin 2-3 milyon 
dolarlık bütçelerinin 
üstünde dev bütçe 
ile TB2L hazır olduk
larının sinyalini b 
yerdi..
Gemlik 110 bin 
nüfusu spor tesisleri 
ve basketbola olan 
ilgisi Gemlik 
Kaymakamı ve 
Gemlik belediye 
başkanı yanı sıra 
kârnü kuramlarının 
ile Türkiye ekonomi
sine yön veren 
Borusan Holding, 
Yıldırım Holding ve 

Gemlik halkının 
desteği ile 
TB2.liginde marka 
olmak için yola çıktı. 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Basın Sözcü 
sü Ömer Gümüş, 
“Başkanımızın, 
Yönetim Kurulumu 
zun, Genel 
Menajerimizin ve 
Hocalarımızın 
Basketbol sevgisi 
ile gençlerimize olan 
sorumlulukları bize 
güç katıyor bu güç 
sayesinde dev 
bütçenin ne kadar 
olduğu değil hep 
birlikte ilçemizi spor 

alanında marka yap
mak için mücadele 
vermeliyiz.
Gemlik Halkının 
spora verdiği değeri 
2013-2014 sezonun
da gösterdiği ilgi ile 
maçları ortalama 
1000 seyirci potan
siyelini ile oynadık 
bu yıl iki katına 
çıkarmak için 
hazırlıklarını şimdi
den tamamladık” 
dedi.
Gemlik Gücüm Spor 
Yönetici Faruk 
Aktaş, “Gemlik 
kara ve deniz uçağı 
ile ulaşımı en rahat 
konaklama konusun 
da yıllardır milli 
takımlarımızın tercih 
ettiği bir ilçe.
Dünya markası zey
tini serbest bölgede
ki sanayi kuru
luşlarının destek
lediği kulübümüz 
basketbol yatırımı 
olarak ilçenin tüm 
dinamikleriyle yap
mış olduğu görüş 
meler sonucunda 
dev bütçesi ile 
icminrlan ızo 
basketbol sosyal 
projeleri ile 
basketbol 2. 
ligine hazır” dedi

Avrupa Ligi’nden 
elendikten sonra 
transfere hız veren 
Yeşil Beyazlılar, 
Jeff Louis’in 
maliyetinin fazla 
olması sebebiyle 
rotayı Romanya’ya 
çevirdi ve Dinamo 
Bükreş forması 
giyen Cosmin 
Matei için girişim
leri hızlandırdı. 
UEFA Avrupa 
Ligi’nde Chikhura 
Sachkhere 
karşısında alınan 
beklenmeyen sonu
cun ardından 
transfer çalış
malarına hız veren 
Bursaspor, 10 
numara arayışını 
sürdürüyor. İlk kez

Bursa Hakimiyet’in 
yazdığı Jeff 
Louis’de sıkıntı 
yaşayan Timsah, 
rotayı Romanya’ya 
çevirdi. Fransa’nın 
Nancy takımında 
oynayan Haiti’li 
Louis’in bon
servisinin yüksek 
olması ve Iskoç 
takımı Celtic’in de 
araya girmesi, 
transferi zora 
soktu.DAHA 
HESAPLI Bu 
bağlamda 
Bursaspor, ilk defa 
Bursa Hakimiyet’in 
yazdığı Dinamo 
Bükreş'te forma 
giyen Cosmin 
Matei için girişim
lerini hızlandırdı

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

EN ÖZEL VB 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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Bedelli bekleyenlere müjdeli haber
Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, 
Tüm Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
tarafından kentteki 
bir lokantada düzen
lenen kahvaltı pro
gramına katıldı. 
Kahvaltı sonrası 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan 
Bakan Yılmaz, 10 
Ağustos 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde bakaya 
durumunda olanların 
gönül rahatlığı ile 
sandık başına gidip 
oyunu kullanabile
ceğini ifade etti. 
Yılmaz, "Milli 
Savunma Bakanlığı 
internet sitesine gir
ilirse çok net bir 

şekilde bir bildiri 
koyduk. Anayasal 
hakkı kullanmak her 
şeyin önünde gelir. 
Dolayısıyla bu 
seçimde ben bir 
bakayayım, seçim 
için sandığa gider
sem her türlü bir 
polis tarafından veya 
başka bir şekilde 
alıkonulurum veya 
sorguya tabi tutulu
rum diye hiçbir 
kaygıya gerek 
kalmaksızın herkes 
gitsin oyunu kullan
sın. Bu oy kul
lanımından dolayı 
hiç kimse askerlik 
yönünden herhangi 
bir sıkıntıya uğra
mayacaktır. Bununla 
ilgili duyurumuzu da

biz Milli Savunma 
Bakanlığı sitesine 
koyduk. Bu konuda 
hiçbir vatan
daşımızın bir endişe 
duymasına gerek 
yok. Asli vazife 
vatandaşın vatan
daşlık hakkını kul
lanması için teşvik 
etmek, desteklemek 
ve yardımcı olmaktır.

Milli Savunma 
Bakanlığı olarak da 
böyle yapacağız. İç 
İşleri Bakanlığı da 
aynı doğrultuda 
açıklama yaptı. İç 
İşleri Bakanlığının 
vazifesi de vatan
daşın anayasal 
hakkını kullanmasını 
sağlamaktır" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK 
KONUSU

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
bedelli askerlikle 
ilgili sözlerinin hatır
latılması üzerine 
Yılmaz, "Sayın 
Başbakanımızın 
sözüne ne bir kelime 
ekleyecek ne de bir 
kelime çıkaracak 
durumum var. Sayın 
Başbakanım şunu 
söyledi: ‘Yeni bir 
seçim yapılıyor. 
Seçimden sonra 
Cumhurbaşkanımız 
seçilecek.’ 
Cumhurbaşkanı aynı 
zamanda Silahlı 
Kuvvetlerin de 
başkomutanı duru

munda. Dolayısıyla 
başkomutan da, 'Biz 
yeni dönemde mil
letin taleplerine 
bakar, inceler değer
lendiririz ve bu 
doğrultuda bir 
bedelliye ihtiyaç var 
mı yok mu değer
lendiririz, onun üzer
ine ihtiyaç varsa 
böyle bir düzenleme 
yapılır, ihtiyaç yoksa 
bir düzenleme yapıl
maz' diye bir açıkla
ma yaptı. Biz de 
inşallah yeni 
cumhurbaşkanı seçi
minden sonra bu 
yolda yapılacak bir 
değerlendirme çalış
masının sonucunu 
bekliyoruz” diye 
konuştu.

SıaMSltaH
Temmuz’da ihracat 
geçen yılın aynı 
ayına göre 
değişmeyerek 
12 milyar 539 
milyon dolar oldu. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), tem
muz ayında ihra
catın geçen yılın 
aynı ayına göre 
değişmeyerek 12 
milyar 539 milyon 
dolar düzeyinde 
gerçekleştiğini 
bildirdi.
TİM, temmuz ayı 
ihracat verilerini 
açıkladı. 
TİM verilerine 
göre, temmuz ayı 
ihracat rakamı,

geçen yılın temmuz 
ayına göre 
değişmeyerek 12 
milyar 539 milyon 
dolar oldu. Ocak- 
temmuz döneminde 
ihracat yüzde 5,7 

artışla 92 milyar 711 
milyon dolara, son 
12 aylık ihracat ise 
yüzde 2,2 artarak 
156 milyar 319 
milyon dolara yük
seldi.

SGK, banka kredi
leri üzerinden kaçak 
takibi yapacak. 
(SGK) istediği 
kişinin banka 
hesap bilgilerini 
talep edebilmesine 
olanak tanıyan 
tebliğ 1 Ağustos 
itibariyle yürürlüğe 
girdi. Tebliğe 
göre kredi çeken 
ya da kredi kartı 
almak isteyen 
kişilerin bankaya 
verdikleri maaş 
bordrosunun 
veya ücret 
bilgisinin bir 
kopyası anında 
SGK’ya gönde 
rilecek.
Böylece SGK,

kendisine bildirilen 
prime esas ücretle, 
bankaya kredi veya 
kredi kartı almak 
için bildirilen ücreti 
karşılaştı ra bilecek. 
Bu uygulama ile bir
likte SGK, bankaya 
bildirilen tutarı, 
kendi veri tabanı ile 
karşılaştırarak 
düşük maaş 
bildirimi yapan, 
güvencesiz işçi 
çalıştıran şirketleri 
takibe alabilecek. 
Kredi kullananlar 
dışında bankada 
maaş hesabı olan 
müşterilerin T.C. 
Kimlik numarası, 
işyeri unvanı, açık 
adres bilgisi, işe 

başlama tarihi ve 
meslek bilgileri de 
bulunulan ilin SGK 
müdürlüğüne 
bildirecek. Kamu 
kuramlarında 
çalışanların 
hesapları bu 
uygulamadan muaf 
tutulacak.
SGK’nın istemesi 
halinde prim borcu 
olanların iş ve ev 
adresleri hesap bil
gileri ile birlikte 
banka tarafından 
kuruma bildirilecek. 
Bu sayede SGK ala
caklı olduğu kişi ve 
kuramların hesabı
na elektronik 
ortamda haciz 
koyabilecek.

TTFTmrrrTLLLUJNLAH

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

..KAYMAKAMLIK

HASTAN HM
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Safi.Ocafil S13 10 08
Tomokıy Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 qq gg

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

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

BELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

uımıuıuuusu
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 04

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

__________OTOBÜS________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol B13 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Boyzn Petrol 013 O1 03

GemlikKörfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4937 
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-Reklamcıljk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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



GEMLİK ARAÇLARIMIZ, İ YIL TAM GARANTİLİDİR

OTOMOTİV

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...
^ngîfij^îrcan. çJa(ıir 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

GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK

------------------- L*^ l/>**
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]

Kavlak?

j 2 wi
Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

tSıvı Sııının^

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[kavlak^ 
A ZEYTİN REÇELİI

KAVLAK
DOĞANIN HAZÎNESİ

eytinS^SBİ 
»Zeytinyağı

; | Kestane Şekeri ■Mİ 
■ t Yöresel Reçellerindi 
ı Kozmetik Ürünlerle

Tel: 512 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - GĞm|ik (İstikiâi Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Ağustos 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com_____________ _______________ 50 Kr,

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ I...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Gemlikspor Taraftar Derneği, Kayıkhane’den İskele Meydanı’na kadar yürüyüş yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi

Taraftar yönelimi isiitaya cahili
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YAZ YAĞMURLARI...
Bu yıl yaz ayı beklenmedik şekilde geçiyor.
Haziran ayını yağmurlarla geçirdikten sonra 

sıcak bir Temmuz derken Ağustos başında 
gelen yağışlar ortalığı göle çevirdi.

Yurdun birçok bölgesi yağışların etkisinde 
kalınca beklenmedik manzaralar yaşandı.

İstanbul da bazı semtler yağışlardan büyük 
zarar gördü.

Evler, işyerleri, sokaklar, her yer yağmur 
sonucu oluşan su baskınına uğradı.

Bu da bizim ne kadar doğal afetlere karşı 
hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Cumartesi 
günü sabahtan yağmur bekliyordum.

Akşam saatlerinde geldi. Hem de iyi geldi.
Devamı sayfa 4’de

Gemlikspor Taraftarlar Derneği, dün Kayıkhane semtinden başlattığı 
yürüyüş sonrası İskele Meydanı Festival Alam’nda basın açıklaması 
yaptı. Gemlikspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Çolak, konuş
masında Gemlik halkını uykudan uyandırmak için toplandıklarını, 
Gemlikspor taraftarları olarak söyleyecek sözleri olduğunu belirtti. 
Yürüyüşte, tepkili taraftarlar, “Yönetim istifa” “İstifa et başkan”, “Her 
zaman, her yerde en büyük Gemlik” sloganları attılar. Sayfa 4’de

üonteımtrfen 
Misti 
ııaralanft

Konteynerin 
üzerinde branda 
çekmeye çalışan 
iki kişi, dengesini 
kaybederek aynı 
anda yere düştü. 
Dün öğle saat
lerinde meydana 
gelen olayda, F.O 
ve A.T. isimli şahıs 
lar, branda çekmek 
için konteynerin 
üzerine çıktı. Bu 
sırada dengesini 
kaybeden iki kişi 
aynı yanda yere 
düşerek yaralandı. 
Yaralanan şahıslar 
112 Acil servis 
ambulansı ile has
taneye kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

00 o •I V oÖZEL ATKEN! ILIOGKETİ 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 

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

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

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
4_A%25c4%259fustos_2014_Pazartesi_www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma 100 Bin sanM 
gönüllüsü aranıyorYeşil Bursa diye diye...

Durmadan, usanmadan, bıkmadan 
“Yesjl.Bursa” dedikte ne oldu?

Sahip çıkabildik mi?
Koruyabildik mi?
Uludağ’ın yamaçlarından Bursa...
Hiç de iyi görünmüyor.
Yeşil’in yerini gri, 
Aydınlığın yerini kasvet sarmış. 
OsmanlI başkenti...
Kültür başkenti...
Şeftali ve kestane kenti...
Kaplıcalar cenneti...
Evliyalar şehri...
Türkiye’nin Detroit’i Bursa...
Bu kadar tanıma mazhar olan bir başka 

kent...
Yeryüzünde bir örneği daha yoktur.
Sanayi turizmle, tarım tarihle hem hal 

olmuş...
Ne yazık ki...
İlmek ilmek örülen dönüşüm ve defor- 

masyon.
Ranta çıkara dayanan bir yapılanmanın 

son noktası:
Giderek grileşen... Duman altı bir 

kent... Hava, toprak, su kirliliği...
Acıdır ki insana direkt etki yapıyor.
Beden sağlığını ama daha çok ruh 

sağlığını bozuyor.
Bir de sanayileşmenin yol açtığı aşırı 

göç...
Çarpık çurpuk yapılaşmaya ardı sıra 

kültür kargaşasına neden oluyor.
Elbette ki...
Tercihini sanayiden yana ortaya koyan 

ve atılımlarını o doğrultuda gerçek
leştiren yerleşimlerde kaçınılmaz sonuç:

Azalan tarım toprakları...
Yok olan su kaynakları...
Kazanmak, yoklaşmayı ve yozlaşmayı 

tersine çevirmek için doğru, sağlıklı, akıl
cı, akıllı adımlar atmak yerine slogandan 
öteye geçemeyen özlem daha doğrusu 
söylemle “mış” gibi görünmek:

“Temiz çevre, sağlıklı toplum...”
“Hadi canım sen de”
Ancak;
Önyargısız, iyi niyetli hoşgörüye açık 

bir yapı okumak, öğrenmek, yazmak, dü 
şünmek, sorgulamakla yaşama geçiyor.

Olmazsa olmuyor.
Toplumlar yolundan çıkmış araç gibi 

yalpa yapıyorlar...
Dolayısıyla sapır sapır dökülüyorlar.
Bulanık havada balık avlamaya 

kalkışanların yönlendirmesiyle birileri de 
çıkıp örgütlülük kisvesiyle abuk sabuk, 
saçma salak söylemlerle toplumları 
yanıltıyorlar.

Hani bir laf vardır...
“Yarım hekim candan eder, yarım hoca 

dinden eder”diye...
işte bizim yalnız ve güzel ülkemiz de ne 

çektiyse “yarım”lardan çekmedi mi?
Başına gelenler okumuş cahiller yüzün

den değil mi?
içten Bir Teşekkür...
önceki gün... Kayınvalidem Fatma 

özgür’ü son yolculuğuna uğurlarken
Bursa Büyükşehir Belediyesi Cenaze 

Hizmetleri Müdürlüğü’nün en küçük bir 
ayrıntıyı dahi atlamadan yanımızda 
yöremizde oluşu,

Sevgili dostlarımızın bizi yalnız bırak- 
mayışı,

Orhangazi Gemiç Köyü’ndeki dostların 
KoriuKsevöfıigı acımıiı rtâtırtbnı...

İçtenlikle teşekkür ediyoruz.

10 Ağustos 2014 
günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı 
seçimleri nedeniyle 
sandıklarda gözlem
cilik yapacak 100 
bin sandık gönül
lüsü aranıyor. 
İstanbul, Ankara, 
Adana, Antalya ve 
Bursa daki sandık
larda görev yapacak 
olan sandık 
gönüllüsü olmak 
isteyenlerin 
www.oyveotesi.org 
internet adresinden 
kayıt yaptıra 
bilecek.
Yapılan açıklamada 
İstanbul 40.000, 
İzmir 13.000, Ankara 
16.000, Adana 7.000, 
Antaly.ı o. Bursa 
8.000 gönüllüye 
ulaşmayı hedefledik

Ilı mm mm günü yasakları
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK), 
cumhurbaşkanı 
seçimi oy verme 
gününde öngördüğü 
yasaklar Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
YSK'nın Resmi 
Gazete'de yer alan 
kararına göre;
Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 
ilgili maddesinde 
yer alan içki ve silah 
taşıma yasağı ile 
yayın yasağının 
uygulama usul ve 
esaslarının belirlen
mesine ilişkin kuru
lan komisyonun, 
çalışmalarını 
tamamladığı 
belirtildi.
Kararda, cumhur
başkanı seçiminde 
öngörülen yasak
ların uygulanmasıy
la ilgili şunlar 
kaydedildi: 
"-Oy verme günü 
olan 10 Ağustos 
Pazar günü, seçimin

lerini, 30 Mart 
seçimlerinde 
İstanbul da, 1 
Haziran günü ise 
Yalova seçimlerinde 
gönüllü sandık 
görevlilerinin 
başarılı görev yap
tıkları hatırlatılarak 
şu görüşe yer 
verildi: 

ikinci oylamaya 
kalması durumunda 
da 24 Ağustos Pazar 
günü sabah saat 
06.00’dan gece saat 
24.00'e kadar, her ne 
suretle olursa olsun 
alkollü içki satıl
masının, içkili yer
lerde ve umumi 
mahallerde her çeşit 
alkollü içki verilme 
sinin, içilmesinin 
yasak olduğuna, 
-Oy verme günü oy 
verme süresince 
umuma açık eğlence 
yeri niteliğini 
taşıyan lokantalarda 
yalnız yemek

“Türkiye tarihinde 
ilk defa 
Cumhurbaşkanı ’nı 
kendi seçiyor.
Bu bir ilk. Bu tarihi 
anda olanca kapa
sitemizle var olma 
hyız. Bu tarihi ana 
şahit olmalı, aktif 
rol almalıyız. Bir 
katkım olmayacak, 

verilebileceğine, 
kahvehane, 
kıraathane ve 
internet kafeler dahil 
bütün umumi 
eğlence yerlerinin 
kapalı kalacağına, 
-Oy verme günü 
olan 10 Ağustos 
Pazar günü, seçimin 
ikinci oylamaya 
kalması halinde de 
24 Ağustos Pazar 
günü sabah saat 
06.00'dan gece saat 
24.00'e kadar, 
emniyet ve asayişi 
korumakla görevli 
olanlardan başka 
hiçbir kimsenin, 

etkim olmayacak 
diye düşünme... 
Asıl etkiyi ilk defa 
gerçek leşecek bu 
seçimde rol alarak 
kendinde 
yaratacaksın.
Türkiye tarihinde ilk 
kez gerçekleşecek 
olan, etkisi büyük, 
bu tarihi seçimde; 
sivil inisiyatifin 
gücü için, tecrübe 
için, uzun soluklu 
bütünlük, beraberlik 
için, şeffaflık için, 
keyfi hataların 
önüne geçmek için, 
adil bir seçim sis
teminin devamı için 
bizimle beraber 
çalışmaya davet 
ediyoruz. Gelin 
oylarımızı beraber 
sayalım!” 

köy, kasaba ve 
şehirlerde silah 
taşıyamayacağına, 
-Oy verme günü 
saat 18.00'e kadar 
televizyon ve 
radyolar ile her 
türlü yayın organları 
tarafından seçim ve 
seçim sonuçları ile 
ilgili haber, tahmin 
ve yorum yapıl
masının yasak 
olduğuna, 
-Saat 18.00 ila 21.00 
arasında televizyon 
ve radyolar ile her 
türlü yayın organ
larında ancak 
YSK tarafından 
seçim ile ilgili olarak 
verilecek haber ve 
tebliğlerin yayınlan
abileceğine, 
-Saat 21.00'den 
sonra bütün yayın
ların serbest 
olduğuna, ancak 
YSK'ca gerek 
görülmesi halinde 
saat 21.00'den önce 
de yayınların 
serbest bırakılabile
ceğine, karar 
verildi."

http://www.oyveotesi.org
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Gemlikspor Taraftar Derneği, Kayıkhanemden İskele Meydanı’na kadar yürüyüş | 

yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi

Hıı imlimi istilana çağırdı
Yaz yağmurlan...

Neredeyse pazar sabahına kadar 
yağan yağmur zeytini olan üreticiye iyi 
geldi.

Yazlıkçılar gündüz yağmur yağmadığı 
için sevinçli...

Dünkü gazeteler ve haber ajansları 
iklimlerin değiştiğinden söz ediyorlar.
İstanbul da bunca zamandır görülme 

yen hortumlara artık alışkın olmamız 
isteniyor.

Hani televizyonlarda ABD de sık 
gördüğümüz hortumlar var ya.

‘Artık bizim de hortumuz var’ diye
bileceğiz.

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde 
çıkan bir haberde, Konya Ovasındaki 
kuraklık sonucu çöleşmenin başladığı 
bildiriliyor.

Türkiye’nin tahıl ambarı çölleşiyor.
Tuz gölünün sularının yer altından 

Konya Ovasına akma ihtimalinin belir
lendiği, bunun da ovanın tam anlamıy
la sonunun gelmesi demek olduğu 
söyleniyor.
Kuraklık, bilinçsiz su kullanımı, aşırı 

sıcaklar buna neden oluyor.
Tema Yetkilileri yıllardır bağırıyor.
Dinleyen yok.
5 yıl önce 2 milyon ton buğday elde 

edilen ovada 250 bin tonluk üretim 
kaybının olduğu belirtiliyor.

Sonuçta afra tafra yapan yetkililer 
attıklarında tabakta kül bırakmazlarken, 
tehlike kapımıza dayanmış vaziyette.

Tarımda kendi kendine yeten sayılı 
ülkelerden olan Türkiye 12 yıllık AKP 
iktidarı döneminde saman dahil ele 
muhtaç hale geldi.

Tütün gibi ulusal ürünümüz, pamuk, 
şeker pancarı, zeytin, buğday, arpa, 
mısır gibi tahılları ithal eder olduk.

Hayvancılık desen daha beter...
Yanlış politikalarına bir de doğa olay

ları eklenirse, geriye Allah’a el açmak
tan başka bir şey kalmıyor.
“Ver Allahım ver, sicim gibi yağmur 

ver." demek kalıyor geriye...
İstanbul da kuraklıktan su sıkıntısın

da ama son yağışlar imdada yetişir mi 
bilmem.

Barajlar dolmazsa halimiz duman.
Bir yanda su sıkıntısı bir yanda su 

baskınları.
Ne yaman çelişki değil mi?
Yağsa bir türlü, yağmasa bir türlü.
Yine de yaz yağmurlarının yağması 

sevindirici.
Felaket getirmediği sürece..

Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği 
dün düzenlediği 
yürüyüş ve basın 
toplantısıyla 
Gemlikspor yöneti
mini istifaya çağırdı. 
Sanal ortamda 
dernek üyelerini 
yürüyüşe çağıran 
Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği 
dün saat 19.15’te 
Kayıkhane semtin
den sloganlarla 
yürüyüşe geçti. 
Yönetim istifa diye 
slogan atan tepkili 
taraftarlar, “İstifa et 
başkan”, “Her 
zaman, her yerde en 
büyük Gemlik” slo
ganlarıyla İskele 
Meydanı’na kadar 
yürüdüler. 
Gemlikspor 
Yönetimine tepkileri
ni dile getiren 
taraftarlar, Festival 
Alanı’nda basın 
toplantısı düzen
lediler.
Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ferhat 
Çolak, konuşmasın
da Gemlik halkını 
uykudan uyandır
mak için toplandık
larını, Gemlikspor 
taraftarları olarak 
söyleyecek sözleri 
olduğunu, öncelikle 
dikkat çekilmek iste
nen konular olduğu 
nu belirterek, “Bu 
tablo Gemlikspor 
taraftarının birlik ve 
beraberlik içinde 
hareket ettiği zaman 
neler yapabileceğine 
dair en somut 
örnektir. Bugün 7 
den 70’e insanlar 
çocuklarıyla burada 
ise bu şehri yöneten 
terin bu tabloyu çok 
iyi okuması gerek
mektedir" dedi. 
Taraftarların mate 
matikle ölçülmeye
ceğim belirten 
Ferhat Çolak, 
taraftarın müşteri 
olmadığını, taraftar 
olduğunu belirterek, 
“Bizler, bu kulübün 
sahipleriyiz. Bizler, 
yağmur çamur 
demeden harçlık
larımızdan birikti 
rerek, çoluk çocuğu
muzun rızkından 
keserek verdiğimiz 
destek dünyada 
hangi para ile

kıyaslanabilir ki? 
Son yıllarda ligte 
aldığımız sonuçların 
ve oluşan tablonun 
başarısız yönetim 
göstergesi olduğu 
aşikardır.
Futbolcuların forma 
sermesi, her sezon 
yaşanan maddi 
sorunlar, sürekli 
hoca değişimleri, bir 
gecede dağılıp kuru
lan takımlar, 7-1’lik 
ka f-kas spor 
hizmeti, forma 
önüne alınamayan 
reklamlar, alt yapıya 
verilmeyen önem, 
hiçbir şekilde yapıl
mayan plan ve 
hedef eksiklikleri 
kulübümüzün zaten 
kötü yönetildiğinin 
bir ispatıdır. 
Gemlikspor Taraf 
tartar Derneği bu 
geçen 5 yılda kulübe 
zarar gelmemesi 
adına sürekli yapıcı 
olmuş, yönetimin 
doğru yaptığı pro
jelerin arkasında 
durmuş birlik ve 
beraberlik çatısı 
altında mevcut yöne 
timimiz ile ortak pro
jeler üretmeye 
çalışmıştır. Bizlerin 
bu yapıcı tavrını 
sizler çok güzel 
suistimal ettiniz. 
Ancak, buraya

kadar. Bu işleri hobi 
olarak yapmaya 
devam edemeyecek
seniz, ya diğer 
kulüp yöneticileri 
gibi bu işleri layıkıy- 
la yapacaksınız ya 
da bir an önce istifa 
ederek, yeni yöne
timin önünü açacak
sınız. Bizlerin ve 
Gemlikspor’un bek
lemeye artık taham
mülü kalmamıştır. 
Eğer, Gemlikspor’u 
seviyor ve destek 
veriyorsanız, zaman 
kaybetmeden kong 
reye gidiniz. İstekli 
olan varsa kulübü 
sizden alır, çıkmaz 
sa, güven tazelemiş 
olursunuz ve Gemlik 
halkına gereken 
cevabı verirsiniz. 
Biz taraftarların tek 
istediği iyi yönetilen 
ve hedefleri olan 
Gemlik’e yakışır 
kulüp olmasıdır. 30 
yıllık kulüp tarihinde 
Gemlikspor amatör
lükten ileri gide- 
memektedir.
Yaklaşık 110 bin 
kişilik bir ilçede 
ilçenin adını taşıyan 
spor kulübüne bu 
kadar duyarsız 
kalınmasına anlam 
veremiyoruz.
Buradan herkese 
sesleniyoruz. Artık, 

uyuduğunuz uyku
dan uyanın.
Gemlikspor’u hep ?
birlikte ayağa 
kaldıralım. r
Geçmişteki dargın
lıkları ve küskünlük
leri bırakalım. Gün 
birlik ve beraberlik 
günüdür. Oda 
başkanlan, sivil 
toplum kuruluşlan, 
Belediye, 
Kaymakamlık ve en 
önemli halk daha 
fazla geç kalmadan 
bu takıma sahip çık
sınlar." dedi.
Çolak, açıklamasın
da alt yapıya önem 
verilmesini, yeni 
tesisler yapılmasını, 
hedefi olan Gemlik 
spor olmasını ister 
ken, Belediye meclis 
üyelerine de sesle 
nerek, “Her fırsatta 
Gemlikli ve Gemlik 
sporlu olduğunu 
söyleyen meclis 
üyelerinin dikkatini 
çekmek, Gemlik’ten 
kazanıp Gemlik’i kir- ı» 
leten ancak Gem 
lik’e faydası 
olmayan holdingler, ' 
fabrikalar ve ticaret 
yapan kişilerin 
Gemlik spor’a 
destek olması 
gerektiğini belirtmek 
için toplandık" şek
linde konuştu.
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Takla alan araçtan sağ çıktı
Bursa'da, 28 yaşın
daki Gamze 
İyisöyler yönetimin
deki otomobil, takla 
atıp ters döndü. 
Kazadan hafif 
sıyrıklarla kurtulan 
İyisöyler, uzun 
süre olayın şokunu 
yaşadı.
Kaza, Merkez Nilüfer 
İlçesi'nde meydana 
geldi. Gamze 
İyisöyler, 16 GH 542 
plakalı otomobili ile 
işten evine gitmek 
üzere yola çıktı. Bir 
süre sonra İzmir 
karayolu üzerinde 
virajı alamayınca 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe' 
den Gamze 
İyisöyler'in otomo
bili takla atıp ters

Bonzai kullandığı iddia 
edilen genç, ölü bulundu
Bursa'da "bonzai" 
kullandığı iddia 
edilen 19 yaşındaki 
genç, ölü bulundu. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Yıldırım Beyazıt 
Mahallesi'ndeki 
metruk bir binaya

Otomobil devrildi: 1 yaralı
Harmancık’ta 
otomobilin 
devrilmesi sonucu 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, İsmail Çelik 
(34) idaresindeki 38 
BS 850 plakalı 
kamyonet, çevre 
yolu mevkisinde, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
takla atarak 
refüje devrildi. 
Kazada yaralanan 
sürücü Çelik, 
Harmancık 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

döndü. Kazada 
sıkıştığı araçtan 
güçlükle çıkan 
Gamze İyisöyler, 
olayın şokundan 
uzun süre kurtula
madı. İlk müdahalesi 

giren gençler, 
arkadaşları F.K'nın 
(19) yerde hareket
siz şekilde yattığını 
görerek, durumu 
polis ve sağlık ekip
lerine bildirdi.
İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

haber verilmesi 
sonucu olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
tarafından yapılan 
İyisöyler, ambulans 
ile Muradiye
Devlet Hastanesi'ne 

ekipleri, gencin 
saatler önce 
öldüğünü belirledi. 
Bu arada, çevrede 
inceleme yapan 
polis ekipleri, bon
zai içiminde kul
lanıldığı bildirilen 
malzemeler buldu. 

kaldırıldı. Kısa süre 
trafik kapanan 
Bursa-İzmir 
karayolu daha 
sonra otomobilin 
çekilmesiyle 
yeniden açıldı.

Binada "bonzai" kul
landığı öne sürülen 
F.K'nın cesedi, kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırıldı

Kum ocağında 
bulunan cesedin 

Katil zanlısı 
arkadaşı çıMı

İnegöl’de, bıçak
landıktan sonra 
beline taş bağlanıp 
kum ocağının göle- 
tine atılan geçin 
katil zanlısı olarak 
arkadaşı gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kulaca 
Mahallesi'ndeki bir 
kum ocağının 
göletinde, 2 gün 
evvel bir ceset 
bulundu. Beline 
kaldırım taşı 
bağlanmış vaziyet
teki ceset arama 
kurtarma ekiple 
rince Sudan

Ekmek Alırken 
Kalp Krizi Geçiren 

Adam Hayatını 
Kaybetti

Karacabey’de 
ekmek almaya 
giden bir kişi, kalp 
krizi geçirerek 
hayatını kaybetti. 
Olay, Karacabey'in 
tatil yöresi 
Yeniköy'de mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre evden 
çıkarak ekmek 
almaya giden Salim 
Güleç (63) bir anda 
yere yığıldı. Çevre
dekilerin yardımına 
koştuğu Güleç'in 
kalp krizi geçirdiği 
anlaşıldı.

ıııılrlı lıt tOuU ilmi rnııtil 

çıkarıldı. 
Vücudunda 11 
bıçak darbesi ve 
darp izlerine rast
lanan cesedin 25 
yaşındaki Sedat 
Vardar olduğu 
belirlendi. 
Jandarmanın yap
tığı soruşturmada, 
Sedat Vardar'ın 
arkadaşı İ.U. 
şüpheli olarak 
gözaltına alındı. 
Sorgusunda susma 
hakkını kullanan 25 
yaşındaki İ.U. adli 
yeye sevk edildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor

Yardıma çağrılan 
112 Acil Servisi 
ekiplerinin müda
hale ettiği Güleç'in 
hayatını kaybettiği 
tespit edildi. 
Olay yerine gelen 
Güleç'in yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Evli ve 5 çocuk 
babası Salim 
Güleç'in Karaca 
bey Sanayi 
Sitesi'nde sevilen 
bir esnaf olduğu 
öğrenilirken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mobil turizm başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 3 dilde Iphone- 
Ipad tabanlı olarak 
hazırlanan mobil 
uygulama ‘Enjoy 
Bursa’ ile Bursa’nın 
tarihi ve turistik 
mekanlarını keşfet
mek artık çok daha 
kolay.
Bursa’yı açık hava 
müzesi haline getir 
mek amacıyla 8500 
yıllık arkeolojik böl
gelerden 2300 yıllık 
Bitinya surlarına, 
700 yıllık OsmanlI 
eserlerinden Cum 
huriyet dönemi sivil 
mimari örneği yapı 
lara kadar her alan
da yoğun bir çaba 
harcayan Büyük 
şehir Belediyesi, 
kentin turizm pas
tasından aldığı payı 
artırmak amacıyla 
tanıtım çalışmaları
na da ağırlık verdi. 
Dijital devrimin 
yaşandığı günümüz 
de harita, broşür, 
katalog gibi itrgîi- 
........ cep 
tn’ r
Uj j.uınlar
alırken. Büyükse' 1 
buıuuıjtui üe 
L...... .w iltiıhı ve

turistik mekanlarını 
dijital mecraya 
taşıdı. Bursa’nın tar
ihi ve kültürel mira 
sına ışık tutmak, 
yerli ve yabancı tur
istlere Bursa ile ilgili 
detaylı bilgi sunmak 
amacıyla Türkçe, 
İngilizce ve Arapça 
olmak üzere 3 dilde 
iphone -ipad tabanlı 
hazırlanan ‘Enjoy 
Bursa’ adlı mobil 
uygulama ile Bur 
sa’yı keşfetmek artık 
çok daha kolay hale 
geldi.
Uygulama; ‘keşfet’ 
özelliği ile şehirdeki 
mekanları bulun
duğunuz konuma 
olan uzaklıklarına 
göre keşfetme im 
kanı sunarken, bir
birinden güzel fo 
toğrafları incele 
meye imkan sağlı 

yor. Bunun yanında 
‘dinle’ özelliği ile 
mekanlar hakkındaki 
bilgileri dinleyerek 
de bilgi sahibi 
olmak mümkün.
‘Rotalar’ başlığından 
size uygun olan rota 
lardan birini seçe
bilir, bulunduğunuz 
konumdan diğer 
mekanlara nasıl 
gideceğinizi göste 
ren yol haritasıyla 
gezi planınızı rahat 
ça belirleyebilir, 
‘Eski Bursa’ başlığın 
da ise mekanların 
eski fotoğraflarını ve 
harita üzerindeki 
konumlarını görün
tüleyebilirsiniz. 
‘Zaman tüneli’ özel
liği ile Bursa'nın 
geçmişten günümü 
ze geçirdiği değişimi 
inceleme imkanı 
bulurken, ‘Bursa

Şehir Rehberi’ saye 
sinde yeşil Bursa 
mn tarihi, lezzet 
durakları ve kon
aklama seçenekleri 
hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz. 
Beğendiğiniz 
mekanları Face 
book, Tvvitter gibi 
sosyal ağlarda veya 
elektronik posta 
yoluyla sevdiklerini
zle paylaşma 
imkanın sunan 
uygulama, 
şehirdeki hava duru
munu güncel olarak 
takip etme olanağı 
da sağlıyor. Karekod 
uygulaması ile tarihi 
mekanlardaki kare 
kodları okutarak 
hızlıca ilgili mekanın 
bilgilerine ulaşmak 
da mümkün. İPAD 
ve iphone akıllı ciha
zlara sahip kul
lanıcılar Appsto 
re'dan ‘Enjoy Bursa’ 
uygulamasını 
yükleyebilirler. 
Öte yandan android 
mobil cihazlar için 
'3 Boyutlu Mobil 
Turizm Atlası' mobil 
uygulamasına da 
Google Play 
Store'da yayınlan 
dı.

Türkçe öğrenmek 
için gelen Ameri 
kah lise öğrencileri, 
Bursa’nın tarihi ve 
kültürel mirasını 
tanıyor.
İSE International 
Services in Educa 
tion, NSLI-Y, ICES 
ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesinin 
organizasyonu ile 
Bursa’ya gelen 
ABD’li öğrencileri, 
Türkçe öğren
melerinin yanı sıra, 
Türk aile yapısı ve 
kültürel mirası da 
tanıma fırsatı 
buluyor.
Amerikalı lise 
öğrencileri, şehrin 
tarihi yerlerini gez
erek, Osmanh 
imparatorluğundan 
günümüze Bursa’yı 

tanıma fırsatı 
buldu.
14 Amerikalı öğren
ci, Yeşil Camii, 
Yeşil Türbe, Bursa 
Kent Müzesi, 
Uiucami, Tophane, 
Osman Gazi, Orhan 
Gazi türbeleri, 
Karagöz Evi, 
İnkaya ve Cumah 
kızık’ı gezdi. Öğren 
çiler, ayrıca Meri 
nos Tekstil Müzesi, 
Buttim Tekstil ve 
Bilim Müzesi’ne 
gezdi. Gittikleri her 
yerde fotoğraf 
çeken öğrenciler 
Cumahkızık mey
danında kurulan 
pazardan reçel, 
marmelat gibi 
organik ürünler 
almayı ihmal 
etmedi

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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Tliriiııe'nin nüfusu 16 milyonu aeceeek
UNDP'nin raporuna 
göre Türkiye nüfusu 
2030'da 86,8 milyona 
ulaşacak.
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) 
yayımladığı "İnsani 
İlerlemeyi 
Sürdürmek: 
Kırılganlıkları 
Azaltmak ve 
Dayanıklılık 
Oluşturmak" başlıklı 
2014 İnsani Gelişme 
Raporu'na göre 
Türkiye nüfusu 
2030'da 86,8 milyona 
ulaşacak.
UNDP'nin raporun
dan derlediği bil
gilere göre, 
Türkiye'deki tahmini 
yaşam süresi 1980- 
2013 tarihlerinde

16,6 yıl, ortalama 
öğrenim görme 
süresi 4,7 yıl, öğren
im görme süresi 
beklentisi 6,9 yıl, kişi 
başına düşen milli 
gelir ise yaklaşık 
yüzde 112,5 artış 
gösterdi.
Türkiye nüfusunun 
2030 itibarıyla 86,8 

milyona ulaşa
cağının öngörüldüğü 
raporda, ülkedeki 
kadın milletvekili 
oranının yüzde 14,2, 
internet kullanım 
oranının yüzde 45,1, 
okur-yazarlık 
oranının yüzde 94,1, 
istihdam oranının 
yüzde 48,5 olduğu

belirtildi.
İnsani Gelişme 
Endeksi'nde (İGE) ilk 
sırayı Norveç 
alırken, bu ülkeyi 
Avustralya, İsviçre, 
Hollanda ve ABD 
izledi. Almanya'nın 
6., İngiltere'nin 14., 
Japonya'nın 17., 
Fransa'nın 20., 
Yunanistan 'ın 29. 
sırada bulunduğu 
endekste, en az 
insani gelişmeye 
sahip ülkeler ise 
Nijer, Kongo, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, 
Çad, Sierra Leone 
oldu.
Türkiye, İGE'de 187 
ülke arasında 
69'uncu sıra ile 
"yüksek insani 
gelişme" kate

gorisinde yer aldı. 
Avrupa ve Orta Asya 
ülkeleri arasında 
2013'teki İGE sırala
ması ve nüfus 
büyüklüğü bakımın
dan Türkiye'ye yakın 
ülkeler, sırasıyla 78. 
ve 76. olan Sırbistan 
ve Azerbaycan oldu. 
Türkiye'nin İGE 
değeri, yüksek 
insani gelişme kate
gorisindeki ülkeler 
ile Avrupa ve Orta 
Asya ülkeleri ortala
masının üstünde yer 
aldı.
UNDP'nin Çok 
Boyutlu Yoksulluk 
Endeksi'ne göre, 
gelişmekte olan 91 
ülkede yaklaşık 1,5 
milyar insan sağlık, 
eğitim ve yaşam 

standartları alan
larında tekrar eden 
yoksunluklar 
nedeniyle yoksulluk 
içinde yaşarken, 
yaklaşık 800 milyon 
insan da yoksulluk 
riskiyle karşı karşıya 
bulunuyor.
Krizlere dayanık
lılığın arttırılması 
için küresel 
işbirliği çağrısında 
bulunan İnsani 
Gelişme Raporu'nda, 
küresel Gayri 
Safi Yurtiçi 
Hasıla'nın yüzde 
2'sinden daha az bir 
harcama ile 
dünyadaki yok
sulların temel sosyal 
güvenlik sorun
larının çözülebile
ceği belirtiliyor.

Bayram lalilini uzatanlanıollarfla kuW oluşiunlu
Ramazan Bayramı 
tatilini hafta sonuyla 
birleştirip uzatanlar, 
bugün İstanbul'a 
dönüşe geçince 
hafta sonunda 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
Bandırma 
Terminali'nde uzun 
kuyruklar oluştu. 
İzmir ve Edremit 
Körfezi gibi Ege 
Denizi kıyılarında 
bayram tatilini 
geçiren İstanbul'dan 
gelen çok sayıda 
vatandaş, dönüş 
için hafta sonunu 
bekledi.
Sabah saatlerinden 
itibaren yola 
çıkan tatilciler,

Balıkesir’i Bursa, 
İstanbul, İzmir ve 
Edremit Körfezi'ne 
bağlayan karayol

larında yoğunluk 
oluşturdu.
İDO ise İstanbul'a 
deniz ulaşımıyla

devam etmek 
isteyenlerin oluştur
duğu yoğunluk üze 
rine gelen talebi

karşılamak amacıyla 
Bandırma'dan
İstanbul-Yenikapı'ya 
toplam 9 seferle 
hizmet verdi.
Sabah 09.45'te 
başlayan ve gece 
yarısından sonra 
02.30'a kadar süre
cek seferlerde 
8 bin yolcu ve bin 
400 aracın taşı
nacağı bildirildi.
Bandırma İlçe 
Kaymakamı 
Ali Mantı, vatan
daşların bayram 
tatilini 
hafta sonu tatiliyle 
birleştirmeleri ve 
dönüşlerinde deniz 
yolunu tercih 
etmelerinden dolayı

İDO Bandırma 
Terminali önünde 
araç ve insan 
yoğunluğunun 
yaşandığını 
söyledi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerin 
şehir için trafiğinde 
de aksamaların 
yaşanmaması 
için gerekli tedbirleri 
aldıklarını dile 
getiren Mantı, 
meydana gele 
bilecek olası 
asayiş olaylarına 
karşı da sivil polis
lerin İDO önünde 
sürekli görev 
yaptıklarını 
kaydetti.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Yurt başvuruları haşladı
Yeni akademik yılda 
yurtta kalmak 
isteyen üniversiteli 
ler için başvurular 
başladı.
Üniversite yer
leştirme sonuçları 
nın açıklanmasının 
ardından, şehir 
dışında eğitimine 
devam edecek 
öğrenciler için yurt 
başvuruları da 
başladı. Yurt başvu
ruları, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlü 
ğü’nün (YURTKUR) 
internet sitesi 
üzerinden alınıyor. 
2014-2015 akademik 
yılında Türkiye’de 
veya Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’n 
deki (KKTC) bir yük
seköğrenim pro
gramına girmeye 
hak kazanan veya 
ara sınıf öğrencileri 
başvuru yapabiliyor. 
Başvurular 11 
Ağustos'ta sona 
eriyor.

Performans ödevi kaldırıldı

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 2245136111 
05324930377

Milli Eğitim Bakan 
lığı, uygulamada 
çoğunlukla velilerin 
hazırladığı perfor
mans görevini 
kaldırdı.
Performans görevi 
yerine öğrencilerin 
ders etkinliklerine 
katılımları ile değer
lendirilmelerine 
imkan sağlandı.

KAYIP BEKO 200 TR MARKA YHB91202063 NOLU 
YAZAR KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ÇAĞLAR AYPEK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KAYIP BEKO 200 TR YHB 20402592 NOLU 
YAZAR KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. İSA AYDIN

SATIUK
UMURBEY'DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
fpMlNEll- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

MEB Okul öncesi 
Eğitim ve İlköğretim 
Kurumlan Yönetme 
liği, Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Okul 
Öncesi Eğitim Ku 
rumları ile Milli 
Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Kurumlan 
yönetmelikleri 208 
maddeyken, iki 

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

yönetmelik iller ve 
ilgili tüm paydaşla 
nn geri bildirimleri 
de dikkate alınarak 
birleştirildi ve 97 
maddelik tek yönet
melik halinde 
sadeleştirildi.
Yönetmelikle, uygu
lamada çoğunlukla 
velilerin hazırladığı 
performans görevi 

kaldırıldı. Bunun 
yerine öğrencilerin, 
sınıf veya okulda 
yapacakları "ders 
etkinliklerine katılım 
lan" ile değerlendiril 
melerine imkan 
sağlandı.
Proje uygulamasına 
ise önceden olduğu 
gibi yönetmelikte 
yer verildi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK
KUMLA’DA 

HAVUZLU KİRALIK 
(EŞYALI) DAİRE

0 535 37818 88
TJAJ

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

SATIUK SU BAYİİ 
0507 244 7224

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hazır giyimde 9,4 milyar dolarlık ihracat
Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü 
192 ülkeye 9,4 mil
yar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 
İhracat verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, geçen yılın 
ocak-haziran döne
minde 8 milyar 415 
milyon 476 bin dolar 
olan sektör ihracatı, 
bu yılın aynı döne
minde yüzde 12,1 
artarak 9 milyar 436 
milyon 56 bin dolara 
ulaştı.
Ülkenin ihracat artış 
hızının üzerinde 
büyüme kaydeden 
sektör, bu 6 aylık 
rakamla Türkiye 
genel ihracatının 
yüzde 11,8'ini, 
sanayi ihracatının da 

yüzde 15'ini 
karşıladı. 
Bu dönemde alt 
mal grupları bazında 
en fazla ihracat, 6 
milyar 519 milyon 
341 bin dolara, sek
tör ihracatının 
yüzde 69'unu oluştu
ran dış giyim ürün
lerinde yapıldı. 
Bunu 898 milyon 
799 bin dolarla ev 
tekstili, 696 milyon 
404 bin dolarla 
giyim aksesuarlan, 
264 milyon 26 bin 
dolarla iç giyim, 
244 milyon 855 bin 
dolarla yatak kıyafet
leri, 104 milyon 355 
bin dolarla bebek 
giyim, 60 milyon 536 
bin dolarla spor ve 
yüzme kıyafetleri

u
izledi.- İhracatın 
yüzde 75,5'i AB'ye 
Yılın ilk yarısında 
192 ülkeye ürün 
satan hazır giyim 
sektörünün en 
büyük pazarı, 
Almanya oldu. Bu 
ülkeye ihracat, 
geçen yıla göre 
yüzde 10,8 artarak 2 

milyar 41 milyon 716 
bin dolara yükseldi. 
Almanya'yı 1 milyar 
193 milyon 474 bin 
dolarla Ingiltere, 
803 milyon 515 bin 
dolarla Ispanya, 597 
milyon 207 bin 
dolarla Fransa ve 
506 milyon 933 bin 
dolarla Hollanda

takip etti. 
Ocak-haziran döne
minde Avrupa 
Birliği (AB) üyesi 28 
ülkeye ihracat ise 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüz 
de 13,9'luk artışla 7 
milyar 121 milyon 
543 bin dolara 
ulaşarak, toplam 

sektör ihracatının 
yüzde 75,5'ini oluş
turdu.Sektörden bu 
dönemde Ortadoğu 
ülkelerine 869 
milyon 686 bin dolar, 
eski Doğu Bloku 
ülkelerine 405 
milyon 344 bin dolar, 
Afrika ülkelerine 361 
milyon 450 bin 
dolar, Amerika ülke 
terine 255 milyon 
859 bin dolar, Türk 
Cumhuriyetleri'ne 
140 milyon 618 bin 
dolar, diğer Avrupa 
ülkelerine 129 
milyon 757 bin dolar, 
Asya ve Okyanusya 
ülkelerine 108 
milyon 40 bin 
dolarlık ihracat 
gerçekleş 
tirdi.

Mi Hacmi »t Kredi Ham Haren Hızla Anıyor
A

Bankacılık sek
törünün toplam 
kredi hacmi, bir haf
tada yüzde 0,18 
artarak 1 trilyon 132 
milyar 775 milyon 
liraya ulaştı. 
Bankacılık 
Düzenleme Ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
haftalık bültenine 
göre, Mali kesime 
verilen kredilerin 
toplamı aynı 
dönemde yüzde 0,86 
artışla 24 milyar 867 
milyon lira oldu. 
Bankacılık sek
törünün Mali kesim 
hariç toplam kredi 
hacmi ise bir önceki

haftaya göre yüzde 
0,13 artış göstererek 
1 trilyon 36 milyar 
429 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Söz konusu rakam,

11 Temmuz'da 1 tri
lyon 35 milyar 100 
milyon lira 
seviyesindeydi. 
Mali kesim hariç 
sektörün spot kredi 

toplamı da bir hafta
da yüzde 0,01 artışla 
140 milyar 513 
milyon liraya yüksel
di.

TÜKETİCİ 
KREDİLERİ 
BDDK verilerine 
göre, tüketici kredi
leri tutarı bir haftada 
yüzde 0,08 artarak 
262 milyar 696 mily
on lira oldu. Tüketici 
kredilerinin 115 mil
yar 875 milyon lirası 
konut, 7 milyar 337 
milyon lirası taşıt, 91 
milyar 743 milyon 
lirası ihtiyaç, 47 mil
yar 741 milyon lirası 
da diğer kredilerden 
oluştu.

KREDİ KARTLARI 
Bir haftalık süreçte 
taksitli ticari kredi
lerin tutarı yüzde

0,16 artış kayded
erek 142 milyar 89 
milyon liraya çıktı. 
Bankaların bireysel 
kredi kartları alacak 
tutarı ise 73 milyar 
456 milyon lira 
olarak hesaplandı. 
Söz konusu tutar, 11 
Temmuz'da 74 mil
yar 735 milyon lira 
düzeyindeydi. 
Bankaların, 18 
Temmuz itibarıyla 
taksitli bireysel kredi 
kartı alacak tutarı 35 
milyar 149 milyon 
lira, taksitsiz birey
sel kredi kartı alacak 
tutarı ise 38 milyar 
306 milyon lira 
olarak hesaplandı.

1 umum ımruıum— -------- HIŞMI UAIHLLLÜ-------- ULNI1UIUUUHU----------
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 78

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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 Tas. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR - FERİBOT
______ KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.8avcı Yrd. 513 2» 54
Emniyet MOd. 513 10 28

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)D FemuMıale 613 <*O 20
DİNİZ UÇAÖI İ13AA13n Aoaouı Akmte Smyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydin Turtam O1 3 20 77
SOzer Turizm 012 1O 72
K*nb*roQlu-EBaday 814 1,0Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

DAMITICILAR

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

H HASTANELER

D Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dav. Kast. 513 23 29
Mar.Bağ.OcaOı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 55 20
Konur Tıp Mrk. 514 ao 88

BELEDİYED 
E

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

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 Aknen Potrol s13 1O 7O
MAR-PET ö13 30 33
Tuncay Otogaz 013 ıe 43
Beyse Potrol 5-13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4938 

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)

Mili SİMİ M
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



GemlikKBrfeH

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MBRM<Eg<OjTıPM6ıîîİK
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA.

HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
S^ngin^îrcan <İJa(ıcr Ç&uman

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.manastinemlak.sahibinden.com <- www.ilan.com.tr/manastinemlak

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


kavlak

DOĞANIN HAZÎNESİ

ir

KMİ

OlİUlWİfi!22* ;.n, ■ r\ -j

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası , 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesîfiin yanında, 

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

«HBHM[kavlak]
| Zeytinyağı]
■Kestane Şekeri
■Yöresel Reçelleri!
KLKozmetik Ürünleri 
Ifce JaIg-lH

7^7777.

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla IskelM'Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
0 512

www.kavlak.com.tr

5 Ağustos 2014 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Yurt dışında 2 milyon 783 hin 
660 seçmen oy kullandı

GiineBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TARAFTAR TEPKİSİ
Pazar günü internet üzerinden Gemlikspor 

Taraftarlar Demeği’nin Kayıkhaneden İskele 
Meydam’na kadar yürüyeceği haberleri 
dolaştı.

Ben de merak edip, ne oluyor diyerek çağrı 
saatinde iskete' Meydanı na gittim.

Balıkpazan’na doğru yürürken, Atatürk 
Kordonu’nunyayabölumündengelen seslerle 
yürüyüşün başladığını anladım.

Sloganlara doğru yaklaşınca olayın rengi 
belli oldu.

Bu yürüyüş, Gemlikspor yönetimine bir 
tepkiyürüyüşüydü.

İstanbul da büyük kulüplerin taraftarlarının 
koydukları gibi bir tepki Gemlik’te ilk kez 
yaşanıyordu. Devamı sayfa 4’de

Yurt dışındaki seçmenlerin 31 Temmuz'da 
başlayan oy verme işlemi sona erdi. Yurt 
dışında, 2 milyon 783 bin 660 seçmen için 54 
ülke 103 temsilciliğe sandık kuruldu. 
Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında 31 
Temmuz'da başlayan oy verme işlemi sona 
erdi. Seçimin ikinci oylamaya kalması halin 
de ise yurt dışında 17 Ağustos-20 Ağustos 
günleri oy kullanılacak. Oylar belirli bölge 
lerde toplanacak, uçaklarla Türkiye'ye trans
fer edilecek. Haberi sayfa 2’de

Dev 
fabrikada 

korkunç 
Baııama

Bursa DOSAB'da 
bulunan Plistar 
Tekstil fabrikasın
da meydana gelen 
patlama ve ardın
dan çıkan yangın
da biri ağır 5 işçi 
yaralandı. Tekstil 
fabrikasının 
işletme müdürü 
Nedim Görecek, 
"Yangın birinci 
katta çıktı. Fabri 
kanın her tarafını 
duman sardı, bazı 
arka daşlarımız 
içeriden zor 
çıktı" dedi.
Haberi sayfa 5’de

Durağa 
dalan 

otomobil 
dehşet 

saçtı
Bursa'da kontrol 
den çıkan otomo
bil, otobüs durağın 
da bekleyen, 54 
yaşındaki Rasim 
Güngör ile kızı 24 
yaşındaki Tunay 
Güngör'e çarparak 
ölümüne neden 
oldu. Araçta bulu
nan 2 kişi ise, 
yaralandı. Feci 
olayda durakta 
otobüs bekleyen 
Rasim Güngör ve 
kızı Tunay Güngör 
öldü. Haberi 3’de

II 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, paylaşımadır. Her zaman özveri ile çalışır, nMFTTt

s- vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi İP
£ ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L ! J | j /1 a |1 i । 
M w uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini

■H 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:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yurt dışında 2 milyon 783 bin
660 seçmen n» kullandıBonzai kafası!

Bu yıl liseye gidecek çocuklar ve aileleri 
kurdeşen döküyor. 8. sınıfı bitiren çocuk
ların lise tercih süresi 31 Temmuz 
itibariyle başladı. 8 Ağustos Cuma günü 
saat 17.00’ye kadar sürecek.

Bu sürede pek çok aile adeta kabus 
yaşayacak.

öğrencinin yıl içinde yapılan iki sınav
dan elde ettiği puan ortalamasıyla hangi 
okula girebileceği, tercihte yanlışlık yapıp 
da istenmeyen bir okula gitmek zorunda 
kalması anne babaları uykusuz bırakıyor.

Biz geçen yıl atlattık. O nedenle 
yaşanan sıkıntıyı biliyoruz. Kaldı ki, bu yıl 
tercih sistemi değişti. Adını bile değiştir 
diler. Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi, kısaca TEOG dediler. 
Tecrübeliyiz diye bize danışan arkadaş 
larımıza da pek yardımcı olamıyoruz bu 
nedenle...

İKİ GRUPTA TERCİH

Bu yıl tercihler iki grupta yapılıyor. A 
i rubu tercihleri okulların kodlarına göre, 
11 grubu tercihleri ise sadece okul türle 
rine göre...

A Grubu’nda en fazla 15 tercih yapıla
biliyor. B Grubu tercihlerde de 6 okul 
türünden en az 4 tür işaretlenebiliyor. 
Öğrencilerin ortaöğretim kuramlarına yer
leştirme işlemlerinde öncelikle A grubu 
teröıhıerı 'dıkKâte hıınachK.'T’uanufetun- 
lüğü ve tercih sıralamasına bakılacak.

A Grubu’ndaki 15 tercihten herhangi 
birisine yerleşemeyen öğrenciler, ikamet, 
YEP (yerleştirmeye esas puan), tercih 
önceliği, okul kontenjanı ve okulun A 
grubu yerleştirme taban puanı dikkate alı
narak B grubundan tercih edeceği okul 
türlerine göre sistem tarafından otomatik 
yerleştirilecek.

Her iki grupta da yerleşemeyenleri sis
tem otomatik olarak imam hatip liselerine 
kaydedecek.

İşte bu nedenle tercih sıralaması çok 
önemli... Tecrübemize dayanarak danışan 
arkadaşlarımıza önerimiz de, tercih sırala
masını çok iyi düşünerek yapmaları 
yönünde oluyor.

Yurt dışındaki seç
menlerin 31 Tem 
muz'da başlayan oy 
verme işlemi sona 
erdi.
Yurt dışında, 2 
milyon 783 bin 660 
seçmen için 54 ülke 
103 temsilciliğe 
sandık kuruldu.
Cumhurbaşkanı 
seçimi için yurt 
dışında 31 
Temmuz'da 
başlayan oy verme 
işlemi sona erdi. 
Seçimin ikinci 
oylamaya kalması 
halinde ise yurt 
dışında 17 Ağustos- 
20 Ağustos günleri 
oy kullanılacak.

10 AĞUSTOS'A 
KADAR GÜMRÜK 
KAPILARINA 
GİDİLEBİLECEK

Seçim takvimine 
göre, yurt dışındaki 
vatandaşlar randevu 
aldıkları günde, ran
devu almayanlar 
sistemin belirlediği 
günde oy kullandı.

“MAALESEF BİLİNENDEN FAZLA”

Hal böyleyken, anne babaların çocukları 
için kaygılanmamaları ne mümkün? Bir 
taraftan çocuğun geleceğini belirleyecek, 
iyi eğitim alabileceği bir okula yerleştire
bilme... Bir taraftan dışarıdaki tehlikeler
den koruma kaygısı...

Eğitim anlamında dışarıdaki en önemli 
tehlike, çocuğun, ailenin sahip olduğu 
değerlerin dışında kafa yapısına sahip 
gruplar, cemaatler ve örgütler tarafından 
ele geçirilmesi! Bunun kadar önemli olan 
çocuğun kötü, hatta ölümcül sonuçları 
oıan aı'ışKâhÛKihrıb tanışması...

Uyuşturucu kullanma yaşının giderek 
düştüğü Türkiye’de yeni nesil gençliğin 
belası “Bonzai” adlı sentetik uyuşturu
cu... Bursa’da da kullanımının çok yaygın 
olduğu konuşuluyor. Hatta bu uyuşturu
cudan sadece Bursa’da son 3 ayda 3. 
ölüm olayının daha gerçekleşmiş olması 
ürkütücü...

Yakın zamanda CHP Bursa Milletvekili 
Aykan Erdemir de konuya eğilmiş, son 
bir yılda Türkiye’de bonzai kurbanı kişi 
sayısının 300 olduğunu duyurmuştu.

Siyaset ve devlet kurumlan şu “bonzai 
kafası”ndan kurtulsa artık!

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu 
üyeleri, 10 Ağustos 
2014 günü yapılacak 
olan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için 
tanıtım broşürleri- 
dağıtıyor. 
Cumartesi 
Pazarında ve 
Balıkpazarı kahve
haneler bölgesinde 
alan çalışması 
yapan CHP’li kadın
lar, çatı adayı 
Ekemeleddin 
Ihsanoğlu’na destek 
istiyorlar. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçim çalışmalarına, 
istiklal Caddesi ve 
Demirşubaşı 
Mahallesi’nden 
sonra Cumartesi 
pazarı ve

Yurt dışındaki seç
menler, randevu 
aldığı ya da kendisi 
için belirlenen 
günde oy kullana
madığı takdirde 10 
Ağustos'a kadar 
gümrük kapılarında 
oy verebilecek.

ANAHTARLAR VE 
KİLİT BULUNUYOR 
Oy kullanma işlemi 
tamamlandıktan 
sonra oylar kon
solosluklarda oluş
turulan özel güven
likli odada muhafaza 
edilecek, özel

Balıkpazarı kahve
haneler bölgesinde 
yaptığı alan çalış
malarına devam etti. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı yönetim 
kurulu üyeleri, 
meclis üyeleri, kadın 
ve gençlik kolu 
üyeleri, 
Cumhurbaşkanı 

güvenlikli odalardan 
sorumlu kişiler için 
ayrı kilit ve ayrı 
anahtar bulunacak. 
Güvenlikli odanın 
anahtarlarının üçü 
siyasi parti temsilci
lerinde ve diğer 
kurul üyelerinde ola
cak.
Yurt dışındaki 
sandık kurulİarı, 
kaç kişinin oy 
kullandığını eşitle 
yerek, oy zarflarını 
oy torbalarına 
koyarak mühürleye
cek ve saklama 
kuruluna teslim 

adayı Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’nun 
tanıtım broşürlerini 
dağıtıp, vatandaşa 
bilgi veren örgüt 
gördüğü ilgi ve 
destekten çok mem
nun kaldıklarını 
belirterek, ilginin 
sandığa yansımasını 
istediler.

edecek. Saklama 
Kurulu, bu oylan 
konsolosluklardaki 
güvenli odada sak
layacak.

SANDIKLAR 
ANKARA'YA 
GELECEK

Oylar belirli 
bölgelerde 
toplanacak, uçaklar
la Türkiye'ye trans
fer edilecek.
Avrupa'dan gelen 
uçaklar Ankara'ya, 
diğer uçaklar ise 
İstanbul'a inecek. 
Oylar burada kuru
lan gümrük seçim 
kuruluna teslim 
edilecek ve güvenli 
şekilde Ankara'ya 
getirilecek.
Yurt dışında kul
landırılan oylar, 10 
Ağustos'ta 
Türkiye'ye ulaşacak 
ve Türkiye'de oy 
verme işleminin 
tamamlanmasının 
ardından yurt için
deki oylarla açılıp 
sayılacak.

CHP’liler, dün de 4 
Kurşunlu, Kumsaz 
mevkiinde çalış
malarına devam 
ederek, CHP örgütü 
son saniyeye kadar 
çalışacaklarını ve 
kapılarının önlerini 
temizleyeceklerini 
ifade ettiler.
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Bursa'da kontrolden 
çıkan otomobil, oto
büs durağında 
bekleyen, 54 yaşın
daki Rasim Güngör 
ile kızı 24 yaşındaki 
Tunay Güngör'e 
çarparak ölümüne 
neden oldu. Araçta 
bulunan 2 kişi ise, 
yaralandı. Otomobil 
içinde bira şişesi 
olduğu görüldü. 
Kaza, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Yeni Yalova Yolu 
Panayır Köprüsü 
çıkışında saat 03.30 
sıralarında meydana 
geldi. 38 yaşındaki 
Reşat Aydın yöneti
mindeki 19 F 9838 
plakalı otomobil, 
aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıkarak 
yol kenarındaki 
kaldırıma, ardından 
da otobüs durağına 
daldıktan sonra

İnegöl’de polisin 
'dur* ihtarı üzerine 
kaçan ve içinde 4 
kişinin bulunduğu 
otomobil, kovala
maca sırasında bir 
otomobile çarparak 
durabildi. 4 kişinin 
yaralandığı kaza 
sonrası bir gencin 
daha önce silahla 
ayağından vurul
duğu ve arkadaşları 
tarafından hasta 
neye götürdüğü 
belirtildi. Olay, 
Avarlar Kavşağı’nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Mesudiye 
Mahallesi’nde 
bulunan Hayvan 
Pazarı Mevkii de 
kimliği belirlene
meyen bir kişinin 
açtığı ateş sonucu 
27 yaşındaki Haşim 
I., sol bacağından 
vurularak 
yaralandı.
23 yaşındaki Sinan 
P., beraberinde 2 
arkadaşı ile birlikte 
yaralı Haşim l.'yi 
otomobille 
hastaneye götürmek

birkaç takla attı, 50 
metre ileride durdu. 
Feci olayda durakta 
otobüs bekleyen 
Rasim Güngör ve 
kızı Tunay Güngör 
öldü. Otomobil 
içinde sıkışan 
sürücü Aydın ile 
yanında bulunan 32 
yaşındaki Fatih 

üzere olay yerinden 
uzaklaştı.
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri güz
ergâh üzerinde 
önlem aldı. Polisin 
'dur' uyarısında 
bulunduğu Sinan P. 
yönetimindeki 
otomobil hızla 
kaçmaya başladı. 
Kovalamaca 
sırasında Sinan 
P.'nin kullandığı

Karaçam itfaiye 
ekiplerinin kısa 
süren çalışması 
ardından otomo
bilden çıkartılarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaralıların hayati 
tehlikelerinin olma 
dığı belirlendi. Kaza 
ile ilgili inceleme 
yapılırken, otomo

araç, Avarlar 
Kavşağı’nda 36 
yaşındaki Özcan 
Başer idaresindeki 
16 YA 749 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada sürücü 
Sinan P. ve silahla 
yaralanan Haşim 
l.’nin yanı sıra araç
ta bulunan 20 yaşın
daki Okan E. ve 26 
yaşındaki Osman D. 
vücutlarının çeşitli 
yerlerinden yara
landı. Yaralılar, polis 

bilde bira şişesi 
olduğu görüldü. 
Olay yerinde yapılan 
inceleme ardından 
baba ile kızının 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

ekiplerinin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekip
lerinin ilk müda
halelerinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'na 
kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan 
incelemede silahla 
yaralanan gencin 
bulunduğu otomo
bilde çok sayıda 
bira şişesi bulundu. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

Bursa'da sok 
operasyon

İnegöl’e, polisin 
yaptığı operasyon
da esrar ve ekstazi 
(ecstasy) ele geçi 
rilirken, 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.H'nin uyuş
turucu kullandığı 
ihbarını alan KOM 
ekipleri, önceki 
gün saat 19.00 
sıralarında şahsı 
gözaltına aldı. 
Uyuşturucu kul
lanıcısı M.H.’nin 
ifadesinden yola 
çıkan ekipler, 
Sinanbey 
Mahallesi’nde bulu
nan bir eve baskın 
yaptı. Evde ve 
şahıslar üzerinde 
yapılan aramada 
250 adet ekstazi, 
250 gram

Sacımmakineye
kaptırdı

Saçım harman 
makinesine kaptıran 
bir kadın yaralandı. 
İkamet ettikleri 
Hamitabat 
Mahallesi'ndeki 
buğday tarlasında, 
patos makinesine 
ekin atan 21 yaşın
daki M.M. isimli 
kadının, makinenin 
motor ile başaktan 
saman ayırma 
işlemini yapan kıs
mının arasında 
bulunan kasnak ile 
kayış arasına saçı 
sıkıştı. Yakınları

Gemlik Kmea ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kullanıma hazır 
kubar esrar, bir 
adet ruhsatsız 
pompalı tüfek ve 
bir miktar mermi ile 
uyuşturucu 
ticaretinden 
temin edildiği 
iddia edilen
7 bin TL ile bir mik
tar döviz ele geçir
ildi. Uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
iddia edilen 26 
yaşındaki genç 
kadın Z.Ç., 19 
yaşındaki M.Ç. ile 
suça sürüklenen 15 
yaşındaki M.K. 
gözaltına alındı. 
Suça itilen çocuk 
işlemlerin ardından 
serbest kalırken, 
M.Ç. ile Z.Ç. 
adliyeye çıkarıldı.

hemen motoru dur-, 
durup, kadını 
sıkıştığı yerden kur
tardı. Kafasından 
yaralanan genç 
kadın, olay yerine 
gelen 112 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kadının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu, olayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

‘Gemlik Körfez’ www. gem I î kko rfezgazetes i. com
/ ■  uLi_______________ - — ---------------------------------------------
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TARAFTAR TEPKİSİ...
100-150 kişilik bir Gemlikspor Taraftar 

gurubu ellerinde büyük bez pankartlar
la “Yönetim İstifa” dive slogan atarak 
yürüyorlardı.

Bu arada bizim spor muhabirimiz 
Seyfettin Şekersöz’de olay yerine 
geldi. Ne oluyor diye sorduğumda, 
taraftarın yönetime tepkisi olduğunu 
söyledi.

Ve ekledi:
“Bursa ilçelerinde bir tek Gemlik’te 

örgütlenmiş ve derneği olan taraftar 
grubu var” dedi.

Ben fotoğraf çekerken taraftarlar da 
Gemlik uyuma kulübüne sahip çık” 
diyordu.

Yolda gezenler ne oluyor diye şaşkın 
bakışlarla geçenlere baktılar yalnız.

Cafelerde oturanlar ise göz ucuyla 
şöyle bir baktılar ve sohbetlerine 
kaldığı yerden devam ettiler.
Polisin geniş güvenlik önlemi altında 

taraftarlar Festival Alanındaki sahne 
önünde slogan atmaya devam etti.

Gemlik Spor Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ferhat Çolak, basın açıklama 
sini bana verdikten sonra konuşmasını 
yaptı.

Çolak, taraftarın müşteri olmadığını 
belirtirken, “Bizler kulubün sahibiyiz, 
Yağmur çamur demeden harçlıklarımız
dan biriktirerek, çocuk çocuklarımızın 
rızkından keserek verdiğimiz destek 
dünya da hangi parayla ölçülür” diyor
du. Son yıllarda Gemlikspor’un ligde 
aldığı sonuçların yönetimin başarısız 
olduğunu gösterdiğini belirten Ferhat 
Çolak, başarısızlıkları sıralayıp bir bir 
döküyordu.

Taraftarların 5 yıldır Kulübe zarar 
gelmemesi için sustuğunu ve yapılan 
projeleri desteklediklerini belirtirken, 
“Biz yapıcı davrandıkça sizler çok 
güzel istismar ettiniz” şeklinde sitem
lerini ortaya koydu.

Çolak, Gemlikspor yöneticilerine 
seslenerek, bu işi layıkıyla yapamaya
caksanız, istifa edin, ya da hemen 
kongreye giderek güven tazeleyin” 
diyor.

Şimdi gözler Gemlikspor yöneti
minde.

Yönetimin sıkıntılı olduğunu biliyo
rum.

Gemlik’te kulüp yöneticisi bulmak 
kolay değil.

Bu iş maddi ve manevi olarak feda 
karlık ister.

Yanınızda bir de kent yönetimi yoksa, 
kent dinamikleri yoksa, Gemlikspor 
daha çok yıllar yerinde sayar.

Taraftar da bağırır durur.

Tadını tiaıı yazlık sinema etkinliği
Türk Sinemasının 
100 yılı nedeniyle 
Tadım firması 
“Eyvah Eyvah” adlı 
film ile sahillerde 
yazlık sinema keyfi 
yaşatıyor. 
Önceki akşam 
İskele Meydanı 
Festival Alanında 
düzenlenen açık 
sinema da başrol
lerini Ata Demirel ve 
Demet Akbağ’ın 
paylaştığı komedi 
filmi “Eyvah Eyvah 
2 “Gemliklilerle 
buluştu. 
Organizatör firma 
yetkilileri, yazlık 
sinemaların 
unutulmaya baş
landığı bir dönemde, 
Türk seyircilerine 
bu keyfi yaşatmak
tan mutluluk duy
duklarını söylediler. 
Saat 21.oo de 
ücretsiz olarak 
oynayan “Eyvah 
Eyvah 2” 
Gemliklilerden 
ilgi gördü.

Wis fena karıstıJaralı millin ur
TBMM Genel 
Kurulu'nda MHP 
Aydın Milletvekili Ali 
Uzunırmak ile Ak 
Parti Malatya Millet 
vekili Mustafa Şahin 
arasında yumruklu 
kavga yaşandı. MHP 
İğdır Milletvekili 
Sinan Oğan ile AK 
Partili Muhyettin Ak 
sak da aynı şekilde 
gerginlik yaşadı. 
Kavgada bazı vekil
lerin aldıkları darbel
er nedeniyle vücut
larının bazı yer
lerinin kanadığı 
görüldü.

MHP'Lİ VEKİLDEN 
KAVGA SONRASI 
ŞOK TVVEET 
TBMM'de MHP ve 
AK Partili milletve 
killeri arasında 
Genel Kurul toplan
tısı sırasında çıkan 
kavga sonrasında, 
MHP'li Sinan 
Oğan'dan şok bir 
tweet geldi.
AK partililerin kendi
sine saldırdıklarını 
öne süren Oğan,

tartışmanın neden 
çıktığını da açıkladı. 
Ancak bunu yapar 
ken, AK Partili vekil 
lere karşı çok sert 
ifadeler kullandı. 
Tartışmanın 
"Hükümet Türkmen 
lere neden sahip 
çıkmıyor" sorusu 
üzerine çıktığını 
söyleyen MHP'li 
Oğan, şu mesajları 
paylaştı;
"Genel kurulda 60 
AK it bana saldırdı. 
Evellalah ağızlarının 
Bayını aldılar.

Ikücülere bunlar 
ancak 60'a tek 
saldırır. TBMM'de

Türkmenlere neden 
sahip çıkmıyor 
hükümet diye 
sorunca AK itlerin 
saldırısına uğradık."

İKİ VEKİL DAHA 
ÖNCE DE KAVGA 
ETMİŞTİ 
TBMM'de bugün 
Türkmenler'e yardım 
nedeniyle birbirine 
giren AK Parti 
Erzurum Milletvekili 
Muhyettin Aksak ile 
MHP İğdır 
Milletvekili Sinan 
Oğan daha önce de 
kavga etmişlerdi. 
Aralık 2012'deki 
kavga, Oğan'ın

Meclis Genel 
Kurulu'nda büyükşe 
hir yasası tartışılır 
ken kürsüden 'Sizin 
için Allah korkusun
dan bile daha önce 
geliyor Başbakan 
korkusu. Nedir bu 
haliniz, aklınızı 
başınıza alın. 
Recep Tayyip 
Erdoğan korkusu 
sizde Allah 
korkusundan daha 
öteye gitmiş” söz
leri ile başlamıştı. 
Aksak'ın ayağa 
kalkarak laf atması 
üzerine Oğan, AK 
Partili vekilin üze 
rine yürümüş, kav
gayı araya giren 
diğer vekiller dur
durmuştu.
TBMM Genel 
Kurulu'ndaki kav
gaya karışan AK 
Partili Aksak, daha 
önce de TBMM 
Genel Kurulu 
'nun sakin oturum
larında, tabletinden 
boks maçı 
izlerken 
görüntülenmişti.
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5 işçi çıkan yangında yaralandı...

Dev fabrikada korkunç patlama
Bursa DOSAB'da 
bulunan Plistar 
Tekstil fabrikasında 
meydana gelen pat
lama ve ardından 
çıkan yangında biri 
ağır 5 işçi yaralandı. 
Dün saat 10.30 
sıralarında meydana 
gelen paltama üze 
rine olay yerine çok 
sayıda itfaiye, ambu
lans ve polis ekibi 
sevk edildi.
Yangında ilk belir
lemelere göre 5 
işçinin yaralandığı, 
vücutlarında yanık
lar olduğu bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
sabah 10.30 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
Papatya Sokak'ta 
Temel Güneren'e ait 
tekstil fabrikasında 
yangın çıktı.
Tekstil makinesinin 
ısınması sonucu baş 
layan yangın, yanıcı 
maddelerin alev 
almasıyla büyüdü. 
Daha sonra patlama 
yaşandı. Yangın kısa 
sürede büyürken, 
yangın ve patlama

sebebiyle işçiler 
Ramazan Topuz, 
Besim özgür, Hakan 
Efendi, Tahsin Erol 
vea Nedim Kaytan 
yaralandı.
Yaralılar 112 ambu
lanslarıyla Şevket 
Yılmaz Eğitim 
Araştırma Hastanesi 
ve Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı. Olay yerine sevk 
edilen 10’u aşkın 
itfaiye alevleri 
kontrol altına aldı. 
Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

PATLAMANIN 
NEDENİ 
ARAŞTIRILIYOR 
Bursa'da, Demirtaş 
Organize Sanayi

Bölgesi'nde patlama 
sonucu yangın çıkan 
tekstil fabrikasının 
işletme müdürü 
Nedim Görecek, 
"Yangın birinci katta 
çıktı. Fabrikanın her 
tarafını duman sardı, 
bazı arkadaşlanmız 
içeriden zor çıktı" 
dedi.
Görecek, yaptığı 
açıklamada, yangın 
başladığı sırada ikin
ci katta olduklarını, 
canlarını zor kur
tardıklarını söyledi.
Yangın çıktığında 
üst katta olduklarını 
söyleyen Görecek, 
"Yangın birinci katta 
çıktı. Fabrikanın her 
tarafını duman sardı, 
bazı arkadaşlanmız 
içeriden zor çıktı.
Biz de asansör

sayesinde kendimizi 
dışarı atabildik" dedi 
Yangının çıkış nede 
nini kesin olarak 
bilmediklerini kayde
den Görecek, 
"Fabrikada toplam 
22 işçi çalışıyor. 
Yangının doğal gaz
dan çıktığını sanmı 
yorum. Duyduğum 
kadarıyla baskı maki 
nesinin altında bir 
patlama olmuş. 
Elektrik kontağı 
mıdır bilemiyorum. 
Bir arkadaşımız ağır 
yaralı, diğerlerinin 

durumu iyi. Ağır 
yaralı olan arkada 
şımız temizliği ya 
pan makineye en 
yakın kişiydi" 
ifadesini kullandı. 
Elektrik Mühendis 
leri Odası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Remzi Çınar ise 
yangının çıkış 
nedeni konusunda 2 
ya da 3 sebep 
üzerinde durduk
larını belirterek, "Bir 
kompresör patlama 
sı veya yanıcı mad
delerden kaynakla 

nan bir neden ola
bilir. Fabrikada 
ciddi bir basınç 
oluştuğu için kapı 
patlamış. Teknik 
incelemele rimizi 
tamamladıktan 
sonra patlamanın 
çıkış nedeni belli 
olacaktır" açıkla
malarında bulundu. 
Dün saat 10.30 
sıralarında meydana 
gelen paltama üze 
rine olay yerine çok 
sayıda itfaiye, ambu
lans ve polis ekibi 
sevk edildi.

Yeni dolanılırıcılık yöntemine dikkat!
Telefonla 
dolandırıcılık yapan
ların yeni bir oyunu 
ortaya çıktı. 
Dolandırıcılar, 
ulaştıkları kişilerin 
önce faturalarını bir 
bankadan ödüyor. 
Daha sonra aradık
ları kişilere, 
"Yanlışlıkla telefon 
faturanı yatırdım." 
diyerek parasını 
talep ediyor.
Faturasının yattığını 
gören kişiler, şahsın 
parasını ödüyor. 
Parayı alan şahıs, 
tekrar bankaya 
başvurarak yanlışlık 
yaptığını belirtip 
ödediği parayı da 
geri alıyor. İzmir’de 
bu yöntemle 
dolandırılan şahıs, 
kendisine gelen 
mesajla durumu 
anlayarak polise

başvurdu.

Her geçen gün tele
fonla dolandırıcılık 
olaylarının yaygın
laşması, tele 
tokatçıların yeni 
yöntemler 
geliştirmesini de 
beraberinde getirdi.

Kendini polis veya 
savcı olarak tanıtıp 
dolandıranların yanı 
sıra son dönemlerde 
sağlık sigorta veya 
kargo şirketi gibi 
yalanlarla mesaj yol
layarak vatandaşları 
dolandırıyorlar. Her 
geçen gün yeni usul 

ve yöntem keşfeden 
dolandırıcılar, bu 
kez, "Telefon fatu
ranı yatırdım." 
bahanesiyle tokatlıy
or.

Türkerler Oto'nun 
işletmecisi Bahri 
Türker’in başına 

gelen, dolandın 
cıların bu yeni usu 
lünü ortaya çıkardı. 
Gecen haziran ayın
da İbrahim S. isimli 
bir kişinin kendisine 
cep telefonuyla 
ulaştığını anlatan 
Türker, “Yanlışlıkla 
275 TL olan telefon 
faturanı yatırdım, bu 
miktarın tarafıma 
geri ödenmesini 
istiyorum, şeklinde 
konuştuktan sonra 
telefonu kapattım." 
dedi. Kendisinin 
durumu başta 
anlayamadığını fakat 
sonra araştırma yap
tığını belirten Türker, 
“Muhasebecime 
böyle bir durumu 
anlattım, o da bana 
faturanın ödenmiş 
olduğunu belirtti. 
Biz de şahsın 
yatırdığı 275 TL’yi, 

verdiği hesap 
numarasına yatırdık. 
Biz bu parayı 
yatırdıktan sonra 
şahıs, bankaya 
başvurarak yanlışlık
la ödediği faturanın 
parasını geri almış. 
Bana mesaj gelince 
dolandırıldığımı 
anladım, polise 
başvurdum." diye 
konuştu.
Daha sonra banka 
müdürü bir 
arkadaşıyla şahsın 
hesap bilgilerine 
baktığını aktaran 
Türker, “Şahsın 
hesabında sürekli 
100-200 TL arası gir
işler olduğunu 
gördük. Şahıs sürek
li bu işi yapıyor. Biz 
dolandırıldık, 
başkaları mağdur 
olmasın.” şeklinde 
konuştu.
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huMaimftaı Timsah arena nın koltuk< 
ihalesi yarın yapılıyor

Öğrenciler puanının 
tuttuğu bütün 
özel okullara giderek ön 
kayıt yaptırabilecek. 
Özel okullar tarafından 
üç ön kayıt dönemi 
uygulanacak.
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sistemi kap
samında uygulanan 6 
ortak sınavdan Türkçe, 
matematik ile fen ve 
teknoloji derslerinden 
yapılan sınav sonuçları
na göre hesaplanacak 
Özel Okullar Yerleştirme 
Puam’na (ÖYP) göre 
öğrenci alacak özel 
okullar için ön kayıt 
dönemi 4 Ağustos 
Pazartesi günü başlıyor. 
Üç ön kayıt dönemi 

uygulanacak özel 
okullarda, 4-5 Ağustos’ta 
birinci ön kayıtlar alı
nacak. Ardından 6-7 
Ağustos’ta ise kesin 
kayıtlar yapılacak. İkinci 
ön kayıt dönemi 18-19 
Ağustos, kesin kayıtları 
ise 20-21 Ağustos’ta 
alınacak.
Üçüncü ön kayıtlar 25-26 
Ağustos’ta yapılacak, 
kesin kayıt dönemi ise 
27-28 Ağustos olarak 
açıklandı. Son kayıt 
dönemi işe 1 Eylül’den 
itibaren Özel Okullar 
Kayıt Komisyonu tarafın
dan alınacak karara göre 
belirlenecek. Butun 
başvurular kayıt olun
mak istenen okula 
yapılacak.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına Timsah 
Arena Stadı'nda yapılan 
çalışmaları denetleyen 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın, inşaatın son duru
muyla ilgili açıklamalar
da bulundu.
Açıklamada bulunan 
Mustafa Altın, çarşamba 
günü stadın koltuk 
ihalesinin yapılacağını 
belirterek şunları 
söyledi:
"Şu anda statta çatı,

dış cephe kaplama 
işleriyle birlikte ince 
işçilik var. Önümüzdeki 
hafta hazır olarak bek
letilen mebran 
malzemelerinin serilme 
işlemi başlayacak. 
Timsah görüntüsünü 
oluşturacak 
kafa bölümünün haricin
deki tüm malzemeler 
hazır. Türk ekiplerle 
çalışacağımız için 
hafta sonu tatilinde 
bile çalışma olacağına 
sahibiz. Bundan 

sonra çalışmalar 
daha hızlı 
devam edecek. 
Daha önce iptal 
edilen stadın içinde 
sporseverlerin 
oturacağı koltuk ihalesi 
ise 6 Ağustos 
Çarşamba günü 
yapılacak." 
Mustafa Altın, çatın 
işleminin bitirilmesin
den sonra stadın 
etrafının peyzaj çalış
malarına başlanacağını 
sözlerine ekledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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Motosikletcilerin canını sıkan karar
Motosiklet arka 
şasisi üzerindeki 
taşıma kutularının 
ruhsata işletilmesi 
kararı motosiklet 
kullanıcılarını sıkın
tıya soktu. 
Motosiklet 
Endüstrisi Derneği 
(MOTED) Başkanı 
Nihat Çadırcı, moto
siklet arka şasisi 
üzerindeki taşıma 
kutularının araç tadi
latı kapsamında 
değerlendirilip ruh
sata işletilmesi, aksi 
durumda ise cezai 
işlem uygulanması 
kararının motosiklet 
kullanıcılarını sıkın
tıya soktuğunu 
belirterek "Bu karar 
bürokrasiyi ve 
maliyeti artırmanın 
dışında bir işe yara

maz" dedi.
MOTED Başkanı 
Çadırcı, yaptığı yazılı 
açıklamada, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'nın moto
sikletlerin arka 
şasisi üzerindeki 
taşıma kutularının 
araç tadilatı kap
samında değer
lendirilmesi ve ruh

sata işletilmesi 
gerektiği yönünde 
karar aldığını anım
sattı.
İlgili kararı Emniyet 
Genel Müdürlüğü'ne 
bildiren Bakanlığın, 
uymayanlara Trafik 
Kanunu'nun 32'nci 
maddesine göre 
cezai işlem yapıla
cağını belirttiğini 

aktaran Çadırcı, 
motosiklet kul
lanıcılarını sıkıntıya 
sokan sözkonusu 
arka çanta kararının 
bürokrasiyi ve 
maliyeti artırmanın 
dışında başka bir işe 
yaramayacağını 
ifade etti.
Dünyanın her 
yerinde motosikletin 
arkasında taşıma 
kutuları bulunduğu
na dikkati çeken 
Çadırcı, hiçbir 
ülkede orijinal mon
taj kiti ile monte 
edilmiş onaylı taşı
ma kutularının ayrı
ca ruhsata 
işletilmediğini dile 
getirdi.
Arka çantaların 
motosiklet kul
lanıcıları için çok 

önemli bir donanım 
olduğuna işaret 
eden Çadırcı, şunları 
kaydetti:
"Arka çantalar, kask, 
ilkyardım seti, yağ
murluk, lastik tamir 
kiti gibi acil durum
larda hayatımızı 
kolaylaştıracak 
malzemeleri 
yanımızda bulundur
mamızı sağlıyor.
Arka çantaların oriji
nal bağlantıları, basit 
bir vidalama sistemi 
ile söküp takılabile- 
cek şekilde motosik
lete monte ediliyor. 
Bu nedenle tadilat 
olarak değer- 
lendirilmemelidir. 
Burada bir kavram 
kargaşası olduğu 
açıktır." 
Çadırcı, Emniyet

Genel 
Müdürlüğü'nün arka 
çanta kararı 
nedeniyle İzmir’de 
bir motosiklet kul
lanıcısının trafik 
cezası aldığını 
aktararak, 
"Motosiklet kul
lanıcısı aldığı trafik 
cezası sonrası ceza 
iptal davası açtı. 
Mahkeme arka çan
tanın tadilat olarak 
değerlendirilemeye- 
ceğine karar vererek 
cezayı iptal etti. Bu 
nedenle kararın 
tekrar ele alınarak 
tadilat kapsamına 
alınacaklar ile oriji
nal taşıma kutu
larının ayrı ayrı 
değerlendirilmesinL 
istiyoruz" ifadelerini 
kullandı.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Temmuz ayı TÜFE ve 
Yİ-ÜFE verilerini 
açıkladı. Aylık TÜFE 
%0,45, ÜFE ise 
yüzde 0,73 artış gös
terdi.
Temmuzda Tüketici 
Fiyat Endeksi yüzde 
0,45, Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi yüzde 
0,73 arttı. Yıllık 
enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 
9,32, yurt içi üretici 
fiyatlarında yüzde 
9,46 oldu.
TÜFE’de (2003=100) 
2014 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
aya göre %0,45, bir 
önceki yılın Aralık 
ayına göre %6,18,

bir önceki yılın aynı 
ayına göre %9,32 ve 
on iki aylık ortala
malara göre %8,35 
artış gerçekleşti. 
Aylık en yüksek artış 
%2,97 ile eğlence ve 

kültür grubunda 
gerçekleşti 
Ana harcama 
grupları itibariyle 
2014 yılı Temmuz 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 

alkollü içecekler ve 
tütünde %1,99, 
haberleşmede 
%1,90, lokanta ve 
otellerde %1,05, 
ulaştırmada %0,71 
artış gerçekleşti. 
Aylık düşüş 
gösteren tek grup 
%3,28 ile giyim ve 
ayakkabı oldu 
Ana harcama gru
pları itibariyle 2014 
yılı Temmuz ayında 
endekste yer alan 
gruplardan sadece 
giyim ve ayakkabı 
grubunda %3,28 
oranında düşüş 
gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış 
%13,74 ile lokanta 
ve oteller grubunda 
oldu

TÜFE’de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
gıda ve alkolsüz içe
cekler (%12,56), 
ulaştırma (%10,29), 
giyim ve ayakkabı 
(%10,11), sağlık 
(%9,32) artışın yük
sek olduğu diğer 
ana harcama gru
plarıdır.
Aylık en yüksek artış 
%1,11 ile TR81 
(Zonguldak, 
Karabük, Bartın)’de 
oldu 
İstatistik! Bölge 
Birim Sınıflaması 
(İBBS) Düzey 2’de 
bulunan 26 bölge 
içinde, bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış 
%6,99 ile TR51

(Ankara) bölgesinde, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yük
sek artış %10,57 ile 
TR31 (İzmir) böl
gesinde ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre en yüksek artış 
%9,34 ile TRC1 
(Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) 
bölgesinde gerçek
leşti.
Temmuz 2014’te 
endekste kapsanan 
432 maddeden; 62 
maddenin ortalama 
fiyatlarında değişim 
olmazken, 234 mad
denin ortalama fiyat
larında artış, 136 
maddenin ortalama 
fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa'da MOBESE'ler
darphane gibi para hastı
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Muhabere Elektronik 
Şube Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet 
gösteren MOBESE 
kameraları şehrin 
güvenliğini sağla
mak için 24 saat 
kesintisiz kayıt 
yapıyor.
Bursa’da 130 nokta
da 336 kamera ile 
bölge görüntülemesi 
yapılırken, 6 nokta
da 38 kamera ile kır
mızı ışık ihlali, 9 
noktada 38 kamera 
ile hız ihlali, 13 nok
tada 43 kamera ile 
plaka tanıma kon
trolü yapılıyor. Şehir 
merkezinde toplam 
456 kamera 
bulunuyor.
MOBESE 2012 yılın
da 45 milyon 997 bin 
lira, 2013 yılında 63 
milyon 865 para 
cezası kesti. 
MOBESE kameraları 
2014 yılının ilk 6 
ayında ise hata yap
tığını tespit ettiği 95 
bin 137 araca 14 
milyon 947 bin 464 
lira para ceza kesti.

KAYIP GEMLİK 1749081 BAĞLAMASINDA KAYITLI 
FANTATİX 51 TEKNEMİN RUHSATINI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR ERCAN ERGENÇ

EN ÇOK CEZA HIZ 
LİMİTİNİ AŞAN 
SÜRÜCÜLERE

Öte yandan 
MOBESE kamer
aları, hız limitini 
yüzde 3 ile 10 
arasında açan 
sürücülere 44 bin 
379 lira, kırmızı ışık 
ihlali yapan 
sürücülere 30 bin 92 
lira ve hız limitini 

yüzde 3’ten fazla 
açan sürücülere 16 
bin 322 lira para 
cezası kesti.

İLÇELERE 
MOBESE 
KURULUYOR 
Öte yandan 
Bursa'nın ilçelerine 
de MOBESE kurul
masına başlandı. 
Gemlik ilçesinde 
41 noktada 
56 kamera

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
FORKLİFT VE 

KEPÇE 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR

MÜRACAAT 
TEL:5140060

bulunuyor. Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Meydancık 
Mahallesi civarında 
ise 10 tane daha 
kamera ilave 
edilmesi için çalış
malar sürüyor. 
Ayrıca İnegöl, 
Mudanya, 
Karacabey ve İznik 
ilçelerinde de 
KGYS kurulumu için 
çalışmalar devam 
ediyor.

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
(OlİllNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİHLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

pHUBBmaa 
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

TEMA|
“SUYUNU BOŞA 

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

^Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Eğlence" faturam enflasyona kesti
Eğlence ve lokanta 
sektöründeki fiyat 
artışları, temmuz 
ayında enflasyonun, 
beklentilerin 
üzerinde yükselme
sine neden oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, ana 
harcama grupları 
dikkate alındığında 
temmuz ayında aylık 
bazda en yüksek 
artış yüzde 2,97 ile 
eğlence ve kültür 
sektöründe yaşandı. 
Eğlence ve kültür 
sektöründeki yüzde 
8,79'luk yıllık fiyat 
artışı Aralık 
2009'dan bu yana 
(4,5 yıl) görülen en 
yüksek seviye oldu. 
Lokanta ve oteller 
sektöründeki yüzde 
13,74'lük yıllık fiyat 
artışı ana harcama 
grupları içindeki en 
fazla fiyat artışının 

yaşandığı sektör 
olarak dikkati çekti. 
Lokanta ve 
otellerdeki yıllık fiyat 
artışı Kasım 
2008'den bu yana 
(5,5 yıl) en yüksek 
seviyesini gördü. 
Lokanta ve oteller 
sektöründe temmuz 
ayında aylık fiyat 
artışı yüzde 1,05 
düzeyinde gerçek
leşti.
Yıllık enflasyon da 
temmuz ayında 
yüzde 9,32 ile 
geçmiş yıllardaki 
temmuz ayları 
kıyaslandığında 
2008'den sonraki en 
yüksek seviyesine 
ulaştı.
Analistler, eğlence, 
lokanta ve otel sek
töründe hem 
ramazan ayı hem de 
ramazan bayramı 
dolayısıyla geçmiş 
yılların üzerinde bir 
fiyat artışının

yaşandığını 
belirterek, bu sektör
ler ve gıda fiyatların
daki artışın Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 
Başkanı Erdem 
Başçı'nın temmuz 
ayında enflasyonda 
beklediği düşüşün 
yaşanmamasındaki 
etkenlerin başında 
yer aldığını ifade 
ediyor.
- "Yukarı yönlü 
riskler bulunmakla 
birlikte yüzde 8,2'lik 
yılsonu enflasyon 
tahminimizi 

koruyoruz" 
Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulunan Odeabank 
Ekonomik 
Araştırmalar Müdürü 
İnanç Sözer, temmuz 
ayında enflasyonun 
yüzde 0,45 ile piyasa 
beklentilerinin 
üzerinde olduğunu 
ve yıllık enflasyonun 
da haziran ayındaki 
yüzde 9,2'den yüzde 
9,3'e yükseldiğini 
belirtti.
Çekirdek enflasy
onun da beklentileri 
aşarak yüzde 0,29 

arttığını ve yıllık 
enflasyonun yüzde 
9,65'ten yüzde 9,75'e 
ulaştığını kaydeden 
Sözer, manşet 
enflasyonda yüksek 
seyreden gıda ve 
tütün fiyatlarındaki 
artışın, çekirdek 
enflasyonda ise 
TL'deki değerlenme 
ve iç talepteki 
zayıflığa rağmen 
giyim, paket tur ve 
haberleşme fiyat
larının enflasyonu 
yukarı çektiğini 
aktardı.
Sözer, "Bugünkü 

veriden sonra 
enflasyon beklenti
lerinde yukarı 
yönlü revizyonlar 
görülebilir.
Bununla birlikte 
yukarı yönlü riskler 
bulunmakla birlikte 
yüzde 8,2'lik yılsonu 
enflasyon tahmini
mizi koruyoruz. 
TCMB'nin 27 
Ağustos'ta yapacağı 
toplantı kararını ise 
TL'nin seyri 
belirleyecektir" 
ifadelerini kullandı. 
- "TCMB'nin aktif dış 
ticaret politikası 
çağrısı daha bir 
anlam kazandı" 
Burgan Yatırım 
Başekonomisti 
Haluk Bürümcekçi 
ise işlenmemiş gıda 
fiyatlarında düzelt
menin devam ettiği
ni, işlenmiş gıda 
fiyatlarındaki yük
seliş eğilimini 
koruduğunu belirtti.

Kişi başına ödenen vergide lifler kent
Sanayi kenti 
Kocaeli, yılın ilk 6 
ayında kişi başına 
en yüksek vergi 
ödeyen şehir oldu. 
Türkiye genel bütçe 
gelirlerinin en büyük 
kalemini oluşturan 
vergi gelirleri, yılın 
ilk yansında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,1 
artarak 168 milyar 
liraya ulaştı.
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü veri

lerinden derlenen 
bilgiye göre, geçen 
yılın ocak-haziran 
döneminde 158 mil
yar 356 milyon 768 
bin lira olan vergi 
gelirleri, bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 6,1 oranında 
artarak 168 milyar 95 
milyon 251 bin liraya 
ulaştı. Vergi gelirleri 
bu dönemde gerçek
leşen 210,5 milyar 
liralık genel bütçe 
gelirlerinin yüzde 
80’ini oluşturdu.

Buna göre, 
Türkiye'de kişi başı
na ödenen vergi 
miktarı 2 bin 400 lira 
olurken, ülke 
genelindeki vergi 
tahsilat oranı da 
yüzde 70,39 olarak 
gerçekleşti.
Vergi gelirlerinde en 
yüksek payı 40,7 
milyar lirayla ÖTV 
aldı. Devletin kasası
na gelir vergisinden 
34,9 milyar lira, 
ithalde alınan 
KDV'den 31,4 milyar 

lira, dahilde alınan 
KDV'den 19,7 milyar 
lira, kurumlar ver
gisinden 15,4 milyar 
lira aktarıldı.
Söz konusu 
dönemde, devletin 
kasasına en fazla 
vergi aktaran kent 
78,4 milyar lirayla 
İstanbul oldu. Bu 
kenti 19,5 milyar 
lirayla Ankara, 18,5 
milyar lirayla 
Kocaeli, 18,2 milyar 
lirayla İzmir, 3,6 mil
yar lirayla Bursa 

izledi. En az vergi 
geliri elde edilen 
kentler ise sırasıyla 
Hakkari, Bayburt, 
Ardahan, Tunceli, 
İğdır, Gümüşhane ve 
Kilis oldu.
Sanayi kenti 
Kocaeli, yüzde 
83,64'le vergi tahsi
lat oranındaki lider
liğini korudu. Vergi 
tahsilat oranı ikinci 
sıradaki İzmir'de 
yüzde 76,97, üçüncü 
sıradaki Kırıkkale'de 
yüzde 76,93, 

dördüncü sıradaki 
İstanbul'da yüzde 
75,04, beşinci 
sıradaki Tekirdağ'da 
yüzde 72,61 oldu. 
Yılın ilk yarısında 
kişi başına ödenen 
vergi miktarının en 
yüksek olduğu kent 
de Kocaeli oldu. 
Sanayi kenti, ocak- 
haziran döneminde 
kişi başına ödenen 
11 bin 32 lira 
vergiyle en yakın 
rakibi İstanbul'u 
ikiye katladı.

K
R
E

B

R

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM

OBHlZ UÇAOl

MCTRO

HASTANELER
Devlet Haeteneel 
Sahil Dev, Kast.

Tomokay Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi

Güven Tekel
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

80 88

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

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

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

ULNI1UIUUUSU
121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95
513 37 42

513 13 64
524 85 86

513 18 46
513 71 66

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yeni kapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60 lENIIIIIIEIlMİ

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

(220) 811

VAPUR - FERİBOT

Topçular 
Esklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 6SS 60 31

OTORÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyzn Potrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59

513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI : 4939

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)

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



-M. îif ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
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...

J AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^jtc/ifiJ^îrcan çJa(ıir ÇDııman

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel +0224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

u.' Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

M R

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


DOĞANIN HÂZİNESİ
[KAVLAK] 
fovijnMMİ

Doğallık ve kalitenin s&mbolü KAVLAK markası, I 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında,

KkavlakB 
zHYT1N REÇELİ

KAVLAK’^»Of.ANIN HAZİNİM** eytınöÇjjM 
jfZeytinyggı 
n® Kestane Şekeri İM 
M^Yoresel Reçeller»'^ 

. I Kozmetik Urünler>?|
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otet ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.
I

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

Kuruluş:1973

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

imnv.urnurbeydeernlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

ItMlMİMMİB Dİ B
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ayrıştırarak Cumhurbaşkanı olunur mu?
Halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı 

seçimlerine 5 gün kaldı.
Eşit olmayan adaletsiz ve haksız bir seçime 

gidiyor Türkiye...
Bir yanda, devletin tüm güçlerini elinde 

bulunduran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
öte yanda 5 partinin desteklediği Ekmeleddin 
Ihsanoğlu ve BTP’nin adayı Sefahattin 
Demirtaş.

Dün, Bursa’dan Gemlik’e gelirken, yol bo 
yunca dizilen bilboardlardakl tanıtım reklam
larına bakınca burada bile eşitsizliği görüyor
sunuz.

Devlet ipe, havuz medyası ile gün boyu 
ekranlarda olan bir Başbakan, Cumhurbaş 
kanı adayı olarak yaptığı konuşmalarda, her 
yerde ayrımcılığı Körüklüyor. Devamı 4'de

Gebze İzmir arasında devam eden otoyol çalışmalarının Gemlik ayağında 
çalışmalar büyük hızla devam ediyor. Bursa, Kurtul Engürücük, Umurbey, 
Orhangazi hattının önemli bir kavşağı olan Cihatlı Köyü girişindeki 
viyadük ayaklarının yüksekliği 20 metreyi buldu. Haberi sayfa 2’de

Bazı 
tatilciler 

secim 
için ev» 
dönüyor 
Tatilcilerin bir 
bölümü 10 Ağus 
tos'ta yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oy 
kullanmak için geri 
dönüyor. Turizm 
sektörü temsilci
lerinden aldığı bil
gilere göre, ilk turu 
10 Ağustos, ikinci 
turu ise 24 Ağus 
tos'ta yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde tatil re 
zervasyonlannda 
yüzde 10'un üzerin 
de düşüş yaşam 
yor. Sayfa 7’de

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
((Aykent ile hedeflerinize doğru”

2014-2015 eğitim ve Öğretim yılı için kayıtlarımız nevam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hotgirülüdlir, çalıjmalannı planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç adaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile 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 başarır.

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
imnv.urnurbeydeernlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Otoyol çalısmalan tam gaı
GEMLİK LİMANI İŞLEVSİZMİŞ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gemlik 
Limanın işlevselliğinin artırılması için 
lojistik merkez projesi hazırlamış.

Sebep?
İstanbul limanlarının kullanılmasının 

birçok dez avantajı varmış.
Kamyon nakliyatı trafiği yoğunlaştın 

yormuş.
Taşıma esnasında ambalajlarda bozul

malar oluyormuş.
Hazırlanan lojistik merkez projesi 

konusunda Uludağ Gümrük Bölge 
Müdürlüğüne bilgi sunulmuş.

Evleme-gevelemeye ne lüzum var.
Biz de Gemlik’te liman işletmeleri kur

mak düşüncesindeyiz desenize sizlere 
OSB lerine tanına imtiyazlar kaldırılınca 
yeni iş sahaları gerekli. Gemlik’te liman 
tesisleri bir idi iki oldu, şimdi üç.

Karlı bîr ış kî yapılıyor.
Bizler de yapalım esas düşünce bu. 

OSB’deki tesisler kalkınmadaki öncelikli 
yerlere kurulur, binalar boş alanlar depo, 
antrepo, gümrükleme sahasına dönüştü 
rülür. Yeni gayrimenkullar edinilip, Liman 
İşletme Tesisleri’ni gerçekleştiririz.

Bu niyet açık açık ifade edilse ki öyle 
yapılması gerekir.

Daha doğru olmaz mı?
İstanbul Limanları yoğun ise, Gemlik 

Limanın yoğunluğunu arttırmak ne 
derece doğru olur.

Taşımacılık Gemlik Limanından kam 
yonla yapılıyor. İstanbul İzmir Karayolu 
güzergahı Türkiye’nin şu an en yoğun 
ikinci karayolu. Limanın artan kapasitesi 
ile yoğunluk artmayacak mı?

Ambalaj bozulması yoğunluktan kay
naklanıyorsa aynı olasılık Gemlik Limanı 
içinde düşünülmez mi?

Şu gerçek iyi bilinsin ki, Gemlik Limanı 
dönemin eksikliğinden değil, Gemlik 
Limanının tercih edilmesinden.

Her geçen gün limana rağbet artıyor. 
Liman İşletmeleri deniz dolguları ile yeni 
alanlar edindi, modern araçlarla donan
mış vaziyette. Limanda görünen şilepler, 
yoğun iş nedeni ıfe sırasını bekiîyor. 
Büyük bir birikim hiçbir zaman yok.

İşlevi artırılmak istenen Liman Gemlik 
Limanı.

Gemlik’in Kaymakamı var, Belediyesi 
var.

Var da bilgilendiren yok ne hikmetse. 
Herhalde güvendikleri dağlar var.

ûndımayımzaKi,'berir2ıer,nclİKin. 
önce bilgilendirilecek Gemlik halkı. 
Gemlik, sanayisi ile, limanı ile yeteri 

kadar doyuma ulaştı.
Bundan 'o'öyıe iş adarriıanmız.
Güzel Gemlik’i turizm ve kültür tesisleri 

donatıp, geliştirsinler.
Gemlik, Türk Turizm hareketinin baş

landığı bir yöreydi.
Gemlik halkının çevre hakkındaki 

duyarlılığı dikkate alınmalıdır. Halkın 
benimsemeyeceği hiçbir girişimcinin 
verilmeyeceği bilinmelidir.

İstanbul limanları size göre dezavantaj, 
Gemlik limanını işlevi attırılınca avantaj.

Halka, doğaya, çevreye dez avantaj, 
size avantaj.

Alanda, kaçan mı...
Beyler, burası Gemlik...
Amma iş ha.
Denizin suyunu bile göstermeyecekler 

bizlere...
Gösterecekleri dikilmiş vinç direkleri.

Gebze İzmir arasın
da devam eden 
otoyol çalış
malarının Gemlik 
ayağında çalışmalar 
büyük hızla devam 
ediyor.
Otoyolun en önemli 
ve oyalayıcı bölümü 
olan viyadük çalış
maları Cihatlı Köyü 
Kavşağı’nda bulu
nan Mavitec fir
masının önünde 
yaklaşık bir yıldır 
devam ediyor. 
Bursa, Kurtul 
Engürücük, 
Umurbey, Orhangazi 
hattının önemli bir 
kavşağı olan Cihatlı 
Köyü girişindeki 
viyadük ayaklarının 
yüksekliği 20 
metreyi buldu.
Yolun Umurbey 
Gemlik arasındaki 
yol açma çalışmaları 
ile Umurbey 
Terminal Köprüsü 
Umurbey yolu döne
mecinde devam 
eden ikinci viyadük 
ayak çalışmaları da 
durmaksızın 
sürdürülüyor. 
Umurbey Yolu 
üzerinden geçecek 
olan viyadük yolun 
altlarından Yalova 
asfaltına paralel 
olarak Cihatlı Köyü 
Kavşağında birleşe
cek.

T

MltliilllftlIlİlililMlIlilllll»
Cumhurbaşkanı 
Adayı Ekmeleddin 
İhsanoğlu’na seçim 
çalışmalarında mad 
di yardım yapmak 
isteyen CHP ve MHP 
üyeleri, Bur sa'da 
Ziraat Bankası önün 
de yoğunluğa sebep 
oldu. Bursa’da çatı 
adayı Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’nun 
seçim kampanyası
na destek vermek 
isteyen CHP ve MHP 
üyeleri, Ziraat Banka 
sı Heykel şubesi 
önünde yoğunluk 
oluşturdu. Seçim 
çalışmalarında hak
sız rekabet olduğu 
nu iddia eden MHP 
Bursa İl Başkanı

geçerken Karsak 
Boğazı’nda oluştu
rulacak yonca ile 
Gürle Köyü yakın
larından açılan geçit

Buradan Yalova 
asfaltının sol 
yakasından çöplük 
olarak bilinen 
mevkii yakınlarından

ile İzmit Körfezi’ne 
bağlanacak.
Yolun bir ayağı da 
Gedelek Köyü 
üzerinden geçecek.

V

Haşan Toktaş, “önü 
müzdeki pazar günü 
seçime gidiyoruz, 
cumhurbaşkanımızı 
seçeceğiz. Kampan 
yalar hızla devam 
ediyor. Bizler de 
MHP, CHP, BBP, 
DSP, DP, BTP gibi 
Prof. Dr. Ekmeleddin 
Ihsanoğlu'nu destek 
leyen partilerin men
suplarıyla bura

dayız. Seçimlerde 
haksız bir rekabetin 
olduğu ortada, 
bütün devlet imkan
larını kullanan Erdo 
ğan'a karşı karınca 
kararınca, az veren 
candan, çok veren 
maldan misali, 
Ekmeleddin Bey'e 
ekonomik anlamda 
destek için burada 
bulunuyoruz" dedi.

CHP Bursa il 
Başkanı Metin Çelik, 
“Sayın İhsanoğlu’na 
destek vermek için 
siyasi partilerin il 
başkanlarıyla toplan 
mış bulunuyoruz. 
Hepinizin bildiği gibi 
bu yarış adil olma 
yan bir yarıştır. 
Başbakan devletin 
tüm imkanlarını kul
lanarak, helikopte 
riyle, uçağıyla, 
emniyet teşkilatıyla, 
zırhlı Mercedes 
leriyle bu yarışa 
devam etmektedir. 
Hepini zin gözlem
lediği gibi Türkiye 
gerçekten çok 
önemli bir süreçten 
geçiyor." dedi_____
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2 gencin ölümüne neden 
olan Hazam 2 Kişi tutuklandı
Mudanya'da, otomo
bilin istinat duvarın
dan düşmesi sonu
cu 2 kişinin 
yaşamını yitirdiği 
kazayla ilgili 2 zanlı 
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
kazaya ilişkin 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
Tolga Şahin (18) ve 
Berfu Çakır (20), 
tedavileri sonrası 
gözaltına alındı. 
Emniyetteki 
işlemlerinin tamam
lanmasının ardından 
Şahin ve Çakır, 
adliyeye sevk 
edildi. Zanlılar, 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı.

Romanlar silahlarla birbirine g ir a i
Orhangazi’de, çadır
larda yaşayan 
Romanlar arasında 
çıkan kavgada 6 kişi 
tüfekle, bir kişi de 
darp edilerek 
yaralandı.
Jandarma ve polisin 
birlikte müdahale 
ettiği olaylarda bir
birlerinin çadırlarını 
da yakan Roman 
vatandaşlardan 6 
kişi gözaltına alındı. 
Olay, dün sabah 
saat 06:00 sıraların
da meydana geldi. 
Orhangazi’nin 
Yalova sınırı yakın
larında kurdukları 
çadırlarda yaşayan 
Roman vatandaşlar 
arasında tartışma 
çıktı. Büyüyen 
tartışma kavgaya 
dönüştü.
Her iki tarafın 
tüfeklerinden çıkan 
saçmalar 6 kişiyi 
yaraladı.
Bir kişi de darp 
neticesinde yara
landı. Çadırlarda 
yaşayan çok sayıda 
kişinin karıştığı kav

Kazada yaralanan 
Aytuğ Bayer (18), 
Basri Yılmaz (17) ve 
Beril Varol'un (17), 
tedavilerine 
Bursa'daki hastane 

gaya jandarma ve 
emniyet ekipleri bir
likte müdahale etti. 
Güvenlik güçlerinin 
zor yatıştırdığı 
kavgadan sonra 
bölgede geniş 
güvenlik tedbirleri 
alındı. Roman vatan
daşların kavgasında 
çadırlar da ateşe 
verildi. Yanan çadır
ları itfaiye ekipleri 
söndürürken, bazı 

lerde devam 
ediliyor.
Mudanya'da 7 
kişinin bulunduğu 
otomobil, yaklaşık 8 
metre yüksekliğin

araçların da camları 
kırıldı. Tüfekli ve 
sopalı kavgada 
yaralanan Türkan 
Ormancı (41), 
Zeynep balaban 
(47), Cavit Balaban 
(42), Veli Balaban 
(42), Erdinç Balaban 
(26) ve Muhsin 
Balaban (31) ve 
ismi öğrenilemeyen 
bir kişi 112 ambu
lansları ile

deki istinat 
duvarından sitenin 
bahçesine 
düşmüş, kazada 2 
kişi ölmüş, 5 kişi 
yaralanmıştı.

Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumunun 
iyi olduğu 
bildirilirken 
2 tüfeğe el konu
lurken, jandarma 
kavgayla ilgili 6 
kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Korkunç kazada 
ağaca çarparak 

durabildiler

Orhangazi’de bir 
otomobil yol 
kenarındaki ağaca 
çarparken, iki kişi 
yaralandı. 
Kaza, dün gece 
saat 03:00 
sıralarında 
Orhangazi-Göl yol
unda meydana 
geldi. Erhan Y. (41) 
idaresindeki 16 NT 
905 plakalı otomo
bil, göl yolu 
üzerinde henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıktı. Yol kenarın
daki ağaca 
çarparak durabilen

Oğlunu bıçafcladı

Bursa’da bir kişi 
tartıştığı babası 
tarafından 4 
yerinden bıçaklandı 
Olay merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye 
Mahallesi Kemer 
Caddesi’nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, E.S. (47) evde 
oturan oğlu 
B.S.'nin (23) yanına 
gelerek annesinden 
ayrıldığını söyledi. 
Daha sonra evden 
ayrılan B.S. ile oğlu 
sokakta tekrar 
karşılaştı. Baba ile 
oğlunun tartışması 
kısa sürede kav

otomobil hurdaya 
dönerken, sürücü 
Erhan Y. ile yanın
da bulunan Melis 
A. (25) yaralandı. 
Yaralılar olay 
yerine gelen 
ambulansa bin- 
memekte ısrar 
edince, polis aracı
na konarak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Burada 
ayakta tedavi 
edilen iki yaralı 
daha sonra taburcu 
edildi. Polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

gaya dönüştü. 
Cebindeki bıçağı 
çıkartan B.S., oğlu
na doğru sallamaya 
başladı. E.S.’nin 
vurmasıyla yere 
düşen B.S., elinde
ki bıçakla oğlunu 4 
yerinden yaraladı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, yaralı 
genci hastaneye 
götürdü. 
Durumunun iyi 
olduğu öğrenilen 
genç, babasından 
şikayetçi oldu. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

‘Gemlik ICörfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Güne Bakış

Ayrıştırarak Cumhurbaşkanı olunur mu?
Bugüne kadar, Cumhurun başı olanlar 

- buna Abdullah Gül dahil- devletin en 
tepesindeki makamda bölücü, 
ayrıştırıcı değil, birleştirici oldular.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
12 yıldır Başbakanlık makamındaki 
tavırlarından bir şey kaybetmediğini 
görüyoruz.

Hırçın, saldırgan, bozuk Türkçesiyle 
toplumu geren ülkenin en hassas 
konulan olan mezhep çatışmalarını 
kaşıyan, dini konuları siyasete en çok 
alet eden bir siyasetçi.

2002 yılında sağcı, muhafazakar 
demokrat olarak iktidara gelen AKP’yi 
destekleyenler arasında eski marsist 
yeni liberal demokratlar da vardı.

Bugün, hiçbirisi Erdoğan’ın yanında 
değil ve söyledikleriyle yaptıklarının 
hiç uymadıklarını söylüyorlar.

Erdoğan’ı uzun yıllardır destekleyen 
sağcı usta kalem usta yazan Taha 
Akyol, Pazartesi günkü yazısına, “Sen 
alevisin’’ başlığını koymuş.

Akyol, Başbakanın İzmir mitinginde 
yaptığı konuşmayı örnek göstererek, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaş 
kanı adayının bu tür mezhep söylemi
nin fevkalede endişe verici olduğuna 
dikkat çekiyor.

Erdoğan İzmir’de Kılıçdaroğlu’na 
seslenerek, “Kılıçdaroğlu sen alevi ola
bilirsin. Ben buna saygı duyarım. Bunu 
açık açık söyleyebilirsin. Ben de sün- 
niyim. Ben de bunu açık açık söylüyo
rum. Milleti aldatmaya gerek yok” 
diyor.

Bu nedir?
Toplumda din duyguları üzerinden 

mezhepçiliği kışkırtmaktır, siyasete 
bulaştırmaktır.

Türkiye bunun acısını çok çekti.
Kahramanmaraş ve Sivas olayları 

unutulmadı.
Ortadoğu’daki müslüman ülkelerde 

yaşanan savaşların temelinde bu 
ayrımcılık ve mezhep kavgaları var.

IŞID’da çıkıp ‘Biz sünniyiz’ diyor ve 
farklı mezhepten olan şiileri kurşuna 
diziyor, kutsal mekanlarını dünyanın 
gözü önünde bombalayarak, yok edi 
yor.

İslam dünyasının iki yakası bira raya 
gelmiyor.

Bu kötü coğrafyada, müslüman 
toplumlann en sakini Türkiye’dir.

Türkiye üzerinde oynanan bunca oyu 
na ek olarak ülkeyi yöneten ve Cumhur 
başkanı olmak isteyen biri mezhep 
ayrımcılığını meydanlarda açıkça 
yapıyor.

Dün, Bursa’dan gelirken, AKP’nin 
Kurucularından eski Ueviet baKanı 
Ertuğrul Yalçınbayır’ın açıklamalarını 
dinledim. Yalçınbayır’ın konuşmasını 
bıfıun ve mMaka okuyun.

Cumhurbaşkanı ayrıştıran değil, ülke 
yi birleştiren, ülkeye barış ve kardeşlik 
getiren kişi olmalı.

MHP ilçe Teşkilatı, 
10 Ağustos 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için sandık 
görevlisi listesini 
tamamladı.
MHP ilçe binasında 
yapılan toplantıda, 
yerel sorunlar ve 
çözüm önerilerine 
dahil, istişare 
yapıldı.
10 Ağustos seçim
lerinin, ilçe ve 
ülkenin genelinde 
Prof Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nun 
başarısı ile sonuçla 
nacağı ifade edildi.

Seçim Kurulunun Kararı ile Erdoğan 
Afişleri Bilboardlardan Kaldırıldı

Bursa'nın Yenişehir 
İlçesi'ndeki 20 bill- 
boardın tümünde Ak 
Parti adayı, Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın afişleri 
asılınca MHP, İlçe 
Seçim Kurulu'na 
'Anayasasa'nın eşit
lik ilkesine uyul
madığı' iddiasıyla 
başvurdu.
Başvuru haklı 
bulununca 
Cumhurbaşkanı 
adayı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın afişleri 
kaldırıldı.
Yenişehir 
Belediyesi'ne ait 20 
bıTı'öoaru'ırı tümünü 
yıl sonuna kadar 
kiralayan özel bir 
şirket, Cumhur 
başkanı adayı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
afişlerini reklam 
panolarına astırdı. 
MHP Yenişehir ilçe 
Başkanı Celal Çekil 
ve MHP Yenişehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Mesut Bedel, 
tüm billboardlarda 
Erdoğan'ın afiş
lerinin asılı 
olduğunu belirterek,

bunun eşitlik ilke
sine aykırı olduğu 
gerekçesiyle 
Yenişehir İlçe Seçim 
Kurulu'na itiraz etti. 
İlçe Seçim Kurulu, 
başvuruyu haklı 
bularak 20 bill- 
boardın tümüne 
Erdoğan'ın afiş
lerinin asılı 
olmasının eşitlik 
ilkesine uymadığına 
kanaat getirerek 
reklam afişlerinin 
AK Partili yöneticil
er tarafından

kaldırılmasını istedi. 
Karar ardından 
harekete geçen Ak 
Parti ilçe Gençlik 
Kolları üyeleri afiş
leri topladı.

AK PARTİ İLÇE 
BAŞKANI: 
HABERİMİZ YOKTU

Ak Parti Yenişehir 
ilçe Başkanı Adnan 
Kamil, bir şirketin 
kendilerinin haberi 
olmadan kiralanan 
billboardlara kendi

isteğiyle 
Cumhurbaşkanı 
adayı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın afişlerini 
astırdığını 
belirterek, şöyle 
dedi: "Diğer siyasi 
partiler bu durumun 
yasal hakları ihlal 
ettiği gerekçesiyle 
ilçe seçim kuruluna 
başvuruda bulun
muş. Seçim kuru
lundaki heyet de 
Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine uymadığı 
gerekçesiyle afiş
lerin kaldırılmasını 
bizlerden talep etti. 
Böyle bir durum 
karşısında hukuka 
aykırı davranmamak 
adına, verilen 
kararın gereğini ye 
rine getirdik. Bizler 
zaten afiş çalışması 
için başvuruda 
bulunmuştuk, 
ilçe seçim kurulu
nun da kararıyla 
Bursa ve Bilecik 
girişindeki bill
boardlarda 
Cumhurbaşkanı 
adayımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
afişleri önümüzdeki 
günlerde asılacak."

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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fllHL’nde mesleğe hazırlama yaz kursu haşladı
Gemlik Anadolu
imam Hatip Lisesin 
de Mesleğe Hazır 
lama Yaz Kursu 
başladı.
MEB Din öğretimi 
Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfının işbirliği ile 
yürütülen Başarılı 
İmam Hatip 
Liselerini Mesleğe 
Hazırlama Yaz Kursu 
04 Ağustos-05 Eylül 
2014 tarihleri arasın
da beş hafta olarak 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesin 
de Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 
nı Refik Yılmaz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Necat Gül, 
Demek Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
belediye meclis 
üyeleri, daire amir
leri, müdürler, öğret
menler ve öğrenci-

lerin katıldığı törenle 
başladı.
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başla 
yan tören Siirt 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi;
Mahmut Gündüz’ün 
Kuran Tilavetiyle 
devam etti.
Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen 
selamlama konuş
masında; “2008 
yılında yeni bina 
mızla beraber 
Başarılı İmam Hatip 
Liselerini Mesleğe
Hazırlama Yaz Kursu 
Projesine ev sahipli 

ği yapmaktayız^ 
14/15 Aralık 2014 
tarihinde İmam Hatip 
Liseleri Çahştayı 
(Mesleğe Hazırlama 
Yaz Kursu) na ev 
sahipliği yaptık. 
29/30 Mayıs 2014 
tarihinde okulumuz
da yapılan çalıştayla 
bu seneki yaz kursu
nun planlamasında 
yer almanın sorum
luluğunu taşıdık. 
Bu proje kapsamın
da Siirt, Batman, 
Muş, Kahramanma 
raş, Şanlıurfa,
Elazığ, Hakkari, 
İğdır, Gümüşhane,

Bayburt, Şırnak 
illerinden gelecek 77 
kişilik öğrenci 
grubunun; Öncelikle 
Mesleğe, Cami 
Görevlerine) Mihra 
ba ve Minbere; 
beden, zihin, ahlak, 
ruh ve duygu bakım
larından dengeli ve 
sağlıklı şekilde 
gelişmiş bir kişiliğe 
ve karaktere, hür ve 
bilimsel düşünme 
gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne 
sahip insan hakları
na saygılı bir duruş 
la çözüm sürecine 
olum yönde katkı 

sağlayabilen, toplu 
ma karşı sorumluluk 
duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli 
kişiler olarak 
yetiştirilmesine katkı 
sağlamak ayrıca böl
gemizin ön plana 
çıkan milli ve 
manevi değerlerini, 
tarihi dokusunu, 
kültürel mirasını, 
sosyal dokusunu, 
doğal güzelliklerini 
tanıtmak amaçlan
maktadır. Proje kap
samında,Kur’an-ı 
Kerim, İslam Ahlakı,
Kur’an-ı Anlamaya
Giriş, Hadis Okuma 

ları, Fıkhı Meseleler, 
Hitabet ve Mesleki 
Uygulama gibi 
meslek derslerinin 
yanında Hızlı ve 
Anlayarak Okuma, 
Arapça Kursu, 
Satranç, Kültürel ve 
Tarihi Araştırma 
-İnceleme Gezileri 
düzenlenmektedir. 
Bizler öğrencileri 
mizin en iyi şekilde 
yetişmesi için elim
izden gelen gayreti 
sarf etmekteyiz.” 
dedi.
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Emekli Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. Dr. 
Mustafa Öztürk;" 
Örnek ilk dersi 
işleyerek, Kuran 
Kerimi anlayarak 
okumanın,doğru 
okumanın ve 
okuduklarımızı 
hayatımıza 
almamızın önemi 
üzerinde durdu.

Bursa'da 10 numara yağ denetimi
Bursa'da, Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ile Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ekipleri, 
denetimlerini arttırdı. 
Ekipler solvent 
karışımlı hileli 
akaryakıt olarak bili
nen ve yasak 
olmasına karşın 
özellikle toplu 
taşıma araçlarında 
yakıt olarak kul
lanılan 10 numara 
yağ denetimi yaptı. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ile Çevre ve Şehirci
lik il Müdürlüğü 
ekipleri, İstanbul ve 
Ankara’da meydana 
gelen otobüs 
facialarının artaması 
üzerine yolcu 
otobüs ve minü 
büslerinde güvenli 
yolculuk için dene
timlerini sıklaştırdı. 
Ekipler Ankara Yolu

üzerinde seyir 
halinde bulunan 
yolcu otobüslerini 
ve minibüsleri dur
durdu. Çevre ve 
Şehircilik il 
Müdürlüğü ekipleri 
toplu taşıma 
araçlarını bilgisayar 

ortamında kontrol 
edip havayı kirletip 
kirletmediklerini 
egzoz ölçümü 
yaparak belirledi. 
Çevre ve Şehircilik 
II Müdürlüğü ekip
lerinin, 7 ayda bin 
450 aracı kontrol 

ettiği bunlardan 
havayı kirletenlerin 
her birine bin 755 
lira para cezası 
uygulandı. Ayrıca 
egzoz pulu olmayan 
araçlara da 875 lira 
ceza uygulandığı 
belirtildi.

Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
Ekipler Amiri 
Komiser Faruk 
Güneş "Son gün
lerde İstanbul ve 
Ankara’da otobüs 
faciaları yaşandı. 
Bu faciaların 
Bursa’da yaşanma
ması için denetim
lerini sıklaştırdık. 
Amacımız vatan
daşların toplu taşı
ma araçlarında 
güvenli şekilde yol
culuk etmesidir" 
dedi. Şoförler ise, 
"Şükür ki Bursa’da 
bir facia yaşamadık. 
Bizler özel Halk 
Otobüsleri 
Derneğimiz 
aracılığıyla her 
ay eğitim seminer
lerine katılıyoruz. 
Burada araçların 
bakımında yolculara 
davranışlarımız 
trafik polisleri

eşliğinde gözden 
geçiriliyor" diye 
konuştu.

ARAÇLARDA 
YOLCULARA 
SORULDU

Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri durdurduk
ları otobüs ve 
minibüslerde 
bulunan yolculara 
tek tek seyir 
esnasında 
sürücünün trafik 
kurallarına uyup 
uymadığını, araç 
içinde sigara içip 
içmediğini ve 
yolculuk esnasında 
rahatsızlık verip 
vermediğini sordu. 
Ekiplerin 
denetimlerinin 
devam edeceği 
öğrenildi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T. ma m. »suyunu boşa? ■ ' Bfl>< de HARCAMA” 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MltetiHfi il İlamlı
BiriSigortasız

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nıle
yaz elkinlikleri başladı

Araç sigortasızlık 
oranı en yüksek il 
Afyonkarahisar 
çıktı.
Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezinin 
Haziran verilerine 
göre, Türkiye'de 
trafikteki her üç 
araçtan birinin 
sigortası bulun
muyor.
Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi 
verilerine göre, 181 
bin 257 aracın 
kayıtlı olduğu 
Afyonkarahisar, 
sigortasızlıkta 
yüzde 39,27'yle bir

inci, 239 bin 785 
aracın bulunduğu 
Şanlıurfa yüzde 
38,94'le ikinci ve 
486 bin 802 araca 
sahip Manisa yüzde 
37,97'yle üçüncü 
şırada yer aldı. 
İstanbul'da 3 
milyon 271 bin 680 
araçtan yüzde 
9,25'inin, Ankara'da 
1 milyon 530 bin 
238 araçtan yüzde 
12,72'sinin ve 
İzmir'de de 1 
milyon 115 bin 15 
araçtan yüzde 
23,7'sinin sigortası 
bulunmuyor.

Bursa Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi’nde (BTM) 
yaz etkinlikleri 
başladı. 4 farklı 
içerikte gerçekleşe
cek ‘Bilim Yaz 
Kampları', ağustos 
ayının sonuna kadar 
devam edecek. 
Farklı alanlara ilgi 
duyan çocukların 
uygulamalı atölye 
çalışmaları yapabile
ceği kampın başvu
ruları da tamam
landı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin gele
ceğin bilim insan
larının yetişmesine 
katkı sağlamak 
amacıyla hayata 
geçirdiği BTM yaz 
programındaki ilk 
etkinlik olan Doğa 
Bilimleri Kampı ren
kli görüntülerle 
başladı. 8 Ağustos 
tarihine kadar süre
cek olan kamp, 8-12 
yaş gurubuna yöne
lik olarak düzenlen
di. Kamptaki ilk 
günlerine, kayıt 
heyecanı ile

başlayan geleceğin 
mucitleri, deniz topu 
ile tanışma oyununu 
oynadıktan sonra 
kendi kristal 
ağaçlarını büyüt
tüler. Beyazdan 
sarıya dönen sıvılar 
ve polimer kilden 
robot yapımı gibi 
atölye çalışmalarını 
da gerçekleştiren 
öğrenciler kam
plarının ilk gününde 
bilim insanı olmanın 
keyfini doyasıya 
yaşadı.
Öğrenciler kamp

süresince; biyoloji, 
kimya, fizik, 
astronomi, arkeoloji 
ve coğrafya alan
larında uygulamalı 
atölye çalışmaları 
yapacak. Kampın 
sosyal ajandası ise 
Zooloji Müzesi, 
Arkeopark gezisi, 
BUTAL Kimya 
Laboratuvarı ve 
Planetaryum fabrika 
ziyaretlerinden 
oluşuyor.
Yaz kampları 
çerçevesinde 10-16 
Ağustos tarihleri 

arasında TÜBİTAK 
Üstün Zekalılar ve 
Yetenekliler 
Akademisi açılacak. 
9-14 yaş grubuna 
yönelik düzenlenen 
akademide; Su 
Günü, Hava Günü, 
Yeşil Bilim Günü ve 
Atom Günü atö
lyeleri yer alıyor. 
Akademinin sosyal 
ajandası; Bursa 
Meteoroloji Gezisi, 
Planetaryum, termik 
santral ve fabrika 
ziyaretlerinden 
oluşuyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN.„

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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YAŞ kararlan açıklandı
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Başdanışmanı 
Ahmet Sever Ege 
Ordu Komutanı Org. 
Abdullah Atay'ın 
Jandarma Genel 
Komutanlığına 
atandığını açıkladı. 
Jandarma Genel 
Komutanlığına Ege 
Ordu Komutanı 
Orgeneral Abdullah 
Atay getirildi. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Başdanışmanı 
Ahmet Sever, 
Çankaya Köşkü'nün 
1 No'lu girişinde 
basın mensuplarına 
açıklama yaptı. 
Yüksek Askeri Şura 
kararlarının 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafın
dan kısa süre önce 
onaylandığım

belirten Sever, 
"Buna göre Ege 
Ordu Komutanı 
Orgeneral Abdullah 
Atay, Jandarma 
Genel 
Komutanlığına atan
mıştır" dedi.
Sever, Şura'da alı
nan terfi ve görev 
süresinin uzatıl
masıyla ilgili karar

ların ise Genel kur
may Başkanlığınca 
açıklanacağını 
aktardı.

TERFİ VE 
EMEKLİLİKLER

YAŞ kararlarına 
göre, 30 Ağustos 
2014'den geçerli 
olmak üzere 37 ge 

neral ve amiral bir 
üst rütbeye, 51 albay 
ise general ve ami
ralliğe yükseltildi. 34 
general ve amiralin 
görev süreleri bir yıl 
uzatıldı. Rütbe bek
leme süresini doldu
ran 41 general ve 
amiral kadrosuzluk 
nedeniyle 30 
Ağustos 2014'ten 

itibaren, 2 general 
ise yaş haddini 
doldurduğu için 1 
Eylül 2014'ten 
itibaren emekli 
olacak.
Orgeneralliğe atanan 
9. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Kamil 
Başoğlu EDOK 
Komutanı, 7. 
Kolordu Komutanı 
Korgeneral Abdullah 
Recep Harp 
Akademileri 
Komutanı, Kara 
Kuvvetleri Lojistik 
Komutanı 
Korgeneral Adem 
Huduti ise 2. Ordu 
Komutanı oldu. 1. 
Hava Kuvveti 
Komutanı 
Korgeneral Abidin 
Ünal da Muharip 
Hava Kuvveti ve

Hava Savunma 
Komutanlığına 
getirildi.
2015'İN TEK ADAYI 
HULUSİ AKAR 
OLDU 
Böylece Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hulusi 
Akar, önümüzdeki yıl 
Şura’da 
Genelkurmay 
Başkanlığı potasına 
tek isim olarak 
girecek.
YAŞ öncesi 
kulislerde Yörük’ün 
görev süresinin bir 
yıl daha uzatılabile
ceği bu durumda 
Akar’la birlikte 
2015’te 
Genelkurmay 
Başkanlığı potasına 
gireceği konuşulu 
yordu.

Bazı tatilciler seçim için eve dönüyor
Tatilcilerin bir 
bölümü 10 
Ağustos'ta yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oy kul
lanmak için geri 
dönüyor.
Turizm sektörü tem
silcilerinden aldığı 
bilgilere göre, ilk 
turu 10 Ağustos, 
ikinci turu ise 24 
Ağustos'ta yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde tatil rezer
vasyonlarında yüzde 
10'un üzerinde 
düşüş yaşanıyor. 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkan 
Yardımcısı ve Ege 
Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği 
(ETİK) Başkanı 
Mehmet İşler, tatilci
lerin programlarını 
seçim tarihine göre 
yaptığını söyledi. 
İşler, yerli turiste 
hitap eden otellerde 
ilk tur oylamanın 
yapılacağı 10

Ağustos öncesinde 
ciddi oranda çıkışın 
yaşanacağını belirtti. 
Ege Bölgesi'ndeki 
tesislerde 9-10-11 
Ağustos tarihlerinde 
yüzde 10-13 oranın
da bir yerli turist 
kaybının yaşandığını 
kaydeden İşler, 
seçimin ertesinde 
otellerin yeniden 
yüzde 100 doluluk 
oranına ulaştığını 
ifade etti.
İşler, şunları söyledi: 
"Tatilini Ege

Bölgesi'nde geçiren
ler arasında seçimde 
oy kullanma 
yönünde ciddi bir 
talebin olduğunu 
görüyoruz. Tatilini 
yazlıklarında 
geçirenler arasında 
da bu yönde bir 
talep olduğunu o 
bölgelerdeki işletme 
sahiplerinden 
duyuyoruz. 
Tatilcilerin çoğu, 
seçimlere katılmak 
istiyor. Seçmenlerin 
oy kullanma yönün

deki talebi rezer
vasyonlarda da 
görüyoruz. 10 
Ağustos'taki ilk tur 
seçimi için oteller
den 9 Ağustos'ta 
çıkışlar başlıyor. 11 
Ağustos'a kadar Ege 
Bölgesi'ndeki 
otellerde yüzde 10- 
13 oranında bir yerli 
turist kaybı görülüy
or. 11 Ağustos 
itibariyle talep tekrar 
başlıyor, 23-24 
Ağustos'ta gene 
talep yok. Bu da

seçimde insanların 
evlerinde olmaya 
özen gösterdiğini 
ortaya koyuyor." 
İşler, yazlık böl
gelerindeki işletmel
erden edindikleri bil
gilere göre tatilini 
yazlığında geçirenler 
arasında da 
"seçimde o kullan
ma" yönünde ciddi 
bir talebin olduğunu 
dile getirdi.
Tur Operatörleri 
Dönem Sözcüsü 
Cem Polatoğlu ise 
tatilcilerin seçime 
katılım oranının yük
sek olacağını belirtti. 
Tur şirketlerinin 
Cumhurbaşkanlığı 
birinci ve ikinci tur 
seçim tarihini 
dikkate alarak 
paketler hazırladığını 
kaydeden Polatoğlu, 
seçime denk gelen 
hafta sonlarına daha 
az paket program 
koyduklarını vurgu
ladı. Yurtdışı turların 
çıkış tarihini

pazardan pazarte
siye aldıklarını, yurt 
içi kültür turlarında 
da yine pazar 
gününü boş bıraktık
larını dile getiren 
Polatoğlu, seçim tar
ihini bilmeden erken 
rezervasyon yap
tıranların bir 
bölümünün "oy 
kullanacağım" 
diyerek tatilini 
iptal ettirdiğini ifade 
etti.
Polatoğlu, "Şirketler, 
tur programlarını 
seçimden önce bite
cek ya da seçimden 
sonra başlayacak 
şekilde hazırladı. 
Buna rağmen iptaller 
var. İnsanlar genel
likle oy kullanmaya 
dikat ediyor. 10 
Ağustos tarihindeki 
tatil talebi, bir önce
ki ve bir sonraki 
günle 
karşılaştırıldığında 
ciddi oranda düşüş 
var" dedi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



6 Ağustos 2014 Çarşamba Gemlik KErfez Sayfa 8

Bursa siyah İncirinde 
ihracat hedefi yükseldi

Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçılar 
Birliği (UYMSİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Çalı, 
"Bursa siyah inciri" 
ihracatında bu yıl, 
geçen seneye göre 
yüzde 10 artış 
öngördüklerini 
bildirdi.
Çalı, Uludağ 
I hracatçı Birlikleri 
ı UİB) binasında 
düzenlenen sektör 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, siyah 
incirde geçen yıl 16 
bin 400 ton üretim 
ve 35 milyon dolar
lık ihracat gerçek
leştirildiğini 
hatırlattı.
Bu yıl ihracatta 
yüzde 10 artış 
öngördüklerini 
belirten Çalı, 
"2014 yılında 18 bin 
ton ile 40 milyon 
dolarlık bir ihracat 
bekliyoruz. Hatta bu 
yüzde İÖ’İuk artış, 
daha fazla da ola
bilir" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Bursa'da 40 
mahallede incir 
üretildiğine işaret 
eden Çalı, bu

ürünün, ihracatçılar 
aracılığıyla 30 
dolayında ülkeye 
gönderildiğini 
aktardı.

"ABD'YE 
İHRACAT İZNİ ALIN
MASI SÜRECİ İKİ 
YIL UZADI"
Ürünün ABD 
pazarında da yer 
alması için çalış
malarının hızla 
sürdüğüne değinen 
Çalı, şunları 
kaydetti: 
"Çalışmalarımız 
2007 yılında 
başlamıştı. 2012 yılı 
eylül ayında adetleri 
olmamasına karşı 
üst düzey teknik

yetkililer, arazide 
Bursa siyah 
inciriyle ilgili 
incelemelerde 
bulundu. Bir pro
tokolle ABD'ye incir 
ihraç izninin alı
nacağını ifade 
etmenlerine rağmen 
2013'ün nisan ayın- ■ 
da ABD'den gelen 
yazılı cevapta, ulus
lararası geçerliliği 
olan ve teknik 
engelin aşıldığına 
ilişkin bir rapor bek
lediklerini belirtti. 
Bu yüzden bu süreç 
en az iki yıl kadar 
daha uzadı."! 
Çalı, Bursa'da, 
Aydın'daki tesise 
benzer bir incir

araştırma 
merkezi kurulabile
ceği ve bu 
kapsamda gelişmel
er yaşanabileceği 
bilgisini verdi.
UYMSİB olarak her 
zaman üreticilerin 
yanında olduklarını 
vurgulayan Çalı, 
"Yeni pazarlara gire
bilmemiz için güçlü 
olmamız lazım.
Biliyoruz ki 
güçlü üretici 
olmadan güçlü 
ihracatçı olmaz, 
güçlü ihracatçı 
olmadan da güçlü 
üretici olmaz.
Bu bilinçle hareket 
ediyoruz" ifadesini 
kullandı.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
piNELl ■ 
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

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

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
FORKLİFT VE 

KEPÇE 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

MÜRACAAT 
TEL: 514 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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez* www.gemIikkorfezgazetesi.com

kkorfezgazetesi.com
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A Ramazanda kartlarla 38 milini lira harcadık
M . ...... i . ——““ ■ ■ ı T, . U ı.ıı _ ! !>!■■■ I a a, i I    '' ' >... nl. n—. S—. Ramazan ayı ve

bayramda 38,7 mil
yar liralık kartla 
ödeme yapıldı. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), 
ramazan ayını ve 
ramazan bayramını 
kapsayan döneme 
ilişkin kartlı ödeme 
verilerini açıkladı. 
Ramazan ayı ve 
ramazan bayramı 
boyunca 38,7 milyar 
TL’lik kartlı ödeme 
gerçekleştirildi. 
Ramazan ayında 
37,1 milyar TL 
tutarında kartlı 
ödeme yapılırken, bu 
rakam geçen yıl 
ramazan ayında 37,2 
milyar TL olmuştu. 
Ramazan bayra
mının olduğu 28-30 
Temmuz tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
işlemler ince-

lendiğinde de kartlı
ödemelerde azalma 
olduğu görülüyor.
2013 yılının ramazan 
bayramında 1,61 mil
yar TL tutarında 
kartlı ödeme 
yapılırken, bu yıl 
ramazan bayramında 
yüzde 2 düşüşle 
1,58 milyar TL 
tutarında kartlı 
ödeme gerçek 
(eştirildi.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
1 Şubat 2014 tari
hinde yürürlüğe sok
tuğu taksit düzen
lemesinin etkisiyle 
büyümesi 
yavaşlayan taksitli 
ödemeler, ramazan 
ayında da önceki 
yıla kıyasla geriledi. 
Ramazan ayında tak-

Dr. Soner Canko

sitli ödemelerin 
toplam tutarı 8,4 mil
yar TL olarak 
gerçekleşti. 2013 
yılının ramazan ayın
da ise 10,6 milyar TL 
tutarında taksitli 
ödeme yapılmıştı. 
- "Kartlı ödemelerin 
büyüme hızındaki 
yavaşlama doğrudan 
tasarrufa yansımadı" 
Kart sahipleri için 
büyük bir kolaylık

sunan ve kartlı 
ödeme sistemlerinin 
gelişiminde önemli 
rol oynayan internet
ten kartlı ödemelerin 
tüm kartlı ödemeler 
içindeki payı 
ramazan ayında 
yüzde 9 oldu. 
Ramazan ayı boyun
ca internetten 
yapılan kartlı ödeme 
tutarı 3,5 milyar TL 
olarak kaydedildi.

Kartlı ödemelerin 
büyüme oranındaki 
yavaşlamaya karşın 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı hanehalkı 
tüketimi verilerinde 
yılın ilk çeyreğinde 
gerçekleşen yüzde 9 
oranındaki büyüme, 
tüketimin azal
madığına da dikkati 
çekiyor.
BKM Genel Müdürü

konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada 
kartlı ödemelerin 
sağlıklı büyümesini 
sürdürdüğünü belirt- 
ti.Canko, "Kartlı 
ödemeler 2014 yılın
da büyümesini 
sürdürüyor ancak 
düzenlemelerin etk
isiyle geçmiş yıllara 
göre büyüme hızın
da bir yavaşlama 
söz konusu. Kartlı 
ödemelerdeki bu 
yavaşlamanın 
doğrudan tasarrufa 
yansımadığını, farklı 
ödeme yöntemleri ile 
tüketimin büyümeye 
devam ettiğini 
TÜİK'in açıkladığı 
hanehalkı tüketim 
rakamlarında 
gözlemliyoruz" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

100 milyar liralık borç yaııılanacak
Torba Yasa ile yak
laşık 15 milyon 
kişinin borcu yeni 
den yapılandırılacak. 
Ayrıca yurt dışındaki 
işverene yönelik 
düzenlemeler de 
bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Torba 
Yasa ile 100 milyar 
liralık borcun yapı
landıracağını 
bildirdi.
Yapılandırmanın 15 
milyon kişiyi yakın
dan ilgilendirdiğini

ifade eden Çelik, 
yurt dışı işverenler
ine ve primlerin 
yapılandırılmasına 
yönelik de önemli 
düzenlemeler 
içerdiğini belirtti. 
Çelik, “Yurtdışı işv
erenleriyle ilgili bir 
düzenleme yapıldı. 
Bizim prim 
tavanımız asgari 
ücretin 6.5 katı. 
İşverenimiz eğer 
Türkiye'den işçi 
götürürse, bu prim 
tavanını yüzde 3 
olarak uygulaya-

cağız. Ayrıca tekstil 
piyasasında da iş 
veren sendikasının 
kasasında birikmiş

olarak aktarılması 
öngörülüyor. Prim 
yapılandırılmasına 
gelince de yaklaşık

para var.
Sanayicilerden elde 
edilen imkanın 
işverene prim payı

15 milyon işyeri ve 
vatandaşımızı yakın
dan ilgilendiren bir 
konu. 100 milyar 
liralık bir yapılandır
ma söz konusu. ’Pri 
mi yatıranlarla prim 
borcu olanlar arasın
da haksız rekabet 
yaşatıyor' söylemler
ine katılmıyorum. 
Çünkü primi peşin 
olarak yatıranlar 5 
puan indiriminden 
yararlanıyor. Yüzde 
33 değil yüzde 28 
olarak ödüyorlar” 
diye konuştu.
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
Pamukkal»
DENİZ UÇASI 
PegaauB Atımla Seyahat 
METRO

HASTANELER

Tomokay Tomografi 
Konur Tip Mrk.

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

514 50 55

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

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
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

MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 4940 

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)

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

■ sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. Nö : 28 GEMLİK^’ : 0'224-514 25 25;- Fak 0 224 514 25 26

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

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 

DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
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Güne Bakış

Torba, ÇUVALA
Dünkü yazımda da belirtmiştim.
AKP kurucularından eski Devlet Bakanı AKP 

Genel Sekreteri Bursa Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, bir gazeteciyle yaptığı söyleşisin 
de TBMM görüşülmekte olan Torba Yasası’na 
“Çuval yasası" dedi.

TBMM’nin yani yürütmenin yasaları nasıl 
çıkaracağı bellidir.

Ancak, bilhassa AKP iktidarı döneminde 
TORBA Yasası diye bir yöntem bularak, çıkar 
mak istedikleri ne kadar yasa varsa bunların 
tümünü birden görüşmeye alıyor ve bir gece 
yarısı parlementerlerin masalarda uykulu 
oldukları saatlerde geçiriliyor. Devamı 4'de

Bursa’da bir çok 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile AKP’li 
belediyelerin müte 
ahhitlik işlerini ya 
pan, Bursa’nın 
tanınmış işadamla 
rından Engin Çelik, 
Inkaya Piknik 
alanında, lüks araba 
sı içinde intihar etti. 
Gazcılar Caddesin 
deki bir i hanında 
ofisi bulunan yapan 
ünlü müteahhit 
Engin Çelik (51), 
dün 12.30 sıraların
da kullandığı 16 EC 
028 plakalı BMVX6 
lüks otomobiliyle 
Uludağ yolundaki 
Inkaya piknik alanı
na gitti.
Bunalıma giren 
Çelik, ormanlık alan

da araa park edip 
yanındaki Glock 
marka tabancasını 
çıkarıp başına bir el 
ateş etti. O sırada 
piknik alanının 
görevlisi, park 
ücreti almak için 
aracın yanına yak
laştığında direksi 
yon başındaki Engin 
Çelik’i kanlar içinde 
görünce, durumu 
sağlık ekipleri ile 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis, hemen 
inceleme başlatır 
ken, sağlık ekipleri 
de ağır yaralanan 
Çelik’e müdahale 
etmeye başladı. 
Çok kan kaybeden 
Çelik buradaki 
müdahalenin ardın

dan ambulansla 
hemen Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Ancak, doktorların 
tüm müdahalelerine 
rağmen, üç çocuk 
babası Çelik kur
tarılamayarak 
yaşamını yitirdi. 
Cipte parmak izi 
çalışması yapan 
polis ekipleri olayla 
ilgili çok yönlü 
soruşturma başlatır 
ken, Çelik'e ait fir
manın son 2 yıldır 
ödeme zorluğu 

yaşadığı öğrenildi. 
Çelik’in cebinden 
ailesine; “Ben bu 
işleri başaramadım. 
Elimden geleni yap
tım. Olmadı, bir sürü 
insanı sıkıntıya sok
tum. Bu dünyadan 
gidiyorum. Beni 
affedin.’ yazdığı 
mektup çıktı.
Çelik’in ölümü 
üzerine Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar Yerinin 
inşaatının akibetinin 
ne olacağı belir 
sizleşti.

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 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 kararlannı verir 
ve uygular, özgüveni tamdır, Her yerde ve her ortamda kendini 

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

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.irfaniihliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI SÜRÜYOR

KURUYAN ÇINARLAR...
Çocukluğumun güzel Gemlik’!... 
Şirin Gemlik’i....
Her evin önünde dut ağaçları... 
Bayanlarımız koza bakardı.
Yufka pişirir, erişte keser, tarhana 

ovalar, turşular kurar, balık tuzlardı.
İpek böcekçiliğinin gelirleri kızların, 

oğulların evlenme güvencesiydi.
Üretilen gıdalar, kış boyu evlerin 

yiyeceğiydi.
Gemlik caddeleri akasya ağaçları, 

ıhlamur, çınar ağaçlarıyla donanmıştı 
adeta.

Rahmetli Eşref Bey (Dinçer) tarafın
dan halka sunulan park bugünkü 
halinin iki misli büyüklüğünde, havuz 
larında yüzen süs balıkları, mis gibi 
kokan envai renkte güller, Hollanda 
laleleri etrafındaki şimşirlerle halkın 
biz çocukların dinlenme mekanıydı. 
Rahmetli park sorumlusu Hayri Efendi 
o parka gözü gibi bakıyordu.

O’nun için mesai mefhumu yoktu. 
Bir noktada parkın bekçisiydi de...

Kafoğlu Fabrikası önünde ve 
karşısında iki çınar, parkın önünde üç 
çınar, AVM yanında, Askerlik Şubesi 
önünde iki çınar. Kumla Yolu’nda, 
Atatürk Okulu bahçesinde, Alemdar 
Caddesi başında Topçular Caddesi 
başlangıcında devasa çınar ağaçları.

Kimisinin yerinde şimdi yeller esiyor. 
Kimisi dalı budağı kesilmiş gövdeleri 
kalmış.

Lise caddesinde, eski Hükümet 
Caddesi üzerinde mis gibi kokan ıhla
mur ağaçları...

Şimdi nerede iki katlı şirin evler. 
Bugün göğe yönelmiş binalar. 
Caddeler, sokaklar ne güneşi yeterli 
dıdoliıyor, ne esen rüzgarı.

Kar yağdığında haftalarca kalka- 
mayıp'oudıaşan 'Kar örtüsü.

Birkaç gün öncesine kadar fark 
etmediğim kuruyan çınar ağaçları.

Şükrü Şenol Gazino bahçesindeki ve 
festival alanındaki çınar ağaçları.

Çınarlar, şemsiye gibi örtüyordu 
konuklarını. Yeşil yaprakları ile 
gözlere, gönüllere ferahlık veriyordu. 
Şimdi kütüğe dönüşüyor.

Belediye Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü nedenini araştırmalı, 
yeniden eski hallerine dönüşmeleri 
için çalışmalıdır.

Tabiat Varlıkları Kurulu da bu tarihi 
anıtların Korunmasf hoKtasında dene
timlerini sıklaştırmasıdır.

Beton yığınları değil, yemyeşil bir 
Gemlik.

Öncesinde olduğu gibi.
rihiKih ddKienıisı,' özıefriı otu...
En önemlisi bu ilçe insanının 

hakkıdır, hakkı...

Kasını ayına yetiştirilecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde yapımına 
başlanan Kapalı 
Spor Salonu’nun 
zemin katı tamamla
narak, salon 
bölümünün kolon
larının dökümüne 
başlandı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Nazım Özer, inşaatın 
hızla devam ettiğini, 
müteahhit firmanın 
Kapalı Spor 
Salonu’nu Kasım 
ayına yetiştirecek
lerini söylediğini 
bildirdi.
Kurulduğundan beri 
Kapalı Spor Salonu 
bulunmayan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
beden eğitimi ders
lerini soğuk ve 
yağışlı havalarda 
bina içindeki salon
larda, güzel 
havalarda ise 
bahçede 
yapıyorlardı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik İmam 
Hatip Lisesi’ne 
Çukurbahçe 
mevkiinde yaptırdığı 
Kapalı Spor 
Salonu’ndan sonra, 
ilçemiz okullarına

M ABONEOLDUNUZMU?
■ımiMiıııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ikinci Kapalı 
Spor Salonu’nu 
yaptırıyor.

Okul Müdürü Nazım 
Özer, salonun 
yapımına karar

veren ve emeği 
geçenlere 
teşekkür etti.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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Madde bağımlısı gençler 
polislere saldırdı: 5 polis yaralı
Orhangazi’de, 
madde bağımlısı 
olduğu öne sürülen 
5 kişi, gürültü 
çıkardıkları gerekçe* 
siyle kendilerini 
uyaran polislere 
saldırdı. Çıkan arbe
de sırasında 5 polis 
yaralandı. Biber gazı 
kullanıp, havaya 
ateş etmek zorunda 
kalan polis, 3 
şüpheliyi gözaltına 
aldı.
Orhangazi'de 'Alis 
Parkı' olarak bilinen 
parkta dün akşam 
toplanan madde 
bağımlısı olduğu 
öne sürülen bir 
Grup Genç, yaptık
ları gürültü sonucu 
çevreye rahatsızlık 
verince, vatandaşlar

5. kanan asansör hoşluğuna düçtü
Bursa'da bir tekstil 
firmasında 5. kattan 
asansör boşluğuna 
düşen bir kişi 
hayatını kaybetti 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yunusemre 
Mahallesi Karacalar 
Sokak'ta meydana 
geldi. 5. kattan 
asansöre sünger 
yükleyen 54 yaşın
daki Tahsin Çıbuk, 
dengesini kaybed
erek aşağıya düştü.

tarafından polise 
bildirildi. Bunun 
üzerine Emniyet 
Müdürlüğün'de 
görevli 2 polis 
memuru gençlerin 
yanına giderek, kim
lik sordu. Taraflar 
arasında başlayan 
tartışma kavgaya 
dönüşünce, 6 kişi 

Beton zemine 
çakılan Çıbuk olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, ihbar 
üzerine olay yerine

gelen polis ekipleri 
incelemelerde 
bulundu. Emekli 
olan Çıbuk'un, 
işverenin ayrılması

polise tekme-tokat 
saldırdı. Düşen 
silahını uzak
laştırdığı polisin 
boğazını da sıktığı 
öne sürülen gençler, 
daha sonra sevk 
edilen takviye polis 
ekiplerinide saldırdı. 
Polis biber gazı kul
lanıp, havaya ateş 

ederek olayları 
önleyebildi. Çıkan 
arbede sırasında 
boğazı sıkılan polis 
memuru Fatih O., 
nefes almakta zor
lanınca ambulans 
gelinceye kadar 
yere yatırıldı. Fatih 
O. ile birlikte kavga
da yaralan 4 
arkadaşı Orhangazi 
İlçe Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alınırken, polis 
yakaladığı B.A. (19), 
C.N. (17) ve I.A. (25) 
sorgulamak üzere 
Orhangazi İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü'ne götürüldü. 
Soruşturmaya baş
landı 

yönündeki isteğine 
rağmen ekonomik 
sıkıntıları sebebiyle 
çalışmaya devam 
ettiği öğrenildi.
Çıbuk'un ölüm 
haberini alan yakın
ları olay yerinde 
sinir krizleri geçirdi. 
Çıbuk'un cansız 
bedeni otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
götürülürken, polis 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Dehşete düşüren 
kazada mucize 

kurtuluş

Orhangazi yakın
larında aşırı hız 
nedeniyle kontrol 
den çıkan otomobil 
zeytinliğe daldı. 40 
metre sürüklendik
ten sonra çukura 
uçup ters dönen 
otomobilde bulu
nan 4 kişi kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı.
Kaza, saat 01.30 
sıralarında 
Orhangazi-Bursa 
karayolu, 
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi 
Kavşağı yakınların
da meydana geldi. 
İçerisinde 3’ü kadın 
4 kişinin bulun
duğu ve 39 yaşın
daki Hatice Çamk- 
erten yönetiminde
ki 16 U 6253 plakalı 
otomobil, kavşağı 
geçtikten sonra 
aşırı hız nedeniyle 
kontrolden çıktı.
Yolun sağında 
bulunan yaklaşık 
10 metre yüksek
liğe tırmanıp 
zeytinliğe sürükle
nen otomobil,

ağaçları kırdıktan 
sonra yaklaşık 40 
metre sürüklenip 
çukura uçup ters 
döndü.

SIYRIKLARLA 
KURTULDULAR

Hurdaya dönen 
otomobilde 
bulunan 4 kişi 
kazayı hafif yaralı 
atlattı.
Otomobilden 
kendi çabaları ile 
çıkan Hatice Çam 
kerten, 25 yaşında
ki Merve Ocak, 24 
yaşındaki Sara 
Kapacak ile kimliği 
belirlenemeyen bir 
kişi kazanın şokun
dan uzun süre kur- 
turalamadı. Haber 
verilmesi üzerine 
sevk edilen ambu
lans ile ilk müda
haleleri yapılan 4 
kişi Orhangazi 
Devlet Hastane 
si'ne kaldırrken, 
polisler araçta 
başka yaralı olup- 
olmadığını 
araştırıyor.

Cep telefonu hırsızı kameraya yafcalauılı
Bursa’da bir iş 
yerinden cep tele
fonu çalan zanlı 
güvenlik kamera 
sına yakalandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde Tahtakale 
semtinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, beyaz 
eşya satılan bir iş 
yerinde çalışan 
özge Keskin (24), 
sabah saatlerinde 
dükkanı açtı. İçeride 
bir süre temizlik 
yapan Keskin, yan 
taraftaki atölyeden

çöp poşeti almaya 
gitti. Bu sırada iş 
yerinin boş olmasını 
fırsat bilen kimliği 
belirsiz kişi, içeri 
girerek masanın 
üzerindeki cep tele

fonunu çaldı. 
Dışarı çıkarken 
Keskin ile 
karşılaşan zanlı, 
genç kıza, “Yan 
taraftaki berber 
yerinde yok. Onu

soracaktım. Siz 
gördünüz mü?” 
dedi. Tanımadığı 
şahıstan şüphelen
meyen Keskin, 
berberi görmediğini 
söyledi. Olaydan 
yarım saat sonra iş 
yerine gelen mekan 
sahibi Yüksel Yaşar 
(46), Keskin’e cep 
telefonuyla bir kişiyi 
aramasını söyledi. 
Cep telefonunu 
bulamayan Keskin, 
sabah yaşanan olayı 
iş yeri sahibine 
anlatınca hırsızlık 
ortaya çıktı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’, www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İMRALI ADASINDA TUTUKLU OLAN ABDULLAH ÖCALAN’IN AVUKATLARI 
GÖRÜŞMEYE GEMİ ARIZALI DİYE GİDEMEYİNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Torba, ÇUVAL oldu...
Ertuğrul Yalçınbayır bir hukukçudur.
AKP'nin tüzüğünü hazırlayanlardan 

biridir.
İktidarın aklına gelen her türlü yasa 

teklifini bir çırpıda çıkarmak için 
Torbaya doldurduğunu torbaya sığ
madığı için bu yasaya “Çuval Yasa 
sı” adını veriyor.

Torba Yasası icad edilmeden, bir 
zamanlar, Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle bu ülke yönetilmedi 
mi?

Yönetildi.
Bilindiği gibi TBMM’si Ağustos 

ayında gelen de tatile girerdi.
Çuval Yasası nedeniyle bu süre 14 

Ağustos’a uzadı.
Cumhurbaşkanı seçimleri ardından 

Çuval Yasası kavga gürültü geçecek.
Geçtiğimiz günlerde Mecliste MHP’li 

ve AKPli miletvekillerinin kavgası 
bize gelişmemiş Uzakdoğu ülkelerini 
anımsattı...
Mecliste çoğunluğu olan AKP’nin 

istediği aynen çıkacak.

Öcalan'ın 15 avukatı, dün Gemlik Jandarma Komutanlğı’na gelerek müvekkil
leriyle, görüşme yapmak istediklerini söylediler. Komutanlık geminin arızalı 
olduğunu söyleyince basın açıklaması düzenlendi. Öcalan’ın avukatı Ömer 
Güneş, 27 Temmuz tarihinden beri Öcalan ile görüşemediklerini belirterek, 
adayı Guantanamo ya benzetti.
Imralı Cezaevi'nde 
ömür boyu hapse 
mahkum edilen 
Abdullah öcalan'ın 
avukatları, 
müvekkilleri ile 
görüşmelerine izin 
verilmediği iddiasıy
la basın açıklaması 
yaptı.
765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun (TCK) 
125'inci maddesine 
göre, "vatana 
ihanet" suçundan 
idam cezasına çarp
tırılan ve Avrupa

ADAYA GİDİLMEYE NEDEN
İZİN VERİLMİYOR

Çocuk katili Abdullah Öcalan, bili 
yorsunuz İmralı Adası’nda tutuklu.

O'câlan ile Kürk sorununun 
çözülmesi için hükümet üst düzey
den görüşmeler yapıyor.

Bu önce inkar edildiyse de, gerçek 
Oslo görüşmelerinden sonra ortaya 
çıktı.

Oslo görüşmelerinin ortaya çıkması, 
Hükümet ile işbirlikçisi Gülen Cema 
atinin arasının açılmasına neden olan 
ilk olaylardandı.

Erdoğan, Cumuhurbaşkanı seçim
leri öncesi bugüne kadar ‘Çözüm 
Süreci’ diye sürdürdükleri Öcalan 
görüşmelerine neden 10 gündür izin 
vermiyor?

BDP’nin aday çıkarmasından mı, 
kendine sert eleştiriler yürütülmesin
den mi?

Öcalan ile görüşmek için dün 15 
avukat Gemlik’e geldi.
Ancak, “Gemi Bozuk” diye adaya 

gidilemedi.
Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar 

Irak’ta esir edilen Türk konsolusu ve 
personeli konusu ne olacak?

Avukatların Ocahn’ın Kürt seçmen
lerine vereceği mesaj engelleniyor 
mu?

Bakalım göreceğiz.

Birliği (AB) uyum 
yasaları ile idam 
cezası kaldırıldığı 
için İmralı 
Cezaevi'nde ömür 
boyu hapse 
mahkum edilen 
Öcalan'ın 15 
avukatı, dün Gemlik 
Jandarma Komutan 
lığı önüne geldi.

GEMİ ARIZALANDI 
ADAYA GİDİLEMEDİ

Avukatlardan biri, 
askeri yetkililerle 
kısa süren 
görüşmesinin ardın
dan, "gemi arızası 
nedeniyle adaya git
melerine izin veril 
mediğini" arkadaşla 
rina ve gazetecilere 
söyledi.
Grup adına hazır
lanan basın açıkla
masını okuyan 
Avukat Ömer 
Güneş, öcalan ile 
27 Temmuz 
2011'den bu yana 
görüştürülmedikleri
ni öne sürdü. 
Görüşmelerinin 
kasıtlı olarak engel

lendiğini iddia eden 
Güneş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Sayın Öcalan'ın 
doğrudan şahsını 
ve politik temsili 
yetini hedefleyerek 
sosyal ve duygusal 
izolasyonu amaçla 
yan, genelde 15, 
özelde 3 yıl boyun
ca perva sızca 
sürdürülen uygula
malar, İmralı 
Adası'nın, Türkiye' 
nin Guantanamo'su 
olduğunun açık 
ispatı niteliğindedir. 
Evrensel norm ve 
değerler uyarınca 
mahpusların bir dizi 
haklara erişimi, 
hukuki temsilcileri 
vasıtasıyla sağlaya
cağı aşikardır. 
Sayın Öcalan ile 
avukat görüş 
melerinin 3 yıldır 
her türlü ahlak 
değerle rinden yok
sun olarak engellen
mesi, savunma 
hakkını hiçe say
makla beraber olası 
ihlallere karşı etkin 
başvuru yollarından 

yararlanma hakkın
dan da mahrum 
edilme sonucunu 
doğurmaktadır. 
Avukatları olarak 
müvekkilimizin infaz 
koşullarını, sağlık 
ve savunma hakkını 
gözetmek, gereğini 
eksiksiz yapmakla 
yükümlüyüz, ancak 
3 yıl boyunca dünya 
üzerinde eşi benzeri 
görülmemiş tecrit 
uygulamasıyla ağır 
İmralı koşullarının 
sebebiyet verdiği 
mağduriyet ve 
ihlallerden ivedilikle 
haberdar olma ve 
gereken girişim
lerde bulunma 
imkanla rımız da fiili 
olarak engellenmiş 
bulunmaktadır."

BARIŞA 
YAKLAŞILDI...

Güneş, çözüm 
sürecinin, Türki 
ye'de değişik 
etnisite ve inanç 
gruplarının özlediği, 
barış içinde, kardeş 
çe, eşitlik temelinde 

bir yaşamın uzak 
olmadığını göster
diğini vurguladı. 
Ömer Güneş, 200 
yıldır kördüğüme 
dönüşen Kürt soru
nunda ilk kez bu 
kadar çözüme yak
laşıldığını belirterek, 
"Gelinen nokta 
itibarıyla taraflı 
tarafsız hiç kims
enin inkar edemeye
ceği bu gerçek lik, 
bize birlikte 
yaşamın, onurlu 
barışın umudunu 
müjdelemiştir" diye 
konuştu.
Müvekilleri ile 
görüşmelerinin 
zaman kaybetmek
sizin sağlanması 
için devletin ilgili 
organlarına çağrıda 
bulunduklarını dile 
getiren Güneş, 
bunun mücadelesini 
vermeye devam 
edeceklerini sözle 
rine ekledi.
Avukatlar, açıkla
manın ardından 
ilçeden ayrıldı

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS jstik|a| 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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Cihat Şener'den TEOG tercihleri semineri
özel Hatem Okulları 
TEOG Sınavı son
rasında 31 
Temmuz’da 
başlayan tercih 
dönemi hakkında 
velileri bilgilendir 
mek ve tercihler 
hakkında merak 
edilenler için bir 
seminer düzenledi. 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen seminere, 
Eğitim uzmanı Cihat 
Şener konuşmacı 
olarak katıldı.
Özel Hatem Okulları 
mn 9 şubesinde de 
seminer veren

Şener, semaneri 
katılanların merak 
ettiği soruları yanıt

layarak, TEOG tercih 
dönemi hakkında 
veli ve öğrencilere

yönlendirmelerde 
bulundu.
Soru-cevap şeklinde

geçen seminerde, 
Şener velilere 
uyarılarda bulunarak

bu dönemde 
çocuklarımızla 
karşılıklı bilgi 
alışverişi içerisinde 
bulunulmasını ve 
tercih sırasında 
yanlışlık yapılma
ması hususunda 
tavsiyelerde bulun
du.
Program sonrasında 
Gemlik özel Hatem 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi Okul 
Müdürü Mümin 
Torlak katılımların
dan dolayı Cihat 
Şener’e okulları 
adına çiçek sunarak 
teşekkür etti

Dikhatl Fırtına Beliyor
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
Marmara bölgesi 
için kuvvetli yağış 
ve fırtına uyarısı 
yapıldı.
Yağışın bu sabah 
06.00 sıralarında 
başlayıp saat 
18.00'a kadar 
sürmesinin bek
lendiği belirtilen 
açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
"Marmara'da 
görülecek 
yağışların; İstanbul, 
Çanakkale ve 
Balıkesir illeri başta 
olmak üzere Bursa, 
Yalova il geneli ile 
Tekirdağ ve

MEB'ılen liselileri seııinılirecel karar
MEB, lise son sınıf 
öğrencilerinden 
sorumlu dersi bulu
nanlar için Eylül'de 
sorumluluk sınavı 
yapılmasını karar
laştırdı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
lise son sınıf 
öğrencilerinden 
sorumlu dersi bulu
nanlar için Eylül'de 
sorumluluk sınavı 
yapılmasına, 
başarılı olmasına 
rağmen devamsı
zlıktan kalanların 
ise devamlı öğren
ciler gibi değer
lendiril meşine

Edirne'nin güneyi, 
Bilecik'in batı kes
imlerinde kısa süre
li fırtına ile birlikte 
yerel olarak 
kuvvetli olması bek
lendiğinden yaşan
abilecek olum 

karar verdi. 
Bakanlık tarafından 
illere gönderilen 
yazıda, 2013-2014 
eğitim öğretim 
yılının 13 Haziran'da 
sona erdiği hatır
latılarak, öğrenci
lerin devam-devam- 
sızlık ve başarı 

suzluklara karşı 
(hortum riski, 
lokal dolu, sel, su 
baskını, yıldırım 
vb) dikkatli ve ted
birli olunması 
gerekmektedir" 
denildi.

durumlarının ilgili 
yönetmelik 
hükümleri doğrul
tusunda değer
lendirilerek başarılı 
olanların üst sınıfa 
geçtiği, son sınıfta 
başarılı olanların 
ise mezun oldukları 
anımsatıldı.

MALİYE, belediye, 
Çevre Bakanlığı ile 
Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
ortaklaşa ekip oluş
turacaklar. Bu ekip 
kentsel rantları 
araştırmak için 
çalışacak. Öncelik 
ise inşaat, turizm ve 
sağlık sektörlerine 
verilecek.
YILLARDIR kontrol 
altına alınmaya 
çalışılan kentsel 
rantlar için yeni bir 
çalışma başlatıldı. 
Turizm, inşaat ve 
sağlık sektörleri 
öncelikli olacak. 
Maliye Bakanlığı, 
belediyeler, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü gibi 
kurumlar şehirlerde 
imar geçen yerler 
için ortak çalışma 
yapacak. Maliye, 
belediyeler, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığından ele
manlardan oluşan 
bir tim kurulacak. 
İmar geçen yerlerde 
değeri artan arsa ve 
araziler için değer 
artış kazancı vergisi 
istenecek.
Kayıtlı ekonomiye 
geçiş eylem planı 
güncelleniyor. Bu 
çerçevede gelecek 
3 yılda hangi alan
larda denetimlerin 
yoğunlaştırılacağı 
belli olmaya 
başladı, öncelik 

kentsel rantların 
vergilendirilmesi, 
inşaat, turizm ve 
sağlık gibi sektör
lere verilecek. 
Kentsel rantlardan 
elde edilen gelir
lerin vergilendiril 
mesi çeşitli defalar 
gündeme getirildi. 
Maliye yetkilileri, bu 
sefer belediyelerle 
ortak hareket etme 
kararı aldıklarını 
belirterek, 
“Belediyeler Çevre 
Bakanlığı ortak 
çalışılacak. İmar 
geçen yerler 
Maliye’ye bildirile
cek. Oluşturulan 
timler sahaya 
inecek, sahada 
çalışacak. İmar 
geçtikten sonra 
diyelim ki 10 bin 
liraya alınmış, biz 
bunun ortalama ne 
kadar değer 
kazanacağını 
hesaplıyoruz. 3 yıl 
sonra değerinin 18 
bin lira olması 
gerekiyor, ama imar 
geçmiş ve 100 bin 
liraya satılmış. 100 
bin liradan 18 bin 
lirayı çıkarıp belli 
bir istisna da konul
duktan sonra arada 
elde edilen gelirin 
vergisini isteye
ceğiz” dediler. Bu 
durumda 18 bin 
liraya satılması 
gerekirken 100 bin 
liraya satılan bir 
arsa için arada 
kalan 82 bin lira için

öncelikle istisna 
tutarı düşülecek.

VERGİ 
BELİRLENECEK

İstisna tutarının da 
9 bin 700 lira lira 
olduğu hesabıyla, 
kalan 72 bin 300 lira 
üzerinden kişi 
hangi gelir vergisi 
dilimine giriyorsa 
bu dilim üzerinden 
vergisini ödeyecek. 
Mevcut sistemde de 
yasada öngörülen 
süreden önce bir 
ev, arsa elden 
çıkarılırken üretici 
fiyatlarındaki 
artışının yüzde 10 
ve üzerinde olması 
halinde İstisna 
bedeli uygulanıyor 
ve bunun üzerinden 
vergi ödenmesi 
isteniyor. Maliye 
şimdi bu takibi 
daha sıkı yapacak.

YAPI RUHSATI 
ALANA MEKTUP

İnşaat sektöründe 
de yeni bir model 
için çalışma yapılı 
yor. Bunun için ruh
sat alınması aşa
masında devreye 
girilecek. Bir kişi 
inşaat yapmak iste
diğinde öncelikle 
belediyeden ruhsat 
alıyor. Bu kişi ruh
sat aldıktan sonra 
bilgisi belediye 
tarafından Maliye’ye 
bildirilecek.
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BUDO ue Kamil Koç’tan işbirliği

İHTİYAR...
Sakalı anason kokulu ihtiyar
Geçmişe tükürür
Vururken son kalan kadehleri peş peşe 
Mozaik süslü kapı eşiğine.
O şarkı bir daha yankılanır
Cennet sesli Rum kadının sesinden
Makberine
Servi gölgeleri düşerken.
Tamamlanmamış aşkları anlatır
Rast bestede, güftenin porteye düşmüş 
silik harfleri
Efkârın feryadını keser, kırık 
udun bemolleri.
O metruk evin
Is kokulu perdelerine
Yarım kalmışlık vurur mum alevinden 
Siyah beyaz filmler gölgelenir, feri yitik 
göz bebeklerine.
Ve
Eski Nisanlar düşer
Kırışık avurtlara
Sakalında yeşerir
Hüzzam gözyaşılar...
Köhne mekânlara düşer
Mum ışığında
Miadı dolmuş şarkılar
Tozlu rafların
Son taş plağı
Kırar gramofon iğnelerini 
ihtiyarlar aşk' bîr kez daha 
Duasız avuçlarda.
Ziyanı yok
HayâtKdoaryanrrlaı’ner şey...

Bursa ile İstanbul 
arasında deniz taşı
macılığının markası 
haline gelen BUDO, 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor. 
Erdek-Avşa- 
Tekirdağ BUDO bile
tini ibraz eden yol
cular, Kamil Koç’tan 
Erdek biletlerini 20 
TL yerine 16 tL’ye 
satın alabiliyor.
Bursa ile İstanbul 
arasında deniz 
ulaşımında yeni bir 
marka olan Bursa 
Deniz Otobüsleri 
İşletmesi (BUDO), 
Temmuz ayı 
itibariyle toplam 1

iHitter Türkiye'nin birinci olduğunu duyıırdu
Geçtiğimiz günlerde 
son mali çeyrek 
raporunu açıklayan 
Tvvitter 5. şeffaflık 
raporunu yayınladı. 
Raporda hükümet 
taleplerinin 
son dönemde 
%54 arttığı 
dikkat çekerken 
Tvvitter’dan en fazla 
içerik kaldırma 
talebi olan ülkenin

milyon 330 bin 
yolcu taşıdı. 
Mudanya ile Kaba 
taş arasında ulaşım
da ekonomi ve kon
forun vazgeçilmesi 
haline gelen BUDO, 
tatilcilerden gelen 
yoğun talep üzerine 

ise Türkiye olduğu 
dikkat çekiyor.
Ocak-Haziran 2014 
tarihleri arasında 
Twitter’a gelen kul
lanıcı bilgileri, içerik 
kaldırtma talepleri 
ve telif hakları 
uyarılarını 
kapsayan son 
Tvvitter şeffaflık 
raporu dünya 
çapındaki hükümet

programa aldığı 
Erdek - Avşa - 
Marmara Adası - 
Tekirdağ seferlerinin 
ilkini de 27 Temmuz 
Pazar Erdek’ten 
hareket eden gemi 
ile başlattı.
Bursa ile İstanbul’u 

lerin Tvvitter’dan 
taleplerinin arttığını 
gösteriyor. Bu süre 
zarfında hükümet
lerin Tvvitter’dan 
talep ettiği kulla 
nıcı bilgilerinin 
7oö4 oranında dev 
bir artış göstermesi 
de bunun bir kanıtı. 
Nitekim Tvvitter bu 
dönemde toplam 
2.058 kullanıcı verisi 

birbirine yakın
laştıran BU DO’nun 
Erdek-Avşa- 
Tekirdağ seferleri 
de bayram 
coşkusunu tatille 
harmanlayan vatan
daşlardan da yoğun 
ilgi gördü. 
Öte yandan 
BURULAŞ ile Kamil 
Koç tarafından 
başlatılan işbirliği 
kapsamında Erdek- 
Avşa-Tekir dağ 
BUDO biletini ibraz 
eden yolcular, Kamil 
Koç’tan Erdek bilet
lerini 20 TL yerine 
16 TL’ye satın ala
biliyor.

paylaşma talebi 
almış.
En fazla kullanıcı 
bilgisi talep eden 
ülke ise ABD olarak 
dikkat çekiyor.
ABD 1257 taleple 
birçok ülkeyle 
arasını açarken 
Türkiye’nin kullanıcı 
veri talebi ise 24 
adet olarak göze 
çarpıyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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Bursa artık Dünya Vitrininde
Bursa'nın değer
lerinin UNESCO 
Dünya Miras 
Listesi'ne girmesi ile 
ilgili tanıtım ve basın 
toplantısı Kayıhan 
Hamamı Sosyal 
Tesisleri'nde gerçek
leştirildi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, tarih başken
ti ve medeniyetlerin 
kenti Bursa'nın 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde 
yer almasının heye
canını yaşadığını 
söyleyerek, 
"Bursa'da tarihi bir 
dönem yaşıyoruz. 
Bursa'da yaşam bir 
şans, bu kente 
hizmet etmek de 
bizler için onurdur. 
Bursa'nın dünya 
gündemine taşın
ması, ecdadımızın 
emaneti olan bu 
kentin güzelliklerinin 
ve değerlerinin

tüm dünya tarafın
dan kabul edilmesi 
çok önemli. Bursa, 
evrensel değerde bir 
şehirdir. Bursa'nın 
değerlerinin 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde 
dünyada 998., 
Türkiye'de 12. 
sırada yer alması 
kentimizin güzellik
lerinin dünya 
çapında tanınması 
açısından büyük

değer taşıyor" dedi.

Adaylık süreci

UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne 
adaylık sürecinin 
çok zorlu bir süreç 
olduğuna vurgu 
yapan Başkan 
Altepe, "Kültür 
Varlıkları ve 
Müzeler Genel 
Müdürlüğü'nün 
çalışmalarıyla 2014 

yılına kadar 
UNESCO Dünya 
Miras Listesi'ne 11 
adet varlığımız ile 
UNESCO Dünya 
Miras Geçici 
Listesi'ne 41 adet 
varlığımızın alınması 
sağlanmıştır. 2000 
yılında Bursa, 
Bursa ve 
Cumahkızık Köyü 
Erken OsmanlI 
Dönemi Kentsel Ve 
Kırsal Yerleşimleri' 

adı ile yapılmış olan 
başvuru ile dünya 
mirası geçici liste
sine alındı.
Bursa'nın UNESCO 
başvuru süreci 2009 
yılında, Büyükşehir 
Belediyesi ile Kültür 
Ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonunda 
yeniden başlatıldı. 
Çalışmalar doğrul
tusunda başvuru 
şartları süreci ivme 
kazandı ve 2010 
yılında alanlara 
yönelik sınırlar 
bakan oluru ile 
onaylandı. 2011 
yılında, söz konusu 
sınırlara yönelik seri 
adaylık dosyası 
hazırlanmasına 
başlanarak konu ile 
ilgili birçok bil
gilendirme, koordi
nasyon toplantısı ve 
panel düzenlendi. 
Adaylık sürecinde 
bir bütünü oluşturan 
adaylık dosyası ve 

yönetim planı çalış
malarının koordineli 
olarak yürütülmesi 
amacıyla 2011 yılın
da Bursa Alan 
Başkanlığı kuru
larak, Alan Başkanı 
olarak Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu 
atandı. 2012 yılında, 
UNESCO'nun talebi 
ve ilgili mevzuat 
kapsamında; yöne
tim alanlarının 
uluslararası norm
lara uygun bir 
şekilde korunmasını 
sağlamak üzere, tüm 
tarafların katkıları 
doğrultusunda yöne
tim planı hazırlan
masına başlandı. Bu 
konu ile ilgili geniş 
katılımlı arama 
toplantıları, çalış 
taylar, atölyeler ve 
ilgili mevzuat 
gereği kurul 
toplantıları gerçek
leştirildi" diye 
konuştu.

Mü CM lınıluşlar Plattorma ndan belediyeye lesekltiir
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Gemlik 
Gönüllü Kuruluşlar 
Platformu temsilci
leri, Ramazan Ayı 
Kültürel Programlan 
başta olmak üzere, 
Dini Yayınlar Kitap 
Fuarı, İHH Yardım 
Tırına gösterilen 
destek ve Belediye 
Sosyal Projeleri 
adına Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiler. 
Samimi bir ortamda 
sohbet havasında 
geçen ziyarette Türk 
Sinemasının ünlü 
ismi Eşref Kolçak’ta 
yer aldı.
Gemlik Gönüllü 
Kuruluşlar Platformu 
adına konuşan Halil

I Gemici, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a Gemlik 
halkı ve platform

üyeleri adına 
teşekkür ederek, 
“Bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşen Dini 
Yayınlar Kitap 
Fuarına çok sayıda 
yayın evi katılma 
imkânı buldu. 
Gemlikliler de bu 
fuara yoğun ilgi gös
terdi. Aynca İskele 
Meydanı Festival 

alanında organize 
edilen ve artık 
geleneksel hale 
gelen sosyal ve 
kültürel etkinlikler 
de herkesin 
beğenisini topladı. 
Gemlik Belediyesi 
olarak Kutsal 
Ramazan ayının 
ruhuna uygun önem
li organizasyonlar 

gerçekleştirdiniz. 
Hem sosyal hem de 
kültürel alanda 
Gemlik birçok il ve 
ilçeye örnek oldu. 
Platformumuz ve 
Gemlik halkı adına 
sîzleri kutluyor ve 
teşekkür ediyoruz. 
Başarılarınızın 
devamını diliyoruz” 
dedi. Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz’a ayrıca 
Gazze ve İslam 
dünyasına yönelik 
yardım fırlarına 
gösterdiği ilgi ve 
destek adına da 
teşekkür eden Halil 
Gemici, “Gemlik 
Belediyesi her alan
da, her anlamda 
yanımızda. Ortak 
projelerde birlikte 
çalışmayı sürdür
menin yanı sıra, 
destek ve katkıla 
rınızın devamını da 
bekliyoruz” diye 
konuştu.
Gemlik Belediyesi 
olarak Sosyal ve 
Kültürel Projelere 
büyük önem verdik
lerini bir kez daha 
hatırlatan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’da, platform 
temsilcilerine 
teşekkür etti.

Ramazan Ruhuna 
uygun, Gemlik’e 
yakışır programların 
yanı sıra projeleri 
gelenekselleştirdik
lerini ve devamını 
getireceklerini ifade 
eden Refik Yılmaz, 
insan odaklı, 
toplumun her kesi
mini kapsayan öneri, 
fikir, proje ve 
yatırımlara da destek 
olacaklarını açıkladı. 
Türk Sinemasının 
ünlü ismi Eşref 
Kolçak’tan da yarar
lanmaktan büyük 
mutluluk duyacak
larını belirten Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
konferans ve pan
eller aracılığıyla 
Kolçak’ın tecrü
belerini gençlerle 
paylaşmasına 
aracılık edeceklerini 
vurguladı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



7 Ağustos 2014 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 8

P1BS tereilıleri alıımaıra tolMiı
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı 
(PYBS) sonuçlarına 
göre yapılacak yer
leştirme işlemleri 
için tercihler alın
maya başlandı. 
PYBS Tercih ve 
Yerleştirme 
Kılavuzu'na göre, 
başvuru şartlarını 
taşımadıkları halde 
sınava girerek 
parasız yatılılık veya 
bursluluk hakkı 
kazanan öğrenci
lerin kayıtları yapıl
mayacak. PYBS 
sonucunda yatılılığı 
kazanan öğrenciler, 
nakil şartlarını 
taşısalar bile en az 
bir ders yılı öğren
imlerini tamamla
madan parasız yatılı, 
olarak nakilleri 
yapılamayacak. 
Öğrencilerin, tercih
lerini bu durumu 
göz önüne alarak 
yapmaları gerekiyor. 
BURS 
ALAMAYACAKLAR 
Cinsiyetine, okul 
türüne ve alan ya da 
dalına uygun pan
siyonu olmayan 
okulları tercih edip 
kazananlar parasız 
yatılılık hakkından 
faydalanamayacak. 
Bu durumdaki 
öğrencilerin burslu- 
luğa geçirilmeleri de

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
(pMlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

mümkün olmayacak. 
Tercihleri doğrul
tusunda bir okulu 
parasız yatılı olarak 
kazanan öğrenci bu 
hakkını başka okul
da kullanamayacak. 
Ortaöğretim kuram
larının ara sınıfların
da okuyan öğrencil
er, halen öğrenim 
gördükleri okul türü, 
sınıf ve alan ya da 
dal dışında başka 
bir okul türü, sınıf 
ve alan ya da dalı 
bulunmayan pansiy
onlu okulu tercih 
edemeyecek. Öğren
cilerin PYBS sonu
cuna göre yatılılık 
ya da bursluluk 
hakkından faydalan
ması, Yatılı Bölge 
Ortaokulu'nda (YBO) 
parasız yatılı olarak 
öğrenimini tamam
layanların sınavsız 
olarak, ortaöğretim 
kurumlan pansiyon
larına yerleştirilmesi 
için belirtilen tarih

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

lerde tercih başvu
rusu yapılmasından 
öğrenci velisi, bil
gilendirme ve elek
tronik onaylamadan 
ise okul müdürlüğü 
sorumlu olacak.
YEP ile öğrenci alan 
pansiyonlu okulları 
kazanarak kayıtlarını 
yaptıran ve parasız 
yatılı olarak öğrenim 
görmek isteyen 
öğrencilerden 
parasız yatılı okuma 
şartlarını taşıyan
lara, cinsiyetine 
uygun pansiyon 
bulunması halinde, 
yatılılık kontenjanı 
çerçevesinde 
İlköğretim ve 
Ortaöğretim 
Kurumlarında 
Parasız Yatılılık, 
Burs ve SosyaL* 
Yardımlar 
Yönetmeliği hüküm
leri gereğince; 
Yerleştirmeye Esas 
Puan'a (YEP) göre 
yapılacak sıralama 

ve yerleştirme ile 
parasız yatılı olarak 
öğrenim görme 
hakkı sağlanacak. 
Bu öğrencilerde 
ayrıca PYBS'yi 
kazanma şartı aran- 
mayacak. -Pansi yon- 
larda paralı yatılı 
kalmak isteyen 
öğrenciler ise kon
tenjanlar ölçüsünde 
paralı yatılı kalabile
cek. PYBS’ye başvu
ruda bulunarak 
parasız yatılılığı 
tercih edenler ile 
Yatılı Bölge 
Ortaokulunu (YBO) 
başarı ile tamamla
yarak parasız 
yatılılık hakkından 
yararlanmak isteyen 
öğrencilerin; parasız 
yatılı olarak yer
leştirilmeleri 
İlköğretim ve 
Ortaöğretim 
Kuramlarında 
Parasız Yatılılık, 
Burs ve Sosyal 
Yardımlar 
Yönetmeliği hüküm
leri ile Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
e-Kılavuzu'nda belir
tilen şartlara göre 
Kontenjan 
Tablolan'nda belir
tilen durumlarına ve 
cinsiyetlerine uygun 
okulları tercih 
etmeleri halinde 
gerçekleştirilecek.

ELEMAN
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
FORKLİFT VE 

KEPÇE 
OPERATÖRÜ 
ARANIYOR 

MÜRACAAT
TEL: 514 00 60

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 , 
BAHÇESİ 800 M2 s

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Binlerce kişiye ııtnMen mektup flönderilecek
Maliye, borç bil
gilendirme mektu
plarına son şeklini 
verdi. Hazırlanan 
mektuplar artık daha 
nazik bir dil içerecek 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
borç bilgilendirme 
mektuplarına son 
şeklini verdiklerini 
belirterek, 
"Mektuplar artık 
daha nazik bir dil 
içerecek ve mükelle
flerimiz yeni mektu
plarda ihtiyaç duya
cakları bilgilere de 
kavuşacak" dedi. 
Şimşek, mektupların 
eylül ayında yeniden 
postaya verileceğini 
bildirdi.
"Vergi borcunuz var, 
ödeyin" anlamına 
gelecek şekilde 
düzenlenen mektu
pların gönderimi, 
yapılan şikayetler 
üzerine, Maliye 
Bakanı Şimşek'in 
talimatı üzerine dur
durulmuştu. Şimşek, 
bürokratlarına mek

tupların daha açık
layıcı bilgileri içere
cek şekilde hazırlan
ması talimatını ver
mişti.
Maliye bürokratları 
da bunun üzerine 
Hollanda modeli 
üzerinde yoğun
laşarak mektupların 
içeriğini yeniden 
düzenledi. Yeni 
içerikli mektuplar, 
eylül ayında vatan
daşa gitmeye 
başlayacak.
Mektuplardan 
mükellefleri rahatsız 
edecek ifadeleri 
çıkaran Maliye, bu 
sırada tüm vergi 
borçlarının SMS ile 
öğrenilebileceği sis
temi de mükelleflerin 
hizmetine sundu.
- "Borcun nasıl öğre
nileceği açık bir dille 
anlatılacak" 
Maliye Bakanı 
Şimşek, yaptığı 
açıklamada, 
mükelleflerin 
yükümlülüklerini 
rahat şekilde yerine

getirebilmeleri için 
bir çok uygulamayı 
hayata geçirdiklerini 
hatırlattı. Bununla 
birlikte kayıt dişiliği 
azaltmanın da temel 
öncelikleri arasında 
olduğunu ifade eden 
Şimşek, şöyle 
konuştu: 
"Tabii bunu yapar 
ken, arkadaşlarıma 
her zaman 
söylediğim bir şey 
var. Onlardan, 
mükelleflerimizle 
ilişkilerini daima 
nezaket içinde yürüt
melerini istiyorum. 
Bu kapsamda, 
iletişim araçlarımız
dan biri olan borç 
bilgilendirme mektu
plarındaki dili de 
değiştirdik ve son 

şeklini verdik. 
Mektuplar artık daha 
nazik bir dil içerecek 
ve mükelleflerimiz 
yeni mektuplarda 
ihtiyaç duyacakları 
bilgilere de kavuşa
cak. Mektuplarda 
artık borcun türü ve 
miktarının 7 gün 24 
saat öğrenebileceği 
iletişim kanalları 
açık bir dille 
anlatılıyor olacak. 
Yeni mektuplar, eylül 
ayında postaya ver
ilmeye başlanacak." 
- "Mektup, sadece 
borcu olana gide
cek"
Öte yandan, daha 
önce yine 
şikayetlere neden 
olan bir konuyu 
daha dikkate aldık

larını anlatan 
Şimşek, "Eskiden 
sistemlerden kay
naklanan bazı aksak
lıklar nedeniyle 
borcu olmayan 
mükelleflerimize de 
mektup gidebiliyor
du. Şimdi Gelir 
idaresi Başkanlığı 
mız (GİB) yeni bir 
sistem geliştirdi. 
Mektuplar artık tek 
bir merkezden, yani 
doğrudan GİB 
tarafından gönderile
cek, taşradan bu 
yetkiyi alıyoruz. Bu 
sayede mektuplar 
sadece borcu olan 
mükellefe gidecek" 
diye konuştu.
- Borçların nasıl 
yeniden yapı
landırılacağı bilgisi 
de mektuplara girdi 
Bakan Şimşek, 
vatandaşın yeni 
mektuplar aracılığıy
la, kamu alacaklarını 
yeniden yapılandıra
cak kanunla da 
tanışacağına dikkati 
çekerek, sözlerini 

şöyle tamamladı: 
"Bu ay yasalaş
masını beklediğimiz 
tasarı ile kamu ala
caklarını yeniden 
yapılandıracağız. 
Yeni üslupla hazır
lanan mektuplarda 
mükelleflerimizin bu 
yapılandırmadan 
nasıl yararlanabile
ceklerini anlatarak 
başlangıç yapacağız. 
Sonuç olarak yeni 
mektuplar artık hem 
vatandaşlarımızı 
rahatsız etmeyecek 
hem de vergiye 
uyumu artıracak. Bu 
sayede etkinliğimiz 
ve verimliliğimiz de 
artmış olacak." 
- Borç bilgilendirme 
mektupları 
Mektuplar, Maliye 
Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
kayıtlarına göre, ilgili 
tarih itibarıyla vergi 
veya diğer kamu ala
caklarından dolayı 
borçlu olduğu tespit 
edilen mükellefler içi 
hazırlanacak.

2015'te Cinliler İzmir'e akın edecek
Güney Koreliler'in 
ardından Çinliler de 
İzmir'e göz dikti.
2015 yılında yapıla
cak Çin etkinliği böl
geye milyarlarca 
dolar yatırım çeke
cek.
Güney Kore merke
zli dev enerji şirke
tinin 12 milyar dolar
lık yatırım için 
geçtiğimiz günlerde 
incelemlerde bulun

mak üzere 
Kahramanmaraş'a 
gelmesinin ardından 
bugün de Çinli 
ticaret heyeti 
İzmir'de inceleme 
lerde bulundu, 
incelemeler esnasın
da konuşan Zhan 
Cangzhou 2015'te 
İzmir'de yapılması 
planlanan 'Global 
China Business 
Meeting' etkinliği

sonrasında İzmir ve 
çevresine milyarlar
ca dolarlık yatırım 
geleceğini söyledi.

Çin Komünist Partisi 
Xiamen Komitesi 
Daimi Komisyon 
Üyesi, Siyasi ve

Hukuki İşler 
Komisyonu 
Sekreteri Zhan 
Cangzhou başkan
lığındaki "Xiamen 
Ticaret Heyeti", İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Liman 
İşletme Müdürlüğü 
ve İzmir Ticaret 
Odası'nı ziyaret etti. 
Heyet, Ege İhracatçı

Birlikleri'nde ihra
catçılarla bir araya 
gelen heyet adına 
konuşma yapan 
Cangzhou, Ege 
Maden İhracatçıları 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya'ın, 
Xiamen Fuan'nda 
Türkiye'ye ayrılan 
alanın artırılması 
talebine olumlu bak
tıklarını kaydetti.

ULHLUIILLUUNLAH “ --------KISMI UAIHLLLH " ~ -----------ULNI2UIUUUSU----------
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 1 o 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 644 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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

■ »W

M

ULAŞIM
Pamukkal* 512 OO 26
DENİZ UÇ Adi 613 66*13
Pagaaua Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
8Qzar Turizm 612 1O 72
Kanberofilu-Esadaç 614 46 48
Kamil Koç 612 01 63

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Ha at. 513 23 29
M.r.S.0.Ocafiı 513 10 88
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 913 24 87
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
BUSKl 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: 4941 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
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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HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax : 0 224 514 25 26
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KAVLAKDOĞANIN HAZ İNİ M *■

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markaŞı,
^vıSiilnıiM

ftKAVL^Kjl; 

ptYTİN REÇELİ^ 2 Kg

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

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

|Kuruluş:1973|

fcZeytinyagn 
71 «Kestane Şekeri Ah 
rj İYoresel Reçeller W ;J

Kozmetik Ürünler b4K
’Tel?5T20512

www.kavlak.com.tr

GemlikKcrfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Ağustos 2014 Cuma www.gemUkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

MHP İl Başkanı Hasag Toktaş, ilçe yönetimini ile biraraya gelerek, basın toplantısı yaptı

W Ihsanoğlu için oy istedi
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Sınırda gerginlik
Türkive Cumhurbaşkanı seçimlerine kanet 

lenirken. vanıbaşımızdayasanan o[avlar 
doğrudan bizi ilgilendiriyor.

ABD ve Ingilizlerin Irak’ı işgaliyle tırmanan 
Ortadoöu olayjarı. tarihinin en kanlı oünlerini 
yaşıyor.

Irak’a demokrasi aetireceöim dive [şaal 
eden emoerval ayclçr. ülkeyi bakın ne hale 
getirdi.

Irak ve Surivede demokrasi deöil kardeş 
kanı akıyor.

Irak'ta Musul’u isaal eden aözü çlğnmüs söz 
de islami terör örgütü IŞİD, kimden destek 
alarak din adına kelle alıver. Dev. svf. 4’de

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa II Başkanı Haşan Toktaş, yaptığı basın 
toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a sert 
eleştiriler yönetti. MHP İlçe Merkezinde dün saat 12.oo de İlçe 
Başkanı Osman Durdu ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis 
üyeleri ile bir araya gelen Toktaş, Pazar günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde devletin en yüksek mevkiine 
demokratik usul ler, demokratik nezaket, sabır ve geniş kapsamlı 
mutabakat sağlanmasının ülke ve milletin menfaatine olacağını 
söyledi. Toktaş, Başbakan Erdoğan’ın kibir abidesine dönüştüğünü, 
ağzıyla söylediğini kulağının duymadığını söyledi. Haberi syf 2’de

TEM 
tercihlerinle 

Mı 
sermen 

MEB, bu yıl hayata 
geçirilen Temel 
Eğitimden Ortaöğ 
retime Geçiş 
(TEOG) uygula
ması doğrultusun
da, 8’inci sınıf öğ 
rencilerinin girdiği 
ortak sınav so nuç 
Iarının açıklanma 
sının ardından, 
liselere yerleş tir 
me için tercihleri 
bugün sona eriyor. 
Liselere yerleşti 
rilme yapılacak 
öğrenci sayısını 1 
milyon 273 bin 699 
olarak belirledi. 
Yerleştirme sonuç 
lan ise 22 Ağustos 
günü açıklanacak.

II o ıı W 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, çalışmalarım planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süre; 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, “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.gemUkkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:uler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MHP İl Başkanı Haşan Toktaş, ilçe yönetimini ile biraraya gelerek, basın toplantısı yaptı

Toklaş, Ihsanoğlu için ot istedi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa II Baş 
kanı Haşan Toktaş, 
yaptığı basın toplan
tısında, Cumhurbaş 
kanı adayı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
sert eleştiriler 
yönetti.
MHP ilçe Merkezinde 
dün saat 12.oo de 
ilçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
belediye meclis 
üyeleri ile bir araya 
gelen Toktaş, Pazar 
günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde devle 
tin en yüksek mevkii 
ne demokratik usul 
ler, demokratik neza
ket, sabır ve geniş 
kapsamlı mutabakat 
sağlanmasının ülke 
ve milletin menfaa
tine olacağını söyle
di. Haşan Toktaş 
şunları söyledi: 
“12. Cumhurbaşkanı 
nin seçimi kriz ve 
karmaşadan uzak bir 
şekilde icrası, 
demokrasinin anlam 
ve ruhuna sadakatle 
fiası mühimdir.
Çatışma kültüründen 
beslenen aktörlerin 
gerginlikten çıkar 
bekleyen kesim ve 
odakların Cumhur 
başkanı seçimine 
gölge düşürmesine 
mani olmak herkesin

sorumluluğudur. 
MHP öteden beri, 
Cumhurbaşkanı 
makamına oturacak 
şahsiyetin kucak
layıcı, kapsayıcı, 
kuşatıcı ve kuruluş 
ilkelerine bağlı 
olmasını gereğini 
savunmuştur. Ayrı 
ca, her türlü şaibe 
den uzak, temiz bir 
sicile sahip olması 
vazgeçilmez ön şart
tır, Cumhurbaşkanı 
azaltan değil, çoğal
tan olmalıdır. Cum 
hurbaşkanı bölen 
değil, bütünleştiren 

olmalıdır. Cumhur 
başkanı ayıran değil 
kucaklayan olmalı 
dır. Cumhurbaşkanı 
bir bölgenin, bir keşi 
min, bir yüzdenin, 
bir kitlenin değil, ez 
cümle Türk Milletinin 
tamamının hak ve 
hukukuyla anlam 
bulandır. Bulmaya 
zorunlu olandır.
Bütün bu vasıfları ve 
düşüncelere ziyade
siyle sahip olduğuna 
inandığımız Prof. Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğ 
lu’nun yurt sathında
ki çalışmaları yoğun 

bir şekilde devam 
etmektedir. Bursa da 
olduğu gibi tüm 
yurtta da yoğun bir 
ilgi ve alaka ile karşı 
lanıyor olması seçi 
min ilk turda Ekme 
leddin Bey lehine 
sonuçlanacağının 
kuvvetli işaretini ver
mektedir. Buradan 
ilan etmek isterim ki 
ki, Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa teşki
latı olarak tüm birim
lerimizle tüm men 
suplarımızla adeta 
bir seferberlik hava 
sında Cumhurbaş

kanı adayımız Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğ 
lu’nun sonuna kadar 
dimdik arkasın
dayız.”

ERDOĞAN’A SERT 
ELEŞTİRİLER

MHP İl Başkanı Ha 
san Toktaş, Başba 
kan Erdoğan’ın kibir 
abidesine dönüştü 
ğünü, ağzıyla 
söylediğini kulağının 
duymadığını, Eskişe 
hir konuşmasında 
ihsanoğlu’na 
“Kahirede doğmuş 
vatan evladıyım di 
yor. Ne vatan evladı” 
dediğini eleştirerek 
babası ve dedeleri 
nin sınırlarımız 
dışında doğanların 
vatan evladı mıdır, 
yoksa değil midir? 
diye sordu.
Erdoğan’ın dedesi 
nin Batum da doğ
duğunu da anımsa
tan Toktaş, “Deden 
vatan evladı mdır, 
yoksa değil midir?” 
diye sordu. 
Toktaş devamla, 
“Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
AKP milletvekili 
Mustafa Öztürk’ü 
vatan evladı olarak 
görmemelidir.

Bu zihniyet arızalıdır, 
bölücüdür bu zih
niyet Cumhurbaş 
kanı olamaz.
Toplumu kamplara 
ayırandan, hukuka 
saldırandan, adalet
ten kaçandan, rüş 
vetçilere ve hırsızlan 
kol kanat gerenden 
Cumhurbaşkanı 
olmaz. Villalara 
balya balya dolar 
yığanlardan, evdeki 
parayı sıfırlarken 
haysiyet ve 
inandırıcılığını da 
sıfıra düşürenden 
Cumhurbaşkanı 
olmaz. TSK ya 
kumpas kurandan 
başkomutan olmaz. 
Türklüğü red eden, 
TC’yi silen, milliyet 
çiliği ayaklar altına 
alan bir inkarcıdan 
Türkiye Cumhuriye 
tinin Cumhurbaşkanı 
olmaz, olamaz, 
olmayacaktır da. 
Bu konuda milleti 
m izin sağ duyusuna 
güveniyor ve Prof. 
Dr. Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’nun 
seçilmesiyle birlikte 
birlik ve beraber
liğimiz için son 
derece önemlidir.” 
dedi.
Haşan Toktaş ve 
MHP liler daha sonra 
esnafı gezerek 
Ihsanoğlu için oy 
istediler.

MEB, bu yıl hayata 
geçirilen Temel Eği 
timden Orta öğre
time Geçiş (TEOG) 
uygulaması doğrul
tusunda, 8’inci sınıf 
öğrencilerinin gir 
diği ortak sınav 
sonuçlarının açık
lanmasının ardın
dan, liselere yer
leştirme için tercih
leri sona eriyor. 
Bakanlık yetkilile 
rinden alınan bil
giye göre, bütün 
öğrencileri istedik
leri okul türüne yer
leştirmeyi hedef 
leyen MEB, ilki 28- 
29 Kasım 2013'te 14 
bin 407 okulda 1 
milyon 244 bin 733, 
İkincisi 28-29 Nisan 
2014'te 15 bin 814 
okulda, 1 milyon 
271 bin 273 öğren 
cinin katılımıyla ger 

çekleştirilen ortak 
sınavlar sonrası 
liselere yerleştirilme 
yapılacak öğrenci 
sayısını 1 milyon 
273 bin 699 olarak 
belirledi.
Bakanlık bu doğrul
tuda liselere yer
leştirme yapmak 
için Anadolu imam 
hatip liselerine 215 
bin 136, Anadolu 
liselerine 451 bin 
926, Anadolu 
meslek liseleri prog 
ramlarına 630 bin 
815, fen liselerine 
25 bin 320, sosyal 
bilimler liselerine 
ise 9 bin 240 olmak 
üzere 1 milyon 332 
bin 437 kontenjan 
ayırdı.
öğrenciler, liseler 
için tercihlerini 8 
Ağustos'a kadar 
yapabilecek.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIS SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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Korkunç Kazada feci şekilde can verdi
Karacabey’de mey
dana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
16 K 6835 plakalı 
otomobille 
Bandırma istikame
tine giden Ferruh 
Sevinç (36), önünde 
seyreden Ümit K. 
idaresindeki 23 EF 
364 plakalı otomobili 
otogar önündeki 
virajda sollamak

Arkadaşının boğazını testi
İnegöl’de bir kişi 
arkadaşının 
boğazını kesip, 
sırtından bıçakla
yarak yaraladıktan 
sonra olay yerinden 
arkadaşının aracı ile 
kaçtı. Arkadaşının 
aracını kendi ikame
tinin önünde kun
daklamak isteyen 
şahıs, emniyet ekip
leri tarafından 
yakalanarak gözaltı
na alındı, 
dinilen bilgilere 
göre, Seiami Ş., 
arkadaşları H.M. ve 
E.M. ile birlikte git
tiği Ahmet Türkel 
Çevre Yolu birinci 
etap sonundaki pati
ka yolda alkol 
almaya başladılar. 
Sohbet sırasında 
Seiami Ş. ile 
arkadaşı H.M. 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. İddiaya 
göre H.M. üzerinde

isteyince direksiyon hakimiyetini

taşıdığı bıçakla 
Seiami Ş.'ye 
saldırarak boğazını 
kesti, ardından ise 
sırtından yaraladı. 
Boğazı kesilen 47 
yaşındaki Seiami Ş., 
kanlar içerisinde 
yere yığıldı. H.M., 
olay yerinden 
arkadaşı Seiami 
Ş.'nin aracı ile kaçtı. 
Sinanbey Mahallesi 
Yenişehir Caddesi 
üzerindeki evinin 
önüne giden H.M., 
araca benzin dök
erek, kundaklamak 
istedi. Ancak araçta
ki yangın büyüme

den kendiliğinden 
söndü.KANLAR 
İÇİNDE EVİNE GİTTİ 
Kısa bir müddet 
sonra ayılan ağır 
yaralı Seiami Ş., 
yürüyerek evine zor
lukla ulaştı. Seiami 
Ş.'yi kanlar içinde 
gören ailesi, duru
mu 112 ekiplerine 
bildirdi. Ağır yaralı 
adam, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansın
daki sağlık 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından, İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 

kaybederek yoldan 
çıktı. Yol kenarında 
bulunan ağaçlara 
çarparak durabilen 
otomobilden fırlayan 
sürücü Ferruh 
Sevinç, 112 sağlık 
ekipleri tarafından 
Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılmasına 
rağmen kurtarıla
madı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

götürüldü. Acil Ser 
vis'teki işlemlerin 
ardından yemek 
borusunun kesildiği 
ve sırtından 
karaciğerine yakın 
kısımdan bıçakla 
yaralanan adam, 
ameliyata alındı. 
Ameliyatın ardın
dan, durumu kritik 
olan adamın şevkine 
karar verildi. Ağır 
vargiı gdam, 112 
Acil Servis 
Ambulansı ile Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Olaydan 
sonra kaçan H.M. 
ise, emniyet ekip
lerinin yoğun takibi 
sonucu kısa sürede 
ikametinde 
yakalanıp, gözaltına 
alındı. Sanık H.M., 
polisteki sorgusu
nun ardından adli 
yeye sevk edildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Kacak sigaraya 
geçit yok

İznik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Ekipleri, kaçak 
sigara sattıkları 
iddiasıyla iki kişiyi 
gözaltına aldı. 
Olay, Bursa’nın 
İznik ilçesi Beyler 
Mahallesi M. Doğan 
sokakta meydana 
geldi. İki kişinin 
kaçak sigara satışı 
yaptıkları ihbarını 
alan polis ekipleri, 
olay yerinde 25 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

a___ ;___ J--------
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

karton kaçak 
sigara ve 30 kutu 
filitreye el koydu. 
Sigaraları sattıkları 
iddia edilen R.D. 
(50) ve V.D. (22) 
emniyete 
götürüldü. Konuyla 
ilgili ifadeleri alınan 
şüpheliler, 
savcılığa sevk 
edildi. El konulan 
kaçak sigara ve 
filitrelerin ise, imha 
edileceği öğrenildi.

Artık hu oyuna gelmeyin
Mudanya’da kendisi
ni banka yetkilisi 
olarak tanıtan tele
fondaki sese, kart 
bilgilerini veren bir 
şahıs dolandırıldı. 
Nilüfer’de ise bir 
kişi, kendisini polis 
olarak tanıtan 
dolandırıcının tuza
ğına düştü. 
Hem yazılı hem de 
görsel basında 
yapılan sayısız uyan 
ve üstelik emniyet 
güçlerinin konuya 
ilişkin gönderdiği 

bilgi nitelikli 
mesajlara rağmen 
telefon 
dolandırıcılığı her 
geçen gün artarak 
devam ediyor. 
Bunlara bir örnek 
dün Nilüfer’den 
geldi. Kültür 
Mahallesi’nde oturan 
45 yaşındaki K.M.’yi 
telefonla arayan bir 
kişi, kendisini polis 
olarak tanıtıp, vere
ceği hesaplara para 
yatırmasını istedi. 
Telefondaki sözde

polise inanan K.M., 
banka banka gez
erek, toplamda 22 
bin 895 lira parayı, 
sözde polisin verdiği 
hesaplara yatırdı. 
Daha sonra 
dolandırıldığını 
anlayan K.M., soluğu 
polis merkezinde 
aldı. Bir örnekte 
Mudanya’dan 
Mudanya’ya bağlı 
Şükrüçavuş 
Mahallesi’nde oturan 
44 yaşındaki A.E.’de 
kendisini banka

yetkilisi olarak 
arayan kişinin tuza
ğına düştü. Kredi 
kartının güvenliğini 
sağlayacağını 
söyleyen sözde 
yetkili, A.E’nin kart 
bilgilerini aldı. Son 
olarak cep telefo
nuna gelen mesajı 
kendisine okumasını 
isteyen dolandırıcı, 
şifreyi alarak tele
fonu kapattı. 
Bankadan gelen 
mesaj üzerine kartın
dan 911 lira çek

ildiğini öğrenen A.E., 
polise başvur- 
du.Polis uyarmaya 
devam ediyor Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
polis, savcı veya MİT 
çalışanlarının telefon 
aracılığıyla asla 
işlem yapmayacak
larını ve para talep 

etmeyeceklerini bir 
kez daha vurguladı. 
Polis, "Benzer olay
larla karşılaştığınız
da mutlaka en yakın 
polis merkezine 
yada 155 polis imdat 
telefonlarına bilgi 
verin" uyarısında 
bulundu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SINIRDA GERGİNLİK
Musul’da Türkiye Başkonsolusluğunu 

basan ve rehin alan bu gözü dönmüş 
örgüt, rehineleri bugüne kadar serbest 
bırakmadı.

Türk diplomatlarını neden esir aldığı ise 
resmi olarak açıklanmadı.

Belli ki, Türklerin çoğunluğu gibi sunni 
tarikatından olan IŞİD, bu esirleri elinde 
koz olarak tutuyor.

Bugün, yarın tutsaklar bırakılırsa şaş
mayın.

IŞİD militanalannı kimler destekledi.
TIR’lar dolusu silahların Irak yolunda 

durdurulması olayı sonunda neler yaşan 
dı daha sıcaklığını koruyor.

Türkiye, IŞİD’in bu hale gelmesinde 
sorumludur.

Cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle 
İstanbu da CHP Genel Başkanına miting 
izni vermeyenler, kentin göbeğinde IŞİD 
yandaşlarına toplu namaz kılmaları ve 
destek vermelerine ses çıkarmıyorlar.

Türkiyeden kaç kişi IŞİD saflarında 
savaşıyor?

Tehlike sınırımızda büyük.
Türkiye kendini Müslümanların halifesi 

ilan eden IŞİD liderine karşı neden net bir 
tavır koyamıyor.

Irak’ı 3’e bölen gelişmeler giderek farklı 
boyut kazanıyor.

Kuzey Iraktaki petrol havzası için süren 
savaşta kürkler seyirdi kalırken, işin şekli 
değişti.

Bölgede yaşan Türkmenler ve yezidiler 
günlerdir IŞİD ile savaşıyor. Canlarını kun- 
rtarmak için dağlara kaçıyorlar.

IŞİD, PKK kamplarını bombalıyor.
Kavgaya 'küflıer de da'riiı o'ıûu.
Binlerce Türkmen ve yezidi mensubu 

Ha bur sınır kapımızda sığınma bekliyor.
Türkiye ye, Suriye iç savaşı nedeniyle 

sığınanlar 1 milyon kişiyi geçti.
Bu sayı, Irak tâki savaştan kaçanlarla 

yakında 2 milyonu bulursa şaşmayın..
Bu rnsariıarı ’oıiıer 'Defliyoruz.
Hani ülkede 2 milyon sığınmacı var.
AKP hükümeti ektiği tohumlann acı 

meyvelerini alıyor.
Faturası ise halka çıkıyor.
Cumhurbaşkanı olmak isteyen Erdo ğan, 

müslüman dünyasındaki başkaldı nşlarda 
lider olmak istedi.

Aslında müslümanlann sultanı olmak, 
ardından Hayifeliğini ilan etmekti maksadı.

Tüm dış politikaları ellerinde patladı.
IRAK’ta Halifeliği ilan eden selefi Ebu 

Bükü Bağdadı ünce davrandı.
Recep Tayyip Erdoğan bu işte geç kaldı. 
Cumhuriyet değerlerini bir bir yıkanlar, 

içte halkına gösterdiği baskıyı, diplomatla 
nmızı kaçarın IŞID’e neden gösteremiyor?

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 
GENEL KURUL GÜNDEMİ ve TOPLANTIYA ÇAĞRI DAVETİ

Merkezi Bursa ili Gemlik ilçesi Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi yanı No : 272 Islamköy 
adresinde bulunan ve Ticaret Sicil Memurluğunun 3078 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin 
şirket merkezinde 28 AĞUSTOS 2014 tarihinde saat: lO.oo’da toplanarak aşağıda yazılı gün
dem maddesi görüşülecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :
1- Bursa ili Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu 7.Km. No : 508 adresinde kurulu bulunan 

Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bursa Şubesinin kapatılmasının 
görüşülmesi.

2- Dilek ve temenniler
Müdürler Kurulu Başkanı
TCKN : 12143156520
Muhittin KARATAŞ

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 
GENEL KURUL GÜNDEMİ ve TOPLANTIYA ÇAĞRI DAVETİ

Merkezi Bursa ili Gemlik ilçesi Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi yanı No : 272 Islamköy 
adresinde bulunan ve Ticaret Sicil Memurluğunun 3078 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin 
şirket merkezinde 28 AĞUSTOS 2014 tarihinde saat: 10.30’da toplanarak aşağıda yazılı gün
dem maddesi görüşülecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :
1- Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.ncü Kısım Ergene Caddesi No : 5 adresinde 

bir Şube açılmasının görüşülmesi
2- Şube ünvanının Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Gebze Dilovası 

Şubesi olmasının,
3- Merkezden şubeye tahsis edilen sermayenin 2.000.00 TL olmasına.
4- Şubenin temsil ve ilzamı 12143156520 TC kimlik nolu ve TC uyruklu Bursa ili Nilüfer 

ilçesi Balat Mahallesi Billur Sokak Ayti Sitesi G Blok 22G/7 adresinde ikamet eden Muhittin 
KARATAŞ’ın on yjl süre ile ahzu kabza yetkisi ile ve atacağı Münferit imzası ile temsil ve ilzam 
etmesinin görüşülmesi

5- Dilek ve temenniler
Müdürler Kurulu Başkanı
TCKN : 12143156520
Muhittin KARATAŞ

KARATAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN 
GENEL KURUL GÜNDEMİ ve TOPLANTIYA ÇAĞRI DAVETİ

Merkezi Bursa ili Gemlik ilçesi Azot Sanayi Yolu Sertkaya Çeşmesi yanı No : 272 Islamköy 
adresinde bulunan veTîcaref Sicil Memurluğunun 3078 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin 
şirket merkezinde 28 AĞUSTOS 2014 tarihinde saat: 11.oo de toplanarak aşağıda yazılı gün
dem maddesi görüşülecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :
1- Türk Ticaret Kanunu gereği Bağımsız Denetici seçilmesi
2- Türk Ticaret Kanunu gereği şirket adına internet web sitesi açılması
3- Dilek ve temenniler
Müdürler Kurulu Başkanı
TCKN : 12143156520
Muhittin KARATAŞ

KAYIP
BEKO 200 TR YHB 0000000 SN 

AN 20601255 NOLU YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR 
HATİCE GÜL TÜRKAN 

13561820444

KAYIP
BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TUR.

VE TİC.A.Ş. isimli firmamızın, 
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 

onaylı P 0912585 Nolu A.TR dolaşım 
belgesi kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

■SİM TASHİHİ
T.C. GEMLİK 2. ASLİYE

HUKUK MAHKEMESİ’NİN 
2014/15 ESAS, 2014/216 KARAR NO 

26/03/2014 KARAR TARİHİ İLE
İREM ÇETİNAVCI’NIN

İREM OLARAK KAYITLI BULUNAN
ADI İREM SULTAN OLARAK 

DÜZELTİLMİŞTİR.
İLAN OLUNUR

İREM SUUAN ÇETİNAVCI 1

BM ABONE OLDUNUZ HU?
■ımııııııııııııııınııııa ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTON
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ASIM KOMBİYİ! CAMİ İNŞAATI YÜKSELİYOR
Gemlik Belediye 
si’nin girişim ve 
katkılarıyla BORU- 
SAN A.Ş. tarafından 
Kurucu Başkanı 
merhum Asım 
Kocabıyık anısına 
yapılan Cami inşaat 
çalışmaları hız 
kesmiyor.
16 Temmuz 2014 
tarihinde temeli 
atılan 3 bin 400 
metrekarelik alanda 
900 metrekare kapalı 
alana inşa edilecek 
olan bin 500 kişilik 
camii inşaat çalış
malarını Gemlikliler 
de yakından takip

ediyor. 900 metre 
karelik kapalı alan
dan geriye kalan 2

bin 600 metrekarelik 
alanına meydan ve 
yeşil alan yapılacak

olan cami inşaatını 
yerinde inceleyen 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, "Asım 
Kocabıyık Camii

Gemlik’in en büyük 
ihtiyaçlarından 
birisiydi. Şimdi gün 
geçtikçe yükselen 
inşaat çalışmaları 
ilçe halkını ve bizi 
mutlu ediyor. 
Gemlik’in fahri 
hemşerisi değerli 
büyüğümüz merhum 
Asım Kocabıyık’ın 
mirasını üstlenen 
BORUSAN A.Ş. 
yetkililerini ve 
çalışanlarını 
kutluyoruz. Asım 
Kocabıyık Camii 
Gemlik’e çok 
yakışacak” 
dedi.

Hız limitleri değişti HMlillliillilİlİMlIİfc
Yerleşim yerleri 
içerisindeki ana yol
larda hız sınırının 
90 kilometreye çık
masına yönelik 
düzenleme İzmir’de 
de hayata geçirildi. 
Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi’nin kararıy
la, limit artırım şart
larına uygunluk 
gösteren Ankara 
Caddesi, Altınyol ile 
Anadolu 
Caddesi’nde limit 
70 kilometreden 90 
kilometreye çıktı. 
Ancak emniyet 
yetkilileri sürücüleri 
uyardı, limit artın 
minin ardından 91 
kilometre hıza bile 
tolerans gösteril* 
meyip, ceza 
yazılacak.
Geçen mart ayında, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Uygulama ve 
Denetleme Dairesi 
Başkanı Hamza 
Altıntaş’ın, 
"Otomobiller için 
sınır 50 artı 20 kilo
metreydi. Ancak bu 
sınır trafiğin akışını 
bozuyordu. Diğer 

I ülkelerde gerekli 
tedbirlerin alındığı 
ana yollarda hızın 
arttınlabileceğini 
gördük. Bu nedenle 
hız sınırı her bir 
araç için 50 artı 32 
kilometre daha art
tırılabilir hükmünü 
koyduk", açıkla
masının ardından

illerde hız limit
leriyle ilgili yeni 
düzenlemeler 
yapıldı. Bu kararla 
birlikte İzmir’de de 
Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi, Karayolları 
Bölge Müdürlüğü 
ile Trafik Denetleme 
Şube 
Müdürlüğü’nün 
olumlu görüş 
bildirmesi üzerine 
şehir içinde yeni hız 
limiti düzenlemesi 
için çalışma 
başlatıldı.

ÜÇ CADDE İÇİN 
LİMİT ARTIRILDI 
Ulaşım Koordi 
nasyon Merkezi, 
limit arttırımı için ilk 
olarak kentteki, ana 
yolların genişlikleri, 
yayalar için alt ve 
üst geçitlerin yanı 
sıra yoldaki geçişler 
için engelleyici 
önlemlerin alınıp 
alınmadığı ile 
yoğunluk durum
larını belirledi. 
Ardından da, bu 
ana yollar tek tek 
bu kriterlere göre 

değerlendirilmeye 
alındı. Çalışmalar 
sonrasında, hız lim
itinin arttırılması 
için gerekli olan 
şartların kentte 
Bornova - Alsancak 
arasındaki Ankara 
Caddesi, Karşıyaka 
- Alsancak arasın
daki Altınyol ve. 
Çiğli ile Karşıyaka 
arasındaki 
Anadolu 
Caddesi’nde bulun
duğu tespit edildi. 
Buna göre de, bu 
yollardaki hız limiti 
82 kilometreye çıktı. 
Ancak yüzde 10 
oranında da opsiy- 
on tanındığı için 
limit bu yollarda 70 
kilometreden, 90 
kilometreye çıkmış 
odu. İzmir’deki 
diğer önemli ana 
yollar, Yeşildere 
Caddesi, Yeşillik 
Caddesi ile Mustafa 
Kemal Sahil 
Bulvarı’nda ise, 
özellikle yaya 
güvenliği kriterler
ine uygun olmadığı 
için hız limiti 
arttırılmadı.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
girişimleriyle AKSA 
Gemlik Doğalgaz 
Firması Eşref 
Dinçer ve Hamidiye 
Mahallelerinin ücra 
bölgelerine doğal
gaz getiriyor. 
Doğalgaz Hattı 
Döşeme çalış
malarını Dereboyu 
Mevkii 113. Sokakta 
başlatan ekipler, 5 
kilometrelik hatta 
en az 300 eve 
doğalgaz bağlana 
cağını açıkladılar. 
Çalışmaları 
Belediye Meclis 
üyesi Fehmi 
Kulaber ve 
Firmanın Bölge 
Müdürü Atakan 
Üstündağ ile birlikte 
yerinde inceleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, vatan
daşlarla da sohbet 
ederek bölgenin 15 
gün içinde doğal-

gaza kavuşacağını 
müjdeledi.
Bölge halkı tarafın
dan coşkuyla 
karşılanan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, çocuklara 
da oyuncak dağıttı. 
Gemlik’in 35 yıl 
boyunca ihmal 
edilen Eşref Dinçer 
ve Hamidiye Mahal 
İçlerinin Dereboyu 
kısmında önce tapu 
sorunu çözülmüş, 
sonra da alt yapı 
çalışmalarında 
atağa kalkılmıştı. 35 
yıl boyunca fossep
tik sorunu ile boğu 
şan bölge halkı 
Gemlik Belediye 
si’nin çalışmalarıyla 
geçen yıl kanalizas 
yon şebekesi yapı 
mıyla fosseptik 
çilesinden kurtul
muştu. Bölgenin 
marka değerini 
ivedilikle yük
seltirken, cazibe 

merkezi olma özel
liği yolunda da 
önemli yatırımlara 
imza atan Gemlik 
Belediyesi, bölgeye 
bir okul, iki cami, 
Büyükşehir Beledi 
yesi katkılarıyla 
Bölge Parkı proje 
inşaatı ve dereboyu 
rekreasyon alan
larıyla çehresini 
değiştirmişti. 
Gemlik’in yıllardır 
ihmal edilmiş 
mahalle ve sokak
ları böylelikle alt 
yapı çilesinin son 
bulmasıyla doğal- 
gaza da kavuşmuş 
olacak. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, en 
geç 15 gün içinde 
bitecek çalışmaların 
ardından kaldırım, 
yol, asfalt ve 
parke taşı çalış
malarını da 
başlatacaklarını 
açıkladı.
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Cüciimspor spor yapan 
her çocuğa basketbol 

topu hediye ediyor

Bursasnor'ıla sezoR 
hazırlıkları siirihor

Basketbol branşını 
daha üst seviyeye 
çıkarmak ve genç
lerimizi kötü 
alışkanlıkların 
karşında spor 
yaparak uzak dur
masını sağlamak 
amaçlı Gemlik 
Gücüm Spor 
Kulübü’nün 
büyük destekçileri 
olan Türkiye 
Basketbol 
Federasyonu, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Gençlik 
hizmet ve Spor 
Müdürlüğü, 
Borusan, Gemlik 
Gübre, Akran 
Nakliye ve Aktaş 1 
Lojistik ile birlikte 
spor yaptığımız her 
çocuğa ücretsiz 
basketbol topunu 
hediye ediyor. 
Gemlik Gücüm 
Spor yönetim kurulu

üyesi ve danışmanı 
Ece Tamer 
"Amacımız ilçemiz 
adına yararlı 
projelerle ne kadar 
çocuğu spora 
yönlendirerek iyi 
sporcu olmalannın 
önündeki engelleri 

kaldırmaktır. Spor 
hayatımızın 
değişilmez unsuru 
biz bunun için daha 
gönüllü ve fedakar 
davranarak çocuk
larımızı spor ■ 
yapmaları için 
özendirmeliyiz" dedi

Gücümspor antre- 
manları Pazartesi, 
Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 
17.oo’de Gemlik 
ilçe Spor

Salonu’nda 
yapılıyor.

Spor Toto Süper 
Lig ekiplerinden 
Bursaspor, Sloven 
ya'daki kamp önce
si Bursa'da son 
çalışmasını yaptı. 
Özlüce Tesisle 
ri'nde, Teknik 
Direktör Şenol 
Güneş gözetimin
deki antrenmanın 
ilk bölümünde 
oyuncular yaklaşık 
bir saat kondisyon 
salonunda çalıştı. 
Antrenmanın ikinci 
bölümünde sahaya 
geçen futbolcular, 
ısınma koşularının 
ardından pas-pres 
çalışması ve çift 
kale maç gerçek
leştirdi. Yapılan 
çalışmada sakat
lanan Mehmet Zeki 
Çelik'in katılmadığı 
idmanda, sakatlığı 
süren Belluschi 
takımdan ayrı çalış 
tı. İshal olan Aydın 
Karabulut ise sade 
ce salondaki çalış
mada yer aldı.-

Sıcak havada 
gerçekleştirilen 
antrenmanın ardın
dan buz havuzunda 
serinleyen yeşil- 
beyazlılar, neşeli 
anlar yaşadı. Serin 
suda birbirleriyle 
şakalaşan Bursa 
sporlu futbolcuların 
daha sonra takım 
masörlerini yakala
yarak buz havuzu
na atması, ilginç 
görüntüler oluştur
du. -15 günlük 
Slovenya kampına 
yolculuk Yeşil- 
beyazhlar, sezon 
hazırlıkları çerçeve 
sinde 15 günlük 
kamp için Sloven 
ya'ya hareket etti. 
Mudanya'dan deniz 
otobüsüyle Istan 
bul'a geçecek kafi 
le, buradan da 
uçakla Slovenya'ya 
gidecek. Bursa 
spor*un, Slovenya 
dönüşü 4-5 gün Bo 
lu da da kamp yap
ması bekleniyor.

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

EN ÖZEL VB GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..
| 1 GÜNDE DAVETİYE DASIURİ

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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U-191. KOMİ VE 0-15 HİTIİG MUIRI ÇtKllDl
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
45 takımın 5 grup’ta 
mücadele edeceği 
U-19 1. küme 
kuraları çekildi. 
Kura çekimi sonun
da oluşan gruplarda 
yer alan Gemlikspor 
U-19 takımı 1. grupta 
mücadele edecek. 
Çekilen fikstür 
sonunda 1. grupta

Gemlikspor’un yanı 
sıra Yıl. Bld.
Jimnastik, Ihsaniye 
spor, Baharspor, 
iznikspor, 
Burgazspor, Bursa 
Güvenspor, 
Yavuzselimspor, 
Dikkaldırımspor 
yer aldı.
13 Ağustos 2014 
tarihinde start

alacak olan U-19 1. 
küme maçlarının 
ilk haftasını bay 
geçirecek olan 
Gemlikspor ikinci 
hafta maçında 
deplasmanda 
Yavuzselimspor ile 
karşılaşacak.

U-15 ELİT LİG 
KURALARI ÇEKİLDİ

20 takımın 2 Grup’ta 
mücadele edeceği 
14. Ağustos 2014 
tarihinde start ala
cak U-15 Yaş Elit Lig 
kuraları çekildi. 
Gemlik 
Belediyespor’un 
2. grupta yer aldığı 
ve çift devreli lig 
usulü oynanacak 
maçlarda kura

çekimi sonunda 
oluşan gruplar ve 
fikstür şöyle: 
Murat 
Hüdavendigarspor, 
Zaferspor, 
Arabayatağıspor, 
Demirtaşspor, 
Gemlik 
Belediyespor, 
Componentaspor, 
ing. Osmaniye

spor, İznikspor, 
Boschspor ve 
Yeni Karamanspor 
yer aldı. 
Çift devreli lig 
usulü oynanacak 
maçlarda Gemlik 
Belediyespor ilk 
hafta maçını kendi 
sahasında 
Boschspor ile 
yapacak.

SELÇUK SERBEST GEMLİKSPOBDfl
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kırmızı-Beyazlılar, 
geçtiğimiz yıl 
Mudanyaspor’u 
BAL ligine çıkaran 
genç teknik patron 
Selçuk Serbest ile 
her konuda anlaş
maya vardı.
Süper Amatör Ligde 
bu sezon BAL’ı 
hedefleyen 
Gemlikspor, takımın 
başına başarılı genç 
teknik adam Selçuk 
Serbest’i getirdi. 
Geçtiğimiz yıl 
Mudanyaspor’u 
Bölgesel Amatör 
Lige taşıyan Selçuk 
Serbest ile her konu
da anlaşan Kırmızı- 
Beyazlılann 
2.başkanı Fatih 
Keke, “Yeni sezonda 
yeni hocamızla 
hedefimize ulaşa
cağımıza inanıyo

rum” dedi.
Genç teknik adam 
Selçuk Serbest ise 
hedefleri ve her 
konuda potansiyeli 
olan bir takıma 
geldiği için mutlu 

olduğunu ve kendi
sine güvenenleri 
mahçup etmeyeceği
ni söyledi.
Bir takımın başarıya 
ulaşmasında taraftar 
gücünün çok önemli

olduğunu belirten 
Serbest, “Bu güçte 
Gemlikspor’da mev
cut. İnşallah yeni 
sezonda Kırmızı- 
Beyazlı renklere 
gönül verenlerimizle

BAL’a yüksele- tam“ şeklinde
ceğimize inancım konuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik TbI i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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iit I oiula aılecel! (ürepcilere miMe!
2014-2015 eğitim- 
öğretim yılında özel 
okula devam edecek 
250 bin öğrenciye 
eğitim-öğretim 
desteği verilecek. 
Öğrenci başına ve 
rilecek destekler, 2 
bin 500 TL ile 3 bin 
500 TL arasında 
değişecek. Okul 
öncesi kuramlarına 
gidecek öğrencilere 
2 bin 500, özel 
ilkokullara gidecek 
öğrencilere 3 bin TL, 
özel ortaokul ve 
liselere gideceklere 
de yıllık 3 bin 500 TL 
ödeme yapılacak.

DERSHANE 
ÖĞRENCİSİNE 
3 BİN TL

Dershanelerden özel 
okula dönüşecek 
temel liselere devam 
edeceklere de verile
cek eğitim öğretim 
desteği 3 bin TL 
olarak belirlendi. 
MEB ile Maliye 
Bakanlığınca hazır
lanan "2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılında özel okullar
da öğrenim görecek 
öğrenciler için 
eğitim ve öğretim 
desteği verilmesine 
ilişkin tebliğ" Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla

narak yürürlüğe 
girdi.

TOPLAM 250 BİN 
ÖĞRENCİ
Tebliğe göre, 2014- 
2015 eğitim öğretim 
yılında özel okul 
öncesi eğitim, 
ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretim okulları
na devam eden 250 
bin öğrenciye eğitim 
ve öğretim desteği 
verilecek. Okul 
öncesi ve ilkokullara 
50'şer bin, ortaokul 
ve liselere 75'er bin 
olmak üzere toplam 
250 bin öğrenci 
desteklerden yarar
lanacak.
İllere göre eğitim ve 
öğretim desteği ver
ilecek okul kademe 
ve türleri, öğrenci 

sayısı, öğrenci ve 
okul seçilmesine 
ilişkin ölçütler ile 
diğer ilgili hususlar 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanacak 
kılavuzda belirtile
cek.

PEKİ NEYE GÖRE 
VERİLECEK?
Sosyo-ekonomik 
gelişmişlik 
seviyelerine göre 
eğitim ve öğretim 
desteği verilecek 
öğrencilerin illere 
dağıtımında ise 
tabloda yer alan kat
sayılar kullanılacak.

Okul öncesi eğitime 
devam eden öğren
cilerden 48-66 ay 
yaş grubunda olan

lar eğitim öğretim 
desteğinden yarar
lanabilecek.

AZ TALEP OLURSA 
MEB DEVREYE 
GİRECEK 
İllere okul türlerine 
göre ayrılan öğrenci 
kontenjanından 
az talep gelmesi 
durumunda MEB, 
boş kalan konten
janları aynı okul 
türünden talebin 
fazla olduğu illerde 
kullanabilecek.
Eğitim öğretim 
desteği, Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesine 
bu amaçla konulan 
ödenekten 
karşılanacak, 
ödemeye ilişkin 
usulleri belirlemeye 
MEB yetkili olacak.

Bayramda yurt 
dışının uözdesi 

İtalya oldu
Ramazan Bayra 
mı'nda tatilini yurt 
dışında geçirmeyi 
tercih edenler en 
çok İtalya ve Orta 
Avrupa'yı terci etti. 
Pronto Tour Satış 
ve Pazarlama 
Müdürü Sarp 
özkar, yaptığı 
açıklamada, 
Ramazan 
Bayramı'nda bin
lerce kişinin yurt 
dışında tatilini 
geçirdiğini ancak 
rakamın yine de 
beklendiği gibi 
olmadığını söyledi. 
Türklerin yurt 
dışında tatil için en 
çok İtalya'yı 
seçtiğini belirten 
Özkar, ikinci sırada 
da Orta Avrupa 
Budapeşte, Viyana 
ve Prag'ı kapsayan 
turlarını geldiğini 
bildirdi.
Bu turları Balkan 
ülkeleri ve 
Ispanya'nın takip 
ettiğini kaydeden 
Özkar, Belçika ve 
Hollanda'yı içine 
alan Benelüks 
turlarının da yoğun 
talep gördüğünü 
bildirdi.
-Yurt dışı tatilcisi

Kurban Bayramı'nı 
bekliyor 
Özkar, tur 
satışlarında sadece 
bu bayramda değil, 
yaz mevsimine 
rastlayan tüm 
bayramlarda zor
landıklarını vurgu
ladı. Ramazan 
Bayramı'nda yurt 
dışı tatil talep
lerinin son 1-2 
yıldır daha durgun 
seyrettiğini kayde
den Özkar, "Genel 
talep daha çok 
Kurban Bayramı 
için gerçekleşiyor. 
Bunun en temel 
sebebi, genellikle 
haziranın üçüncü 
haftası okullar 
kapanınca aileler 
çocuklarını alarak 
yazlığa, memlekete 
veya yurt içinde 
tatil yapmaya 
gidiyor. Yaz ayının 
içinde olan bir 
bayram, henüz 
seyahat etmiş aile 
ler için çok yakın 
bir tarih olduğun
dan, sonbahar 
dönemine denk 
gelen Kurban 
Bayramı'nı seyahat 
için daha ideal 
buluyorlar.” dedi

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
şpıteLı- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAJ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tum emeldiler ek zam bekliyor!
Seyyanen zam alan 
memur emeklileri 
'Enflasyon aldığımız 
parayı eritiyor' 
diyerek ayarlama 
bekliyor.
SSK, Bağ-Kur ve 
memur emeklilerinin 
derdi enflasyon... 
Enflasyona göre 
zam alan SSK ve 
Bağ-Kur emeklileri, 
"Enflasyon artıyor. 
Ancak çarşı-pazarda 
enflasyon daha yük
sek" derken; bu yılın 
başında seyyanen 
zam alan memur ve 
memur 
emeklilerinden ise, 
"Enflasyon aldığımız 
parayı eritiyor" söz
leri yükseliyor. Tüm 
emekliler ek zam 
bekliyor.

'SEPET BİZE 
UYMUYOR' 
Yaklaşık 10.5 milyon 
SSK ve Bağ- Kur 
emeklisi, her yılın 
Ocak ve Temmuz 
aylarında bir önceki 
6 aylık dönemde 
gerçekleşen 
enflasyon kadar 
zam alıyor.

Bu doğrultuda SSK 
ve Bağ- Kur 
emeklilerinin aylık
larında Ocak'ta 3.27, 
Temmuz'da ise 
yüzde 5.70 artış 
oldu. Ancak emeklil
er, çarşıda ve mar
kette enflasyonun 
daha yüksek 
olduğunu ifade 
ederek, "Türkiye 
İstatistik Kurumu‘ 
(TÜİK) fiyat değişi

mim çok yaygın bir 
harcama yel
pazesinde belirliyor. 
Bizim için gerçek 
enflasyon TÜİK'in 
açıkladığından daha 
fazla" diyor.
Enflasyon sepetinde 
kendilerinin hiç 
tüketmediği pek çok 
ürünün olduğunu 

belirten SSK ve Bağ- 
Kur emeklileri, 
"Ek zam yapılmasını 
bekliyoruz.
Giderimiz, gelirimiz
den daha fazla 
artıyor" şeklinde 
konuşuyor.

'FARK MAAŞLARA 
YANSITILSIN'

Memur ve memur 
emeklerinin günde
minde de ek zam 
var. Bu yıl memur ve 
memur emeklilerinin 
maaşlarında seyya
nen artış yapıldı. 
Ocak ayındaki brüt 
175 liralık artış, 
memurların maaşına 

ortalama net 123 
lira, memur 
emeklilerine de orta
lama net 146 lira 
olarak yansıdı.
Bu yıl memurlara ve 
memur emeklilerine 
enflasyon farkı ise 
verilmedi.
Ancak enflasyon 
hızını kesmeyince, 
memur ve 
memur emeklilerinin 
ek zam beklentisi 
doğdu. Memur ve 
memur emeklileri, 
yetkililere 
"Enflasyon aldığımız 
parayı eritiyor. 
Enflasyon farkı 
verilsin. Bu da 
Meclis'te görü 
şülen torba yasa 
tasarısına eklensin" 
çağrısı yapıyor.

Dedetıen yatırımlara deu «ergi desteni!
1 milyar TL'yi aşkın 
yatırım yapan yüzde 
10 vergiden düşme 
avantajını kapacak. 
Ekonomi Bakanlığı, 
teşvik sistemine 
‘öncelikli yatırım' 
ayan yaptı. Buna 
göre, belirlenen 
öncelikli yatırım 
alanlannda 1 milyar 
TL’yi aşan tutarda 
yatırım yapanlara, 
ilave vergi indirimi 
desteği verilecek, 
öncelikli alanlara 
yatırım yapanlar, 
yatırım tutannın 500 
milyon TL’sini vergi
den indirecek. 
Habere göre;

Bakanlık, kullanımı 
giderek yaygınlaşan 
karbon elyaf üretimi
ni de özendirmek 
amacıyla öncelikli 
yatınmlar kapsamına 
aldı. Karbon elyaf, 
çelikten hafif olması 
ve dayanıklılık özel
liği ile dikkat çeki 
yor.
KARBON ELYAF 
ÜRETİMİ
Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile 
yatırımlara yönelik 
teşvik sisteminde 
değişiklik yapıldı. 
Düzenleme ile 
hükümetin stratejik

gördüğü için daha 
fazla desteklediği 
‘öncelikli yatırım’ 
alanlarına 1 milyar 
TL ayarı çekildi. 
Buna göre, savunma 
sanayii, otomotiv, 
uzay, ilaç, maden, 
yerli kömürle elek
trik üretimi gibi alan
larda yapılan

yatırımın tutarı 1 mil
yar TL’yi aşarsa, bu 
yatırımın vergi 
desteği de artacak. 
Düzenleme ile bu 
yatırımlar için ver
ilen vergi indirim 
desteği, 10 puan 
artarak yatırıma 
katkı oranının yüzde 
50’si olacak. 1 mil

yar TL’lik yatırım 
yapan yatırımcı, 
bunun yüzde 50’si 
olan 500 milyon TL 
kazancı için vergi 
indiriminden yarar
lanacak.
Bu yatırım OSB 
içinde yapılıyorsa, 
yatırıma katkı oranı 
yüzde 50’den 60’a 
çıkacak. Bu düzen
lemeden, 19 Haziran 
2012 tarihinden beri 
yapılan 1 milyar TL 
ve üzerindeki tüm 
öncelikli yatırım 
sahipleri yarar
lanacak. Düzenleme 
ile karbon elfyaf ve 
karbon elyaftan 

mamul kompozit 
üretimi de öncelikli 
ve stratejik yatırım
lar kapsamına alındı. 
Buna göre karbon 
elyaf üretimi, üretim 
yerine bakılmaksızın 
5. bölge teşviklerin 
den yararlanacak. 
Kamu kurumlan 
adına düzenlenen 
teşviklerde, asgari 
yatırım tutan ve 
yatırım tamamlama 
vizesi şartlan 
aranmayacak. Daha 
önce kamunun 
yararlanması 
için en az 500 mil 
yon TL’lik yatırım 
gerekiyordu.

BULUI IUUURUUI
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kem. 513 12 06

KAYMAKAMLIK______
Kaymakamlık 513 10 51
C.8avcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. »13 20 54
Emniyet MOd. »13 10 28

ULAŞIM
Rmmukiote 012 OO 20
OSM İZ UÇ Adi 21 • 00 1»
P»0MU» Akmta 0«ymhmt 214 23 22
M0TRO 12 12
Aydın Turtam 21 3 20 77
0Oa»r Turtam 212 1O 72
KanbGroOlu-C*a<toy 214 42 42
Anrtur 214 47 71
Kamil Koç 212 01 2 3

HASTAN E LEH
Duvlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 20
Mar.Sağ.OcaOı 513 10 08
Tomokay Tomografi 013 05 20
Konur Tıp Mric S14 80 88

TAKSİ LU

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 87
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 48
İŞ-KUR 813 71 66

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

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 80
Yenlkapı (212) 518 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
Euklhlsar (262) 655 60 31

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 18 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 48
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akgagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcsn Petrol 1O 7O
MAR-PBT S13 30 33
Tuncay Otogaz B131040
Baysa Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4942 

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)

ffliıAAİ
VENÜS SİNEMASI

RECEP
İVEDİK4: 

11:00-14:00- 
17:00-20:15 
CİN: 12:00- 
14:00:16:00- 
18:00-20:30

5133321
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markâfeı,
^KAVLAKH
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Yörese! Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel1 ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele -■•Gemlik (İstiklal. Cad.) • Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
Tel: 512 0512

www.kavlak.com.tr
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Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandığa gideceğiz

lihırtittıiMiiii İBDUtailanJSlD’e
ılt ttılııtlii i llllll

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Türkiye beklerken, ABD, IŞİD’i vurdu
Irak’ı bataklığa çevirdikten sonra terk eden 

ABD’nin yarattığı IŞİD canavarı, tehdit olmaya 
başlayınca, dün, Obama’nın emriyle IŞİD mevki
lerinin havadan vurulduğu açıklandı.

Musul’daki konsolosluk personelini kaçıran 
İslamcı teröristlere karşı sessiz kalan Erdoğan 
hükümeti, eli kolu bağlı olanlara seyirci kalırken, 
elin oğlu Okyanus ötesinden gönderdiği uçak 
gemisi USS George H.W. Bush'tan kalkan F/A-18 
tipi iki savaş uçağının, yaklaşık 225 kilogram 
ağırlığında lazer güdümlü bombalar kullanarak 
hedefi vurduğunu Pentagon açıkladı.

Devamı sayfa 4’de

10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan 
Cumhurbaşkanı seçiminde 52 milyon 894 bin 
115 seçmen, 165 bin 108 sandıkta oy kul
lanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Ekmeleddin Ihsanoğlu ve Selahattin 
Demirtaş'ın yarışacağı seçimde, vatandaşlar 
TC kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki 
belgeler ile oy kullanabilecek. Tüm Türki 
ye'de oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek. Her seçmen, 
hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise 
ancak o sandıkta oy kullanacak. Sayfa 2’de

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Söz 
cüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, 
"ABD savaş uçakları, dün sabah 06.45'te 
(ABD saatiyle) IŞİD teröristlerinin belirli 
hedeflerine saldırı düzenledi. İki F/A 18 
uçağı, Erbil yakınlarında Kürt kuvvetlerini 
vurmada kullanılan hareketli topçu bir
liğine yönelik olarak bombardıman ger 
çekleştirdi" ifadelerini kullandı. Syf 4’de

00 H V

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“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 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 başarır,

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

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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Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandığa gideceğiz

Halk, yarın Cumhurbaşkanını seçecek
10 Ağustos 2014 
Pazar günü yapıla
cak olan 
Cumhurbaşkanı 
seçiminde 52 milyon 
894 bin 115 seçmen, 
165 bin 108 sandıkta 
oy kullanacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu ve Selahat 
tin Demirtaş'ın 
yarışacağı seçimde, 
vatandaşlar TC kim
lik numarası bulu
nan resmi nitelikteki 
belgeler ile oy kul
lanabilecek. 
BİR İLK 
GERÇEKLEŞİYOR 
Bu seçimde, ilk defa 
oy pusulalarında 
adayların fotoğrafları 
yer alacak. YSK'da 
çekilen kura sonu
cunda pusulanın ilk 
sırasında Erdoğan, 
ikinci sırasında 
Demirtaş, üçüncü 
sırasında İhsanoğ 
lu'nun fotoğrafı 
bulunuyor.
Yurt dışındaki vatan
daşların kullandığı 
ve uçaklarla Anka 
ra'ya getirilen oylar, 
Türkiye'deki seçimin 
tamamlanmasının 
ardından buradaki 
oylarla birlikte 
sayılacak.
Yurt dışından getiri 
len oyların bulun
duğu mühürlü çuval
lar, 10 Ağustos 
akşamına kadar ATO 
Congresium'da

bekletilecek.
-Kimliği "tereddüt
süz" ortaya koyan 
resmi belge ibrazı 
gerekiyor 
Seçmenin kimlik 
tespitinde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik 
numarasını taşıyan 
nüfus cüzdanı, resmi 
daireler veya iktisadi 
devlet teşekküllerin 
ce verilen soğuk 
damgalı kimlik kartı, 
pasaport, evlenme 
cüzdanı, askerlik 
belgesi, sürücü bel
gesi, avukatlık kimlik 
belgesi gibi kimliğini 
tereddütsüz ortaya 
koyan resimli, resmi 
nitelikteki belgeler
den birinin ibrazı 
gsrckcCGrC.
Üzerinde Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik 
numarası olmayan 
resimli ve resmi bir 
kimlik belgesi ibraz 
eden seçmenin oy 
kullanabilmesi için 
bu belgelerin yanın
da ayrıca seçmen 
bilgi kağıdını veya 

nüfus müdürlükler
ince verilmiş nüfus 
kayıt örneğini ibraz 
etmesi şart olacak. 
OY VERME 
SAATLERİ 
YSK, bu seçimde 
doğu illerinde daha 
erken oy kullanması
na ilişkin düzenleme 
öngörmedi.
Bu kapsamda tüm 
Türkiye'de oy verme 
işlemi 08.00-17.00 
saatleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Oy vermenin bitiş 
saati geldiği halde 
sandık başında 
oylarını vermek 
üzere bekleyen seç
menler varsa, sandık 
kurulu başkanı bun- 
Isn savdsktan sonra 
sırayla oylarını kul
lanmalarına izin 
verecek. Her seç
men, hangi sandık 
seçmen listesine 
yazılmış ise ancak o 
sandıkta oy kul
lanacak.

SEÇİM GÜNÜ

YASAKLARI 
YSK, cumhur
başkanlığı seçim
lerinin yapılacağı 10 
Ağustos günü uygu
lanacak yasaklar lis
tesini açıkladı. 
Cumhurbaşkanı 
seçimi oy verme 
gününde uygulana 
cak yasaklar Resmi 
Gazete’de yayım
landı.
Yasaklara göre 
seçim günü saat 
06.00’dan gece 
24.00’e kadar içkili 
eğlence, içki satışı, 
düğün yasak olacak. 
YSK’nın Resmi 
Gazete’de yayım
lanan kararına göre 
Seçimlerin Temel 
Mı iklimleri vo
Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 
ilgili maddesinde yer 
alan içki ve silah 
taşıma yasağı ile 
yayın yasağının 
uygulama usul ve 
esaslarının belirlen
mesine ilişkin kuru
lan komisyon çalış

malarını tamamladı. 
Cumhurbaşkanı 
seçiminde öngörü 
len yasaklara göre 
24 Ağustos pazar 
sabah 06:00’dan 
gece 24:00’a kadar 
bütün eğlence yer
leri kapalı olacak 
Oy verme günü 
eğlence yeri niteliği 
taşıyan lokantalar 
sadece yemek 
verilebilecek.
Kahvehane, kıraatha 
ne ve internet kafe 
ler dahil bütün 
umumi eğlence yer
lerinin kapalı olacak. 
Polis ve yetkili 
emniyet görevlileri 
hariç silah taşımak 
yasak olacak.
- Medya organları oy 
verme günü saat 
18.00’e kadar seçim 
ve seçim sonuçları 
ile ilgili haber, tah
min ve yorum yapa
mayacak.
Saat 21:00’dan 
sonra seçimle ilgili 
yasaklar son bula
cak.
SANDIKLAR NEDEN 
GÜNCELLENDİ 
YSK’nın 10 Haziran 
tarihli 2928 sayılı 
kararına göre, 
Cumhurbaşkanı 
seçiminde kullanıl
mak üzere askıya 
çıkarılan muhtarlık 
bölgesi askı listele 
ri, YSK Seçmen 
Kütüğü Genel Müdür 
lüğü’nce, Nüfus ve 
Vatan daşhk İşleri

Genel Müdürlüğü 
nün Adres Kayıt 
Sistemi’nden 
(ADNKS) alınan, 
Türkiye’de ikamet 
eden ve seçmen 
niteliğini taşı yan 
kişilere ait kayıtlar
dan otoma tik oluş
turulan listeler 
olarak belirlendi. 
Yeni yerleşim sebebi 
ile seçim çevrele 
rinde değişik lik 
olanların, taşınan
ların, yeni seçmen 
olanların, ölenlerin 
durumu ve bir san 
dikta 420 seçmenin 
oy kullanaca ğı 
dikkate alınarak, ilçe 
seçim kurulların ca, 
güncelleştirme ve 
muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin dü 
zenlenmesi ile san 
dıkların numaralan 
dırılması işlemi 
yapıldı.
YSK, Köşk seçi
minde tek bir seçim 
yapılacağı gerekçe
siyle sandık tasarru
funa gitmişti.
Bir sandıkta oy kul
lanabilecek seçmen 
sayısı 30 Mart yerel 
seçimlerinde 320 
olarak belirlenirken, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için 420 
olarak güncellen
mişti. İşte bu yeni 
duruma göre oy 
verme yerleri ve 
sandık numarala 
rının güncellendiği 
bildirildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Marmara, Kuzey 
Ege, Batı Akdeniz'in 
iç kesimleri, İç Ana 
dolu'nun kuzeybatı 
sı, Batı Karade 
niz'in batısı, Afyon 
karahisar, Kastamo 
nu, Çorum, Rize, Art 
vin, Ardahan, Osma 
niye, Adananın ku 
zey ve doğu ilçeleri 
ile Mersin'in iç kes
imlerinin sağa nak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların, 
Marmara'nın doğu 
su (İstanbul, Koca 
eli, Sakarya, Bursa, 
Yalova ve Bilecik), 
Tekirdağ, Bolu, 
Düzce ve Karabük 
çevreleri ile Kırklar 
eli'nin doğusunda

yerel olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının 
kuzeybatı kesimler 
de 2 ila 4 derece 
azalacağı, diğer yer
lerde önemli bir de 
ğişiklik olmayacağı 
tahmin ediliyor. 
Yağışların; Marma 
ra'nın doğusu (Istan 
bul, Kocaeli, Sakar 
ya, Bursa, Yalova ve 
Bilecik), Tekirdağ, 
Bolu, Düzce ve 
Karabük çevreleri 
ile Kırklareli'nin 
doğusunda yerel 
olarak kuvvetli olma 
sı beklenirken Mete 
oroloji, su baskını, 
ulaşımda aksama 
lar, yıldırım, yerel 
dolu yağışı, yağış 
anında kuvvet li rüz
gar gibi yaşanabile
cek olumsuzluklara 
karşı vatandaşları 
uyardı

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETRO1
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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Otomobil duvara çarptı: 2 ölü
Yalova'da duvara 
çarpar otomobildeki 
2 kişi hayatını kay
betti.
İddiaya göre, 
Yalova-lzmit karay
olunda Yalova 
yönüne giden 
Muzaffer Albeni (39) 
idaresindeki 41 PT 
736 plakalı otomobil, 
direksiyon 
hakimiyetinin kaybe
dilmesi sonucu yol 
kenarındaki 
restoranın bahçe

Bir nünde 
iki kez hırsızlık 

yanlı

duvarına çarptı. 
Kazada sürücü 
Muzaffer Albeni olay 
yerine gelen ambu

lansla kaldırıldığı 
Yalova Devlet 
Hastanesi'nde ha 
yatını kaybederken,

annesi Çevriye 
Albeni'nin (35) 
kucağındaki 1,5 
aylık Eymen Albeni 
de olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Kazada yaralanan 
anne Çevriye Albeni 
özel hastaneye, 
çocukları Zafer (10) 
ve Erva Albeni de 
(13) Yalova Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Barsa'ia tomrul Mlü ta wın ılewilii
Bursa'da Uludağ 
etekleri Kadıyayla 
bölgesinde ormanlık 
alanda kesilen 
ağaçlan taşıyan 
kamyon, aşın yağış 
nedeniyle toprak 
yolun kayganlaş
ması sonucu devril
di. Kazada kamyon
da bulunan sürücü 
ile yanında bulunan 
iki işçi ölümden 
döndü.
Merkez Yıldınm ilçe
si Teferrüç 
Mahallesi'nden 
Uludağ Kadıyayla 
bölgesinde devam 
eden yol yapım ve 
ormanlık alandaki 
ağaçların 
seyreltilmesi çalış
maları sırasında, 
kesilen ağaçlardan 
15 tonu, Orman

Gençlerin tauuası tanua setep oldu
İnegöl’de, kavga 
sırasında itilen 
gencin devirdiği 
bisiklette bulunan 
iki kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 yaşlarında
ki iki genç, Çardak 
Camii civarında 
tartışmaya başladı. 
Nuri Doğrul Caddesi 
üzerinde devam 
eden kavga sırasın
da, gençlerden birisi 
hasmını itti.
Dengesini kaybeden 
genç, oradan geçen 
bisiklete çarptı. 
Devrilen bisikletin 
sürücüsü 38 yaşın
daki Fatih

Bölge Müdürlüğü 
tarafından ihale ile 
İnegöl'de mobilya 
yapan bir bir fir
maya satıldı. 
Ormanda kesilen

Gündoğdu ile 
arkasında bulunan 
32 yaşındaki Kıymet 
Gündoğdu yara
landı. Başından 
yaralanarak kanlar 

ağaçlar bugün, İdris 
Uzer'in kullandığı, 
16 BG 939 plakalı 
kamyona yüklendi. 
İdris Uzer'in kul
landığı kamyon, 

için kalan Fatih 
Gündoğdu ile 
bacağından 
yaralanan Kıymet 
Gündoğdu, 112 
ambulansıyla Devlet

Teferrüş Mahallesi 
yakınlarında, toprak 
yolun yağmur 
nedeniyle kaygan
laşması sonucu 
kontrolden çıkıp 
yuvarlandı.
Tomrukların yola 
döküldüğü kazada 
sürücü ile birlikte 
kamyonda sıkışan 
işçilerden, Seyithan 
Sakur ile Burhan 
Şener kamyonun ön 
camının kırılması 
sonucu dışarıya çık
tılar. Haber verilmesi 
üzerine olay yerine 
gelen Orman Bölge 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından çağırtan 
vinç ile yola ve 
ormanlık alana 
dağılan tomruklarla 
kamyon yerinden 
yüklendi.

Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazaya 
sebebiyet veren 
gençler ise kayıplara 
karıştı.

Bursa'da bir günde 
iki ayrı hırsızlık 
olayını gerçek
leştiren zanlı, 
güvenlik karne 
ralarına yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yalova 
yolu üzerindeki bir 
iş yerinde meydana 
geldi. İstanbul'dan 
yedek parça 
getiren Habib 
Kırmızıyüz, aracını 
iş yerinin önüne 
bıraktı. Arkadaşıyla 
birlikte araçtaki 
eşyaları dükkana 
indirmeye başlayan 
Kırmızıyüz, cüz
danının yerinde 
olmadığını gördü. 
İş yerindeki güven
lik kameralarını 
inceleyen 
Kırmızıyüz, 
arkadaşıyla birlikte 
kutuları taşıdığı 
sırada aracın içine 
gizlice giren şahsın 
cüzdanını çaldığını 

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemliklfflrfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE Ol UNOKUYUN OKUTUN,

gördü. Kimliği 
belirsiz şahsın, 
Kırmızıyüz'ün aracı 
park ettikten sonra 
iş yerinin önünde 
keşif yaptığı ve 
uygun anı kolladığı 
görüldü.
Habib Kırmızı 
yüz'ün haber ver
mesi üzerine olay 
yerine gelen polis, 
incelemelerde 
bulundu. Durumu 
arkadaşı Yüksel 
Yaşar'a bildiren 
Kırmızıyüz, birkaç 
saat önce 
arkadaşının da 
başına aynı olayın 
geldiğini öğrendi. 
Güvenlik kamer
alarını inceleyen 
polis, iş yerinden 
Yaşar'a ait cep tele
fonunu çalan 
hırsızın aynı kişi 
olduğunu tespit 
etti. Polis, iki hırsı
zlık olayına karışan 
zanlıyı arıyor
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Güne Bakış İM lltlMm, ISID't lil CtllMIIIİİlllltl
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

Türkiye beklerken, ABD, IŞİD’i vurdu 

ABD Başkanı Barack Obama, önceki gün 
ulusa sesleniş konuşmasında, l$İD' in 
bölgede yaptıklarını 'soykırım' olarak nite
lendirmişti.
ABD ordusu 2003 yılında işgal ettiği 

Irak’tan 2009 yılında çekilmişti.
Irak’ta, ABD askerlerinin ölümleri, tepki 

görünce Obama askeri geri çekti.
Obama’nın ulusa sesleniş konuşmasında 

ABD askerinin Irak’a girmeyeceğini 
söylemiş, IŞİD’i vurmak için hava harekatı
na izin vermişti.

Barack Obama konuşmasında, "Amerika 
Birleşik Devletleri'nin Irak'ta bir başka 
savaşa sürüklenmesine izin vermeye
ceğim.

İraklıları destekliyoruz, ancak Amerikan 
askerleri Irak'a geri dönmeyecek" demişti.

Bu konuşmanın ardından çok geçmeden 
dün saat 13.15 sıralarında ABD hava 
kuvvetlerinin IŞİD seyyar topçu 
bataryalarını vurduğu haberleri geidi.

Türkiye konsolosunu ve personelini esir 
alan İŞİ D e karşı bir şey yapamıyor.

Tutsakların can güvenliğinin ardına 
sığınıyor.

ABD ise gemilerine IŞİD in silahlı saldırı
da bulunduğu gerekçesiyle anında ceva 
bini veriyor.

Büyük devlet olmak budur.
Meydanlarda atıp tutup muhalifleriyle her 

gün seviyesiz bir şekilde kavga etmekle 
lider olunmaz.

Aynştırarak, küçümseyerek, bölerek, 
aşağılayarak Cumhurbaşkanı olunmaz, 
olmamalı.

Ortadoğu cehenneminde yaşanan sıcak 
savaşta Türkiye, başarılı bir dış politika 
yürütemedi.

Bunun sonunda da yalnız kaldı.
ABD Suriye’de kendi yapmak istediğini 

Erdoğan hükümetine yaptırdı.
Türkiye ise IŞİD’in sınırımıza kadar ge 

lerek ülkemizi tehdit eder duruma gelme
sine, konsolosluk personelini kaçırmaları
na ise sessiz kalırken, onlara cevabı ABD 
verdi.

Sonuç olarak doğrudan müdahale etme 
miz gereken bir konuda seyirci kalırken 
imdadımıza büyük müttefikimiz ABD 
yetişiyor.

fyi ki varsın ABD...
AKP ve Erdoğan seninle gurur duyuyor.

ABD Savunma 
Bakanlığı Sözcüsü, 
ABD uçaklarının 
Kuzey Irak'ta IŞİD'in 
kullandığı bir 
cephaneliği vur
duğunu duyurdu.

SALDIRI 06.45'TE 
BAŞLADI

ABD Savunma 
Bakanlığı (Penta 
gon) Sözcüsü John 
Kirby, yaptığı açıkla
mada, "ABD savaş 
uçakları, dün sabah 
06.45'te (ABD 
saatiyle) IŞİD 
teröristlerinin belirli 
hedeflerine saldırı 
düzenledi. İki F/A 18 
uçağı, Erbil yakın
larında Kürt kuvvet
lerini vurmada kul
lanılan hareketli 
topçu birliğine 
yönelik olarak bom
bardıman gerçek
leştirdi" ifadelerini 
kullandı.
ABD Savunma 
Bakanlığı Pentagon, 
IŞİD'in (Irak Şam 
İslam Devleti) topçu 
birliğini vuran 2 
adet savaş uçağının 
Basra'da bulunan 
ABD savaş gemisin
den hareketlendiği
ni ifade etti. 
Açıklamada, saldırı 
kararının Başkan 
Barack Obama'nın 
verdiği yetkiyle ABD 
Merkez Komutanh 
ğı'nca alındığı 
aktarılırken, "Baş 
kan'ın da açık 
olarak ifade ettiği 
gibi, ABD ordusu, 
personeline ve 
tesislerine tehdit 
oluşturabilecek IŞİD 
unsurlarını vurmaya

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR w w _ _ j
GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-yayincilik-reklamcilik Tel : (0.224)513 9683 Fax:(0.224)5133595

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
PEDAGOJİK FORMASYONUM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

GÖZDE KAMBER

devam edecek" 
denildi.

IŞİD 700 BİN KİŞİYİ 
YERLERİNDEN ETTİ

Terör örgütü IŞİD'in 
ilerleyişi Kuzey 
Irak'ta bir milyon 
700 bin kişiyi yer
lerinden etti. 
Bölgede yaşanan 
son gelişmelerin 
ardından İngiltere, 
vatandaşlarına 
Erbii’i terk etmeleri 
yönünde uyarıda 
bulundu.

"SOYKIRIMA 
BENZİYOR" 
Bu arada, ABD 
Dışişleri Bakanı 
John Kerry, IŞİD'in 
saldırılarının soykı 
rıma benzediğini 
söyledi.

OBAMA SİNYALİ 
VERMİŞTİ 
ABD Başkanı 
Barack Obama dün 
ulusa sesleniş 
konuşmasında, 
IŞİD'in bölgede yap
tıklarını 'soykırım' 

olarak nitelendir 
mişti. Obama, hava 
harekatı için yetki 
vermiş ancak ABD 
askerinin yeniden 
Irak'a girmeyeceği 
nin altını çizmişti. 
Obama, "Amerika 
Birleşik Devletle 
ri'nin Irak'ta bir 
başka savaşa 
sürüklenmesine izin 
vermeyeceğim. 
İraklıları destekli 
yoruz ancak 
Amerikan askerleri 
Irak'a geri dönmeye
cek" ifadelerini kul
lanmıştı.

YARDIM 
DAĞITILMIŞTI 
ABD uçaklarının 
bölgede uçtuğu 
haberleri gelmişti. 
Ancak daha son
radan bunların keşif 
uçuşu olduğu 
öğrenilmişti. 
IŞID'ten kaçıp 
Sincar Dağına 
sığınan Ezidilere 
ABD havadan 8 bin 
paket yiyecek ile 
içecek su yardımı 
yapmıştı.

ABD IRAK’A 
UÇUŞLARI 
YASAKLADI 
ABD Federal 
Havacılık İdaresi 
(FAA), güvenlik 
kaygılarını gerekçe 
göstererek, Ameri 
kan havayolu şirket
lerinin Irak hava 
sahasında uçmasını 
yasakladı. 
FAA'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
terör örgütü İrak 
Şam İslam Devleti 
(IŞİD) ve Irak 
güvenlik güçleri 
arasındaki çatış
maların yarat tığı 
tehlike nedeniy le 
Irak'a uçuşların 
yasaklandığı duyu
ruldu. Yasak, tüm 
ABD havayolu şir
ketlerini ve özel 
uçuşları kapsaya
cak. FAA, 31 
Temmuz'da da 
Irak hava sahasın
da, 30 bin fitin 
(9 bin 144 metre) 
altında uçulmasını 
yasaklamıştı.
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lıırımalı w tenteli turistler 
ulan Wi otellere tenli

Milli içki tüketimi 
zirve yaptı

Küçük Oteller 
Derneği’nin, 34 fark
lı destinasyonda 
300'e yakın üyesiyle 
gerçekleştirdiği 
anket sonucuna 
göre, 2014 yılının ilk 
6 ayında, AvrupalI 
ve Amerikalı gezgin 
turistler, rotayı 
küçük otellere 
çevirdi.
Küçük otellerde bu 
yılın ilk 6 ay dolu
luğunda, bir önceki 
yıla oranla yüzde 
10'a varan artışlar 
yaşandı. Ramazan 
Bayramını yüksek 
doluluklarla geçiren 
küçük oteller, yılın 
kalanında da 
başarılı bir sezon 
bekliyor.
Küçük otelleri 
tercih eden gezgin 
turistler, gittikleri 
şehrin tarihini,

kültürünü, 
gastronomisini, 
insan dokusunu 
yaşamak isterken 
Türk misafirper 
verliğiyle en 
samimi şekilde 
konaklayabilecekleri 
tesisleri tercih 
ediyor.
Entelektüel misafir
ler, küçük otelleri 
tercih ediyor 
Ülkemize gelen 
entelektüel misafir
lerin hemen hemen 
hepsinin; en kaliteli 

hizmeti, en az oda 
sayısı ile samimi bir 
şekilde sunan küçük 
otelleri tercih ettiği
ni belirten Küçük 
Oteller Derneği 
Başkanı Ö.Faruk 
Boyacı, "Küçük 
oteller, ülkenin 
kültürünü anlatma
da ve sokağın 
nabzını tutmada 
yerele yakın olan ve 
toplumdan kopuk 
olmayan otel tipi. 
Çok yeri gezen, 
internet kullanan, 

seyahat programını 
bireysel yapan, 25 
ile 50 yaş arasındaki 
bir profil, küçük 
otelleri tercih ediyor. 
Yeni nesiller ile 
değişen tatil 
anlayışına göre 
bireyler, gittikleri 
yörede yerel kültürle 
kaynaşıp yeni 
deneyimler elde 
etmeyi isterken aynı 
zamanda kaliteli 
hizmeti samimiyetle 
sunan küçük otelle 
re yöneliyor" dedi.

Ambalajlı Süt ve 
Süt Ürünleri 
Sanayicileri 
Derneği (ASÜD) 
verilerinden yapılan 
derlemeye göre, 
ayran ve ayran 
yapımında kul
lanılan yoğurt tüke
timinde son yıllar
da önemli oranda 
artış yaşandı.
YÜZDE 111 ARTIŞ 
YAŞANDI 
2007 yılı öncesi 
yoğurt ve ayran 
istatistikleri birlikte 
tutulduğu için 
ayran üretim mik
tarı ayrı olarak 
hesaplanmazken, 
Türkiye’de 2007 
yılında 241 bin 167 
ton ayran 
üretilirken, geçen 
yıl bu rakam 508 
bin 444 tona yük
seldi. Bu dönemde 
ayran üretimindeki 
artış yüzde 111 
olarak gerçekleşti. 
Aksaray Süt Birliği 
(AKSÜTBİR) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Esat

Zengin, ayranın 
Göktürkler tarafın
dan bulunduğuna 
dikkati çekerek, bu 
içeceğin tamamen 
Türk kültürüne ait 
olduğunu, dünyada 
ayranın içildiği her 
yerde Türk gelenek 
ve göreneklerinin 
yaşatıldığını 
belirtti. "Ayran 
şişede durduğu 
gibi durur, aktır ve 
sağlıklıdır, alkol 
şişede durduğu 
gibi durmaz" diyen 
Zengin, ayra nın 
sağlık açısından 
birçok yararı 
olduğunu vurgu
ladı. Zengin, ayran 
tüketimini artırmak 
için okullarda 
sütün yanı sıra 
ayran dağıtılması 
veya süte alerjisi 
olan çocuklara 
ayran verilmesi 
önerisinde bulun
du. Yaz günlerinde 
vücudun su kaybını 
önlemek için de 
ayranın yararlı ola
cağını vurgulandı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83
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Mı m 3.3 ılııı liralı! ■
Balıkesir Büyükşe 
hir Belediyesi, gerek 
duyulması halinde 
800 bin dekar alan
daki zeytinlikleri 
havadan ilaçlamak 
için bir şirketle 
anlaştı.
Balıkesir Büyük 
şehir Belediyesi, 
Ege ve Marmara böl
geleri sınırları için
deki 800 bin dekar 
alanda yer alan 
zeytinlikleri, ihtiyaç 
duyulması halinde 5 
uçakla ilaçlamak 
için bir şirketle 
anlaşma sağladı. 
Zeytin sineği zarar
lısına karşı yapıl
ması planlanan 
ilaçlama için 3 
milyon 300 bin 
liralık bütçe ayrıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, yaptığı açıkla
mada, Cumhuriyet 
kurulduğundan 
itibaren bölgedeki, 
zeytin ağaçlarının 
ilaçlanması 
konusunda gereken 
desteğin sağlan
madığını öne sürdü. 
Yerel seçim öncesi 
Balıkesir'in 800 bin 
dekarlık zeytinlik 
alanlarını ilaçlama 
sözü verdiklerini 
dile getiren Uğur, ilk 
icraatının bu konu

üzerinde çalışmak 
olduğunu ve bütçe
den 3 milyon 300 
bin lira ayırdıklarını 
anlattı.
Zeytin sineği zarar
lısının, ürünün ve 
yağının kalitesini 
önemli ölçüde boz
duğunu vurgulayan 
Uğur, fiyatlarının 
yarı yarıya düşmesi 
nedeniyle üretici
lerin mağdur 
olduğunu kaydetti. 
Bu zararlı yüzünden 
sadece çiftçinin 
değil ülke 
ekonomisinin de 
ciddi zarara 
uğradığına dikkati 
çeken Uğur, şöyle 
devam etti: 
"Malı ihraç ede
ceksin. Kaliteli malı 
pahalıya göndere
ceksin ki döviz gir
disini artırsın.
Uçakları kiraladık, 
ilaçlarımızı aldık.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, şu anda 
zeytin sineklerini 
sayıp inceleme 
yapıyor. Çünkü 
belirli bir sayıya 
ulaştıktan sonra 
ilaçlama yapılabil! 
yor. Zeytin sineği, 
topraktan çıkıyor. 
Yumurtlamaya 
başlıyor ve birden 
topraktan çıkıveri 
yor. Bu tedbirleri 
alınca sinekler 
korktu, çıkmıyor. 15 
Haziran'dan itibaren 
çıkarlardı, ağustos 
ayının ilk haftası 
bitti halen çıkmadı. 
Allah yardım ediyor. 
Böyle giderse 3 
milyon 300 bin 
lirayı başka yere 
harcayacağız." 
- "Sinek çıkmasın, 
paralar bize kalsın" 
Uğur, ilaçlamanın, 
gerek duyulması 

halinde 5 uçakla 
yapılacağı bilgisini 
verdi. Bölgede sinek 
olmamasını temenni 
ettiklerine değinen 
Uğur, "Allah'ın 
yardımıyla ağusto
sun sonuna kadar 
sinek çıkmazsa 
masraf da olmaya
cak. Her şey hazır, 
önlemimizi aldık. 
Uçakçılar, 'Sinek 
çıksın da para 
kazanalım', biz de 
'Sinek çıkmasın, 
paralar bize kalsın* 
diyoruz" ifadesini 
kullandı.
"Zeytin dostu" 
olduklarını anlatan 
Uğur, bazı çevrel
erce bununla ilgili 
yasadaki değişiklik
lerin üreticileri 
zor duruma düşüre
ceğinin ileri 
sürüldüğünü 
aktardı. Bu iddianın 
gerçekleri yansıt
madığını vurgulayan 
Uğur, şunları kay
detti :"Ege Bölge 
si'ndeki kısımları 
turizm alanı, 
Marmara'daki ileri 
de sanayi bölgesi 
olarak planlama 
mızda gösterdik. 
Ülkeye sanayi lazım 
değil mi, istihdam 
lazım değil mi?”

Teknosa, 
Bursa'daki 7. 

Mağazasını Açtı

Türkiye'nin 79 ilin 
de bulunan 309 
mağazası ve 
'www.teknosa.com' 
web sitesi ile 
faaliyet gösteren 
TeknoSA, 
Bursa'daki 7. 
mağazasını Biaport 
AVM'de açtı. 
TeknoSA, Bursa'da 
ki 7. mağazasını 
Biaport AVM'de 
tüketicilerin hizme
tine açtı. 'Herkes 
İçin Teknoloji' 
felsefesi ile mağa 
za yatırımlarını 
sürdüren TeknoSA, 
Bursa'daki yeni 
mağazasıyla birlik
te, Türkiye 
genelinde 309 
mağazaya ulaştı. 
Elektronikten bil
gisayara, beyaz 
eşyadan küçük ev 
aletlerine ve 
telekom ürünlerine 
kadar pek çok 

çeşidin tüketicilerle 
buluştuğu mağaza, 
388 metrekarelik 
bir alanda 
Bursalılar'a hizmet 
verecek. Türkiye 
nin 79 ilinde, tüketi 
çilerine kaliteli 
hizmet sunmak için 
mağaza ağını 
genişleten Tekno 
SA, Bursa Biaport 
AVM mağazasında 
toplam 388 
metrekarelik alanda 
yüzlerce markanın 
binlerce çeşit 
ürünü ile hizmet 
verecek. Ayrıca 
TeknoSA, 2014 
yılında mevcut 
mağaza alanlarına 
ek olarak toplam 30 
bin metrekarelik 
daha yatırım yap
mayı ve 
mağazalarını 
Türkiye'nin 81 
iline ulaştırmayı 
hedefliyor.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4*1

MASRAFSIZ 
şömineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SMIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

^Gemlilc Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uçakla cep telefonu dönemi
Japonya'da 1 Eylül 
itibariyle iniş ve 
kalkışlar dahil uçak
ta akıllı telefon ve 
tabletler dahil tüm 
elektronik aletler 
serbest olacak. 
Tüm cihazlar yine 
“uçuş modu” 
halinde kullanılacak 
ancak iniş ve 
kalkışlarda uçak 
içindeki cihazları 
kötü etkileyebilecek 
durumların oluşma
ması için geliştirilen 
özel cihazlarla uçak

lardaki özgürlük 
artacak.
Kablosuz internet 
bağlantıları belirli 
kısıtlamalar 
içerisinde mümkün 
olacak.
Uçak kalkmadan 
önce kapatılması 
istenilen telefonlar 
artık uçak kalkana 
kadar açık kalabile
cek. Arama yapılabi- 
linecek ve gelen 
aramalar cevaplan- 
abilinecek.
E-mail alıp gönder

mek ve internette olacak. Japonya Kara,
gezinmek mümkün Daha öncesinde Altyapı, Ulaştırma ve

Turizm bakanlığı iniş 
ve kalkışlarda navi- 
gasyon sistemine 
zarar verdiği 
gerekçesiyle elek
tronik cihazların 
kullanımını 
yasaklamıştı.
Bu uygulama küçük 
yerlerde ve eski 
model uçakların kul
lanıldığı yerlerde 
yapılmayacak çünkü 
eski uçaklar yenileri 
kadar radyo dal
galarına karşı 
dayanıklı değil.

Yazın şamiliyonları belli oldu
Limonun fiyatında 
yüzde 62,24, sivri 
biberin fiyatında ise 
yüzde 34,59 artış 
yaşandı
Haziran ve temmuz
da limonun fiyatında 
yüzde 62,24, 
yurtiçi bir hafta ve 
daha fazla süreli 
turların ücretlerinde 
yüzde 58,28, sivri 
biberin fiyatında 
yüzde 34,59 artış 
yaşandı.
Türkiye İstatistik • 
Kurumu verilerine 
göre, tüketici fiyat
ları haziranda 
0,31, temmuzda ise 
yüzde 0,45 arttı. 
Yaz aylarında bazı 
mal ve hizmet 
fiyatlarındaki artış 
ise ortalama enflas 
yonun oldukça 
üzerinde gerçekleşti. 
Mayıs ayının ardın

dan haziran ve tem
muz aylarında 
enflasyon sepetinde
ki mal ve hizmetler 
içerisinde ortalama 
fiyatı en fazla artan 
ürün limon oldu. 
Limonun fiyatı bu 
dönemde yüzde 
62,24 arttı. Böylece 
limonun fiyatı 3,31 
liradan 5,37 liraya

ulaştı.
Fiyat artışında 
limonu yurtiçi bir 
hafta ve daha fazla 
süreli turlar izledi. 
Yaz aylarıyla birlikte 
yurtiçi bir hafta ve 
daha fazla süreli 
turların fiyatında 
yüzde 58,28'lik artış 
gerçekleşti. Böylece 
mayısta 162,86 lira 

olan fiyatlar tem
muzda 257,78 liraya 
çıktı.
Sivri biber de yaz 
aylarındaki fiyat 
artışında üst sıralar
da yer aldı. Yaz 
aylarındaki yüzde 
34,59'1uk fiyat 
artışıyla sivri biberin 
fiyatı 1,59 liradan 
2,14 liraya ulaştı.

Hacca gidiş 
ücretinde ise yüzde 
24,27'1 i k artış oldu. 
Böylece mayıs ayın
da 6 bin 363,90 lira 
olan hacca gidiş 
ücreti temmuzda 7 
bin 938,64 liraya 
yükseldi.
Yaz aylarındaki 
fiyat artışları 
ulaşımda da kendini 
gösterdi. Şehir hat
ları vapurlarının 
ortalama ücretinde 
yüzde 22,20'lik artış 
kaydedildi. Bu, 
mayısta 4,82 lira 
olan ortalama 
ücretin 5,89 liraya 
çıkmasına yol açtı. 
Söz konusu 
dönemde marul fiy
atı yüzde 20,90 arttı. 
Yaz aylarından önce 
1,34 liradan satılan 
marul, temmuz ayına 
gelindiğinde 1,62 

liradan tüketiciye 
sunuldu.
Çarliston biber de 
fiyat artışıyla 
tüketicinin cebini 
yaktı. Yüzde 
18,99'luk fiyat artışı 
yaşanan çarliston 
biberin fiyatı, 1,58 
liradan 1,88 liraya 
çıktı.
Kuru kayısı 
fiyatında yaz 
aylarıyla birlikte 
yüzde 17,68'lik fiyat 
artışı oldu. Bu 
durum ortalama fiy
atların 23,08 liradan 
27,16 liraya yük
selmesine yol açtı. 
Umreye gidiş ücreti 
yüzde 16,10 artışla 3 
bin 406,59 liradan 3 
bin 955,21 liraya 
çıktı. Yeşil soğanın 
fiyatı yüzde 14,90 
artarak 3,02 liradan 
3,47 liraya yükseldi.

HtSMI UAlKtltH UUİI1UIUUUSU
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğrt. Md. 
Halk Kütüphane

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

■VI Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR-FERİBOT513 13 53■ lunmuRMmuıı_______Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

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

1 
i Kaymakamlık

C.Savcıhğı
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

I C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 __________OTOBÜS__________

K ULAŞIM Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00

1 fifi PamukkzlG 
DENİZ UÇ Adi

6*12 OO 26 
013 66 13 Otobüs Terminali (18 Hat)

Peçemi Akınla Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanbarofilu-Eaaday 
Anıtur 
Kamil Koç

614 63 62
613 12 12
61 3 20 77

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

DAĞITICILAR

IIH 612 1O 72

612 O1 63

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58B L1 HASTANELER

R 1 Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 513 88 43

Ipragaz 513 22 59
Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 58
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

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

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

TAKSİLER BUSKİ Bütünler Likitgaz 513 80 00

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güvsn Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 5-13 10 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gem lik Körfez
GEMLİK'İN İLK tÛNLOK SİYASİ GAZİTEIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4943 

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)

ieiİiiİhiiMd
VENÜS SİNEMASI

Muska: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15
Ceza: 

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

Bizim Hoca: 
13:30-15:30-17:30- 

20:30 

5133321



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

KREDİ KARTI İLE SATIŞ İMKANI 

% 50 PEŞİN 24 AY VADE...
1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

Dı^ZiyffKaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 - Fax: 0 224 514 25 26



IKAVLak
ık ^DOĞANIN HAZÎNESİ

KAVLAK1^OOf.ANIN HAZİNİ M

çentin
_______

^SMZevtınyagî
IK.WL.AK]

Doğallık ve kalitenizi sembolü KAVLAK markası, 
YöresĞl’Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

^KavlakM 
IBVTİNMÇBIİİ

kestane Şekeri# 
pöresel Reçelle» 
kozmetik Ürünlen

‘Te 17512 0 512
ŞUBELER: kurnlafıabGkaYkümİaİske^^^^ Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW. kclVİclk. COITI. t T

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

11 Ağustos 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

wwiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Başbakan Recep 
•ayyıp Erdoğan oyların yüzde 53 ünü almayı başardı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
TÜRKİYE GENELİ:

GEMLİK:
ERDOĞAN % 53.02 
% 48.59-27.919 oy

İNSANOĞLU’/. 37.84 DEMİRTAŞ0/.9.14 
% 47.07- 27.046 oy % 4.32-3485 oy

Kazanan Erdoğan oldu...
Türkiye’de dün ilk kez cumhur(halk) Cum 

hurbaşkanmı seçti.
Devletin tüm olanaklarını kullanan Başba 

kan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 
Ekmeleddin Ihsanoğlu adında birleşmesine 
karşın, seçimlerin mağlubu oldular.

Bu seçimlerin kazan anlan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Selahattin Demirtaş oldu.

Türkiye, bu seçimle yeni bir döneme girdi.
Erdoğan, Anayasa sınırların ötesinde yürüt 

menin yetkisini de kullanacağını söyleyerek 
seçimlere girdi. Devamı sayfa 4’de

Dün halk tarafın
dan yapılan birin
ci tur Cumhurbaş 
kanı seçiminin 
galibi Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan oldu. 
Erdoğan, gayri 
resmi oyların 
yüzde 53.02 sini 
alırken, çatı adayı 
Ekmeleddin Ih 
sanoğlu yüzde 
37.84, Selahattin 
Demirtaş yüzde 
9.14 ovaldi.
Gemlik’te yapılan 
seçimler ise 
Recep Tayyip

••

Erdoğan ve Ek 
meleddin Ihsan 
oğlu arasında 
geçti. 1113 oyun 
geçersiz sayıldığı 
Gemlik seçim
lerinde, Recep

Tayyip Erdoğan 
oyların yüzde 
48.59 unu, Ekme 
leddin Ihsanoğlu 
yüzde 47.07, Sela 
hattin Demirtaş 
ise yüzde 4.32 oy

aldı. Erdoğan’a 
Gemlik’ten 27 bin 
919 oy çıkarken, 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu’na 27 
bin 46 oy çıktı.
Haberi sayfa 2’de

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”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

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

İMMM
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, ■ ■ k.A W»
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi Kv W
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir f ।'I ■ |jn|« 1 |Jı (îıi ı ilkli r

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 11/
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.gemlikkorfezgazetesi.com
wwiv.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Başbakan 
"Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 53 ünü almayı başardı

Er donan. Ilfc turla CHmhurhasfcaııı seciMi

"E

Türkiye, halk tarafın
dan Cumhurbaşkanı 
seçimleri için dün 
sandığa gitti.
Saat O8.oo ile 17.oo 
arasında seçmenler 
doğrudan cumhur
başkanını seçmek 
için birinci turda 
oylarını kullandılar. 
Sakin geçen seçim
lere AKP adayı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
CHP ve MHP ile 5 
partinin ortak adayı 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu ile BDP 
adayı Selahattin 
Demirtaş katıldılar. 
Türkiye genelinde 
saat 17.oo de açılan 
sandıkların resmi 
olmayan sonuçları

saat 21.oo sıraların
da belli oldu.
Türkiye’de 55 milyon 
701 bin 719 seçmen 
için 154 bin 34 
sandık kuruldu. 
Sandıkların yüzde 
92,43 ünün açıldığı 
saatlerde, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan seçmen
lerin yüzde 53.24 
ünü alarak, halk 
tarafından seçilen ilk 
cumhurbaşkanı 
oldu.
Çatı adayı 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu kullanılan 
oyların yüzde 37.70 
alırken, BDP adayı 
Selahattin Demirtaş 
ise oyların yüzde 
9,06 sim aldı.

Türkiye'de seçime 
katılma oranı yüzde 
66,6 kaldı.

GEMLİK’TE 
SEÇİMLER

Cumhurbaşkanı 
birinci tur seçimleri 
ilçemizde de sakin

geçti.
Sandık başlarında 
hiçbir heyecanın 
yaşanmadığı ve 
vatandaşların yüzde 
75 inin oy kullandığı 
görüldü.
Saat O8.oo de 
başlayan seçimler 
saat 17.oo de son 
bulurken, seçim

sonuçlarını aian 
sandık kurulları 
sonuçları İlçe Seçim 
Kurulu’na götürdü. 
Gemlik’te yapılan 
cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan kul
lanılan oyların resmi 
olmayan sonuçlara

göre yüzde 48.59 
sim alırken, 
Ekmeleddin 
ihsanoğlu yüzde 
47.07 sini, Selahattin 
Demirtaş ise yüzde 
4.32 oy aldı.
Resmi olmayan 
sonuçlara göre 
Recep Tayyip 
Erdoğan kullanılan 
oyların resmi 
olmayan sonuçlara 
göre 27 bin 
919 oy alırken, 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu 27 bin 46, 
Selahattin Demirtaş 
3 bin 485 oy aldı. 
Bin yüz on üç oy ise 
geçersiz sayıldı. 
Gemlik’te 75 bin 988 
seçmen 209 sandık
ta oy kullandı.

HMı^U

Dün yapılan 
Cumhurbaşkanı bir
inci tur seçim
lerinde günün 
erken saatlerinde 
oylarını kullanan 
Gemlikli seçmenler, 
havanın sıcak 
olması nedeniyle, 
sahillere ve kordon
daki ağaçların altın
da piknik yaparak

günlerini değer
lendirdiler.
Milletvekili ve yerel 
seçimlerindeki 
heyecanın yaşan
madığı seçimlerde, 
halk oyunu kul
landıktan sonra 
kalan zamanını 
deniz kenarında ve 
piknik alanlarında 
geçirdi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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IMIl İIİİRS klfltlIUM
Bursa’da, sürücü 
sünün kontrolünü 
kaybettiği minibü 
sün devrilmesi 
sonucu bir kişi öldü, 
2 kişi yaralandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Mudanya Bulvarı 
ihsaniye Metro 
istasyonu önünde 
sabaha karşı mey
dana geldi. Güven 
Güneş (22) yöneti
mindeki 16 CNL 88 
plakalı minibüs,

Parçalanmış ceset Dulundu
Karacabey İlçesi 
Yeniköy sahilinde 
ceset bulundu. 
İlçeye bağlı 
Yeniköy’de sahilde 
vatandaşlar tarafın
dan erkek cesedi 
bulundu. 55-60 
yaşlan ndaki 
şahsın üzerinden 
kimlik çıkmazken, 
kollannın koptuğu 
ve yüzünün parça
landığı tespit 
edildi. Savcının 
incelemesinin ardın
dan Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na sevk

Uyuşturucu tacirlerine Me
İnegöl ilçesinde bir 
eve yapılan şafak 
baskınında 17 kilo 
esrar ele geçi 
rilirken, biri kadın 4 
kişi gözaltına alındı. 
Geçen pazar akşamı 
Sinanbey Mahallesi 
Mesudiye Sokak 
üzerinde uyuşturucu 
tacirlerine yönelik 
yapılan baskının 
ardından KOM ekip
leri dün şafak vak
tinde Yenice 
Mahallesi Dede 
Fatma Çıkmazı'nda 
bir eve daha baskın 
yaptı. İnegöl ve 
Bursa Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan 
baskında 17 kilo
gram satışa hazır

kontrolden çıkarak 
önce elektrik 
direğine çarptı, 
ardından devrilerek 
durabildi.

Vatandaşların haber 
vermesiyle olay yer
ine gelen 112 sağlık 
ekipleri, araçta 
sıkışan sürücü

edilen erkek cese- denizde olduğu
dinin 2-3 aydır sanılıyor. Olayla

alakalı tahkikat 
sürüyor.

kubar esrar ele 
geçirildi. Baskın 
sırasında kiralık 
evde ikamet eden 24 
yaşındaki T.Ş., 40 
yaşındaki E.I., 24 
yaşındaki T.Z. ve 46 
yaşındaki H.l. 
gözaltına alındı.

Emniyete 
götürülerek ifadeleri 
alınan T.Ş., E.I., T.Z. 
ve H.l. daha sonra 
adliyeye sevk edildi. 
Gelen ihbarları 24 
saat esasına göre 
titizlik ve ciddiyetle 
değerlendiren

Güven Güneş’in 
yaşamını yitirdiğini 
tespit etti. 
Minibüsten yaralı 
çıkartılan Uğur 
Sönmez (28) ve Naci 
Aslan, ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Güneş’in 
cesedi ise otopsi 
için Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.

emniyetin bu tür 
operasyonlara 
devam edeceği, 
uyuşturucu madde 
satıcıları ve kul
lanıcılarına göz 
açtırmayacağı açık
landı.

İnegöl’de kullandığı 
motosiklet ile çöp 
kamyonuna 
arkadan çarpan ve 
ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı has
tanede 14 gündür 
tedavi gören 28 
yaşındaki Yunus 
Ozdemir öldü.
İnegöl'de 26 
Temmuz günü mey
dana gelen trafik 
kazasında, arkasın
da bulunan eşi 
Hatice Özdemir' ile 
birlikte kullandığı 
motosikletle 
Yeniyörük 
Mahallesi yönüne 
giden Yunus 
Ozdemir, Belediye 
Katı Atık Depolama 
Tesisi yakınında 
Kamil Göktürk'ün 
idaresindeki çöp 
kamyonuna 
arkadan çarptı. 
Kazada kask tak

KAŞEDE 8€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

W ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mayan Özdemir 
çifti yaralandı. 
Ambulans ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Yunus 
Özdemir, durumu 
ağır olduğu için 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Hatice 
Özdemir 
tedavisinin ardın
dan taburcu edildi. 
Tıp Fakültesi 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavisi 
devam eden Yunus 
Özdemir ise dün 
gece doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen yaşamını 
yitirdi. Özdemir'in 
ölümü ile ilgili 
soruşturmaya 
İnegöl Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kazanan Erdoğan oldu...

Süler ııe Ottürl ailesinin mutlu üiiııa
Eski Belediye Başkanı.Fatih .Mehmet Güler, kızını evlendirdi

Dün, Türkiye'de sakin bir seçim 
yaşandı.

Sandıkların önlerinde beklenen kala
balıklar pek oluşmadı.

Havanın da güzel olması, seçmen
lerin bir an önce oyunu kullanıp, bu 
güzel havadan yararlanmak istedi.

Heyecansız, fazla ilgi gösterilmeyen 
ama yine de sandığa gidilerek vatan
daşlık görevinin yerine getirildiği bir 
seçim yaşadık.

Oyumu ’ümurbey de kullanıyorum.
Saat 15.30 sıralarında sandığa git

tiğim de, ilk kez bu kadar durgun ve 
sıradan bir seçim gördüm.

Bütün sandıkların başında tek tük oy 
kullanan vardı.

Gemlik’e geldim, TSO Gazi okulunda 
ki sandıkları gezdim.

Hava aynıydı.
Oy kullananların oranı yüzde 70-75 

gibi görünüyordu.
Sandık başlarında yerel seçimlerdeki 

heyacanın yüzde 10 bile yoktu.
Benim gördüğüm sandıklarda MHP 

sandık görevlilerini göremedim.
Sanki MHP bu işe asılmadı.
Genel de de öyle görülüyor.
30 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 

daha ne kadar geçti ki?
Bu seçimlerde AKP Gemlik'te 25 bin 

122 oy alırken, MHP adayı 20.550, CHP 
adayı ise 14.641 oy almıştı.

Yerel seçimlerdeki MHP ve CHP 
oylarının sandığa yansımış olsaydı 
toplamda 35 bin 191 oy Ekmeleddin 
Ihsanoğlu’na verilmesi düşünülürdü.

Diğer küçük partilerin oyları hariç.
Ama görülen o ki, Gemlik’te bu da 

yaşanmadı.
Recep Tayyip Erdoğan’a 27 bin 919 

oy çıkarken, Ekmeleddin Ihsanoğlu’na 
27 Vm Mb uy MhanMn.

Yerel seçimlerdeki CHP ve MHP 
adaylarının aldığı oyu düşünürseniz, 
aradaki farkın S bin 145 olduğunu 
görürsünüz.

Görülen o ki, MHP ve CHP’lilere oy 
verenler bu seçimlerde ya sandığa 
gitmediler, ya da Erdoğan’a oy verdi 
ler.

Sonuç eşit olmayan ve adaletsiz bir 
seçimle gerçekleşen Cumhurbaşkan 
lığı seçimleri ile Türkiye yeni bir 
döneme giriyor.

Dilerim, bu dönem, Erdoğan’ın mey
danlarda gösterdiği hırçınlıkla 
geçmez.

Eğer geçerse gerğinlikler büyüyecek 
ve kaybeden Türkiye olacak.

Eski Belediye 
Balkanlarından 
Fatih Mehmet Güler 
ve eşi Gülgün 
Güler’in kızları 
Asena Güler, 
yaşamını Kemal 
öztürk ile birleştirdi. 
Güler ve öztürk 
ailelerinin yakınları 
ile siyasetçilerin 
buluştuğu evlenme 
töreninde. Güler 
ailesi ve Oztürk aile
si çocuklarının bu 
mutlu gününde 
dostlarıyla birarada 
olmaktan mutluluk 
duydular. 
Siyasetçilerin de ilgi 
gösterdiği düğün 
törenine, Cumhuri 
yet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili 
Aykan Erdemir, CHP 
İl Başkanı Metin 
Çelik, CHP Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
CHP ilçe yönetici
leri, eski belediye 
meclis üyeleri de 
katıldılar.
Gemlik Mir Otel 
Royal Salonu’nda 
cumartesi günü 
akşamı yapılan 
düğün töreninde 
Güler ve öztürk 
aileleri gece boyun

ca misafirleri ile tek Gece geç saatlere müzik eşliğinde
tek ilgilendiler. kadar sohbet ve devam etti.

8nl»IWttiMiıııMırffitfı
Pazar günü yapıla
cak olan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oy 
kullanmak isteyen 
tatilcilerin 
dönüşüyle Bursa- 
Izmir yolunda 
yoğunluk başladı. 
Uzun kuyrukların

oluştuğu Bursa- 
izmir karayolunda 
trafik zaman 
zaman kilitleniyor. 
Tatilcilerin 
dönmesiyle 
yaşanan trafik 
yoğunluğu bazı 
sürücülere sitem 
ettirdi

MŞM B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 
■■

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - yayinciuk - REKLAMcıuK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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On kullanamayanlar ikinci turta kullanacak
Seçmen bilgi kağıdı 
olmasına rağmen 
seçmen listesinde 
ismi çıkmadığı için 
oy kullanamayanlar 
ikinci turda oy kul
lanabilecek. Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) 
Başkanı Sadi Güven, 
seçmen bilgi kağıdı 
olmasına rağmen 
seçmen listesinde 
ismi çıkmadığı için 
oy kullanamayan
ların, seçimin ikinci 
tura kalması halinde 
oy kullanabilecek
lerini açıkladı.
Güven, seçmen bilgi 
kağıdı olmasına rağ

men seçmen lis
telerinde ismi görün
meyen vatandaşların 
oy kullanmaya git

tiğine ilişkin bilgiler 
geldiğini ifade etti. 
Seçmen bilgi kağıdı 
olmasına karşın seç

men listesinde ismi 
çıkmayanların 24 
Ağustos 2014 
itibarıyla 18 yaşını

dolduracak ve terhis 
olacak kişiler 
olduğunu kaydeden 
Güven, 24 Ağustos 
itibarıyla seçmen 
niteliği kazanacak 
vatandaşlara da seç
men bilgi kağıt
larının gönderildiğini 
hatırlattı.
İKİNCİ TURDA 
OY KULLANA 
BİLECEKLER 
"Bu kişiler, bugün 
itibarıyla seçmen 
olma şartını taşı
madıklarından 
bugünkü seçimlerde 
oy kullanmaları 
yasal olarak 

mümkün değil" 
diyen Güven, bu 
kişilerin, seçimin 
ikinci tura kalması 
halinde 24 Ağustos 
2014'te oy kulla 
nabileceklerini 
bildirdi.
Güven, konuyla 
ilgili daha önce bilgi 
vermelerine ve seç
menlere gönderilen 
bilgi kağıtlarına 
uyarı notu yaz
malarına rağmen, 
yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle bir kez 
daha uyarıda bulun
ma gereği duyduk
larını bildirdi.

MD, Cumhurbaşkanlığı seçimini 
2. Sevr olarak adlandırdı

IİİMMİ
Mi İmim

Mim

Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik 
Şubesi’nce yapılan 
yazılı açıklamada, 
Türkiye’de dün 
gerçekleşen 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin Türk 
Milletine dayatılmak 
istenen ikinci Sevr 
olduğu iddia edildi. 
ADD’nin açıkla
masında 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra 
İtilaf Devletleriyle 
10 Ağustos 1920 
tarihinde Paris 
yakınlarındaki Sevr 
kentinde OsmanlI 
Devleti adına Damat 
Ferit’e imzalatılan 
anlaşma ile Osmanlı 
Devletinin ölüme 
imza attığı hatır
latılarak, "Türkü 
tarihten sildiklerini 
düşünen tüm İç ve 

dış mihraklar Büyük 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları 
tarafından Kurtuluş 
Savaşı’nın sonunda 
perişan edilmişler 
ve bu utanç belgesi 
24 Temmuz 1923’de 
yapılan Lozan 
Anlaşmasıyla 
parçalanarak 
tarihten silinmiştir" 
denildi.
ADD’nin açıklama 
sında Türk Milletinin 
karşısında aldıkları 
ağır mağlubiyeti 
içlerinden 
sindirmeyen Sevr’in 
dış odakları olan 
emperyalist güçlerin 
yeni oluşumları ile 
Damat Ferit, Ali 
Kemal, Mustafa 
Sabri, Molla Sait, 
İskilipli Atıf ve Şeh- 

sait gibi dahili işbir
likçi odakların torun 
larının bir şekilde 
Sevr’in rövanşını 
alarak türk ulusuna 
bu yenilginin 
hesabını sorma gi 
rişimleri içerisine 
girdiği belirtildi. 
Açıklama şöyle 
devam etti: 
“2002 seçimleriyle 
işbaşına gelen AKP 
hükümeti ile bunlara 
gün doğmuş ve 
kaleleri bir bir 
düşürülen Türk 
Milleti adım adım 
yeni Sevr anlaş
masına sürüklen
miştir. İşte tarihin 
garip bir tesadüftür 
ki 10 Ağustos günü 
Sevr anlaşmasının 
94. yıldönümünde 
yapılan Cumhurbaş 
kanlığı seçimi 

ile bölme ve 
parçalama projeleri 
artık başka metod- 
larla icra 
edilecektir” 
Yazılı açıklamada, 
AKP’nin iktidara 
geldiği 2002 den bu 
güne kadar yapılan
ların özeti 
anlatılarak, "Tüm 
bunlar Başbakan 
Erdoğan ve 
şürekasının “Yeni 
Türkiye” ezeyanının 
yeni Sevr anlaş
masından başka 
bir şey olmadığını, 
en ufak bir tered- 
düte yer bırakmadan 
ortaya koymaktadır. 
Atatürk gençliği, 
Atatürk’ün gençliğe 
hitabından ve 
Bursa Nutkundan 
görevinin başın
dadır" denildi.

ilçe Kaymakamı 
Cahit Işık, basına 
yaptığı yazılı açık
lamada, Bursa 
Valiliği’nin 23 
Temmuz 2014 
tarihli olurlarıyla 
İsrail’in Filistin 
Gazze şehrine 
başlattığı askeri 
harekatta zor 
durumda kalan 
Filistin halkı için 
tüm ihtiyaçlarının 
karşılanmasında 
kullanılmak üzere 
ayni ve nakti 
yardımlarda bulu 
nabilmek amacıyla 
yardım toplama 
yasasına göre 
hesap açılarak 2 ay 
boyunca yardım 
toplanmasına izin 
verdiği belirtildi. 
Yardımda bulun
mak isteyenlerin 
aşağıdaki banka 
hesap numaraları
na yardımda 
bulunabileceği 
bildirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ |lwww.gemlikkorfezgazetesi,com

HALKBANKASI 
GAZCILAR ŞUBESİ

TR18 0001 2009 
2950 0005 0001 13 
(TL)
TR76 0001 2009 
2950 0058 0001 60 
(USD)
TR49 0001 2009 
2950 0058 0001 61 
(EUR)

ZİRAAT BANKASI 
ULUYOL ŞUBESİ

TR12000100154745 
5374325005 TL 
TR82000100154745 
5374325006 USD 
TR55000100154745 
5374325007 EURO

VAKIFBANK 
HEYKEL ŞUBESİ

TR15000150015800 
7302445628 TL 
TR94000150015804 
8014814241 USD 
TR84000150015804 
8014814227 EURO
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GücümsBor, yetenekli 
iıasketçileri çağırıyor

GÜCÜN

Bursaspor Portolu Josue'yi Bekliyor
Bursaspor Başkanı 
Recep Bölükbaşı, 
Portekiz'in Porto 
takımının 23 yaşın
daki orta saha oyun
cusu Josue Filipe 
Soares Pesqueira'yı 
transfer etmek iste
diklerini söyledi. 
Başkan Recep 
Bölükbaşı, yeni 
sezonda uygu
lanacak olan 5+3+1 
sistemi nedeniyle 
kadrolarında 9 
yabancı bulundura
bilirle haklarının

olduğunu söylerken 
şöyle dedi: 
"Fransa'nın 
Olympique Lyon 
takımının golcüsü 
Jimmy Briand, 
davetlimiz olarak 
İstanbul'a oradan da 
Bursa'ya geldi. 
Tesislerimizi, kenti 
gezdi. Bursa'dan 
memnun ayrıldı ve 
ülkesine döndü. 
Bursa'ya gelecek 
olan Josue Filipe 
Soares Pesqueira ve 
menajeriyle de

görüşeceğiz." 
Tetteh Bangura'yla 
bir araya gelecek
lerini, yapacakları 
görüşmeden sonra 
yollarını ayırmak 
isteyeceklerini 
bel iten Başkan 
Recep Bölükbaşı, 
şöyle devam etti: 
"Şu anda takımımız
da Frey, Civelli, 
Taiwo, Fernandao, 
Belluschi, Holmen 
ve Traore var. Yani 
kadromuzda 7 
yabancı var. Yeni

uygulama nedeniyle 
9 oyuncu ile anlaş
ma yapacağız. 
Briand ve Josue'yi 
de görüşmeler 
sonrasında 
kadromuza dahil 
etmek istiyoruz. 
Ancak 1 oyuncu 
maç kadrosunda 
olmayıp tribüne 
çıkacak. Civelli'nin 
takımdan aynlması 
durumunda da 
Diakhate'yi 
renklerimize 
katacağız."

2014-2015 sezo
nunda Türkiye 
Basketbol 3 liginde 
mücadele edecek 
Gemlik ekibi 
kendine güvenen 
yetenekli basket- 
bolculara şans 
veriyor.
22/AĞUSTOS/2014 
Cuma Günü Saat 
17:30 da Gemlik 
İlçe Spor salonun
da yapılacak 
antrenmana katılan 
ve kendini gösteren 
yetenekli oyuncu
lara A takım kadro
sunda yer bulma 
fırsatı verilecek.

Genel Menajer 
Yahya Gümüş” 
2014-2015 sezo
nunda mücadele 
edecek kadromuzu 
önümüzde ki hafta 
açıklayacağımız 5 
isimle kapatacağız. 
GÜMÜŞ birçok 
oyuncu genç takım
dan sonra basket
bolü bırakma nok
tasına geliyor bu 
yüzden kendine 
güvenen ve basket
bol oynamak 
isteyen 
arkadaşlarımıza 
kapılarımız açık” 
İfadelerini Kullandı.

Bursaspor simemıa Kampında
Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Bursa 
spor, Slovenya'daki 
sezona hazırlık kam
pının üçüncü günü 
nü akşam antren
manıyla tamamladı. 
Kulüpten yapılan 
açıklamaya göre, 
Ptuj kentindeki 
kamp tesisinde 
teknik direktör 
Şenol Güneş gözeti
minde gerçekleştin

len ve yaklaşık 1,5 
saat süren antren
man, ısınma hareket 
lerinin ardından şut 
çalışmasıyla devam 
etti. Antrenmanın 
son bölümünde ise 

tam saha çift kale 
maç yapıldı. 
Çalışmaya sakat 
olan Bakaye Traore 
katılmadı.
Bir süredir tedavisi 
süren Fernando

Belluschi ise takım
dan ayrı koşu yaptı. 
Yeşil-beyazhlar, 

Slovenya kampının 
ilk hazırlık maçım, 
bugün TSİ 19.00'da 
Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinde Akhisar 
Belediyespor ile 
yapacak. Maç, 
Avusturya'nın Bad 
Râdkers'bUrğ 
kasabasında yapıla
cak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 
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Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
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Araç sürücüleri diMıai! Bunu yaparsanız yanarsınız
Karbondioksit 
salınımı eşik değerin 
üzerinden olan taşıt
lara 1.500 lira ceza 
kesilmesi gün
demde. Türkiye 
ekonomisini mil
yarlarca dolarlık 
vergi kaybına 
uğratan 10 numara 
yağ ve jet yakıtına 
yönelik kapsamlı bir 
denetim paketi 
□eliyor.
Özellikle oto
büslerde patlama 
ve yangınlara sebep 
olan bu yakıtlar için 
Maliye ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
da devreye giriyor. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), çevre 
bakanlığı'nın 
kapısını yaptırım 
için çalmaya hazır

lanıyor.
Buna göre Bakanlık 
tarafından trafikte 
seyreden binek araç, 
otobüs, kamyon ve 
servis minibüslerine 
yönelik emisyon 
ölçümü yapılacak. 
Karbondioksit 
salınımı belirlenen 
eşik değerin 
üzerinde olan taşıt
lara 1.500 lira ceza 
kesilmesi gündeme 
gelebilecek. EPDK, 
Maliye ile de temasa 
geçiyor. Bakanlığın 
denetim personeli, 
10 numara yakıt 
satışı yapılan yer
lerin vergi kaydını 
kontrolden geçire
cek.

5 YILLIK VERGİ 
KAYBI 5 MİLYAR 
LİRA

Madeni yağ satışı 
serbest. Ancak satış 
yapan yerlerin 
normalde işyeri 
açma ruhsatı sahibi 
olması veya ticari 
faaliyet için vergi 
kaydı olması 
gerekiyor. Bunun 
için yol kenarlarında 
kavun karpuz tez
gahlarında satışı 
yapılıyor. Üzerinde 

durulan çalışma kap
samında Maliye 
Bakanlığı'nın ve 
yerel yönetimlerin 
bu tarz yerlerin işy
eri alma ruhsatı olup 
olmadığı veya vergi 
kaydı denetimleri 
yapabileceği belir
tiliyor. Kaçak 
akaryakıt ve 10 
numara yağ mil
yarlarca dolarlık 
vergi kaybına

uğratıyor. Petrol 
Sanayi Derneği 
verilerine göre, 10 
numara yağ son 5 
yılda 5 milyar lira 
vergi kaybına neden 
oldu.

JET YAKITINA ÇİFTE 
KONTROL

10 numara yağın 
yanı sıra EPDK, 
özellikle otobüslere 
satılan jet yakıtları 
üzerinde de duruyor. 
EPDK'nın denetim
leri ve gelen 
şikayetler üzerine 
birçok şirketin sahte 
özel uçaklar kirala
yarak bu uçaklara 
sahte fatura 
kestikleri, bu uçak
lara satıldığını gös
terdikleri akaryakıtı 
benzin olarak iç 

piyasaya sattıkları 
tespit edilmişti. 
Bu gelişmenin ardın
dan Devlet Hava 
Meydanları ile 
etkin denetim sis
temine geçildi. 
Tüm uçuşlar ile 
akaryakıt kayıtları 
denetleniyor. 10 
numara yağ 
motorinin yanı sıra 
jet yakıtı da 
ekonomiyi ciddi 
zarara uğratıyor. 
Benzindeki Özel 
Tüketim Vergisi 
2.17 lira. Yurt 
dışına sattıklarını 
beyan ederse bir 
şirket herhangi bir 
vergi ödemiyorlar. 
O zaman KDV ile bir
likte toplamda 2.95 
liralık bir vergiden 
muaf oluyorlar.

Zorunlu Sigorta Poliçeleri Tek Noktada Toplanıyor
Hazine Müsteşarlığı 
zorunlu sigortaların 
takibine ilişkin usul 
ve esasları belirledi.
1 Ocak 2015 itibarıy
la yürürlüğe girecek 
yönetmeliğe göre, 
zorunlu sigorta poli 
çeleri Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi 
nezdinde gerçek 
zamanlı olarak 
düzenlenecek. 
Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi, 
güvenli veri tabanı 
kuracak. Merkez, 
tesis edeceği kon
troller neticesinde 
sigorta teminatının 
sona ereceği bilgisi

ni, poliçe vadesin
den 30 gün önce 
Güvence Hesabına 
bildirecek.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
Hazine Müste şar- 
hğı'nın Zorunlu 
Sigorta Takibine 
ilişkin Yönetmeliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yönetmelik, Türkiye 
Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirket
leri Birliği nezdinde 
oluşturulan Güvence 
Hesabı,kapsamında 
bulunan zorunlu sig
ortalar ile Kanun 
veya Bakanlar 
Kurulu Karan ile

yapılması zorunlu 
tutulan ve 
Müsteşarlıkça bu 
Yönetmelik kapsamı
na alınmasına karar 
verilen sigortalan 
kapsıyor.
SİGORTA POLİÇESİ 
TANZİMİ

Zorunlu sigorta 
poliçeleri Sigorta 
Bilgi ve Gözetim 
Merkezi nezdinde 
gerçek zamanlı 
olarak düzen
lenecek. Söz konusu 
sigortalara ilişkin 
veri deseni Sigorta

Bilgi ve Gözetim 
Merkezi Yönetmeliği 
çerçevesinde belir
lenecek.
SİGORTA 
KONTROLÜ 
Zorunlu sigortalara 
konu teşkil eden 
menfaate ilişkin bir 
faaliyetin icrası ya 
da bir şeyin kullanıl
ması için izin, lisans 
veya ruhsat talep 
edildiğinde, yetkili 
mercilerce Merkez 
nezdindeki veri 
tabanı üzerinden 
veya ibraz edilen 
sigorta poliçesinden 
ilgili zorunlu sigorta
ların geçerli teminat 

tutarları üzerinden 
yaptırılıp yaptırıl
madığı kontrol 
edilecek. Merkez 
nezdinde yapılan 
kontrol neticesinde 
ilgili zorunlu 
sigortaların geçerli 
teminat tutarları 
üzerinden yaptırıl
madığının tespit 
edilmesi veya ruhsat 
talep edenlerce ilgili 
sigorta poliçesinin 
ibraz edilmemesi 
durumunda geçerli 
teminat alınana 
kadar yetkili merci 
lerce izin, lisans 
veya ruhsat ver
ilmeyecek.

—
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îiiiiınMIIBn ItJltltiMSÖ
YSK, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin en çok oy 
alan iki adayın 
yarışacağı ikinci 
turunda adaylardan 
birinin çekilmesi 
veya ölmesi 
halinde, seçimin 
'referandum' şek
linde yapılması için 
'evet' ve 'hayır' 
pusulaları da 
bastıracak.
YSK, Cumhur 
başkanlığı seçi
minde kullanılacak 
oy pusulasının 
kriterlerine göre, oy 
pusulasının en 
üstüne 'Cumhur 
başkanı Adayları' 
ibaresi 17 punto 
büyük harflerle 
başlık olarak 
yazıldı. Pusulada, 
cumhurbaşkanı 
adaylarının kendi
lerine ayrılan 4 san
timetrelik sütun 
içine vesikalık ren
kli fotoğrafları ve 
isimleri yer aldı. 
İsimler büyük 
harfler le 13 punto 
yazıldı YSK her oy 
pusulalarını 
öngörülmeyen se 
heplerle kullanıla
maz hale gelmesi 
riskine karşı yüzde 
2 oranında fazla 
basıp dağıtacak. Oy 
pusulası basımı

SEÇİMİN MALİYETİ 
400 MİLYON TL

işini Devlet 
Malzeme Ofisi 
yapacak.
Yurt dışındaki seç
menin en fazla 
yüzde 10'nunun oy 
kullandığı, bu 
oranın 2011 yılı 
genel seçiminde 
yüzde 5'e 
düştüğünü tespit 
eden YSK, Cumhur 
başkanlığı seçi
minde 2 milyon 750 
bin 950 yurtdışı 
seçmeninin oy kul
lanma oranının arta
cağını hesaplıyor. 
Daha önce sadece 
gümrük kapılarında 
oy kullanıldığı için 
katılım oranının 
düşük kaldığı 
düşün cesinde olan 
YSK, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde gurbet 
çinin yüzde 30 - 35 
oranında sandık 
başına gideceğini 
hesap ediyor. YSK, 
yurt dışı seç

meninin seçime 
katılım oranının 
yüzde 5'lerden 
yüzde 35'lere yük
selmesini, her 
ülkede kurulacak 
sandıklara bağlıyor. 
YSK, Cumhurbaş 
kanlığı seçimi için 
kesenin ağzını açı 
yor. Yurt dışında ilk 
defa oy kullanıla
cağı için 56 ülkede 
103 merkezde stat, 
kong re merkezi, 
salon gibi büyük 
yerler kiralayan 
YSK, kullanılan 
oyları da THY'den 
kiralayacağı özel 
uçaklarla toplata
cak.
Oy pusulası, seçim 
kurulu temsilci
lerinin ücretleri 
dikkate alındığı yurt 
dışında 70 milyon 
TL harcamayı plan
layan YSK, Cumhur 
başkanlığı seçi
minde 400 milyon 
TL harcayacak. 

özellikle İzmir ve 
Antalya'nın tatil bel 
delerinde oy veren* 
lerin daha sonra 
sahillere akın etme 
siyle, sabah boş 
kalan plajlar yeni 
den doldu.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri nedeniyle 
genelde sahiller gü 
nün ilk saatlerinde 
boş kaldı. Ancak 
özellikle İzmir ve 
Antalya'nın tatil bel 
delerinde oy veren
lerin daha sonra 
sahillere akın etme 
siyle plajlar yeniden 
dolmaya başladı. 
Bodrum'da ise plaj 
lar önceki günlere 
göre çok daha boş 
kaldı. Hava sıcak
lığının 35 derece 
hissedildiği Antal 
ya’da oy kullanan 
vatandaşlar sahilin 
yolunu tutarken, 
kimi de önce deniz 
keyfi yaptı sonra oy 
kullanmayı tercih 
etti. Sıcak havanın 
da etkisiyle Konya 
altı sahili hınca hınç 
doldu. 52 yaşındaki 
aşçı Meral Çam 
Aker, oy kullandık
tan sonra serinle
mek için torunu ile 
sahile geldi. Oyunu 
sabah erkenden 
kullandığını ifade 
eden Aker, 
"Antalya’da hava

çok sıcak. Deniz 
cıvıl cıvıl, inşallah 
bu seçim Türkiye 
için iyi olur" dedi 
Denizde yüzen 33 
yaşındaki öğretmen 
Bahar Şahin ise 
"Oyumuzu kullandık 
şu an ailecek denize 
geldik. Milletimize 
hayırlı olsun." 
ifadesini kullandı.

SAHİLLERDE 
SEÇİM GÜNÜ 
33 yaşındaki elek
trik teknikeri Cum 
hur Yürüker de 
"Oyumuzu kullan 
dik. Sıcak pazar 
gününde oyumuzu 
kullandıktan sonra 
denize geldik. 
Vatandaşlık göre
vimizi yaptık, inşal
lah Türkiye için en 
hayırlısı neyse o 
olur" şeklinde 
konuştu 
Çeşme'de Alaçatı, 
Ilıca, Altınkum gibi 
plaj tesislerinin 
yoğun olduğu böl
gelerde de hareketli 

bir gün yaşanıyor. 
Plajlarda doluluk 
özellikle öğle saat
lerinde artmaya 
başladı. Oyunu kul
lanan yazlıkçılar 
tekrar sahillere dö 
nerken, İzmirliler de 
oy verdikten sonra 
Çeşme'nin yolunu 
tuttu. Öğle saatlerin 
de Çeşme Otoyolu'n 
daki trafik yoğun
luğu arttı. 
MUĞLA’nın turizm 
cenneti Bodrum’da 
da vatandaşlar oy 
vermek için sabah 
saatlerinden itiba 
ren sandığa koştu. 
Tıka basa dolu 
görüntüleriyle 
hafızalarda yer eden 
Bodrum plajları ise 
boş görüntüsüyle 
dikkati çekti. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için ilçede 
yerleşik yaşayanlar 
ile tatilini burada 
geçiren yazlıkçılar, 
saat 08.00’den 
itibaren sandık 
başına koştu.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
plNELl ■ 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
0 5435821578

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

KİRAUK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377
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6 milyon araç sahihine hiiviilı miijtle!
MTV borcu ve trafik 
para cezası olanların 
borçları yeniden 
yapılandırılacak 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
kamuoyunda "Torba 
Yasa” olarak bilinen 
ve kamu alacak
larının yeniden yapı
landırılmasını da 
içeren tasarının, 
MTV borcu ve trafik 
para cezası olan 
yaklaşık 6 milyon 
kişi ile araç 
muayenelerini 
zamanında yaptıra
mayanlar için çok 
önemli fırsat sun
duğunu belirterek, 
"6 milyon araç 
sahibini bu fırsattan 
yararlanmaya davet 
ediyorum" dedi. 
Bakan Şimşek, bu 
kapsamda yapı
landırılacak kamu 
alacağı tutarının 
toplamının ise 10,4 
milyar lira

seviyesinde 
olduğunu bildirdi. 
Mecliste görüşülme
si devam eden 
ancak yasalaşması
na kesin gözüyle 
bakılan Tasarıdan en 
fazla yararlanacak 
kesimin araç sahip
leri olacağına dikkati 
çeken Şimşek, bu 
kişilerin borç yük
lerinde önemli bir 
azalma olacağını 
ifade etti.
Şimşek, yıllar 
boyunca araç 
muayenesini yaptır
madığı için MTV ve 
trafik cezalarını da 
aksatan araç sahip
lerinin, kanun çıktık
tan sonra hemen 
hareket etmeleri 
halinde önemli avan
tajlar elde edecek
lerini söyledi. Bakan 
Şimşek, bu avanta
jların elbette Tasan 
yasalaştıktan sonra 
hayata geçeceğini

ancak araç sahip
lerinin şimdiden bu 
konuda hazırlık yap
maları ve yasayı 
takip etmeleri gerek
tiğini dile getirdi. 
ARAÇ MUAYENESİ
Nİ KAÇIRANLARIN 
FAİZ YÜKÜ 
İNDİRİLECEK 
Araç muayenesini 
kaçırdıkları için yük
sek gecikme faizi 
ödeyecek vatan
daşların bu fırsatı 
kaçırmamaları 
gerektiğini vurgu

layan Şimşek, şun
ları kaydetti: 
"Torba Yasa ile 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) borcu 
ve trafik para cezası 
olan yaklaşık 6 mil 
yon kişi ile araç 
muayenelerini 
zamanında yaptıra
mayanlar için çok 
önemli bir fırsat 
geliyor. Araç sahibi 
mükelleflerimiz, 30 
Nisan 2014 tarihi 
itibariyle vadesi 
geldiği halde öden

memiş MTV borçları 
ile bu tarihten önce 
kesinleşmiş trafik 
para cezalarını yasa 
kapsamında ödeye
bilecek.
Ayrıca, araç 
muayenesi yaptır
maları gerektiği 
halde süresinde yap
tırmamış olanlara da 
yasayla önemli bir 
avantaj sunuyoruz. 
Söz konusu araç 
sahipleri, bu yılın 
sonuna kadar 
muayenelerini yap
tırmaları koşuluyla 
muayene ücretleri 
üzerinden gecikilen 
süre için alınması 
gereken aylık yüzde 
5 gecikme faizi yer
ine daha düşük 
oranlarda hesa
planan gecikme faizi 
ödeyecek." 
6 MİLYON ARAÇ 
SAHİBİNDEN 
ALACAK VAR 
Kanunun kapsadığı

30 Nisan 2014 tarihi 
itibariyle MTV borcu 
olan yaklaşık 3,7 
milyon mükellefin 
toplam borç tutarı 
5,8 milyar lira iken 
aynı sayılarda trafik 
idari para cezasın
dan borçlu 
mükellefin borç 
tutarının 4,6 milyar 
lira seviyesinde 
olduğunu belirten 
Şimşek, buradaki 
mükerrerlik de 
dikkate alındığında 
yapılan düzenle
menin yaklaşık 6 
milyon araç sahibini 
ilgilendirdiğini 
ifade etti.
Bu kapsamda yapı
landırılacak kamu 
alacağı tutarının 
toplamının 10,4 mil
yar lira seviyesinde 
olduğuna işaret 
eden Şimşek, araç 
sahiplerini bu fırsat
tan yararlanmaya 
davet etti.

Protestolu senet sayısında dikkat çekici artış
Protestolu senet 
sayısı yeniden 2008 
yılında patlak veren 
küresel kriz sonrası 
seviyelerine ulaştı. 
Merkez Bankası ve 
Bankalar Birliği’nin 
verilerine göre 2009 
yılında protestolu 
senet sayısı 1,6 
milyona çıkarken, 
bunların karşılığı 7,7 
milyar lirayı aşmıştı. 
2010 ve 2011’de 
sırasıyla protestolu 
senet sayısı önce 
1,2 milyon, sonra 
918 bine geriledi, 
karşılıkları da 5,7 

milyardan 4,9 mil
yara indi. Ancak 
rakamlar 2012’den 
sonra yine artmaya 
başladı. Önce protes 
toiu senet sayısı 1 
milyonun üzerine 
çıktı, parasal değer
leri de 7 milyar 
liraya tırmandı. 
Geçen senenin ilk 6 
ayında da 441 bin 
931 olan protestolu 
senet sayısı 2014’ün 
aynı döneminde 40 
bin arttı ve 482 bin 
817’yi buldu.
Ekonomi yönetimi 
ekonomiyi soğutmak 

amacıyla 2012'de 
bazı tedbirler almış 
tı. Ayrıca tüketimi 
frenlemek amacıyla 
geçen sene banka 
kredilerinde düzen
lemeye gitmiş, bu 
çerçevede kredi 
kartlarına takside 
büyük sınırlama 
getirilmişti. 
Ardından senetle 
satışların patladığı 
ile ilgili değer
lendirmeler gelmişti. 
Merkez Bankası ve 
Türkiye Bankalar 
Birliği’nin verileri 
özellikle protestolu 

senetlerdeki artışı 
gözler önüne seri 
yor. Her iki kurumun 
verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre protestolu 
senet sayısı küresel 
krizin patlak verdiği 
2008'de yaşanan
ların ekonomiye 
yansımalarının 
görüldüğü 2009 veri
leriyle neredeyse 
aynı. ABD ve Avrupa 
ekonomilerinin 
bunalıma girdiği 
Türkiye’nin de bu 
durumdan et 
kilendiği 2009’dajl

milyon 599 bin 917 
olan protestolu 
senet sayısı sonraki 
yıllarda yavaş da 
olsa geriledi.
2010’da 1 milyon 
216 bin 173’e, 
2011’de 918 bin 
978’e indi.
Ancak rakamlar 
2012'ye gelinmesiyle 
birlikte yeniden 
artışa geçti ve 1 
milyon 74 bin 
730’e çıktı. 2013’te 
de 1 milyon 91 bin 
906’yı gördü.
Protes tolu senet
lerin sayı lan ile 

tutarları da paralel 
seyretti. 2009’da 7 
milyar 
771 milyon 278 bin 

563 lira olan bu 
senetlerin karşılığı, 
2010’da 5 milyar 
768 milyon 822 bin 
845 liraya, 2011’de 4 
milyar 902 milyon 
275 bin 117 liraya 
geriledi. Ama 
2012’de 6 milyar 
949 milyon 204 
bin 448 liraya, 
2013’te 7 milyar 
494 milyon 226 
bin 684 liraya yük
seldi.

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 78
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM ~
Pamukkale 010 O© 26
DENİZ UÇ AÛI ® 1 3 ® » 13
Peç»»u8 Akml» 8ey»h8l İ14 33 02
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SOMr Turizm 312 1O 72
KanbaroQlu-Eaada* 314 4® 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0133

HASTANELER

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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 266 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 518 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 84

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Gemlik Körfez

B 
E 
R 
I

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M.r.Safi.OeaOl «13 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİUS
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

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

DAMITICILAR

__________ 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 813 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 50 01
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Boyza Patrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4944 

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)

■M 

VENÜS SİNEMASI 
Muska: 

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

Ceza: 
11:45-14:15- 

16:15-18:15-20:30
Bizim Hoca: 

13:30-15:30-17:30- 
20:30

5133321



ARAÇ ALIM SATIM*

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

■amSMBsiBaa
GÜVENİLİR MARKA 

ır?T b

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...
»7 ^jıgifi^ircan '^>c)a(ur Çbuman

f)r.-Ziya,Ka^a Mah. Hürriyet Cad. Noj28 GEMLİK Tel : O 224 514 25 25 - Fax :O 224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

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

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


Kavlak
DOĞANIN HAZÎNESİ

KWLAk

|KWLAK|
^•.vllnstı^» 
^ıvıSabuhA

Doğallık ve kalitenifi sembolü KAVLAK markası, 
Yöreseıurünleri kapsayan yelpazesi ile 5 subesl^iıa.yanında, ’ 

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

ytk.AY.LAkB
Iİ'hytInreçeM

^tin&XSİİI
BZeytinyâğF 
i—» Kestane Şekeri flfafl 
T.fl Yöresel RecellerW-y.  ̂
t Kozmetik Ürünleri W

ŞUBELER: Kumla Fabrika--Kumla İskeleGenilik (İştiklâl Cad;)î -Y.âlpva Yoly Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

“Tel:'512 0 512
www.kavlak.com.tr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Ağustos 2014 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

flykent'ien deulet desteğinden 
yararlanmak isteyen öğrenciler 

için müracaat çağrısı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni Türkiye!...

12. Cumhurbaşkanımız secilen Receo 
Tayyip Erdoğan, seçim zaferinden sonra ünlü 
balkon konuşmasını yaptı. Saat 23.10 
başlayan konuşma, 40 dakika sürdü.

Erdoğan’ın tarihi balkon konuşmasının 
özünde “Yeni Türkiye” vurgusu öne çıktı.

Cumuhurbaşkanhğı seçimi süresince yap
tığı tüm mitinglerde, ayrımcılığı, kavgayı, 
küfrü, aşağılamayı, hakaretleri unuturcasına, 
devletin tepesine seçilince barış ve birlikten 
söz etmeye başladı. Devamı sayfa 4’de

Özel Ay kent İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
özel okumayı düşü
nen öğrencilere dev
let desteği verile
ceğini söyledi, öğ 
rene i başına verile 
cek desteklerin,

2 bin 500 TL ile 3 bin 
500 TL arasında 
değişeceğini söyle 
yen işler, müra
caatların 8-18 
Ağustos 2014 tarih
leri arasında yapıla
cağını belirtti. 
Haberi sayfa 2’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

10 Ağustos 2014 günü yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

Gemlik’teki seçmenlerin kullandıkları 
oyları sandık sandık yayınlıyoruz. 

Sandık sandık 
Cumhurhaskanı 
seçim sonuçları 
GEMLİK’TE 58 BİN 563 

SEÇMEN OY KULLANDI
Gemliklice Seçim Kurulu’ndan aldığı 
mız bilgilere göre, Gemlik’te 75 bin 998 
kayıtlı seçmenden 58 bin 563 seç
menin oy kullandığı, 57 bin 450 seç
menin oylarının geçerli sayıldığı, 
toplam 209 sandıktan 1113 geçersiz oy 
çıktığı öğrenildi. Haberi sayfa 5’de

00 I H V •

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“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 ile çalışır, 

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

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞI M” 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 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-ÖGRETİM, 
YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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KİRLETİLEN DİLİMİZ
Dil kirliliği üzerine daha önce de yazmıştım. 

O kadar kanıksanmış ki; kimseler tınmıyor, 
dikkate almıyor, gerçeği görmüyor.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşımız Erhan Izgi, 
Gemlik Körfez Gazetesinde dil kirliliği 
üzerinde aydınlatıcı bir yazıyı kaleme almıştı.

Evet, dilini yitirmiş devletler tarihten silinip, 
yok olup gitmişlerdir. Her yönüyle güçlü 
devletler dostluk kisvesi altında, ilgisi olan 
devletleri kültürel yaklaşım bahanesiyle kendi 
dillerini kullanmaya zorlamışlardır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe’ nin resmi 
dil olduğunu ferman buyursa da, zamanla 
dilde sapmalar olmuş, OsmanlI Devleti Farsça 
ve Arap dillerinin etkisinde uzun yıllar 
kalmıştır. OsmanlI Devleti hüküm sürdüğü 
dönemde gelişmiş ülke olan Fransa’nın dili 
Fransızca’ yı eğitim programına almış, daha 
sonra dünyada yaygın dil olan İngilizce adeta 
vazgeçilmez olmuştur ülkemizde. Oysa, 
görmezden gelinen Türkçe, dünyada en çok 
konuşulan üçüncü dildir.

Kahramanlıklarımızla övünüyor, yiğitlikle övü 
lüyoruz da niçin Türkçe eğitimi öncelikli kıl 
mıyoruz. Yabancı dille eğitime öncelik veriyo 
ruz.

Bağımsız, hür bir ulusuz. Sömürge değiliz. 
Yabancı terimler, bilgili - görgülü olmanın ve 
farklılığın bir simgesi olarak algılandırılmak 
isteniyor.

Türkçe kelimelerden kaldırılan sesli harfler 
sonrası hiçbir anlam ifade etmeyen işyeri 
adları, üretilen ürünlerde marka olarak kul
lanılıyor. Kullanılan bu çeşit marka ve tabirler
le, ürünlere yabancı menşeili ürün görüntüsü 
verilmek isteniyor.

Tüketim toplumuna yöneltilen insanımızı 
yabancı marka tutkunu yaptılar yayın ve 
reklamlarla. Yerli ürün kullanmak zayıflığın 
göstergesi sanki. Yıllarca bu ulus yerli malı 
kullandı. Yerli malı Türk’ün malı diyerek 
övünç duydu.

Merinos kuma.şımız, dünyaca ünlü İngiliz 
kumaşı yerine, İngiltere’’ de ve de birçok dış 
ülkede güvenle kullanıldı. Sümerbank ürünü 
mensucatlar Vfe D'eyKOZ ayhKkdoııarı 
ndİKimızın vazgeçilmez üfüriıefı öıöugu ğloı; 
yurtdışına satıldı.

Ünlü markalar spor malzemelerini fason 
olarak ülkemiz tekstil tesislerinde üreterek 
dünya pazarlarına sunuyor. Tesislerin teknik 
yeterlilikleri dikkate alınmasa, kaliteli 
maızemd, Kusursuz ışÇlıiK'oımash'Kim'aııf,'Kim 
KUııanır o'öunyacd tanınan ma'rKhıarıri'ürün
lerini.

I urK sanayicimi oıâraK üfenığin’ ur’unıere 
i ûrKçe tloıar vermezsen, ta hırım için Çalış
mazsan, topıurnu"yetil Urun Kullanmaya 
yoHeıtmezseh, oaşkaıarı sana ış ve'rsıfi aıye 
öeKifer aurursuh". sömufü auze'nı uzerıhe Kuru
lu oıY'aunyaaa para gücünd’eıfnde’tutânıar, 
nereae uçuk nammâaae ve yataımcı mââae, 
ucuz işçilik, uzun çalışma süresi bulunan ülk
eye ydneıTr. iebısıe*r'dtıı'Kaıır,'yaoandl enere 
yoK phnasına geçerTi drK ıbK&tıı sanayinin 
durumu içler açısı.

Bir zamanlar İtalya ile siyasi gedenlerden 
Ötürü'ilişkilerimiz limonileşmişti.' Italyan 
markai'ı ürümer'e Karşı ylinıÇı Kampanyalar 
öüzehıenmıŞtı.'BoyKöt öncesi,Tsursâ' ba‘ nır 
işyerine İtalyan ismi verilmişti. Bu işyerinden 
Kampanya once'dı 'nıt KraVaı aımfştırri.'riâiKin 
tbjJKiierı yogünıaşıncâ', Tirmd'vıtfınierfnaen 
halka “ İtalya ile ilişkimiz yoktur” duyurusu 
yapmışıırtsunun"üzerine oTirmayâozöilıkıe 
gittim. Niye vazgeçtiniz Italyan ürünü sat
tığınız görüntüsü vermekten dedim ve ekled- 
ım'.*Rrırmana damı vefaiğın d kişi kırriâıf diliy
or musun ?” Sorum üzerine mağaza görevlisi 
duraksadı, gözlerini yere eğdi, aval aval bir hal 
afâı. uevartt enıYn','" rırmana aaını Verdiğin o 
kişi, dünyada gelmiş geçmiş en büyük Türk 
düşmanlarından olan bir Italyan generalidir, 
i'drk e d Kdaar'duşmari kıî'Tunanlııarın yuı*au- 
muzu ışgâ'ıın'ae''Tunan or'ausuna' Kâfıııp diz 
Türklerle savaşmış bir düşman. Bu haini 
ışıetmdne' aa'olaraK Koyuyofsüh. ı urK insanı
na satacağın ürünlerin sanki Italyan menşeili 
ürbnıef bıaugü'a'ûşuncesi oıUşturufc, haKsız 
KazanÇ bıad etrtıeK için, yâiiKiaf oısun'.'..’’ aıye 
rek'dtKe"ııe mâgaza'aan ayı’ıfaım.'Bır 'aâna ’aa 
adımımı atmadım o işyerine.

’TciDancı'dııögrenmeye evbt î'Ydnancı'cllııe 
eğitime hayır!

FııÇoır ahıam"ira'ae btmeyen'rırma a'aı, mahra 
tesciline hayır !

ouraSi' ı'ürKiyd',"anımız, resrrii'aııımTz ı'urKçe.
ıöpıum§di ılı^Kiıerıhab’ ıUrKÇe KonuŞ*," ı linççe 

yaz, Türk dilini yaşat. Unutmayalım, bızleri 
yaşatmamak kalkındırıp, geliştirmemek 
dışımızdakilerin amacı.

Bize, bizden başka dost yok I 
Türk, öğün, Çalış, Güven, 
hıçoır üıusun insanı s'ehaen aana cesur, 

çalışkan ve de zeki değil.

Aykent’teıı devlet desteğinden 
yararlanma! isteyen öğrenciler 

için müracaat çağrısı
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
özel okumayı düşü
nen öğrencilere 
devlet desteği 
verileceğini söyledi. 
İşler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
"Halen devlet 
okullarında öğrenim 
gören 2014-2015 
eğitim-öğretim yılın
dan itibaren özel 
okula devam etmeyi 
düşünen 250 bin 
öğrenciye devlet 
tarafından eğitim- 
öğretim desteği 
verilecek.” dedi. 
Öğrenci başına ve 
rilecek desteklerin, 
2 bin 500 TL ile 3 
bin 500 TL arasında 
değişeceğini 
söyleyen İşler, ana 
sınıfına gidecek 
öğrencilere 2 bin 
500, özel ilkokullara 
gidecek öğrencilere 
3 bin TL, özel 
ortaokul ve liselere 
gideceklere de yıllık 
3 bin 500 TL ödeme 
yapılacağını belirtti.

TOPLAM 250 BİN 
ÖĞRENCİ 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yayın
ladığı tebliğ ve 
kılavuza göre, 2014- 
2015 eğitim öğretim 
yılında özel okul 
öncesi eğitim, 
ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretim okulları
na devam eden 250 
bin öğrenciye eğitim 
ve öğretim desteği 
verileceğini belirten 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet Cev

Ahmet Cevdet İşler

det İşler, açıklaması
na şöyle devam etti. 
“Okul öncesi ve 
ilkokullara 50'şer 
bin, ortaokul ve 
liselere 75'erbin 
olmak üzere iopiam 
250 bin öğrenci 
desteklerden 
yararlanacak.
İllere göre eğitim ve 
öğretim desteği ve 
rilecek okul kademe 
ve türleri, öğrenci 
sayısı, öğrenci ve 
okul seçilmesine 
ilişkin ölçütler ile 
diğer ilgili hususlar 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanan kılavuz
da belirtildi.”

NEYE GÖRE 
VERİLECEK?
İşler, öğrencilerin 
mali durumları 
akademik başarısı, 
öğrenim gören diğer 
kardeşler, anne veya 
babanın ölü -sağ 
veya ayrı olma 
durumları ve 
öğrencinin aldığı

disiplin cezaları 
belirleyici kriterler 
olacağını belirterek, 
ayrıca harp veya 
vazife malulü gazi
lerin çocukları ile 
koruma bakım veya 
barınma kararı veri 
len çocuklara ek 
puan verileceğini 
söyledi.
Okul öncesi eğitime 
devam eden öğren
cilerden 48-66 ay 
yaş grubunda olan
lar eğitim öğretim 
desteğinden yarar
lanabilecek 
Devlet desteğinden 
yararlanmak isteyen 
öğrenciler, halen 
öğrenim gördükleri 
devlet okullarına 18 
Ağustos 2014 tari
hine kadar müracaat 
ederek, e-okul 
üzerinden başvuru
larını yapabilecek, 
özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 2014- 
2015 eğitim ve öğre
tim yılı için okulları

nın kayıt işlem
lerinin devam ettiği
ni, devlet desteğin
den yararlanmak 
isteyen ve devlet 
okullarında okuyan 
öğrenciler için 
okullarında konten
jan olduğunu, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nda okumak 
isteyen öğrencilerin 
18 Ağustos 2014 
tarihine kadar halen 
öğrenim gördükleri 
okul müdürlüklerine 
müracaat etmelerini 
istedi.
Özel okulda okumak 
isteyen devlet oku
lunda eğitim gören 
öğrencilerin devlet 
desteği başvuru ve 
yerleştirme takvimi 
işe şöyle: 
Öğrencilerin müra
caatları 8-18 
Ağustos 2014 tarih
leri arasında yapıla
cak.
28 Ağustos 2014 
tarihinde destekten 
yararlanacak öğren
cilerin isimleri ilan 
edilecek.
5 Eylül 2014 ile 9 
Eylül 2014 tarihleri 
arasında öğrenci 
tercihleri alınarak, 
10 Eylül’de yer
leştirme sonuçları 
açıklanacak.
10-18 Eylül 2014 
tarihleri arasında ise 
kayıtlar yapılacak. 
19 Eylül 2014 tari
hinde boş kalan 
kontenjanlara yedek 
öğrenci listesi ilan 
edilerek, 22-30 Eylül 
tarihleri arasında 
yedek öğrenci lis
tesinden kayıtlar 
yapılacak.

KflŞ6D€B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No; 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95
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Kiralık olomolıili 5 tez sattılar
Bursa’dan kiralanan 
bir otomobilin 5 
kere el değiştirdiği 
ortaya çıktı. Kayıp 
otomobilin Çanak 
kale'ye girerken 
MOBESE kameraları 
tarafından da görün
tülendiği ortaya 
çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesi 
Darmstad Cadde 
si’nde oto kiralama 
işi yapan Mehmet 
Suat Küçük’ün (53) 
dükkanına araç 
kiralamak isteyen 
M.Ö. (41) geldi. 
M.Ö., İstanbul’a git
mek için 10 Nisan 
Perşembe günü 32 
bin lira değerindeki 
16JHY 13 plakalı gri 
renkli otomobili 4 
günlüğüne 400 lira 
karşılığında kiraladı. 
14 Nisan Pazartesi 
günü otomobilini 
saat 14.00’da teslim 
alacak olan Küçük, 
saat 12.00 gibi 
merkez Yıldırım ilçe
si Çınarönü 
Mahallesi’nde 
aracındaki GPRS 
sisteminin kesilmiş 
olduğunu fark etti. 
Sistemin arıza yap
tığını düşünen Kü 
çük, aracın o gün 
gelmemesi üzerine, 
GPRS’in kesilmeden 
önce otomobilin git
tiği adreslere baktı.

Merkez Osmangazi 
ilçesin Yalova yol
unda otomobilin bir 
yedek parçacıya git
tiğini sistemden 
gören Küçük, 
buradaki iş yerine 
gitti. İş yeri sahibi, 
“Otomobili satmak 
için benim iş yerime 
geldiler. Benden 6 
bin lira karşılığında 
otomobili satın 
almamı istediler. 
Ben kabul etmedim, 
ama şahıslar bana 
Çanakkaleli 
olduğunu söyle 
diler” dedi. Bunun 
üzerine otomobili 
kiralayan M.Ö.’yü 
telefonla arayan 
Küçük, “Otomobili 
Çanakkale’de 
pazarcılık yapan 
N.Ş., ona olan bor
cuma karşılık zorla 
aldı” dedi. Küçük, 
Bursa çevresindeki 
yaklaşık 10 benzin
liği kontrol etti. 
Bir akaryakıt istas 
yonunda otomo
bilinin mazot 
aldığını tespit eden

Küçük, güvenlik 
kameralarını incele
di. İki otomobil ile 
akaryakıt istasy
onuna giren şüpheli 
kişilerin, otomobile 
mazot aldığını 
gördü. Bu durum 
üzerine Küçük, 
şüpheli kişilerden 
şikayetçi oldu. 
Elindeki güvenlik 
kamerası görüntü
lerini Çanakkale’ye 
götüren Küçük, 
şüphelilerin yaka
landığı bilgisine 
ulaştı.
Öte yandan kiralık 
otomobilin 5 kez el 
değiştirdiği ortaya 
çıktı. Polis tarafın
dan gözaltına alınan 
M.Ö., aracı F.A.’ya 
verdiğini söyledi. 
Bunun üzerine 
harekete geçen 
ekipler, F.A.’nın da 
otomobili bir hur
dacıya verdiğini, 
hurdacının da S. 
isimli bir şahsa sat
tığını belirledi.
Şüphelilerin S. isimli 
kişinin soyadını

bilmemesi üzerine 
ekipler şahsı tespit 
edemedi.
Emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
3 kişi serbest 
bırakıldı.
öte yandan otomo
bilin sahibi Küçük, 
aracının şüpheli 
kişiler tarafından 
Çanakkale’ye gir
erken MOBESE 
kameraları tarafın
dan görüntülendiği
ni söyledi.
Görüntülerin 
Çanakkale’deki 
emniyette olduğunu 
ifade eden Küçük, 
“Aracım 4 ay önce 
çalındı. Şüpheliler 
yakalandı, ama en 
son aracın teslim 
edildiği kişiyi kimse 
tanımıyor. Bu yüz
den soruşturma 
tıkanıyor. Aracım 
parçalanmış, plakası 
değiştirilmiş ya da 
satılmış olabilir. 4 
aydan beri arıyoruz, 
ama bir sonuç çık
madı. Yaklaşık 32 
bin lira değerindeki 
aracımın bulun
masını istiyorum. 
Ayrıca aracımın 
bagaj kısmında 5 
tane tornavida deliği 
vardı. Aracımı 
görenler, bir an 
önce polise haber 
versinler” diye 
konuştu.

Yol verme
kavgası kanlı

Bursa’da iki sürücü 
arasında yol verme 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 1 
kişi tüfekle ateş 
açılması sonucu 
yaralandı.
Olay Istan bu I- 
Bursa karayolu 
Orhangazi ilçesi 
geçişi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 BS 017 
plakalı lüks ciple 
Yalova’dan 
Orhangazi 
istikametine seyre
den Eray D. (25) ile 
plakası alınamayan 
bir otomobille aynı 
istikamette seyre
den Nail B. (28) 
arasında yol verme 
sorunu yaşandı. 
Şahıslar İznik yolu 
ışıklı kavşağı 
yakınına geldiğinde 

yol kenarında 
durdu. Tartışma 
uzayınca Eray D. 
araçtaki tüfeği 
çıkartarak yere 
iki el ateş etti. 
Tüfekten çıkan 
saçmalardan biri 
bacağına isabet 
eden Nail B. olay 
yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne 
kaldırıldı. Bu sırada 
olay yerinden uzak
laşan Eray D. kısa 
bir süre sonra polis 
ekipleri tarafından 
yakalanarak gözal 
tına alındı. Olayda 
yaralanan Nail 
B’nin sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirilirken, polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Bonzai Kulanüan Metruk Binalar Tikıhor
Bursa'da, insan 
vücudunda ölümcül 
sonuçlara yolaçan 
sentetik uyuşturucu
lar arasında ilk 
sırayı alan bonzainin 
kullanıldığı alanlar 
olarak bilinen 
metruk binaların 
yıkımına, 
Bursa polisinin 
belediyeler ile 
yaptığı işbirliği 
sonucunda 
başlanıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Toplum Destekli 
Polisler, uyuşturu
cuların en fazla 
satıldığı, kullanıldığı 
merkez Yıldırım 
llçesi'ndeki, metruk 
binaları tespit etti.

İlçe Belediyeleriyle 
yapılan görüşmeler 
sonrasında, sahipsiz 
olan veya hissedarı 
fazla olan bu 
binaların sahiplerine 
ulaşılarak, yıkılması 
yönünde karar 
aldırdı.
Yıldırım Belediyesi 

ekipleri tarafından 
Yıldırım Mahallesi 
Yıldırım Caddesi'nde 
bulunan ve madde 
bağımlıları tarafın
dan mesken tutulan 
iki katlı terk edilmiş 
bina, bugün iş maki- 
nalarıyla yıkıldı. 
Toplum Destekli

Polisler tarafından 
yıkımdan önce 
yapılan incelemel
erde bina içerisinde 
madde bağım
lılarının bonzai 
içerken kullandıkları 
düzenekler bulundu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü yetk
ilileri, Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerinde, 
belediyeler ile 
yapılan işbirliği 
sonucu bu yıl 
içerisinde terk 
edilmiş olan 
44 evin yıkıldığını 
belirtirken, 27 
metruk bina hakkın
da ise yıkım kararı 
çıkartıldığını duyur
dular.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Yeni Türkiye!...

12 . Cumhurbaşkanımız secilen Receo 
Tayyip Erdoğan, seçim zaferinden sonra ünlü 
balkon konuşmasını yaptı. Saat 23.10 
başlayan konuşma, 40 dakika sürdü.

Erdoğan’ın tarihi balkon konuşmasının 
özünde “Yeni Türkiye" vurgusu öne çıktı.

Cumuhurbaşkanlığı seçimi süresince yaptığı 
tüm mitinglerde, ayrımcılığı, kavgayı, küfrü, 
aşağılamayı, hakaretleri unuturcasına, 
devletin tepesine seçilince barış ve birlikten 
söz etmeye başladı.

Cuma günü akşamına kadar barış ve 
kardeşlik atkına u$lmivpr muvflu?

Erdoğan konuşmasında Cumhuriyetimizi 
kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün adını bir kez 
bile ağzına almadı.

Menderes, Özal’dan övgüyle söz etti.
Meydanlardaki saldırgan söylemleri yerine, 

yumuşak, okşayıcı, içinde bol Allah sözü 
geçen, bir yerinde ise kitlelere “Fatiha" 
suresini bile okutacak kadar ileri giden ilk 
Cumhurbaşkanını gördük.

Erdoâan konusnjasında Türkive 
Cumhuriyetinden söz etmedi.

Artık, Türk sözcüğünü kullanmaktan sakı
nacağız.

Türk olduğumuzu söylemekten korkar hale 
geleceğiz.

Türkiyeli deyimini kullandı konuşmasında...
Biliyorsunuz resmi dairelerdeki T.C. 

rumuzunu kaldırtan kişidir kendisi.
Paralel Yapıya, meydanlardaki gibi yine 

çattı.
Gülen Cemaatinin tabanına dostluk ve barış 

çağrısı yaptı, yanlıştan dönmelerini istedi.
Aynı yolun yolcusu olduklarını hatırlattı...
Kendisinin cumhubaşkanı seçilmesinden 

sonra, Türkiye’nin artık eskisi gibi olmaya
cağını, yeni bir Türkiye inşa edeceklerini 
söyledi.

Oysa, AKP hükümeti 13 yıldır bu ülkeyi tek 
başına yönetiyor.

Kemalist komutanları içeri tıktırdı, yargıyı 
kendine bağlı hale getirdi, polis devleti kurdu, 
kendini eleştirenleri devletin gücüyle ezdi.

Hatalarını yazan Merkez Gazete patron
larının üzerine mâliyeyi saldı, köşe 
yazarlarını kovurdu.

13 yılda kaç gazeteci işsiz kaldı, iş 
sözleşmeleri iptal edildi?

Herşeye sahiptiler.
Devlet gücünü öyle kullandı ki, giderek muk

tedirleşmeye, despotiaşmaya başladı.
Devlet ihalelerinden malı öyle götürdüler ki, 

bu deşifre olduğu halde hukuk üzerine 
gidemedi.

HSYK hükümetin kuklası haline getirdiler.
Adalete muktedirlere işlemedi.
Neden bu süre içinde yeni Türkiye’yi kura

madılar?
Bunun cevabı verilmedi.
Yeni Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ nın 

Çankaya’ya çıkmasını mı bekliyordu?
Bugüne kadar ülkeye hizmet vermiş olan

ların yaptıklarını görmeyen, yalnız kendi yap
tıklarıyla övünen bir Cumhurbaşkanı ne 
kadar birleştirici olacak göreceğiz.

Bu kafayla yeni Türkiye kurulmaz.
Kurmak istedikleri Türkiye de çağdaş 

demokrasi, çağdaş hukuk kurulabilecek mi?
13 yıllık uygulamada bunları göremedik.

Sihir Çankaya ya çıkmakta mı?

Kapalı Pazaryeriin$aatıdevamediyor
Temeli 7 Şubat 2014 
tarihinde Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın
dan atılan Modern 
Kapalı Pazar Yeri 
İnşaatı sürüyor. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Celal 
Bayar Anadolu 
Meslek Lisesi 
karşısında 9 dönüm
lük arazi üzerine 
yapılan Kapalı Pazar 
yeri inşaatını Bele 
diye Meclis üyeleri 
ve Daire Müdürle 
riyle birlikte 
inceleyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 30 yıldır 
konuşulan ancak bir 
türlü somut gerçek
liğe dönüşmeyen 
Kapalı Pazar Yerini 
yapmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
kaydetti.
Kamuoyunda inşaatı 
yapan firma ortak- 
iârirıdân Engin 
Çelik’in intiharı son
rasında Kapalı Pazar 
Yeri inşaatının dura
cağı yönündeki söy
lentilerin de gerçeği

KATIP

yansıtmadığını anla
tan Refik Yılmaz, 
inşaatın ara verme
den devam ettiğini, 
firma ortaklarının 
ihale şartnamesinde 
yer alan tüm akitleri 
yerine getirdiğini 
bildirdi.
Belediye Meclis 
üyeleri Ercan 
Barutçuoğlu, Ömer 
Uslu, Mukaddes 
Serim, Bayram 
Polat, Orhan Sefil, 
Fehmi Kulaber, 
İbrahim Baki, Esra 
özgül, Turgut 
Durmuş ve daire 
müdürleriyle birlikte 
hem mahalle tara
ması yapan, hem de 
Modern Kapalı Pazar 
Yeri inşaatında

incelemelerde 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’in özlediği 
ve beklediği en 
büyük yatırımlardan 
birisini daha tamam
lamaktan gurur duy
duklarını anlattı. 
Modern Kapalı Pazar 
yerinin ilçeye çok 
yakışacağını vurgu
layan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kapalı Pazar 
yerinde 230 araçlık 
otopark, 420 esnafa 
tezgâh, sağlık ocağı, 
çocuk oyun alanı, 
kafeterya, mescit, 
çocuk emzirme 
odası ve tuvaletlerin 
bulunacağını açık

ladı.
Mahalle Muhtarı 
Enver Çelik’in de 
yer aldığı inceleme 
lerde, Modem Kapalı 
Pazar Yerini bahar 
aylarına kadar 
bitirme ve hizmete 
açma sözü veren 
Refik Yılmaz, 
Osmaniye Mahallesi 
ne yapılacak olan 
açık Pazar yerindeki 
8 dönümlük araziye 
ek olarak 5 dönüm
lük arazinin daha 
kamulaştınldığım 
açıkladı.
Refik Yılmaz, ilçeye 
iki büyük ve modem 
Pazar yeri 
kazandıracaklarını 
müjdeledi.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. FATİH SAVAŞ

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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10 Ağustos 2014 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gemlik’teki seçmenlerin kullandıkları oyları sandık sandık yayınlıyoruz.

M sıılıl Cum hu ıbastanı seçim Milin
Yüksek Seçim Kurulu, 12. Cum hurbaşkan- 
lığı seçimlerinin geçici sonuçlarını açıkladı. 
YSK'nın yaptığı açıklamaya göre Başbakan 
Recep Tayyip Erdo ğan, oyların yüzde 
51.79'unu aldı.
YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre 
cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı 
yüzde 74.12 oldu. Oy kullanan seçmen 
sayısı 41 milyon 283 bin 773. Geçerli oy 
sayısı 40 milyon 545 bin 902 olurken geçer
siz oy sayısı 737 bin 871 oldu.
ERDOĞAN OYLARIN
YÜZDE 51.79'UNU ALDI

YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre 
cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan 
Ekmeleddin Ihsanoğlu yüzde 38.44, 
Sefahattin Demirtaş yüzde 9.76 oranında oy 
aldı.
YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre 
cumhurbaşkanı seçiminde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı.
KESİN SONUÇLAR 15 AĞUSTOSTA 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçlarını 15 
Ağustos Cuma günü açıklayacak.
Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi

Kanunu'na göre, yeni Cumhurbaşkanı 
göreve başlayıncaya kadar görev süresi 
dolan cumhurbaşkanının görevi devam ede- 
cok.
YSK TUTANAK DÜZENLEYECEK 
Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, 
YSK tarafından TBMM Başkanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, 
kamuoyuna ilan edilecek ve Resmi 
Gazete'de yayımlanacak.
Seçilen Cumhurbaşkanı adına, YSK tarafın
dan Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir 
tutanak düzenlenecek.

GEMLİK’TE 58 BİN 563 SEÇMEN OY KULLANDI
ERDOĞM K M- M oy İHSANOĞLU % 47.07- 27.046 oy DEİM? K «2- M5 oy

Gemlik İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığımız bilgilere göre, Gemlik’te 75 bin 998 kayıtlı seçmenden 58 bin 563 seçmenin oy kul
landığı, 57 bin 450 seçmenin oylarının geçerli sayıldığı, toplam 209 sandıktan 1113 geçersiz oy çıktığı öğrenildi.
İŞTE SANDIK SANDIK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

DEVAMI YARIN....

SEÇİM BÖLGESİ 
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Aldığı 
Oy Sayısı

Aldığı 
Oy Sayısı

Aldığı 
Oy Sayısı

Rakamla Rakamla Rakamla

ADLİYE MAH. 1001 188 139 138 0 138 1 66 6 66

ATAMAH. 1002 347 298 292 0 292 6 195 4 93

ATA MAH. 1003 247 187 183 0 183 4 103 2 78

ATAMAH. 1004 246 194 190 0 190 4 79 17 94

BALIKPAZARI MAH. 1005 390 300 294 0 294 6 127 11 156

BALIKPAZARI MAH. 1006 389 317 311 0 311 6 106 8 197

BALIKPAZARI MAH. 1007 388 311 309 0 309 2 145 2 162

BALIKPAZARI MAH. 1008 388 310 306 0 306 4 104 5 197

BÜYÜKKUMLA MAH. 1009 303 234 232 0 232 2, 87 6 139

BÜYÜKKUMLA MAH. 1010 305 243 238 0 238 5 68 33 137

CİHATLI MAH. 1011 317 259 258 0 258 1 133 3 122

CUMHURİYET MAH. 1012 392 298 293 0 293 5 79 10 204

CUMHURİYET MAH. 1013 392 307 305 0 305 2 94 6 205

CUMHURİYET MAH. 1014 393 311 307 0 307 4 91 S 211

CUMHURİYET MAH. 1015 393 288 286 0 286 2 118 7 161

CUMHURİYET MAH. 1016 393 311 306 0 306 5 83 5 218

CUMHURİYET MAH. 1017 393 297 295 0 295 2 112 3 180

CUMHURİYET MAH. 1018 393 307 300 0 300 7 126 8 166

CUMHURİYET MAH. 1019 393 283 279 0 279 4 90 5 184

CUMHURİYET MAH. 1020 392 310 306 0 306 4 80 4 222|
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Ali Kütahya Ortaokulu 
1991 mezunlan İkinci kez hulustu

Geçen yıl Ağustos 
ayında 22 yıl sonra 
ilk buluşmasını 
yapan Ali Kütahya 
Orta Okulu ilk 
mezunları, o günkü 
verdikleri sözü 
tutarak bu yılda 7 
Ağustos Perşembe 
günü akşamı 
K.Kumla Harmanlık 
Restaurantta 2. 
buluştular.
Bu buluşmada da o 
yıldaki Müdür 
yardımcısı olan Feza 
Atasayar ve Matema 
tik öğretmeni Haşan 
Yılmaz da öğrenci
leri ile birlikteydi. 
Matematik öğret
meni Haşan Yılmaz, 
öğrencileri ile o yıl
larda ki anılarını 
paylaştı. Öğrenci
lerinin çok değiştiği
ni hatta çoğunu tanı
makta zorlandı ğım 
belirtse de isimlerini 
duyar duymaz soy
adlarını hemen 
söylemesi öğrenci
lerini şaşırttı.

Haşan Yılmaz bunu 
kendisinin de Bulga 
ristan'dan Türkiye’ 
ye geldiğinde ilk 
öğretmenliğini bu 
okulda yaptığını ve 
kendilerinin ilk 
öğrencisi olduğunu 
onun için onları 
unutmasının müm 
kün olmadığını 
belirtti. Öğrenciler 
de gerek Haşan 
Hocaiarı gerekse 
diğer hocaları ile 
aralarında geçen 
olayları neşe ve

kahkaha içinde bir 
kere daha yaşadılar. 
Müdür Yard. Feza 
Atasayar da yaptığı 
konuşma da başta 
bu birlikteliği büyük 
bir özveri ile gerçek
leştiren ve Ankara 
İzmir ve Bursa gibi 
uzak illerde yaşam
larını sürdüren 
Erbay Kaya, İsmail 
Sevim, Emrah Yetişir 
başta oimak üzere 
tüm öğrencilerini 
kutlayıp teşek kür 
etti. Konuşmanın

deva mında ise; 
Artık bu buluşmanın 
gelenek sel hale 
geldiğini ve sizler 
var oldukça bu kut
lamanın da var ola
cağını belirte rek 
gelemeyen diğer 
arkadaşlarınızın da 
bu güzel güne 
katılımlarını sağla
mak için gereğinin 
yapılmasını istedi. 
Ayrıca kendisinin de 
diğer öğretmen 
arkadaşları bulup bu 
güzel güne katılım

larını sağlayacağının 
sözünü verdi.
İlerleyen saatlerde 
İzmir de müzisyen 
lik yapan Selim 
Gürcan’a what 
sapp la bağlanıldı. 
Gelemediği için 
üzüldüğünü belirten 
eski öğrencisine 
Müd.Yard. Feza 
Atasayar tek bir 
şartla affedeceğini 
söyledi. Şartı: 
Önümüzde ki yıl ilk 
mezunlar için bir 
şarkı hem yazıp hem 
de besteleyip bu ilk 
mezunların şarkısını 
yaratmasını istedi. 
Öğretmeninin teklifi
ni Selim Gürcan 
seve seve kabul 
etti.
Şenlik ve neşe 
içinde geçen 
gecenin sonunda 
seneye buluşmaya 
ve kendi şarkılarını 
bu gece de 
söyleme dilekleri ile 
geceyi sonlandır 
dılar.

Milli Wl 
Minimsi 
için ili anım 

atılmoT
Otoyollardaki ilk 
"akıllı yol” uygu
laması Gebze- 
İzmit batı kavşak
ları arasında 
gerçekleştirilecek. 
ASELSAN'dan 
yapılan açıklama
da, Türkiye’de en 
çok trafik kazası 
Gebze-İzmit batı 
kavşakları arasın
daki 40 kilometre 
uzunluğundaki 
yolda gerçekleşi 
yor. Geçen yılın 
verilerine göre, 
TEM Otoyolunun 
Gebze-İzmit kesi
mi 25 bini ağır 
vasıta olmak üze 
re günlük ortala
ma 70 bin araç 
geçişi ile boğaz 
köprülerinden 
sonra en fazla 
araç trafiğinin 
yaşan dığı yol 
kesimi olarak 
dikkat çekiyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83
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Josue Bursaspor'a imza attı
Bursaspor'un 
Porto'dan 1 yıllığına 
kiralık olarak anlaş
ma sağladığı Josue, 
kendisini yeşil-beya- 
zlı renklere bağlayan 
resmi sözleşmeye 
imza attı.
Yeni sezon hazırlık
larını sürdüren yeşil- 
beyazlı ekip, trans
ferde atağa kalktı. 
Fenerbahçeli 
Holmen'i kiralık 
olarak kadrosuna 
katan Bursaspor 
yönetimi, Porto'nun 
genç yıldızı Josue 
Filipe ile de 1 yıllığı
na kiralık olarak 
anlaşma sağladı.

özlüce Tesisleri'nde 
düzenlenen imza 
törenine AR-GE ve 
Proje Grubu Başkanı 
Kemal Güler, 
Federasyon 
Temsilcisi ve Dış 
İlişkilerden Sorumlu 
Asbaşkan Ali 
Büyükkurt katıldı. 
Federasyon 
Temsilcisi ve Dış 
ilişkilerden Sorumlu 
Asbaşkan Ali 
Büyükkurt, imza 
töreninde yaptığı 
açıklamada, 
"Taraftarımızı ve 
camiamızı mutlu 
etmek için uğraşıy
oruz. Kariyeri

başarılarla dolu bir 
oyuncu. Prensip 
anlaşmasına 
vardığımız başka 
oyuncular da var.

Taraftarlarımızdan 
isteğimiz bizi yalnız 
bırakmasınlar. Boş 
tribünlere oynamayı 
kimse istemez.

Transferlerimiz 
camiamıza hayırlı 
olsun" diye konuştu.

Törende konuşan 23 

yaşındaki orta saha 
oyuncusu Josue 
Filipe ise, 
"Bu transferin 
gerçekleşmesinde 
emeği geçen 
başkanımıza ve 
yönetim kurulumuza 
teşekkür ediyorum. 
Gerçekten bu trans
ferin gerçek
leşmesinde emek 
harcandı. Saha 
içinde elimden gelen 
her şeyi yapacağıma 
söz veriyorum. 
Bunun neticesinde 
büyük başarılar 
kazanacağımıza 
inanıyorum" diye 
konuştu.

Coıanaksnor Destek Gecesi yapıyor
Transfer dönemine 
hızlı giren ve çok 
sayıda Süper 
Amatör Küme oyun
cusunu kadrosuna 
katan, 1. Amatör 
kümede mücadele 
edecek Gemlik Ekibi 
Çotanakspor, sezon 
öncesinde destek 
gecesi yapıyor.
8 Eylül Pazartesi 
günü, Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
yapılacak olan 
destek gecesinde, 
tanınmış şarkıcı, 
manken Tuğba 
Altıntop da sahne 
alacak. Yüksek 
katılımın beklendiği 
gece öncesinde, 
Çotanakspor yöneti
mi şimdiden ciddi 

anlamda hazırlık 
yaparken, siyaset ve 
spor camiasının 
önemli isimlerinin de 
destek gecesine 
katılacağı söylendi. 
Çotanakspor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz; "Göreve 
başlarken hedefle 
rimizin büyük 
olduğunu 
söylemiştik. Kısa 
dönemde yaptığımız 
çalışmalar ve 
geldiğimiz nokta ile 
ne konuyu ne 
kadar ciddiye 
aldığımızı da göster
miş olduk. Gemlik’te 
fark yaratmak isti 
yoruz. Çok sayıda 
Gemlikli oyuncu, 
amatör futbol

yaşantısı sonrası, 
profesyonel takım
lara geçişte sorunlar 
yaşıyor. Gemlik’in 
bir profesyonel takı 
mı olursa, tüm Gem 

lik için önemli bir ba 
samak olacak, genç
lerimiz daha iyi nok
taya gelecektir. Biz 
profesyonel olmak 
için elimizden geleni 

yapacak, çok kısa 
dönemde de bunu 
başaracağız” dedi. 
Ayrıca Tuğba Altın 
top’un da konser 
vereceği destek 

gecesinin davetiyele 
rine de, kulüp binası 
ve Çiz gi Menejerlik 
Organizasyon Şir
ketinde ulaşılabile
ceği belirtildi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetOsi.com

http://www.gemlikkorfezgazetOsi.com
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Bllİiş
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Interna 
tional Services in 
Education (İSE) ve 
National Security 
Language Initiative 
for Youth (NSLI-Y) 
kurumlarının ortak 
projesi ile Türkçe 
öğrenmek, Türk aile 
yapısı ve Türk 
kültürünü yaşa
yarak tanımak 
amacıyla kente 
gelen ABD'li 
gençler yetenek
leriyle dikkat çekiy
or. Büyükşehir 
Belediyesi'nin 3 
yıldır destek verdiği 
program kapsamın
da Bursa'ya gelen 
gençler, 6 hafta 
boyunca gönüllü 
ailelerin yanında 
kalıyor. Türkçe 
öğrenmek amacıyla 
Bursa'ya gelen 14 
Amerikalı lise 
öğrencisi, bir yan
dan da Bursa'yı 
gezerek tarihi ve 
turistik mekanlar 
hakkında bilgi 
sahibi oluyor. 
Türkiye'de bir
birinden farklı etkin
liklerle eğlenceli 
zaman da geçiren 
ABD'li gençler, 
Büyükşehir Bele 
diyesi Orkestrası'n 
da, öğrendikleri 
Türkçe şarkıları

söyleyerek, yete 
Dekleriyle göz 
doldurdu. Büyükşe 
hir Belediye Başka 
m Recep Altepe ile 
birlikte 'Bursa'nın 
Ufak Tefek Taşlan' 
adlı türküyü 
seslendiren gençler, 
yaklaşık 4 haftada 
öğrendikleri Türkçe 
ile şarkılar söyley
erek önemli bir 
başarıya imza attı. 
Sophia ve Brendan 
adlı gençler, 'Divane 
Aşık Gibi' adlı 
sevilen parçayı 
seslendirerek adeta 
gönülleri fethetti. 
Bursa'ya gelmeden 
önce hiç Türkçe 
bilmediğini söyle 
yen Sophia, Bur 
sa'da Türkçe'yi 
öğrenirken farklı bir 
kültürü de tanı
manın sevincini 
yaşadığını söyledi. 
Brendan ise

Bursa'da, yeni bir 
dil ve kültürü 
öğrenirken aynı 
zamanda Türkçe 
şarkılar ve halk 
oyunlarını da öğren
menin mutluluğunu 
taşıdığını vurguladı. 
ABD'li gençler, 
Türkçe'yi ve Türk 
kültürünü yakından 
tanımalarına destek 
olan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe'ye de teşek 
kür etti. Başkan 
Altepe ise ABD'li 
gençlerin kısa 
sürede önemli bir 
adım attıklarını 
belirterek, gençlerin 
Bursa'da yakından 
tanıdıkları Türkçe 
ve Türk kültürünü 
kendi ülkelerinde 
tanıtarak, Türki 
ye'nin kültür elçileri 
olacaklarını ifade 
etti.

Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan (BYEGM) 
desteklenen ve 
Çanakkale 
Zaferi'nin 100. yılı 
dolayısıyla Bursa’ya 
gelen Çanakkale 
Gezici Müzesi, 
vatandaşlara 
duygulu anlar 
yaşattı.
BursalIlara kapısını 
açan müzeyi gezen 
vatandaşlar, kendi
lerini Çanakkale 
savaşında hisse 
diyor. Gezici müze 
bir hafta boyunca 
Heykel meydanında 
ücretsiz olarak 
ziyaret edilebilecek. 
Gezici müzede 
Çanakkale savaşın
dan kalma mermiler 
ve eşyalar bulunu 
yor. "Şehitler 
diyarından

Anadolu'ya" slo
ganıyla yola çıkan 
ve 11-17 Ağustos 
tarihleri arasında bir 
hafta süre ile 
ziyaretçilere açık 
olacak Çanakkale 
Gezici Müzesi’ne 
BursalIlar ilk 
dakikalardan 
itibaren büyük ilgi 
gösterdi.
Çanakkale zaferinin 
100. yılı münase
betiyle birçok şehri 
ziyaret eden 
müzede, cephede 

askerlerin kullandığı 
çarıklardan yazdık
ları mektuplara, 
çeşitli savaş malze 
melerinden şahsi ve 
askeri objelere 
kadar Çanakkale 
ruhunu en yalın biçi 
mi ile ortaya koyan 
birçok malzeme 
teşhir ediliyor. 
Müzeyi gezen vatan 
daşlar, 300 bine 
yakın Mehmetçiğin 
şehit düştüğü 
savaşı hatırlayıp 
duygulanıyor.

SATILIK
ÜMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
PİNELİ ■ 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 2245136111 
05324930377

‘Gemlik Körfez" www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Artık günlük borç dahi sorgulanabilecek
Gelir İdaresi borç 
sorgulama sistemini 
güncelledi. Artık 
web sitesinden gün
lük borç sorgula 
nabilecek.
Gelir İdaresi 
Başkanlığınca web 
sitesi üzerinden 
hizmet veren Borç 
Bilgilendirme 
Servisinin, kesin
leşmiş vergi ve vergi 
dairesine intikal 
etmiş diğer kamu 
alacaklarına ilişkin 
borç bilgilerinin 
anlık olarak öğre- 
nilebilmesine imkan 
verecek şekilde

yenilendiği bildirildi 
Başkanlığın internet 
sitesindeki duyuru
da, Kurum'un inter
net ve bilişim 
teknolojilerini etkin 
bir şekilde kulla
narak yeni hizmet 
seçenekleriyle 
mükelleflerinin 
vergiye gönüllü uyu
munu artırmaya 
yönelik çalışmalara 
devam ettiği ifade 
edildi.
"Mükelleflerimize 
2012 yılından bu 
yana Başkanlığımız 
internet vergi dairesi 
"intvd.gib.gov.tr”

üzerinden hizmet 
veren Borç 
Bilgilendirme 
Servisi, 1 Ağustos

2014 tarihinden 
itibaren kesinleşmiş 
vergi ve vergi daire
sine intikal etmiş

diğer kamu alacak
larına ilişkin borç 
bilgilerinin anlık 
olarak öğre- 
nilebilmesine imkan 
verecek şekilde 
yenilenmiştir" 
açıklamasına yer 
verilen duyuruda, 
güncel tüm vergi 
borçları ile diğer 
kamu alacaklarına 
ilişkin borçların 
(usulsüzlük 
cezalan, vergi ziya-ı 
cezası, nüfus para 
cezası, askerlik para 
cezası, yük
seköğrenim 
harç ve kredi 

borcu, karayolları 
geçiş ücret/idari 
para cezaları ve 
diğerleri) ayrın
tılarının 7 gün 24 
saat 
"www.gib.gov.tr" 
adresinden ücretsiz 
olarak öğrenebile
ceği kaydedildi. 
Ayrıca Gelir 
İdaresi 
Başkanlığının anlık 
borç sorgulama 
servisinin, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
ile belediyelerin tah
sil ettiği vergileri 
kapsamadığı da 
bildirildi.

İnternet bankacılığı kullananların sayısında artış
İnternet bankacılığı 
kullanan aktif müş
teri sayısı son 1 
yılda 1 milyon 776 
bin artış gösterdi. 
Nisan-Haziran 2014 
döneminde ise yak
laşık 12 milyon 134 
bin bireysel müşteri 
en az bir kez inter
net bankacılığı giriş 
işlemi yaptı. Nisan- 
Haziran 2014 döne
minde internet 
bankacılığı ile 10 
milyon adet yatırım 
işlemi gerçekti, bu 
işlemlerin hacmi ise 
yaklaşık 109 milyar 
TL’ye ulaştı.
Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından 
yayınlanan Mart- 
Haziran 2014 döne
mine ait İnternet ve 
Mobil Bankacılık 
istatistiki verileri 

bankacılık müşteri
lerinin internet ve 
mobil bankacılığı 
giderek daha çok 
tercih ettiğini gözler 
önüne serdi. Mobil 
bankacılık yapmak 
üzere sistemde 
kayıtlı olan ve en az 
bir kez giriş işlemi 
yapmış müşteri 
sayısı ise Haziran 
2014 itibariyle 7 
milyon 514 bin 
kişiye ulaştı.
Bunların 6 milyon 94 
bini (yüzde 65’i) 
Nisan-Haziran 2014 
dönemi içerisinde 
en az bir kez giriş 
işlemi yaptı. Son bir 
yıl içerisinde en az 
bir kez giriş işlemi 
yapmış mobil 
bankacılık müşteri 
sayısı ise 4 milyon 
851 bin kişiye ulaştı.

İnternet bankacılığı 
yapmak üzere sis
temde kayıtlı olan ve 
en az bir kez giriş 
işlemi yapmış 
toplam bireysel 
müşteri sayısı, 
Haziran 2014 
itibariyle 29 milyon 
669 bin kişi oldu. 
Son bir yıl içerisinde 
en az bir kez giriş 
işlemi yapmış 

toplam bireysel 
müşteri sayısı ise 
yaklaşık 17 milyon 
807 bin kişiye ulaştı. 
Nisan-Haziran 2014 
döneminde yaklaşık 
12 milyon 134 bin 
bireysel müşteri en 
az bir kez internet 
bankacılığı giriş işle
mi yaptı. Buna göre, 
toplam kayıtlı birey
sel müşteri sayısının 

yüzde 41’i internet 
üzerinden işlem 
yaptı. Nisan-Haziran 
2014 döneminde, 
aktif bireysel müş
teri sayısında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 666 bin kişi, 
bir önceki üç aylık 
döneme göre ise 96 
bin kişi artış oldu. 
Haziran 2014 
itibariyle, internet 
üzerinden işlem 
yapan kurumsal 
müşteri sayısı ise 2 
milyon 152 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
Bunların 1 milyon 90 
bini (yüzde 51 ’i) 
Nisan-Haziran 2014 
dönemi içerisinde 
en az bir kez giriş 
işlemi yaptı. Son bir 
yıl içerisinde en az 
bir kez giriş işlemi 

yapmış kurumsal 
müşteri sayısı ise 1 
milyon 311 bine 
ulaştı. İnternet 
bankacılığı için 
kayıt yaptıran ve 
en az bir kez giriş 
işlemi yapmış 
toplam (bireysel ve 
kurumsal) müşteri
lerin yüzde 42’si 
Nisan-Haziran 2014 
döneminde en az bir 
kez internet 
bankacılığı işlemi 
gerçekleştirdi.
Nisan-Haziran 2014 
döneminde, toplam 
aktif müşteri 
sayısında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 
milyon 776 bin 
kişi, bir önceki üç 
aylık döneme göre 
ise 119 bin kişi artış 
oldu

UtHtKLI ItlttUNLAH KISMI UAIHLLLH UtNIZUlUHUSU

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
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

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
KAYMAKAMLIK

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

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

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 7166

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
Pamukkele 612 OO 25
DENİZ UÇAĞI «13 öe 13
Pagaaus Atanla Sayahat 814 «3 02
METRO «13 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 7 7
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Eaada* 614 46 48
Anıtur eı a 47 71
Kamil Koç 812 O1 83

DAĞITICILARw
ı

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

II HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

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

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
। Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
| Gemlik Taksi 513 23 24

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz 9-13 16 45
Beyza Petrol 313 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4945

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)

IHlIllllEIlMİ
VENÜS SİNEMASI

Muska: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15
Ceza: 

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

Bizim Hoca: 
13:30-15:30-17:30-

20:30

5133321

http://www.gib.gov.tr
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İIT ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİRMARKA...

H E R T Ü R L Ü 2 . E L A R A ÇA L I N I R S A T^L I R 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

gf“Ziya Kaya Mah. Hürriyet Çâd?®Q: 28 GEMLİK Te^ : O 224,514 2£25 - Faxj £224 5.J425 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

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

www.manastiremlak.sahibinden.oom - www.ilan.com.tr/manastiremlak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.oom
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


İKAVLAKİ
HKAVLAkB
REYTİN RBÇBLİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 1 

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

KAVLAK
DOĞANIN HAZÎNESİ

^P^f^,retintfer 

eytin&\j|jH 
fcZeytinyag] 
7-| Kestane Şekeri MNfl 
f WYoresel RcçellerW^Ç>ı 

' k Kozmetik.I İriınlerWh:'Mi

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

GemlikKSrfez YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Ağustos 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

nktı, burnu
bile kanamadı...

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

DEPREM CHP DEN BAŞLAYACAK...
AKP karşısında muhalefet 9 kez yenildi.
Her yenilgiden sonra iki partinin de lideri 

kameralar karşısına çıkarak, seçimlerden 
başarıyla çıktıklarını söylediler.

Aynı, Cumhurbaşkanı seçimlerinden 
sonra yaptıkları gibi.

Bahçeli, seçim sonuçlarının açıklandığı 
gece konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ise geceyi evinde geçirdi, kameralar karşı 
sına Genel Başkan Yardımcısını çıkardı.

Devamı sayfa 4’de

Dün, Bursa Gemlik 
Karayolu Yeniköy 
girişinde meydana 
gelen trafik kazasın
da, yol kenarındaki 
durağı yıkan 
araç sürücüsü şans 
eseri burnu bile 
kanamadan kurtul
du. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
yolcu indirme

bindirme durağını 
parçalayarak, su 
harkına uçan 
otomobil sürücüsü 
hakkında “devlet 
malına zarar 
vermekten ve 
hatalı araç bulan
maktan” hakkında 
yasal işlem yapıla
cağı öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

50 Kr.

iiMunv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Emniyet araç 
filosu güçlendi

Hayırsever işadamlarının destekleriyle Em 
niyet Müdürlüğüne 2 Fiat Doblo, 1 Toyoto 
Hlux marka araçların yanı sıra Yunus 
timinde kullanılmak üzere 2’de motosiklet 
alındı. Haberi sayfa 2’de

Emeiliönrcimeıesoıııiireıı
Gemlik’te uzun yıllar Gazi İlköğretim Okulun 
da sınıf öğretmenliği yapan Talia Doğan, 
yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak haya
ta gözlerini yumdu. Gemlik’te 1970 ve 1980’li 
yıllarda yüzlerce öğrenci yetiştiren Talia 
öğretmenin cenazesi dün Merkez Solaksu 
başı Camiinden öğle namazından sonra kılı
nan cenaze namazı ardından ilçe mezarlığın
da toprağa verildi. Cenazede, eğitim camia 
sından kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

00 0 00 V I

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru”

2014
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 
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 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
iiMunv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Emniyet araç filosu güçlendi
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü araç 
filosu güçlendi. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
girişimleri ve 
hayırsever 
işadamlarının büyük 
destekleriyle 
Emniyet Müdürlü 
ğüne 2 Fiat Doblo, 1 
Toyoto Hlux marka 
araçların yanı sıra 
Yunus timinde kul
lanılmak üzere 2’de 
motosiklet alındı. 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanında düzenlenen 
törenle araçlar 
Emniyet Müdürlü 
ğüne teslim edildi. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik. 
Yılmaz, Bursa İl 
Emniyet Müdürü 
Sabri Durmuşlar ile 
birlikte İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz Erçe 
tin ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı 
törende Belediye

Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve Ahmet 
Avcı’da yer aldı. 
Törende konuşan 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, viz 
yon ve misyonlarını 
sıfır suç olarak 
hedef (ediklerini 
belirterek, mobil 
imkanların artma 
sıyla bu hedeflerine 

daha çabuk ulaşa
caklarını bildirdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Gemlik’in her alanda 
marka değerini yük
seltip, yaşam kalite 
sini artırmayı 
düşündüklerini ifade 
ederek, hayırsever 
vatandaşların, okul 
yapımı, eğitim ve 
sağlığa yönelik 

önemli desteklerini 
Emniyete alınan 
araçlarla taçlandır 
dığını açıkladı. 
Gemlik Belediyesi 
olarak Emniyete 
daha önce bir mobil 
karakol minibüsü ve 
motosiklet aldıklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, yeni araçlar
la daha güçlü bir 
Emniyet kadrosu 

oluştuğunu anlattı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ta, 
Emniyet ve asayişin 
bir kentin ve 
toplumun solmazsa 
olmazı olduğunu 
vurgulayarak, 
Kumsaz ve Kumla 
bölgelerinde kul
lanılacak olan 
araçların emniyet 
müdürlüğünün işini 

kolaylaştıracağına 
dikkat çekti. 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne araç alımına 
katkı koyan kurum 
ve kuruluş temsilci
lerine plaket takdim 
edildi. Kurban kesi
minin ardından 
araçlar İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’ın 
dualarıyla hizmete 
girdi.

Durağı yıktı, burnu bile kanamanı...

Dün, Bursa Gemlik 
Karayolu Yeniköy 
girişinde meydana 
gelen trafik kazasın
da, yol kenarındaki 
durağı yıkan 
araç sürücüsü şans 
eseri burnu bile 
kanamadan 
kurtuldu.
Kaza saat 11.30 
sıralarında Bursa 
yönünden İstanbul’a 
yönüne giden, 
sürücüsünün adını 
öğrenemediğimiz

34 AB 9861 plakalı 
özel otomobil 
sürücüsü, 
Yeniköy çatağında 
yanından geçen bir 
TIR’ın üzerine 
geldiğini sanarak 
direksiyon kırınca 
yol kenarında bulu
nan Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait 
yolcu indirme 
bindirme durağını 
parçalayarak, su 
harkına uçtu, 
özel oto sürücüsü 

kendi imkanlarıyla 
araçtan çıkarak 
yakınlarına kaza 
yaptığı haberini 
verdi.
Jaguar marka 
aracın alt takım
larının büyük hasar 
gördüğü kazada 
şans eseri olarak 
sürücünün 
yaralanmadan 
kazayı atlatması, 
olayı görenleri de 
hayrete düşürdü. 
Bölge trafik ekipleri

kazadan sonra olay 
yerine gelerek 
sürücünün 
kimliğini tespit ettik
ten sonra alkol 
kontrolü yaptılar. 
Kaza yapan araç 
şoförü hakkında 
düzenlenen tutanak
tan sonra “devlet 
malına zarar 
vermekten ve 
hatalı araç kulan- 
maktan” hakkında 
yasal işlem yapıla
cağı öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yan yatan ûtcmohilılen sağ aktı
Mudanya’da mey
dana gelen kazada, 
park halindeki iki 
otomobile çarparak 
yan yatan aracın 
sürücüsü hafif yara
landı.
Işıklı kavşağa süratli 
giren Çağlar B. 
idaresindeki 16 BLY 
20 plakalı otomobil, 
kontrolden çıkarak, 
park halindeki 16 
CRY 12 ve 16 JL 273 
plakalı otomobillere

aiiiiimlıııııtıılıılıııiaıtıııaılıılı
Çekyat üzerinde 
unutulan bıçak, din
lenmek için uzanan 
fabrika işçisinin 
sırtına saplandı. 
Hastaneye kaldırılan 
şahıs, tedavisinin 
ardından taburcu 
edildi.
Akıllara durgunluk 
veren olay, önceki 
gün saat 17.00 
sıralarında Alemdar 
Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi'nde 
yaşandı.

Tornnınıla ilgilBnmeıli ılhıe ılolıtonı ılarıı etli
İnegöl ilçesinde özel 
bir hastanede mey
dana gelen olayda, 
iddiaya göre, torunu 
ile ilgilenilmediği 
gerekçesiyle bir 
dede, doktorla 
tartıştı. Olayı hasta
nenin dışında 
görüntülemek 
isteyen basın men
suplarına, hastane 
yetkilileri sözlü 
hakarette bulunması 
dikkat çekti.
Edinilen bilgilere 
göre, S.M. ile H.M. 
çiftinin bebeği bir 
yaşındaki K.M.’yi 
alan dede A.G., 
kusma ve yüksek 
ateş nedeniyle, bir 
ticari taksi ile özel 
hastaneye getirdi. 
Çocuk doktoruna

çarpıp hasar verdik
ten sonra ana 
caddede yan yattı. 
Vatandaşlar tarafın

dan hafif yaralı 
olarak araçtan 
çıkarılan sürücü 
Beycan, 112 ekibinin

İş çıkışı evine ge 
lerek dinlenmek

isteyen 48 yaşındaki 
Y.Y.,

konuyu anlatan 
dede A.G., torunu ile 
ilgilenilmediğini 
iddia ederek, çocuk 
doktoru ile 
münakaşaya girdi. 
Yaşanan tartışma 
sırasında, doktor ile 
dede arasındaki 
tartışma kavgaya 
dönüştü. Doktorun 
burnundan yara

landığı kavga has
tane güvenliklerinin 
müdahalesi sonu
cunda sona erdi. 
Yaşanan olaya iyice 
sinirlenen dede 
A.G., ateşler içinde 
olan bir yaşındaki 
torununu alıp, yine 
ticari araçla bir 
başka özel hasta 
neye götürdü.

ilk müdahalesinin 
ardından Mudanya 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Bahse 
konu yerde bir gün 
evvel otomobilin 
çarptığı bir yaya 
hayatını kaybetmişti. 
Vatandaşlar, ışıklara 
yakın olan bu 
kavşağa sürücülerin 
hızlarını kesmek için 
Karayolları tarafın
dan kasis konul
masını istedi.

çekyata uzandı. 
Ancak acıyla 
yerinden fırlayan 
Y.Y., çekyat 
üzerinde bir bıçak 
olduğunu fark etti. 
Sırtından kan 
aktığım gören Y.Y., 
hemen 112'yi ara
yarak yardım istedi. 
Ambulansla Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan
Y.Y.,tedavisinin 
ardından taburcu 
edildi.

Torununu alıp başka 
bir özel hastaneye 
giden dede, emniyet 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, 
yaralandığı iddia 
edilen doktor da 
sağlık raporunun 
ardından Alanyurt 
Polis Noktasına 
giderek şikayetçi 
olup ifade verdi. 
Dede A.G., polise 
verdiği ilk 
ifadesinde, “Doktora 
torunumun yüksek 
ateşi var, durumu 
acil, sürekli kusuyor 
dedim. Doktor bana, 
sırada bekleyenler 
var, burası acil 
servis değil diye 
çıkıştı. Bu yüzden 
tartıştık” dediği 
bildirildi.

Bursa'da 
uyuşturucu
operasyonu

Bursa'da polis 
ekipleri, yaptıkları 
çalışmalar net
icesinde operasyon 
yaptıkları bir evden 
6 gram esrar ve 
39 adet hap ele 
geçirdi.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacıseyfettin 
Mahallesi Doğru 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Yıldırım Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, yaptıkları çalış
malar neticesinde 
şüphelendikleri eve 
baskın yaptı.
Yapılan operasyon
da 6 gram esrar ve 
39 adet hap ele 
geçirilirken. N.Ç. ile

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

S.Ç. gözaltına 
alındı.
Merkez Yıldırım 
ilçesi Duaçınar 
Mahallesi'nde de 
uygulama yapan 
polis ekipleri, 
şüphelendikleri bir 
aracı durdurdu. 
Aracın içerisinde 
yapılan aramada 
bonzai ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
T.N., hakkında 
'kullanmak için 
uyuşturucu veya 
ayıraca madde 
satın almak, kabul 
etmek veya bulun
durmak' suçundan 
işlem yapıldı.
Polis, her iki olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı

aTO. ABONE OLDUNUZ MU?
■BBBSmnB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

rill 7 “SUYUNU BOŞA I 
| HARCAMA»

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" *

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın —
«Gemlik Körfez’^ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

DEPREM CHP DEN BAŞLAYACAK...
Kılıçdaroğlu, 9 seçim yenilgisinden 

sonra hala yenilgiyi yenen de arıyorsa, 
buna ancak “pes” denir.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep 
Tayyip Erdoğan’ın devletin tüm 
olanaklarını kullanması, seçim çalış
malarında kullanılmak üzere 55 milyon 
lira bağış toplaması, tüm Tv. 
Kanallarını saatlerce kullanması, TRT’yi 
emirlerine vermesi, 14 tane siyasi par
tinin Çatı Adayını destekleyerek seçim
den yenilgiyle çıkmalarının izah edile
cek tarafı yoktur.

Bu beceriksizliktir.
Seçimlere iyi asılınmamasıdır.
Bunun örneğini Gemlik’te yaşadık.
30 Mart günü yapılan yerel seçimlerde 

CHP ve MHP adaylarını nasıl destek
lediler, nasıl kapı kapı çalıştılar, broşür
ler, afişler, kahve toplantılar vb..

Ekmeleddin Ihsanoğlu’nu 
Cumhurbaşkanlığı için aday gösteren
lerin ne kadar çalıştıklarını gördük.

Formaliteden göründüler ortalıkta.
Bazı partilerin sandık müşahidleri ve 

sandık kurul üyeleri bile yoktu.
Çatı adayını ortaya koyanlar ve 

destekleyen siyasi partiler bu yenil
ginin muhasebesini yapmalıdırlar.

CHP içinde muhalif kanad olarak 
adlan dırılan ve ilk günden beri 
Ihsanoğlu’nu desteklemediklerini açık
layan ulusalcı kanat milletvekilleri, dün 
bir bildiri yayınladı.

CHP içinde deprem başladı.
Kurultay toplanır mı, toplanmaz mı 

bilmem ama, CHP bu kafa ile 2015 
seçimlerinde de başarılı olamaz.

Partiyi sosyal demokrat çizgiden daha 
geri lere çekenler, şapkasını çıkarıp 
durum değerlendirmesi yapmalılar.

Sosyal demokratların sahip çıka
madığı emekçi kesimler, garip- gureba, 
esnafa ve tarım kesimi hala AKP’ye oy 
veriyorsa burada söz bitti demektir.

Yaşamlarını bu partiye adayan mily
onlarca kişiyi sukutu hayale uğrat
maya, CHP üst yönetimin hakkı yoktur.

Bu işi beceremiyorlarsa bırakıp gitsin
ler.

Mutlaka o partiye sahip çıkacak 
gerçek sosyal demokratlar çıkacaktır.

Bunca yolsuzluk, hırsızlık ve ahlaksı
zlığa karşın sizler başarı sağlayamıyor- 
sanız, ne zaman sağlayacaksınız?

CHP Kurultayı toplanmalı ve bu konu 
enine boyuna tartışılmalıdır.

Yoksa çok sandığa gider gelir aynı 
sonucu alırsınız.

Nıus'ta'ra 'AemaVin kurduğu, 
Cumhuriyeti kuran partinin bu 
sonuçları hak etmediğini düşünüyo
rum.

Lider çıkaramayan, iktidar olamayan 
siyasi partiler, tarihin çöplüğünde yok 
olurlar.

İstiklal Caddesi LC 
VVaikiki yakınlarında 
meydana gelen olay
da, sıcaktan bunalan 
bir vatandaş 
fenalaştı.
Otobüs durağında 
vatandaşların oto
büs beklediği sıra
da, aniden fenalaşan 
30-35 yaşlarındaki 
vatandaş için çevre
dekiler tarafından 
ambulans çağırıldı. 
Ambulans ile has
taneye kaldırılan 
vatandaş tedavi altı
na alındı

Umurbey’de bugün 
sular kesilecek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) 
tarafından Osman 
gazi ve Gemlik 
ilçelerinde 13-30 
Ağustos tarihlerin 
de su kesintisi 
yapılacak.
BUSKİ yetkililerinin 
açıklamasına göre, 
altyapı çalışmaları 
sebebiyleOsmanga 
zi ilçesi Küçükba 
lıklı Mahallesi'nin 
Küçükbalıklı Cadde 
si ve Şanlı 
Cadde'nin doğusun 
dan başlayıp Doğu 
Yakın Çevre Yolu

ve İnönü 
Caddesi'ne kadar 
uzanan bölümleri 
ile Veysel Karani 
Mahallesi ve 
civarında 13 
Ağustos Çarşamba 
günü 08.00 ile 
24.00 saatleri 
arasında,Gemlik 
ilçesinde ise 
Umurbey Parsbey 
Mahallesi ve civa 
rında, 13 Ağustos 
Çarşamba günü ile 
30 Ağustos 
Cumartesi tarihleri 
arasında zaman 
zaman su kesintisi 
yapılacak.

fili Ciril’e 30 oy çıktı
10 Ağustos Pazar 
günü yapılan 
Cumhurbaşkanlığı 
birinci tur seçim
lerinde, Recep Tay 
yip Erdoğan, Ekme 
leddin İhsan oğlu, 
Sefahattin Demir 
taş aday olmuştu. 
10 Ağustos 2014 
günü sandıkların 
açılıp oyların 
sayıldığı sırada, 
ilçemizdeki bir 
sandıktan 30 adet 
Ali Cirit’e oy çıktığı 
öğrenildi.
Ali Cirit’e çıkan 30 
oy pusulasında 
şöyle yazıyor: 
“Hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir. 
Milletin cumhur

başkanı olacağıma 
hırsıza uğursuza 
göz yşummayaca 
ğıma halkın huzu
runda ant içerim. 
Emirdağlı Ali Cirit 
Gemlik “

MEHMET KILIÇ ADINA AYŞİL 
TEKSTİL SANAYİ VE LİD. Ş11. 'DEN 
DEVRALDIĞIMIZ ZIMUBOM6047447 

SAYILI KONŞİMENTO VE ORDİNOMUZ 
KAYBOLMUŞTUR. HUKUMSUZÖUR

ELEMAN IRANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
AKCflN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK
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Bursa Temmuz'da ihracatta
üçüncülüğe geriledi

Türkiye ihracatının 
lokomotif illeri 
arasında bulunan 
Bursa, Temmuz 
ayında 1 milyar 76 
milyon 100 bin dolar 
ihracat gerçekleştir
erek, ikinci sıradaki 
yerinden 
üçüncülüğe geriledi. 
Temmuz'da 
İstanbul 5 milyar 
809 milyon 641 bin 
dolar ihracat ile ilk 
sırada, 1 milyar 113 
milyon 78 bin dolar
lık ihracat oranı 
ile Kocaeli ikinci 
sırada yer aldı. 
Otomotiv, tekstil, 
makine, hazır giyim 
ve konfeksion sek
törleri ile öne çıkan 
Bursa, Temmuz ayı 
ihracat sıralamasın
da üçüncü sırada 
yer aldı. Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi'nden (TİM) 
elde edilen verilere 
göre kentten Ocak

ayında 972 milyon 
882 bin dolar, 
Şubat'ta 1 milyar 
72 milyon 488 bin 
dolar, Mart'ta 1 mil
yar 197 milyon 406 
bin dolar, Nisan'da 1 
milyar 171 milyon 
861 bin dolar, 
Mayıs'ta 1 milyar 
i Rn nn.ij.wQn RR4 hin. 
dolar, Haziran'da 1 

milyar 144 milyon 
929 bin dolar, 
Temmuz ayında ise 
1 milyar 76 milyon 
100 bin dolar ihracat 
yapıldı.
Temmuz ayında 
ise Bursa ihracat 
sıralamasında 
geriledi.
Temmuz’da.
İstanbul'dan 5 mil

yar 809 milyon 641 
bin dolar ihracat 
gerçekleştirilirken, 
ikinci sıraya yükse
len Kocaeli'den 1 
milyar 113 milyon 78 
bin dolarlık ihracat 
yapıldı. Üçüncü 
sıraya düşen 
Bursa'dan ise 
Temmuz ayında 1 
milyar 76 milyon 100 

bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 
"OTOMOTİV 
İHRACATI 
GERİLEDİ" 
Bursa'dan en fazla 
ihracat yapılan sek
tör olarak 643 mily
on 975 bin dolar ile 
otomotiv öne çıktı. 
Otomotiv sektörünü 
94 milyon 927 bin 
dolarlık ihracat
oranı ile tekstil ve 
hammaddeleri, 62 
milyon 128 bin dolar 
ile hazır giyim ve ko 
nfeksiyon, 53 milyon 
570 bin dolarlık ihra
cat oranı ile çelik 
sektörü izledi. En 
fazla kayıp kaydedi 
len sektör olarak da 
otomotiv dikkat 
çekti. Otomotiv sek
töründe geçen yılın 
aynı döneminde 741 
milyon 904 bin 
dolarlık ihracat, 643 
milyon 975 bin 
dolara geriledi

Ehliyette İstenen 
SaBlıkRanorları

Elektronik 
OrtamaTasınıyor
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, Avrupa Bir 
liği mevzuatına 
uygun olarak Sü 
rücü Adayları ve 
Sürücülerde Ara 
nacak Sağlık Şart
lan ile Muayene 
(erine Dair Yönet 
melikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin ha 
zırlandığını ve 
sürücü ve sürücü 
adayı bilgilerinin 
tutulduğu bir veri 
tabanının oluştu
rulması ve sistem 
den alınmasının 
planlandığını 
söyledi. MHP 
Eskişehir Millet 
vekili Ruhsar 
Demirel’in soru 
önergesini yanıt
layan Sağlık Baka 
nı, sürücü aday- 
lan için dü zenle- 
nen sağlık rapor
larının elektronik 
ortamda alınıp 
alınmayaca ğına 
dair çeşitli tarih
lerde toplantılar 
yapıldığını henüz 
sonuca ulaşma 
dığı belirtildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

1 GÜNDE DAVETİYE DASIUR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

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

Tel : (0.224) 513 96 83
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2/B arazilerinde ek başvuru süresi 1 Eylül tarihinde bitiyor
Bursa'daki 2/B hak 
sahibi olup da 
başvuruda bulun
mayan arazi kul
lanıcılarına 6 ay 
ek başvuru süresi 1 
Eylül 2014 tarihinde 
sona eriyor. 
Bursa 
Deftarlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre; "Bursa'daki 
2/B hak sahibi olup 
da satın alma 
talebinde bulunan
lardan ve satışı 
yapılabilir nitelikte 
olan 15 bin 735 adet 
arazi kullanıcısından 
14 bin 511 kişiye 
tapuları verilmiştir.

2/B hak sahibi olup 
da başvuruda bulun
mayan arazi kul
lanıcılarına tanınan 
6 ay ek başvuru 
süresi ise 01 Eylül 
2014 tarihinde 
sona erecek.
Aynı madde uyarın
ca yapılan tebligata 
rağmen üç aylık 
süre içinde satış 
bedelini veya peşi
nat bedelini öde
meyen 2/B hak 
sahiplerine de 6 
aylık ek ödeme süre
si getirilmiştir.
Yapılan düzenle 
meye göre başvuru 
ve ödeme yapmak

isteyenlerin 2/B arazi 
satış bedelleri, 
Tüketici Fiyat 
Endeksi Aylık 
Değişim Oranları 
toplamında 
artırılarak hesa

planacaktır.
Getirilen 6 aylık ek 
başvuru süresinden 
faydalanacak 2/B 
hak sahiplerinin, 
noter tarafından 
düzenlenecek

muvafakatname ver
meleri suretiyle bu 
haklarını devret
meleri mümkündür.
1 Mart 2014 satın 
alma başvuru süresi 
dolmayanlar ile 

ödeme süresi sona 
ermeyenlere ilave 
süre verilmediğin
den bu nitelikteki 
başvuruların ve 
ödemelerin zamanın
da yapılması, daha 
önce belirlenen 
taksit sürelerine 
dikkat edilmesi hak 
sahipliğinin devam
lılığı açısından 
önem arz etmektedir. 
01 Eylül 2014 tari
hinde sona ere
ceğinden kalan süre 
zarfında 2/B hak 
sahiplerinin başvu
ruda bulunmaları 
kendi menfaatlerine 
olacaktır."

Dojo’lular madalyaları toplanı

Dojo Karate Do Spor 
Kulübü sporcuları, 
Orhangazi’de 
düzenlenen iller 
arası karate şampi 
yonasından 
başarıyla döndüler. 
Dojo Karate Spor

Kulübü karatecileri, 
Orhangazi’de düzen
lenen iller arası 
karate şampi 
yonasında 5 
madalya aldılar. 
Dojo Karate Do 
Spor Kulübü

Başkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Orhangazi iller arası 
karate şampi 
yonasında Yağmur 
Özler’in ikincilik, 
Handan Yılmaz’ın 

ikincilik, Nazar 
Demirişleyen’in
ikincilik, Buse 
Kızılırmak’ın üçün 
cülük, Ezgi Gire 
nay'ın üçüncülük 
elde ettiğini söyledi. 
Ayrıca 13 Ağustos

2014 tarihinde 
Erzurum’da düzen
lenecek olan 
Uluslararası Karate 
Şampiyonasına Dojo 
Karate 13 sporcu 
ilme katılacaklarını 
belirten Gökhan

Özler, Bursa ve 
Gemlik’i en iyi şe 
kilde temsil edecek
lerini, ayrıca aynı 
yarışmaya Gökhan 
Özler’in de veteran- 
lar da katılacağını 
bildirdi.

KRŞCDC B€KL€M€K YOK

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

’ Www.gemlİkkörfezğazetesi.com

ww.geml%25c4%25b0kk%25c3%25b6rfez%25c4%259fazetesi.com
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Mye genelinde 39 bin ofcul 
müdürü puanlamaya tabi ıntulacak MlıriMraltwitteısmh
Memur-Sen Bursa İl 
Temsilcisi ve 
Eğitim-Bir-Sen 
Şube Başkanı 
Numan Şeker, 
Bursa'da 4 yılını 
doldurmuş 482, 
Türkiye'de ise 
39 bin okul 
müdürünün puanla
maya tabi tutula
cağını söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın 
dan yönetici tayin 
yönetmeliğinde 
yapılan değişikle 
4 yılını dolduran 
okul müdürleri 
havuza alınıyor. 
Değerlendirmelerde 
75 puan alan 
müdürler ya kendi 
okullarında ya da 
tercih ettikleri okul
da göreve devam 
ediyor. Konuyla 
ilgili açıklama 
yapan Memur-Sen 
Bursa İl Temsilcisi 
ve Eğitim-Bir-Sen 
Şube Başkanı 
Şeker, "Müdürlerin 
değerlendirilmesi 
not bakımından 
yapılıyor. Müdürlere 
görev yaptığı 
okuldan aile birliği 
başkanı, öğrenci 
temsilcisi ve 
kurul tarafından 
seçilen 2 öğretmen

ile birlikte en geç ve 
en yaşlı 2 öğretmen 
tarafından toplam 
40 puan veriliyor. 
Geriye kalan 60 
puan ilçe milli 
eğitim müdürü ve 
ilgili şube müdürleri 
tarafından veriliyor. 
Türk Eğitim Sen 
Başkanı Selçuk 
Türkoğlu'nun iddia 
ettiği gibi kapıların 
arkasında gizli bir 
çalışma kesinlikle 
yok. Çünkü kimin 
puan vereceği ve 
nasıl puan vereceği 
açıkça bellidir. 
Herkes kendi por- 
talından puan 
verdiği için, hiç 
kimse kimin nasıl 
puan verdiğini göre
meyecek" dedi. 
Bursa'da 482 okul 
müdürünün 4 yılını 
doldurduğunu ve

puanlamaya tabi 
tutulacağını açık
layan Şeker, 
"Türkiye genelinde 
ise 39 bin okul 
müdür puanlamaya 
tabi tutulacak. 15 
Ağustos'ta müdür
ler için puan verme 
işlemi tamam
lanacak. Başarılı 
olan okul müdürleri 
kendi okullarında 
veya tercih ettikleri 
okullarda görevler
ine devam edecek. 
Başarısız görülen
lerin ise görevlerine 
son verilecektir. Bu 
işlemlerde art niyet 
aramamak lazım. 
Bira öyle 
düşündüğümüzde 
puan verecek bütün 
yetkilileri zan 
altında bırakmış 
oluruz" diye 
konuştu

Üniversite sınav 
sonuçları açıklanır 
açıklanmaz velileri, 
çocuklarının otura
cağı ev telaşı sardı. 
Üniversite 
sonuçlarının açık
lanmasının ardın
dan emlakçıların 
telefonları da çal
maya başladı. 
Ancak Suriyeliler’in 
yoğun bulunduğu 
semtlerde kira fiyat
larının yüzde 50’lere 
varan artış göster
mesi nedeniyle 
veliler artık kira yer
ine satılık ev 
arayışına başladı. 
LYS sonuçlarının 
açıklanmasıyla bir
likte derin bir oh 
çeken velileri şimdi 
de çocuklarının 
barınma telaşı 
sardı. Konuyla ilgili 
görüşlerini 
aldığımız İstanbul 
Emlakçılar Odası 
Başkanı Nizam ettin 
Aşa, İstanbul’a her 
yıl 150-200 bin 
öğrenci geldiğini 
belirterek, bu yıl 
kentte kentsel 
dönüşüm ve özellik
le de Suriyeliler’in 
göç etmesinin etk
isiyle kiralık konut 
sıkıntısının

Jyaşandığını söyledi, 
stanbul’a yoğun bir 
şekilde gelen

Suriyeliler yüzün
den kira fiyatlarında 
yüzde 50-60 civarın
da bir artış bek
lediklerini belirten 
Aşa, Beşiktaş, 
Kadıköy gibi 
merkezi bölgelerde 
kiraların 1.200 ila 
1.600 TL arasında, 
merkeze uzak böl
gelerde ise 800 TL 
ila 1.000 TL arasın
da olacağını 
kaydetti.
2+1’lere ilgi yoğun 
Diğer bir öğrenci 
şehri olan 
Ankara’da ise 
görüşlerini 
aldığımız Ankara 
Tüm Emlakçılar 
Esnaf Odası 
Başkanı Hacı Ali 
Taylan, Suriyeliler’in 
çokluğundan yakı
narak Ankara’da 
kiralık ev bulmanın 
zorlaştığını ifade 
etti. Kiralıklarda 
yüzde 15 civarı zam 
görülürken, son yıl
larda ailelerin ev 

kiralama yerine ev 
satın almaya daha 
sıcak baktığını vur
gulayan Taylan, 
Ankara’da 2+1 ev 
kiralarının 800-1.000 
TL arasında 
değiştiğini söyledi. 
İzmir Tüm 
Emlakçılar Esnaf 
Odası Başkanı 
Mesut Güleroğlu da 
İzmir’de de son yıl
larda ailelerin ev 
kiralamak yerine ev 
satın alarak yatırım 
yapmayı tercih 
ettiklerini belirterek, 
bu yıl kira oranların
da enflasyon 
doğrultusunda 
yüzde 8 ila yüzde 10 
arası bir zam söz 
konusu olduğunu 
kaydetti. İzmir de 
1+1 dairelerin fiyat
larının 600-1.000 TL 
arası değişiklik gös
terdiğini ifade eden 
Güleroğlu, 3+1 
evleri öğrencilerin 
tercih etmediğini 
kaydetti.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
Gineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATIUK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

HM
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TMAj
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnternetten alışveriş yapanlara Kritik j uyarı
Internet kulammının 
yaygınlaşmasıyla 
birlikte bilişim 
suçlarında da belir
gin artış gözleniyor. 
Özellikle sanal 
alemde yapılan 
alışverişlerde birçok 
vatandaş mağ
duriyet yaşıyor.
Konuyla ilgili vatan
daşları uyaran 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
vatandaşların 
bankalardan gelen 
SMS'lerin içeriğini 
üçüncü kişilerle pay

laşmamalarını, 
mesajları yine 
bankalara teyit 
edilmesi gerektiğini 
öğütledi.
Bir vatandaşın, 
"Sanal ortamda 
alışveriş yaparken, 
siber suçlara zemin 
hazırlayan en sık 
yapılan hatalar 
neler?" sorusunu 
cevaplandıran Siber 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, 
cep telefonu ile ara
yarak kendilerini 
polis, savcı, bankacı 
ya da diğer kamu 
görevlisi olarak tanı

tan şahıslara itibar 
edilmemesi gerek
tiğinin altını çizdi. 
Yapılan açıklamada

şu ifadelere yer ver
ildi: 
"Sizlerden talep 
edilen kimlik ve

kredi kartı bilgilerini 
ne suretle olursa 
olsun paylaşma
malısınız.
Bankalar tarafından 
gönderilen SMS’ 
leri üçüncü şahıslar 
ile paylaşmamalı, 
gelen SMS içeriğini 
teyit etmek için 
bankalar ile 
görüşmelisiniz. 
Sizler, güvenlik güç
leri tarafından 
sadece davet amacı 
ile aranmaktasınız, 
kredi kartı ve kimlik 
bilgilerinizin talep 
edilmediğini unut
mayınız.

Google ve benzeri 
arama motorlarında 
ilk sıralarda çıkan 
sitelerin güvenli 
olduğu kanaati 
yanlıştır.
Dolandırıcıların ilk 
yaptığı iş arama 
motorlarına kendi 
sitelerini tanıttırmak 
ve belirledikleri 
kelimeler arandığın
da ilk sırada çık
malarını sağlamaktır. 
Bunun için güvenli 
olduğunu bildiğiniz 
sitenin tam adresini 
adres çubuğuna 
yazarak bağlan
malısınız."

Başhakanlılt, sınavla 10 personel M
Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, sınavla 
80 sözleşmeli per
sonel alacak. 
Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, 
Cumhuriyet Arşivi 
Daire Başkanlığı 
"Ankara" ve 
OsmanlI Arşivi 
Daire Başkanlığı 
"İstanbul" da 
çalıştırılmak 
üzere, sınavla 80 
sözleşmeli per 
sonel alacak. 
Sözleşmeli personel 
atımıyla ilgili ilan 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı. Buna 
göre, Başbakanlık 
Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü 
sınavla Tarih, Türk

Dili ve Edebiyatı, 
İlahiyat, İslami 
İlimler, Arap Dili ve 
Edebiyatı, Fars Dili 
ye Edebiyatı, Tarih 
Öğretmenliği, Türk 
Dili ve Edebiyat 
Öğretmenliği, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği, 
Arapça Öğretmen
liği, Türkçe Öğret
menliği bölüm
lerinden 40 kişi, 
Restorasyon, 
Geleneksel Türk El 
Sanatları, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma ve Onarım, 
Cilt, Sanat Tarihi 
alanlarından 30 kişi, 
Arşivcilik, Bilgi ve 
Belge Yönetimi, 
Dokümantasyon ve 
Enformasyon, 
Kütüphanecilik, 
Kütüphanecilik ve

Bilgi Çalışmaları 
bölümlerinden ise 
10 kişi alacak.

ADAYLAR 
BAŞVURULARINI 
18-29 AĞUSTOS 
2014 TARİHLERİ 
ARASINDA 
YAPACAK
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar 

başvurularını 18-29 
Ağustos 2014 tarih
leri arasında 
http ://www. başbakan 
lik.gov.tr/ ve 
http://www.devletars
ivleri.gov.tr İnternet 
adreslerinden 
"Sözleşmeli 
Personel Başvuru 
Formu"nu doldur
mak suretiyle elek

tronik ortamda 
yapacaklar. Başvuru 
formuna yüklenile
cek vesikalık 
fotoğraf, son 6 ay 
içinde çekilmiş ve 
adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek nitelik
te olacak. Adaylar 
internet üzerinden 
bilgilerini kaydedip 
Başvuru Formunun 
çıktısını alıp imza
layacaklar. Giriş 
sınavına katılmaya 
hak kazandığı tespit 
edilen adayların lis
tesi 2 Eylül 2014 tar
ihinden itibaren 
http://www.basbakan
lik.gov.tr ve 
http://www.devletars
ivleri.gov.tr adres
lerinde, Ankara'da 
Genel Müdürlük ve 
İstanbul'da OsmanlI 
Arşivi Daire

Başkanlığı hizmet 
binası girişlerinde 
ilan edildikten 
sonra, sınava girm
eye hak kazanan bu 
adaylar; giriş sınavı
na katılabilmek için, 
başvuru formuna 
ilave olarak aşağıda
ki belgeleri 3-12 
Eylül 2014 tarihleri 
arasında Devlet 
Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Gayret 
Mahallesi 
Yenimahalle/Ankara 
adresine kargo- 
taahhütlü posta, 
APS yoluyla veya 
elden teslim edecek
ler. Adayların sözlü 
sınava katılabil 
mesi için yazılı 
sınavdan 100 tam 
puan üzerinden 70 
ve üzeri puan 
almaları gerekecek.

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

u 
E

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

M Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

■ KAYMAKAMLIKL 
i
■>

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

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

K ULAŞIM 513 15 07

R 
E

Pamukfcal*
DENİZ UÇAâl
Pagasus Akınla Saya hat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanbarogiu-Eaaday
Anıttır
Kamil Koç

612 OO 26
013 66 13

613 12 12
613 20 77
612 1O 72
616 46 49
612 O1 03

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

L 513 18 46
513 71 66H HASTANELER

naiK tzgııım iviul

İŞ-KUR

n Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYELLÖ

E
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
51345 20 
513 24 32
514 57 96TAKSİLER Zabıta 

BUSKİR 
1

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185
517 33 94

ULNI1UI UMUSU

613 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz sıa 16 4s
Beyza Petrol S13 O1 03

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4946 
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)

■Mi
VENÜS SİNEMASI

Muska: 
12:00-14:00-16:00- 

18:00-20:15
Ceza: 

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

Bizim Hoca: 
13:30-15:30-17:30- 

20:30
5133321

lik.gov.tr/
http://www.devletarsivleri.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr
http://www.devletarsivleri.gov.tr
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DİSK-KESK-TMMOB- TTB iş kazalarına dikkat çekmek için toplandı

1s IİMHİİIIİ mmı 0'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çarşı Deresi...
Çarşı Deresi’nin ikinci bölüm ihalesinin 

yapılıp, inşaat çalışmalarına başlanmasın
dan tam 1 yıl geçti.

180 gün süreli bir ihale, çeşitli nedenlerle 
1 yıla uzadı.

üzeri 1970’1i yıllarda kapatılarak, Minibüs 
Garajı ve otoyol olarak kullanılan derenin 
açık hale getirilmesi doğruydu.

Ancak, bu mikrop yuvasının temizlenme 
si ve yenilenmesi işinde gösterilen becerik
sizlikler, güzel bir hizmeti çileye 
dönüştürdü. Devamı sayfa 4’de

Oeıesi'nia 
sımıları 
bitmiyor

DİSK-KESK-TMMOB- TTB dün saat 19.oo’da CİUS Alışveriş 
Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. İş cinayetlerinin kader 
olmadığına dikkat çekilen basın açıklamasını KESK Dönem 
Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, Çalışan insanların sağlık ve güven
liğini koruyacak, devamlı ve devlet gözetiminde bir denetleme 
olması beklenirken AKP, devletin elini bu alandan çekerek özel 
sektöre bir pa zar alanı açmıştır. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

BUSKİ tarafından 
yapımına geçti 
ğimiz yıl Ağustos 
ayında başlanan 
Çarşı Deresi’nin 
ikinci ayak 
düzenleme çalış
maları tamamlan
masına karşın, 
derenin suyunun 
olmaması nede 
niyle içinde 
biriken pislikler 
temizleniyor.
Haberi sayfa 4’de

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wwiv.umurbeydeemfak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DİSK-KESJC-TMMOB- TTB iş kazalarına dikkat çekmek için toplandı

Ayyılmaz; "İş cinayetleri kader leğiimr!”
DİSK-KESK-TMMOB- 
TTB adına, dün saat 
19.oo’da CİUS Alış 
veriş Merkezi 
önünde basın açıkla
ması yapıldı, 
iş cinayetlerinin 
kader olmadığına 
dikkat çekilen basın 
açıklamasını KESK 
Dönem Sözcüsü 
Süleyman Ayyılmaz 
yaptı. Ayyılmaz, "İş 
cinayetleri kader 
değildir! İş cinayet
leri engellenebilir, 
yeter ki bilimin ve 
tekniğin gereği 
yapılsın! Yeter ki; 
her çalışmanın özne
si insan ve yaşam 
olsun!” dedi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
"Öncelikle Soma’da 
yaşamını kaybeden 
301 maden işçisi ile 
birlikte son yıllarda 
ülkemizin birçok 
yerinde olduğu gibi 
Balıkesir Dursun 
bey’de biri maden 
mühendisi, 13 ma 
den işçisini; Bursa 
Kemalpaşa’da 19 
maden işçisini, Istan 
bul Tuzla’da, Davut 
paşa’da, Ankara 
Ostim’de, Zonguldak 
Karadon’da, M araş 
Elbistan’da, İstanbul 
Esenyurt’ta, 
Bursa’da ve saymak

la bitiremeyeceğimiz 
iş cinayetlerinde 
yaşamını kaybeden 
tüm emekçileri 
saygıyla anıyoruz. 
Gemlik’te özel bir 
liman işletmesinde, 
sapana olarak bir 
taşeron firmada 
çalışan Bülent han 
isimli işçimiz de, 
işveren tarafından 
alınmayan önlemler 
sonucu iş cinayetine 
kurban edilmiştir. 
Bülent Han’ı da tüm 
diğer emekçilerimiz 
gibi saygı İma anıyor, 
ailesine başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz. 
Bugün ülkemizde 
uygulanmakta olan 
neoliberal ekonomi 
politikaları sonucun

da iş güvencesinin 
azalması, esnek 
çalışma biçimleri, 
çalışma koşullarının 
ağırlaşması; özelleş 
tirme, sendikası
zlaştırma ve taşeron
laştırmanın yaygın
laşması; sosyal 
güvenlik ve 
güvenceden yoksun 
kayıt dışı işçilik ve 
çocuk işçi çalıştır
ma, yasal düzen
lemelerdeki yan
lışlıklar iş cinayet
lerinin nedenleri 
arasındadır. Ne yazık 
ki, yeni çıkarılan 
6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği kanunu 
da sorunun merkezi 
ne inen ve ona göre 
çözümler üreten

bir yasa değildir. 
Yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iş 
cinayetleri ve ölüm
ler artarak devam 
etmektedir. Çalışan 
insanların sağlık ve 
güvenliğini koruya
cak, deamh ve dev 
let gözetiminde bir 
denetleme olması 
beklenirken AKP, 
devletin elini bu 
alandan çekerek 
özel sektöre bir pa 
zar alanı açmıştır. 
Eğitimli mühendis 
ve hekimi eğitme adı 
altında özel eğitim 
kurumlan açtırarak, 
burada bir sektör 
yaratmıştır. OSGB’ 
ler adı altında özel 
kurumlar oluştura 

rak mühendis ve 
hekimleri kiralık işçi 
konumuna getirmiş, 
iş yerlerini denetle 
yecek mühendis ve 
hekimlerin bağımsız 
çalışmasını 
engellemiştir. Bugün 
işçiyi her türlü koru
madan uzak bırakan, 
mühendis ve hekimi 
iş kazaları tazminat
larından sorumlu 
tutan, işvereni ve iş 
yaşamını denetle
mekten sorumlu 
olan devleti ise her 
türlü sorumluluktan 
arındıran bir politika 
ile karşı karşıyayız. 
Çalışma hayatının 
yeniden düzenlen
mesi, çalışma şart
larının iyileştirilmesi, 

işçi ölümlerinin dur
durulması için müca 
dele etmek, kendini 
emekten yana kon
umlandıran tüm ku 
rum ve kuruluşlann 
tarihi göre vidir. 
Siyasi iktidar DİSK, 
KESK, TMMOB ve 
TTB’nin Emek-Mes 
lek örgütlerinin 
sözünü dinlemek, 
algılamak ve daha 
önemlisi hayata 
geçirmek zorun
dadır. İş cinayetleri 
kader değildir! İş 
cinayetleri engel
lenebilir, yeter ki 
bilimin ve tekniğin 
gereği yapılsın!
Yeter ki; her çalış
manın öznesi insan 
ve yaşam olsun”

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETBOL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

Meclis, sürpriz 
mr kararla! EKim 
üarşamlıâ gününe 
kadar tatile girdi

24 Ağustos'a kadar 
çalışma kararı 
alan Meclis, 
sürpriz bir kararla 1 
Ekim Çarşamba 
gününe kadar tatile 
girdi.
Meclis Genel 
Kurul'da, "Torba 
Kanun" tasarısı 
olarak bilinen İş 
Kanunu ile Bazı 
Kanun ve KHK'lar 
da Değişiklik 
Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
Dair Kanun 
Tasarısı'nın 5. 
bölümü kabul edil
di. 148 maddeden 
oluşan tasarının

102 ile 126. mad
delerini kapsayan 
5. bölümün 
kabulünün ardın
dan Danışma 
Kurulu önerisi 
getirildi. 
Kabul edilen 
öneriyle TBMM, 1 
Ekim Çarşamba 
gününe kadar tatile 
girmiş oldu. 
TBMM Başkan 
vekili Sadık Yakut 
da birleşimi, 1 Ekim 
Çarşamba günü 
saat 15.00te 
toplanmak üzere 
kapattı. Yakut, 
kapatırken 
"Çok şükür" 
diyerek, espri yaptı.
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Parkta oturan kadının koluna 
mananda kursunu saplandı
İnegöl’de, parkta 
arkadaşlarıyla soh
bet eden 33 yaşın
daki Zeynep T., kol
unda meydana 
gelen kanama üzer
ine hastaneye 
götürüldü. 
Hastanede yapılan 
muayenede koluna 
kurşun isabet ettiği 
anlaşılan kadın 
ameliyata alındı. 
Polis, kadının 
yaralanmasına 
neden olan kişiyi 
arıyor.
Olay, Mesudiye 
Mahallesi Sevgi

Polisten kaçamadılar

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 2 ayrı 
evden hırsızlık yap
tığı ileri sürülen 4 
zanlıyı yakalamak 
için harekete geçti. 
Kaçmak isteyen 
şüphelilerle polis 
arasında yaşanılan 
kovalamaca son
rası 4 şüpheli yaka
landı. Adliyeye 
sevkedilen iki zanlı 
tutuklanırken iki 
zanlı ise tutuksuz 
yargılanacak. 
Nilüfer ilçesi 
Demirci 
Mahallesi’nde mey
dana gelen olayda 
iddiaya göre, 
K.M.’ye ait evin 
penceresinden 
içeriye 4 şüpheli 
kişi girdi. Ev sahib
inin içeride bin
lerinin olduğunu 
farketmesinin 
ardından zanlılar, 
cep telefonunu alıp 
kaçtı. Şüphelilerin 
kaçtığı aracın

abone oldunuz mu?
■ııımımıııııımııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Sokak üzerinde 
bulunan parkta mey
dana geldi. İddiaya 
göre, parkta otu
rarak arkadaşları ile 
sohbet eden Zeynep 
T. kolundan yere 
kan akması üzerine 
özel bir otomobille 

plakasını alan K.M., 
durumu hemen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
bildirdi. Harekete 
geçen polis ekip
leri, plakası verilen 
aracı farketti. 
Şüpheliler, polisleri 
farkedince kaçmak 
istedi. Yaşanılan 
kovalamacının 
ardından 
şüphelilerin bulun
duğu otomobil 
Üçevler 
Mahallesi’nde dur
duruldu.
Otomobilde bulu
nan E.A. (25), F.K. 
(25), İ.S. (26) ve 
M.Ş. (27) gözaltına 
alındı. Şüphelilerin 
üzerinden 2 adet 
cep telefonu, 500 
lira para ve ziynet 
eşyası ele geçirildi. 
Hırsızlık suçların
dan kayıtları olduğu 
öğrenilen şüphelil
er adliyeye 
sevkedildi.

İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Ser 
vis bölümüne kaldı 
rıldı. Acil serviste 
yapılan muayenede, 
kadının kolunda 
tabanca kurşunu 
olduğu anlaşıldı. 
Kurşunla yara

Buğday tarlalarına 
domuzlar dadandı

Keleş’te domuz 
sürüleri buğday tar
lalarını talan etti.
Keleş’e bağlı Gököz 
Mahallesi’nde çiftçi
lik yapan Ekrem 
Yalçın, bu yıl ektik
leri buğdayda 
domuzlar yüzünden 
büyük zayiat 
olduğunu söyledi. 
Yalçın, "9 dönüm

Bebek Arabasına 
Koyduğu Cüzdanı 

Çalındı
Gemlik’te bir kişi 
nin alışveriş yaptığı 
sırada Bebek 
arabasına koyduğu 
cüzdanı, İnegöl 
ilçesinde ise üst 
kattaki akraba sına 
çıkan kadının altın
ları çalındı. 
Olay, Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, pazar
da Bebek arabasıy
la alışveriş yapan 
D.Y., cüzdanını ara 
çına bıraktı. Bir

landığını öğrenen 
Zeynep T. şoka 
girdi. Havaya ateş 
açılan bir silahtan 
çıkan kurşunun yere 
düşerken kadının 
koluna saplandığı 
iddia edilirken, 
yaralı Zeynep 
T. hemen ameliyata 
alınarak kolundaki 
kurşun çıkarıldı. 
Olayın ardında 
bölgede 
inceleme yapan 
polis, ateş eden 
magandayı 
arıyor 

lük tarlamıza 
ektiğimiz buğdayı 
domuzlar talan 
etti.
Ne ektiğimiz buğ
dayı alabildik 
ne de samanını. 
Bir yıllık emeğimiz, 
yaktığımız mazot, 
attığı mız gübre 
boşa gitti" diye 
dert yandı.

süre sonra araçtaki 
cüzdanını göreme 
yen D.Y., polise 
müracaat etti.
D.Y.'nin çantasının 
içerisinde 260 lira, 
nüfus cüzdanı ve 
ehliyetinin olduğu 
öğrenildi.
İnegöl ilçesinin 
Mesudiye 
Mahallesi’nde mey
dana gelen diğer 
olayda ise, S.Y., 
çelik kapısını kilitle 
meden üst kattaki 
akrabasına gitti.

Traktör Römorku 
DeııriMi: 

Biri Hamile 3 Yaralı

İnegöl’de, traktörün 
römorkü devrilir 
ken, biri hamile 3 
kişi yaralandı. 
Ortaköy Mahallesi 
Karataş mevkiinde- 
ki tarlalarına giden 
Hüseyin Karataş 
idaresindeki 16 PB 
719 plakalı traktör, 
patika yolda kon
trolden çıktı. 
Traktör, geri geri 
bayır aşağı 
giderken, arkasın
da bulunan römork

Çöpten Çıkan 
Dîni Kitaplar 
Tepki Çekti

Orhangazi’de, 
müftülük binasının 
hemen yanındaki 
çöp konteynırından 
sarık ve dini kita
plar çıktı.
Orhangazi Müftülü 
ğünün de faaliyet 
gösterdiği Doğan 
Güllü İş Merkezi'nin 
hemen yanındaki 
çöp konteynırında 
ilmihal kitapları, 
Peygamberimiz 
Hazreti Muham 
med'in hayatını 
anlatan kitaplar, 
broşürler ve bir 
adet sarık bulundu. 
Çöpe atılan dini 
kitaplar ve sarığı 
gören vatandaşlar 
tepki gösterdi.
Bunu dini değerlere 
saygısızlık olarak 
yorumlayan vatan
daşlar, sarık 
içerisindeki 
'14.10.2012 Müftü 
Bey' yazısını fark 

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

devrildi. Devrilen 
römorkta bulunan 
mevsimlik işçiler 
32 yaşındaki Zeliha 
Öztürk, 35 yaşında
ki Emine Acar ve 
17 yaşındaki Vatba 
Çiftçi yaralandı.
Yaralılar 112 ekip
lerinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

etti. Aynı çöp 
konteynırında, 
üzerinde 'Mevlid ve 
101 hatim' yazısı 
yer alan bir davet 
broşürü de bulun
du. 'Müftüler Birliği 
Derneği Başkanı 
Nihat Aktaş* imzalı 
davet broşürünün 7 
Nisan 2013 tari
hinde İzmir 
Karabağlar'da 
düzenlenen 
'Merhum Müftüler 
ve Manevi önder
lerimizi Anma 
Günü' adlı progra
ma ait olduğu belir
lendi. Sarık, dini 
kitaplar ve 
broşürün çöpe kim 
tarafından atıldığı 
ise bilinmiyor. 
Halen izinde olan 
Orhangazi Müftüsü 
Nihat Aktaş ise bu 
durumdan haberi 
nin olmadığını 
söyledi

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

Güne Bakış Çarcı Deresinin solan
Çarşı Deresi

Sanırım 300 metre uzunluğundaki 
bölüm inşaatında, Mutman Apartma 
nının çökme tehlikesine neden oldu.

Sonra yan betonların demirleri uzun 
yapıldı, kesilmek zorunda kalındı.

İstiklal Caddesi ile Taş köprüye 
doğru bölümde beton aralarına 
bırakılan yağmur suyu giderleri hesap
sız - kitapsız yapıldığı için kapatıldı.

PTT önündeki köprü altından geçen 
TELEKOM’a ait kabloların toplanması 
sorunu yaşandı.

Bu sırada bir ay zaman kaybı oldu.
Kısım, kısım yapılan derenin açıl

masıyla, çevreye yayılan koku ve sivri 
sineklerin meydana getirdiği çevre 
kirliliği, esnafın ve halkın rahatsızlığını 
unutulmadı.

Sivri sineklerle başa çıkılamadı. 
İmdada kırlangıçlar yetişti.
Hükümet Konağı önünde yapılan 

Köprünün “Noltaljik” olsun diye pro
jesinin değiştirilmesi de zaman kaybı
na neden oldu.

Ben nostalji göremiyorum o 
köprüde..

Her neyse sonunda dere deniz ile 
buluştu.

Her şey bitti, kent ortasından geçen 
temiz bir deremiz var derken, bu kez 
dere içinde biriken suların pisliği ve 
kokusu ortaya çıktı.

Dere var su yok.
Su olsa da denize ulaşmıyor.
Deniz suyu dere içine girip çıkmıyor.
Sonuç.
Dere yine çevreye koku saçıyor.
BUSKİ tarafından projelendirilen 

Çarşı Deresinin bugünkü hali içler 
acısı.

Dün, dere kenarından geçerken PTT 
önünden denize doğru olan bölümün 
temıZıentiigıriı gördüm.
Arife günü de Çarşı Camii önü temiz 

lenmişti.
Kendi kendini tem izleyemeyen bir 

dere 77e karşı karşıyayız.
Türkiye’de kaç tane böyle dere vardır 

bilmiyorum.
Çocukluğumuzda Çarşı Deresi’nin 

içinde PTT önüne kadar kayıklar 
bağlanırdı.

Dere içinde yakaladığımız balıklardan 
vazgeçtim, bu dereye su nasıl bulu
nacak, içi nasıl temiz kalacak bilmiyo
rum.

Nostaljik köprü yanından akan kana 
lizasyonun şebekeye bağlanmasından 
sonra sorun bitecek deniyor.

İnşallah biter.
Yoksa dere çevresindeki esnaf ve 

gelip geçen vatandaş, kokudan dolayı 
yapılan işten çok, durumdan şikayetçi 
olacak.

Milletin parasıyla yapılan hizmet 
adam gibi yapılmalı, hizmet eziyete 
dönüşmemeli.

Çarşı "Deresi yapımı ö^ıe o"iğu.

BUSKİ tarafından 
yapımına geçtiğimiz 
yıl Ağustos ayında 
başlanan Çarşı 
Deresi’nin ikinci 
ayak düzenleme 
çalışmaları tamam
lanmasına karşın, 
derenin suyunun 
olmaması nedeniyle 
içinde biriken pislik
ler temizleniyor. 
Ramazan Bayramı 
öncesinde Ahmet 
Dural Meydanı ile 
Çevre Yolu’na doğru 
olan ilk köprü 
arasındaki bölümde 
çevreyi olumsuz 
etkileyen dere için
deki birikintiler 
Gemlik Belediyesi 
tarafından arife 
günü temizletilmişti. 
Dün ise PTT önün
den dereye doğru 
olan kısımda biriken 
ve çevreye pis koku
lar salan kanalizas 
yon atıkları dere 
içine sokulan bir 
grayder tarafından 
temizlenmeye baş
landı.
Temizlik sırasında 
içine karışmış olan 
kanalizasyon atık
larıyla da çevreye 
yeniden pis koku 
sardı.
Çarşı Deresi’nin 
tabanının denizden 
yüksek olması 
nedeniyle deniz 
suyunun dere içinde

gel git yapmaması 
ayrıca İznik 
Gölü’nden gelen 
suyun yaz aylarında

yetersiz olması 
yeniden düzenlenen 
dere içindeki pislik
lerin bitmemesine

ve çevreyi olumsuz 
etkilemesi devam 
ediyor.

Tüıkiıiiolayasıa-SülevınanSehahaııatınılıaylıetii
Beşiktaş Kulübü 
Onursal Başkanı 
Süleyman Seba 
hayatını kaybetti. 
Beşiktaş Kulübü 
Onursal Başkanı 
Süleyman Seba, 88 
yaşında vefat etti. 
Rahatsızlığı nedeniy 
le bir süredir tedavi 
gören Türk futbolu
nun unutulmaz ismi, 
Koç Vakfı Amerikan 
Hastanesi'nde 
yaşamını yitirdi.
Solunum yollarında
ki enfeksiyon sebe
biyle Ankara Gül

hane Askeri Tıp Aka 
demisi'nde (GATA) 
tedavi altına alınan, 
daha sonra tespit 
edilen kalın bağır
sak kitlesi sebebiyle 
operasyon geçiren 
Süleyman Seba, bir

süredir tedavi 
görüyordu. 
Süleyman Seba için 
Cuma günü Vodafo 
ne Arena Stadı'nda 
tören düzenlenecek. 
Cuma namazının 
ardından kılınacak 
cenaze namazı son
rasında da efsane 
başkanın naaşı 
Feriköy Mezarlığı’na 
defnedilecek.
Konuyla ilgili siyah- 
beyazlı kulübün 
internet sitesinden 
bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada şu

ifadelere yer verildi: 
"Beşiktaşımızın tari
hine damgasını 
vuran, hayatının 
tamamını siyah- 
beyaz olarak 
yaşayan, gönlünde 
ve aklında sadece 
Beşiktaş olan, 
her daim yol gösteri 
cimiz ve camiamızın 
birleştirici unsuru 
olan, Onursal Baş 
kanımız Süleyman 
Seba'yı kaybet
menin derin 
üzüntüsünü 
yaşıyoruz.”

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAYLI 14160400AN002493 NOLU 
13.03.2014 TARİHLİ BEYANNAMEMİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

AKESKO KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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10 Ağustos 2014 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gemlik’teki seçmenlerin kullandıklan oyları sandık sandık yayınkyoruz. 
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YSK verilerine göre; 
kayıtlı 52 milyon 894 
bin seçmenden yak
laşık 13 milyonu oy 
kullanmadı.
Türkiye'de halk ilk 
kez cumhur
başkanını seçmek 
için sandık başına 
gitti. Resmi olmayan 
sonuçlara göre, 
geçerli oyların yüzde 
52'sini alan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
Türkiye'nin 12.
Cumhurbaşkanı 
seçildi.

13 MİLYON SEÇMEN 
OY KULLANMADI

Seçimlere katılım 
oranının düşüklüğü 
ise dikkat çekti. YSK 
verilerine göre; 
kayıtlı 52 milyon 894 
bin seçmenden yak
laşık 13 milyonu oy 
kullanmadı. Yani, 30 
Mart Yerel 
Seçimlerinde yüzde 
89 olan, katılım oranı 
bu seçimde yüzde

yüzde yaklaşık 75'e 
düştü.

SEÇİME KATILIMIN 
EN DÜŞÜK 
OLDUĞU 3 İL

Seçime katılımın en 
düşük olduğu iller;
İğdır (%63,3), 
Tunceli (%67,2) ve 
Kırklareli (%67,2) 
şeklinde oldu.

İstanbul da yüzde

72,6 ile katılım 
oranın düşük olduğu 
iller arasında yer 
aldı.

SEÇİME KATILIMIN 
EN YÜKSEK 
OLDUĞU 3 İL

Seçime katılım 
oranının en yüksek 
olduğu iller ise 
şöyle: Kütahya 
(%85), Uşak ve 
Hakkari (%84,7)

SON 12 YILIN EN 
DÜŞÜĞÜ

Halkın cumhur
başkanını seçmek 
için ilk kez sandık 
başına gittiği bu 
seçimler, son 12 
yılın en düşük 
katılımı olarak kayda 
geçti.
2011'de yapılan 
genel seçimlerde ise 
bu oran yüzde 83 

dolaylarındaydı. 
TÜRKİYE'NİN 
KATILIM KARNESİ 
2011 genel seçim 
katırım oranı: 
%83.19 
2009 yerel seçim 
katılım oranı: %85 
2007 genel seçim 
katılım oranı: %84 
2004 yerel seçim 
katılım oranı: %76 
2002 genel seçim 
oranı: %79

ABD ÇOK 
GERİMİZDE

Peki ya başkanlık 
seçiminin kıyasıya 
yaşandığı Amerika 
Birleşik 
Devletleri’nde tablo 
nasıl? ABD’de 2012 
yılında yapılan 
başkanlık seçim
lerinde katılım yüzde 
57, 2008’de yüzde 
62, 2004 yılında 
yüzde 60 ve 2000 
yılında yüzde 54 
oldu.

Siyahı İncirinin 
İhracat

Yolculum! 
Başladı

Ingiliz Kraliyet 
ailesinin mutfağına 
kadar giren; uzun raf 
ömrü, iri ve albenili 
dış gö rüntüsü, tatlı 
ve sulu iç yapısıyla 
dünyanın en kali teli 
inciri kabul edilen 
"Bursa Siyahı1' 
incirinin ihracatına 
başlandı. Dolu ve 
pas hastalığı yüzün
den bu yıl yüzde 30'a 
varan rekolte kaybı 
beklenen, ancak 
hasadın başladığı bu 
günlerde kilogram 
başına 5 liradan alım 
yapılan incir, üreti
ciyi güldür dü. 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebzeİhracatçıları 
Birliği (UYMSİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Çalı, 
"Bursa Siya hı" 
incirinin, 1990 yılın
da dönemin Tarım ve 
Köyişleri Bakanlı ğı 
(Gıda, Tarım Ve 
Hayvan cıhk 
Bakanlığı) tarafından 
tescil edilen ve ildeki 
yaklaşık 40 köyde 
yetiştirilen ekonomik 
değeri yüksek bir 
ürün öldüğünü kay
detti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

1 GÜNDE DAVETİYE DASIUD
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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ilk vardım masaya yatırıldı
‘Gemlik Belediye 
sinin Kültürel etkin
likler kapsamında 
organize ettiği birim
ler arası eğitim kon
feransında İlk 
yardım konusundaki 
çarpıcı gerçekler 
masaya yatırıldı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
etkinlikte Bursa 
Kızılay Şubesi ilk 
Yardım Eğitim 
Merkezinden İlk 
Yardım Uzmanı 
Zuhal özer konuşma 
yaptı. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak ve 
Belediye daire 
müdür ve amirlerinin 
yanı sıra Kızılay 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler’in de izlediği 
eğitim konferansı 
hem düşündürdü, 
hem de bilgilendirdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye eski

Başkanı Hikmet 
Şahinin silahla 
vurulması sonrasın
da ilk yardım bilgisi 
olmayan çevresin
dekiler nedeniyle 
yaşamını yitirdiği 
çarpıcı raporlarla 
anlatan Zuhal Özer, 
Aydın Menderesin 
1996 yılında 
geçirdiği trafik kaza
sı sonrasında onu 
tanıyıp, sevenleri 
nedeniyle karga 
tulumba hastaneye 
kaldırılması nasıl 
felç kaldığını da 
anlattı. "Menderes’in 
kaza yaptığı yerde 
iki kişi daha vardı. 
Onlara kimse yardım 
etmedi. Ancak onlar 
yaşıyorlar” diye 
konuşan Zuhal özer, 
“Bazen hayat kurtar
mak için büyük yan
lışlar yapıyoruz. 
Sevdiklerimizi kur
taralım derken 
onlann ölümüne, 
felç, sakat kalmasına

neden olabiliyoruz. 
Bu nedenle ilk yar 
dım nedir, ne değil 
dir çok önemlidir” 
dedi.
Trafik kazalarında 
ölümlerin yüzde 
onunun ilk 5 dakika
da, yüzde kırk 
beşinin de ilk yarım 
saatte meydana 
geldiğini belirten ilk 
Yardım Uzmanı 
Zuhal Özer, K.B.K. 
yani Koruma,

Bilgilendirme, 
Kurtarma konusun
da da önemli bilgiler 
verdi. Bunların hayat 
kurtarma zincirinin 
en önemli ilk üç 
halkası olduğunu 
savunan Zuhal Özer, 
“İlk yardımı acil 
yardım ile karıştır
mayın. Acil yardımı 
doktorlar ve tıbbi 
personel yapar. Biz 
acil yardım gelene 
kadar yaralıya neler 

yapabiliriz, bunları 
bilmeliyiz. İlk yardım 
hayat kurtarır. Bunu 
öğrenmeliyiz” diye 
konuştu.
Kızılay Bursa Şube 
sinde ikişer günlük 
ilk yardım kursları 
olduğunu belirten ve 
Gemliklilere davette 
bulunan Zuhal Özer, 
kırık, çıkık, burkul
ma, yanma, ateşli 
silahla yaralanma, 
trafik kazaları, nefes 

alamama, yutkunma 
bozuklukları, bebek
lere yönelik ilk 
yardım konularında 
da önemli bilgiler 
verdi. Belediye per
soneliyle birlikte 
teorik bilgileri tatbiki 
olarak uygulayan, 
slayt gösterim ve 
filmlerle konuş
masını renklendiren 
Zuhal özer’e, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazmi 
Koçak çiçek 
takdim etti. 
Bu tür önemli ve 
eğitici organizasyon
ları devam ettirecek
lerini açıklayan 
Nazmi Koçak, 
“Zuhal Özer’e güzel 
sunumu nedeniyle 
teşekkür ediyoruz. 
Burada yeni 
bilgiler edinirken, 
var olan bilgilerimizi 
de tazeledik. Çok 
önemli ve faydalı bir 
konferans oldu” 
dedi.

Güler; "Temiz oyun için buradayız”
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Baş Antre 
nörü Ziya Güler 
Yaptığı açıklamada 
"Temiz Oyun için... 
Buradayız” diyerek 
su ifadeleri kullandı. 
Güler, “Kulüp olarak 
her zaman doğru 
işlerin içinde anıl
mak için başka 
takımların anlaşmış 
olduğu oyuncularla 
ilgilenmeyi düşün
meyerek sporun etik 
kuralları 
çerçevesinde

yetiştirdiğimiz 
sporcularımızla 
parke üzerinde temiz 
oyun sloganı ile cen
tilmenliğimiz den 
taviz vermeden 
büyük basketbol 
seyircisinin önünde 
gururla dik duruşu
muzu göstereceğiz. 
Basketbolün parke 
üzerinde ismine 
yakışır şekilde 
oynanması için 
mücadele veren kişi
lerin ve kulüplerin 
yanında olacağız.

Bursa basketboluna 
değer katan hamlel
er ve projeler ile hak 
ettiğimiz noktaya 
ulaşabilmek için yö 
netim ve teknik kad 
ro ile çok çahşıyo 
ruz. Görevimiz sıra 
siy la Minik Takım, 
Yıldız Takım ve Genç 
Takım da aldıkları 
eğitim ile mücadele
ci bireylerin A takım 
bünyesinde haşan
dan başarıya koş
malarını sağlamak
tır.” dedi

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR - 
«fek. 

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

‘Gemli Kkört'îteas’ www. g em I i k ko rfezg azetes i. com
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Türkiye Kupası nda 
Final, 3 Haziranda 

Bursa'da Oynanacak

HliiiMlIlllllİllllllllM

Türkiye Kupası'nda 
2014-2015 sezo
nunun maç tarihleri 
belli oldu.
Turnuva, 3 Eylül'de 
başlayacak, 3 
Haziran 2015’de 
Bursa'da final 
yapılacak.
Türkiye Kupası'nda 
2014-2015 sezo
nunun maç tarihleri 
belli oldu.
Kupa mücadelesi, 3 
Eylül Çarşamba 
günü ön eleme 
turu maçları ile 
başlayacak.
Final ise 3 Haziran 
tarihinde Bursa'da 
oynanacak. Türkiye 
Kupası'nda maçlar 
planlama açısından 
gerekli görüldüğü 
takdirde salı ve 
perşembe günleri 
de oynanabilecek.

GRUP 
STATÜSÜNDE 
OYNANACAK 
Türkiye Kupası'nda 
ön eleme turunun 
ardından üç tur

oynanırken, grup 
aşaması ise dörderli 
sekiz grupta 
oynanacak ve gru
plarında ilk iki sırayı 
a'ıan 16 takım bir 
üst tura yükselecek. 
Tek maç eleme 
usulüne göre ve 
grup birincilerinin 
sahasında 
oynanacak olan son 
16 turunu, çift maç 
eliminasyon sis

temiyle oynanacak 
çeyrek final ve yarı 
final müsabakaları 
takip edecek.
Türkiye Kupası'nda 
geçtiğimiz sezonda 
olduğu gibi 
profesyonel 
liglerde temsilcisi 
olmayan 
illerden 32 amatör 
kulüp kupada 
mücadele etme 
hakkına sahip oldu.

TEOG) sınavı yer
leştirme sonuçları
na göre bir liseye 
kaydolduktan sonra 
açık liselere nakil 
yaptırması gereke
cek. Eğitimlerini 
açık liselerde sür 
dürmek isteyen 
ortaokul mezunu 
öğrencilerin, bu yıl
dan itibaren Temel 
Eğitimden Ortaöğre 
time Geçiş (TEOG) 
sınavı yerleştirme 
sonuçlarına göre bir 
liseye kaydolduktan 
sonra açık liselere 
nakil yaptırması 
gerekecek.
FARKLI BİR 
UYGULAMA 
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) yetkili 
terinden aldığı bil
giye göre, MEB bu 
yıl ilk kez düzen
lediği TEOG sınavı 
sonuçlarına göre 
tüm liselere merkezi 
sınavla öğrenci yer
leştirecek. Bu kap
samda bu yıl ilk kez 
ortaokuldan mezun 
olarak eğitimini açık 
liseler ya da mesle
ki açık öğretim 
liselerinde devam 
ettirmek isteyenler 
için farklı bir uygu
lama yapılacak. 
Ortaokulu bu yıl 
tamamlayan öğren
ciler, TEOG sınavı

sonucunda aldıkları 
puana göre ortaöğ 
retim, mesleki tek 
nik eğitim ve din 
öğretimi genel 
müdürlüğüne bağlı 
ortaöğretim kuram
larına yerleştirile
cekler.
Zorunlu eğitimlerini 
örgün eğitim kurum 
lan dışında açık 
öğretim okullarında 
sürdürmek isteyen 
öğrenciler de kendi
lerine en uygun bir 
ortaöğretim kuru- 
munu tercih ederek 
kaydolduktan sonra 
gerekli belgelerini 
alarak ülke çapında 
açık öğretim okulla 
rının irtibat bürosu 
görevini yürüten 
halk eğitimi ve 
mesleki eğitim mer 
kezleri ile meslek 
liselerine başvu
rarak açık öğretim 
okullarına süresi 
içinde kayıt yaptırıp 

öğrenimlerini 
sürdürebilecekler. 
Açık öğretim lisele 
rine 2014-2015 
eğitim öğretim yılı 
birinci dönem kayıt
ları, 1-26 Eylül tarih
leri arasında yapıla
cak.
MEB, açık öğretim 
liselerinde kayıtlı 1 
milyonun üzerindeki 
öğrenci için 81 il 
merkezinde yapılan 
sınavları ilçelere de 
yayarak 710 
merkeze çıkardı. 
Açık öğretim lis
esinde aktif öğrenci 
sayısı 901 bin 487, 
mesleki açık öğre
tim lisesinde ise 
301 bin 499. Açık 
öğretim lisesi, kuru
luşundan bu yana 
650 binden fazla 
öğrenci mezun etti. 
Mesleki açık öğre
tim lisesinden ise 
188 bin 500 öğrenci 
mezun oldu.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞîMlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

SflTlUK ZEYTİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

GemlikKErfez
ssıılrlı lıı gûiiûi sinsi giiiiesI > ' i

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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 
05324930377

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turizme 6 ayda 3,1 milyar liralık tesuik
AKTOB verilerine 
göre turizm sek
törüne yılın ilk 
yansında 205 proje 
için 3,1 milyar liralık 
yatınm teşviği veril
di.
Turizm sektörü, bu 
yılın ocak-haziran 
döneminde 47 bin 
607 yeni yatağı 
öngören 205 proje 
için 3,1 milyar liralık 
yatınm teşviki aldı. 
Akdeniz Turistik

Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) tarafından 
derlenen verilere 
göre, projelerden 
169'u komple yeni 
yatırımları kapsıyor. 
2,7 milyar liralık 
komple yeni yatınm- 
larla toplamda, 11 
bin yeni istihdam ve 
47 bin 607 yeni 
yatak kapasitesi 
üretilecek.
Yeni konaklama

tesisi yatırımlarında 
ilk sıraları yüzde 36 
ile 3 yıldızlı, yüzde 
33 ile 4 yıldızlı 
oteller alırken, bun
ları yüzde 15 ile 5 
yıldızlı oteller ve 
yüzde 7,7 ile butik 
oteller izledi.
Komple yeni yatırım
ların illere göre 
dağılımda ilk sıralan 
Antalya ve İstanbul 
aldı. Bu illeri Muğla, 
Mersin, Yalova,

Aydın, Bursa, 
Konya, Balıkesir, 
Adana ve İzmir 
takip etti.
Yaratılacak toplam 
yatak kapasitesinin 
yüzde 36'sı 
Antalya, yüzde 
15'i İstanbul ve 
yüzde 6'sı da 
Muğla'da yer alıyor. 
Bu illeri Mersin, 
aydın ve Yalova 
izliyor.

10 yılda 772 milyon Euro kazandılar!
En son Eliaquim 
Mangala'yı 50 
milyon Euro'ya 
Manchester City'e 
satan Porto, son 10 
yılda sattığı oyuncu
lardan 772 milyon 
Euro kazandı.
Bundan tam 10 yıl 
önce Portekiz'in 
Porto takımı Jose 
Mourinho adıyla 
ğizemıı, genç bir 
teknik adam tarafın
dan Şampiyonlar 
Ligi'ni kazanarak 

*tüm futbol dünyasını 
şok etmişti. Portekiz 
takımı 2003 yılında 

*UEFA Kupası ve
2004 yılında da 
Şampiyonlar Ligi 
Kupasını kazanarak 
büyük bir başarıya 
imza atmıştı. 
O sezonun sonunda 
Porto ve Mourinho 
tüm düyanın dikkati
ni çekmiş ve 
Avrupa'nın dev 
takımları Porto'nun 
genç oyuncularını 

ve genç teknik 
adamını almak için 
seferber olmuştu. 
Porto'nun ilk firesi 
takımın başarılı 
Teknik Direktörü 
oldu. Jose 
Mourinho, tam yetki 
ile Chelsea'ye trans
fer olmuş ve 
Chelsea'ye giderken 
yanında o dönemki 
Pöftö defansının 
önemli isimleri 
Ricardo Carvalho ve 
Paulo Ferreira'da 
yanında götürmüştü. 
Porto,Chelsea'ye 
yaptığı bu satıştan 
kasasına 55 milyon 
Euro koydu.
Porto'nun bu yaptığı 
satış son değil tam 
tersi başlangıç oldu 
aynı sene takımın 
beyni olan Deco'da 
Barcelona'nın 
radarına girmiş ve 
23 milyon Euro 
karşılığı Katalan 
takımına transfer 
olmuştu.

Porto son olarak 
Pazartesi günü 
gerçekleşen trans
ferde Fransız genç 
defans oyuncusu 
Eliaquim Mangala'yı 
50 milyon Euro'ya 
Manchester City'e 
satarak son 10 
senede sattığı oyun
culardan kasasına 
koyduğu para 772 
milyon Euro oldu. 
SADECE İNGİLİ- 
ZLER PORTO'YA 185 
MİLYON EURO 
ÖDEDİ
Porto'nun altyapıya 
önem vermeye

başlaması ve özellik
le Güney Amerika 
ülkelerinde yürüt
tüğü müthiş yetenek 
avcılığı ile dünya 
futbolunu bir çok 
yetenek kazandırdı. 
Tabiki bu müthiş sis
temin başında 10 
sene öncesine kadar 
tanınmayan şimdil
erde ise dünyanın 
en başarılı ve tanı
nan Teknik Direktörü 
olan Mourinho vardı. 
Porto öyle başarılı 
bir scout sistemi 
kurduki 
Mourinho'nun

gitmesinden sonra 
bile sistem başarı ile 
devam etti, öyleki 
Porto son 10 yılda 
sadece Ingiltere'den 
185 milyon Euro 
para kazandı. 
Chelsea takımının 
defansında uzun yıl
lar oynayan Ricardo 
Carvalho,Paulo 
Ferreira ve Jose 
Bosingvva'nın 
Porto'nun gençlik 
sistemi ürünüydü ve 
bu 3 oyuncunun 
yetiştirilmesi 
Porto'ya maliyeti 2.5 
milyon Euro iken 
Porto bu 3 oyun
cuyu Chelsea'ye 
satarken 30 katını 
kazandı. Manchester 
United'in 2007 yılın
da 34 milyon 
Euro'ya transfer 
ettiği Anderson'u 
Porto,Brezilya'nın 
Gremio takımından 
sadece 6 milyon 
Euro'ya transfer 
etmişti.

Porto'dan astrono 
mik rakamlar ile 
oyuncu satın alan 
sadece Ingilizler 
değil Ispanyollar ve 
Italyan takınılanda 
Porto futbolcu fab
rikasının önemli 

. müşterilerinden.
2007 yılında Porto, 
Pepe'yi Real 
Madrid'e tam 32 
milyon Euro’ya sattı 
yada 2011 yılında 
KolombiyalI forvet 
Falcao'yu Atletico 
Madrid'e 50 milyon 
Euro'ya bonservisini 
verdi. Bir dönem 
Beşiktaş formasıda 
giyen Ouaresma'da 
Porto futbolcu fab
rikası ürünün. Porto 
tarafından 2 kere 
satılan oyuncunun 
ilk durağı Barcelona 
oldu. Katalan 
takımında istenilen 
performansı 
gösteremeyen 
Ouaresma Porto'ya 
geri döndü

umum iLmmum —mmn ukiheuh ~ umıımuMUitu
£ İtfaiye 110
, Polis İmdat 155
■ Jandarma İmdat 156

■ Jandarma K. 51310 55T Polis Karakolu 513 18 79
. Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

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
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe 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) S16 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUB - FEBİBOT

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

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

OTOBÜS
, ULAŞIM__________

Rsmukkate 813 OO 28
• DENİZ UÇAOl «13 •• 13

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i METRO 613 12 12
Aydın Turton 81 3 20 77

. 8Oa*r Turtam 312 1O 72
’ a Kanb«rogiu-3Mda« 814 48 43

H Anrtur 814 47 71
| Kam M Koç 312 O1 83

| ] ________ HASTALI ELEB________

DAÛITICILAB

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 61
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
MAR-PBT 33
Tuncay Otogaz 813 16 46
Beyze Petrol sis 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
■ ! Sahil Dev. Hast. 513 23 20
^^3 Mer.Se6.Oca0ı 5,3 10 ea

Tomokay Tomogran 5,3 ea 29
; ■ Konur Tıp Mrfc. «14*0 88

_________TAKSİLER__________

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67

1 Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4947 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

milli SİNEM GÜNIÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
Muska: 

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

Ceza: 
11:45-14:15- 

16:15-18:15-20:30 
Bizim Hoca: 

13:30-15:30-17:30- 
20:30

5133321



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİÜL

OTOMOTİ 
ARAÇ ALIM SATIMlfitlA GÜVENİLİR MARKA 13 ~ «w» '

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^trcan, ^adîr Çbuman

^^iyaKayaMah^Hürrİyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

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


kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ

Kavlak’

İK^YLAK]
'^lYilnyııfliiı l<WUKj

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 kazanmıstjr.

eytınöÇjjjJI 
^Zeytinyağı]

Kestane Şekeri ■■ 
: îl Yöresel Recelleı 
■ it Kozmetik Ürünler*

ŞUBELER: Kumla Fabrika - kumla İskele - Gemlik (İstiklal C$d.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
'Tel: 512 0 512

www.kavlak.com.tr

Kuruluş:1973

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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a mili anlı noımunirt Ihtuıi 
oitmui omi yihibİlecek

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BELEDİYE VETERİNERLERİ...
Gemlik Belediyesi’nde yaşanan ucubelik- 

lere bir yenisi daha eklendi.
Gazete haberlerinden öğrendiğime göre, 

Veteriner Doktor Hakan Uğur, Belediye’nin 
Umurbey'de bulunan Hayvan Barınağı ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevinden 
alınarak “Görülen lüzum üzerine" Cihattı 
Mahallesi sınırlarındaki Belediyenin yeni 
Hafriyat sahasında görevlendirilmiş.

Yani bir çeşit bekçilik veya katipliğe 
indirilmiş.

Böyle bir karara “Çüş” denir.. Dev. 4’de

T2 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli, 8 
Nisan 2014 tarihinde 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın resmi 
internet sitesinde 
yayınlanarak yürür
lüğe giren Tarım 
Satış Kooperatifleri 
örnek ana sözleşme 
si ile ortaklarımızın 
bekledikleri ve daha 
önceden mümkün 
olmayan ortaklık 
devri işlemlerine 
olanak sağlanmış 
olduğunu bildirdi. 
Yeni ana sözleşme 
ile ortak atımlarında 
da bazı değişikli k-

MEHMET BEŞLİ

terin yapıldığını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Beşli, 
Mevcut ortak
larımızın bilgilerinin 
2014/2015 kampan 
yası dönemine 
kadar yenilenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ t...

unuiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanunliiemlak.com

liİMl 
W tim I»I Mli

Valisi Münir Karaloğlu, Gemlik Serbest 
Bölge’de yaptığı incelemeler sonrasında, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
etti. Vali Karaloğlu’nu Gemlik Kaymakam 
hğı’na vekalet eden Osmangazi Kayma 
kamı Dr. Necdet Türker, Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik TSO 
Başkanı Kemal Akıt, TSO Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, TSO yöneticileri ve meclis 
üyeleri karşıladı. Haberi sayfa 4’de

H • M V •

> ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
vr 2002 v/ “Aykent ile hedeflerinize doğru99

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağda; eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER; , JSBHH
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir,

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, nEÎ3H
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman özveri İle çalışır, 1»MU

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi İr | <
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir IJ M i |ık j. jn L. , ■inik L.*

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini BMHGı£l|Bmİ|lM| -Ut
 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
mailto:kadri_guler@hotmail.com
unuiv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfanunliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kamyon ile kamyonet 
çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Harmancık’ta 
kamyon ile kamyo
netin çarpışması 
neticesinde 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Harmancık'ın 
Meryan mevkiinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
Orhaneli ilçesine

Smtflli maıııanııımıOM
İznik’te polis tarafın
dan gerçekleştirilen 
operasyonda 10 
gram metamfetamin 
ele geçirildi. 
İznik ilçesi'nde, 
polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda 10 
gram metamfetamin 
ele geçirildi. 
Uyuşturucu 
maddeyle ilgili 
olarak 4 kişi gözaltı
na alındı.

ANMA
Kızımız,* kardeşimiz, teyzemiz

HÜLYA ÜRE’nin
aramızdan ayrılışının 20. yılındayız. 

O’nun gurbette 
olduğunu düşünüyoruz. 

Baban, annen, ablaların, yeğenlerin 
seni özlemle anıyoruz 

SAMİ - ESMA - SEDA ÜRE 
SEMA - ERDAL - GÖKTAN - 

KAAN ÇAKMAK 
KORHAN KARACAN

doğru 16 CJA 57 
plakalı kamyoneti ile 
seyir halinde olan 
Necmettin Şahin ile 
karşı yönden gelen 
Akif Günay idaresin
deki 15 VL 510 
plakalı kamyon ile 
çarpıştı. Kamyonet 
sürücüsü Şahin ile

İznik Emniyet larında şüphe üze 
Müdürlüğü ekipleri, rine durdurulan 16 
Çakırca Köyü yakın BZ 486 plakalı oto

yanındaki Ahmet 
Orhan olay yerinde 
hayatını kaybe 
derken, kamyonda 
bulunan Yasin 
Kocademir, 
Erhan Albay ve 
sürücü Akif Günay 
yaralandı.
Harmancık

ve Kütahya'nın 
Tavşanlı ilçesine 
kaldırılan yaralılar
dan Albay ve 
Kocademir'in 
durumlarının ağır 
olduğu öğrenildi.;* . 
Kaza sebebiyle 
yol bir süre trafiğe 
kapatıldı.

mobilde arama 
yaptı. Aramada, 10 
gram metamfetamin 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili olarak, araçta 
bulunan E.U (35), 
M.E. (40), B.A. (39) 
ve C.P. (35) gözaltı
na alındı.
Uyuşturucu 
maddeyle yakalanan 
4 kişi, polisteki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

SİMİ 
Mili
Keleş İlçesi'nde 
yakınlarında orman 
yangını çıktı. Kara 
dan ve hava dan 
yapılan müdahale ile 
kontrol altına alınan 
yangında, 5 dönüm
lük alan zarar gördü. 
Keleş llçesi'ne bağlı 
Yağcılar Mahallesi 
Balçık Mevkii'nde 
bozuk karaçam 
alanında çıkan 
yangına Orman 
Bölge Müdürlüğü ve 
belediye itfaiye ekip
leri müdahale etti. 
Orman Müdürlü 
ğü'nün helikopteri 
nin de havadan 
müdahale ettiği 
yangın kısa sürede 
kontrol altına alındı. 
Orman Bölge 
Müdürlüğü yetk
ilileri, kontrol altına 
alınan yan gının 
tamamen söndürül 
mesi için çalışmala 
rın sürdürüldüğünü 
belirtildi

6 Yasındaki Elit,
Tır'ın Altında
Kalarak Öldü

İznik’te yolun karşı 
tarafına geçmek 
isteyen 6 yaşındaki 
Elif Karakulak, 
TIR'ın altında 
kalarak öldü. 
Kaza, Iznik'e bağlı 
Kaynarca Köyü'nde 
meydana geldi. 
Evinin önünde 
oynayan Elif 
Karakulak, yolun 
karşısına geçmek 
istedi. Bu sırada 
yoldan geçen 39 
yaşındaki O.l. 
yönetimindeki 54 
LS 104 plakalı TIR, 
küçük kıza 
çarparak ağır yara 
ladı. İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Elif 
Karakulak, müda
haleye rağmen kur
tarılamadı.

TIB’dan dökülen 
İplikler trafiği 

tele etli

Bursa'da, hatalı 
yükleme sonucu bir 
TIR'ın dorsesinde 
bulunan iplikler 
şehirlerarası yola 
savrulurken, trafik 
2 saat kilitlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nden yük
lediği iplikleri 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'ne 
götüren 16 Z 9755 
plakalı TIR'ın 
şoförü Hamdi 
Yılmaz, Acemler 
kavşağından çevre 
yoluna dönmek 
istedi. Bu esnada 
TIR'ın dorsesinde 
bulunan tonlarca 
iplik yola savruldu.

TIR sürücüsü O.İ., 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruş 
turmaya başlanır 
ken, Kaynarca 
Köyü Muhtarı Ali 
Ayhan, köyden 
geçen ana yolda 
çok sayıda 
kaza meydana 
geldiğini belirterek, 
önlem alınmasını 
istedi.

Şehirlerarası yol 
adeta iplik tarlasına 
dönerken, bölgeye 
polis ekipleri sevk 
edildi. Can kaybının 
yaşanmadığı kaza
da polis ekipleri 
tıkanan trafiğin açıl
ması için seferber 
oldu. Yola savrulan 
iplikler ve koliler 
başka bir kamyona 
taşınırken, Bursa- 
Izmir yolunun şehir 
merkezine geliş 
yönünde trafik 2 
saat kilitlendi.
TIR şoförü Hamdi 
Yılmaz, meydana 
gelen zararın 30 bin 
lira olduğunu, 
aracının kaskosu- 
nun bulunmadığını 
söyledi.
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Güne Bakış Vali Karaloğlu TSO’yu ziyaret etti
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BELEDİYE VETERİNERLERİ...

Gemlik Belediye kadrosunda bildiğim 
kadarıyla 2 veteriner hekim var.

Ne hikmetse, Gemlik Belediyesi vete 
riner hekimlerine kendi mesleklerini 
yaptırmama gibi huyu ortaya çıktı.

Eski Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, veteriner Hekim Sami Beki’ye 
aslı mesleği yerine Temizlik İşleri 
Müdüriüâiioörevini verdi.

Sami Beki yıllardır bu görevi yürütü 
yor.

Yıllarca hayvan doktorluğu dalında 
oku dirsek çürüt, sonra gel Belediyede 
ilçenin temizlik işleriyle uğraş.

Bu işi her personel yapabilir.
Ama her personel veteriner hekim 

olamaz.
Avnı, Avukat olmadığı gibi, yargıç, 

savcı, öğretmen, doktor olamadığı 
gibi...

Bunun adı insan israfıdır.
Haksızlıktır, hukuksuzluktur.
Beldelerin ilçelere bağlanmasıyla 

Umurbey Belediyesi’nin kadrolu veteri 
ner hekimi Hakan Uğur, Gemlik 
Belediyesinde görev yapmaya başladı.

Hakan Uğur, Fatih Mehmet Güler’in 
döneminde Sağlık İsleri Müdürlüğü 
görevini ve veterinerlik görevini yürüt
tü.

Belediye alavere dalaverelerle ele 
geçirilince, Hakan Uğur görevinden 
alındı.

Umurbey’deki Hayvan Barınağına 
verildi.

Fatih Güler’in adamı olarak damga
landığı için, Refik Yılmaz göreve 
geldiğinden beri onunla uğraşıyor.

Şimdi bu görevinden alınmış, insan 
Kaynaklan Müdürlüğünce yazılan yazı 
ile bir veteriner hekim sürgüne hafri 
yat döküm alanına gönderilmiş.

Buraya alınan daha önce yıkım ekibi 
ne sürülen, Fatih Güler döneminin 
Zabıta Müdürü Hilmi Demirel ile eski 
muhasebe müdürü de verilmişti.

Şimdi 11 Ağustos-13 Ekim 2014 gün
leri arasında işin aciliyetinden dolayı 
döküm fişlerini kontrol edecekmiş!
Ayıp yahu ayıp.
Belediyecilikten hiç anlamayan tom- 

rukçudaki okul arkadaşını özel kalem 
müdürü yap, veteriner hekimlerin biri
ni Temizlik işlerinde, diğerini de 
hafriyat sahasında çalıştır.

Bu karara Veteriner Hekimleri 
odaları, sivil toplum kuruluşları sesini 
çıkarmalı.

Kamu sendikaları uyuyor mu?
Belediye personeli başkanına göre 

sendika seçerse, sonunda unlarında 
başına bu tür olaylar gelebilir.

Sessiz kalmaya devam edin.
Belediye Başkanvekili Veteriner 

Hekim olan Ercan Barutçuoğlu, bu 
karara ne der öğrenmek isterim.

Valisi Münir 
Karaloğlu, Gemlik 
Serbest Bölge’de 
yaptığı incelemeler 
sonrasında, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’m ziyaret etti. 
Vali Karaloğlu’nu 
Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
vekalet eden 
Osmangazi 
Kaymakamı Dr. 
Necdet Türker, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik TSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
TSO Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir, TSO 
yöneticileri ve 
meclis üyeleri 
karşıladı.
Gemlik TSO Başkanı 
Kemal Akıt, Vali 
Karaloğluna verdiği 
brifingde şunlara 
değindi;
“İlk defa bir vali 
ağırlıyoruz. Bizim 
işlerimizin düzgün 
olması, Türkiye’nin 
de işlerinin iyi 
olması anlamına 
gelir. Biz çalışacak, 
üretecek, vergi vere
ceğiz. Mevzuumuz 
ekonomi ölsün, 
enerjimizi boşa har
camayalım. Bu 
nedenle istikrarı 
önemsiyoruz, 
istikrar da ancak tek 
parti ile sağlanır. İyi 
yerdeyiz, dünyada 
saygınlığımız var, 
böyle devam etsin 
istiyoruz.
İlçe Odası olarak 
çok iyi durumdayız, 
kendi kendimize 
yetiyoruz.
Dünya standartları
na göre işlem 
görüyoruz. Bizler 
diyalogla işleri 
yürütmek 
taraftarıyız. 117 yıl
kınızdayız, Türki 
ye’nin en köklü 
odalarından biri 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasıdır” 
dedi

“2023 hedefi için 
tempoyu artırmak 
gerekir”

Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu ise; 
“Gemlik Bursa’nın 
önemli ilçelerinden 
biri, Bursa’nın da 
kapısı. 117.yılında 
olması da ticaretin 
geçmişten bugüne 
önemini vurguluyor. 
Gemlik’in de alacağı 
mesafeler var.
Gemlik’in henüz kul
lanılmayan potan
siyeli var. Yeni 
Karayolu ve Demir 
yolu ile Gemlik daha 
da gelişecek. Gemlik 
ilerleyen zamanlar
da, hiç birimizin tah
min edemediği nok
talara gelecek. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Sivil Kuruluş 
lar olmasına rağ

men, devlet adına 
önemli katkı sağla
maktadır. Bu Oda da 
Gemlik’e çok katkı 
sağlamıştır, sağla
maya da devam ede
cektir. Türkiye son 
12 yıldır iyiye gidi 
yor. 2023 hedefi için 
tempoyu artırmak 
gerekir. Bu gelişimi 
sîzlerle yapacağız, 
devlet artık ticaret 
yapmıyor, sizleri 
bunun altyapısını 
sağlıyor” şeklinde 
konuştu.

Refik Yılmaz; 
“Danışman terörü 
yaşıyoruz”

Gemlik’te balık ve 
zeytincilik üzerine 
yapılan konuşmada, 
Gemlik Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Trol ve Haydariye

Şelale projeleri sun
duklarını ifade 
ederek; “Kalkınma 
ajanslannda danış
man terörü var. 
Onlara para ver
mezsek projemiz 
onaylanmıyor. Bu 
projeleri biz sunduk, 
onaylatamadık” 
ifadelerini kullandı. 
Vali Karaloğlu ise; 
“Siz projenizi 
başlatın, sonra bize 
gelin. Oluşacak 
sorunlarla biz 
ilgileniriz” dedi. 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’na 
Ticaret Odası 
teşekkür plaketi 
verirken, 
Karaloğlu’nun 
Gemlik ziyaretleri Aş 
Evi ile devam etti, 
Kurşunlu’da gazi 
ziyareti ile son 
buldu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR «jJÇ/

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Çotanakspor Yedi Bitirdi: 7-1
Gemlik Çotanak 
Spor U19 takımı, 
1. Amatör Küme 
Müsabakalarına 
deplasmanda hızlı 
bir başlangıç yaptı. 
Yılmazoğullan İnşaat 
Sponsorluğuyla 2. 
Ligde Şampiyon 
olarak 1. Lige çıkan 
Bursa Ekibi Beşyol 
Millet Mahallesi ile 
karşılaşan Çotanak 
spor, ilk maçından 7- 
1 lik üstünle ayrıldı. 
"İlk yan 4-1” 
Saat 16.00 da 
yapılan müsabakaya 
hızlı başlayan Çota 
nakspor, maçın 
henüz 5. Dakika 
sında, Ogün ile 1*0 
öne geçti. 8. 
Dakikada ise, Millet 
Mahallesi yan topta 

yapılan hatada 
eşitliği yakaladı 1-1. 
Çotanakspor’un 
baskısı gole rağmen 
devam etti, 10. Daki 
ka da yine Ogün’ün 
ayağından bulduk
ları golle 2-1 öne 
geçtiler. 25.dakikada 
Ogün ve 42.dakikada 
Hüseyin’in ayağın
dan bulduğu gollerle 
ilk yarıyı 4-1 önde \ 
kapattı.
İkinci yarıya da hızlı 
giren Çotanakspor 
6O.dakikada yine 
Ogün’ün attığı golle 
skoru 5-1 e taşıdı. 
76. dakikada Fatih 
sokur 6-1’e getirken, 
son sözü 83.dakika- 
da yine Ogün söyle
di. Müsabaka son
rasında, U19 oyun

cuları ile yöneticiler, 
galibiyeti Köfteci 
Yusuf’ta kutladı. 
Açıklama yapan klüp 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz; "Gençlerimiz 
henüz alışma süre 

cinde iken böyle bir 
skorla lige başla
yarak bizleri mutlu 
etti. U19 takımımız, 
bizim umudumuz, 
önümüzdeki yıllar
da, çok daha büyük 

liglerde yer alacak 
Çotanakspor’un 
iskeleti, altyapımızda 
yetişen oyuncular
dan oluşacak.
Bizi asıl mutlu eden, 
kazanmalannın yanı 

sıra oynadıkları 
oyun olmuştur. 
Geleceğe umutla 
bakmamızı sağlayan 
gençlerimizi kutluyo
rum" dedi.

SflHİHYUBDU FUTBOL SftHflSl TEMELİ ATILIYOR
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Şahinyurdu 
Mahallesi’ne 
yapılacak olan 
modem çim saha 
futbol tesislerinin 
temeli 15 Ağustos 
Cuma günü saat 
14.30’da düzen
lenecek törenle atıla
cak. Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Şehirde ne 
varsa köylerimizde 
de o olacak” slo
ganını, köylerin 
mahalle statüsüne 
dönüşmesinden 
sonra da yaşama 
geçirdiklerini 
ifade ederek,

kısa sürede 
tamamlamayı 
hedefledikleri 
Şahinyurdu 
Futbol Tesislerinin 
temelini atacaklarını 
söyledi. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Şahinyurdu’- 
nun yanı sıra. 
Adliye, Yeniköy, 
Katırlı ve 
Islamköy’e de 
futbol sahası yaptık
larını hatırlatarak, 
Gemlik’te spor tesis
leri anlamında 
başlattıkları yatırım
ların artarak devam 
edeceğini bildirdi. 
Yılmaz, “7’den 70’e 
Spor” felsefesini, alt

yapıya verdikleri 
önem ve tesisleşme 
ile pekiştirdiklerini 
de anlatarak, ilçenin 
gelecekte sporun 
her branşında 
zirveye oynayan bir 
kent olmasını 
amaçladıklarını, 
tesisleşme 
konusundaki 
yatırımların da 
meyvelerini vermeye 
başladığını sözlerine 
ekledi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, temel atma 
törenine tüm 
Gemliklileri 
davet ettiklerini 
açıkladı.

Şahinyurdu Futbol Sahası 
Temel Atma Törenine Davetlisiniz
§15 Ağustos Cuma §14.30 §s4h.SS“

KRŞ(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 i (0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ vvww.gernlikkorfezgazetesi.com
___ .___________________________________ __________________________■ • - ' - ■ .....>' " ■ ' • 1 ■ —-^1—————■

vvww.gernlikkorfezgazetesi.com
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Mahalle afet 
Gönüllüleri mahalle 
sakinlerini eğitiyor

Araç sahiplerini 
sevindirecek teklif

Meclisle

Mahalle Afet 
Gönüllülerinin 
mahalleler ve 
sokaklarda 
halkımızda Afet 
kültürü oluşturmak, 
Olası Afetlerde 
korunma yöntem
lerini öğretmek 
amaçlı gerçek
leştirdikleri sokak 
eğitimlerine 
Dün gece Hamidiye 
mahallesinde 
devam ettiler.
Mahalle sakinlerinin 

beğenisini kazanan 
MAG eğitmenleri, 
afetlerden kentsel 
dönüşüme kadar bir 
çok konularda 
vatandaşların soru
larını cevapladılar. 
Bursa Mag- Der den 
yapılan resmi açık
lamada vatandaşın 
ilgisinden mutlu 
oldukların, Çarşı 
Meydanı’nda açmış 
oldukları afet 
merkezinde de her 
çarşamba akşamı 

ücretsiz eğitim ver
meye devam ettik
lerini bildirdiler. 
Ayrıca Eylül ayı 
içerisinde 
uluslararası 
görev yapabilecek 
ekiplerinin 
eğitimlerine 
başlayacaklarını, 
bu eğitimler için 
kamu kurum kuru
luş ve özel sektörün 
desteklerine 
ihtiyaçları olduğunu 
dile getirdiler

CHP, muayene süre
si geçirilen araçlar 
için 2014 yılı 
sonuna kadar 
muayenesini 
yaptıranlardan 
gecikme farklarının 
alınmaması için 
teklif hazırladı. 
CHP Erzincan 
Milletvekili 
Muharrem Işık, 
Karayolları Trafik 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
İlişkin Kanun 
Teklifini TBMM 
Başkanlığına 
sundu.
Teklifin gerekçe 

sinde, muayene 
süresi geçirilen 
araçlar için 
2014 yılı sonuna 
kadar muayenesini 
yaptıranlardan 
gecikme farklarının 
alınmaması, 
ayrıca muayene 
ücretlerinin de 
1-3 yıl geciktirenler 
için 1 yıllık, 3-6 
yıl geciktirenler için 
2 yıllık, 6 yıl ve 
daha fazla 
geciktirenler için 
3 yıllık tutar olarak 
belirlenmesinin 
amaçlandığı 
belirtildi.
Teklife göre;

muayene süresi 
geçirilen araçlar 
için 2014 yılı 
sonuna kadar 
muayenesini yap
tıranlardan, 
gecikme farkları 
alınmayacak. 
Bu durumdaki 
araçlar için 
muayene ücretleri, 
geçerli muayene 
ücretleri üzerinden 
1-3 yıl geciktirenler 
için 1 yıllık, 3-6 yıl 
geciktirenler 
için 2 yıllık, 6 yıl ve 
daha fazla gecik
tirenler için 3 yıllık 
tutar olarak belir
lenecek.

SATILIK
UMURBETDE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^)MlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

TEMAj
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 
MÜRACAAT 

02245136111 
05324930377

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3 bin 500 n destek için son 3 gün!
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2014 - 
2015 eğitim öğretim 
yılında, özel okulda 
okuyacak 250 bin 
öğrenciye 2 bin 500 
TL ile 3 bin 500 TL 
arasında destek 
verecek. Bu yardım
dan yararlanacak 
öğrencilerin ise 8 - 
18 Ağustos tarihleri 
arasında başvuru 
yapmaları gerekiyor. 
Bu destekten özel 
okullarda okuyan 
öğrencilerden, 
devlet okullarında 
okuyan öğrencilere 
kadar hepsi fay
dalanabilecek. 
Ancak özel okuldaki 
öğrencilerin başvu
ruda bulunabilmesi 
için kayıtlarını önce 
devlet lisesine yap
tırmaları gerekiyor. 
Devlet desteğinden 
faydalanmak 
isteyenlerin ise 
başvuruda bulun
ması için önlerinde 

sadece 3 gün kaldı. 
Hangi okulda 
okuyan nereye 
başvuracak 
1- Şu anda devlet 
okulunda kaydı 
bulunup, ara sınıflar
da okuyan öğrenci
lerin hepsi, kendi 
okullarında ‘e-okul’ 
sistemi üzerinden 
devlet desteğinden 
faydalanarak, özel 
okula gitme hakkı 
kazanmak için 
başvuruda bula 
nabilir.
2- Devlet okulların
da, 1. sınıfa, 5. sınıfa 
ve 9. sınıfa başlaya
cak öğrenciler ise, 
sistem gereği 
otomatik olarak 
ikametlerine en 
yakın okula kayıtları 
yapılmış oluyor. 
Dolayısıyla bu 
okullara giderek, 
başvuruları buradan 
yapabilecekler.
3- Özel okulların 4. 
sınıf ya da 8.

sınıflarından mezun 
olan çocuklar da sis
tem gereği ikamet
lerine en yakın 
devlet okullarına 
kayıtları yapılıyor. 
Başvurularını' 
buradan yapabile
cekler.
4- özel okulların ara 
sınıflarında okuyan 
öğrenciler bu 
destekten faydalana
mayacak.
işte özel okul 
desteğinin şartları 
ve takvimi

- 8-18 Ağustos tarih
leri arasında öğren
ciler, e-okul ya da 
kayıtlarının bulunan 
devlet okullarından 
‘destek almak’ için 
başvuruda bulunup 
evraklarını teslim 
edecekler.
- Devlet desteğinden 
faydalanan öğrenci
leri kabul edecek 
özel okulların da bu 
süreç içinde Milli 
Eğitim Bakanhğı’na 
başvuruda bulun
ması gerekiyor.

Başvuran okullar 
sisteme dahil edile
cek
19-21 Ağustos tarih
leri içinde, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri, 
kendi ilçe sınırlan 
içinde destekten fay
dalanmak için 
başvuruda bulunan 
öğrenci ve okulları 
değerlendirecek. 
Bunları tespit edip 
bakanlığa bildirecek. 
- 28 Ağustos tari

hinde MEB, destek 
almaya hak kazanan 
öğrenciler ile kendi
sine başvuran özel 
okulları ilan edecek. 
- Bu süreçte destek 
almaya hak kazanan 
öğrenciler, sadece 
kendi ilçeleri sınır
larındaki okullarla 
bağlantıya geçerek 
bunların şartlarını 
öğrenecek. Bu süreç 
içinde okullardan 
bilgi toplayacak. 
- 4 Eylül tarihinde, 
özel okulların kon

tenjanı açıklanacak. 
Bir başka ifadeyle 
hangi özel okulun 
kaç tane ‘devlet 
desteği alacak 
öğrenciyi’ kayıt ede
bileceği belir
lenecek.
- 5-9 Eylül tarihleri 
arasında öğrenciler, 
özel okullar arasında 
tercih sıralaması 
yapacak, 15 tercih 
hakkı bulunan 
öğrenciler, bu 
sıralamayı ise 
MEB’e gönderecek.
-10 Eylül tarihinde 
hangi öğrencinin 
hangi özel okula, 
devlet desteği 
alarak kayıt 
yaptırma hakkına 
sahip olduğu açık
lanacak.
Yerleştirmelerde 
öğrencinin ikame
tinin bulunduğu 
okula yerleştirilme
sine öncelik tanı
nacak.

Maliye: Vergide hedefleri tuturacağız
Maliye Bakanlığı yıl 
sonu vergi gelirleri 
hedefinin gerçek
leşeceğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, bugün 
bir gazetede yayım
lanan "Vergiler 
ödenmiyor” başlıklı 
köşe yazısı üzerine, 
kamuoyunun bil
gilendirilmesinin 
gerekli görüldüğü 
belirtildi.
Açıklamada, yapılan 
değerlendirmelerin 
bilgi eksikliğinden 

kaynaklandığı 
kaydedilirken, 
"Keşke bu tür değer
lendirmeler yapıl
madan önce 
Bakanlığımızdan 
gerekli bilgi ve açık
lamalar istenseydi" 
ifadesine yer 
verildi.
Değerlendirmede, 
geçen yılın haziran 
ayı vergi gelir
lerinden bazı kalem
lerin kullanıldığı 
belirtilen açıklama
da, bu yılın haziran 

ayı vergi gelir
lerinden seçilmiş 
bazı kalemler ile 
oransal karşılaştır
malar yapıldığı 
ifade edildi.
Bunların doğru 
olmadığı belirtilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"Örneğin, kurumlar 
vergisi tahsilatı 
bakımından 
haziran ayı geçici 
vergi tahsilatının 
olmadığı bir ay 
olduğu için değer

lendirme yapılmaya 
müsait bir ay 
değildir. Ayrıca, 2013 
haziran ayı kurumlar 
vergisi tahsilatı 
içinde geçmiş 
dönemlere ait stok 
vergi borcu ödemesi 
bulunmaktadır. Bu 
ödeme dışarıda 
bırakıldığında hazi
ran ayı kurumlar ver
gisi tahsilatı bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 34 
artmıştır. Kurumlar 
vergisi tahsilat

değerlendirmesi 
yapılacaksa; bakıl
ması gereken aylar 
geçici vergi tahsilat 
ayları olan şubat ve 
mayıs aylarıdır. Bu 
aylar esas alındığın
da ise kurumlar 
geçici vergi tahsilatı 
toplamda bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,7 art
mıştır." 
Haziran ayı dahilde 
alınan KDV tahsi
latının bir önceki 
yılın aynı ayına göre 

yüzde 21,7 azaldığı
na işaret edilen açık
lamada, "Bu azalışın 
nedeni tahakkuk 
eden vergilerin 
ödenmemesi değil, 
daha önce de 
Bakanlığımız 
tarafından yapılan 
açıklamada belir
tildiği üzere önceki 
yılın aynı ayına göre 
KDV iadelerinin 
yüzde 45,7 art
masıdır" değer
lendirmesinde 
bulunuldu.
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TEüEinnTtEFumnr

ULAŞIM

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Pamukta!. 812 00 28
DENİZ UÇAdi *13 B6 13
P«gasua Akml* Seyahat *14 ** *Z
METRO 613 12 12
Aydın Turtam *1 3 20 77
8 O »ar Turtam #12 10 72

HASTANELER
Devlet Ha.tan.sl 617 34 00
Sahil Dev. Heet 513 23 29
Mer.Sağ.OeaOl 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo 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

TESfflnJKfflEEElT

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

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

51345 21-182
51345 21-111

Yalnız 185

ULNI2 UIUUUÜII

Bursa 256 77 84
Mudanya 644 30 eo
Yenlkapı (212) 515 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
Esklhisar (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 48
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 7*
MAR-PET *13 30 33
Tuncay Oto gaz *13 1* 4*
Beyza Petrol *13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4948 

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)

GfflMİ
VENÜS SİNEMASI 
Ceza: 12 W- 
ftîlb-lbffb- 
18:15-20:15 

Muska:
TzJUU-Y4!UU-
16:00-18:00

5133321



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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^nginJBcrcan^^^fürObumafi

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

r



Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAttaarkâfeı,

(KAVLAK]!

^YllnyûSC? kavlak!

K^ysK

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 subeshsti^anında,^\ 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri-, restoran.'otel'verffiarketlerde' 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

R>jtIn mç**Jİ
VgteÇ yİ

gZeytinyag]
Kestane Şekeri ğKHİ 

^MYotesel Reçeller W St,Kozmetik ÜrünlerBfî

ŞUBELER: Kumla.Fabrika - Kûmla iskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Geclelek) www.kavlak.com.tr

GemlikKfirfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 973

16 Ağustos 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kaneko/Marmara Denizinde 7-7,5 
büyüklüğünde deprem olabilir"

SEBA’NIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE
Bazı insanlar vardır yaşarlarken de büyüktür

ler, öldüklerinde de...
Bunlar, toplumlara mal olmuş insanlardır.
Türkiye, iki gündür Beşiktaş’ın efsane Baş 

kanı Süleyman Seba'ın ölümünü konuşuyor. 
Süleyman Seba, senin benim gibi bir insan.

Genç yaşlarda top peşinde koşarak, Beşiktaş 
formasını yıllarca üzerinde taşımış, siyah beyaz 
renklerin tutsağı olmuş, futbolu bırakmış ama, 
Beşiktaş’ı bırakmamış bir spor tutkunu...

Kulüp Başkanlığını 16 yıl üstlenmiş.
Kulübü döneminde defalarca şampiyon yap

mış biri... Devamı sayfa 4’de

Marmara Denizi'nde 
beklenen büyük 
deprem çok yakın 
Afet Yönetim 
Uzmanı Fumio 
Kaneko önümüzdeki 
birkaç yıl içinde 
Marmara Denizinde 
7-75 büyüklüğünde 
deprem bekledikleri
ni söyledi. 
JICA Afet Yönetim 
Uzmanı Fumio

Kaneko, depremin 
7-7,5 büyüklüğün
den fazla olmaya
cağını belirtti, 
deprem denizde 
meydana geleceği 
için tsunami etkisi 
oluşturacaktır. 
İstanbul daha çok 
etkilenecektir, ama 
Bursa'da tsunami- 
den etkilenecektir” 
dedi. Sayfa 2’de

M H M

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

L

YSKBasfcaj» 
Güvenilesin 
sondan 
acıM

YSK Başkanı Sadi 
Güven "Cumhur 
başkanlığı kesin 
sonuçlarına göre 
12. Cumhurbaş 
kanı Recep Tay 
yip Erdoğan’ın 
mazbatasını 
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’e 
verdi. Sayfa 4’de

GEMLİK 
BELEDİYE 
SP0B3 
PUANLA 
BASIMI
U-15 Elit Lig 2. 
grupta Gemlik 
Belediyespor ra 
kibi Boschspor’u 
ikinci yarıda bul
duğu gollerle 2-0 
yenerek lige 3 
puanla başladı. 
Karşılaşmaya iyi 
başlayan Gemlik 
Belediyespor, iki 
dakika arayla 
rakip kaleye iki 
gol gönderdi 
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 6’da

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 elliyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

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 İr । ’g

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 1! 11 I |jj*,ll j. İlk I * m 11|» ı ■ MMMİLaR 
ve uygular, özgüveni tamdır, Her yerde ve her ortamda kendini 1LL

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 EGİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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2006'dan beri Kandilli Rasathanesi'nde Marmara Depremi'ni araştırdığını belirten Kaneko, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile JICA işbirl iğiyle okullarda düzenlenen tatbikatların ise yeterli olmadığını belirtti. Kaneko, Önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde İstanbul yakınlarında Marmara Denizi'nde bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi
Marmara Denizi'nde 
beklenen büyük 
deprem çok yakın 
Afet Yönetim 
Uzmanı Fumio 
Kaneko önümüzdeki 
birkaç yıl içinde 
Marmara Denizinde 
7-75 büyüklüğünde 
deprem bekledikleri
ni söyledi. 
2006'dan beri 
Kandilli 
Rasathanesi'nde 
Marmara Depremi'ni 
araştırdığını belirten 
Kaneko, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile JICA 
işbirliğiyle okullarda 
düzenlenen tatbikat

ların ise yeterli 
olmadığını belirtti. 
Tatbikatlara çok 
sayıda kurumun 
destek vermesini 
olumlu bulduğunu 
ifade eden Kaneko, 
"Ancak yeterli değil, 

afet yönetiminde 
'yeterli' diye bir şey 
yok. Sürekli bu 
çalışmaların devam 
etmesi önemli.
Sadece Türkiye için 
değil Japonya için 
de önemli. Uç yıldır 

biz bu projeyi 
yürütüyoruz" dedi. 
Türkiye'de aynı şid
detteki depremin 
daha etkili olacağını 
vurgulayan Kanoke, 
Japon binalarının 
Türkiye'deki binalara 
göre iki-üç kat daha 
güvenli olduğunu 
söyledi, 
önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde 
İstanbul yakınlarında 
Marmara Denizi'nde 
bir deprem olma ihti
malinin yüksek 
olduğunu ifade eden 
JICA Afet Yönetim 
Uzmanı Fumio

Kaneko, depremin 7- 
7,5 büyüklüğünden 
fazla olmayacağını 
belirtti.
Olası depremde can 
kaybının şehre göre 
değişebileceğinin 
altını çizen Kaneko, 
"İstanbul yakınların
da birçok bilim 
adamı yakın zaman
da deprem olmasını 
bekliyor. Muhtemel 
depremin büyüklüğü 
7 ile 7,5 büyük
lüğünde olacaktır. 
Tabi deprem denizde 
meydana geleceği 
için tsunami etkisi 
oluşturacaktır.

İstanbul daha çok 
etkilenecektir, ama 
Bursa'da tsunami- 
den etkilenecektir. 
Japonya'da iki sene 
önceki tsunamide 
dalgalar 10 metre 
boyutunu aşmıştı. 
İstanbul ve 
Bursa'daki deprem 
sonrası meydana 
gelecek tsunamide 
dalgalar çok yüksek 
olmaz. Deprem, 
Marmara Denizi'nde 
olacağı için dalgalar 
Bursa'ya çok şiddetli 
gelmez, İstanbul 
daha çok etkilene 
çektir" diye konuştu.

Celal Bayar, ölümiinün 
28. yıldönümünde anılacak
Üçüncü Cumhurbaşkanımız 
Merhum Celal Bayar 
ölümünün 28. yıldönü 
münde anılacak.
22 Ağustos 2014 Cuma 
günü Umurbey Celal Bayar 
Anıtı’nda düzenlenecek

tören saat lO.oo’da 
başlayacak.
Hazırlanan tören programına 
göre, çelenklerin sunumun
dan sonra saygı duruşunda 
bulunulacak.
Bayar ailesine taziyelerin

sunulmasının ardından Celal 
Bayar Müzesi’nin gezilmesi, 
Kütüphane Salonu’nda Celal 
Bayar belgeselinin sunumu 
ve Umurbey Çarşı Camiinde 
okutulacak mevlit ile anma 
programı sona erecek.

ELEMİN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA POMPACI OLARAK 
ÇALIŞACAK ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı Mevkii 

Gemlik çıkışı Petrol Ofisi GEMLİK

Bugün 2014 ün 
en sıcak günü

Meteoroloji mühen
disi Hüseyin 
öztel hafta sonu 
dışarıya 
çıkacakları uyardı 
Kavurucu sıcak
ların 2 gün süreyle

devam edeceği 
bildirilirken, nem 
oranının yüzde 90’a 
kadar ulaşacağı ve 
bunaltıcı havanın 
etkili olacağı 
açıklandı.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■IIUIMI1IIIIIIIIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İnegöl’de, 
sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirdiği otomobil yol 
kenarındaki Kavak 
ağacına çarparak 
ikiye bölündü.

İKİYE BÖLÜNEN 
OTOBÜSTEN SAĞ 
KURTULDULAR

daki Ahmet Nalbant 
yaralandı.

YARALILAR 
TEDAVİ ALTINA 
ALINDI

Tarım işçilerini 
taşıyan traktöre, 

kamyon çarptı: 
3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ortaköy yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Sürücü 47 
yaşındaki Yavuz' 
Pınar yönetimindeki 
16 ASY 42 plakalı

otomobil hızını ala
mayarak yol 
kenarındaki ağaca 
çarptı, ikiye 
bölünerek 
parçalanan otomo-

bilde bulunan 
sürücü Yavuz Pınar 
ile araçtakiler 37 
yaşındaki 
Muhammed Ali 
Akyüz ve 51 yaşın-

Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansları 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Paraşütle iniş yağar ken yaralandı
İnegöl’de paraşüt 
uçuşu yapan bir kişi 
iniş yaparken 
düşerek yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Cerrah Mahalle 
si'nde bulunan 
Kıran Tepesindeki 
pistten yamaç 
paraşütü yapmak 
için kalkış yapan 
Türk Hava Kurumu 
İnegöl Sportif 
Havacılık Kulübü

Başkanı Özden 
Albamya (48), iniş 
esnasında pilotaj

hatasından 
dolayı düşerek 
yaralandı.

112 acil servis 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Albamya, 
tedavi altına alındı. 
Vücudunun 
çeşitli yerlerinde 
kırıklar tespit edilen 
Albamya, daha 
sonra Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.

II II II IIBonrailen kalhi floran gene hayata Jöndiiriilılii
inegöl’de sentetik 
uyuşturucu kul
lanıcısı gencin 
duran kalbi has
tanede yeniden 
çalıştırıldı.
Jandarma ekipleri, 
Yeniceköy'de tarihi 
hanın arkasından 
geçerken yerde 
hareketsiz vaziyette 
yatan bir şahıs 
gördü. 19 yaşındaki 
B.Ç. isimli gencin 
yanına gelen ekipler, 
durumu 112'ye 
bildirdi. Sağlık 
görevlileri ilk müda
haleyi olay yerinde

yaptı. Aşırı sentetik 
uyuşturucu madde 
kullandığı için 
kalbinin durduğu 
bildirilen gence, 
ambulansta yol 
boyunca kalp masajı

ve suni teneffüs 
yapıldı. İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
getirilen ve yaklaşık 
yarım saat boyunca 
kalp masajı yapılan 
genç, müdahaleler

sonucu hayata 
döndürüldü. Kalbi 
çalıştırılarak hayata 
döndürülen B.Ç., 
acil serviste yapılan 
müdahalenin ardın
dan yoğun bakıma 
alındı. Gencin sağlık 
durumunun kritik 
olduğu bildirildi. 
Öte yandan, 
Yeniceköy'de iki gün 
içerisinde sentetik 
uyuşturucu madde 
kullanırken baygın 
halde bulunan S.Y. 
ve Ö.Y ile kardeşi 
I.Y. de komaya 
girmişti.

M® ABONE OLDUNUZ MU?
■ii«iiiiiiiiiiiiiii'iim ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA MA @ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

‘Gemlik Körfez* yvww,gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'da saat 08.00 
sıralarında 
Yenişehir-Bilecek 
Karayolu'nun 
10'uncu kilome
tresinde kaza mey
dana geldi. Tarım 
işçilerini taşıyan 
Oğuzhan Sarı (39), 
yönetimindeki 16 
UR 970 plakalı trak
töre, Sinan Silen 
(22) yönetimindeki 
16 U 2672 plakalı 
kamyon arkadan 
çarptı.

KAMYON 
SÜRÜCÜSÜ 
'UYUDU* İDDİASI 
Kamyon 
sürücüsünün uyu

ması sonucu 
meydana geldiği 
iddia edilen 
kazada, Belgin 
Sarı (36) ve kızı 
Ümmügül San (5) 
ile Yasemin 
Zeybek öldü. 
Kazada yaralanan 
traktör sürücüsü 
Oğuzhan Sarı, 
Alperen Sarı, 
Hatine Tuna ve 
Çevriye Dereli 
Yenişehir ve 
Bursa'daki has
tanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Bursa'da 
nefes kesen 
operasyon!

Bursa'da mali polis, 
halk otobüslerine 
10 numara yağ 
satan bir iş 
yerine suç üstü 
operasyon yaptı. 
Mali polisin 
baskını esnasında 
sıcak anlar 
yaşandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir iş yerinde kaçak 
akaryakıt satıldığı 
bilgisine ulaştı. 
Yapılan operas 
yonda iş yeri 
sahibi M.Y. ile 
H.Y.'nin özel halk

otobüslerine 
10 numara yağ 
doldurduğunu 
belirledi.

BEYLER POLİS 
KAPATMA

Ekiplerin suçüstü 
yaptığı baskında 
karşılarında polisi 
gören şahıslar oto
büslerin depolarını 
kapatmaya 
çalışırken, bir 
polisin "Beyler 
bırak polis, 
kapatma' dediği 
görüldü. Son gün
lerde artan otobüs 
kazalarının ardın
dan sıklaşan dene
timlerde 2 şahsın iş 
yerinden bin 70 
litre 10 numara yağ 
ele geçirildi.

gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SEBA’NIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE
Süleyman Seba, dün binlerce se 

veninin katıldığı törenle sonsuzluğa 
uğurlandı.
Bu yolculuğa uğurlama töreni her 

yaşayan canlıya nasip olmaz.
Futbola gönül vermiş, tutsağı olmuş 

her kulüpten insanlar, her siyasi 
görüşten siyasetçiler, devlet adamları, 
Beşiktaşlı olsun olmasın sokaktaki 
vatandaş, Süleyman Seba’nın tabu
tunu görebilmek, bir el atabilmek için 
törenlerin yapıldığı alanlara koştular.
Hiçbiri beklentisi olmadan gittiler 

cenazenin arkasından..
Toplumların gönüllerinde taht kur

muş olanlar unutulmazlar.
Süleyman Seba da bunlardan biriydi.
Görevde olduğu sürede de sonrasın

da da hep sevildi.
Mütevazi kimliği, beyefendiliği, futbol 

ve kulüp sevgisi herkese örnek oldu.
Toprağı bol olsun.
Tanrı herkesi bu toplumların gönül

lerinde taht kurmuş olanlardan yapsın.
0 zaman unutulmazlar.

Özel okullarda 
okuyacak 

öğrencilere destek 
süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakan 
lığı, özel okulları 
teşvik etmek için 
uygulamaya koy
duğu "Özel Okul 
larda Öğrenim Gö 
recek Öğrencilere 
Verilecek Eğitim ve 
Öğretim Deste ği"ne 
başvuru süresini 25 
Ağus tosa kadar 
uzattı. Ülke 
genelinde toplam 
250 bin öğrencinin 
faydalanabileceği 
öğrenim desteğine 
vatandaşların ilgi 
gösterdiğini belirten 
II Milli Eğitim 
Müdürü Veli 
Sankaya, Bursa'da 
okul öncesinde 2 
bin 251, ilkokulda 
bin 795, ortaokulda 
2 bin 610 ve lisede 
(ortaöğretim) 2 bin 
167 olmak üzere 
toplam 8 bin 824 
öğrencinin eğitim 
öğretim desteğin
den faydalanabile
ceğini söyledi. 
Kişi başına okul 

öncesi eğitim için 2 
bin 500, ilkokul için 
3 bin, ortaokul için 
3 bin 500, ortaöğre
tim için 3 bin 500 ve 
temel lise için 3 bin 
TL destek verile
ceğini belirten 
Sankaya, "Yönetme 
lik ekinde (EK 10) 
eğitim ve öğretim 
desteği verilecek a, 
b, c ve d grubu 
okulların belirtildiği
ni, okul öncesi 
eğitim kuramlarında 
(ana okulu ve ana 
sınıf lan) öğrenim 
görecek yaşları 48- 
66 ay arasında olan 
öğrencilerin velileri, 
eğitim ve öğretim 
desteği için resmi 
okullarda; diğer 
öğrenci ve velileri 
nin de kayıtlı bulun
dukları okul müdür
lüklerinde e-Okul 
daki özel Kurumlar 
Eğitim ve öğretim 
Desteği menüsü 
üzerinden başvuru 
yapabilir.” dedi

!il İKİMİ liiltl Mı Milimi Millili
YSK Başkanı Sadi 
Güven 
Cumhurbaşkanlığı 
kesin sonuçlarını 
açıkladı 
YSK Başkanı Sadi 
Güven "Cumhur 
başkanlığı kesin 
sonuçlarına göre 
Recep Tayyip 
Erdoğan Türkiye'nin 
12. Cumhurbaş 
kam'dır" dedi. 
Güven mazbatayı

Süleyman Seba’ya hüzünlü veda
Beşiktaş Kulübü 
Onursal Başkanı 
Süleyman Seba son 
yolculuğuna uğur
landı.
Siyah-beyazlı cami
anın efsane ismi, 
cenaze aracıyla 
evinin bulunduğu 
Beşiktaş semtine 
götürüldü. 
Seba’nın evinin yer 
aldığı sokakta polis 
ekipleri, sabahın ilk 
saatlerinden itibaren 
güvenlik önlemleri 
aldı. Bu arada evle 
rin camlarına asılan 
Beşiktaş bayrakları 
dikkat çekti.
Beşiktaş Onursal 
Başkanı Süleyman 
Seba’nın naaşı 10:15 
sularında evinin 
önüne getirildi. Bura 
da Seba’nın komşu
larından ve seven
lerinden helallik 
alındı. Daha sonra 
cenaze aracı 
Beşiktaş kulüp

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların sahsen yapılması rica olunur.
BEYZA PETROL

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel: 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

binasına doğru yola 
çıktı. Yol boyunca 
Seba'yı sevenler 
alkışlarla efsane 
başkana veda etti. 
Süleyman Seba’nın 
naaşı 10:30'da 
Akaretler'deki kulüp 
binasına getirildi. 
Burada da Seba için 
helallik alındı.
Seba’nın naaşım 

taşıyan cenaze aracı 
daha sorna Vodafo 
ne Arena'ya hareket 
etti. 12:00'de inşaatı 
devam eden 
Vodafone Arena'da 
düzenlenen tören 
öncesinde Beşiktaş 
taraftarları, Beşiktaş 
semtindeki kartal 
heykelinin önünde 
toplanmaya başladı.

TBMM başkanı 
Cemil Çiçek'e verdi. 
Güven "Anayasa'nın 
79. maddesine 
göre, seçimlerin 
doğru dürüst yapıl
ması YSK'nın 
görevindedir.
YSK bu görevini 
tamamlamıştır. 
Seçim sonrası 
YSK'nın hiçbir 
görevi yoktur." 
dedi.

Fenerbahçe ve 
GalatasaraylI taraf 
tarlar da formalarıy
la kartal heykelinin 
önüne gelerek ezeli 
rakiplerinin acılarına 
ortak oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar, 
heykelin önünden 
Vodafone Arena'ya 
yürüdüğü sırada 
"Bu gece gözyaşımı 
kimse silmesin, 
babalara ölüm 
yakışmaz Seba, 
unutursak kalbimiz 
kurusun bizim, 
Beşiktaş'ın babası 
Süleyman Seba" 
şeklinde tezahüratta 
bulundu. Vodafone 
Arena'daki törenin 
ardından Süleyman 
Seba’nın cenazesi 
Dolmabahçe 
Camii'ne getirildi. 
Süleyman Seba için 
Dolmabahçe Camii'n 
de Cuma namazını 
müteakip cenaze 
namazı kılındı



D
EVA

M
I PA

ZA
R

TESİ...

M
U

R
A

TO
B

A
M

A
H

.

M
U

R
A

TO
B

A
 M

A
H

. 

N
A

R
LI M

A
H

.

O
R

H
A

N
İYEM

A
H

.

O
R

H
A

N
İYEM

A
H

.

O
R

H
A

N
İYEM

A
H

.

O
R

H
A

N
İYEM

A
H

.

O
R

H
A

N
İYEM

A
H

.

O
SM

A
N

İYE M
A

H
. 

O
SM

A
N

İYE M
A

H
.

K
Û

Ç
Ü

K
K

U
M

LA
 M

A
H

.

X 
■8’ o 
c 
i

I

K
U

R
TU

LM
A

K
.

K
U

R
TU

L M
A

H
.

K
U

R
ŞU

N
LU M

A
H

.

K
U

R
ŞU

N
LU M

A
H

.

K
U

R
ŞU

N
LU M

A
H

.

K
U

M
LA

 M
A

H
.

K
U

M
LA

 M
A

H
.

K
U

M
LA M

A
H

.

X 
g 
£ 
I

K
U

M
LA

 M
A

H
.

K
U

M
LA

M
A

M
.

K
U

M
LA

 M
A

H
.

K
U

M
LA M

A
H

.

K
U

M
LA

 M
A

H
. 

K
İ İM

İ A M
A

H

K
U

M
LA M

A
H

. 

K
U

M
LA M

A
H

K
A

YH
A

N M
A

H
.

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1170

1169 £

1167

1166

1165

-A
£

1163

1162

1161

1160

1159

1158

1157

1156

1154

A 4£C

1152

1151

WUWWWWWWMN °(§2ıOCD<D^03<0

296

372

374

347

347

349

390

390

388

388

389

390

389

389 □ £ S 
5 <0 » (0

363

248

235

330

307

290

300

284

309

290

275

292

299

280

285

£3^

294

4.1 
I

293

257

O
7A

268

178

175

271

214

223

239

221

235

250

289

245

234

325

303

288

294

279

309

273

290

298

274

282

£O
< 

293 J hJ b0 Ç» c4 C0 <J

252

261

oooooooooo O O O O O O O O O O O O O O O c> O C> O O

178

175

271

214

223

239

221

235

250

289

245

234

325

303

288

294

279

309

287

273

290

298

274

282

293

£03

289

252

261

W u» M O G> N> M O W A. N> cn

10998

104

100

1078576

122

158

163 s

47

107

137

114

100 s s

101 B M 8 ç» <0 aJk 8 8 S c £

uı W O C0 oo o>

29 23 29

O) (a)

28 bO 
CJ tc oo a ' -4 a>

67 

75 

16599 

105 

145 

140 

10389

119 187 £

211

156

171

186

185

194

163

162

202

203

184

163

1/5

215

186

195 w



K
A

YH
A

N M
A

H
.

K
A

YH
A

N M
A

H
.

K
A

YH
A

N M
A

H
.

K
A

YH
A

N M
A

H
.

II

K
A

TIR
LI M

A
H

.

K
A

R
A

C
A

A
Lİ M

A
H

.

KA
RA

CA
ALİ M

A
H

.

H
İSA

R M
A

H
.

H
İSA

R M
A

H
.

SEÇ
İM B

Ö
LG

ESİ 
(K

Ö
Y

 VEYA
 M

A
H

A
LLE A

D
I)

D
ünden devam ....

10 A
ğustos 2014 günü yapılan C

um
hurbaşkanlığı seçim

lerinde G
em

lik’teki seçm
enlerin kullandıkları oyları sandık sandık yayınlıyoruz 

Sınılıi sırt C
ııııM

ıılın
 M
âm

 am
ııtlııı

8

—A

(0

■A

OD

-A
S «A

O)

«A

Ol

«A —A

GD

>A

M

A 
_A

Sandık Kurulu Numarası

Ş 8 
cn

Cû
2

£ G>
2

G> 
«a

hû 
O> 
O

hû
2

OO 
(0 
Cû

C0
<0 
hû

Sandık Seçmen Listesinde Yazılı 
Seçmenlerin Sayısı

hû
O>

M 
00 
en

hû 
en

00
ro 

w

hû 
OD 
Ol

K hû «A
hû 
OD 
W

£
G»

Oy Kullanan Seçmenlerin Sayısı

hû
GJ

hû 
OD 
hû

hû
2

NJ 
CD 
en

hû gS 
<©

bO 13 
o5

hû 
hû

y 
00

S
GD

İtiraz Edilmeksizin Geçerli Sayılan Oy 
Pusulalarının Sayısı

ö O O o o O o O o O

İtiraz Üzerine Geçerli Sayılan veya 
Hesaba Katılan Oy Pusulalarının 

Sayısı

M £ 8 hû 
$

hû
3 £ hû 

ho
hû
00 g

Geçerli Oy Pusulalannın Toplamı

g> 00 ■A m en o

Geçersiz Sayılan veya Hesaba 
Katılmayan 

Oy Pusulalarının Toplamı

—a 8 (0 co■A hJ
en
<0

â
«.A

R
akam

la

A
ldığı

O
y Sayısı

RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN

A
dı ve

 
Soyadı

-A hû «A O -A

Rakam
la

A
ldığı 

O
y Sayısı

S ELA HATTIN 
OEMİRTAŞ

A
dı ve 

Soyadı

*4
hû 8 hû s 8 p> hû

(n 
hû 00

«A
en

Rakam
la 

1

Aldığı
O

y Sayısı

EKMELEDOİN 

MEHMET 
İNSANOĞLU

A
dı ve

 
Soyadı

u>
a>
M»

01



16 Ağustos 2014 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 6

GEMLİK BHEDİ YESPOR 3 PUMU BAŞLADI

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
U-15 Elit Lig 2. grup
ta Gemlik Belediye 
spor rakibi Bosch 
spor’u ikinci yanda 
bulduğu gollerle 2-0 
yenerek lige 3 puan
la başladı.
Bu yıl ilk kez organ
ize edilen Elit Ligin 
tek hakemle oynan
ması hatalı kararlara 
da yol açarken 
teknik adamlar 
ilerleyen haftalarda 
soruna çare bulun
masını istiyorlar. 
Karşılaşmaya iyi 
başlayan Gemlik 
Belediyespor ilk 
dakikadan itibaren 
rakip kalede gol ara
maya başladı ancak 
gol beklediği Samet 
25 ve 27 dakikalarda 
iki mutlak pozisyonu 
kaleci Derin’e 
teslim etti.
33’te Samet’in sert

şutu yandan dışarı 
gidince ilk yarı gol
süz kapandı. 
İkinci yarıda 
Boschspor’un atak
ları defan içinde gol 
getirmezken Gemlik 
Belediyespor’un ileri 
uç adamları maça 
ağırlığını koymaya 
başladı. 60. dakika
da Oğuz’un kale 
içine ortaladığı topa 

kimse müdahale 
etmeyince Gemlik 
Belediyespor 1-0 
öne geçti.
Yediği golün şokunu 
üzerinden atamayan 
Boschspor 
kalesinde ikinci golü 
gördü. 62. dakikada 
açılan uzun topa 
sahip olan Samet 
çıkan kalecinin 
üstünde topu aşır

tarak Gemlik 
Belediyespor’un 
2.nci golünü ağlara 
gönderdi.
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
ilk Elit Lig maçına 3 
puanla başladı.

SAHA: Gemlik Suni 
HAKEM : 
Ramazan Sağrı 5,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR: 
Mehmet 5, Halit 5, 
Oğuz 6, Ali 5, (Mert 
2) Berkay 5, Yiğit 6, 
Samet 6, Oğuzhan 4, 
(Buğrahan 3) 
Coşkun 4, (Emre 2) 
Atakan 5, (Emrecan 
3) Alper 4, 
BOSCHSPOR: Derin 
5, Ahmet 3, 
(Oğuzhan Birinci 4)

Mehmet 3, (Oğuzhan 
Dönmez 4) Emirhan 
Tekin 4, Mert 5, 
(Sedat 2) Emirhan 
Serbest 5, Selim 4, 
(Fehmi 2) Sedat 4, 
Mehmet Fedai 3, 
İnanç 4, (Yunus 2) 
Cihan 4, 
GOLLER:
Dk. 60. Oğuz, Dk. 62. 
Samet (Gemlik 
Belediyespor)

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TJWA|
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK 

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

‘Gemlik Körfez* w w w. gem likko rfezg azetes i. com
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İhracat gelirinin »arısı İstanbul flan
Temmuz ayında 12,5 
milyar dolar olarak 
gerçekleşen ihracat 
gelirinin 5,8 milyar 
dolarlık kısmı 
İstanbul'da elde 
edildi.
Türkiye'nin temmuz 
ayında ihracattan 
elde ettiği 12 milyar 
538 milyon dolar 
gelirin yüzde 46'sını 
İstanbul karşıladı. 
AA muhabirinin, 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi (TİM) veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, tem
muz ayında 
Türkiye'nin ihracat 
performansı geçen 
yıla oranla yüzde 0,1 
oranında azalarak 12 
milyar 538 milyon 
870 bin dolar olarak 
gerçekleşti. İl bazın

da değer
lendirildiğinde 
İstanbul, 5,8 milyar 
dolarlık ihracatıyla 
ilk sırada yer aldı. 
İstanbul'u 1,1 milyar 
dolarla Kocaeli ve 
yaklaşık aynı tutarda 
ihracatla Bursa takip 
etti.
Ocak-temmuz ayı 
ihracat performansı 
ise ülke genelinde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5,7 artarak 92 
milyar 711 milyon 
423 bin dolar seviye
sine yükseldi. Bu 
dönemde 
İstanbul'un ihracatı 
39 milyar 512 milyon 
839 bin dolar oldu. 
Böylece İstanbul tek 
başına Türkiye'nin 
temmuz ayı ihracat

rakamının yüzde 
46'sını, 7 aylık 
toplam ihracat 
rakamının ise yüzde 
42'sini karşıladı. 
İstanbul'un temmuz 
ayındaki ihracat 
rakamı, aralarında 
Bursa, Kocaeli, 
Kayseri, Konya gibi 

sanayinin gelişmiş 
olduğu 10 büyük ilin 
toplam ihracat 
rakamından daha 
fazla oldu.
İstanbul'un ardından 
gelen 16 büyük ilin 
toplam ihracat 
rakamı 5 milyar 771 
milyon dolar 

seviyelerinde 
gerçekleşirken 
İstanbul tek başına 5 
milyar 809 milyon 
dolar ihracat geliri 
elde etti.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı verilerine 
göre ise geçen yıl 
gümrük bölge 

müdürlüklerinden 
yapılan 151 milyar 
796 milyon dolarlık 
ihracat hacminin 
yaklaşık yüzde 37'lik 
kısmı olan 57 milyar 
23 milyon dolan 
İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü'ne bağlı 
gümrüklerden 
yapıldı. İstanbul'u 22 
milyar 857 milyon 
dolarlık ihracat 
hacmi ile Ege 
Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü'ne 
bağlı gümrükler ve 
20 milyar 690 mily
onluk ihracat 
hacmiyle Doğu 
Marmara Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğü'ne bağlı 
gümrükler takip etti.

TürtiMe'nin issizlik karnesi mıruna'dan iyi
Mayısta yüzde 8,8 
işsizlik oranıyla 
geçen yılın temmuz 
ayından bu yana en 
iyi performansı 
sergileyen 
Türkiye, 14 AB 
ülkesini geride 
bıraktı.
Küresel ekonomiyi 
tehdit eden krizin 
Avrupa'daki yansı- 
maları sürerken 
Türkiye, mayısta 
yüzde 8,8 işsizlik 
oranıyla 14 AB 
ülkesinin 
önüne geçti.
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) ve

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
Türkiye'de mayıs ayı 
itibarıyla işsizlik 
yüzde 8,8 olarak 
gerçekleşirken, aynı 
dönemde bu oran 
28 üyeli Avrupa 
Birliği'nde (AB) 
yüzde 10,3,18 
üyesi bulunan Avro 
Bölgesi'nde ise 
yüzde 11,6 oldu. 
Yunanistan, yüzde 
27,3'lük işsizlik 
oranıyla AB ülkeleri 
arasında ilk 
sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 
24,7 ile Ispanya, 
yüzde 16,6 ile 
Hırvatistan izledi. 
İşsizlik oranı, Güney 
Kıbrıs Rum yöneti
minde yüzde 15,2, 
Portekiz'de yüzde 
14,3 seviyesinde 
gerçekleşti. 
Avusturya yüzde 
4,9, Almanya yüzde 

5,1 ve Malta yüzde 
5,7 ile AB içinde 
işsizlik oranı en 
düşük ülkeler olarak 
dikkati çekti. 
Türkiye, mayıs 
ayında yüzde 8,8'1 i k 
işsizlik oranıyla

AB'ye üye 14 ülke
den ve Avro 
Bölgesi'ne üye 10 
ülkeden daha 
iyi performans 
sergiledi.

- "Genç işsizlik" 
Avrupa'yı tehdit 
ediyor

Avrupa ülkelerinin 
istihdam alanında 
yaşadığı sıkıntı özel
likle "genç işsizlik” 
olarak kendini gös
terirken, Türkiye, 
mayıs ayında genç 
işsizlikte de başarılı 
bir karneye sahip 

oldu. Türkiye yüzde 
19,3'lük genç işsizlik 
oranıyla AB üyesi 19 
ülkeyi geride bıraktı. 
Söz konusu oran AB 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 22,1, Avro 
Bölgesi'nde ise 
yüzde 23,2 seviye 
sinde gerçekleşti. 
Ekonomik krizi 
atlatamayan 
Yunanistan yüzde 
56,3 ve ispanya 
yüzde 53 ile genç 
işsizlikte zirvede 
yer alırken, bu 
ülkeleri Avro 
Bölgesi'nin 
3'üncü büyük

ekonomisi İtalya 
izledi. Son 
zamanlarda makro 
ekonomik göster 
geler açısından 
negatif görünüm 
sergileyen İtalya'nın 
genç işsizlik oranı 
yüzde 43,1 olarak 
belirlendi.
Avrupa'da genç 
işsizliğin en düşük 
olduğu ülkeler ise 
yüzde 7,8 ile 
Almanya, yüzde 
8,9 ile Avusturya, 
yüzde 10,8 ile 
Hollanda ve yüzde 
12,5 ile Danimarka 
oldu.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4949 
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)

lEllllillENiftİ
VENÜS SİNEMASI 
Ceza:Tz!UU- 
TCIMbffo- 
18:15-20:15

Muska: 
ft.WA.W- 
16:00-18:00
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Güne Bakış

GÜN BATIMINI UMURBEY DE İZLEMEK
Cumhuriyetimizin usta savunucularından, 

yazar Şevket Süreyya Aydemir, Umurbey de 
eski Umurbey evlerinde oturur, burada önemli 
kitaplarını yazardı.

O yıllar öğretmenlik yılıanmaı.
Zaman, zaman toplanır, randevu isteyerek 

kendini ziyarete giderdik.
Kırmızı Mektuplan’nı yazıyordu.
Sovyetler Birliği’ndeki öğrencilik yıllarında 

tanıştığı değişik ülkelerden arkadaşlarını anlatır 
bu kitabında. Devamı sayfa 4’de

Hava sıcaklığının 
artması nedeniyle 
yazlıkçılar ve 
günü birlikçiler 
serinlemek için 
sahillere akın 
ederken, sahilleri 
mizin temiz 
çıktığı bildirildi. 
Bursa İl Halk Sağlığı

Müdürlüğü tarafın
dan sahillerimizden 
alınan su numune 
lerinin incelendiği 
ve Bursa ve 
ilçelerindeki 23 
kamp ve plajda iyi 
kalite su tespit 
edildiği bildirildi. 
Haberi sayfa 2’de

MM 
sııMı

Minim 
IMM

Gemlik Belediye 
si’nden yapılan 
açıklamada, 
Kurşunlu, Küçük 
ve Büyük Kumla 
sahillerindeki 
kıyıya çekilmiş 
sandalların 
kaldırılmasını 
istendi. Belediye 
anonsu ile 
yapılan duyuruda, 
sandalların 20 
Ağustos 2014 
tarihine kadar 
kaldırılması isten
di. Sayfa 2’de

Kuvvetli
V

Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü 
ve AKOM Mete o 
roloji biriminden 
yapılan açıklama
da kuvvetli yağış 
uyansı yapıldı. 
Yağışların başta 
İstanbul olmak 
üzere Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa, Kırklareli 
ve Tekirdağ çev 
relerinde yerel ola 
rak kuvvetli olma 
sı bekleniyor.
Yağış uyarısı son
rası İDO bazı se 
ferlerin iptal edil 
diğini duyurdu.

•• •I W

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"

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam ediyor

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

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

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarım 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 

ispatlar, engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wuiWMmurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Ulusalcı-Halkçıdır
Ulusalcılarmış. Ne ulusalcısı?
Ulusalcı, halkçıdır. Kendiciler, kendiciler.
Adlan Cumhurbaşkanı adayı olarak geçince 

bir ümitlendiler, bir ümitlendiler.
Sîzleri örgüt tanımıyor ki; sade vatandaş 

tanıyıp size oy versin.
Bu gerçek üzerine Sayın Ekmeleddin 

Ihsanoğlu Cumhurbaşkanı adını önerildi.
Dünyanın uluslararası en büyük iki örgütün

den birine oylama ile genel sekreter seçilmiş.
Dört dil biliyor. Adı yolsuzluğa, herhangi skan- 

dala karışmamış. Sakin, ağırbaşlı bir aile reisi.
Parti olarak seçmenden aldığın oy oranı belli. 

Partinin adayının kazanması mümkün değil. 
MHP çatı adayı önermiş. CHP MHP oyları % 45 
arasında. Sayın Ihsanoglu’nun sağ seçmenden 
oy alabileceği ümidi var.

O nedenle daha on partininde desteği ile aday 
gösterildi.

Tutturdular, Sayın Recep Tayyip Erdo ğan’dan 
ne farkı var demeye.

Çok fark var. Ihsanoğlu dindar, dinci değil. 
Dini siyasetin aracı olarak kullanmanın doğru 
olmadığını beyan ediyor.

Ülkenin % 99 u müslüman dindar, dinini yaşıy
or. İslam dini bölüşümcüdür. Sınıflara imtiyaz 
tanımaz.

Cumhurbaşkanı ile odacısı aynı hizada saf 
tutar ölçüde tartıda hileyi kabul etmez. Gurura 
kibire izin vermez. Din, ırk, renk farkı gözetmez. 
Kişinin inanışına müdahale edilmesine izin ver
mez. Herkesi dini kendine zorlamayın buyurur. 
Kanlı topraklarının gelirlerinin yetimlerin hakkı 
olduğu nu beyan eder. Lüks tüketime ve israfa 
izin vermez. İnsanların ahlaklı ve doğru sözlü 
olmalarını öğütler, Vaaî etmeyin vaadin tutul
masını emreder.

Onun içindir ki, ben de dindarım, sosyal 
demokratım. Çoğu vatandaşım da bu inançla 
CHP’li. İslamiyet sosyal demokrat lığın ta kendi
sidir.

Sayın ulusalcılar, bir zamanlar CHP’nin sorum
lu makamlarında bulundunuz. CHP yi iktidar mı 
yaptınız? Oyunu mu artırdı mz? Şu an kamuya 
karşı sizinle birlikte görünmeyen kimileri koca 
CHP’li tarihinde ilk defa parlamento dışı bırak
tığını unuttular sanıyor. Başka bir yönde, perde 
ancabındân Rırriııefinı ori'e sürüyor.

U 'ad oen neymışıri navâıarın'aaıfae'rılge 
soyunuyor. Ya da liderliği yitireni göreve tekrar 
getirme sevdasında uyma onlara ne de olsa il 
KomşusuyuzTcaman, zaman' bıf'ıkf offfıkıe 
olduk. Örgütün sesi olarak seni kabul ettik. 
Çünkü örgütten yetiştir o maka ma gelmeden 
önce parti kodamanlarının kimselere fırsat tanı
madıklarını gördünüz.

Kınrfıer ou‘paray ı eıe geçirip' saıthnâı sürme 
uğraşıverdi siz iyi bilirsiniz.

Şimdi nerede onlar? Adını sanını ne partide, 
ne de kamu oyunda kendilerin hatırlayıp, bilen 
anan var mı?

Kıyma 'Kendine örgütün yurekiı ses'ı'Kdı. 
sayılırken sayıl sevilirken sevil.

Ya Genel Başkamın! Bundan evvel ki yazımda 
ulusalcıları tepkileri karşısındaki görüşlerime 
geiaıfîlz. Bu öTgdıie hiç tef aoKmeyenıere, 
Kendilerini dev aynasında görenlere, halktan 
kopuk Unvanlarına aldanıp, şerefli koltukları 
sundunuz onlara.

Doksan yıldır CHP yi ayakta, inançlı, yürekli, 
Atatürk, İnönü sevgisini yüreğinde taşıyan para 
narcayâh yufegınae laşıyân para narcayan 
emeK veren'snaısız RanVffıııııer'tunU. Kanve, 
kahve, köy köy şehir şehir altıok için çaba har
cıyor. Yılganlık göstermiyor, örgüt görevlileri 
halka yakın, halkla birlikte, el ele, omuz omuza.

uuyııaır erheK vörııefl'Clır yı feaımhzıar, 
parçaıamhzıar, gözu'ğıöı Kortırıar.

Bundan böyle tüzükde yapacağınız değişiklik
le on oya bir delege ile delege sayısı artışında 
sardık seçim çevreleri güçlensin. Partili önere 
edilsin sorumluluk alsın. Milletvekilleri ön seçim 
le, ânfrııari deıege sayısına ’ğorfe delinensin. 
Partiye kayıt olup, bir kere olsun kapısına uğra
mayanların oyları ile hizmet verenlerin oyu bir 
tutuımarrlaıl.' TaibİKiarım ıhal auşundeıerım 
olmayıp, 62 yıldır CHP örgütündeki çalışmala 
rımla edindiğim, doğruluğuna inandığım, parti 
hiziplerini önlenmesini sağlayacağı İnancıyla 
CHP ye başarılar kaçmak için bahane arayan
lara guıe ğuıe'aıyorunf?deı'ğıaef, Kuıfı Kaıır.

Sahillerdeki sandallar
kaldınlmazsa toplatılacak

Gemlik Belediyesi Kumla ve Kurşunlu 
sahillerindeki sandalların kaldırılmasını istiyor.

Gemlik 
Belediyesi ’nden 
yapılan açıklamada, 
Kurşunlu, Küçük ve 
Büyük Kumla sahil
lerindeki kıyıya 
çekilmiş sandalların 
kaldırılmasını 
istendi.
Yapılan açıklamada, 
20 Ağustos 2014 
gününe kadar san
dalların kaldırılma
ması halinde 
belediye tarafından 
sandalların 
toplanacağı 
bildirildi.

Belediye anonsu ile 
yapılan duyuruda, 
sahillerde halkın

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

ÇALIŞACAKBAYVEBAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

flKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79

KRŞCDC BCKLCMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİL. İR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

denize girmesini 
engelleyen 
sandalların

Bursa'nın Mudan 
ya, Karacabey ve 
Gemlik ilçelerinin 
Marmara Denizi’ne 
olan kıyıları ile 
İznik gölündeki plaj 
ve kamplarda 
ağustos ayında 
yapılan ölçümlerin 
sonuçları sevindir
di. Bursa İlk Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, 
4-8 Ağustos 
arasında sahiller
den alınan su 
numunelerini ince
leyip, tahlil ne 
ticelerini açıkladı. 
Gemlik ve 
Mudanya’da 8'er, 
Karacabey’de 3 ve 
İznik gülü kıyısında 
4 olmak üzere, 23 
kamp ve plajda 
ölçümler yapıldı. 
23 plajın hepsi 
temiz çıktı.

kaldırılması 
amaçlandığı 
belirtildi.

Gemlik Narlı, 
Büyükkumla, 
Gemsaz, Kumsaz, 
Kurşunlu 
Sitelerönü Halk 
Plajı, Karacaali 
İzcilik, Küçükkumla 
Orman, Hasanağa 
Izçilik Kampı, 
Mudanya’da Kızılay 
Kampı, Burgaz 
Altınkum, 
Burgaz, Kumyaka 
Zeytinbağı, 
Eşkel, Eğerce, 
Çoşkunöz Halk 
Plajı, Karacabey, 
Yeniköy, Malkara, 
Kurşunlu Halk 
Plajı, İznik gölünde 
Gollüce, Inciraltı ' 
mevki, Orhangazi 
Halk Plajı ve Darka 
Tatil Köyü'nde 
23 plajın hepsinde 
"İyi kalite su” 
tespit edildi.
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İM mıtorsimet kafi lafaın taniüa
İznik ilçesinde, iki 
motosikletin kafa 
kafaya çarpıştığı 
kazada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Kaza, dün akşam 
saat 21.00'de sahil 
yolunda inciraltı 
mevkiinde meydana 
geldi. 16 FBF 31 
plakalı motosikletin 
sürücüsü Adem

istikametten gelen 
Mustafa Akkurt'un 
kullandığı plakasız 
motosikletle kafa 
kafaya çarpıştı.

Kazada savrulan 
Adem Keskin, 
kaldırıldığı İznik 
Devlet 
Hastanesi’nde kur-

tarılamadı. Diğer 
motosiklet sürücüsü 
Mustafa Akkurt ve 
arkasında oturan 
Fatih Toker ise 
yaralanarak aynı 
hastanede tedavi 
altına alındı. 
İznik Müzesi’nde 
güvenlik görevlisi 
olduğu öğrenilen 
Keskin'in ölümü

Bonzai 17 
Yaşındaki Benci 

Komaya Soktu

Keskin (25), sol 
şeritte ilerlerken, 
kasise girmemek 
için sağ şeride 
geçtiğinde, karşı

ailesi ve sevenlerini] 
üzüntüye boğarken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Bayılma Numarası Yaparak Kuveytli 
Kadının Çantasını Çaldılar

Osmangazi’de, 
bankta oturan 
Kuveytli kadın tur
istin yanına gelen 
çocuklu iki kadın, 
bayılma numarası 
yaparak turistin 
içerisinde para ve 
anahtarlarının 
bulunduğu çantayı 
alıp kaçtı. 
Olay, Gaziakdemir 
Mahallesi'ndeki bir 
parkta meydana 
geldi. Bankta oturan 
Kuveyt vatandaşı 
R.A'nın (44) yanına, 
biri çocuk iki kadın 
yaklaştı. Turistin 
yanına gelen kadın
lardan biri aniden

bayıldı. Yardım 
etmek isteyen 
Kuveytli kadın turist, 
bayılan kadına su 
verdi. Bir süre sonra 
bayılan kadın aniden

ayağa kalkarak 
diğer arkadaşıyla 
birlikte kaçtı. Olayın 
şokunu yaşayan 
Kuveytli turist, 
bankta bulunan kol

çantasının yerinden 
olmadığını fark 
edince durumu 
polise bildirdi. - 
Polise ifade veren 
R.A., kimliği henüz 
belirlenemeyen iki 
kişinin 'bayılma' 
kandırmacasıyla 
çaldıkları çantasının 
içerisinde 100 
Kuveyt Dinarı, 
700 lira para, 
annesine ait banka
matik kartı, ilaçları 
ve evine ait anah 
farlarının bulun
duğunu söyledi. 
Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Banflrılsiiz M sigaralara el iınıUu
Bursa'da, polis ekip
leri, yaptıkları 
operasyonda 74 
paket bandrolsüz 
kaçak sigara ele 
geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez
Yıldırım ilçesi 
Bağlaraltı 
Mahallesi'nde 
kaçak sigara 
satıldığı istihbaratı
na ulaşan polis 
ekipleri, harekete 
geçti. Şahsın iş yer
ine yapılan 
operasyonda 74

paket bandrolsüz 44 yaşındaki M.I.L. Olayla alakalı
sigara ele geçirildi. gözaltına alındı. tahkikat sürüyor

------"---- —~

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

İnegöl llçesi'nde, 
sentetik uyuşturu
cu Bonzai kullanan 
17 yaşındaki Murat 
C., kaldırıldığı ilçe 
devlet has
tanesinde yoğun 
bakım ünitesine 
alındı. Doktorlar, 
şuuru kapalı Murat 
C.'nin hayati 
tehlikeyi atlata
madığını açıkladı. 
İnegöl'de, 
Mesudiye 
Mahallesi'nde, boş 
bir arazide Bonzai 
kullanan Murat C., 
daha sonra 
komaya girdi. 
Yoldan geçen 
ailelerin görüp

haber vermesi 
sonucu ambulans 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Murat C., 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alındı. 
Doktorlar, şuuru 
kapalı gencin, hay
ati tehlikeyi atlata
madığını söyledi. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
polis, M.Coşkun'un 
kullandığı bonzain- 
in düzeneğine el 
koydu. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
İnegöl Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı

Serinlemek 
isterken 
canından 
oluyordu

Bursa'daki olay, 
Güzelyalı Mahallesi 
Burgaz 
Caddesi'nde mey
dana geldi, iddiaya 
göre, N.Y. (66), 
serinlemek için 
denize girdi. Bir 
süre sonra N.Y.'nin 
denizde çırpındığı
na gören vatan
daşlar, şahsa 
yardım etti.
İhbar üzerine 
olay yerine gelen

112 ekipleri, olay 
yerindeki ilk 
müdahalenin ardın
dan N.Y.'yi 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Buradaki tedavinin 
ardından hayati 
tehlikesi bulunan 
N.Y., İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı

ffiDffl «mm
■nmmıniB ABONE OLUN OM OKUTUN

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

SılMMSaliisıliiııtliilılıh
Şevket Süreyya, aynı zamanda 

Cumhuriyet Gazetesinin 2. sayfasında 
“Düşünenlerin Düşüncesi” köşesinde 
Pazartesi aynleri vşzardı.

Unutamadığım bir yazısı da ‘Umurbey de 
Gün Batımı” idi

Yazımı Umurbey de bir Pazar günü 
güneşin Samanlı Dağları üzerinden battığı 
sırada yazıyorum.

Bu nedenle Şevket Süreyya’nın o yazısı 
geldi aklıma.

Gün batımını Umurbey Aytepe’den veya 
Kayalar Cafe’den izleyin veya başka bir 
köşesinden, görüşüme katılacaksınız.

Hava ısısının 40 derecelere yükseldiği, 
nem oranının 90’lara çıktığı bir Pazar 
gününde, sıcaktan ve nemden bunalanlar, 
serinlemek için ya deniz kenarlarına ya da 
serin bir ağaç altında akın ettiler.

Biz, şanslı olanlardanız.
Dün, sıcak ve neme karşın, Umurbey 

deki evimiz püfür, püfür esiyordu.
Bu nedenle günü bahçede geçirdik.. 
Denizden esen ılık rüzgar, rahatsızlık 

vermeden güzel bir Pazar geçirmemize 
neden oldu.
Kimi şezlongda uzanarak, kimi bahçeye 

saldığımız 4. haftasını dolduran Tarçın’ın 
9 yavrusunu izleyerek geçirdik günü.

Komşular ve çocukları da konuğumuz 
oldu.

Tarçın, 9 yavruyu beslemek için inceldi 
de inceldi.

O’nun ve yavrularının bakımı için eve 
erken çıkıyorum.

Değişik, değişik yemeklerle besliyorum 
ki, yavrdıanna iyi 'oaksın.

Canlılarda ana olmanın ne kadar zor bir 
iş olduğunu Tarçın’ı gözlerken daha iyi 
anladım.

Kendinden veriyorlar, yavruları büyüyor. 
Temizliği, annenin görevleri arasında. 
Dışkılarını, yavrularının altını ve tüylerini 

dili ile muntazam temizliyor.
Ufaklar artık ilk haftalardaki gibi 

değiller...
Can'ıanâ/ıar, ağıı’ıMarı arttı.
Memeyi en iyi kapan daha gösterişli 

oldu.
Aralarındaki iki tanesi diğerlerine göre 

küçük kaldı.
Ama onlar, en hareketlileri ve ilk 

havlayanları...
Birbirleriyle oyuna da başladılar.
Anne sütü dışında verdiğimiz yemekleri, 

yemeyiz demiyorlar.
Dün, yağsız süt ve pirinç unu denedim. 
Pek beğendiler.
Bahçeye yaptığımız özel bir alanda 

onları saatlerce izledik.
Takii gün batımına kadar.
Umurbey’den gün batımını izlemeye 

değer.
Bir de serinde sîzleri oyalayacak bir 

şeyler bulursanız, pazar tatiliniz güzel 
geçer.

Gemlik Belediye 
si’nin Şahinyurdu 
Mahallesi’ne yaptığı 
futbol sahasının 
temel atma töreni 
yapıldı. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Şahinyurdu^ 
nun yanı sıra Adliye, 
Yeniköy, Katırlı ve 
İslamköy’e de futbol 
sahası yaptıklarını 
hatırlattı. Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Şehirde ne 
varsa köylerimizde

de o olacak dedik. her mahalle, her
Hedefimiz ilçemizin sokağındaki insanı

mızın yaşam kalite 
sini artırmaktır. 
İlçemizin her mahal 
le ve sokağının caz
ibe merkezi olmasını 
sağlamaktır. 
Şahinyurdu Futbol 
tesisleri şimdiden 
sizlere hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.
Köy Muhtarı 
Hüseyin Ağıl’da 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Şiıkî^e'de laz senlini coşkusu
Gemlik Belediye 
si’nin Şükriye 
Mahallesi Muhtarlığı 
ve Şükriye Laz 
Kültürü Yaşatma 
Demeği ile birlikte 
organize ettiği “Laz 
Kültürü Yaşatma 
Şenliği” ilgi gördü. 
Şenlik öncesinde 
merhum hayırsever 
Selçuk Gedik anısı
na yapılan çeşme 
açılışının yanı sıra 
Laz Rallisi Tahta 
araba yarışları da 
güne renk kattı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Laz Kültürü 
Yaşatma Demeği 
Genel Başkanı 
Mehmet Ali Beşli ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin de 
katıldığı şenliklerde 
“Şeker Oğlan” yöre
sel oyunu ile Artvin

Vakfı Karadeniz 
Oyunları Folklor 
Ekibinin gösterileri 
de ayakta alkışlandı. 
Hediye çekilişleri, 
Lazca konuşma ve 
Lazca Şarkı söyleme 
yarışması ile renkle
nen günde, davetli 
lere de Şükriye’ye 
özgü yiyeceklerle 
birlikte etli pilav ve 
ayran dağıtıldı. 
Şükriye Mahallesi 
Muhtarı Yaşar 
Yılmaz Baykal ve 
Dernek Başkanı

Yaşar Subaşı, da 
vetlilere teşekkür 
ederek, Refik Yılmaz 
ve Demek Genel 
Başkanı Mehmet Ali 
Beşli’ye çerçeveli el 
işlemeli duvar resmi 
hediye ettiler. Laz 
Kültürü Yaşatma 
Derneği Genel 
Başkanı Mehmet Ali 
Beşli’de davetlileri 
Lazca yaptığı konuş
ma ile selamladı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
kültürel günlerin

önemine değinerek, 
“Farklılıklarımız 
zenginliğimizdir” 
diye konuştu.
Mehmet Ali Beşli’nin 
Lazca konuşma yap
tığını ancak davette 
bulunanların yarısı 
nın bir şey anla
madığını vurgulayan 
Refik Yılmaz, “Buna 
rağmen 
Cumhuriyetimizin 
değerleri ayaklar 
altına alınmadı.
Cumhuriyetimiz 
yıkılmadı” dedi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Müracaatların salisen yapılması rica olunur.
BEYZÂ PETROL

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel: 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK
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msiM sınavlan zorlaştı
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
trafik kazalarını 
azaltmak, bilinçli 
sürücülerin eğitilme
si için özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri 
Kursu 
Yönetmeliği'ni 2013 
yılında yenileyerek, 
ehliyet almayı zor
laştıran bir düzen
leme getirdi. Yapılan 
değişiklikle birlikte 
bakanlık gerekli 
görülmesi durumun
da, direksiyon eğiti
mi dersi sınav 
yürütme komisyon
larının iş ve işlem
lerinin kontrol ve 
denetimi amacıyla 
bazı bölgelere tem
silci gönderdi. 
Yönetmelikten önce 
Türkiye genelinde 
direksiyon sınavları
na ilk girişte başarı 
yüzdesi yüzde 95 
iken, yönetmeliğin 
uygulanmaya 
başladığı Temmuz 
ayından itibaren bu 
başarı oranı yüzde 
60'lara kadar düştü.

Yönetmelikten önce 
neredeyse kursa 
kayıt yaptırıp 
sınavlara giren 
herkes ehliyet 
sahibi olurken 
bakanlık temsilci
lerinin bulunduğu 
sınavlarda 10 kişi
den 4’ü ehliyet ala
madı.

BAŞARI ORANI 
YÜZDE 60'LARA 
KADAR DÜŞTÜ 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğre
tim Kurumlan Genel 
Müdürlüğü, Özel 
Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği'nde 
2013 yılı Mayıs ayin- 
ria önemli rioöiciklik- 

ler yapmıştı. Yapılan 
değişiklikle birlikte 
bakanlık gerekli 
görülmesi durumun
da, direksiyon eğiti
mi dersi sınav 
yürütme komisyon
larının iş ve işlem
lerinin kontrol ve 
denetimi amacıyla 
Bakanlık temsilcisi 
de görevlendirmeye 
başladı. Değişiklikle 
ilk kez belirlenen 
illerde direksiyon 
sınavlarında müfet
tiş ve bakanlık 
denetçisi 
görevlendirildi. 
Yönetmelikten önce 
Türkiye genelinde 
direksiyon sınavları
na ilk girişte başarı 
Vİİ7dA«İ Vl'İTda QA 

iken, yönetmeliğin 
uygulanmaya 
başladığı 2013 yılı 
Temmuz ayından 
itibaren bu başarı 
oranı yüzde 60'lara 
kadar düştü. 
Direksiyon eğitimi 
dersi sınavının altı 
aylık başarı ortala
ması temmuzda 
yüzde 83,3, ağustos
ta yüzde 72,1, 
eylülde yüzde 73,8, 
ekimde yüzde 65,7, 
kasımda yüzde 70,9, 
aralıkta yüzde 64,9 
olarak gerçekleşti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı verilerine 
göre direksiyon 
eğitimi dersi 
sınavının sekiz aylık 
başarı ortalaması 
temmuzda yüzde 
83,3, ağustosta 
yüzde 72,1, eylülde 
yüzde 73,8, ekimde 
yüzde 65,7, kasımda 
yüzde 70,9, aralıkta 
yüzde 64,9, ocakta 
2014’te yüzde 64,7 
ve Şubat 2014’te 
yüzde 64,1 olarak 
aerceklesti

7 Ayda 34.685 Yeni 
Şirket ve Kooperatif

Kuruldu
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), Temmuz 
ayına ilişkin kurulan 
ve kapanan şirket 
istatistiklerini 
açıkladı.
Buna göre, temmuz
da kurulan şirket 
sayısında bir önceki 
aya göre yüzde 9,53, 
kooperatif sayısında 
yüzde 2,60 ve gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısında da yüzde 
11,01 azalış oldu. 
Kapanan şirketler bir 
önceki aya göre 
yüzde 6,12 azaldı. 
Bu dönemde kapa 
nan kooperatifler 
yüzde 48,08 ve 
kapanan gerçek kişi 
ticari işletmeleri 
yüzde 23,65 arttı. 
Böylece temmuz 
ayında 4 bin 319 şir
ket kuruldu, 905 şir
ket kapandı. 
Temmuzda geçen 
yılın aynı ayına 
göre kurulan şirket 
sayısı yüzde 8,46 
artarken, kurulan

I_______________

kooperatif sayısı 
yüzde 8,54 ve 
kurulan gerçek kişi 
ticari işletmeleri ise 
yüzde 19,26 azaldı. 
Bu dönemde 
kapanan şirket 
sayısı, 2013'ün aynı 
ayına göre yüzde 
32,26 ve kapanan 
gerçek kişi ticari 
işletme sayısı yüzde 
16,77 azalırken, 
kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 8,96 
arttı.
Yılın yedi ayında, 
kurulan şirket sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 14,91, koope 
ratif sayısı yüzde 
11,53 ve gerçek kişi 
ticari işletmesi 
sayısı yüzde 26,83 
artış kaydetti.
Aynı dönem içinde 
kapanan şirket 
sayısı yüzde 12,19, 
kapanan kooperatif 
sayısı yüzde 0,18 ve 
kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı 
yüzde 1,52 azaldı

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

EN ÜZELve 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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Karadenizspor 3 puanla başladı
■n<ww

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
U-15 klasman grubu 
maçında Gemlik Öz 
Karadenizspor rakibi 
Panayırspor’u zorlu 
geçen maçta 
Sefa’nın 3 güzel 
golüyle 3-2 yenerek 
3 puanın sahibi 
oldu.
Klasman grubu 6. 
grupta ilk maçlarına 
çıkan takımlar 
maçların tek hakem
lerle oynatılmasının 
zorluğunu yaşamaya 
başladılar.
Kendine uzak yer
lerdeki mücadeleleri 
yerinde süzemeyen 
orta hakem isteme 
yerek te olsa hatalı 
kararlar verebiliyor
lar.
Karşılaşmanın ilk 
tehlikeli atağı 
Panayırspor’dan 
geldi. 18. dakikada 
Onur’un şutu yan 
direkten oyun alanı
na döndü.
21. dakikada mutlak 
golü kaçıran Sefa bu 
kez 35. dakikada 
fiieieri havalandı ra 
rak Karadenizspor’u 
1-0 öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan 
Panayırspor 36. 
dakikada Ahmet’in 
kaydettiği golle 
durumu eşitledi.
50. dakikada bir kez

sahne alan Sefa 
kaleciden dönen 
topu boş kaleye 
göndererek skoru 
2-1 yaptı.
60’da kendinin ve 
takımının 3.ncü 
golünü ağlarla 
buluşturan Sefa 
Karadenizspor’u 
3-1 geçirdi ve

rahatlattı.
Maçın 65. dakikasın
da Panayırspor’un 
kazandığı penaltıyı 
gole çeviren Ahmet 
skoru 3-2 yaptı 
takımını beraberlik 
için umutlandırdı.
Ancak kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca

karşılaşma 
Kaadenizspor’un 3-2 
galibiyetiyle sona 
erdi.

SAHA : Gemlik Suni 
HAKEM : Ramazan 
Sağrı 5, 
ÖZ KARADENİZ 
SPOR : Ali 4, Gökalp 
5, Mehmet 4,

(Mertcan 2) 
Abdulkadir 5, Berat 
5, Sinan 5, Selim 5, 
Sefa 7, Görkem 5, 
Hüseyin 5, (Uğurcan 
2) Osman 4, 
(Burak 2)

PANAYIRSPOR : 
Emrecan 4, Tayfun 
4, Onurhan 4, Mert

5, Tanju 5, Ahmet 6, 
Emrecan Demirci 5, 
Onur 4, (Yunus 3) 
Oktay 3, (Emre 3) 
Kadir 5, Tolgahan 5, 
GOLLER:
Dk. 35-50-60 Sefa, 
(Öz Karadenizspor) 
Dk. 36. Ahmet, 
Dk. 65. Pen. Tanju, 
(Panayırspor)

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
£3*

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

www.gemlikkorfezgazetesi.con

http://www.gemlikkorfezgazetesi.con
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Bursa Belediye Sarayı 
Yeni Yılda Hizmete Giriyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesinin yeni 
binasının 2015 
yılının ilk aylarından 
itibaren hizmet ver
meye başlayacağını 
söyledi. Başkan 
Altepe, "Bursa’da ilk 
belediye binası 
inşaatından 135 yıl 
sonra yeni belediye 
binasını kente 
kazandırıyoruz" 
dedi.
İnşaatta inceleme 
lerde bulunan 
Büyük şehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
belediyenin tüm bir
imlerini bir çatıda 
toplayacak olan 
binada çalışmaların 
kısa sürede tamam
lanacağını dile getir
di. Başkan Altepe, 
şunları kaydetti: 
"Bursa’ya değer 
katan eserleri kente 
kazandırmak bizlere 
nasip oldu. 
Bunlardan biri de 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Binası. 
Yaklaşık 135 yıl 
önce 1879 yılında 
Ahmet Vefik Paşa 
tarafından inşaatı

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
Şömineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 1800

gerçekleştirilen tari
hi belediye binamız
dan sonra ilk defa 
Bursa’mız yeni bir 
belediye binasına 
kavuşmuş oluyor. 
Belediye binası 
inşaatının son 
aylarına girdik, iç ve 
dış olmak üzere tüm 
görünümüyle 
Bursa’ya yakışır bir 
eser, Ankara Cadde 
si’nde yükseliyor." 
Binanın Bursa’nın 
mimarisine uygun 
olarak yapıldığını 
söyleyen Altepe, 
belediye binasının 
çevre düzen
lemeleriyle birlikte 
bölgeye değer kata
cak güzel bir eser 
olacağını sözlerine 
ekledi. Altepe şöyle 
devam etti: 
"Enerjisini kendi

SATIUK ZEHİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

üreten bina 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Ankara Yolu 
üzerindeki eski 
sebze halinin bulun
duğu alanda yap
tırılan yeni hizmet 
binası, teknolojik 
yatırımlarla kendi 
enerjisini üretecek. 
Isınmanın doğalgaz 
sistemiyle 
sağlanacağı binada 
‘three jenerasyon 
sistemi’ sayesinde 
doğalgazdan elek
trik elde edilecek. 
Binada tüketilecek 
elektriğin yüzde 
50’si bu sistem 
sayesinde üretile
cek. Kente yeni bir 
yaşam alanı 
kazandıracak 
olan çalışmalar 
tamamlandığında 

yaklaşık 39 bin 
metrekare alanlı 
bölgeye sadece 8 
bin metrekare taban 
alanlı inşaat 
yapılmış olacak. 
Hizmet binasında, 
hizmet birimleri ve 
yönetim birimleri 
yer alacak. Bunların 
yanında poliklinik, 
seminer, çok amaçlı 
salonlar, fuaye, 
sergi salonu, 
yemekhane ve 
kafeterya gibi 
tesisler yer alacak, 
kapalı otopark 
bulunacak.
Yaklaşık 15 bin 
metrekare alanlı 
park alanında 
çocuk oyun alanı, 
gezinti yolları, 
oturma alanları ve 
kafeterya yer 
alacak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI -
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

GemlikKErfez
(iıılrlı lu ttııiı simi şııııısi

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 
02245136111 
05324930377

TMAJ
«SUYUNU BOŞA

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Devletten 53 bin kişiye istihdam
Kamuda istihdam 
edilenlerin sayısı bu 
yılın ilk yarısında 53 
bin 222 arttı. 
Kamudaki istihdam 
sayısı bu yılın ilk 
yarısında 53 bin 222 
arttı. Kamu, söz 
konusu dönemde 
kadrolarına 36 bin 
kişi katarken, 
sözleşmeli personel 
sayısına 11 bin 238 
kişi ilave edildi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu verilerine 
göre, kamudaki isti
hdam, yılın ilk 
yansında yaklaşık 
yüzde 1,6 arttı. 
Geçen yılın sonunda 
kamuda toplam 3 
milyon 319 bin 584 
kişi çalışırken, hazi
ran sonunda bu sayı

3 milyon 372 bin 
806'ya çıktı. Böylece 
kamuda istihdam 
edilenlere 53 bin 222 
kişi daha eklenmiş 
oldu.
Kamuda çalışanlar, 
istihdam türleri 
açısından değer
lendirildiğinde, 
kadrolu personel 
istihdamındaki per
formans dikkati 
çekti. Kadrolu per
sonel sayısına bu 
yılın ilk yarısında 36 
bin 3 kişi ilave oldu. 
Böylece geçen yılın 
sonunda 2 milyon 
719 bin 967 olan 
kamudaki kadrolu 
personel sayısı 2 
milyon 755 bin 970'e 
çıktı. Kadrolu per
sonel sayısındaki

artış yüzde 1,3 
olarak gerçekleşti. 
Sözleşmeli personel 
sayısı bu yılın ilk 6 
ayında 11 bin 283 
arttı. Böylece kamu
daki sözleşmeli per
sonel sayısı 116 bin 
567'ye çıktı.

Sözleşmeli personel 
sayısındaki artış 
yüzde 10,7 oldu.
Söz konusu 
dönemde kamudaki 
sürekli işçi sayısı 
da arttı.
Geçen yıl sonunda 
343 bin 932 olan 

sürekli işçi sayısı, 
345 bin 250'ye ulaştı. 
Sürekli işçi sayısın
daki artış bin 318 
olarak gerçekleşti. 
Kamudaki sürekli 
işçi sayısında 6 aylık 
dönemde yüzde 0,4 
artış gerçekleşti.

Kamudaki geçici 
işçi sayısı ise bu 
dönemde 4 bin 
139 artarak 34 bin 
139'a çıktı. 
Kamudaki geçici 
işçi sayısındaki 
artış yüzde 13,79'u 
buldu.
Geçici personel 
sayısı da 6 aylık 
dönemde arttı. 
Geçen yıl sonunda 
20 bin 391 olan 
geçici personel 
sayısı, 23 bin 
370'e çıktı.
Kamu kuramlarında 
diğer istihdam tür
lerinde istihdam 
edilenlerin sayısı 
ise aynı dönemde 
2 bin 500 azalarak 
97 bin 500'e 
geriledi.

Tiirimıe'nin issizlik karnesi Avrupa'dan M
Mayısta yüzde 8,8 
işsizlik oranıyla 
geçen yılın temmuz 
ayından bu yana en 
iyi performansı 
sergileyen Türkiye, 
14 AB ülkesini 
geride bıraktı. 
Küresel ekonomiyi 
tehdit eden krizin 
Avrupa'daki yansı
maları sürerken 
Türkiye, mayısta 
yüzde 8,8 işsizlik 
oranıyla 14 AB 
ülkesinin önüne 
geçti.
AA muhabirinin 
Avrupa İstatistik 
Ofisi (Eurostat) ve 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği

bilgilere göre, 
Türkiye'de mayıs ayı 
itibarıyla işsizlik 
yüzde 8,8 olarak 
gerçekleşirken, aynı 
dönemde bu oran 28 
üyeli Avrupa 
Birliği'nde (AB) 
yüzde 10,3,18 üyesi 
bulunan Avro 
Bölgesi'nde ise

yüzde 11,6 oldu. 
Yunanistan, yüzde 
27,3'lük işsizlik 
oranıyla AB ülkeleri 
arasında ilk sırada 
yer aldı. Bu ülkeyi, 
yüzde 24,7 ile 
Ispanya, yüzde 16,6 
ile Hırvatistan izledi. 
İşsizlik oranı, Güney 
Kıbrıs Rum yöneti

minde yüzde 15,2, 
Portekiz'de yüzde 
14,3 seviyesinde 
gerçekleşti.
Avusturya yüzde 4,9, 
Almanya yüzde 5,1 
ve Malta yüzde 5,7 
ile AB içinde işsizlik 
oranı en düşük 
ülkeler olarak dikkati 
çekti.
Türkiye, mayıs ayın
da yüzde 8,8'lik işsi
zlik oranıyla AB'ye 
üye 14 ülkeden ve 
Avro Bölgesi'ne üye 
10 ülkeden daha iyi 
performans sergile
di.
- "Genç işsizlik" 
Avrupa'yı tehdit 
ediyor 
Avrupa ülkelerinin 

istihdam alanında 
yaşadığı sıkıntı özel
likle "genç işsizlik" 
olarak kendini gös
terirken, Türkiye, 
mayıs ayında genç 
işsizlikte de başarılı 
bir karneye sahip 
oldu. Türkiye yüzde 
19,3'lük genç işsizlik 
oranıyla AB üyesi 19 
ülkeyi geride bıraktı. 
Söz konusu oran AB 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 22,1, Avro 
Bölgesi'nde ise 
yüzde 23,2 
seviyesinde gerçek
leşti.
Ekonomik krizi 
atlatamayan 
Yunanistan yüzde 
56,3 ve İspanya

yüzde 53 ile genç 
işsizlikte zirvede yer 
alırken, bu ülkeleri 
Avro Bölgesi'nin 
3'üncü büyük 
ekonomisi İtalya 
izledi. Son zamanlar
da makro ekonomik 
göstergeler açısın
dan negatif görünüm 
sergileyen İtalya'nın 
genç işsizlik oranı 
yüzde 43,1 olarak 
belirlendi.
Avrupa'da genç işsi
zliğin en düşük 
olduğu ülkeler ise 
yüzde 7,8 ile 
Almanya, yüzde 8,9 
ile Avusturya, yüzde 
10,8 ile Hollanda ve 
yüzde 12,5 ile 
Danimarka oldu.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 VAPUR-FERİBOT

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

!ce Pamukkals 012 OO 26
DENİZ UÇ Ad I 013 08 13
Pagasua Akmla Seyahat 614 S3 e2
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
SOzar Turizm 0*12 1O 72
Kanbarofilu-Esadap 014 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 35 29
Konur Tıp Mrk. 514 bo 88

BELEDİYE

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

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

Akcan Petrol o
MAR-PET Si 3 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 40
Boyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 4950 

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)

GEMIİKSİNEMİİĞÜ
VENÜS SİNEMASI 
CezaıTzJVb- 
ı'4:Vö-Tb:Tö- 
18:15-20:15

Muska: 
12!Ub-T4nJV- 
16:00-18:00

5133321



GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR I

MERKEZ OTOMOTİV
ıihyı ı^ııyı

MBmlB
njıa£
W ' 11 . K

HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
ğ ÇDımum

Dr. ^iyaKaya Matn«HürFİyöt Cad._No: 28 GEMLİK Tel : O 224 514 25 25 - Fax: O 224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

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

KAVLAK’
^- ^“ÜOGANIN HAZİNİSi **

[K&iaK]
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Doğallık ve kalitenin sGmbolü KAVLAK rparketfeı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri; restoran, otehv^rmrjj^tlerde’ 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

Fka.vlakW 
li'liVTİN HIÇBUİ

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) www.kavlak.com.tr

|Kuruluş:1973|

GemiikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

wuM.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Veteriner Hekim Hakan Uğur’un hafriyat döküm alanına sürülmesine tepkiler sürüyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Veteriner Sürgünü Krizi...
Gemlik Belediyesi’nin Umurbey Hayvan 

Barınağı'nda görevli Veteriner Hekimi Hakan 
Uğur’un Hafriyat Döküm Alam’na sürülmesi 
olayı, haklı olarak tepkilere neden oldu.

Bu konuda, MHP İlçe Başkanı ve MHP’nin 
yerel seçimlerde adayı Dr. Adnan Bıyıklı açıkla
malar yaptı. Dün de konuyla ilgisi olmayan, 
ancak, Belediye’nin Adliye Mahallesine modem 
bir Hayvan Barınağı yapacağı haberi ulaştı 
gazetelere. Haberde, Belediye’ye 15 gün içinde 
yeni veteriner ve veteriner teknikeri alınacağı 
belirtiliyor. Devamı sayfa 4’de

Veteriner Hekim Hakan Uğur’u 
harfiyat döküm alanına sürdü, yerine 

yenileri geliyor

Yılmaz, "Belediyeye 
yeni veteriner 

hekim ve tekniker 
alacanız

ıı

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı yazılı açıklama
da, Gemlik Beledi 
yesi’nde görevli 
Veteriner Hekim 
Hakan Uğur’un 
“Sevdiği ve başarılı 
olduğu işine geri 
iade edilmelidir’’

dedi. Durdu, 
Sayın Yılmaz’a 
tavsiyemiz, kendi
sine sadakati olanı 
değil, mesleğinde 
başarılı, ehliyetli 
ve liyakatli insanlar 
ile çalışmasıdır. 
Din ile kin bir 
arada olmaz” dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Belediye Başkanı Refik Yılmaz yaptığı 
açıklamada, Gemlik Belediyesi’ne yeni 
veteriner hekim ve veteriner tekniker ala
cağını açıkladı. Kadrodaki profesyonel 
hekim sayısını arttırmayı hedeflediklerini 
açıklayan Yılmaz, ekipman güçlendirme
sine de gideceklerini bir adet hayvan 
ambulansı, haşere ilaçlaması için bir araç 
alınacağını söyledi. Haberi sayfa 4’de

•• 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 ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi İF 1 I •

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L!jj J îjfl.ll 1. |i ll> m ı linil'kıl 1 ■ ’F 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve ker ortamda kendini JjL

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-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wuM.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Köfteci Yusuf'ta 
yemek yemeğe ge 
len Erzurumlu Murat 
Sanca’nın otopark 
alanında bıraktığı 
aracı elektrik tesi 
satırım yaptığı kısa 
devre sonucu yan
maya başladı.
Olay, dün saat 15.15 
sıralarında meydana 
geldi. Erzurum’dan 
Gemlik’teki ağabeyi
ni ziyarete gelen 
Murat Sanca, 25 EZ 
770 Plakalı özel 
aracının elektrik 
akşamında arıza 
olduğunu anlayınca 
Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki bir elek
trikçiye götürerek 
arızanın giderilmesi
ni istedi. Elektrikçi 
nin arızanın gideril 
diğini söylemesin
den sonra ağabeyi 
ile birlikte 3 kilomet 
re ötede bulunan 
Köfteci Yusuf a

geldiler. Bu arada 
aracı da Köfteci 
Yusuf un otoparkına 
park ettiler.
Ağabey-kardeş 
yemek yerken, yeni 
elektrik onarımı 
yapılan aracın önün
den dumanlar yük
selmeye, ardından 
da araç alev alev 
yanmaya başladı.

Çevreden yetişenler 
araç sahiplerine 
haber verirken, Shell 
istasyonundan 
gelen pompacılar, 
yangın tüpü ile 
müdahale ederek 
yanmaya başlayan 
aracı söndürdüler. 
Araç sahibi 
Murat Sarıca, 
“Elektrikçiden yeni 

geliyoruz. Bakımını 
yapan kişiye dikkatli 
yapmalannı söyle
meme karşın 
başımıza bu geldi. 
Aracımın tamamı 
yanabilirdi." şek
linde konuştu.
Sarıca, araçtaki 
zarar ziyanı 
tespit ettireceğini 
söyledi.

ELEMAN ARINIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

(ALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
Möracaotlann şahsen yapılması rko olunur.

AKCftN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79

Twitter 25 Ağustosta
Kacak vanraa taviz vok
Gemlik Belediyesi 
Fen işleri Müdürlüğü 
ve Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri kaçak yapı 
ya taviz vermiyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın tali
matları, Belediye 
Encümeni karan 
uyannca kaçak yapı 
ile savaşı sürdüren 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri, Kurşunlu 
Yolu üzerinde iki fir
maya ait kaçak iş 
yerini mühürlediler. 
Ayrıca bir başka 
firmaya ait kömür de 
poları bölgesindeki 
bir çelik konstrük- 
siyon kaçak binayı 
da yıkan ekipler, 
metruk ve tehlike 
saçan binaların 
yıkımı ve çevrede 
alına cak tedbirler 
konusunda da titiz 
çalışmalarını 
sürdürüyorlar. 
Kaçak yapılarla 
amansız mücadelesi 
ni sürdüren ekipler, 
bir yandan da ilçeye 
yeni plaj alanları ve 
çocuk parkı alanları 
da kazandırıyor. 
Cumhuriyet 
Mahalle si Manastır 
Bölgesin de daha 
önce kamulaştırılan

iki katlı binayı yıkan 
ekipler, çevre düzen
leme çalışmalarını 
da tamamlamak 
üzere ler. Yılmaz, 
yıkılan bina ve 
çevresine yeni bir 
çocuk parkı 

yapacaklarını 
söyledi. Kumla 
Abdullah Aslan 
Caddesi sahil kesi
mindeki beton blok
ları da kıran ekipler, 
Kumla glri şindeki 
sahil bölgesine de 

yeni plaj alanı 
kazandırdılar. 
Vatandaşların da 
büyük ilgi 
gösterdiği yıkımda, 
sahildeki yaklaşık 
200 metrelik alan 
beton yığınlarından 
kurtarılmış oldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
kaçak yapılara taviz 
vermezken, sahiller, 
yeşil alan ve çocuk 
park alanları 
konusunda da 
duyarlı olduklarını 
vurgulayarak, 
ilçenin cazibesini 
artıracak, marka 
değerini yüksel 
tecek proje ve 
yatırımların süre
ceğini sözlerine 
ekledi.

Ankara’da

BİLGİ Teknolojileri 
ve iletişim Kurumu 
(BTK) ile Tvvitter 
üst düzey yetkili 
leri, 25 Ağustos 'ta 
Ankara'da biraraya 
gelecek.
BTK ile Tvvitter 
yetkililerinin 25 
Ağustos'ta yapa 
cakları görüşmede, 
Tvvitter’ın Türki 
ye'de ofis açması, 
vergilendirme, kişi
lerin hak ve hür
riyetleri kapsamın
da yaptıkları şika 
yetlere muhatap 
bulunabilmesi adı 
na yürütülen çalış
malar ele alınacak. 
BTK Başkanı Tay 
fun Acarer ve 
beraberindeki 
heyet ile Tvvitter’ın 
Uluslararası Kamu 
Politikalarından 
Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Colin 
Crovvell arasındaki 
ilk görüşme 14

Nisan'da gerçek
leşmişti. Acarer ve 
beraberindeki he 
yet, Tvvitter Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika 
Kamu Politikaları 
Direktörü Sinead 
McSvveeney baş 
kanlığındaki heyet 
ile 21 Mayıs'ta 
İrlanda'nın başken
ti Dublin'de ikinci 
kez bir araya 
gelmişti. 
Dublin'deki ikinci 
görüşmede en 
somut gelişme, 
"Türkçe canlı des 
tek hattının kısa 
süre içinde devre 
ye gireceğinin" 
açıklanması olmuş
tu. Acarer, Anka 
ra'daki ilk toplan- • 
tıyla Tvvitter ile 
resmi temasın sağ
landığını, ikinci 
toplantıda ise 
teknik konulara 
girildiğini belirt
mişti.
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Kanahlılanlaıı düserelı can «enli
Bursa’da, Uludağ 
eteklerinde üç 
arkadaşıyla gezin
tiye çıkan emekli 
İsmet Tokat (51) 
ormanlık alanda 
yaklaşık 100 metre
lik kayalıklardan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Nilüfer'de ikamet 
ettiği öğrenilen 
ismet Tokat ve üç 
arkadaşı sabah 
saatlerinde 700 yıllık 
OsmanlI köyü 
Cumahkızık’ta kah
valtı yaptıktan sonra 
Uludağ eteklerine 
doğru yürüyüşe 
çıktı. Öğleden sonra 
yorulduğunu 
belirten Tokat, istira
hat etmek istediğini 
söyledi. İddiaya 
göre, bir süre sonra 
Tokat, yaklaşık 100

trtîııiMBfcgasinaM
Bursa’da,hırsızlık 
için girdiği evdeki 
astım hastası küçük 
kızı koli bandı ile 
bağlayıp, dizüstü 
bilgisayar ve cep 
telefonunu çalarak 
kaçan saldırgan 
yakalandı.
lay, 14 Ağustos 
Perşembe günü 
merkez Nilüfer 
ilçesinde 
Cumhuriyet 
Mahallesi Anıt 
Sokak’ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
anne Eylül Ö.’yü 
evden ayrılmasının 
ardından öğle 
saatlerinde 
N.K.(20) isimli bir 
şahıs, ikinci kattaki 
evin balkonundan 
daireye girdi. Bu 
sırada uyumakta 
olan 12 yaşındaki 
Kardelen ö.’yü 
fark eden N.K., 
küçük kıza yumruk 
atıp, koli bandıyla 
ellerini, kollarını, 
ayaklarını ve

TTIIA ~Â “SUYUNU BOŞA-^^^^"!
I MA » HARCAMA"

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

MİM ABONE OLDUNUZ MU? 
— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

metre yükseklikteki 
kayalıklardan 
Balaban 
Yaylasındaki 
Balaban Deresi’ne 
düştü. Bölgeye 
yürüyüş için giden 
vatandaşlar Tokat’ın 
düştüğünü görünce 
durumu hemen polis 
ve sağlık ekiplerine 
bildirdi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 112 Acil 
servis ambulansı ve 

ağzını bağladı.
Astı hastası küçük 
kızın yalvarması 
üzerine ağzını açan 
zanlı, para istedi. 
Para bulamayan 
hırsız, içerideki cep 
telefonu ve dizüstü 
bilgisayarı alarak 
olay yerinden uzak
laştı.

POLİS İĞNEYLE 
KUYU KAZDI

Olayın ardından

Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ekipleri kısa 
sürede olay yerine 
ulaştı. Tokat’ın 
düştüğü bölgeyi 
gören vatandaşlar
dan kısa bilgi alan 
ekipler hemen yola 
koyuldu. Bir saatlik 
yürüyüşün ardından 
olay yerine ulaşan 
sağlık ve polis ekip
leri emekli olduğu 
öğrenilen ismet 

çevredeki güvenlik 
kameralarını 
inceleyerek geniş 
çaplı araştırma 
başlatan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Gasp Büro Amirliği 
ekipleri, zanlının 
peşine düştü. 
Güvenlik kameraları 
görüntülerini dakika 
dakika izleyen 
ekipler, saldırganın 
kimliğini tespit 
etmeyi başardı.
Yıldırım ilçesine

Tokat’ın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti.
Cumhuriyet savcısı 
olay yerine gitmek 
için akşam saat
lerinde Balaban 
Köyü’ne geldi. AFAD 
ve polis ekipleri 
nezaretinde olay 
yerine gitmek için 
yola çıkan savcı, 
cesedin aşağıya 
indirilmesi talimatını 
verdi. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri de bölgede 
yürüyüş yaparken 
olaya tanık olan 
vatandaşların 
görüşüne başvurdu. 
Olay yerini gören 
vatandaşlar, gazete
cilere açıklamalarda 
bulundu. Olayla ilgili 
Cumhuriyet Savcısı 
soruşturma başlattı.

bağlı Değirmenönü 
Mahallesi’nde 
olduğu tespit 
edilen N.K., 
düzenlenen 
operasyonla 
yakalandı.
Polis merkezine 
götürülen N.K., 4 
ayrı hırsızlık yap
tığını da burada iti
raf etti.Polisteki 
sorgulaması tamam
lanan. K.,tutuklanara 
k cezaevine 
gönderildi.

Annesiyle 
birlikte ölümden 

döndü

Mudanya ilçesinde 
meydana gelen 
kazada, bir otomo
bil takla atarken, 
kadın sürücü ile 
annesi yaralandı. 
Filiz Villalarından 
Mudanya istikame
tine giden Ayça 
Kolukısa idaresin
deki 16 JP 344 
plakalı otomobil, 
sürücünün 
direksiyon 
hakimiyeti kay
betmesi üzerine 
kontrolden çıktı. 
Yol kenarındaki 
çalılık tepeye giren 
Otomobil taklalar
atarak, sol taraftaki sürüyor.

Yine bonzai 
yine aynı 
manzara

Bursa’da polis 
ekiplerinin uygula
ması esnasında 
üzerinden bonzai 
çıkan 8 kişi gözaltı
na alındı.
Ayrıca bonzai kul
landığı iddia edilen 
3 kişi de hastanelik 
oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, polis ekipleri 
merkez Yıldırım 
ilçesi Selimzade, 
Meydancık ve 
Hacıseyfettin 
Mahalleri’nde 
şüpheli kişiler 
hakkında 
uygulama yaptı. 
Durumlarından 
şüphelenen O.G. 
(21), M.P. (22), Y.A. 
(20), S.C.Ç. (20), 
A.K. (37), O.Ç. (38) 
ve H.D.’de yapılan 

uçuruma düşmek 
üzereyken durabil
di. Komşularının 
kaza yerine 
gelmesinin ardın
dan otomobilden 
çıkarılan Ayça 
Kolukısa ve annesi 
Münire Kolukısa 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Sürücü ile annesi 
112 ekibinin müda
halesinin ardından 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırılırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat

(20) bonzai tespit 
edilirken, şahıslar 
gözaltına alındı.

3 KİŞİ 
HASTANELİK
OLDU
Öte yandan Muşta 
fakemalpaşa ilçesi 
Lalaşahin Mahalle 
si’nde bonzai kul
lanan U.Ö. (25), 
merkez Osmangazi 
ilçesi Altıparmak 
ve Hüdevandigar 
Mahalleri’nde 
bonzai Y.Ö. (28) 
ile H.Y. (19) 
isimli gençler 
hastanelik oldu. 
Gençlerden 
Y.ö.’nün hayati 
tehlikesinin olduğu 
belirtildi. Polis, 
olaylarla alakalı 
tahkikat başlattı.

| ‘Gemlik Körfez* www. g e m I i k k o rfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Veteriner Hekim Hakan Uğur’u harfiyat döküm alanına sürdü, yerine yenileri geliyor

Yılmaz, “Belediyeye «eni veteriner 
Retim «e tekniker alacağız1’Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Veteriner Sürgünü Krizi...
Belediye Başkanı Refik Yılmaz’m dünkü 

açıklaması ilginç.
Bir yandan, Adliye Mahallesinde 36 

dönümlük bir alanda modern Hayvan 
Barınağı yapılacağı, burada görevlen 
dirilecek yeni veteriner hekim ve veteriner 
teknikerinin 15 gün içinde alınacağı açık
lanıyor.

Öte yanda yıllarını bu mesleğe vermiş 
tecrübeli bir veteriner hekimi hafriyat 
döküm alanına sürüyorsun.

Buna; “Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu” denir.

Kimsenin yapılacak güzel bir hizmete 
karşı diyeceği yok.

Hakan Uğur belediye başkanının bu pro
jesine mi engeldi?

Nedir suçu bu açıklanmalı.
Ama bence olay siyasi..
Hakan Uğur’un Ağabeyi Atilla Uğur, 

Abdullah Ocalan’ı Türkiye’ye getiren ve 
sorgulayan bir yurtsever Türk Subayı..

AKP’nin kumpaslarıyla diğer subaylar 
gibi Ergenekon davasıyla içeri tıkıldı ve 
yıllarca haksızlığa uğradı.

Hakan Uğur, ağabeyinin her davasına 
gitti, bu haksızlığı facebook sayfasında 
herkesle paylaştı. Ağabeyi serbest kaldı, 
yine arkasında durdu.

Eşi yerel Seçimlerde MHP’den Belediye 
Meclisi üyeliği için Kontenjan adayı gös
terildi. Seçimi MHP kazansaydı, Hakan’ın 
eşi tfıec'ns üyesi o'ıaca'ktı.

Veteriner Dr. Hakan Uğur, belediyedeki 
görevinde kusur işlediyse, görevini yapmı 
yorsa, görevine gelmiyorsa hakkında ne 
gibi idari işlem yapılmış?

Uyarılmış mı?
Her hangi bir ceza verilmiş mi ki böyle 

bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldı.
Nerede Belediyeki memur sendikası 

yöneticileri?
bu sorûıann cevâbı verilmelidir.
Sen elindeki veterineri taş ocağına sür, 

yerine yenileri alacağım de!
Bu üdKdK ûeVıdünûe geçmez.
Bu işi birde hukukçu bir belediye 

başkanı yaparsa, bu bir yerden döner.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’ne yeni 
veteriner hekim ve 
veteriner tekniker 
alacağını açıkladı.
Yılmaz, Belediye 
Basın bürosu 
aracılığıyla yaptığı 
açıklamada Gemlik 
Belediyesinin hay
van sorunlarına 
köklü çözüm bulmak 
için yeni yatırımlar 
yapacağını, bu 
arada 15 gün içinde 
belediyeye yeni ve 
teriner hekim ve ve 
teriner tekniker ala
cağını açıkladı. 
Kadrodaki profes 
yönel hekim sayısını 
arttırmayı hedefle 
diklerini açıklayan 
Yılmaz, ekipman 
güçlendirmesine de 
gideceklerini bir 
adet hayvan ambu
lansı, haşere ilaçla
ması için bir araç 
alınacağını söyledi.

Veteriner Hekim Hakan Uğur’un hafriyat döküm alanına sürülmesine tepkiler sürüyor

ObiM lalan Oğargöreııine lafle eMMir

EVMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
SnlİHSııtayi]|ibi[i(oi)liBiiL

BEYZA PETROL
Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 

Tel: 51301 03Özdilek Yanı-GEMLİK

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, yap
tığı yazılı açıklama
da, Gemlik Beledi 
yesi’nde görevli 
Veteriner Hekim 
Hakan Uğur’un 
“Sevdiği ve başarılı 
olduğu işine geri 
iade edilmelidir” 
dedi.
Osman Durdu’nun 
açıklaması şöyle: 
“Çalışkanlığı ve 
hayvan sever olan 
Veteriner Hekim 
Hakan Uğur’un asli 
yeri olan Hayvan 
Barınağı’ndan alı
narak, moloz barı
nağında Refik 
Yılmaz tarafından 
görevlendirildiğini 
duyduğumuzda 
inanmadık.
Sayın Yılmaz’a 
tavsiyemiz, kendi
sine sadakati olanı 
değil, mesleğinde 
başarılı, ehliyetli ve 
liyakatli insanlar ile 
çalışmasıdır. Din ile 
kin bir arada olmaz. 
Sayın Yılmaz, 
Uğur’u yeniden sev 
diği ve başarılı oldu 
ğu işine geri iade

ADLİYE 
MAHALLESİNE 
BARINAK 
YAPILACAK 
Refik Yılmaz, Adliye 
Mahallesinde 36 
dönümlük bir alanda 
modern hayvan barı
nağı inşa edecekleri
ni, hayvan sevenler 
için ahşap konakla
ma evleri, piknik 
alanları da inşa 
edileceğini belirtti.
Yılmaz, Umurbey 
Mahallesindeki barı
nakta hayvanlara 
yönelik her türlü 
bakım, tedavi, kısır

etmelidir.
Konunun sonuna 
kadar takipçisi ola
cağımızı da iyi 
bilmelidir.” 
Öte yandan, MHP 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Bıyıklı 
da geçtiğimiz hafta 
sonunda Veteriner 
Hekim Hakan 
Uğur’u evinde ziya 
ret ederek görüş 
tüğü öğrenildi.
Bıyıklı, burada yap
tığı konuşmada, 
Demokrasiye olan 
inancından dolayı, 
Refik Yılmaz’a karşı 
herhangi bir açıkla
ma için belirli süre 
beklediğini, son 
dönemlerde yaptığı 
yanlışlardan dolayı, 
kendisine güvenen 
21 bin kişi adına 
açıklama yapma 
gereğini duyduğu 
nu belirtti. Bıyıklı, 
şunları söyledi: 
“Gemlik’in yöneti
ciye ihtiyacı var, 
intikamcıya değil. 
Biliyoruz ki, Hakan 
Uğur’un hafriyat 
sahasında görev 
lendirilmesi tama
men siyasidir, 

laştırma ve barınma 
ihtiyacının karşı
landığını, bu çalış
maların eksiksiz 
devam ettiğini ifade 
eden Refik Yılmaz, 
Sağlık İşleri Müdürü 
Veteriner Hekim 
Sami Beki’nin göze
timinde hayvanlara 
yönelik çatışmaların 
aksamadan sürdüğü 
nü söyledi.
HAYVAN 
SEVERLERDEN 
DESTEK
Gemlikli Hayvan 
Severler ve HAYTAP 
Şube Başkanı 

intikam niteliğin 
dedir. Bir kişinin 
Allah’a olan inancı, 
bütün canlılara yan
sımadığı durumda 
eksiktir. Son bir 
haftada, veteriner 
bulunmadığından 
dolayı ölen hayvan
ların vebali nasıl 
ödenecek?
Aynı zamanda dini
miz işi ehline teslim 
edin demiştir. 
Sadece sureleri 
okumak değil, anla
mak ve uygulamak
ta gerekir. Refik 
Yılmaz’a çağrımız 
dır, kişilerle uğraş
mak yerine Gem 
lik’e hizmet et. 
Bunlara aklın yet
miyorsa, biz 
yardımcı oluruz. 
Sokak hayvanları 
rehabilitasyon 
merkezlerinin 
artması gerekirken, 
mevcut veterineri 
Hafriyat sahasında 
görevlendirmek 
Gemlik’e ve can
lılara yapılan 
hainliktir.
Hakan Kardeşime 
hukuki mücade
lesinde sonuna

Ümran Akyavaş’a da 
projelerine anlanlat- 
tığını belirten Refik 
Yılmaz, vatandaşlar
dan sonra hayvan 
severlerden de tam 
destek geldiğini 
söyledi. Proje ve 
yatırımları destek
lediklerini kaydeden 
Ümran Akyavaş, 
“Bizim işimiz siya 
set değil. Kamu 
oyuna yansıyan ve 
bazı gazetelerde 
yayımlanan perso 
nel atamalarıyla ilgili 
işlere de karışmı 
yoruz. Bizim için 
önemli olan sokak 
hayvanlarına yönelik 
çalışmalsfdır. Sayın 
Refik Yılmaz, pro
fesyonel ekip, araç | 
lar, hayvan barınağı 
konusundaki yatı 
rımlan ile bizim ha 
yal ettiklerimizi yaşa 
ma geçirmektedir. 
Sevindirici gelişme 
leri destekliyoruz” 
dedi.

_________ -I 

kadar destek ola
cağım. Aynı zaman
da, Hafriyat sahası
na görevlendirecek 
personel 
bulamıyorsa, 
biz de yardımcı 
oluruz. Zaten 
Belediye başkanı 
da döküm sahası 
için Dr. Unvanına 
öncelik veriyor. 
Küçük insanlar 
kişilerle, büyük 
insanlar sistemlerle 
uğraşır. Elbette bu 
düzen de bir gün 
değişecek, intikam 
hırsıyla kişilere 
saldırmak yerine, 
faydalı işler yap
mayı benimse
meyenlerin, 
elbet karşısında 
duracak olanlar 
vardır. Zulme 
uğraşmış 
herkesin adına 
konuşmaya ve 
% 38 oy alan 
Refik Yılmaz’m 
karşısında kendisini 
istemeyen % 
62’lik oranın 
düşüncelerine, 
fikirlerine sahip 
çıkmaya devam 
edeceğiz” dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'dan İstanbul'a 
sefer yapan Bursa 
Deniz Otobüsleri 
işletmesi'ne ait Emir 
Sultan yolcu feribo
tunda yaşanan olay
la ilgili açıklama 
yapan Bursa Ulaşım 
Toplu Taşıma 
işletmeciliği (BURU 
LAŞ) Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, 
Marmara Denizi'nin 
enteresan bir hale 
geldiğini belirterek, 
hava koşullarının 
beklenmedik bir 
anda tersine 
döndüğünü söyledi. 
Fırtına sebebiyle 17 
kişinin yaralan
masıyla sonuçlanan 
olay sonrası 
Mudanya BUDO 
iskelesine gelen 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy, sıcağı 
sıcağına açıkla
malarda bulundu. 
Marmara Denizi'nin 
enteresan bir hale 
geldiğini belirterek, 
hava koşullarının 
beklenmedik bir 
anda tersine

döndüğünü ifade 
eden Fidansoy, 
"Bugün büyük bir 
şanssızlık yaşadık. 
Şu anda sefer yapan 
gemilerimiz bu 
havalara dayanık
lıdır. Ama biz bu 
seferimizden sonra
ki bütün seferlerim
izi iptal ettik. Emir 
Sultan ise buradan 
hareket ettikten 
sonra Armutlu açık
larında ani bir dalga 
gelerek camı kırıyor. 
Cam emniyet camı 
olduğu için kesme 
özelliği yok ama dal
gaların etkisiyle cam 
parçaları yolculara 
bir taş gibi sert 

gelmiş. Bu sırada 
bir panik yaşanıyor. 
Kaptanımıza verilen 
talimatla gemi 
Mudanya'ya geri 
dönüyor. Birkaç 
hafif yaralımız var 
onlar da hastanelere 
kaldırıldı. Onlara 
buradan geçmiş 
olsun dileklerimi 
iletiyorum" dedi. 
Vatandaşların böyle 
konularda sakin 
olmasını isteyen 
Fidansoy, "Ne yazık 
ki bazı kişiler olay
ları büyütüyor. O 
karmaşa o panik 
içerisinde gemi su 
alıyor diye mesajlar 
atıyorlar. Bu katama- 

ran gibi çok kolay 
bir şekilde batmaz. 
Şu anda gemimizde 
cam kırığından 
başka bir hasar yok. 
Onarıldıktan sonra 
sefere çıkabilecek. 
Can yeleklerimiz 
onaylı ve kullanma 
talimatı var. Ama 
olaydan dolayı bir 
panik yaşanmış ve 
bazı kişiler de bunu 
körüklemiştir. Ben 
panik esnasında 
telefonumu düşüne
mem ama bazı kişi 
ler bunu yapmayı 
başarmış. Ben 
buradan herkese 
geçmiş olsun dilek
lerimi iletiyorum"

BUDO seferleri
İptal edildi

BUDO'nun bazı 
deniz otobüsü sefer
lerinin iptal edildiği
ni açıklandı.
BUDO'dan yapılan 
açıklamada, hava 
muhalefeti nedeniyle 
bugün yapılması 
planlanan bazı sefer
lerin iptal edildiği 
belirtildi İptal edilen 
seferler şöyle: 
* 08:00 İstanbul 
(Kabataş) - Bursa 
(Mudanya) seferi 
110:45 İstanbul 
(Kabataş) - Bursa 
(Mudanya) seferi

* 07:00 Bursa 
(Mudanya) - İstanbul 
(Kabataş) seferi 
i 09:00 Bursa 
(Mudanya) - İstanbul 
(Kabataş) seferi 
* 11:30 Tekirdağ - 
Avsa sefer
* 11:30 Tekirdağ - 
Erdek seferi
* 13:30 Avşa - Erdek 
seferi
* 09:30 Avşa - 
Tekirdağ seferi
* 08:30 Erdek - 
Tekirdağ seferi 
*08:30 Erdek -Avşa 
seferi

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÜLKEMİZDEKİ TOPAL DEMOKRASİ
Nedendir bilinmez 

demokrasi sözcük 
yıllardır dilimizden 
düşmez.

Gerçek anlamını 
bir kenara bırakıp 
herkes demokrasi
den kendine göre 
ne anlıyorsa onu 
dillendiriyor. 
Demokrasi Yunanca 
bir bileşik kelimedir. 
Halk ve iktidar 
anlamına gelmekte
dir kısaca bir yöne
tim biçimidir. 
İçeriğini biraz karış 
tırınca bir ulusu 
meydana getiren 
vatandaşların devlet 
politikasını şekillen 
dirmede eşit hakka 
sahip olmasıdır. 
Daha açık bir deyiş 
le ülke yönetiminde 
toplumu oluşturan 
tüm katmanların söz 
sahibi olmasıdır.

Türkiye’de nüfusu 
oluşturan köylüleri, 
işçileri, ı^._. 
esnafı, memurları ve 

emeklileri bir düşü 
nün. Ülkemizde mil 
yonlarca köylü 
yaşamını sürdür 
mektedir. Acaba 
parlamentoda 
köylülerin haklarını 
ve çıkarlarını savu
nan kaç milletvekili 
vardır? Doğu ve 
Güneydoğu Anado 
lu’dan toprak 
ağaları hâlâ meclis 
te köylüleri temsil 
etmektedir demokra 
si adına.

Sanayileşen 
toplumlarda milyon
larca işçi varlığım 
sürdürmektedir. 
İşçileri temsil eden 
kaç milletvekili 
vardır? Sendikalar 
işlevsiz hale getiri 
lerek taşeron anlayı 
şı egemen kılınma 
ya çalışılmaktadır. 
Grev ve toplu 
sözleşme tarihe 
karışmıştır. Birkaç 
sendika ağası işçi- 
,‘erin duygularını 

sömürerek düzen
den yana siyasi par
tilerden milletvekili 
olma başarısı gös 
termiş, maden ocak
larında ölen işçiler 
görmezden gelin
miştir.

Ya esnafı, memur 
lan ve emeklilerin 
çıkarlarını dile 
getiren kaç temsilci 
vardır mecliste?

Hiç yok denecek 
kadar azdır. 
Toplumu meydana 
getiren bu gruplar 
ülke yönetiminde 
nasıl söz sahibi ola
caklar ve seslerini 
nasıl duyuracaklar 
demokrasi adına? 
Mecliste görev alan 
milletvekillerinin 
büyük bir bölümü 
hukukçu, ardından 
gelenler işadamı, 
nasıl iş yapıyor
larsa, bir kısmı 
öğretim üyesi, bir 
bölümü ekonomist, 
diğerleri çeşitli 

mesleklerden... 
Şimdi siz halkın 
düşüncesi parla
mentoya sağlıklı bir 
şekilde yansıyor 
diyebilir misiniz? 
Nerde gençler, 
nerde kadınlar? 
Bunların adı var 
fakat kendileri yok.

Ülkemizde seçim
lerde istikrar adına 
% 10 gibi bir baraj 
uygulanmaktadır. 
Ne iktidar ne muha 
lefet bu gülünç 
durumu çıkarlarına 
uymadığı için 
değiştirme gereği 
duymuyor. Halkın 
düşüncesi parlamen 
toya nasıl yansıya
cak? Milyonlarca 
seçmenin oyu % 10 
barajını geçmediği 
için çöpe atılıyor, 
toplumun benim 
semediği düşün 
çelere sahip yoz, 
bilgisiz, birikimsiz 
kişiler parlamentoya 
giriyor. Böylelikle 
azınlık çoğunluk 
üzerinde tahakküm 
kuruyor. Bütün bun
lar demokrasi adına 
yapılmaktadır.

Ülkemizde her ne 
kadar seçme ve 
seçilme hakkı var 
dense de bir aldat
macadan öte git
mez. Sözüm ona 

seçme hakkınız 
vardır; ama bu sizin 
beğendiğiniz kişi 
için değil, binlerinin 
belirlediği kişiyi 
seçmedir.

Siz istediğiniz 
kişiyi seçemezsiniz. 
Seçilmeye gelince o 
imkânsız.

Bir siyasi parti 
başkanının iki 
dudağı arasından 
çıkan isimlerden biri 
olmalısınız. Yoksa 
bu hayali boşuna 
kurmayın, demokra 
sinin gereği bu. Bir 
ülkede gerçek 
demokrasi yoksa 
gelir dağılımında 
adalet de yoktur. 
Çünkü parlamento
da çıkan yasalar 
hep binlerinin yara 
rinadır. Siz halkın 
yararına bir yasa 
çıkarıldığını duy
dunuz mu? Muhte 
remler, halkın yara 
rina olduğunu söy 
lerler, hep amaçları 
millete hizmettir 
oysa gerçek hiç de 
öyle değildir. Bütün 
dertleri hırsızlık ve 
yolsuzluk yaparak 
ceplerini doldurmak 
ve yakınlarını da 
ihya etmektir.

Gerisi yalan, 
dolan...

Ülkenin geleceğini 

ilgilendiren konular
da halka sorup 
danışılmaz mı? 
örneğin Suriye 
batağına girerken, 
IŞİD’e ağır silahları 
gönderirken, barış 
süreci dediğiniz ne 
olduğu bilinmeyen 
konularda kalkın 
fikrini sordunuz 
mu?

Cemaatle işbirliği 
yayıp birçok masum 
insanın hayatını 
karartırken halka 
danıştınız mı?
Kendi hırsızlıklarınız 
gündeme gelince 
savcı, yargıç 
değiştirdiniz.

Siz böyle bir uygu
lamaya demokrasi 
nin gereği nasıl 
diyebilirsiniz?

Ben yaptım oldu, 
anlayışı bizim gibi 
geri kalmış ülkelere 
özgü bir davranıştır.

Bilinç düzeyi 
gelişmemiş, düşün
me yetisini yitirmiş 
ve sorgulamaktan 
uzak toplumlarda 
demokrasi asla 
yeşermez ve geliş 
mez.

Bu ülkelerde 
demokrasi sadece 
bir aldatmacadan 
ibarettir ve olsa 
olsa topal demokra 
si olur.

CHP'li Muharrem 
İnce, TBMM'de basın 
açıklaması yaparak 
Grup Başkanvekilli 
ği'nden istifa etti. 
İnce, Kemal 
Kıhçdaroğlu ile ilgili, 
"Recep Tayyip 
Erdoğan'a diktatör 
diyeceksiniz, aynı 
şeyleri partide siz 
yapacaksınız. Ben 
kendi partimde de 
ülke yönetiminde de 
diktatör istemiyo
rum" dedi.
Ince'nin konuş
masından satır 
başları:
- Yolsuzluğu, yok
sulluğu yasakları 
yok edeceğiz diye 
gelenler bugün 3 y 
konusunda uzman 
olmuşlardır. Yok 
edilmesi gereken 
derin devlet yerini 
yeni kabadayı kılık
lılara bırakmıştır. 
Türkiye'nin yeniden 
yapılanmasına 
ihtiyaç vardır.
- Yönetimde yönetim 

sistemin değişen 
" "—-•-»■’a cevap 
iniiya^at.. _ 
veren reformlar 
yapılamamıştır. 
Politik çürüme 
engellenemerhiştîr. 
Devlet millet çatış
ması algısı önlene
memiştir. Cumhuriye 
tin yurttaşlık ilkesini 
dayalı hukuk 
önünde eşitlilik 
sağlanamamıştır. 
Laiklik din düşman
lığı olarak 
algılatılmıştır.

"YAPILMASI 
GEREKEN ACİL 
POLİTAKALAR"

Bu noktada acil poli
tikalar şunlar olmalı: 
- özgürlükçü demok 
rasiye ulaşmak ve 
yeni anayasa yap
mak
- Ab ve 2023’de tam 
üyelik hedef olmalı 
- Dış politikanın sap
tırılan ekseni barış 
odaklı eksenine 
çevrilmeli

- Kürt sorunun 
çözümünde TBMM 
etkin olmalı siyasi 
sorumluluğu 
olmayanlar etkili 
olmamalıdır 
- Bağımsız yargıya 
olan güven yeniden 
kurulması
- Kişiselin özel ha 
yatına müdahale 
kaldırılmalı
- Eğitim sisteminde
ki yozlaşma engel
lenmeli
- Gezi ruhu ve gezi 
gençliğin dinamizmi' 
ni partiye ve ülkeye 
yansıtmak zorun

dayız, çevre yağ
masına son vermek 
zorundayız.

"GÖREVİMDEN 
İSTİFA EDİYORUM"

Bütün bunların 
yapılabilmesi için de 
Türkiye'de CHP'ye 
ihtiyaç vardır. Bu 
ülkede bağımsızlık 
ilkesinin geliştirilme
si, laik cumhuriyet 
anlayışı, hukuk 
devleti CHP 
sayesinde gerçek
leşmiştir. Ülkemizin 
bunca sorununa

CHP yönetimin 
çözümü yoktur. 
Bugün itibariyi? 
yasal bir zorunluluk 
olmamasına rağmen 
göı evimden istifa 
ettim. Az önce 
dilekçemi gön
derdim sayın Genel 
Başkan'ı aradım.

"ADAY OLACAĞIM" 
Tabii ki ne için bırak- 

| tığımı biliyorsunuz.
Kurultayımızın tarihi 
belli oldu, genel 
başkanlığa aday ola
cağım. Ancak bu 
açıklamayı partimde 
ayrıntılı biçimde 
yapabilirim fakat 
grup başkanvekili 
olarak son kez 
Meciis'te yapınca 
adaylığımı açıklamış 
olacağım. Ayrıntılı 
açıklamayı partimde 
yapacağım.
"BASKIN 
KURULTAY" 
CHP geleneğinde 
olmayan seyircisiz, 
baskın kurultay 

yapılmasını anlıyo
rum. Millet olmayan 
sinema salonu gibi 
sahnda kurultay 
yapılmasını sîzler 
gibi anlıyorum. 
Bunun için aday 
oluyorum.

"İLK İŞİM TÜZÜĞÜ 
DEĞİŞTİRMEK 
OLACAK"

Ben partinin evlat
larını korumak isti 
yorum. Değişiklikler 
örgüt yöneticilerini 
ve parti evlatlarını 
perişan edecektir, 
onları bir kaşık suda 
boğacaktır. Bu par
tide beni genel 
başkan seçerseniz 
ilk işim tüzüğü 
değiştirmek olacak. 
Genel başkan olur
sam partiye 
demokrasi getire
ceğim. Partili hiçbir 
üye genel merkez 
binasında kapılarda 
adaylık için bekle
meyecek.
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açıklist tautHrı natille naıılacak
(TEOG) sınavı yer
leştirme sonuçlarına 
göre bir liseye kay
dolduktan sonra 
açık liselere nakil 
yaptırması gereke
cek.
Eğitimlerini açık 
liselerde sürdürmek 
isteyen ortaokul 
mezunu öğrenci
lerin, bu yıldan
itibaren Temel 
Eğitimden Ortaöğ 
retime Geçiş (TEOG) 
sınavı yerleştirme 
sonuçlarına göre bir 
liseye kaydolduktan 
sonra açık liselere 
nakil yaptırması 
gerekecek.
FARKLI BİR 
UYGULAMA 
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) yetkilile 
rinden aldığı bilgiye 
göre, MEB bu yıl ilk 
kez düzenlediği 
TEOG sınavı sonuç 
larına göre tüm 
liselere merkezi 
sınavla öğrenci yer
leştirecek. Bu kap
samda bu yıl ilk kez 
ortaokuldan mezun 
olarak eğitimini açık 
liseler ya da mesleki 
açık öğretim iisele 
rinde devam ettir 
mek isteyenler için 
farklı bir uygulama 
yapılacak.
Ortaokulu bu yıl 
tamamlayan öğren

ciler, TEOG sınavı 
sonucunda aldıkları 
puana göre 
ortaöğretim, mesleki 
teknik eğitim ve din 
öğretimi genel 
müdürlüğüne bağlı ’ 
ortaöğretim kuram
larına yerleştirile
cekler.
Zorunlu eğitimlerini 
örgün eğitim kurum
lan dışında açık 
öğretim okullarında 
sürdürmek isteyen 
öğrenciler de kendi
lerine en uygun bir 
ortaöğretim kura- 
munu tercih ederek 
kaydolduktan sonra 
gerekli belgelerini 
alarak ülke çapında 
açık öğretim okulla 
rımn irtibat bürosu 
görevini yürüten 
halk eğitimi ve mes 
leki eğitim merkez
leri ile meslek İisele 
rine başvurarak açık 
öğretim okullarına 
süresi içinde kayıt 
yaptınp öğrenimleri

ni sürdürebilecekler. 
Açık öğretim İisele 
rine 2014-2015 
eğitim öğretim yılı 
birinci dönem kayıt
ları, 1-26 Eylül tarih
leri arasında yapıla- 
Cdka 
SINAV MERKEZİ 
SAYISI 710'A ÇIKTI 
Öte yandan MEB, 
açık öğretim İisele 
rinde kayıtlı 1 milyo 
nun üzerindeki 
öğrenci için 81 il 
merkezinde yapılan 
sınavları ilçelere de 
yayarak 710 merke 
ze çıkardı.
Açık öğretim lisesin 
de aktif öğrenci 
sayısı 901 bin 487, 
mesleki açık öğre
tim lisesinde ise 
301 bin 499. 
Açık öğretim lisesi, 
kuruluşun dan bu 
yana 650 binden 
fazla öğrenci 
mezun etti.
Mesleki açık öğretim 
lisesinden ise 188

bin 500 öğrenci 
mezun oldu.
Açık öğretim İisele 
rine ilköğretim 
mezunu, ortaokul 
mezunu veya liseyi 
terk edenlerle, yurt 
dışında okuyup 
denklik belgesi alan
lar kayıt yaptırabi 
liyor.
Açık öğretim Lisesi 
iş ve işlemleri halk 
eğitim merkezleri ve 
mesleki eğitim 
merkezlerinde oluş
turulan irtibat büro
ları aracılığıyla 
yürütülüyor. Açık 
öğretim lisesi, 
Avrupa ve Orta 
Doğu'da eğitim 
faaliyeti yürütüyor 
ve 18 merkezde 
sınavlar yapılıyor. 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesinin 
ise Belçika 
Brüksel'de imam 
hatip alanında 
yurt dışı programı 
uygulanıyor.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI • 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
PİNELİ ■ 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE^ 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tüketiciye çok önemli bir hak daha
Tüketiciler elektrik, 
su, doğalgaz, inter
net ve telefon gibi 
abonelik 
sözleşmelerini 
koşulsuz ve cezasız 
feshetme hakkına 
sahip olacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Abonelik 
Sözleşmeleri 
Yönetmelik taslağına 
göre tüketici, belirsiz 
süreli veya süresi 
bir yıl ve daha uzun 
olan belirli süreli 
abonelik 
sözleşmesini her
hangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve 
cezai şart ödemek
sizin istediği zaman 
feshetme hakkına 
sahip olacak. 
Süresi bir yıldan az 

olan belirli süreli 
abonelik 
sözleşmesinde satıcı 
tarafından sözleşme 
koşullarında değişik
lik yapılması halinde 
de tüketici 
sözleşmeyi feshede
bilecek.
Ancak, tüketicinin 
hizmetten yararlan
masına engel ola
bilecek geçerli bir 
sebebin varlığı 
halinde tüketiciye 
her durumda 
sözleşmeyi fes
hetme hakkı tanı
nacak. Abonelik 
sözleşmesinin feshi 
için sözleşmenin 
tesis edilmesini 
sağlayan yöntemden 
daha ağır koşullar 
içeren bir yöntem 
belirlenemeyecek.

BEDEL TALEP 
EDİLEMEYECEK

Satıcılar fesih bildiri
minin kendisine 
ulaştığı tarihten 
itibaren en geç 24 
saat içinde tüketi
ciye bildirmekle 
yükümlü olacak. 
Satıcı veya sağlayıcı, 
tüketicinin aboneliğe 

son verme isteğini, 
bildirimin kendisine 
ulaştığı tarihten 
itibaren en geç 7 
gün içerisinde yer
ine getirmek zorun
da olacak. Süreli 
yayınlarda aboneliğe 
son verme isteğinin 
yerine getirilme 
süresi, günlük süreli 
yayınlarda 15 gün, 
haftalık yayınlarda 

bir ay, aylık yayınlar
da ise üç ay olacak. 
Aboneliğin belir
lenen süreler içinde 
sona erdirilmediği 
durumlarda, bu 
sürelerin bitiminden 
itibaren mal veya 
hizmetten yarar
lanılmış olsa dahi, 
tüketiciden herhangi 
bir bedel talep edile
meyecek.

DEPOZİTOYA 
KOŞULSUZ İADE

Satıcı veya sağlayıcı, 
varsa tüketiciden 
güvence, depozito 
veya teminat adı 
altında alınan ücret
lerin güncel tutar
larını kesinti yap
maksızın iade 
etmekle yükümlü

olacak.

Tüketicinin süresin
den önce taahhütlü 
aboneliğini son- 
landırması halinde, 
satıcılar yalnızca 
taahhüt kapsamında 
yapılan indirimleri, 
taahhüt kapsamında 
ilave bir mal veya 
hizmet verilmesi 
durumunda ise söz 
konusu malın 
bedelinin öden
meyen kısmına 
ilişkin taksit tutar
larını tüketiciden 
talep edebilecek. 
Belirli süreli abone
lik sözleşmelerine, 
sözleşmenin belir
lenen süre kadar 
uzayacağına ilişkin 
hükümler konula
mayacak.

Kanıkule'de kuyruk 8 kilometreyi buldu
Türkiye’den çıkış 
yapmak üzere 
Kapıkule Sınır 
Kapısı’na gelen TIR 
sürücüleri, 9 kilome
trelik araç kuyruğu 
oluşturdu.

Farklı illerden aldık
ları yükü haftanın ilk 
gününde Avrupa 
ülkelerindeki 
adreslere bırakmak 
isteyen sürücüler, 
aynı anda yola çıktı. 
Sürücüler, Cuma 
gününden bu yana 
Kapıkule yolunda 
araç kuyruğu oluş
turdu. Türkiye’den 
çıkış yapmak üzere 
saatlerdir sıranın

kendilerine gelmesi
ni bekleyen 
sürücüler, Bulgar 
gümrüğünün yavaş 
çalışması nedeniyle 
beklediklerini belirt
ti.
Almanya’ya yük 
götüren Mustafa

Taylan, dünden bu 
yana gümrük kapısı 
yolunda bekledikleri
ni söyledi. Oldukları 
yerde 22 saattir bek
lediklerini belirten 
Taylan, önündeki 
arkadaşlarının daha 
fazla durduğunu

kaydetti.
Saat 06.00’dan bu 
yana sınır kapısı yol
unda olduğunu açık
layan Fikret Seçen, 
daha ne kadar 
bekleyeceğini 
bilmediğini anlattı. 
Gece 01.00 sıraların

da Kapıkule yoluna 
giren Orhan Sarp, o 
saatten beri sırada 
olduklarını dile getir
di. Bulgar tarafının 
çalışmadığını tahmin 
ettiğini açıklayan 
Sarp, “içerisi çok 
kalabalık. Gece iyi 
çalıştılar. Sabah 
vardiya değişince 
çalışmadılar.” dedi. 
Trakya Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürü Müslüm 
Yalçın, firmaların 
pazartesi günü 
Avrupa ülkelerindeki 
adreslere teslimat 
yapması nedeniyle 
araç yoğunluğun 
oluştuğunu söyledi.

Gümrükteki TIR 
yoğunluğunun 
Cuma gününden 
başladığını ve Pazar 
gününe kadar 
devam ettiğini anla
tan Yalçın, 
Türkiye’den çıkışta 
herhangi bir sorun 
yaşanmadığını vur
guladı. Gelen TIR 
sayısının fazla 
olmasının 
Bulgaristan’daki 
alım kapasitesini 
aştığını ifade eden 
Yalçın, bunun yanın
da sınırın karşı 
tarafındaki inşaat 
çalışmalarının da 
alımlan etkilediğini 
dile getirdi.

umum umuiLAH
İtfaiye 110
Polis İmdat 1S5
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06

___ —MMFFf_____
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhfiı 513 10 53
C.8avcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM......

HASTANELER
Devlet Haetonesl 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 013 23 20
Mar.8a0.OcaQı J1J 10 60
Tomokey Tomografi 513 65 20
Konur Tıp Mrk. 5,4 bo sa

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

Trmmnmnmnr

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karay ollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 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

BELEDİYE

1MI1UIUHUSU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 613 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Mat)

DAMITICILAR

Gemlik Kurfez aiısiHMii

GEMDAŞ 
Aygas 
Habaç 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akçen Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Baysa Petrol

013 29 29
513 12 95
513 15 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4951 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
teza:Tz!VU-

18:15-20:15
Muska: 

fz!W-T4füü- 
16:00-18:00

5133321
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sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

ARAÇ 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...
^ngin^ircan^^Ja^ıcrObıımafi

Dr. Ziya Kaya Maft. Hürriyet Cad' No :’,28 GEMLİK, Tel : O 224 514 25 25 - Fax: O 224 514 25 26

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

Wı

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

www.manastiremlak.sahibinden.coni - www.ilan.com.tr/manastiremlak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.coni
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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[KAVLAK
DOĞANIN HÂZİNESİ

Kavlak ha/İni m

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAKımarkâfcı,
Z^'lhnnÜh

VİVISılinllle
^KAVLAKjf
İZBYTİN REÇELİİ 2 ><gg

Yöresel .Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeâ^iny^nında, \ 
Türkiye’nin dört Şiryanındaki şarküteri, restoran, otekve'marketlerde’ 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır. ,•

eytin3Ç|jd 
■Zeytinyag 
rMKcctanc Şekeri
- KYöresel Reçellerw?>< 
• ıT Kozmetik l İri ınler^K>.^

■ -Tel: 512 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskete - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW kâVİSk COITI t T

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

wwiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

İşçi Partililer Belediye önünde basın açıklaması yaptılar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CHP KURULTAYI
CHP de Kurultay kazanı kaynamaya başladı 

bile.
CHP Grup Başkan Yardımcısı Muharrem 

Ince’nin çıkışı, daha öncesi ulusalcı kanadın 
açıklamaları ile Genel Merkez muhalefete ‘Hod 
ri Meydan’ diyerek, adeta baskın bir kurultay 
tarih açıkladı.

CHP kurultay delegeleri, 4-5 Eylül günleri 
Ankara’da yapılacak kurultayda buluşacaklar.

9 yenilgi almış bir genel başkanın, cumhur
başkanlığı seçimlerden sonra, sanki seçimi 
kazanılmış zafer gibi göstermesi Türk siya 
setindeki değişmez kuralı gösteriyor. Dev. 4’de 

işçi Partisi İlçe Başkanı Muharrem Çelik, 
Hakan Uğur’un görevinden uzaklaştırıl
masının asıl nedeninin ağabeyinin terörist 
başı Apo’yu sorgulayan ve Ergenekon tert- 
ibince tutsak edilen Em. Alb. Atilla Uğur’un 
kardeşi olması olduğunu söyledi. İşçi 
Partisi İlçe Başkanı Muharrem Çelik, 
Gemlik Belediyesinde görevli Veteriner 
Hekim Dr. Hakan Uğur’un görevinden alı
narak Hafriyat döküm sahasında görevlen 
dirilmesi üzerine Belediye Binası önünde 
basın açıklaması yaptı. Haberi sayfa 2’de

YEMİ PAZAR 
YERİNOE MUSIMUlli 

SÜRÜYOR

Eşref Dinçer Mahallesi Lale Kemal 
Kılıç llköğre tim Okulu yanındaki 13 
dönümlük alanda yapılan çalışmaları 
yakından takip eden ve incelemelerde 
bulunan Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, modern Pazar yerinin 
Gemlik’in önemli bir sorununu daha 
gidereceğini söyledi. Haberi syf 4’de

H •• V
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

“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 uman 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, “BAŞARACAĞI M" 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.

wwiv.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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İşçi Partililer Belediye önünde basın açıklaması yaptılar...

MnakiEMtıMr
İşçi Partisi İlçe Başkanı Muharrem Çelik, Hakan Uğur’un görevinden uzaklaştırıl
masının asıl nedeninin ağabeyinin terörist başı Apo’yu sorgulayan ve Ergenekon 
tertibince tutsak edilen Em. Alb. Atilla Uğur’un kardeşi olması olduğunu söyledi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

(ALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
İfaoolb şahsen yopılırariaı olunur.

flKCflN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : O 224 513 10 79

İşçi Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, Gemlik Bele 
diyesi’nde görevli 
Veteriner Hekim Dr. 
Hakan Uğur’un 
görevinden alınarak 
Hafriyat döküm 
sahasında görevlen 
dirilmesi üzerine 
Belediye Binası 
önünde basın açık
laması yaptı. 
Çelik ve İşçi 
Partililerin hazır 
bulunduğu basın 
açıklamasında, AKP 
zihniyetinin vatan, 
emek düşmanlığı 
üzerine kurulduğu 
belirtilerek, eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in 2012 yılında 
görevinden alın
masından sonra 
yerine satın alınan 
Belediye meclis 
üyeleri sayesinde

KflŞ€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 - YAYiNcuiK - reklamcilik Tel(0.224) 513 96 83 Fax I (0.224) 513 35 95

Refik Yılmaz’ın 
Başkanlık koltuğunu 
işgal ettiğini söyledi. 
Çelik şunları söyle
di: “Vatan emek 
düşmanı zihniyetin, 
Gemlik’te iktidar 
olması, belediye 
çalışanları arasında 
kuşkuyla karşılan
mış, bu kuşkuların 
boş olmadığı en 
kısa zamanda, yıl
lardır Zabıta 
Müdürlüğü vekilliği 
yapan Hilmi 
Demirel’in görevin
den alınmasıyla gör
müşlerdir.
Çalışan personel 
arasında alakasız 
yerlerde görevlen 
dirmeler yapılmış, 
psikolojik baskılar 
uygulanmıştır.
Bu arada, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü 
görevini yürüten ve 
bu konuda Gemlik 

halkının takdirini 
kazanan Hakan Uğur 
görevinden alınarak, 
Umurbey deki hay
van barınağında 
istihdam edilmiştir. 
Veteriner Hekim 
Hakan Uğur AKP 
zihniyetine göre, 
belediyede çalıştırıl
mayacak bir perso 
neldir.

İŞİN PEŞİNİ 
BIRAKMAYACAĞIZ 
Zira tam bir 
Atatürkçü, vatan 
sever, cumhuriyetçi 
bir fedaidir.
Bunun yanı sıra 
Ergenekon terti 
binde tutsak edile 
rek bedel ödeyen, 
terörist başı Apo 
canisini sorgulayan, 
Kahraman Türk 
Subayı emekli 
Jandarma Albayı 
Atilla Uğur’un

kardeşidir.
Asıl sabıkası budur. 
Refik Yılmaz’ın 
karnını ağrıtan da 
budur. Hakan Uğur, 
yıllardır psikolojik 
baskıya maruz 
kalmakta, istifa 
etmeye zorlanmak- 
tadır. Son olarak 
hayvan barınağın
dan alınarak, 
hafriyatçı 
yapılmıştır.
Kabul etmiyoruz. 
Gemlik Belediye 
sinde 3 tane vete 
riner olup, hayvan
lara ameliyat yapa
bilen tek hekimdir. 
En kısa zamanda 
asli görevine 
gönderilmesini, 
aksi takdirde 
bu işin peşini 
bırakamayacağımızı 
kamuoyuna duyuru
ruz.”

■mim 
m umumili

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
ekiplerinin ortak
laşa organize ettiği 
periyodik denetim
lerin bu seferki 
adresi Küçük 
Kumla Mahallesi 
oldu.
Gıdalarda ambalaj, 
işyeri hijyeni, gra
maj gibi kontroller 
yapılırken, belge 
uygunluk konusun
da da titiz bir çalış
ma yürütüldü.
Gemlik Zabıta

Müdür Vekili Erol 
Bütün’ün nezare 
tinde gerçekleşen 
denetimlerde, bazı 
işyerlerine uyan 
cezası verildi. 
Tarım Müdürlüğü 
ile birlikte gerçek
leştiren denetim
lerin aralıksız 
devam ettiğini 
bildiren Erol 
Bütün, "Halk 
Sağlığına duyarlı 
çalışmalarımız hız 
kesmeyecek. 
Denetimler artarak 
devam edecek” 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com MM! ABONE OLDUNUZ MUÎ
EDom abone olun okuyun okutun

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


20 Ağustos 2014 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

Jandarma, Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde 
operasyon düzenle
di. 831 adet tarihi 
eser ele geçirildi. 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığına bağlı 
ekipler, Çanakkele'- 
den otobüs ile tarihi 
eser getirileceği 
ihbarını alarak 
harekete geçti. 
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminalinde 
operasyon 
düzenleyen ekipler, 
Cumhuriyet

Kimya detıosuııia tırlıutan yanım
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir kimya 
sal madde deposun
da çıkan yangın 
korkuttu.
Edinilen bilgiye 
göre, Hamidiye 
Mahallesi Özyeşil 
Caddesi numara 45 
adresinde bulunan 
Nadir Güçlü'ye ait 
iki katlı kimya ürün
leri deposunun ikin
ci katında yangın 
çıktı. İş yerinin ikinci 
katından çıkan du 
manian gören esnaf 
durumu itfaiyeye 
bildirdi. Olay yerine 
bütün araçları ve 
personeli ile kısa 
sürede gelen Bursa 
Büyükşehir İtfaiye 
Müdürlüğü'ne bağlı 
itfaiye ekipleri yan 
gına dört bir yandan 
müdahale etti.

CMıMııtiMsiıınilHtMıli
Bursa'da bir araçta 
12 bin 50 paket 
kaçak sigara ele 
bulundu. Olayla ilgili 
4 kişi gözaltına 
alındı.

Savcısı'ndan alınan 
arama izni ile, 
Çanakkale'den gelen 
şehirlerarası oto
büste arama yaptı. 
Otobüste bulunan

Merdivenli aracın da 
kullanıldı ğı yangın 
söndürme çalış
malarına esnaf da 
destek verdi. 
Kimyasalların tutuş
ması ile büyüyen 
yangının kontrol altı
na alınmasında zor
luk çekilirken, alev

Alınan bilgiye göre, 
ihbar doğrultusunda 
çalışma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve

Ti MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
I HIR HARCAMA"

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■ımıııııif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

G.Ş. isimli şahsın 
üzerinde ve yanında 
bulunan poşette 
yapılan aramada 
çeşitli dönemlere ait 
790 adet tarihi sikke 

lerin iş yerinin yanın 
da bulunan koltuk 
üretim tesisi ve 
sünger satış noktası 
na sirayet etmesi 
güçlükle önlendi. 
Yanma riski 
bulunan iki iş 
yerinin duvarları 
su sıkılarak

Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, bir aracı 
takip etti.
Durdurdukları araçta 
yaptıkları aramada 

ve 41 adet tarihi 
obje olmak üzere 
toplam 831 adet tari
hi eser ele geçirildi. 
Ele geçirilen tarihi 
eserlerin maddi 
değerinin yaklaşık 
30.000 Dolar olduğu 
öğrenildi. Ele geçen 
tarihi eserler, 
Cumhuriyet 
Savcısının talimatıy
la Bursa Müze 
Müdürlüğü'ne gön
derilmek üzere el 
konuldu. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
G.Ş., ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

soğutuldu.
Yaklaşık iki saatte 
kontrol altına alınan 
yangında kimya 
deposu kullanılamaz 
hale geldi.
Çıkış sebebi henüz 
belirlenemeyen 
yangınla alakalı 
tahkikat sürüyor

12 bin 50 paket 
gümrük kaçağı 
sigara ele geçiren 
ekipler, A.O, F.H, 
M.Y. ve E.A.S'yi 
gözaltına aldı.

Enlenmek için 
nittini harda 

hayatını kaybetti
Bursa’da bir kişi, 
eğlenmek için git
tiği barda aniden 
oturduğu masaya 
yığılarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
merkez Nilüfer ilçe
si Esentepe 
Mahallesi FSM 
Bülvarı’ndaki bir 
barda meydana 
geldi. Eğlenmek 
için gittiği barda 
kendisine bira ve 
meze söyleyen 47 
yaşındaki Suat K., 
aniden oturduğu 
masaya yığıldı. Bar 
çalışanlarının duru

Camiden Çaldığı 
Ayakkabıları 

Cebine Sokup 
Kaçlı

Bursa'daki Erenler 
Camii'ne gelen 
kimliği belirsiz iki 
kişi, iki çift ayak 
kabıyı çaldı. 
Şüphelilerden biri 
ayakkabıları cepler
ine zorla sokarken, 
diğeri de tişörtü 
nün altında gizledi 
ği ayakkabılarla 
dışarı çıktı.
Hırsızlık, güvenlik 
kameraları tarafın
dan saniye saniye 
kaydedildi.
Merkez Yıldırım 
İlçesi Yavuzselim 
Mahallesi'nde bulu
nan Erenler 
Camii'ne ikindi vak
tinde gelen kimliği 
belirsiz iki kişi, 
cemaat namaz 
kıldığı sırada 
ayakkabılık 

mu sağlık ekiple 
rine bildirmesi 
üzerine Suat K.'nın 
hayatını kaybettiği 
belirlendi. Savcılık 
yaklaşık 2 ay önce 
bel fıtığı ameliyatı 
olan başka da 
rahatsızlığı bulun
mayan adamın 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma başlat
tı. Mudanya’da 
emlakçilik yaptığı 
öğrenilen 1 çocuk 
babası Suat K.'nın 
cesedi, kesin 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi için 
otopsiye kaldırıldı.

bölümünde bulu
nan iki çift 
ayakkabıyı çaldı. 
Şüphelilerden biri 
ayakkabıları cepler
ine zorla sokarken, 
diğeri de tişörtü 
nün altında gizledi 
ği ayakkabılarla 
dışarıya çıktı. 
Namaz sonrasında 
ayakkabılarının 
yerinde olmadığını 
gören sahipleri 
durumu camii 
imamına bildirdi. 
Güvenlik kamer
aları tarafından 
saniye saniye 
kaydedilen hırsızlık 
olayının ardından 
polis ekipleri 
şüphelilerin kimlik
lerini belirleyerek 
yakalanmaları için 
çalışma başlattı

* G e m I i lc Körfez^ wwyy.g^ mlikkorfezgaz^tesi.corrı
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Güne Bakış Miwmrca«tiMiı«sWftı»
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP KURULTAYI...
Sonucu bugünden belli olan bir kurul

tayda Genel başkanlık makamında 
değişen bir şeyin olacağını sanmıyorum.

Bugünkü Merkez Yönetimin oluşturduğu 
kurultay delegeleriyle yapılacak bir seçim 
CHP de bir şeyi değiştirmez.

Bu kurultay olsa, olsa bir iç hesaplaşma 
kurultayı olur.

MYK ve PM sindeki yeni isimler girer, 
sandıkların mağlubu Kemal Kılıçdaroğlu 
seçimlerden zaferle çıkar.

Dün, il Başkanlannın yaptığı toplantıda 3 
il başkanı dışında tüm başkanların ortak 
açıklamasıyla Kılıçdaroğlu’nun genel 
başkanlığında devam kararı alındı.

Parti içinde eski genel başkan Antalya 
Milletvekili Deniz Bay kal’nın çevresindeki 
eski Ulusalcıların tavrı parti içinde belli.

Bu konuda gerektiğinde muhalefetlerini 
açıkça yapıyorlar.

Benim merak ettiğim Muharrem Ince’nin 
kararı oldu.

Ince’nin söylediklerine katılmakla birlik
te, sayın İnce yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu 
kadrolarında ağrev vşojvpr.

Yani bu sonuçlardan bir az da o da 
sorumlu..

Muharrem Ince’nin sonuçları eleştirmesi 
ve Kurultayın toplanmasını istemesi 
doğal buluyorum.

Ancak, genel başkanlığı aday oluşunu 
açıklaması zamansız..

Ince’nin aday olabilmesi için Kurultay 
delegelerinin yüzde 20’sinin imzasını 
toplaması gerekiyor.

Bunu tabloda sağlaması zor.
Bence, Muharrrem İnce ileriye oynuyor.
5 Eylül’de yapılacak CHP Kurultayında 

değişecek tek şey genel başkanın 
çevresindeki isimler olacak.

Başta Şişli eski Belediye Başkanı 
Mustafa Sangül partinin yetkili organları
na girecek.

Sangül, şimdilik Kılıçdaroğlu’nun koltu 
ğu altında görülmesine karşın, o da gele
cekte Muharrem İnce gibi çıkışını bekleye
cek.

Bu kaçınılmaz.
CHP de çok seslilik her zaman var.
Olmalı da, CHP bir cemaat partisi, AKP 

gibi biat edenlerin partisi değil.
Parti içi demokrasi her zaman olmalı.
Parti içi mücadele olmazsa değişim 

yaşanamaz.
Bu sol partilerin özelliğidir.
Ancak, seçimlerden sonra tasfiyeye 

gidilmesi zaten iktidar olamayan partiyi 
daha da küçültür.

Kurultay kozların paylaşılacağı yerdir.
Herkes, demokratik usullerle burada 

kurtlarını dökmeli.
Kurultay sonrası ise parti içi disipline 

uyulmalı.

Gemlik Belediye 
si’nin Sah Pazarına 
alternatif olarak yap
tığı yeni açık Pazar 
yerinde çalışmalar 
devam ediyor.
Eşref Dinçer 
Mahallesi Lale 
Kemal Kılıç İlköğre 
tim Okulu yanındaki 
13 dönümlük alanda 
yapılan çalışmaları 
yakından takip eden 
ve incelemelerde 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, modern 
Pazar yerinin 
Gemlik’in önemli bir 
sorununu daha 
gidereceğini söyle
di. Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yoğun
luğu kamulaştırıla 
rak ve bir kısmı da 
18 uygulamasıyla 
elde edilen alanın 
sadece açık Pazar 
yeri olarak değil çok 
amaçlı rekreasyon 
projesi olarak da 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Osmaniye Mahallesi 
nin de faydalanacağı 
açık Pazar yerindeki 
8 dönümlük araziye 
ek olarak 5 dönüm
lük arazinin daha 
kamulaştırıldığını 
açıklayan Refik 
Yılmaz, ilçeye Kapalı 
Pazar yeri ile birlikte 
aynı dönemde iki 
büyük ve modem 
Pazar yeri kazandıra 
caklarını müjdeledi.

SP İlce Divan toplantısı yapıldı
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Temmuz 
ayı çalışmalarının 
ele alındığı ilçe 
divan top lantısını 
gerçekleşti.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilat 
Lokalinde yapılan 
toplantıya İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Birim 
Başkanları, İlçe 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
çok sayıda partili ve 
toplantı sonunda 
partililere teşkilat 
eğitimi vermek 
üzere İl Teşkilat 
Başkanı İsmail

Eşref Dinçer ve 
Osmaniye Mahalle 
sinin yanı sıra Çevre 
Yolu bölgesindeki 
vatandaşların Sah 
Pazarına alternatif 
açık Pazar yerinden 
hizmet alabileceğine 
dikkat çeken 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
çalışmaları yoğun 
biçimde devam eden 
projenin Salı Pazarı 
nın da yükünü hafif 
leteceğini vurguladı. 
350 esnafın bulu
nacağı, yeni kamu
laştırılan 5 dönüm
lük alan ile birlikte 
toplam 13 dönüm 
arazide yapılan 
Pazar yerinde açık 
otopark da bulu
nacağını belirten 
Refik Yılmaz,

Özde mir katıldı. 
Toplantıda ilk 
olarak birim 
başkanlıklarının 
faaliyet raporları 
dinlendi. Daha 
sonra söz alan ilçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız,

"Bölgeyi çok amaçlı 
düşünüyoruz. Pazar 
kurulmadığı gün
lerde de vatandaş 
lara hizmet verecek 
çok amaçlı bir pro
jeyi hizmete koya
cağız. Ağaçlandırma 
çalışmalarıyla bölge 
yeşil alan ve din
lence merkezi ola
cak. İki mahalle ve 
çevre yolunun kesiş 
tiği bu bölge geniş 
ve güzel bir mey
dana da kavuşmuş 
olacak. Pazar alanını 
ayrıca deprem 
toplanma merkezi ve 
kurban bayramların
da da kurban kesim 
yeri olarak da kul
lanabileceğiz. Çok 
amaçlı bu proje şim
diden ilçemize hayır
lı uğurlu olsun”

Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle ilgili 
kısa bir değer
lendirme yaptı. 
"Bizler, bu seçimde 
3 adaya da oy ver
meyerek genel 
merkezimizin 
kararını yerine

dedi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’in tamamına 
yönelik yatırımlar
dan Eşref Dinçer 
Mahallesinin de 
fazlasıyla yarar
lanacağını ifade 
ederek, tapu 
dağıtımları sonrasın
da Mahallenin bir 
çok bölgesine alt 
yapı ve yol hizmeti 
götürdüklerini, 
Bölge Parkı 
çalışmalarına da 
start verdiklerini 
bildire rek, açık 
Pazar yeri ve mey
dan sonrası Eşref 
Dinçer Mahal 
lesi’nin de cazibe 
merkezi haline gele
ceğini sözlerine 
ekledi.

getirdik. Biz bize 
düşen görevi ger 
çekleştirdik.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 
İlçemizde Çatı 
adayının oyunu 30 
Mart yerel seçim
leriyle kıyasladığı 
mızda yaklaşık 9000 
gibi bir oy kaybı 
olduğu gözükmek
tedir. Bundan sonra 
bize düşen görev 
2015 genel seçim
leri için ilçe teşki
latımızla birlikte 
çalışmak ve Gem 
lik'ten Saadet Parti 
sine en yüksek oyu 
çıkarmaktır." dedi.

MİM ABONE OLDUNUZ MU?
■Mlllllllllllllf ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T'U* . »SUYUNU"MA HARCAMA” ES/
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” I
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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iiıilli İmim Hri Mı lıım ılH
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, gönüllü 
turizm elçilerinin 
Bursa'nın tanıtımına 
önemli katkı 
sağladığını söyledi. 
Bursa'nın her alan
da gelişmesi ile 
kültür ve medeniyet 
şehrinin özelliklerini 
ortaya çıkarmaya 
devam ettiklerini 
anlatan Başkan 
Altepe, "Bursa'nın 
bu güzelliklerin 
tanıtımı ve gerçek 
anlamda bir turizm 
şehri olması, doğal 
güzellikleri ve 
kültürel birikimiyle 
turizmden istenilen 
payı alması için 
faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. 
Bursa'ya gelenlere 
yardımcı olunması 
için üzerimize düşen 
çok görev var" dedi. 
Başkan Altepe, 
Bursa'nın her konu
da örnek bir şehir 
olacağını vurgula
yarak, "Bursa'nın bir 
medeniyet merkezi 
ve tarih başkenti

olarak en güzel 
şekilde tanıtılması 
gerekiyor. Bu nokta
da gönüllü gençler
imiz, yıllardır Bursa 
için çalışıyorlar. 
Gençlerimiz, 
Bursa'yı ziyaret 
eden turistlere 
alışverişlerinde 
yardımcı olma, 
kendi dillerinde 
onlarla anlaşabilme 
ve kültürümüzün 
incelikleri hakkında 
bilgi verebilme gibi 
özellikli bir işi yıl
lardır yapıyorlar. 
Bizler onlarla gurur 
duyuyoruz. Gönünü 
turizm elçileri, 
Bursa'nın gururu" 

diye konuştu. 
ULUCAMİ'NİN 
MİNBERİ 
TURİSTLERİ 
ŞAŞIRTIYOR 
En Kulüp Gönüllü 
Turizm Elçisi Kevser 
Taştan da, turistlere 
Bursa'daki tarihi ve 
turistik yerleri 
detaylı olarak anlat
tıklarını söyledi. 
Taştan, özellikle 
Avrupah turistlerin 
Ulucami'deki 
üzerinde galaksi ve 
güneş sisteminin. 
bulunduğu minberi 
çok şaşırtıcı 
büı'dükıârini söZıe 
rine ekledi.
Bursa'da, 22 yıldır

EN Kulüp tarafından 
sürdürülen 
'Gönüllü Turizm 
Elçiliği' programı, 
son 10 yıldır 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
birlikte gerçekleştir
iliyor. Bursa'nın tari
hi ve kültürel eser
leri konusunda 
eğitim alan ve 
yabancı dil bilen 
gençler, 'Gönüllü 
Turizm Elçisi' olarak 
Bursa'nın tanıtımına 
ve dünya barışına 
destek olurken 
aynı zamanda 
sûsyâı ve KiŞîseı 
gelişimlerine de 
katkı sağlıyor.

Devletin Özel taitım 
Desieııine tMtinıcUerıleıı 

Pretesie

Bursa'da bir araya 
gelen bir grup 
eğitimci, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı'nın özel 
okullara gidecek 
olan 250 bin öğren
ciye, 2 bin 500 ile 3 
bin 500 lira arasında 
destek verme kararı
na tepki gösterdi. 
Eğitimciler, uygula
mayı protesto etmek 
için Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Ekonomi eski 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, iş 
adamları Rıza Sarraf, 
Mehmet Cengiz'e 3.5 
lira destek parası

gönderdi.
Türk Eğitim- Sen 
Bursa 2 No'lu Şubesi 
üyeleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı'nın 
başlattığı özel 
okullara gidecek 
olan 250 bin öğren
ciye, 2 bin 500 ile 3 
bin 500 lira arasında 
eğitim öğretim 
desteğim kınadı. 
Heykel Merkez 
Postanesi önünde 
basın açıklaması 
yapan Türk Eğitim
sen Bursa 2 No'lu 
Şube Başkanı 
Selçuk Türkoğlu, 
Türkiye'de devlet 
okullarının ödenek 
sizlik nedeniyle 
birçok eksiği bulun
duğunu belirtti

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN..

| 1CÜNDE 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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Gemlik DoJo Karate 
Kulübü Sporcuları 
bir büyük başarıya 
daha imza attılar. 
Uluslararası 11. 
Erzurum Palandöken 
Karate Turnuvasında 
KATA dalında bir 
gümüş ve bir bronz 
madalya ile dönen 
karateciler Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 25 
Ülkeden 2 bin 
500’ün üzerinde 
sporcunun katıldığı 
uluslar arası şampi 
yonada KATA 
Büyükler kate-

gorisinde Gökhan 
özler 2. Oldu.
Minikler KATA dalın
da ise aynı kulüpten 
Nazar Demirişleyen 
3. Lüğü elde etti. 
Dojo Karete 
Kulübünün 6 
sporcusu da turnu
vada 4. Olarak 
büyük başarıya imza 
attılar. Sporcuların 
Gemlik’in gururu 
olduğunu dile 
getiren ve kendileri
ni tebrik eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bun
dan sonraki şampi 
yonalarda da

başarılar diledi. 
Dojo Spor Kulübü 
antrenörü ve başarılı 
sporcusu Gökhan 
özler’de, Gemlik ve 
Bursa’nın ismini 
duyurmak için daha 
çok çalışacakları 
sözünü vererek, 
özellikle yeni yetişen 
genç karatecilerden 
çok umutlu olduk
larını vurguladı. 
Refik Yılmaz’a da 
destekleri nedeniyle 
teşekkür eden 
Gökhan özler, 
başarıların Gemlik 
adına alındığını söz
lerine ekledi.

Gücümspor’da imza töreni
TB3L’de 2013-2014 
sezonunda 
Meriç Trakya 
Üniversitesinde ’da 
gösterdiği perfor
mans ile dikkatleri 
üzerine çeken 1,82 
boyundaki guard 
Remzi Çekiç ve İç 
transferde Efe 
Yıldırım ile Gemlik 
Ekibi sözleşme 
imzaladı.

İmza töreninde 
Remzi Çekiç 
"Hedefimiz Tb2 lig
ine çıkmak bunun 
için buradayım. 
Doğdum şehrin 
takımında oynaya
cak olmam ayrıca 
beni gururlandırıyor. 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Yöneticisi 
Faruk Aktaş İlçemizi 
hak ettiği yere

ulaştırmak için tüm 
gücümüzü ortaya 
koyarak bize güve
nenleri mahcup 
etmemek için iyi 
oyuncular ile 
anlaştık AKTAŞ 
hafta içerisinde 
3 oyuncuya daha 
imza attırarak. 
Transferi noktala
mak istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Fotofest 20141e de dopdolu
Türkiye’de ilk kez 
Bursa’da düzenle
nen ‘Uluslararası 
Fotoğraf Festivali 
(FotoFest)’, 2014 
yılında birbirinden 
farklı fotoğraf 
kareleriyle Bursa’yı 
ve BursalIları buluş
turacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK) 
ve BUFSAD işbir- 
liğiyle bu yıl 4.’sü 
düzenlenecek olan 
Türkiye’nin ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivali FotoFest’in 
hazırlıkları başladı. 
BKK ofislerinde 
yapılan toplantıya, 
BKK Genel Sekreteri

Enes Battal Keskin, 
BKK Yürütme 
Kurulu üyesi Dr. 
Ceyhun İrgil, 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem Şube

Müdür Neslişah 
Kuşku, BKK Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Murat Başlar, BUF
SAD Başkanı ilhan 
Özer ve BUFSAD 
Yönetim Kurulu

Üyesi özgür Yıldız 
katıldı. Bu yıl 
FotoFest’in Aralık 
ayı içerisinde yapıla
cağını söyleyen BKK 
Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, 

festival sayesinde 
Bursa’nın ulusal ve 
uluslararası alanda 
en iyi şekilde tanıtıl
masının amaç
landığını söyledi. 
BKK Yürütme 
Kurulu Üyesi Dr. 
Ceyhun irgil ise, 
FotoFest’in Bursa 
için büyük bir 
kazanım olduğunu 
söyledi. 3 yıl boyun
ca Uluslararası, 
ulusal ve yerel 
düzeyde birçok 
fotoğrafçının 
Bursa’da ağır
landığının altını 
çizen irgil, “Bursa 
FotoFest’in gelenek
sel hale gelmesin
den dolayı mutluluk 

duyuyoruz. Aralık 
ayında gerçekleşe
cek olan festivalde 
en güzel fotoğraf 
kareleriyle 
BursalIları buluştu
racağız” dedi.
BKK Başkanı Semih 
Pala, “Bursa Büyük 
şehir Belediye si’nin 
katkılarıyla 2014’te 
FotoFest’in 4.’sünü 
düzenliyoruz.
Fotofest, Bursa’nın 
uluslararası alanlar
da sesinin duyurul
ması için önemli bir 
fırsat oldu. Bursa 
Kent Konseyi gönül
lüleri Fotofest’in 
organizasyonu için 
yoğun bir şekilde 
çalışıyor” dedi.
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Kayıt yaptıracaklar dikkat!
Üniversiteye yeni 
kayıt yaptıracak 
öğrenciler dikkat! 
Bu yıl ilk kez 32 
üniversiteye e-kayıt 
yapılabilecek. 
Üniversiteye yeni 
kayıt yaptıracak 
öğrenciler, YÖK 
tarafından yürütülen 
Yükseköğretim Bilgi 
Sistemi çalışmaları 
kapsamında, bu yıl 
ilk kez 32 üniversit
eye Elektronik Kayıt 
(e-kayıt) yapılabile
cek. YÖK'ten

yapılan yazılı açıkla
maya göre, bu yıl 
üniversiteye yer
leşen ve elektronik 
kayıt yaptırmak 
isteyen öğrenciler 
https://www.turkiye.

gov.tr/ adresinde "e- 
h İzm etler" bölümü 
altında yer alan 
"Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı" 
başlığı altında 26 
Ağustos'ta açılacak

"Üniversite e-kayıt" 
seçeneğini tıkla
yarak kaydını 
gerçekleştirebilecek, 
üniversiteye bu yıl • 
yerleşen öğrenciler, 
pilot uygulamanın 
faliyete geçirileceği 
32 üniversiteye, 26 
Ağustos-2 Eylül'de 
"e-Deviet" kapısı 
üzerinden elektronik 
kayıtlarını gerçek
leştirebileceği gibi 
1-5 Eylül'de üniver
sitelerine giderek de 
kayıt yaptırabilecek.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

BEYZA PETROL
Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 

Tel: 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

- KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
şpteLı. 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIKZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIKZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMA|
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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€ 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

‘Gemlilc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

https://www.turkiye
gov.tr/
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AVM »asası geliyor
AVM ve zincir 
mağazalar dahil per
akende ticareti 
düzenleyen kanun 
tasarısı TBMM'ye 
sevk edildi.
Gümrük Bakanı 
Hayati Yazıcı, alış 
veriş merkezleri zin
cir mağazalar gibi 
organize işletmeler 
ile esnaf işletmeleri 
gibi geleneksel işlet
melerin ticaretini 
düzenleyen peraken 
de ticareti kanun 
tasarısının TBMM'ye 
sevk edildiğini açık
ladı.
Perakende sek
törünün düzenlen
mesi amacıyla daha 
önce üç kez taslak 
hazırlandı; ancak 
hiçbiri yasalaşmadı. 
Düzenlediği basın 

toplantısında gazete
cilerin sorularını 
yanıtlayan Yazıcı, 
Türkiye'de 1,8 mily
on kişi ile çalışan 
nüfusun yüzde 
16'sının perakende 
sektöründe istihdam 
edildiğini, son 10 
yılda sektörün yıllık 
yüzde 5,7'lik ortala
ma büyüme hızı ile 
en hızlı gelişen sek
törlerden biri 
olduğunu belirterek, 
"Bu gelişmeler, sek
törde yönlendirici ve 
destekleyici bir 
düzenleme ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır" 
dedi.
SEKTÖRÜN CİROSU 
100 MİLYAR 
DOLARA ULAŞTI 
Tüm Alışveriş 
Merkezleri ve

Perakendeciler 
Federasyonu'na 
göre, toplam perak
ende pazarı 2013 
yılında 215 milyar 
dolar oldu; toplam 
mağaza sayısı 78 
bine ulaştı ve yüzde 
13 büyüme ile sek
törün cirosu 100 mil
yar dolar oldu. Bu yıl 
sektör cirosunun

yüzde 15 büyüme ile 
115 milyar dolara 
çıkması bekleniyor. 
Tasarı, AVM, büyük 
ve zincir mağazalar, 
bayi işletmeler, özel 
yetkili işletmelerin 
yanı sıra esnaf ve 
sanatkar işletmeleri
ni, oto galerileri ve 
emlak şirketlerini de 
düzenleme kapsamı

na alıyor. 
Tasarıya göre, 
büyükşehirlerde, 
AVM yapı ruhsatı, 
çalışma ruhsatı gibi 
izinleri Büyükşehir 
Belediyeleri verecek. 
Yapı ruhsatı ver
ilirken, ticaret ve 
sanayi odası ile 
esnaf ve sanatkar 
birliğinin görüşü alı
nacak. AVM, büyük 
mağaza, zincir mağa 
za ve diğer ticari 
işletmeler müşteri
leri için otopark 
oluşturmakla 
yükümlü olacak. 
AVM'lerde, acil tıbbi 
müdahale ünitesi, 
ibadet yeri, bebek 
bakım odası, çocuk 
oyun alanı gibi ortak 
kullanım alanları 
oluşturulacak.

AVM'ler, ibadet yeri 
bulunan yerlerde, 
ibadethane ile 
perakende veya açık 
alkol satışının 
yapıldığı yer arasın
da en az 100 metre 
mesafe bulunması 
zorunluluğundan 
muaf olacak. 
AVM'lerde, toplam 
satış alanının en az 
yüzde 5'i esnaf ve 
sanatkar işletmeler
ine; en az binde ikisi 
geleneksel, kaybol
maya yüz tutmuş 
mesleklere ayrıla
cak. Yıl boyu süren 
sürekli indirimli 
satışların yapıla
bilmesi için 
işletmede satılan 
malların en az yüzde 
70'inin indirimli ürün 
olması gerekecek.

Sanayiye 408 hin »eni işçi alındı
Sanayide istihdam 
edilenlerin sayısı, 
yılın ilk 5 ayında 408 
bin kişi arttı. 
Türkiye'de sanayi 
kuruluşlarında istih
dam edilenlerin 
sayısı, ocak-mayıs 
döneminde 408 bin 
kişi artarak 5 milyon 
364 bine ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kuruntunun (TÜİK) 
"Hanehalkı İşgücü 
lstatistikleri"nden 
derlenen bilgiye 
göre, geçen yılın 
sonunda 4 milyon 
956 bin olan sanayi 
kuruluşlarında 
çalışan sayısı, bu 
yılın aynı döneminde

408 bin kişi artışla 5 
milyon 364 bine yük
seldi. Ülkedeki istih
damın yüzde 
20,2'sini karşılayan 
sanayi sektöründe, 
söz konusu 
dönemde erkek isti
hdamı 312 bin 
artarak 4 milyon 152 
bine, kadın istihdamı 

da 96 bin artarak 1 
milyon 212 bine 
ulaştı.
Sanayide istihdam 
edilenlerden 4 mil 
yon 977 bininin 
imalat, 236 bininin 
elektrik, gaz, buhar, 
su temini ve kanal
izasyon, 151 bininin 
de madencilik ve taş 

ocakçılığı alt sek
töründe çalıştığı 
kayıtlara geçti. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Türkiye'de 
2002 yılından beri 
işgücüne katılım 
oranında ciddi artış 
yaşandığını 
belirterek, bu 
oranının nisan ve 
mayısta yüzde 51'i 
geçtiğini söyledi. 
- "Bu artış 
Türkiye'de üretimin 
gücünü gösteriyor" 
Türkiye'nin 2014 
yılında 1 milyon 353 
bin yeni istihdam 
oluşturduğunu dile 
getiren Işık, "Bu,

özellikle hala 2008 
krizinden çıkamamış 
dünyada çok önemli 
bir artış. Bu artışın 
da önemli bir kıs
mının yüzde 30'dan 
fazlasının sanayi 
sektöründe olması, 
Türkiye'de aslında 
üretimin gücünü de 
gösteriyor" diye 
konuştu.
Işık, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Şu anda bölgede 
çok ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor, ciddi 
belirsizlikler var, 
buna rağmen 
Türkiye, üretmeye 
devam ediyor. Bir 
ülkenin üretmeden 

sürdürülebilir 
büyüme sağlaması 
çok mümkün değil, 
2008 krizinde bunu 
net gördük. 
Dolayısıyla sanayi 
üretimi, Türkiye'nin 
sürdürülebilir 
büyümesi ve kalkın
ması için çok ama 
çok önemli. 
Buradaki istihdam 
artışı Türkiye'nin 
büyüdüğü, geliştiği 
ve kalkındığı 
anlamına geliyor. 
Sanayideki istihdam 
artışı dolaylı olarak 
hizmet sektöründeki 
artışa da çok 
ciddi katkı 
sağlıyor."
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM
DENİZ UÇAdl

METRO

SûMr Turtam

Kamil Koç 61

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Tomokıy Tomografi

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

614 80 88

613 18 21
513 24 67
513 32 40
013 23 24
517 33 04

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta
BUSKİ
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
3u Arıza

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 77 73
513 18 46
513 71 66

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
— (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akgagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

Gemlik Körfez Bilil iİbigMII

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4952

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
teza:Tz!W- 
T4:Tb-Tb:Tb- 
18:15-20:15

Muska: 
TzîW-T4fUU- 
16:00-18:00

5133321



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİRGEMLİK

[NlERK<E>Z
ARA LIM SATIMINDA GÜVENİLİR IısIRKA.

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...
. - ^ngin/J^ircafi ÇDuman

Dr. ZiyaKİyâ Mah. Hürriyet Cad: fto' :-28 GEMLİK Tel : O 224 514 25 25 Fax: O 224 5'14 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

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

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


KAVLAK
L ^DOĞANIN HÂZİNESİ

KAVLAK1
fc__WDOÛANSN HAZİNİ M*

[KAVLARI
■^Ytiny#a|

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, IH
Yöreselurünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şube^uajfenında, ’ 

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

HkavlakB
PUTİN RBÇBIİ

»Zeytinyağı 
lüKestane Şekeri 4BMI 

Yöresel Reçelle®^ 
Hm Kozmetik Ürünler^H

________’ Tel: 512 0 512
ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla, İskele - Ğğrhllkı (feÂkiai.^ Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW kclVİclk COITI tf

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973|

21 Ağustos 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

wwiv.umurbeydeemlak.com 
wwwJrfanünlüemlak.com

Gemlik, Orhangazi, İznik Oda Başkanları Ticaret Borsası’nın daveti ile Kumla da toplandılar...

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

RESMİ GAZETE
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adına çıkan 

ve Başbakanlığa bağlı olan ‘Resmi Gazete’ 
adında bir yayın organı vardır.

Resmi Gazetenin baş sayfasında Kuruluş: 20 
Ekim 1920 yazısı vardır.

Yani Cumhuriyetten önce kurulmuş yeni 
Türkiye devletin yayın organıdır.

TBMM’nin kuruluşla özdeştir.
Resmi Gazete, adeta her gün yayınlanır.
Kimi mükerrer sayı yayınlar.
Bu gazetede, kanunlar, yönetmelikler, karar

nameler, resmi ilanlar, devlet ihaleleri, belediye 
ihaleleri, atamalar her türlü resmi kararlar 
yayınlanır. Devamı sayfa 4’de

Coğrafi işaret için “Ortak Hareket” toplantısı yapıldı
Gemlik Tipi zeytinin ambalajlı satışlarda Coğrafi işaret uygulamasının yaygın
laşmasının tanıtılması için Gemlik, Orhangazi ve İznik Oda Başkanları Gemlik 
Ticaret Borsası’nın organizasyonunda Küçük Kumla’da biraraya geldiler. 
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Ilhan Acar, Coğrafi işaret konusunda başlatı 
lan çalışmalarda uygulama aşamasına gelindiğini ancak, Gemlik tipi zeytinin 
üretildiği Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya’daki üretici birlikleri, koopera 
tifler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ile birlikte hareket edildiğinde 
Gemlik tipi zeytinin marka değerinin korunacağını söyledi. Haberi sayfa 2’de

•t M V 0

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 İçin kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her uman öneri İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi t 1 tT 1 şTf1

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir I ; jl g.İ) n j »*11 i ( ■ n L. . <Tn ı ta i . & M 
ve uygular, özgüveni tamdır, Her yerde ve her ortamda kendini HİB£c|£fa2&£gULj 

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 EGİTİM-ÖGRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wwiv.umurbeydeemlak.com
wwwJrfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik, Orhangazi, İznik Oda Başkanları Ticaret Borsası’nın daveti ile Kumla da toplandılar...

Coğrafi işaret için malı harelıei edilecelı
Gemlik Tipi zeytinin 
ambalajlı satışlarda 
Coğrafi işaret uygu
lamasının yaygınlaş
masının tanıtılması 
için Gemlik, 
Orhangazi ve İznik 
Oda Başkanları 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın organi
zasyonunda Küçük 
Kumla’da biraraya 
geldiler.
Küçük Kumla Doris 
Restaurant’ta yapı 
lan “Ortak Hareket ” 
toplantısına Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başka 
m Paşa Ağdemir, 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çevik, 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Satış Koopeatifi 
Başkanı Mehmet 
Beşli, Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkan 
Faruk Beşli, Orhan 
gazi Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
m Ergün Efendioğlu, 
Meclis Başkanı Erol 
Hatırlı, Ziraat Odası 
Başkanı Haşan 
Cevizlidere, Ziraat 
Odası Başkanı Vahit 
Mutlu, Orhangazi 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı’ 
Ömer Sevinç, 
Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı Raif 
Döner ve Gemlik 
Coğrafi işaret proje
si sorumlusu Prof. 
Dr. Sertaç Gönen 
katıldılar.
Yemekli toplantıda 
konuşan GTB Başka 
m Ilhan Acar, 
Coğrafi işaret 
konusunda başlatı 
lan çalışmalarda 
uygulama aşaması
na gelindiğini ancak, 
Gemlik tipi zeytinin 
üretildiği Gemlik, 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya’daki üretici 
birlikleri, kooperatif 
ler, Ticaret ve Sanayi 
Odalan, Ziraat 
Odalan ile birlikte 
hareket edildiğinde 
Gemlik tipi zeytinin 
marka değerinin

korunacağını 
söyledi.
Acar, coğrafi işaret 
konusunda başarılı 
olunması için bu tür 
toplantıların ayda bir 
değişik yerlerde 
yapılarak, görüş bir
liğine varılmasının 
yararlı olacağını da 
belirterek şunları 
söyledi: “Bölgemizin 
en büyük üretici bir
liği olan Marmara 
birlik’in bu konunun 
arkasında olmasını 
bekliyoruz. Eğer 
tüketiciye ulaşacak 
ambalajlarda zeytini 
hangi yöreden 
toplanmışsa o 
yörenin ilçenin 
adının yazılması 
gerekmektedir. 
Bu bizim marka 
değerimizi arttıra
caktır. Bu uygula
mayı Gemlik’te 
başlattık. Sîzlerden 
de destek istiyoruz” 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir ise konuş
masında Oda Meclisi 
Meslek Komitesinde 
340 kişinin kayıtlı 
olduğunu Odalar 
olarak Ticaret 
Borsası’nın bu 
uygulamasını 
desteklemesi gerek
tiğini söyledi. 
Ağdemir, “Gemlik 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya Gemlik 
Tipi zeytin üretimiyle 
tanınıyor. 4 ilçede 
üretilen zeytinin adı 
Gemlik Tipidir. Biz 
oda olarak sîzleri 
destekliyoruz.” dedi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çevik 
ise konuşmasında 
bu konuda tek yum
ruk olunmasını, 
yumruk birlikte 
vurulmadığında 
sonuç alınmadığını 
söyledi. Demirtaş 
Sanayi Bölgesine 
kömürle çalışacak 
Termik Santralı 
kurulmasını da 
eleştiren Çelik, “Bu 
durum bütün Bursa 
Ovasını ve çevresin
deki meyvelerin döl
lenmesini engelleye
cektir. Bu konuda 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası pro 
jeye nasıl destek

verir” dedi.
Gelecekte köylerde 
zeytin tuzlanmaya
cağını da söyleyen 
Ali Çelik, lisanslı 
depoculuğa gidile 
rek Gemlik zeytinin 
tek tip tuzlama ve 
baskı sistemine 
geçmesinin coğrafi 
işareti kullanmasıyla 
daha da zeytinin 
kalitesini arttıra
cağını belirtti.

ORHANGAZİ 
DESTEKLİYOR

Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu da oda 
olarak bu konuda 
ellerinden gelen her 
türlü desteği vere
ceklerini, zeytin 
tanıtımı için fuarların 
ihmal edilmemesini, 
gerektiğinde fuarlara 
katılan işadamlarının 
odalar tarafından 
desteklenmesini 
istedi.
Efendioğlu, “Marka 
olmak istiyorsak 
dünyaya açılmamız 
ve Gemlik tipi zeytini 
tattırarak dünyaya

tanıtmamız gerekir. 
Biz, firmamız olarak 
her ay bir dış fuara 
katılarak marka 
haline geldik.” dedi. 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Haşan Cevizlidere 

ise bu yıl görülen 
ürün kaybının kendi 
bölgelerinde. 100 tril 
yon lira olduğunu, 
bunun yalnız zeytin 
üreticisini değil, 
ilçedeki tüccar ve 
esnafı da etkileye

ceğine dikkat 
çekti.
Bunun için alternatif 
tarıma geçtiklerini 
belirten Cevizlidere, 
kivi projesi ile önem
li derecede yol aldık
larını söyledi.
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üvey annesini hunharca ilılürtlii
Burs a’da evden 
gönderilmek isten
mesinden sorumlu 
tuttuğu üvey annesi
ni telle boğarak 
öldüren zanlı, 
beraberindeki 2 
kişiyle adliyeye 
sevk edildi 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi 
Maruf Sokak’ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre işsiz olan D.D., 
evden ayrılmasın
dan sorumlu tuttuğu 
üvey annesini ilk 
önce elle boğmaya

iın Mu ımusiMıiJliiı iten Mı
İnegöl’de, kaza 
yapan motosiklet 
alev alev yanarken, 
genç sürücü yara
landı.
Geç saatlerde 
Osmanbey Caddesi 
üzerinde seyir 
halinde olan 23 
yaşındaki Mustafa 
U. idaresindeki 
motosiklete, 
arkadan gelen, 
sürücüsü ve plakası 
belirlenemeyen bir 
otomobil çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
devrilen motosiklet
ten düşen genç 
sürücü yaralandı. 
Motosiklete çarpan 
otomobil sürücüsü 
ise yaralı Mustafa 
U'yu olay yerinden 
bırakıp kaçtı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Narkotik Polisi, 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
düzenlediği iki ayrı 
operasyonda 70 
gram uyuşturucu 
metamfetamin mad
desi ele geçirdi. 
Piyasada 'MET' 
olarak bilinen mad 
de, en tehlikeli sen
tetik uyuşturucular 
arasında ilk sırada 
yer alıyor.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla

çalıştı. Kadını daha 
sonra eline geçirdiği 
telle boğarak 
öldüren D.D., cesedi 
battaniyeye sarıp

otomobilin bagajına 
koyduktan sonra 
evden ayrıldı.
Ardından arkadaş 
ları H.Ç. ve K.D. ile

Hafif yaralanan 
motosiklet sürücüsü 
112 ambulansıyla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaza 
mahalline gelen 
çekicide görevli 
Erkan Korkmaz,

Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler, aldıkları 
ihbarlar üzerine ha 
rekete geçerek 
Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerinde 
iki ayrı operasyon 
düzenledi. Geçti 
ğimiz gün Yıldırım 
ilçesinde düzenle
nen operasyonda, 
iki kişinin satmak 
maksadıyla sentetik 
uyuşturucu temin 
ettiği ve satmak için 

motosikleti kaldır
mak istediği sırada 
motosiklette bir 
anda patlama oldu. 
Korkmaz, son anda 
kaçıp yaralanmaktan 
kurtuldu. Alev alev 
yanan motosiklet 

müşteri aradığı 
ihbarını alan ekipler 
harekete geçti. 
Gökdere Bulvarı 
üzerinde isimleri 
daha önceden belir
lenen M.K. ve E.G. 
isimli iki şahsı dur
duran narkotik poli 
si, yaptıkları üst ara
malarında 25 gram 
sentetik uyuşturucu 
metamfetamin mad
desi ele geçirdi. 
Aynı gün Osman 
gazi ilçesinde

buluşan genç, cese
di gömmek için yer 
aramaya başladı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Doğu Garajı 
mevkiinde uyuşturu
cu kontrolü yapan 
Yunus timleri, şahıs
ların bulunduğu oto
mobilden şüphelen
di. Aracı durduran 
ekipler, bagajı açtık
larında vahşetle 
karşılaştı. Gözaltına 
alınan H.Ç., K.D. ve 
D.D., emniyetteki 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

itfaiye tarafından 
söndürüldü. Acil 
serviste tedavi 
gören genç, moto
sikletinin yandığını 
öğrenince şok oldu. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

düzenlenen 
operasyonda ise, 
B.T. isimli şahıs 
üzerinde yapılan ara 
mada 1 adet 9 mm 
çapında ruhsatsız 
tabanca, bu taban
caya ait 1 adet 
şarjör, şarjör 
içerisinde 4 adet 
dolu mermi ve satı 
şa hazır halde 5.0 
gram uyuş turucu 
metamfetamin 
maddesi ele 
geçirildi.

BursalI gene kızılan 
günlerdir haber 

alınamıyor

İnegöl’de geçen 
perşembe günü 
evinin önünde otu
rurken kaybolan 19 
yaşındaki Gamze 
Bulut'tan günlerdir 
haber alınamıyor. 
Kızının o günden 
sonra kendilerini 
bir kez olsun ara
madığını söyleyen 
Aysel Bulut, 
"Gamze'nin 
sevgilisi yoktu. 
Olsa ve evleneceği
ni bize söylese, 
kendisine 'hayır' 
demezdik. Böyle 
bir iletişimde 
olduğumuz kızımın, 
kaybolması beni 
korkutuyor dedi. 
İnegöl'ün Cerrah 
Mahallesi 1010 
Sokak'ta oturan 3 
çocuklu Bulut 
ailesinin küçük 
kızları Gamze, 
geçen perşembe 
günü ortadan kay
boldu. Kızının 
sabah kahvaltı yap
tıktan sonra, kapı 
önünde komşularla 
ve arkadaşlarıyla 
sohbet ettiğini, 
daha sonra ken
disinden bir daha 
haber alamadık

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

IrİNRF TESLİM EDİLİR

larını söyleyen 
Aysel Bulut, 
"Gamze ağır başlı 
bir kızdı. Erkek 
arkadaşı veya 
sevgilisi yoktu. 
Olsa bize söylerdi. 
Hatta evleneceğini 
bildirse, kendisine 
'Hayır' demezdik. O 
da bunun bil
incindeydi. Bir 
anda ortadan kay
boldu. O günden 
sonra bizi hiç ara
madı. Haberde 
göndermedi.
Kızımın başına 
kötü bir olay gele
cek diye çok 
korkuyorum" dedi.

Okula gitmeyen, 
çalışmayan kızları 
Gamze Bulut'un 
bulunması için 
cumhuriyet 
savcılığına suç 
duyurusunda 
bulunduklarını, ilçe 
jandarma komutan
lığına bilgi verdik
lerini söyleyen 
Aysel Bulut, kızının 
buna rağmen bulu
namamasının, 
endişelerini 
artırdığını sözlerine 
ekledi.

/Gemİliş Körffoz* wwvy.ggmlikkorfezgazetesi.co111.
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Güne Bakış Kumla Deresi kurudu
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

RESMİ GAZETE
Yukarıda yazdığım konular, resmi 

gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe 
girer.

Yasaların ve yönetmeliklerin altlarında 
bu konuda bilgi de vardır.

10 Aoystos tarihinde vprylan 
Cumhurbaşkanlığı seçimini 1. turda 
Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazan
ması Yüksek Seçim Kurulu’nun karannın 
açıklanması ve mazbatasının verilmesiyle 
geçerlilik kazanır.

Daha sonra ise Resmi Gazete de de bu 
karar duyurulur.

Gelin görün ki, YSK’nin Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı seçildiğine dair kararı 
duyurunun yapıldığı gün Resmi Gazete 
Genel Müdürlüğüne de elden götürüldüğü 
halde hala 7 gündür yayınlanmıyor.
Bu kurumun başındaki şahıs ise kayıp. 
Tatile çıkmış.
Aslında kendisine kaybol denildi mi?
Genel Müdürün görevinin başında olma

ması devlet işlerinin aksamasına neden 
olmaz.
Cumhurbaşkanlığı seçimi"gibi' devletin 

en üst makamının göreviyle ilgili bir karar 
Resmi Gazete de yayınlatılmıyor.

Bu AKP tarafından engelleniyor.
Resmen suç işleniyor, 
bu'auruni bir'akıl üıtüımaslaır.
Recep Tayyip Erdoğan daha görevine 

gelmeden, AKP içindeki Başbakanlık 
seçimi nedeniyle devletin birkurumunun 
görev yapması engelleniyor.

Bu konuda yargı da görevini yapmıyor.
Konuşla ilgili YSK suç duyurusunda 

bulundu mu bilmiyorum ama ortada açık 
bir kumpas var.

Kimse devlet içinde Paralel Yapı ara- 
masıhiŞtesızö‘f'aı,afeYrapiJ.tw

Neden Cumhurbaşkanlığı seçim sonuç 
lan Resmi Gazetede yayınlanmıyor?

Sorun açık.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev 

süresi 28 Ağustos tarihinde bitiyor.
Bu karar yayınlandığında, Başbakan ve 

AKP Genel Başkam Recep Tayyip 
Erdoğan’ın görev süresi hemen sona 
ermesi gerekiyor.

Oysa Cumhurbaşkanı Gül, AKP’nin 
Erdoğanla birlikte kurucularından biri.

Başbakanlık yapmış, daha sonra 
Cumhurbaşkanı seçilmiş bir AKP’H.

Gül, görev süresi sonunda siyasete 
döneceğini açıkladı.

AKP Merkez yönetimi Erdoğan’ın direktif 
leri ile Gül’ün görev süresi bitmeden ön 
ce kurultay toplayıp, başbakanı seçecek.

Erdoğan tarafsız bir Cumhurbaşkanı 
olarak bu kurultayda konuşamaz, par
tililerine seslenemez.

Gül’ün AKP içinde siyaset yapmasını 
önlemek için bu tür bir yöntem uy gulu 
yortar.

Resmen suç işliyorlar.

Küçük Kumla 
içinden geçen 
ve denize akan 
Kumla Deresi 
yaz sıcakları 
nedeniyle de 
tamamen 
kurudu «
Kurak geçen yaz 
mevsimi nedeniyle 
Küçük Kumla 
içinden geçen 
ve denize akan 
Kumla Deresi 
kurudu.
Küçük Kumla 
Köy mevkiinden 
üzerindeki su 
kaynaklarından ve 
dağdan gelen 
sularla beslenen 
Küçük Kumla dere
si, bu yıl yeterli 
yağışların bölgeye 
düşmemesi 
nedeniyle tamamen 
kurudu.

Hin liı mF ıııiısi imli miıMi
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Sosyal 
Projeler kapsamında 
sokaktaki dost
larımızın insanlarla 
buluşmasına yönelik 
bir etkinlik yaptık
larını açıkladı. 
“Hayvan Bakım 
Evinde Dostumuzu 
Bulalım” konulu 
proje uyarınca, 
hayyan bakım evin
deki sokak köpekle 
rini hayvan sever 
insanlarla buluştur
mayı amaçladıklarını 
bildiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Sahibim 
Olur musun?” slo
ganıyla projeyi yaşa
ma geçirdiklerini 
vurguladı.
Evinde beslediği 
hayvana bakamayan 
insanların da bu 
hayvanları sokağa 
bırakmak yerine 
barınağa teslim 
etmelerini isteyen 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, barınakta 
aşısı, bakımı ve 
tedavisi yapılmış 
hayvanları, hayvan 
sever diğer insanlar

la buluşturacaklarını 
anlattı. Gemlik, 
Bursa ve çevre il 
ilçelerden gelecek 
hayvan severleri 
Gemlik 
Umurbey’deki 
bakım evinde ağırJ 
■ayacaklarını 
bildiren Refik 
Yılmaz, bütün sokak 
hayvanlarına birer 
yuva, birer aile, birer 
hayyan severin 
sahip çıkması için 
aracılık yapacak
larını söyledi. 
İlkokul, Orta Okul, 
Lise ve Üniversitel
erle işbirliği içinde 
yeni modern hayvan 
barınağında öğren

cilere yönelik 
seminer, gezi, 
bilgilendirme toplan
tıları da organize 
edeceklerini bildiren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sosyal pro
jeler kapsamında 
hayvan haklarının ve 
hayvan sevgisinin 
genç kuşaklara da 
aktarılma çalış
malarının devam 
edeceğini belirtti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bir başka 
projenin de 
mahallelere konulan 
geri dönüşüm kutu
larına hayvan 

besleme odakları 
yapmak olduğunu 
açıklayarak, 
vatandaşların da bu 
projelerine destek 
verdiğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, sokak
taki dostlarımıza 
yönelik son 
projelerinin de, 
“Hayvan Bakım 
Evinde dostumuzu 
bulalım” projesi 
olduğunu anlatarak, 
Gemliklilerin bu 
proje kapsamındaki 
“Sahibim Olur 
musun?” sloganına 
da sahip çıkacakları
na inandığını 
sözlerine ekledi.
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1$ KURUMU GEMLİK HİZMET MERKEZİ
BURSADA RIR ILKI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Hizmet 
Merkezi, 
Borçelik A.Ş ve 
katılımcılarla imza
lanan sözleşme ile 
“Vinç Operatörlü 

ğü” mesleğinde 
İşbaşı Eğitim 
Programı 
gerçekleştirildi. 
Bursa’da en 
çok aranan ve 
temininde güçlük 
çekilen bu meslek 

ile işsiz gençlere 
meslek edinilmiş 
olacak.
Borçelik A.Ş 
yetkilileri uzun 
zamandır arayıp 
bulamadıkları 
Vinç Operatörü 
mesleğinde açılan 
bu program ile 
birlikte eleman 
temin etmenin 
mutluluğu içerisinde 
olduklarını 
bildirdiler.

TENİS YAZ SPOR OKULLARI SONA ERDİ
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü bünyesinde 
açılan Tenis Yaz 
Okulu, Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezi Spor 
Tesislerinin tenis 
kortunda gerçek
leşen tenis yaz 
okulu kapanışını 
aileler çocuklarıyla 
birlikte gösteri maçı 
yaparak tamamlandı. 
Tenis yaz okulunda 
Tenis Antrenörü 
Hüseyin Kıyak ve 
yardımcı antrenörleri 
Osman Köse, Kemal 
Özcan yönetiminde 
iki dönem halinde 
haftanın üç günü; 
08-10 yaş ve 11-13 
yaş gruplarına 
tenisin temel vuruş 
becerileri öğretildi. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Tenis 
Antrenörü Hüseyin 
Kıyak; çocukların 
zihinsel ve fiziksel 
gelişimine büyük

“Tenis, ayrıca her 
yaşta bireye eşsiz 
bir sosyal ortam 
sunmaktadır.
Tenis sayesinde 
birçok arkadaşlık 
ilişkisi kurulmakta, 
Tenisin, her yaştan 
bireye eşsiz bir 
sosyal ortam sun
maktadır.
Çocuklarımızın Tenis 
sayesinde birçok 
arkadaşlık ilişkisi 
kurabilir, en 
önemlisi çocuklann 
birbirini tanıyor, 
kaynaşıyor 
olmasıdır” dedi. 
Ailelerde, bu yıl 
dördüncü kez açılan 
tenis kursu için 
yetkililerin yanı 
sıra, bu tesislerin 
inşa edilmesinde 
ve kursların 
periyodik hale 
gelmesinde büyük 
katkı sunan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ettiler.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR t
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

‘Gemlik Körfez’
J < . -.1____________■<■/_____________ __ __

www.qemlikkorfezgazetesi.com

http://www.qemlikkorfezgazetesi.com
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Şiir Köşesi IpefcböcefcçiliBi ve Yöresel Yemelilerle 
Girişimciliğin Kapısını Aralayacaklar

Tarık TANIŞ 
GİTME 

gitme dedim 
gitme bu sokaklar çok dar 
izbe yalnızlıklar sarılmış taşlarına 
göçmüş renkleri sabahın 
dilsiz kuşlar yanaşmış muhayyer bir 
zamana 
susmuş körfezin koylarında şafak 
kadavrası kaldırılmış yarına.
gelirsen ölü bir şehir bulacaksın 
türkülerine küsen
avuçlannda çaylak hayaller 
toprağı fay çatlağı
ağaçlarında yoksul sürgünler.
tutarsan başım boşluğundan beni 
çekiver dizlerimin üzerine
son defa tutuşayım mor bir kıyılcımdan 
yanayım ucu sisli mektuplar gibi 
eylül’e yazılan.
gitme dedim
gitme bu sokaklar çok dar 
izbe yalnızlıklar sarılmış taşların

Bursa'da, turistik 
mahallelerden Gü 
müştepe'de (Misi), 
kadınların ipek ürün
ler ve yöresel 
yemekleri ziyaretçi 
lere sunup girişimci 
olmasına imkan 
sağlanacak proje 
hayata geçirildi 
Kadınlar hem İpek 
Evi'nde kurulan 
dokuma ve el sanat
ları atölyelerinde 
ipek ürünler tasar
layıp satacak hem 
de Koza Evi'nde 
yöresel tatları 
sunacakları resto 
ram işleterek gelir 
elde edecek. 
Bursa'nın turistik 
bölgelerinden, eski 
adı "Misi köyü" olan 
Nilüfer ilçesi 
Gümüştepe Mahalle 
si'nde, kadınların el 
emeklerini değer
lendirip gelir elde 
edebilmelerine 
imkan sağlamak 
amacıyla oluşturu
lan ipek böcekçiliği 
atölyesi ve restoran 
hizmete açıldı. 
Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı, Birleşmiş

Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve 
Anadolu Efes fir
masının iş birliğiyle 
yerel kalkınmaya 
destek vermek 
üzere hazırlanan 
Gelecek Turizmde 
Sürdürülebilir 
Turizm Destek Fonu 
kapsamındaki "Yüz 
de 100 Misi Projesi” 
uygulanmaya baş
landı. Mahalleli 
kadınların ipek 
böceği yetiştirip 
ürünlerini satabile
ceği "ipek Evi" ve 
"Koza Evi"nin açılış 
töreninde konuşan 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, maliyeti 
fondan karşılanacak 
ilk 3 projeden 
birinin,

Gümüştepe'de haya
ta geçirilmeye baş
landığını bildirdi. 
Bursa'da, kadınların 
kurduğu 22 dernek
ten 12'sin in 
Nilüfer'de bulun
duğunu belirten 
Bozbey, şöyle 
konuştu: "Nilüfer'de 
ki kadınlar artık 
evde oturan değil, 
sosyal ve ticari hay
atı, kültürel değerleri 
öne çıkaracak pro
jelerin içine giren bir 
anlayışı ortaya koş
maya başladı. 
Nilüfer Belediyesi 
nin de en önemli 
anlayışlarından biri, 
kadını evde tutan 
değil, elinden tutan 
bir anlayıştır. O yüz
den kadın dernekle 
rimize destek veri

yoruz. Onların bu 
tarz projelerde yer 
almasını sağlıyoruz. 
Misili kadınlarımız 
bu projeye sahip 
çıktı, bundan sonra 
da çıkmaya devam 
edecekler, ipek Evi 
ve Koza Evi sadece 
Bursa'nın değil, 
Türkiye'nin hizme
tine sunulmuş 
oldu."
Nilüfer Misi Köyü 
Kadınları Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Nagihan 
Dülger ise projeye 
destek verenlere 
teşekkür ederek, bu 
projeyle hem ata
larından kalan 
yemek kültürünü 
hem de eski değer
leri tanıtma imkanı 
bulduklarını anlattı. 
Daha sonra Bozbey, 
Dülger ile Gümüşte 
pe Mahallesi Muhtarı 
Yakup Dülger, Kültür 
Ve Turizm Bakanlığı, 
UNDP ve Anadolu 
Efes firmasının tem
silcileri, İpek Evi ve 
Koza Evini gezip 
proje koordinatörün
den bilgi aldı.

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

F EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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Gemlik Belediyespoman, Bursaspof a

Gemlik 
Belediyespor 
U-16 Takım 
Kaptanı Akif 
Emre Gönüllü, 
Bursaspor ile 
anlaşmaya vardı. 
Gemlik 
Belediyespor’dan 

yetişen ve yaşına 
rağmen isminden 
sıkça söz ettiren 
Akif, 1999 doğumlu 
olup, orta saha, sol 
bek ve sol kanat 
mevkilerinde 
oynuyor.
Sol ayağına haki 

miyeti ile tanınan 
genç oyuncudan 
Bursaspor yönetici
lerinin de beklen
tisinin yüksek 
olduğu bilini 
yor.
Gemlik Belediye 
spor Kulüp Başkanı

Turan Alkış, oyun-^ 
cularına çeşitli 
takımlardan teklif 
geldiğini ifade 
ederek, Akif ile 
alakalı da çok 
sayıda klübün 
kapılarına çaldığını, 
daha yüksek 

bedeller önermele 
rine rağmen, Akif in 
isteği ve onun 
hedeflerine ulaş
ması adına 
Bursaspor’u 
tercih ettiklerini 
söyledi.
‘'Oyuncularımızın 

geleceği her şey
den önemlidir” 
diyen Turan 
Alkış, Akif i 
Süper Lig’de 
görmeyi umut ettik
lerini de sözlerine 
ekledi.

Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili 
Abdülkadir Karlık, 
Avrupa Gençlik 
Değişim Projesi kap
samında Bursa'yı 
ziyaret eden genç 
lerle bir araya geldi. 
Karlık, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteğiyle Prusa 
Gençlik Grubu 
tarafından yürütülen 
'Sporda Temiz 
Düzen' projesi 
çerçevesinde 
Bursa'da ağırlanan 
gençlere, şehrin tari
hi değerlerini, 
kültürel mirasını ve 
belediyenin faaliyet
lerini anlattı. Sporda 
centilmenliğin öne
mine değinen 
Başkanvekili Karlık,

"Bursa, bir tarih ve 
kültür başkenti, aynı 
zamanda da bir spor 
şehri. Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
her yanında hayata 
geçirdiği spor tesis
leriyle BursalIları 
ömür boyu spora 
teşvik ediyor. 
Bursa'da faaliyet 
gösteren yaklaşık 
180 amatör kulüp 
var ve 5 profesyonel 

takım ilimizi temsil 
ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bütün branşlara aynı 
ilgiyi gösteriyor ve 
kulüplerimize tesis 
ve malzeme desteği 
sağlıyoruz" diye 
konuştu.
Başkanvekili Karlık, 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü'nün de 
yaklaşık 6 bin 
sporcuyla faaliyet

lerini sürdürdüğünü, 
sporun barış ve 
dostluğa hizmet 
etmesi anlayışının 
Bursa'da benim
sendiğini kaydetti. 
Karlık, daha sonra 
da gençlere çeşitli 
hediyeler verdi.
Türkiye'nin yanı sıra 
İtalya, Ispanya ve 
Hırvatistan'dan 
Bursa'ya gelen yak
laşık 35 sporcu 
genç, Bursa'yı çok 
beğendiklerini 
söyledi. Bursa'da 
tarihi ve turistik 
mekanların yanı sıra 
çeşitli spor tesisleri
ni de gezen heyet, 
Mavi Tur'dan Uludağ 
gezisine kadar 
çeşitli faaliyetlere 
katıldı

ELEMAN
Şirketimiz bünvesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK 
INŞ.TAAH.SAN.VE

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA
Telefon : 513 40 45

Basketbol Erkekler 
Türkiye Kupası 
kuraları çekildi. 
Abdi İpekçi Spor 
Salonu'nda gerçek
leştirilen kura çeki
minde, Erkekler 
Türkiye Kupası'nda 
eleme grupları şöyle

oluştu:
A Grubu: (Eskişehir) 
Galatasaray Liv 
Hospital
Uşak Sportif
Royal Hah Gaziantep 
Basketbol
Torku Konya Selçuk 
Üniversitesi

B Grubu: (Kayseri) 
Anadolu Efes 
Beşiktaş Integral 
Forex
Türk Telekom 
Darüşşafaka Doğuş 
C Grubu: (Sakarya) 
Fenerbahçe Ülker 
TOFAŞ

Rönesans TED 
Ankara Kolejliler 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi 
D Grubu: (Samsun) 
Banvit 
Pınar Karşıyaka 
Trabzonspor Medical 
Park

Edirne Basket C ve 
D gruplarında 
maçlar 2-3-4 Ekim 
tarihlerinde 
oynanacak, A ve 
B grubu karşılaş
maları ise 5-6-7 
Ekim tarihlerinde 
yapılacak.
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Turizmcinin GözdesinAraplar
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(Türsab) Güney 
Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Akkuş, Arap turist
lerin Güney 
Marmara'ya son 3 
yıldır büyük ilgi gös
terdiğini söyledi.
Yıllık ortalama 600 
bin Arap turistin 
bölgeyi tercih ettiği
ni belirten Akkuş, 
hedeflerinin 1 mily
on turist olduğunu

açıkladı. Bursa 
Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Turizm il Müdürlüğü 
ve Türsab olarak 
beraber çalışmalar 
yaptıklarını ifade 
eden Akkuş, "80'li 
yıllarda ciddi şekilde 
Arap turizmi vardı.

Bursa Arap turiz 
miyle kalkıyor, Arap 
turizmiyle yatıyordu. 
Bursa'nın mahal
lelerinde, emlakçi- 
lerinde Arapça 
yazılar oluyordu, 
ama daha sonra 
Araplar gelmez 
oldu.

Bundan 4 yıl önce
sine kadar Arap tur
izmine dair hiçbir 
şey yoktu. 4 yıl 
evvel eski valimiz 
sayın Şahabettin 
Harput ve Türsab 
olarak turizm sek
törü temsilcileriyle 
beraber Dubai'de 
bir fuara katıldık. 
Bursa'yı en iyi 
şekilde anlatmak ve 
Bursa kebabını 
ikram etmek şartı ile 
Arapları Bursa'ya 
davet ettik.” dedi

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların salisen yapılması rica olunur.

BEYİA PETROL
Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 

Tel: 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI -
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^MİNELİ- 
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

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

KAŞCDt R€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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sosyal yardımlara yeni sistem
Uzun süredir devam 
eden çalışmalar 
sonunda sosyal 
yardımlar için yeni 
kriterler belirlendi. 
10 milyar lirayı aşan 
sosyal yardımlarla 
ilgili beş yıldır süren 
çalışmalar tamam
landı.
Buna göre yardımlar, 
puanlama usulüyle 
yapılacak. Aynı ail
eye birden çok 
kurumdan sosyal 
yardım yapılması 
önlenecek, illerin 
yaşam standardı 
dikkate alınarak

sahip olunan 
eşyalar, farklı 
statüde değer
lendirilecek. 
Sosyal yardım alan 
43 bin kişiyle yüz 
yüze görüşmelerde 
elde edilen bulgular, 
10 kişilik 
akademisyen ekibi 
tarafından değer
lendirildi.
Ailelerin maaş, tüke
tim biçimleri, çocuk 
sayısı, araç 
sahipliği, eğitim 
durumu ve gayri
menkul sahipliği gibi 
kriterler dikkate alı

narak 24 formüllü 
yeni bir sistem 
geliştirildi. 
Aile ve Sosyal

Politikalar
Bakanlığı'nın 
TÜBİTAK ve Türkiye 
İstatistik Kurumu ile

birlikte yürüttüğü 
çalışma kapsamın 
da Türkiye genelinde 
12 kent ve 12 
köy bölgesi 
belirlendi.
Bölgelere göre farklı 
değişkenler sap
tandı.
Erzurum, Kars gibi 
illerde klima 
sahipliği "lüks" 
olarak değer
lendirilirken, Hatay, 
Mersin, Şanlıurfa 
gibi sıcak illerde 
klima, zorunlu 
ihtiyaç sayıldı. 
Projeyle sosyal

yardımlar, elektronik 
yazılımla anlık 
olarak takip edile
cek.
Kimin ne kadar 
yardım aldığı tek 
tuşla görülebilecek. 
Projenin ilerleyen 
aşamalarında kamu 
kuramlarının yanı 
sıra belediyeler ve 
sivil kuruluşların 
yardımları da sis
temde takip edile
cek. Böylece müker
rer sosyal yardım 
ödemesi engellen
miş olacak.

TiirkiK'te alkolün En f ula Tiikeaiiişi Biilse Marmara
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre; 
ülkemizde 
alkollü içeceklerin 
en fazla tüketildiği 
bölge Marmara 
oldu.
Sağlık Bakanlığı

tarafından açıklanan 
verilere göre;
Türkiye'de alkol 
tüketiminin en 
fazla olduğu bölge 
yüzde 20 ile 
Marmara, en az 
tüketimin olduğu

bölge ise yüzde 4,7 
ile Güneydoğu oldu.

VATANDAŞLARIN 
YÜZDE 87'Sİ HİÇ 
ALKOL ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı ver-

ilerine göre 
vatandaşların yüzde 
87'si hiç alkol 
almıyor. Her 4 erkek
ten biri alkol alırken 
kadınlarda bu oran 
yüzde 4'lerde 
kalıyor.

Bosıni Daire re Beltdineleriı 1.5 Milııar TUlekirik Boraı kar
Resmi daire abone 
grubunun 189 
milyon TL, belediyel
er abone grubunun 
1 milyar 394 milyon 
TL elektrik borcu 
bulunuyor. 
CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Sezgin Tanrıkulu, 
"Kamu kuram ve 
kuruluşlarının 
devlete elektrik 

borcu var mıdır? 
Büyükşehir 
belediyelerinin 
devlete elektrik 
borcu var mıdır?" 
diye sordu. 
Sora önergesini 
yanıtlayan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner 
Yıldız, Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü'ne 
devredilen 
alacaklarla ilgili 
olarak 
resmi daire abone 
grubundan 189 
milyon 716 bin 414 
TL ve belediyeler 
abone grubundan 1 
milyar 394 milyon 
463 bin 144 TL ala
cağı bulunduğunu 
söyledi.

■ranjrtnttEniTOnr ■BSMI UMItltl

KAYMAKAMI IK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 513 10 25

ULAŞIM
Pamukkal* <12 OO 2S
DENİZ CIÇAOl
Pegasus Ak/nla Seyahat
METRO
Aydın Turizm <13 20 77
SOsar Turizm <12 1O 72
Kanbarofllu-Eaadaf
Anrtur
Kamil Koç____________ <12 O1 <3

HASTANELER
D avlat Hastanesi 017 34 00
Sahil Dev. HasL 013 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 013 10 63
Tomokay Tomografi 013 00 20
Konur Tıp Mrk. 014 00 08

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

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Par. Kom. , 51312 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 88
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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
llçeTanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

----------ULNI2UIUUUÜU---------
Bursa 206 77 84
Mudanya 044 30 eo
Yenlkapı (212) 010 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 013 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eeklhlear (262) 666 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobü& Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 613 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 61
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 7O
MAR-PET e *13 3O 33
Tunoey Otogaz ou 1e 40
Beyza Petrol <13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4953 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
Ceza.TziVV-

18:15-20:15
Muska: 

Y2fUU-V4.'lRj- 
16:00-18:00

5133321



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

OBOliOTIV
GÜVENİLİR MARKAALIM SATIMINDA

H E R T 0 R L ($2 . E L A R A Ç 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...
ğ c77ı(ıir Okuman

Dr. Ziya Kaya Mah. HürriyetCad. Nö J^G^LİKTel : 0 224 5142525 - Fax: O224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

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

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

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


DOĞANIN HAZÎNESİ
(KWLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK^arkâfeı,
flKWLAKfl 
■ «Îtin rsçbUİ L zffl

Yöresi Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesfrtij^nında, \ 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel*veW&ı$etlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır^

eytinSQ|g| 
^Zeytinyağı HJ Kestane Şekeri dhfl 
âİYoresel ReçellerWK‘ / 
rtf Kozmetik Ürünler®®

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

www.kavlak.com.tr
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Eser; “Elmas ve iıci lüks değil, 
benzin ve buzdolabı lüks tüketim’

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YENİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tay 
yip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra, AKP içinde kimin Genel Başkan ve Baş 
bakan olacağı tartışmaları birkaç gün önceden 
belli olmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Veda Resep 
siyonu’nda açıkladığı gibi, dün de yeni Cum 
hurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos günü yapıla
cak AKP Kurultayı’nda, partinin Genel Başkanı 
ve Başbakakan adayının, yapılan iştişareler 
sonucu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
olduğunu resmen açıkladı. Devamı 4’de

Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen İlçe Tem 
silcisi Cemal Eser, 
gazetemize gönder 
diği yazılı açıklama
da, Torba Yasasına 
tepki gösterdi. Eser, 
“İktidar partisinin 
isteğiyle görüşmele 
ri Sonbahar aylarına 
ertelenen Torba ya 
saya eklenen mad
deler şaşırtmaya 
devam ediyor. Torba 
yasanın son gün 
yapılan görüşmele 
rinde AKP’li vekiller 
ce verilen gece

Cemal Eser

yarısı önergesiyle 
tasarıya eklenen 
bazı maddeler 
deyim yerindeyse 
ağızlan açık bıraktı." 
dedi. Sayfa 2’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

wwıv.umurbeydeem/akcom 
www.irfanünlüemlak.com

KADINLAR TÜRKİYE 
KUraSI GEMLİK’TE

YAPILACAK

Türkiye Basketbol Federasyonu 2014-2015 
Kadınlar Türkiye kupası eleme maçları Gem 
lik’te yapılacak. Büyük uğraşlarla Gemlik’e 
alınan Gurup maçtan 23 Ekim 2014 Perşem 
be Günü Osmaniye Gençlik ile Hatay Büyük 
şehir ve Mersin Büyükşehir ile İstanbul 
Üniversitesi arasında oynanacak müsa 
bakalar 3 gün sürecek. Haberi sayfa 5’de

Mikro Finans projesi sertifikalan damiılılı
Gemlik Kaymakam lığı, Gemlik Belediyesi ve Borusan A.Ş.’nin ortaklaşa organize ettiği 
bayanlara yönelik Mikro Finans projesi sertifika töreni büyük ilgi gördü. Haberi syf 5’de

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 İlkesi f 1
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir Jıîlftm j İlli lı 11) lıl l Alfl İU'A ı

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini |
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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kamu-Sen ve Türk 
Eğitim-Sen ilçe 
Temsilcisi Cemal 
Eser, gazetemize gön
derdiği yazılı açıkla
mada, Torba Yasasına 
tepki gösterdi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“İktidar partisinin 
isteğiyle görüşmeleri 
Sonbahar aylanna 
ertelenen Torba yasa 
ya eklenen maddeler 
şaşırtmaya devam 
ediyor. Torba yasanın 
son gün yapılan 
görüşmelerinde 
AKP’li vekil terce ve 
rilen gece yansı öner
gesiyle tasanya ekle
nen bazı maddeler 
deyim yerindeyse 
ağızlan açık bıraktı. 
AKP’Lİ VEKİLLERİN 
ÖNERİSİYLE ELMAS 
VE İNCİ ÜZERİNDEKİ 
ÖTV KALDIRILDI 
AKP’li vekillerin öne 
tisiyle elmas ve inci 
gibi kıymetli taşlar
dan alınan yüzde 
20’lik Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) tama
men kaldınldı. Vergi 
mevzuatına göre el 
mas lüks mal grubun
dan çıkarken benzin 
ve hatta buzdolabı 
bile lüks grupta kaldı. 
Halen benzin, LPG, 
doğal gaz, beyaz eşya 
hatta çalar saatli 
radyo dâhil çok sayı
da üründen hem ÖTV 
hem KDV alınırken, 
yeni düzenlemeyle

Cemal Eser
buzdolabı, elektrikli 
süpürge gibi temel 
ihtiyaç mallan lüks 
mal grubunda yer 
almaya devam eder 
ken, elmas ve inci ise 
lüks tüketim malı 
grubundan çıkarıldı. 
KAMULAŞTIRMA 
BEDELİ TARİH 
OLUYOR 
Torba yasaya eklenen 
başka bir maddeye 
göre ise, devlet 
vatandaşın arsasın
dan, tarlasından ya 
da evinin üzerinden 
geçirdiği köprü için 
artık kamulaştırma 
bedeli ödemeyecek. 
Arsalannın üzerinden 
teleferik hattı, altın
dan metro geçirilen 
vatandaşlar artık 
kamulaştırma bedeli 
talep edemeyecek. 
YENİ RANT KAPISI, 
“MERALAR’’ 
Torba tasanda en 
dikkat çeken madde 
lerden birisi ise mera 
alanlannın kentsel 
dönüşüm çerçeve 
sinde imara açıla

bilmesine imkân 
tanınması.
Hayvancılığa elverişli 
kırsal bölgelerin yer
leşime açılma riskini 
doğuran bu maddeye 
göre, hayvanların 
otlatıldığı mera ve 
otlak gibi alanlar 
Bakanlar Kurulu’nca 
kentsel dönüşüm ve 
gelişim proje alanı 
ilan edilebilecek.
Mevcut Mera 
Kanunu’na göre mera 
ve yaylaklara ülke 
güvenliği, olağanüstü 
hal durumlan, doğal 
afet sonrası zorunlu 
yerleşim ihtiyacı ile 
maden ve petrol 
arama amaçlı yatınm 
dışında çivi dahi 
çakılamıyor.
Yapılan bu düzen
leme özellikle sayfiye 
bölgelerinde yer alan 
bazı mera ve otlak 
alanlannın yeni rant 
kapısı olarak peşkeş 
çekileceği endişesini 
beraberinde getiriyor. 
Ayrıca meralann hızla 
yerleşime açılmasının 
hayvancılık sektörü 
nü derinden etkileye
ceği, meralann verim
li kullanılamaması 
nedeniyle et ve süt 
ürünlerinde ciddi ar 
tışlar yaşanabileceği 
de ifade ediliyor.” 
Türkiye Kamu-Sen ve 
Türk Eğitim-Sen İlçe 
Temsilcisi Cemal 
Eser; Torba yasada 
yapılan gece operas 

yonlanna sert tepki 
gösterdi. Eser, 
“Taşeron sistemine 
karşı düzenleme 
olarak başlatılan ama 
içine eklenen madde 
lerle tüm kesimlerin 
korkulu rüyası 
haline gelen torba 
yasaya eklenen gece 
yansı maddeleri bu 
tasan nın milletin 
menfaatine 
olmadığını bir kez 
daha gözler önüne 
sermiştir. Verilen 
önergelerle tasanya 
eklenen 
maddelerin kimlere 
hiz met ettiği 
apaçık ortadadır. 
Kamuoyunun gözünü 
boyamak adına 
tasanya eklenen 
birkaç AF müjde sinin 
devamına eklenen bu 
maddeler yeni rant 
kapı lan nın da haber
cisi niteliğinde dir. 
Geçtiğimiz yıllarda 
ekmekteki KDV*yi 
indirmeyen zihniyetin 
pırlantada KDV’yi 
sıfırladığına hep bir
likte görmüştük. 
Pırlantayı ekmekten 
daha fazla önem
seyen bu zihniyetin 
TBMM Genel Kurulun 
daki görüşmelerde 
yeniden tezahür 
ettiğini, elmas ve inci 
gibi lüks tüketim mal
lan nı bir önergeyle 
bu guruptan çıkardık
tan na üzülerek bir 
kez daha şahit olduk.

Gübre, odun, kömür, 
soba, tencere, tava, 
çatal, bıçak, otobüs 
bileti, tükenmez 
kalem, traş sabunu, 
buzdolabı, tükenmez 
kalem, buzdolabı, 
masa, çocuk oyun
cağı, emzik gibi 
birçok gündelik 
eşyayı lüks olarak 
görenler, pırlanta, 
elmas, yakut, zümrüt, 
inci gibi kıymetli 
ziynet eşyalannı ise 
temel ihtiyaç mad
deleri olarak değer
lendirmektedir! 
Aynca, köylerde 
bulunan mera ve 
otlak alanlan 
Bakanlar Kurulu 
karanyla imara açma 
yetkisi veren 
maddeyle özellikle 
tatil yörelerinde bulu
nan kıymetli araziler 
yandaşlara peşkeş 
çekilmek istenmekte
dir.
Yeşile ve doğaya 
karşı alerjisi bulunan
lar, geldikleri günden 
buyana ne var ne 
yok satanlar, her 
alanı rezidans ve villa 
inşaatı oiarak gören
ler, bu otlak alanlan 
da tamamen beton * 
yığınına döndürece 
ğinin işaretini ver
mişlerdir.
Yetkililer, toplumun 
yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar ve buhran, 
her geçen gün artan 
işsizlik, ülkemizin 

içinde bulunduğu 
ihanet süreci gibi 
meseleleri bir kenara 
bırakarak, yandaşlan 
memnun etme ve 
yeni rant kapılannı 
aralamanın formülleri 
üzerinde çahşmalannı 
yoğunlaştırmışlardır. 
Bu Torba yasayla, 
toplumun bütün 
kesimleriyle birlikte 
kamu görevlilerinin iş 
güvencesine göz 
dikenler, KPDK’da 
mutabakata vanldığı 
halde 4-C’lilere 
kadro, disiplin 
affı, 2005 yılından 
sonra göreve 
başlayanlara bir 
derece verilmesi, 
emeklilikte 30 yıl 
sı nın nın kaldırtması, 
akademik zam, ek 
gösterge ve ek 
ödemelerdeki aksak- 
hklann giderilmesi 
gibi konularda tek 
bir önerge vererek 
adım dahi atmayanlar 
bu ülkenin öz 
kaynaklannı ise 
har vurup harman 
savurmaktadır. 
Türkiye Kamu-Sen 
oiarak hem kamu 
görevlilerinin hem 
de bu ülke insan- 
larının, kaynaklannın 
ve menfaatlerinin 
en yakın takipçisi 
olmaya kararlılıkla 
devam edeceğimizi 
bir kez daha ilan 
ediyorum.” 
dedi.

TEŞEKKÜR
RAHATSIZLIĞIM VE AMELİYATIM SIRASINDA 

İLGİ VE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN 
MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ DOKTORLARINDAN 

DR. ÖZGÜR YAZAR VE DR. LEVENT ÖZÇAKIR'A, 
HEMŞİRELER ÖZGE AYAN VE YASEMİN TEPE'YE, 

ANESTEZİ AYŞE OKUMUŞ, ONUR SARAÇ VE 
DR. ALİ OLUK İLE TÜM HEMŞİRELERİMİZE, 

ZİYARETİME GELEN, TELEFONLA ARAYAN, MESAJ GÖNDEREN 
ARKADAŞLARIMA VE DOSTLARIMA 

TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM.

EMİRDAÛLI ALİ CİRİT

Enimin 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

ÇALIŞACAKBAYVEBAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Miiracaoilann şahsen yapılmosı rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79
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İnegöl llçesi’nde, bir 
apartmana malzeme 
getiren kamyonet, 
geri manevra 
sırasında 81 yaşın
daki Seyfettin 
Yılmaz’a çarparak 
ağır yaraladı.
Hastaneye kaldırılan 
Yılmaz, yapılan 
müdahaleye rağmen 
yaşamını yitirirken, 
kamyonet sürücüsü 
gözaltına alındı. 
Kaza, dün Hamidiye 
Mahallesi Acarlar 
Apartmam’mn 
bahçesinde mey
dana geldi. 
Apartmanın dış 
cephe kaplaması

latıhlamiımııiı nMaiı
Bursa'da, polis 
tarafından bin litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirildi. Karışımlı 
akaryakıtın saklan 
dığı tankın üzerine, 
polis baskın 
yaparsa görmek 
için dikiz aynası 
konulduğu 
belirlendi.
İl Emniyet Müdürlü 
ğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü, Yıldırım 
ilçesinde yaptıkları 
operasyonda, özel 
düzenek içinde bin 
70 litre karışımlı 
akaryakıt ele 

15 isıniali gmt inıailiii haflaeft »Mu 
İnegöl llçesi’nde, 
sentetik uyuşturucu 
madde bonzai kul
landıktan sonra 
fenalaşan 15 yaşın
daki M.ö. hastaneye 
kaldırıldı. Durumu 
ağırlaşan ve komaya 
giren M.Ö., Bursa’ya 
sevk edildi.
İnegöl’deki Botanik 
Park’ta Bonzai kul
lanan M.ö.
fenalaşarak yerde 
yığıldı. Çevredeki
lerin haber vermesi 
üzerine M.Ö., 112

için malzeme 
taşıyan 26 yaşındaki 
İsmail Keser yöneti
mindeki 49 AR 685 
plakalı kamyonet, 
geri manevra 
yaparken, arkasında 

geçirdi.
Olayla alakalı M.Y. 
ve H.Y. isimli şahıs
lar gözaltına alındı. 
Şüphelilerin, polisi

gözetlemek için 
akaryakıt 
tankının üzerine 
dikiz aynası 
monte ettikleri

görüldü. 
Şüpheliler, 
ifadelerinin ardından 
adli makamlara 
teslim edildi.

Acil Servis ekipleri 
tarafından yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından İnegöl

Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Durumu 
ağırlaşarak bilincihi 
kaybeden genç,

Bursa Devlet has
tanesi'ne sevk edil 
di. Soruşturma 
sürdürülüyor.

bulunan Seyfettin 
Yılmaz’a çarparak 
altına aldı. Yılmaz ve 
apartman sakin
lerinin bağrışları 
üzerine kamyonetini 
durduran sürücü, 

aşağı indiğinde yaşlı 
adamın üzerinden 
geçtiğini fark etti. 
Çevredeki vatan
daşların yardımıyla 
aracın altından 
çıkarılan Seyfettin 
Yılmaz,ş ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yılmaz 
burada yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Trafik 
ekiplerinin olay 
yerinde yaptığı 
inceleme sonrası 
kamyonet otoparka 
çekilirken, araç 
sürücü ise gözaltına 
alındı.

Tarihi caminin 
minber kamları 

çalımlı

Bursa'nın 
simgelerinden olan 
ve gezegen ve 
güneş betimleme
siyle büyük ilgi 
gören Ulu 
Camii'deki minbere 
benzeyen kapıları 
çalan kişi veya 
kişiler polis tarafın
dan aranıyor. 
Hırsızlık olayına 
üzülen mahalle 
sakinleri ise 
camiye güvenlik 
kamerası taktırdı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Maskem 
Mahallesi 1'nci 
Okul Sokak'ta bulu
nan Başçı İbrahim 
Camii 1460-70 yıl
ları arasında 
hamam ile birlikte 
yapıldı. Yanında 
medresesi de bulu
nan cami Bursa’da 
sık görülen lodos 
nedeniyle çıkan 
yangınlara karşı 
‘yangın duvarlı’ 
olarak inşa edildi. 
İçinde şadırvanı 
bulunan caminin 
giriş kapısı ve min
beri çivi kullanıl
madan ’Kündekari 
tekniği* kullanılarak 
yapıldı. Vakıflar

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

Genel 
Müdürlüöü'ne ait 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na tah
sisli caminin, Türk 
ahşap işçiliğinin 
örneklerinden birisi 
olan ve Ulu 
Camii’nin minberi 
üzerindeki motifleri 
andıran 600 yıllık 
minberinin kapıları 
geçen ay akşam 
namazı ardından 
camiye gelen hırsız 
veya hırsızlar 
tarafından çalındı. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın 
sabah ile yatsı 
namazı arasından 
tüm camilerin 
kapılarının halka 
açık olması talimatı 
nedeniyle kapatıl
mayan tarihi 
camiye gelen 
hırsızlar kimsenin 
olmamasını fırsat 
bilerek iç içe 
geçmeli olan min
berin iki kapısını da 
aldı. Olay, yatsı 
namazını kıldırmak 
için camiye gelen 
imam ve cemaat 
tarafından fark 
edilince polise 
bildirildi.

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

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

Güne Bakış

YENİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU
Yeni Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tay 

yip Erdoğan, YSK tarafından mazbatasını 
aldığında yeni görevine başlaması gerekir 
ken, dünkü yazımda belirttiğim gibi, AKP 
Kurultayı’na kadar partisi üzerindeki gücü 
nü elinden bırakmamak için kararı Resmi 
Gazete de yayınlatmadı.

Bu durum siyasete devam edeceğini 
açıklayan Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Kurultay da aday olmasını engelle
mek olarak yorumlandı.

Gül ve eşi bu konuda kırgınlıklarını açık
lamalarıyla kamuoyuna duyurdular.

Bundan sonra AKP içinde neler ölUf 
göreceğiz.

Şimdiden Türkiye Cumhuriyetinin 62. 
Başbakanı’nın Ahmet Davutoğlu olacağı 
belli oldu.

Davutoğlu, akademisyen kişiliği olan ve 
dünya görüşü olarak da Osmanlıcılık 
kültürü ile aynı Erdoğan gibi yetişmiş bir 
kişi.

AKP’nin kurulmasından sonra Abdullah 
Gül’ün Başbakan olması, daha sonra 
Erdoğan’ın ara seçimlerde Siirt milletve 
kili seçilerek parlamentoya girmesinden 
sonra da başbakanlığa getirilmesi sonu
cu, Abdullah Gül Dışişleri Bakanı oldu.

Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra da Ahmet Davutoğlu Dışişleri 
Bakanlığına getirdi.

Şöyle geriye baktığımızda, Davutoğlu 
nun AKP hükümetinin uyguladığı Dışişleri 
Bakanlığında başarısının ne olduğunu 
değerlendirdiğimizde, karnesinde kırık
ların bulunduğunu görmekteyiz.

Davutoğlu, komşularla sorunsuz dış 
politika diye başladığı görevinde 
Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
lider ülke, Başbakan Erdoğan’ı da Sultan 
yapma sevdasında bir Neo Osmanlıcılık 
oynadı.

Ama gerek Suriye politikalarında, gerek, 
Mısır, Libya, Irak dış politikalarında hüs
rana uğradılar.

Suriye’deki Esad Rejimi’ninin taşeron
luğunu üstlendikleri halde, nerdeyse 4 
yıldır Esad’ı deviremediler.

Mısır da destekledikleri Müslüman 
Kardeşler politikalarında hüsrana uğradı 
lar, Libya’dan Türklerin ülkeyi terk etmesi
ni istiyorlar.

Oysa, Türk halkının verdiği vergilerle 
toplanan bavullar dolusu dolarları, bu 
bölgedeki müslüman ülkelerdeki rejimin 
âevr'fımes'ı 'için ’narcamış'ıarûı.

Davutoğlu, Ortadoğuya barış, müslü- 
manlara da demokrasi ve özgürlük 
getiremedi.

Irak da olduğu gibi, Sünni Suriye Şam, 
Irak İslam Devleti’ni (IŞID) destekleyerek 
büyüttüler.

Sonuç ortada.
Sözün kısası, AKP’de değişen bir şey 

olmayacak. Göstermelik bir Kurultay ile 
biat kültürünün gereği, Erdoğan’ın iste
diği Genel Başkan ve Başbakan adayı 
belirlenecek

Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak 
olan Erdoğan, Başbakanlık makamını da 
kendisinin yürüteceğini söylüyordu.

Bunu konuda sözünden dışarı çıkama 
yaca'K Vır 'kişiyi aday yaptı.

Ne diyeyim, vatana, millete hayırlı olsun

Iştur, 1037 »siyi ise ııeılestirtli
Bursa Çalışma ve İş 
Kurumu Gemlik 
Hizmet Merkezi 
20014 yılı Ocak- 
Temmuz dönemi 
verileri açıklandı. 
Bursa Çalışma ve İş 
Kurumu Gemlik 
Hizmet 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre ilk yedi ayda 
950 işyeri ziyaret 
edilerek, 
işverenlerden 2752 
açık iş talebi alındığı

belirtildi.
Bu taleplerin sonu* 
cu olarak da 1037 
kişi işe yerleştirildi. 
Yine bu dönemde 
açılan işbaşı eğitim 
programları ve 
kurslar ile 300 işsiz 
meslek sahibi 
yapılarak istihdam 
edildi.
Danışmanlık 
kapsamında ise 
4964 işsiz ile 
görüşme gerçek
leştirildi.

lıftlnıttiiMsıırialAlM
Dr. Adnan Bıyıklı, 
Hayvan Barınağında 
yaşanan ölümler 
sonrasında, basın 
açıklaması yaptı. 
Ölümlerin sorum
lusu olarak Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’ı gösteren 
Bıyıklı, Refik Yıl 
maz’a önerilerde de 
bulundu.
Bıyıklı’nın açıkla
ması şu şekilde; 
‘‘Gemlik Belediye 
sinde yaşanan, 
Veteriner Dr. Hakan 
Uğur’un, görevinden 
geçici süre ile alı
narak, hafriyat 
sahasında 
görevlendirilmesini 
eleştirmiş, endişe 
terimizi de dile getir
miştik. Tamamen 
görüş ayrılığından 
dolayı, işinin uzmanı 
olmasına rağmen 
görevinden edilen 
Hakan Uğur’un ye 
rine, görevlendir
menin resmi olarak 
yapılmadığını ve bir

haberde bahse konu 
olan vatandaşın, 
Temizlik İşleri Müdür 
lüğünün de devam 
ettiğini, şu ana 
kadar herhangi bir 
ameliyata girmediği
ni öğrendik.
“Hayvanı sevmeyen 
insanı sevemez” dü 
şüncesinde kişiler 
olarak, Gemlik’te 
hayvanların sahipsiz 
kaldığını düşünmüş, 
Hakan Uğur’a sahip 
çıkmıştık. Ne yazık 
ki korktuğumuz oldu 
ve hayvan barınağın 
da, köpekler hayatı 
nı kaybetmeye 
başladı. Hayvan

haklarını savun
duğunu belirten ve 
açıklamalar yapan 
Refik Yılmaz’a 
soruyoruz. Hakan 
Uğur’un görevden 
alınmasından sonra, 
kaç hayvan kurtarı 
lamamış ve hayatını 
kaybetmiştir, bun
ların sorumluluk
larını kim üstlene 
cek?
'Vebali kimin?” 
ölümlerin sorum
lusu, bize göre 
Belediye’de 5 tane 
veterineri varmış 
gibi, Veteriner Dr. 
Hakan Uğur’u, hafri 
yat sahasında

görevlendiren Refik 
Yılmaz’dır. Refik 
Yılmaz’ı, kendisini 
oy veren %38’e ve 
oy vermeyen %62’ye 
barınakta yaşanan 
ölümlerin hesabını 
vermeye çağınyo 
ruz, bu vebali biri 
ödemeli. Dinimiz 
hayvan sevgisinden, 
işi ehline vermekten 
bahseder. Hayvan 
sevgisi ayetlerimiz 
de bile vardır. Refik 
Yılmaz’a, ayetleri 
yeniden okumasını 
ve anlamasını da 
tavsiye ediyoruz. 
"Burnu pislikten 
çıkmaz” 
Refik Yılmaz’ın 
gazetesinde borazan 
lığını yapan şahıs 
da, bizlerin ciddiye 
alacağı biri değildir. 
Refik Yılmaz’a son 
önerimiz de, malum 
kendisi meslekten 
anlar, eğer avukattı 
ğını bu şahıslar 
yapacaksa, burnu 
pislikten çıkmaz.”

Peynirci Baba 3. şubesini açıyor
İlçemiz istiklâl Caddesi ve 
Küçük Kumla'da şubesi 
bulunan Peynirci Baba 
Kahvaltılık Marketleri 
üçüncü şubesini bugün 
açıyor.
Bugün, Eşref Dinçer 
Mahallesi Irmak Sokak No: 
85 Taşköprü karşısında 
açııacâK öıarTPeynırcrBhoa 
üçüncü şûnesr&t. şûoe dıa- 
caK.l'eyhırcrBâoâ'ad o uğun 
açııişa bieı Kampahyaıarın 
düzenlendiği belirtildi.



22 Ağustos 2014 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 5

kadinlui tİikIye kupasi GEMürn yapiucrk
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 2014- 
2015 Kadınlar 
Türkiye kupası 
eleme maçları 
Gemlik’te yapılacak. 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü, Gemlik 
Belediyesi ve Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve İlçe Spor Müdür 
lüğü tarafından bü 
yük uğraşlarla Gem 
lik’e alınan Gurup 
maçları 23 Ekim 
2014 Perşembe 
Günü Osmaniye 
Gençlik ile Hatay 
Büyükşehir ve 
Mersin Büyük şehir 
ile İstanbul Üniver
sitesi arasında 
oynanacak müsa 
bakalar 3 gün süre
cek. Basketbol 
kadınlar 1 Lig 
maçlarının A grup 
maçları 
Çanakkale’de B grup 

maçları Yalova’da ve 
C grup maçları tek 
ilçe olarak Gemlik’te 
oynanacak olması 
Gemlik adına büyük 
onur oldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, alt 
yapı, tesis ve potan
siyel olarak 
Gemlik’in sporun 
birçok branşında 
örnek gösterilen bir 
ilçe olduğunu vurgu
layarak, bir süredir 
Gücüm Spor 
Yöneticileri ile 
verdikleri uğraşların 
mutlu sonla bitme 
sinin sevindirici 
olduğunu kaydetti. 
Gemlik’in sporun 
her branşında 
önemli şampiyon
alara ev sahipliği 
yapabileceğini 
anlatan ve ulus
lararası mü 
sabakalar için de

girişimlerde bulun
duklarını belirten 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik 23 Ekim ile 
25 Ekim arasında 
basketbole doyacak. 
Önemli bir organi 
zasyonda yer almak
tan büyük mutluluk 
duyuyoruz. 
Örnek bir ev 

sahipliği gerçek
leştireceğiz. 
Basketbol şölenine 
tüm halkımızı 
şimdiden davet 
ediyoruz” dedi.
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş’te 
“Grup maçlarının

Gemlik’te oynan
ması konusunda 
Sayın Refik Yılmaz 
ve Ahmet Adil 
Tunç’un gayretleri 
ile Kadınlar l.lig 
takımlarının Türkiye 
kupası maçlannı 
Gemlik’te oynaması 
ilçemizi tanıtımı 
açışından büyük 

fırsattır” dedi 
Yahya Gümüş, 
“Gemlik Gücüm 
Spor kulübü olarak 
ilçemizi daha 
üst noktalara 
taşımak için 
tüm gücümüzle 
kurumu ve kurumlan 
ile mücadele veri 
yoruz” dedi.

Milıro Einans projesi sertifikaları dağıtılın
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Beledi 
yesi ve Borusan 
A.Ş.’nin ortaklaşa 
organize ettiği 
bayanlara yönelik 
Mikro Finans projesi 
sertifika töreni 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Belediyesi 
Ömer Kahraman 
Ek Hizmet Binası 
Belediye Meclis 
Salonunda yapılan 
tören öncesi Mikro 
Finans Projesi’nin . 
Türkiye’deki öncüsü 
Aziz Akyol, 
sosyal ilişkiler ve 
müteşebbislik 
konusunda bir semi
ner verdi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Borusan A.Ş. Genel 
Müdürü Mustafa 
Izgi’nin de katıldığı 
seminer ve sertifika 
töreninde mikro 
finans kredisinin 
amaçları da masaya 
yatırıldı. 
Konuşmacı Aziz 
Akyol, Mikro Finans 
Kredisinin iş yapma

fikrinde olan ancak 
sermaye sıkıntısı 
çeken bayanlara 
yönelik tamamen 
güvene dayalı bir 
kredi olduğunu 
söyledi.
El işi, Güzellik 
Uzmanlığı, 
Kuaförlük, iç giyim 
tasanmı ve ticareti 
ve takı tasarım gibi 
branşlarda bayan
lara ilk yıl için 100 
lira ile 1000 lira 
arasında kredi 
verildiğini, iş duru
muna göre bu kre
dinin her yıl artırıl 
dığını ifade eden 
Akyol, uzman eğit
menler ve konfe 
rans, seminer ve 
kurslarla öğretimin 
de devam ettiğini 
belirtti.
Seminerin ardından 
Mikro Finans 
Kredisinden yarar
lanan 50 bayana ser
tifikaları Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Borusan 
A.Ş. Genel Müdürü 
Mustafa İzgi

tarafından 
verildi.
Sertifika töreni 
öncesinde ayrıca 
bayanlara yönelik 
güzellik uzmanlığı 
konusunda sunum 
da verildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Borusan A.Ş. 
Genel Müdürü 
Mustafa izgi, 
Mikro Finans 
Projesinin destekçisi 
olmayı sürdürecek
lerini vurguladılar.

‘Gemlik^ Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa nın göç tarihi mercek altında
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, Bursa’da 8 bin 
500 yılda yaşanan 
göçleri anlatmak 
amacıyla hazırlanan 
‘Bursa Göç Tarihi 
Müzesi’, Eylül ayının 
sonunda kapılarını 
ziyaretçilere açıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez ve 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire 
Başkanı Aziz Elbas 
ile birlikte ‘Bursa 
Göç Tarihi 
Müzesi’nde yapılan 
çalışmaları inceledi. 
Merinos fuar 
alanının Doğu gir
işinde yer alan ve 
açılış hazırlıkları 
hızla sürdürülen 
müzeyi gezen 
Başkan Altepe, 
müzede sergilenen 
objeler hakkında 
Erdönmez’den 
detaylı bilgi aldı. 
Eylül sonunda 
açılıyor 
Başkan Altepe,

Türkiye’de bir ilk 
olan ‘Bursa Göç 
Tarihi Müzesi’nin 
Eylül ayı sonu 
itibariyle ziyaretçi
leriyle buluşacağını 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan özel bir firmaya 
yaptırılan ve 1 yıl 
gibi kısa bir sürede 
çalışmaları tamam
lanan müzede, 8 bin 
500 yıllık göç tari
hinin masaya 
yatırıldığını ve 
ziyaretçilerin göçler
le ilgili olarak ayrın
tılı şekilde bil
gilendirileceğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Arşivler 
taranarak, göç etmiş 
ailelerle birebir 
görüşülerek, üniver
sitelerin desteği alı
narak çok önemli bir 

birikim ortaya 
çıkartıldı. Göçler 
sırasında yaşanan
ları yansıtan, can
landırılmış örnekler
le de müze zengin
leştirildi. Gelecek 
kuşaklara aktarıla
bilecek nitelikte, 
yeni bir kent hafıza
sı oluştu” diye 
konuştu.
Müzelerin kentlerin 
hafızasını yansıtan 
eşsiz merkezler 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, bu kapsam
da Bursa’ya ‘tarih ve 
medeniyetin 
başkenti olarak’ bir
birinden güzel eser
ler kazandırmaya 
gayret ettiklerini 
ifade etti.
‘Göç Tarihi 
Müzesi’nin Bursa’ya 

kazandırılan 8. 
merkez olacağını 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Bursa, 
müzecilik konusun
da yaptığı çalış
malarla Türkiye ve 
dünyaya, sesini 
güçlü bir şekilde 
duyurdu, bu işin 
öncüsü oldu. Bursa 
Göç Tarihi Müzesi, 
elde edilen bu başa 
rıları taçlandıran 
daha da güzel bir 
eser olacak” dedi. 
Bursa Göç Tarihi 
Müzesi, 8 bin 500 yıl 
önce Akçalar, 7 bin 
500 yıl önce 
Ulupınar ve 8000’11 
yıllardaki Yenişehir 
bölgelerine yapılan 
göçler esas alınarak 
hazırlandı.
Kronolojik tarihe 
göre düzenlenen 
bölümlerde, son 
dönem Balkanlar ve 
Kafkaslardan 
yaşanan göçler de 
müzedeki yerini aldı. 
Müzede ayrıca, göç
lerin Bursa’ya 
kazandırdıkları ve 
bugünkü Bursa’nın 
anlatımı üzerinde de 
duruldu.

Türk Eğitim Vakfı'nın 
2014-2015 öğretim Yılı 

Burs Başvuruları 
Başlıyor

Kuruluşundan bu 
yana geçen 47 yıl 
da yurtiçinde yak
laşık 210 bin gence 
burs desteği veren 
TEV, 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılında da maddi 
desteğe ihtiyaç 
duyan başarılı öğ 
rencilere destek 
olmaya devam 
ediyor. 2013-2014 
öğretim yılında 
8500 öğrenciye 
burs sağlayan 
Türkiye'nin en 
köklü vakıflarından 
TEV, 2014-2015 
öğretim yılında da 
öğrencilerin 
eğitimine katkıda 
bulunacak.
TEV, 2014- 2015 
öğretim yılında, 
yurt içinde maddi 
desteğe ihtiyacı 
olan Meslek Lisesi 
öğrencilerine aylık 
150 TL, üniversite 
öğrencilerine aylık 
400 TL, yüksek 
lisans öğrenciler
ine 700 TL ve dok- 
tora öğrencilerine 

1.000 TL burs vere
cek. Türkiye'nin 
geleceğine yön 
verecek başarılı 
gençlere verilecek 
TEV Üstün Başarı 
Bursu ile de öğren
cilere aylık 1000TL 
burs desteği sağla 
nacak. Yüksek okul 
ve üniversite öğren 
çilerinin 8 Eylül - 
13 Ekim 2014 tarih
leri arasında 
başvuru yapabile
ceği TEV Eğitim 
(yüksek öğrenim) 
bursu için a aday
larda, yeni kayıt 
yaptıracak öğren
ciler için fakülte 
veya yüksek okula 
giriş puan sırasına 
göre önde olmak, 
ara sınıflarda olan 
öğrenciler için 
başarısız dersin 
olmaması veya 
genel başarı ortala
masının 4 üzerin 
den en az 2,5 olup 
bir üst sınıfa geçiş 
hakkını kazanmış 
olmak gibi özellik- 
ler aranıyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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ULTRASLAN GRUBU AFET EŞİTİMİ ALDI

Gemlik ultrAslan 
Grubu her çarşam
ba günü halkımıza 
ücretsiz olarak 
Temel Afet Bilinci 
Eğitimi veren Mahal 
le Afet Gönüllüle 
rinin eğitim merke 
zinde eğitim aldılar. 
ultrAslan grubu 
Koordinatörü Sez 
gin Mutlu yaptığı 
açıklamada, “Biz 

bağımsız bir taraf 
tar oluşumuyuz biz 
ultrAslan'ız. Biz bir 
tek spora ve spor 
cuya destek için 
değil bulunduğu
muz yerin tüm 
sorunlarına çare 
olmak ve yardımcı 
olmak için vanz. 
Gemlik bilindiği 
üzere birinci dere 
ceden bir deprem 

bölgesidir. Deprem 
de ne yapmamız 
gerekmekte Gemlik 
te olası bir deprem 
anında Gemlik'imiz 
için neler yapabili
riz dedik ve Gem 
lik'te bu işin pro
fesyonelleri olan 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri'nden bir 
eğitim aldık. Bu 
eğitimde emeği ge 

çen herkese, eğiti 
me katılan üyeleri 
mize sonsuz teşek 
kürlerimizi sunuyor 
her konuda MAG'ın 
yanında olacağımızı 
belirtmek istiyoruz” 
dedi.
Bursa Mag-Derden 
yapılan resmi açık
lamada ise “ultrAs 
lan taraftar grubu 
nun göstermiş

olduğu duyarlılığın 
bütün spor camiası
na örnek olması 
açısından önemli 
olduğu, isteyen tüm 
Kulüplerimize, Ta 
raftar Grublarımıza, 
Derneklerimize eği 
tim vermekten mut
luluk duyacağımızı 
belirtiriz” denildi. 
“Son veriler İlçemi 
zin afet riskinin her 

geçen gün daha da 
arttığını göstermiş 
tir. Şehrimizde Afet 
kültürünün oluştu
rulması, afete karşı 
kalıcı çözümlerin 
biran önce hız
landırılması Kamu 
Kurum Kuruluş ve 
Sivil toplum örgüt
lerinin daha duyarlı 
olması gerektiği 
belirtildi.

lama semlahlan Bırsa'Aa Anluşınnr
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Türk 
Daması 
Federasyonu 
(TÜDAF) tarafından 
düzenlenen ‘15. 
Uluslararası Türk 
Daması Turnuvası’, 
29 - 31 Ağustos tar
ihleri arasında 
Mustafakemalpaşa 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 
Mustafakemalpaşa 
Kapalı Pazar 
Yeri’nde gerçek
leştirilecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü 
öncülüğünde düzen
lenen ‘15. Uluslarara 
sı Türk Daması 
Turnuva sı’nın 
tanıtım toplantısı, 
Acemler Tenis Kafe 
Sosyal Tesisleri’nde 
yapıldı.
Büyükşehir Belediye 
si Başkanvekili 
Atilla Ödünç, ‘Spor 
kenti Bursa’ hede- 

ı fiyle Büyükşehir 
Belediyesi’nin spora 
ve sporcuya verdiği 
öneme işaret etti, 
ödünç, bu yıl 15.’si 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğiyle düzenle
nen turnuvanın

dama sporuna gönül 
veren sporcuları 
Bursa’da buluştu
rarak, keyifli bir 
organizasyona imza 
atacağını söyledi. 
Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan da 
2000 yılından bu 
yana Mustafake mal- 
paşa Belediyesi 
tarafından düzenle
nen programın bu 
yıl Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
desteği ile hayata 
geçirildiğini 
belirterek, “Dama 
zihin sporlarının en 
önemlilerinden 
biridir. 15 yıldır 
düzenlenen bu orga
nizasyonda bu yıl 
bir fark var. Bu yıl 
turnuva, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğiyle ulus
lararası düzeyde 
hayata geçiriliyor. 
7’den 70’e her yaş
tan Türk daması 

tutkununu ilçemizde 
ağırlayacak olmak
tan mutluyuz. Aynı 
zamanda dama 
sporuyla yeni bir 
dostluk köprüsü 
daha kurmuş oluy
oruz” dedi.
Kurtulan, turnuvaya 
destek veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne teşekkür etti. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık ise Bursa’da 
düzenlenen turnu
vanın dama sporu
nun gelişimini 
sağladığını belirte 
rek, Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü’nün her 
branşta spor 
faaliyetlerini destek
lediğine işaret etti. 
Türk Daması 
Federasyonu 
(TÜDAF) Yönetim

Kurulu Üyesi 
Muzaffer Ceylan da 
Türk damasının, 
dünyadaki 27 dama 
çeşidi içinde ‘inci 
tanesi’ olduğunu 
ifade ederek, 
bugüne dek 158 
kişinin kayıt yap
tırdığı turnuvaya 
Türkiye’nin yanı sıra 
Lübnan, Kuveyt, 
Somali, Birleşik 
Arap Emirlikleri, 
Mısır, Azerbaycan, 
Türkmenistan 
Başkurdistan ve 
Japonya gibi ülkel
erden sporcuların 
katılacağını vurgu
ladı. Zihin sporları 
arasında önemli bir 
yeri olan dama, 
Osmanh imparator 
luğu’nun, özellikle 
padişah Abdülaziz 
döneminin gözde 
oyunları arasında 
önemli yer tutuyor
du. Türkiye’de 
unutulmaya yüz 
tutan damayı 
yeniden geniş 
kitlelere sevdirmek 
amacıyla düzenle
nen ‘15. Uluslararası 
Türk Daması 
Şampiyonası’, 29 
Ağustos Cuma günü 
saat 14.30’da yapıla
cak açılış töreni ile 
başlayacak.

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK
INŞ.TAAH.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AUANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Okullarda internet artık daha hızlı olacak
Bilgi Teknolojileri ve 
iletişim Kurumu 
(BTK), Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ile 
bağlı okul, kurum ve 
kuruluşlarına 
sunulan MEB DSL 
internet tarifelerine 
8 Mbit/sn ve 16 
Mbit/sn hızlarında 
limitsiz tarifelerin 
eklenmesini karar
laştırdı.
BTK'nın internet 
sayfasında yer alan 
kurul kararına 
göre, BTK, sosyal

sorumluluk kap
samında internet 
erişiminin eğitim ve 
öğretim hayatına 
olumlu katkı sağla
ması, kullanıcıların 
makul bir ücret 
karşılığında elek
tronik haberleşme 
şebeke, altyapı ve 

hizmetlerinden 
yararlanmasının 
sağlanması, eklenen 
yeni tarife paket
lerinin tüketici 
seçeneklerini artır
ması yönüyle tüketi
ci hak ve menfaat
lerinin gözetilmesi 
ve kullanıcıların özel

durumlarının dikkate 
alınması hususlarını 
dikkate alarak, 
MEB DSL internet 
tarifelerine yeni 
paketler ekledi. 
MEB ve bağlı 
okul, kurum ve 
kuruluşları 1 Eylül 
2014’ten itibaren, 8 
Mbit/sn ve 16 
Mbit/sn hızlarında 
limitsiz internet 
paketlerini indirimli 
olarak aylık 45,18 ve 
49,45 liraya kulla 
nabilecek.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 
Müracaatların sahsen yapılması rica olunur.
BEYZA PETROL

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel : 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
Iptelı- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

M TM
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 
0 224 513 6111 

05324930377

TEMA â
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mohili en M kullanan şehirler belli oldu
Turkcell mobil 
teknolojileri en iyi 
kullanan şehirleri 
açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde 
Akıllı Şirket vizyonu 
kapsamında yaptığı 
araştırmanın 
sonuçlarını açık
layan Turkcell mobil 
teknolojileri en iyi 
kullanan şehirleri 
açıkladı.
30 ilde 50 binin 
üzerinde kurumsal 
müşterisiyle 
görüşen Turkcell, 
bu çalışmayla 
Türkiye’nin “Akıllı 
Şirket” haritasını 

çıkardı. Geliştirilen 
özel bir algoritma 
ile ölçümlenen şir
ketlerin teknoloji 
kullanımında temel 
haberleşme, bilgiye 
erişim, iş/varhk 
yönetimi, müşteri 
yönetimi ana kriter
ler olarak belirlendi 
ve şirketler bu kriter
lere göre değer
lendirildi.
Araştırmanın 
sonuçlarına göre 
İzmir, Antalya, 
Bursa, Konya ve 
Mersin illerinde şir
ketlerin teknoloji 
dönüşümleri ivme

kazandı ve listede 
daha üst sıralara 
oturdu.
Turizm sektöründe iş 
verimliliğini ve takib
ini arttırmak amacıy
la, yaygın tablet, 
saha yönetim 
çözümleri ve akıllı 

telefon kullanımı ile 
birlikte, Antalya 
Akıllı Şirket skorun
da sıçrama yaptı. 
Mobil interneti, M2M 
ve pazarlama 
çözümlerini daha 
yoğun olarak kullan
maya başlayan İzmir,

Bursa ve Konya ise 
listede ön sıralara 
yükselmeyi başardı. 
Enerji sektöründe 
büyük sıçrama 
Sektör bazında 
değerlendirildiğinde 
ise özellikle enerji 
sektöründe bir sıçra
ma gerçekleştirildiği 
açıkça görülüyor. 3 
yıl önceki “İlk 10” 
listesinde yer 
almayan “Kamu ve 
Devlet Kurumlan”mn 
da makineler arası 
iletişim (M2M) ve 
pazarlama çözümleri 
ile vatandaşa 
ulaşarak ve yeni 

hizmetler sunarak 
teknolojiyi daha 
fazla kullanıp listeye 
girdiği dikkat çeki 
yor.
2011 En Mobil iller: 
1. İstanbul, 2.
Ankara, 3. Sakarya, 
4. İzmir, 5. Kocaeli, 
6. Bursa, 7. Antalya, 
8. Adana, 9. 
Gaziantep, 10. 
Mersin.
2014 En Mobil İller: 
1. İstanbul 2. Ankara 
3. İzmir 4. Antalya 5. 
Bursa 6. Kocaeli 7. 
Konya 8. Adana 9. 
Mersin 10.
Gaziantep.

Türkiye ilk üçe girdi
Türkiye, iç hat 
uçuşlarda dünyanın 
en ucuz 2. ülkesi 
oldu.
Türkiye ucuz iç hat
lar bilet sıralamasın
da dünyada ilk üçe 
girdi.

Türkler Güney 
Afrika’nın ardından 
dünyanın en ucuz iç 
hatlarda seyahat 
yapan halkı oldu. 
“GoEuro” adlı ulus
lararası bir on-line 
bilet arama şirke

tinin yaptığı 
araştırmada, dünya
da havayolları ile iç 
hatlarda en ucuz 
seyahat yapan ikinci 
ülkenin Türkiye 
olduğu açıklandı. 
Türk halkı ülke

içinde havayolları 
seyahatlarında her 
100 km için 7.06 
avro bilet ücreti 
ödüyor. Sıralamada 
birinci olan 
Güney Afrika’da 
yaşayanlar ise 100

km’lik yolculuk için zorunda 
6.71 avro ödemek kalıyor.

Yatırım yapana vatandaşlık hakkı
Hükümet, yabancı 
yatırımların önünü 
açmak için tarihi bir 
adım daha atıyor. 
Ingiltere ve 
Almanya'da olduğu 
gibi yabancı yatırım
cıya uzun süreli 
ikamet izninin ardın
dan vatandaşlık 
hakkı verilecek. 
Blackberry'nin 
İstanbul doğumlu 

mucidi ve CEO'su 
Mike Lazaridis 
örneğinde olduğu 
gibi 'zorunlu asker
lik' sorunu yaşanma
ması için de yasal 
düzenleme yapıla
cak. Ekonomi yöne
timi, Türkiye'nin 
nitelikli yatırımcılar 
açısından çekim 
merkezi olması için 
kolları sıvadı.

Yabancı istihdamına 
yönelik izin süreçleri 
de revize ediliyor. 
Anlık ihtiyaçlara hızlı 
yanıt için muafiyet 
kapsamındaki 
bakım, onarım, mon
taj işlerinde tek gir
işli vize, yılda bir kez 
kullanma şeklindeki 
sınırlamaların 
kaldırılması 
öngörülüyor.
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ULHLUIILUMJNLAH — -------HL4MI UAIHHIH------- ----------ULNIfUIUUUSU
İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Potla Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 08

Telefon Anza 121
UEDAŞARIZA 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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 se
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 64
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) sıo 12 12
Yalova (226) B11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 613 23 04M

VAPUR-FERİBOT
L KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 666 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8aveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 813 10 28M OTOBÜS

1 l W ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
Fsmukketa 6*16 00 2®
DBHİZ UÇAÖI 

Alunl» Seyehet 614 •• 4 2
MKTRO 018 « 1»
Aydın Turtam • 1 • 20 77
Mıor Turtam ®12 1O 79
K*nbero0lu-«e*d«ç 414 44 44
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 412 O1 44

DAMITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 18 37
Mogaz S13 75 58
Ergaz 813 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 613 45 46
Yeni Llkltgaz 813 65 00
BP Gaz S14 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTAN EUR

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.OcaOı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tip Mrk. 514 50 55

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
Ya» İşi. Md. 513 45 21*111 
8u Arıza Yalnız 1B5

R
TAKSİLER

Körfez Tekel 513 16 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Tekel 613 32 40
Gemlik Tekel 613 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

i Akoan Petrol
mar-pbt 1° j;
Tuncay Otogas aıa 10 4s
Baysa Petrol a 16 0*1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4954 
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)

■n»iın
VENÜS SİNEMASI 
Ceza:Tz!W-

18:15-20:15
Muska: 

TzfUU-Y4!UU- 
16:00-18:00

5133321



GEMLİK ARAÇLARIMIZ,

MERKEZ
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA

HER TORLU 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 tad. No: 28 GEMLİK Tel 9'224 514 25 25 - Fax: 0 224 514 25 26

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

http://www.manastiremlakgemlik.com


Kavlak
^DOĞANIN HÂZİNESİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

[KAVLAK]

^.Şıvı Subullrf

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır. 'W

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

^ytin&MÎİBl 
BZeytinyag? 
rjB Kestane Şekeri
’ ît Yöresel Reçeller»^; 
ît Kozmetik Uıunler»^'-

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

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kurulus:1973

23 Ağustos 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Başkan Asa, “Gerekli alt yapı oluştuğunda Marmara Adası’nda üretime geçebiliriz”

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SONUCU BELLİ KURULTAYLAR
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı 

seçilmesinden sonra AKP’nin geleceği de 
şekillendi.

AKP’nin demokrasi kültürü ‘istişare’ye 
dayanıyor.

İstişarenin sözlük anlamı, Müşavere 
(istişare), dayanışma, bir hususun hayırlı olup 
olmadığını anlamak için münasip görülen kim 
se ile fikir alışverişinde bulunmak demektir.

Peygamberimizin uyguladığı bir yöntem 
olduğu için aynı zamanda islamda iştişare 
etmek sünnettir. Devamı sayfa 4’de

ee

2002 V/

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ/...

www.umurbeydeemlak.com 
www.itfaniinlijemlak.com

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, coğrafi 
bakımdan organik tanma uygun olan Marmara 
Adası’nda alt yapı desteğinin sağlanması 
halinde organik zeytin ve zeytinyağı üretimi 
yapabileceklerini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Celal Bayar anıldı
Türkiye Cumhuriye 
ti'nin 3. Cumhurbaş 
kanı Celal Bay ar, 
ölümünün 28. yılın
da, Umurbey’deki 
anıt mezarı başında 
anıldı. Sayfa 4’de

ee V o

Gemlikte 5 hin 500 
paket kacak sinarn 

ele uecirlldi

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
ekipleri tarafından ilçemizde düzenlenen 
operasyonda, 5 bin 500 paket kaçak sigara 
ele geçirildi. Asayiş büro ekiplerinin yaptığı 
denetimlerde, ilçeye kaçak olarak sokul
duğu belli olan bandrolsüz 5 bin 500 paket 
sigaraya el konuldu. Kaçak sigara bulun
duranlar hakkında da yasal işlem başlatıldıOm AYKENT İLKÖĞRETİM OKUIU 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 iyin 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 1 »II ■
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir rilrtAB'I İlil İMİf} mllTniUtA

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

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
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.itfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MzıralMi mut MiiıMuKiBiiiMı
Başkan Asa, “Gerekli alt yapı oluştuğunda Marmara Adası’nda üretime geçebiliriz”

Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet Asa 
coğrafi bakımdan 
organik tarıma uygun 
olan Marmara 
Adası’nda alt yapı 
desteğinin sağlan
ması halinde organik 
zeytin ve zeytinyağı 
üretimi yapabilecek
lerini söyledi.
Asa, “Sektörde büyük 
eksikliği hissedilen 
organik zeytin pazan- 
na girmemiz halinde, 
bu pazardaki açığı 
kapatıp, üretici ortak- 
lanmıza katma değer 
sağlayacağımız gibi 
hem Birliğimizin 
marka gücünü art
tırarak, hem de sek
tördeki haksız reka
betin önüne geçerek 
tüketici memnuniyeti
ni sağlanz” diye 
konuştu.

MARMARA ADASI 
KAYMAKAMI VE 
BELEDİYE BAŞKANI 
ZİYARET ETTİ 
Marmara Adası 
Kaymakamı Yakup 
Güven, Belediye 
Başkanı Süleyman 
Aksoy Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’yı Başköy 
Entegre Tesisleri’n 
deki birlik merkezinde 
ziyaret etti.
Ziyarete Marmara 
Adası Kooperatif 
Başkanı Haşan Organ 
ile yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Marmara Adası İlçe 
Kaymakamı Yakup 
Güven ile İlçe 
Belediye Başkanı 
Süleyman Aksoy 
ziyaret amaçlarının 
üreticilere Marmara 
Adası’nda organik 
tarım yapılmasını 
teşvik olduğunu 

söyleyerek 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa’ya 
Marmarabirlik’in 
bölgedeki kooperatif 
ortaklan aracılığıyla 
organik zeytin 
yetiştiriciliği konusun 
da ortak bir proje 
yürütülmesi teklifinde 
bulundular.
İlçe Belediye Başkanı 
Süleyman Aksoy, 
organik zeytin ve 
zeytinyağı üretimi için 
Marmara Adası’nm 
en elverişli bölge 
olduğunu ve koope 
ratif ortaklarının sıcak 
bakması halinde her 

türlü yerel yönetim 
bazında destek 
sağlayacaklarını 
söylediler.

BAŞKAN ASA: 
“KONUYLA 
İLGİLENİYORUZ” 
Birlik Başkanı 
Hidamet Asa da 
dünyada artık organik 
üretim ile pazannın 
katma değer sağlayan 
önemli bir sektör 
haline geldiğini ve 
pazar payını sürekli 
arttırdığını belirterek, 
konuyla yakından 
ilgilendiklerini 
söyledi. Başkan Asa 
konuyla ilgili şu

değerlendirmede 
bulundu:
“Marmara Adası’nm 
coğrafi olarak organik 
tan ma elverişli oldu 
ğunu siliyoruz.
Organik tanm ya da 
Ekolojik tanm toprak 
verimliliğini, çevrenin 
korunmasını ve gıda 
güvenliğini esas alan, 
üretimden tüketime 
kadar her aşamasının 
kontrole bağlı olduğu 
sertifikalı bir üretim 
sistemidir. Dolayısıyla 
salt doğal ve ilaçsız 
üretimin adı Ekolojik 
üretim değildir. 
Maalesef tanm sek
töründe merdiven altı 
üretim mevcut Biz 
üretici ortaklanmızın 
ürününün her safha 
sini kontrol ettiğimiz 
gibi zeytini de doğal 
fermantasyon yön
temiyle işlememize 
rağmen organik 
zeytin üretimi yapıl
masını ve tüketiciye 
sunulmasını da 
önemsiyoruz”. 
Organik tarımda 
organik zeytin üre
timine sıcak baktık
larını söyleyen

Başkan Asa, gerekli 
alt yapı oluşturulması 
durumunda “Marmara 
Adası’nda üretime 
geçebiliriz” dedi.
Başkan Asa 
“Marmara Adası’nda 
yaklaşık bin 500 ton 
sofralık zeytin 
üretimi söz konusu. 
Serti fi kasyon ve diğer 
altyapının oluşturul
ması ve üreticimize 
gerekli desteğin 
verilmesi halinde 
organik zeytin ve 
zeytinyağı üretimine 
geçebiliriz. Bizim bu 
sektöre girmemiz 
halinde hem 
üreticimize katma 
değer sağlamış olu
ruz, hem sektöre 
öncülük eder, sağlıklı 
rekabet ortamı 
geliştiririz, hem 
Birliğimizin marka 
gücünü artbnnz, 
hem çevre ve gıda 
güvenliği konusunda 
müşteri memnuniyeti 
kazanınz, hem de 
ülke ekonomisine 
ciddi anlamda katkı 
sağlanz” diye 
konuştu.

TEOG sonuçları açıklandı
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), bu 
yıl hayata geçirilen 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sistemi kap
samında liselere 
yerleştirme 
sonuçlarını açıkladı. 
Sonuçlar, Bakanlığın 
internet sitesinden 
ve e-okuldan öğre
nilebilecek. 
Öğrenciler T.C. kim
lik numarası ve okul 
numarasıyla sonuç 
bilgilerini sorgulaya
bilecek. öğrencilere 
ayrıca sınav sonuç 
belgesi gönder- 
ilmeyecek.TEOG 
SONUÇLARINI 
ÖĞRENMEK İÇİN 
TIKLAYIN 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Temel Eğitim 
den Ortaöğretime 
Geçiş Uygulaması 
çerçevesinde, 8. 
sınıf öğrencilerinin 
liselere yerleştirilme 
tercihleri 31

Temmuz-8 
Ağustos'ta alındı. 
Bu kapsamdaki yer
leştirme işlemleri^ * 
öğrencilerin yüzde
lik dilimlerini gös
terir şekilde yayım
lanan Yerleştirmeye 
Esas Puanlarına 
(YEP) göre gerçek
leştirildi.
YEP'e sahip 1 mily
on 291 bin 851, 8. 
sınıf öğrencisinden 
1 milyon 136 bin 
546'sı tercihte 
bulundu. Tercih 
yapan öğrenciler
den, 1 milyon 57 bin 
799'u okul kodlarına 

göre yaptıkları A 
Grubu tercihlerine, 
78 bin 447'si okul 
türlerine göre yap
tıkları B Grubu ter
cihlerine ve herhan
gi bir tercihte bulun
mayan 134 bin 788‘ 
öğrenci ise "2014 
Yılı Ortaöğretim 
Kuramlarına Geçiş 
Uygulaması Tercih 
ve Yerleştirme Kıla 
vuzu" esaslarına 
göre bir ortaöğretim 
kurumuna yerleşti 
rildi. Yerleştirme 
sonuçları, 
www.meb.gov.tr ve 
e-okul.meb.gov.tr

internet adres
lerinden yayınlandı. 
NAKİL 
BAŞVURULARI 25 
AĞUSTOS’A KADAR 
DEVAM EDECEK 
Yerleştirme sonrası 
nakil başvuruları 25 
Ağustos'ta başlayıp 
haftalık periyotlarla 
26 Eylül mesai 
bitimine kadar 
devam edecek. 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliği ile ilgili 
kılavuz esaslarına 
göre, kesin kaydı 
yapılmış olan öğren
cilerin, açık konten
jan bulunan başka 
bir ortaöğretim 
kurumuna yönelik 
yerleştirme nakli 
isteğinde bulun
maları halinde 
başvuranlar arasın
da puan üstünlüğü 
esas alınarak sistem 
üzerinden otomatik 
olarak nakil işlem
leri gerçekleştirile
cek.

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA 

ÇALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Möracaotlorın sofisen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79

Tril* A “SUYUNU BOŞA 
rlflfl > HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz do katlın

http://www.meb.gov.tr
okul.meb.gov.tr
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ürtijfisazi'Ie Silahlar lıniîtn: 2 (ili 1 taıall
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesi'nde bir 
kafeteryanın 
bahçesinde, aynı 
masada oturan 10 
kişilik gruptan 
Yalova'nın Çiftlikköy 
Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Serkan 
Karataş (40) ile Fuat 
ishak (39) isimli şah
sın kavgasında önce 
yumruklar sonra 
silahlar konuştu. 
Tüfek ve taban
caların çekildiği 
olayda, Karataş ve 
İshak yaşamını 
yitirirken, biri kadın, 
3 kişi de yaralandı. 
Olay, dün gece saat 
23.30 sıralarında 
Orhangazi TOKİ 
Konutlarındaki 
kafeteryada yaşandı. 
İddiaya göre çocuk
luk arkadaşı olan 
Çiftlikköy Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Serkan Karataş ile 
Fuat İshak'ın 
aralarında bulun
duğu 10 kişilik grup, 
önce tartışmaya

başladı. Tartışma 
daha sonra tüfek ve 
tabancaların kul
lanıldığı çatışmaya 
dönüştü. Olayda, 
Oda Başkanı Serkan 
Karataş ile Fuat 
ishak olay yerinde 
yaşamını yitirirken, 
Ilhan Karataş (30), 
Suat İshak (46) ve 
Nermin İshak (37) 
çeşitli yerlerinden 
yaralandılar.
Savaş alanına 
dönen kafeteryaya 
haber verilmesi 
sonucu gelen polis 
ekipleri, çevrede 
önlem alırken, 
sağlık görevlileri ise 
ilk müdahalesini 
yaptıkları yaralıları, 
Bursa'da Şevket

Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
ile Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
ettiler. Olay yerinde 
yapılan incelemede 
2 adet tabanca ve 1 
adet pompalı tüfekle 
ile bu silahlara ait 
çok sayıda kovan 
bulundu.
Haberin öğrenilmesi 
sonucu Orhangazi 
İlçe Devlet 
Hastanesi önünde 
toplanan ölenlerin 
ve yaralananların 
yakınlarının gelmesi 
üzerine kalabalığın 
olay çıkarmaması 
için polis, güvenlik 
önlemini artırırken, 
Bursa'dan da destek 
için Çevik Kuvvet 

ekibi çağrıldı. 
Yaralılardan Suat 
İshak'ın durumunun 
ise ağır olduğu 
öğrenildi.
Bu arada, 
Çiftlikköy Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası Başkanı 
Serkan Karataş'ın 
eşinden boşandık
tan sonra, bir 
süre önce yanında 
sekreter olarak 
çalışan ve olayda 
yaralanan Nermin 
İshak ile Orhangazi 
İlçesi'nde kiraladığı 
evde birlikte 
yaşadığı, olay günü 
sevgilisi ile tartışan 
Nermin İshak'ın 
kardeşlerinden 
yardım istediği ve 
tarafların bu 
nedenle kafeteryada 
buluştuğu öne 
sürüldü. Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlanırken, polisin 
4 kişi gözaltına 
aldığı öğrenildi.

Mudanya'da 
Uyuşturucu 
Operasyonu

Mudanya ilçesinde, 
uyuşturucu sattığı 
iddiasıyla 2'si 
çocuk 11 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ile Mudanya 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, bazı ihbar
lar ile istihbarat 
çalışmaları sonucu 
Sabah ilçedeki bazı 
adreslere operas 
yon düzenledi.

Operasyonda, 
uyuşturucu sattığı 
öne sürülen B.K. 
(37), F.B. (18), E.Ç. 
(23), S.Ü. (18), B.Y. 
(20), G.T. (27), 
A.O.Ç. (23), A.Ş. 
(33) ve O.Y. (45) ile 
K.A. ve E.D. adlı 
çocuklar gözaltına 
alındı.
Söz konusu 
adreslerde yapılan 
aramalarda, 5 kilo 
100 gram esrar, 2 
gram sentetik 
kannabinoid (bon- 
zai) ve 3 ecstacy 
hap ele geçirildi

C ı m I a n yıka ı n wits e > lehli m e k wıM ı
İnegöl’de, bir iş 
yerinin camlarını 
yıkayan işçi, yüksek 
gerilime kapılarak 
ağır yaralandı. 
Bir temizlik fir
masında çalışan 28 
yaşındaki Emrah Ş., 
Bursa-Ankara yolu 
üzerinde tarım maki- 
naları satışı yapan iş 
yerinin dış cephesi
ni temizlemeye 
başladı. İddiaya 
göre camlara hor
tumla su tutan temi
zlik elemanı, camın 
yakınından geçen 
yüksek gerilim hat
lındaki elektrik

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

akımına kapılarak 
ağır yaralandı.
Elektrik akımının 
kesilmesiyle kur
tarılan temizlik ele
manı, sağlık 
görevlilerinin ilk 

müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ambulanstan 
indirilirken sedyede 
üzeri tamamen

çarşafla örtülü olan 
işçinin öldüğü 
sanıldı.
Emrah Ş'nin, iş yeri 
sahibinin kendisine 
adıyla seslenmesi 
üzerine cevap ver
mesi herkesi rahat
lattı. Vücudunun 
çeşitli yerlerinde 
birinci derece 
yanıklar oluşan 
Emrah Ş., buradaki 
müdahalenin ardın
dan Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
sevk edildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Minik İrem 
5 Bilim Yaşam 

Savaşını Kaybetti
Lale-Kemal Kılıç 
İlkokulu 3'üncü 
sınıf öğrencisi İrem 
Şahin, Mart ayında 
teneffüs sırasında 
arkadaşlarıyla oyun 
oynarken düştü. 
Başından darbe 
alan İrem, Gemlik 
İlçe Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak ilk 
müdahalesi yapıldı. 
Ardından Yalova 
Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen İrem, burada 
yapılan tetkiklerin 
ardından beyin 
ameliyatına alındı. 
Ameliyat sırasında 
enfeksiyon kaptığı 
öne sürülen İrem 
Şahin, dün 
fenalaşarak has
tanede hayatını 
kaybetti.

Ailesini ve seven
lerini yasa boğan 
İrem, gözyaşları 
içinde Fındıcak 
Köyü'nde toprağa 
verildi. İrem 
Şahin'in ölümüyle 
ilgili soruşturmaya 
Gemlik Cum 
huriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SONUCU BELLİ KURULTAYLAR
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip 

Erdoğan, Türkiye’deki idari sistemi kendi 
ne göre yeniden dizayn ediyor.

Erdoğan’ın kafasında başkanlık sistemi 
yatıyor.

Bunu gizlemiyor ve açıkça Cumhurbaş 
kanının sembolik başkan olmayacağını, 
Bakanlar kuruluna başkanlık yapacağını, 
icraatçı Cumhurbaşkanı olacağını belirti 
yor.

Erdoğan koltuğuna oturur oturmaz, bu 
uygulamayı gerçekleştirecek.
Ancak, bugün için buna olanak yok. 

Çünkü, Anayasa buna izin vermiyor.
Anayasaya göre devlet yönetiminde 

kuvvetler ayrılığı var ve cumhurbaşkanı 
nın görevleri orada belirlenmiş.

Anayasa değişmedikçe Erdoğan’ın hem 
cumhurun başı hem de başbakanlık yapa
maz.

Bunun yolu, AKP içinden atanacak Baş 
bakan, kendisiyle uyum içinde -mülayim’- 
söz dinleyen bir kişi olması gerekir.

AKP’nin 27 Ağustos günü yapılacağı 
Kurultayında parti genel başkanı ve baş 
bakanı olacak kişinin özgür iradesini kul
lanarak demokratik bir şekilde aday olma 
sının yolu ‘istişare’ yoluyla kapatıldı.

Yani AKP kurultayı, formaliteden 
toplanacak, daha önceden belirlenen 
memur başbakan ve genel başkanı seçile
cek.

AKP kurultayı bir şovdan ibaret olacak.
Burada yine Recep Tayyip Erdoğan 

kürsüye çıkıp gösteri yapacak.

CHP DE SONUÇ BELLİ

CHP de 6-7 Eylül günleri kurultayını 
yapacak.

Bu kurultay, Cumhurbaşkanı seçimle 
rinde beklenen sonucun alınmaması 
nedeniyle bir çeşit hesaplaşma kurultayı 
olacak.

Parti içinde Baykal’cı olarak bilinen 
ulusalcı milletvekillerinin çıkışından 
sonra, TBMM grup başkanvekili 
Muharrem Ince’nin eleştirileri ve ardından 
adaylık açıklaması üzerine erken kurultay 
kararı alındı.

CHP de bu hep böyle olur.
Bay kal döneminde de uygulanan yön

tem, içeriden demokratik muhalefet yapa 
cak kişilerin önünü kesmek ardından tas
fiye etmek şeklinde gelişti.

Bu nedenle parti büyüyemedi.
Devamlı iç çalkanmalarla bocalandı.
CHP kurultayı ile AKP kurultayında 

sonuçlar değişmeyecek.
Sonucu belli bir kurultay olacak.
Farkı, AKP’de biat kültürü ile istişareye 

dayanan bir yapı, diğeri demokratik talep
lerin ele alındığı kurultay olacak.

Celal Bayar anıldı
Türkiye Cumhuriye
ti'nin 3. Cumhurbaş 
kanı Celal Bayar, 
ölümünün 28. yılın
da, Umurbey’deki 
anıt mezarı başında 
Başbakan Yardım 
cısı Emrullah İşler 
ve Cumhurbaşkan 
lığı Genel Sekreteri 
Mustafa Isen'in de 
katıldığı törenle 
anıldı.
Umurbey Mahalle 
si'ndeki törende ilk 
olarak anıt mezara 
çelenkler bırakıldı, 
saygı duruşunda 
bulunuldu ve dua 
edildi.
İşler ve İsen ile 
beraberindekiler 
daha sonra Celal 
Bayar Vakfı Müzesi 
ve Bayar'ın doğ
duğu evi gezdi, 
isen, törenin ardın
dan gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde yeni bir 
yapılanmaya 
gidildiğini bildirdi. 
Eski cumhurbaşkan
larının kurduğu 
müzelerin Cumhur 
başkanlığına bağ
landığını belirten 
İsen, buna Celal 
Bayar Vakfı’nca

kurulup işletilen 
Celal Bayar Müze 
si'nin de dahil 
olduğunu anlattı. 
Söz konusu müze 
nin cazibe merkezi 
olmasını istedikleri
ni dile getiren İsen, 
şöyle konuştu: 
"Hem Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanımızla hem 
de Gemlik Belediye 
Başkanımızla konuş 
tuk. Umurbey'in 
daha iyi değerlen 
dirilmesi ve Celal 
Bayar'ın hem buralı 
olması ve hem de 
müzesi olması 
dolayısıyla buranın 
farklı bir cazibe 
merkezi haline

Peynirci Batta 
3, şubesi 

acildi
RIMI
■■■

İlçemiz İstiklal 
Caddesi ve Küçük 
Kumla’da şubesi 
bulunan Peynirci 
Baba Kahvaltılık 
Marketleri 
üçüncü şubesini 
Gemliklilerin 
hizmetine açtı 
Bugün, Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Irmak Sokak

No: 85 Taşköprü 
karşısında açılan 
Peynirci Baba 
üçüncü şubesi 
Türkiye genelinde 
ise 54. şube oldu. 
Peynirci Baha’da 
bugün açılışa 
özel kampanyaların 
düzenlendiği 
belirtildi.

dönüşmesi nok
tasında önemli bir 
adım atıldığı 
kanaatindeyim. 
Umuyorum ki 
bugünden başla
yarak bu müzenin 
ciddi şekilde elden 
geçirilmesi gereki 
yor, restorasyona 
ihtiyacı var. 
Arkasından yeni bir 
tanzim ve yeni bir 
müzecilik anlayışıy
la işletime açılması 
mümkün olaçak. 
Umurbey, tabiatı 
ve Celal Bayar’ın 
memleketi olması 
nedeniyle önemli 
bir alan. Bu alanın, 
onun konumuna 
denk biçimde yeni

den ele alınması 
bu vesileyle 
sağlanacak." 
Törene, Bursa Vali 
Vekili Ahmet Hamdi 
Usta, Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanı Tümge 
neral Seyfullah 
Saldık, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, il 
Emniyet Müdürü 
Sabri Durmuşlar, 
Celal Bayar'ın 
torununun oğlu 
Teoman Naskali ve 
eşi Yeşim Naskali, 
siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşları 
nın temsilcileriyle 
vatandaşlar katıldı.

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK
INŞ.TAAH.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
HamıdıyeTVlâh. Orhangazi Oad.

No: 19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

mmffl ABONE OLDUNUZ MU?
.. ......... ..... . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Uludağ Üniversitesi 
Öğrencilerine 

Emniyetten Mektup
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü, Uludağ 
Üniversitesi öğrenci 
İşleri Daire 
Başkanlığı ile ortak
laşa hazırladığı 11 
bin 591 mektubu 
kayıt yaptırmak 
üzere Bursa'ya 
gelecek öğrencilere 
gönderdi.
Emniyet tarafından 
Uludağ Üniversite- 
si'ne kayıt yaptırmak 
üzere Bursa'ya gele
cek olan 11 bin 591 
öğrenci ve velilerine 
uyan mektubu gön
derildi.
Gönderilen mektup
ta, Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü'nün, 
öğrenimleri esnasın
da huzur ve emniyet 
ortamını sağlamak 
için her zaman 
öğrencilere yardımcı 
olmaya, sıkıntılarını

paylaşmaya ve 
çözüm yolları ara
maya hazır olduğu 
ifade edildi.
Kayıt işlemleri 
hakkında bilgilen 
dirme ve terör 
örgütlerinin muhte 
mel eleman kazan
ma çalışmalarını 

etkisiz kılmak için 
1-5 Eylül 2Q14 tarih
leri arasında 
Görükle kampusun
da bilgilendirme 
stantlan kurulacağı 
ve "İlk adımda 
dost eli" isimli pro
jenin gerçekleştirile
ceği bildirildi.

TEOG'da okulunu 
beğenmeyenlere 

kolaylık
Bu yıl ilk kez hazırlık 
sınıfına veya 9’uncu 
sınıfa kesin kaydı 
yapılmış olan öğren
cilerin, açık konten
jan bulunan başka 
bir okula yerleştir 
meye yönelik nakil 
talebinde bulun
maları hâlinde yer
leştirme sonrası 
okullarda oluşan 
taban puana bakıl
maksızın, başvuran
lar arasında puan 
üstünlüğü esas alı
narak sistem 
üzerinden otomatik 
olarak yerleştirme 
işlemleri gerçek
leştirilecek.
Yerleştirmeye yöne
lik nakil talepleri, 
öğrenci velisi 
tarafından öğrenci 
nin kesin kaydının 
olduğu okul müdür
lüklerine yapılacak.

25-28 Ağustos’ta 
(saat 17:00’ye 
kadar) nakil başvu
ruları alınacak. 
29 Ağustos saat 
19:00’da nakil yer
leştirme işlemleri 
tamamlanacak. 
Yerleştirmeye yöne
lik nakil işlemleri 
benzer biçimde 
Eylül ayı sonuna 
kadar haftalık 
periyotlarla devam 
edecek.
NAKİL BAŞVURUSU 
AYRI AYRI 
YAPILACAK 
Yerleştirmeye yöne
lik nakil başvuruları 
haftalık olup, her bir 
periyot için nakil 
başvurusu ayrı ayrı 
yapılacak.
Eylül ayı sonuna 
kadar haftalık peri 
yotlarla gerçekleşti 
rilecek olan yer

leştirmeye yönelik 
nakil işlemleri, 
okulların ilan edilen 
boş kontenjanları 
için yapılacak. Nakil 
yerleştirme döne
minde, başka bir 
resmî/özel okula 
nakil talebinde bulu
nan öğrencilerden 
boşalacak konten
janlar bir sonraki 
haftanın boş kon
tenjan listesinde yer 
alacak, işlemler 
sonucu nakil talebi 
gerçekleşenler ve 
boş kalan konten
janlar e-okul sistemi 
üzerinden ilan edile
cek.
Ekim ayı itibariyle 
yapılacak nakillerde 
Eylül ayı sonuna 
kadar yapılan 
nakiller sonucu 
oluşan taban puan 
esas alınacak.

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

EN ÜZELve 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

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekli maaşlarına ayar çekilecek
Emekli aylıklarındaki 
azalmalara 
çözüm için aylık 
bağlama oranları 
düzeltilecek.
Torba tasarıya 
ilişkin beklentilerini 
açıklayan Türkiye 
Emekliler Demeği 
(TÜED) Genel 
Başkanı Kazım 
Ergün, emekli aylık
larındaki azalmalara 
bir çözüm getirilme
si gerektiğini 
belirterek, "2000 
sonrası dönem için

tek bir güncelleme 
katsayısı ve aylık 
bağlama oranı belir
lenmeli, alt sınır 
aylık da benimsen
melidir" dedi.

3 AYRI HESAP VAR 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel sağlık 
Sigortası 
Kanunu'nun yürür
lüğü ile çalışılan 
süre uzadıkça, 
emekli aylıklarında 
önemli tutarda azal
maların yaşandığına

işaret eden Ergün, 
şunları söyledi: 
"Bunun nedenleri 
incelendiğinde, 2000 
öncesi, Ocak 2000- 
Eylül 2008 ile Ekim 
2008 sonrası 
dönemlere ilişkin 3 
ayrı kısmi emekli 
aylıkları farklı para
metrelere göre hesa
planmaktadır. Her 3 
dönemde de çalış
ması olan sigor
talılara emekli aylık
ları hesaplaması 
yapılırken, en büyük

kayıp 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
dönemindeki çalış
malarda görülmekte
dir. Uzun süredir 
kamuoyunun da 
gündeminde olan 
emekli aylıklarındaki 
azalmalara bir 
çözüm getirilmelidir. 
2000 sonrası dönem 
için tek bir gün
celleme katsayısı ve 
aylık bağlama oranı 
belirlenmelidir."

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların salisen yapılması rica olunur.

BEYZA PETROL
Hisar Malı. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 

Tel : 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ - TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
Ş)MINELI- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

SMILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TIMAâ
“SUYUNU BOŞA

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çileden çıkartan ücretler sana eriyoı
Uzun zamandan beri 
tüketicinin tepkisini 
çeken banka ücret
leriyle ilgili yeni 
dönem başladı. 
BDDK, tüketicilerden 
alınacak ücret, 
komisyon ve mas
raflara ilişkin yönet
melik taslağını 
yayınladı.
Taslak ile 20 ücret 
kalemi dışında hiçbir 
ücretin alınamaya
cağı bir model oluş
turuldu. Ücret talep 
edilebilecek her 
ürün ve hizmet için 
tüketicinin ayrı ayrı 
onayının alınması 
zorunlu olacak.
Ücretlerde yıllık 
yüzde 20'nin altında
ki artışlarda 
tüketicinin bil
gilendirilmesi zorun

lu olacak. 
Ücretlerdeki yıllık 
yüzde 20'nin 
üzerindeki artışlarda 
ise finansal kuru
luşlar tüketiciye 
ulaşarak yeniden 
tüketicinin onayını 
alacak.

TÜKETİCİ 
KREDİSİNDE TEK 
ÜCRET
Finansal tüketiciler
den tahsil edilen 
dosya masrafı, istih
barat ücreti, kredi 
işlem fişi ücreti, 
kredi dekont ücreti, 
ödeme planı 
değiştirme ücreti, 
değişken taksitli 
ödeme planı ücreti 
gibi onlarca ücret 
kalemi kaldırılıyor.

Ayrıca tüketici kre
disi olmasına rağ
men, vatandaşların 
acil nakit ihtiyaçları 
nedeniyle kullandık
ları kredili mevduat 
hesapları ile taksitli 
nakit avans çekim
lerinden tahsis 
ücreti alınmayacak.

BANKA 
KARTINDAN ÜCRET 
ALINMAYACAK 
Bankalar artık yıllık 

üyelik ücreti 
almadıkları bir kredi 
kartı türü sunmak 
zorunda olacaklar. 
Banka kartları ve 
sanal kredi kartların
dan üyelik ücreti 
alınmayacak.

HANGİ ÜCRETLER 
KALDIRILDI?
1. Onaysız yapılan 
bildirimler,
2. ipotek fek ücreti, 
3. Kiralık kasa 

ziyaret ücreti, 
4. Bozuk para tüm- 
leme ücreti, 
5. Borcu yoktur 
yazısı ücreti, 
6. Dekont yazdırma 
ücreti, 
7. Hesap bakım 
ücreti, 
8. Hesap özeti gön
derim ücreti, 
9. SMS gönderim 
ücreti, 
10. Hesap işlemsizlik 
ücreti, 
11. Hesap cüzdanı 
yazdırma ücreti, 
12. Banka kartı 
ücreti, 
13. Hesap açma- 
kapama ücreti, 
14. Dosya masrafı, 
15. Kredi istihbarat 
ücreti, 
16. Kredi işlem fişi 
ücreti,

17. ödeme planı 
değiştirme ücreti, 
18. Değişken taksitli 
ödeme planı ücreti, 
19. Sanal kredi kartı 
ücreti, 
20. Kendi hesabına 
para yatırma ücreti, 
21. Reddedilen kredi 
ücreti, 
22. Kredili mevduat 
hesabı kullanım ve 
tahsis ücreti, 
23. Taksitli nakit 
avans komisyonu, 
24. Hareketsiz kredi 
kartı yıllık üyelik 
ücreti,
25. Hareketsiz hesa
ba ilişkin hesap işle
tim ücreti,
26. Belge talep
lerinde ilk yıl için 
belge ücreti

Hükümetten 20 milyon ıtatandaşa müjde
20 milyon kişiyi 
ilgilendiren torba 
yasa için geri sayım 
başladı.
Tasarının yasalaş
ması, Meclis'teki 
tatilin biteceği 1 
Ekim'e kalmayacak. 
28 Ağustos'tan 
sonra torba yasa 
çıkarılacak. Meclis 
Genel Kurulu, 
tasarının 126 madde
lik ilk 5 bölümünün 
görüşmesini tamam
lamıştı. 28 
Ağustos'tan sonra 
son bölümdeki 22 
madde de görüşüle
cek. Yasanın çık
masıyla prim, vergi 
ve trafik cezası

borcu olanlardan 
atama bekleyen 
öğretmenlere, 
taşeron işçilerden 
madencilere kadar 
milyonlarca kişinin 
yüzü gülecek. İşte 
torba yasayla gele
cek düzenlemeler: 
BORÇLAR 
SİLİNİYOR 
-40 bin öğretmen 
ataması yapılacak. 
-SGK'ya olan prim 
borçlan yapı- 
landırılacak.
-Prim borcu olan
ların gecikme zammı 
ve faizleri silinecek. 
-Yapılandırılan 
borçlar, 18 taksitle 
36 ayda ödenebile

cek. Taksitle 
ödenecek borç ana
parasına yüzde 1.05- 
1.15 arasında 
ekleme yapılacak. 
-2011'deki aftan 
yararlananlar, yeni af 
için başvurabilecek. 
-Geçmiş borçlarını 
ödeyen esnaf, süresi 
doluyorsa emekli 
olabilecek.
-Motorlu Taşıtlar 
Vergisi borcu ve 
trafik cezası bulunan 
yaklaşık 6 milyon 
taşıt sahibine ödeme 
kolaylığı sağlanacak. 
-Vergi cezaları silin
meyecek. Vergi asıl- 
ları ve cezaların 
tümü yeniden yapı

landırma kapsamın
da tahsil edilecek. 
HACİZLER KALKIY
OR
-Hacizler, yapılan 
ödeme nispetinde 
kaldırılacak.
-120 liranın altında 
kalan trafik

cezalarının tahsilin
den vazgeçilecek.
-12 liranın altındaki 
karayolu geçiş ücreti 
cezası alınmayacak.
-65 yaşını dolduran
lara yersiz ödenen 
aylıklar ile bunlardan 
doğan ceza ve

faizler silinecek.
-işçilerin yer 
altındaki çalışma 
süresi haftada 
en çok 36 saat 
olacak. Günlük 
çalışma süresi 
6 saati 
geçemeyecek.
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Körfoz Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 613 24 07
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

Itfaty* 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 5$
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

। Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 613 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. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Mûd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 00
Yeni kapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT ~

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

Gemlik Körfez 6EI1İISİIEIIIH

HARTAN ELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev, Kast 513 23 20
Mer.Sa0.Ooağı 513 10 88
Tomokıy Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 014 00 88

TAKSİLER\~

BELEDİYE

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

___________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 613 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 66 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol a-13 10 tv
MAR-PET si> 30 33
Tuncay Otogar B13 18 48
Beyse Petrol ______Q1 o»

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4955 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Bİ KÜÇÜK 

EYLÜL
MESELESİ 

11.45-14.00-16.30
KORKU YOLU 
12.00-14.00- 
16.00-18.00-

20.15

5133321 
——J



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

İGemlikKSrfez

I OTOMOTİ
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...
^ngifiJBtrauı ^Ja/iirÇbunuui

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 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
http://www.manastiremlakgemlik.com
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DOĞANIN HÂZİNESİ
(Zeytinyag

[KAVLAK] 

’‘JtiYlInYOSU*

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAtönmarkâsı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubes1nipxyşnında, ’ 

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

JlK^YlAKfl 
(I^IIYTİN RllÇl't-1] £7 2 t»

[Kestane Şekeri ■ 
[Yöresel Reçelle» 
■Kozmetik Ürünle!

ŞUBELER: Kumla Fabrika- Kûmla İskele?Gehlıls. (İstiklal Cad.)- Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

Tel:5120512
www.kavlak.com.tr

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

25 Ağustos 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

unviV.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

Gemlik’teki eğitim kurumandaki müdürler yeni yönetmelik gereği görevlerinden alındı, sadece 5 müdür yerini koruyabildi

Gemlik'le ekililer müdiirsiiz kaldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MİLLİ EĞİTİMDE TEMİZLİK
Milli Eğitim de beklenen görevden almalar 

gerçekleşti.
AKP hükümetinin Milli Eğitim’i dizayn progra 

minin bir ayağı olan, Bakanlığa bağlı eğitim 
kurumlanndaki okul müdürlerinin görevden alın 
malan için yapılan yönetmelik değişikliği, 
okullar açılmadan yürürlüğe sokuldu.

4+4+4 uygulamasından sonra çıkarılan yönet
melik ile aynı okulda 4 yıl müdürlük yapan idare 
çiler başan ve liyakata bakılmaksızın, II Milli 
Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin vereceği 
puanla görevlerinden alınıyorlar.

Gemlik’te 75 puanı alamayan 16 okul müdürü 
görevlerinden alındı. 5 müdür ise görevinde 
kaldı. Devamı sayfa 4’de

TEOG sonuçlannın 
açıklandığı gün, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışan 
ilçemizdeki 31 Te 
mel Eğitim Kurumu 
ile 9 Orta öğretim

kurumu ve 4 yaygın 
öğretim kurumunda 
görev yapan müdür
lerden sadece Cum 
huriyet İlköğretim 
okulu Müdürü
Adnan Uluğ, Gemlik 
Anadolu İmam Hatip

Lisesi Müdürü 
Mehmet Tükmen, 
Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Turan Polat 
ile Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu

Hüseyin Kaftan, Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü Na 
zım Hikmet Seren’in 
okul müdürü 
görevlerinde 
kaldığı öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

Tartışma kanlı bitti: 1 iilü 1 naralı
İlçemiz Ahmet Süren aralarında husumet 
Meydanı’nda çıkan bulunan Faruk Ünal 
bıçaklı kavgada 1 kişi ile Serkan G. tartış-
öldü, 1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Eski Pazar Caddesi 
Ahmet Süren Meyda 
nı'nda karşılaşan,

maya başladı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
Serkan G, Faruk 
Ünal'ı göğsünden

bıçakladı. 112 Acil 
Servis ekipleriyle 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’ne sevk edilen 
Ünal, tüm müda-

darbesiyle yaralanan 
ve olay yerinden 
kaçan Serkan G. 
tedavi için gittiği 
Bursa'daki has-

halelere rağmen kur- tanede, durumu fark 
tarılamayarak yaşama eden polis memurla 
veda etti. Bıçak rınca gözaltına alındı.

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 öneri 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, “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
unviV.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik’teki eğitim kurumundaki müdürler yeni yönetmelik gereği 
görevlerinden alındı, sadece 5 müdür yerini koruyabildi

Gemlik’te okullar miidiirsiiz kaldı
Milli Eğitim 
Camiasında beklenen 
müdür kıyımı nihayet 
gerçekleştirildi. 
TEOG sonuçlarının 
açıklandığı gün, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı olarak çalışan 
ilçemizdeki 31 Temel 
Eğitim Kurumu ile 9 
Orta öğretim kurumu 
ve 4 yaygın öğretim 
kurumunda görev 
yapan müdürlerden 
sadece Cumhuriyet 
İlköğretim okulu 
Müdürü Adnan Uluğ, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Tükmen, Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet Turan 
Polat ile Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Hüseyin Kaftan, Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü Nazım 
Hikmet Seren’in okul 
müdürü görevlerinde 
kaldığı öğrenildi. 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın okul müdür-

A.Turan PolatAdnan Uluğ

lerinin asıl görev
lerinin öğretmenlik 
olduğunu, müdürlük 
görevinin ek görev 
olarak verildiğini 
belirterek, 4 yıl aynı 
okulda öğretmenlik 
yapan okul müdür
lerinin görevlerinden 
alınmasıyla ilgili ola 
rak hazırladığı yönet
melik uygulamaya 
kondu. Gemlik’te 
veliler ve öğrenciler 
arasında şok 
yaşanırken, 16 okul 
müdürünün görev
lerinden alınmasıyla 
ilgili olarak Türk 
Eğitim Sen ve Eğitim
sen Sendikaları

Mehmet Türkmen

Gemlik temsilcilik
lerinden yapılan açık
lamada, Milli Eğitim 
Müdürleri ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlerinin 
Eğitim Bir Sen 
Sendikasına bağlı, 
iktidarı destekleyen 
sendikaya üye öğret
menleri yüksek puan 
vererek diğer okul 
müdürlerinin görev
lerinden uzaklaştırıl
masının sağlandığını 
söylediler.
Gemlik’te 16 okul 
müdürünün görevden 
uzaklaştırılması son
rasında yapılacak 
yeni atamalarda ikti
darın eğitimde siyasal 

kadrolaşmayı gerçek
leştireceklerini amaç 
ladıklarını, bunun 
takipçisi olacaklarını 
açıkladılar.
Türk Eğitim Sen ve 
Eğitim Sen Sendikası 
Gemlik Temsilciliği 
bundan sonra yasal 
süreci takip edecek
lerini söyledi.

DEĞERLENDİR 
MELER YANLI 
Yıllardır ilçemizde bir 
okulda müdürlük 
görevini yürüten bir 
okul müdürü 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Öğrenci 
Tesilciliği, okul aile

Hüseyin Kaftan 

birliği ve öğretmenler 
puanlamasında en 
yüksek puanı aldığını, 
ancak, İİçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğündeki 
Şube Müdürü ile Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 
puanlaması ile 75 
puan altında 
bırakılarak görevden 
alındığını söyledi. 
İlçeye yeni atanan ve 
6 ayını doldurmamış 
bir şube müdürünün 
puanlama yapmasının 
mümkün olmadığına 
da açıklık getiren 
Okul Müdürü, “Bu 
yapılan siyasi bir 
yapılanmadır.

N.Hikmet Seren

Mesleklerinin önemli 
bir bölümünü yönetici 
olarak geçirmiş olan 
okul müdürlerinin 
öğrenci, veli ve çevre 
ile yürütülen başarılı 
çalışmalannda 
liyakati dikkate 
alınmadan yalnız 
hükümeti destekleyen 
sendikanın biçim
lendirdiği atamalann 
yapılması velilerin, 
öğrencilerin ve öğret
menlerin tepkisi 
yanında kurum içinde 
huzursuzluklara da 
yol açacak. Yeni 
atanan müdürlere de 
iyi gözle bakılmaya
cak” dedi

Manasiır’daki kazada alümden döndüler

i araçta.ölümden döndül

Küçük Kumla’dan 
Gemlik yönüne 
gelmekte olan Emre 
Yaman yönetimin
deki 34 LH 1471 
plakalı araç, 
Manastır Taksi 
Durağı’nın 
ilerisinde bulunan 
Mehmet Sitesi 
önünde aşırı hız 
sonucu 
direksiyon hakimi 
yetini kaybedince 

elektrik direğine 
çarparak, takla attı. 
Kazada şans eseri 
ölen olmadı.
Olay, Cumartesi 
günü saat 23.15 
sıralarında 
meydana geldi. 
Emre Yaman yöneti
mindeki özel araç 
yanındaki arkadaşı 
Çınar Ateş ile birlikte 
Gemlik’ doğru 
gelirken aracın

direksiyon hakimiye 
tinin kaybolması

sonucu yol kenarın
da bulunan elektrik 

direğine çarptı. 
Çarpma şiddetiyle 
Küçük Kumla 
Gemlik asfaltı altın
daki tali yola düştü. 
Düşüş esnasında 
çıkan ses üzerine 
çevrede oturanlar- 
balkon ve pencere 
terine koşarak kaza
yı merakla izlediler. 
Anayoldan tali yola 
düşen araçtaki 
sürücü ve arkadaşı 

çevreden yetişen
lerce araçtan 
çıkarıldı.
112 Acil Ambulansı 
olay yerine gelerek 
araçtan çıkarılan 
kişileri ayakta 
tedavi etti.
Polis kaza yapan 
Emre Yaman’ın 
ifadesini alarak, 
kaza ile ilgili soruş
turma başlattı.
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îililanılıiiiıioyması ifili
Bursa'da bir kişi, 
evine gelen şahıs
ların silah zoruyla 4 
bin 300 lira ve 2 
adet cep telefonunu 
gasp ettiğini iddia 
ederek polise müra
caat etti.
Olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde mey
dana geldi.
İddiaya göre, A.S., 
evine gelen N. 
kadını evine davet 
etti. 1 saat sonra 
A.S.'nin evinin zili 
tekrar çaldı. N. isimli 
kadın A.S.'nin tanı
madığı 2 erkek şahsı 
içeriye aldı. Daha

MbHlfeMMIrai
Karacabey 
ilçesinde, tır, cip ve 
otomobilin karıştığı 
kazada ölen ve 
yaralanan kişilerin 
kimlikleri belirlendi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-İzmir karayol
unun 51. kilome
tresinde Gölkıyı 
Kavşağı'ndaki kaza
da yaşamını yitiren
lerin, Avusturya 
plakalı cipin 
sürücüsü 53 yaşın
daki Mehmet Nuri 
Sağman, babası 77 
yaşındaki 
Abdürrezzak

sonra N. ile tartışan 
2 kişi belindeki 
silahı çıkartarak 
A.S.'den para istedi. 
Şüphelilerden 
korkan A.S. 4 bin 
300 lira ve 2 adet 
cep telefonunu tanı
madığı kişilere 
verdi. 2 şahsın ve N.

Sağman ve kardeşi 
47 yaşındaki Selma 
Özbingöl olduğu 
tespit edildi.
Mehmet Nuri 
Sağman'ın annesi

isimli kadının kaç
masıyla A.S., duru 
mu polise bildirdi.

KUMLA’DA 4.858 
PAKET KAÇAK 
SİGARA ELE 
GEÇİRİLDİ 
Öte yandan, 
ilçemiz Siteler

Vahidi Sağman ile 
16 SZ 803 plakalı 
otomobilde bulunan 
sürücü Hakan 
Kayan (41), Derya 
Kayan (38), Mustafa 

Mahallesi'nde mey
dana gelen bir 
başka olayda ise, 
şüphelendikleri bir 
aracı durduran polis 
ekipleri, arama 
yaptı. Aracın 
içerisinden değişik 
markalarda 348 
paket, M.K.'nın 
evinde yapılan ara
mada ise 4 bin 858 
paket kaçak sigara, 
605 kutu kaçak 
makaran ve 6 kilo 
kıyılmış tütün ele 
geçirildi. Olayla 
alakalı M.K., gözaltı
na alındı.
Polis, her iki olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı

Tosunoğlu, Fatma 
Özge Kayalı ve 
Mehmet Kayalı 
olduğu belirlenen 
yaralıların tedaviler
ine Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve Karaca 
bey Devlet Hastane 
si'nde devam edili 
yor. Cipteki gurbet 
çilerin, İzmir'deki bir 
düğüne katılmak 
üzere Avusturya'dan 
yola çıktığı, 33 E 
7239 plakalı tırın 
sürücüsünün ise 
kazayı yara almadan 
atlattığı öğrenildi.

Otomohil, »ol 
kenarındaki 

çeşmene çarptı: 
5 varalı

Harmancık 
ilçesinde, bir oto
mobilin yol 
kenarındaki çeşm
eye çarpması 
sonucu 5 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Ertan Aydın (39) 
idaresindeki 16 YR 
567 plakalı otomo
bil, ilçeye bağlı 
Çakmak 
Mahallesi'nde yol 
kenarında bulunan 
çeşmeye çarptı. 
Kazada, sürücü 
Ertan Aydın ile 
araçta bulunan 
Havva (43), Ergin

Orhangazi'de 
Motosiklel Minibüse

Çarptı: 2 Yaralı

(16), Şahinder (15) 
ve Ali Aydın (13) 
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hayati tehlikesi 
bulunduğu öğre
nilen Şahinder 
Aydın, ilk 
müdahalesinin 
ardından 
Kütahya'nın 
Tavşanlı ilçesindeki 
Doç. Dr. Mustafa 
Kalemli Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi

lııwııııııılıı M sima çıttı
Bursa’nın Kestel 
ilçesinde bir kamy
onu durduran polis 
ekipleri, yem çuval
larının arasına 
gizlenmiş 266 bin 
500 paket kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
il merkezine kaçak 
sigara getirileceği . 
istihbaratına ulaştı. 
Kestel ilçesi gir

işinde 06 plakalı 
kamyonu durduran 
ekipler, arama yaptı. 
Yem çuvallarının 
arasına gizlenmiş

266 bin 500 paket 
değişik markalarda 
sigara bulunurken, 
olayla alakalı A.K. 
ve B.Ç. gözaltına

alındı. Emniyetteki 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden A.K. 
tutuklandı.

Orhangazi-lznik 
karayolunda 
minibüse arkadan 
çarpan motosik
lette bulunan 2 kişi 
yaralandı. 
Kaza, Orhangazi- 
iznik karayolu üzeri 
Yeniköy 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İznik 
istikametine seyre
den 16 M 8545 
plakalı minibüs 
sürücüsü 
Muhammed Akçay 
(34), sola dönerek 
toprak yola girmek 
istedi. Bu sırada 
arkadan gelen 
Emrullah Demirbaş 
(28) yönetimindeki 
55 BM 464 plakalı 

motosiklet, dönen 
minibüse ön 
tarafından çarptı. 
Çarpışmanın et 
kişiyle yola savru
lan motosikletteki 
sürücü Demirbaş 
ve arkasındaki 
Gamze Kılıçaslan 
(24) yaralandı.
Yaralılara ilk müda
haleyi kaza yerinde 
yapan 112 Acil 
Servis ekipleri, 
Kıhçaslan'ı Gemlik, 
Demirbaş'ı ise 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MİLLİ EĞİTİMDE TEMİZLİK
Yıllarını yöneticilik yaparak geçiren bir 

çok öğretmen ucube bir yönetmelik ile 
görevlerinden alındılar.
Asıl sorun, AKP’nin paralel yapıdan 

sonra Milli Eğitimdeki kadrolara kendi 
dünya görüşünde ‘imam öğretmenler’ 
yerleştirmek olacak.

Gemlik’te izlediğim kadarıyla, yönetici 
kadrolarına hep imam hatip kökenli kişiler 
getiriliyor.

İmam Hatiplilik ön plana çıkarılıyor.
Bunu geçtiğimiz günlerde açıklanan 

TEOG sonuçlarını düzenleyen yönetmelik
te de gördük.

8. sınıfı bitiren ve sınavlara giren öğren
ciler ilk tercihlerinde yerleştirilemezse 
istese de istemese de İmam Hatip Okulla 
rı ile meslek liselerine yönlendiriliyor.

Yani, öğrenciler zorla İmam Hatipli yapıl
mak isteniyor.

Onun için yalnız bu yıl yüzlerce imam 
hatip lisesi açıldı.

Okul müdürleriyle ilgili yapılan yönet
melik değişikliğinde puanlama sistemi 
getirildi.

4 yıl okul müdürlüğü yapan bir 
yöneticinin yeniden müdürlükte kalması 
için çalıştığı okul öğrenci temsilcisi, okul 
aile birliği başkanı ve yardımcısının vere
ceği puan toplamı 35.

İlçe Milli Eğitim müdürlüğünde görevli 
ilgili Şube müdürü ve İl Milli Eğitim 
Müdürünün vereceği puan ise 65.

75 puanı aşan kişi görevinde kalacak.
Gemlik’te Türk Eğitim Sen’e göre 16, 

Eğitim Sen Sendikasına göre 14 müdür 75 
puan barajını aşamadı.

Sadece Umurbey, Borusan, Anadolu 
İmam Hatip, Kız Meslek ve Cumhuriyet 
okul Müdürlerinin barajı aştığı ve görev
lerini koruduğu belirtiliyor.

Örneğin, yıllarını Halk Eğitim Müdürlüğü’ 
ne vermiş ve bu konuda profesyonelleş 
miş, birçok başarı belgesi bulunan Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Rüveyde Kılıçlar 
bile barajı geçmemiş.

Ama bana verilen bilgilere göre daha 
önce sınıfta öğretmenlik bile yaptırıla- 
mayan bir yöneticiye şube müdürü ve İl 
Milli Eğitim müdürünün verdiği puanlarla 
85 puan almış ve yerini korumuş.

Nedeni belli.
Kendilerinden olması.
Gemlik’te bu işi dizayn edenlerin AKP 

yönetimi ile hükümet yanlısı Eğitim Bir - 
Sen Sendikası olduğunu diğer sendikalar 
belirtiyor.

İlçemize yeni İznik ten yeni vekil olarak 
atanan şube müdürünün 6 ay o ilçede 
göre yapmadan müdürlere puan vere
meyeceği yönetmenlikte belirtildiği halde, 
bir aylık sürede müdürler için puan 
verdiği belirtiliyor.

İktidar devletin her kademesinde kadro
laşmasını sürdürecek.

Paraleli öğretmen ve yöneticilerden 
sonra, milliyetçi ve solcu müdürleri temiz 
leyecekler.

Milli Eğitimi imamlaştıracaklar.

GEMLIKIN İLK TEK BELGELİ ACENTASI...

BUHTtfİH TURİZM «CEHTESİ AÇILDI
İlçemizde hizmet 
verecek olan 
Burtvin Seyahat 
Acentası hizmete 
girdi.
Profesyonel Seyahat 
Acentası Rehberi 
Tansu Erçevik 
tarafından Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Fatih Caddesi’nde 
hizmete açılan 
ilçemizde tek 
Seyahat İşletme 
Belgesi Acentası 
olan Burtvin, Kültür 
Bakanlığı ve 
Seyehat Acentalar 
Birllği’nin deneti
minde Yetkili 
Seyhaat Acentası 
olarak, Es Tur, Jull 
Tur, Anı Tur, Mika 
Tur, Gezinet, 
Turistica firmalarının

acentası olarak 
hizmet verecek. 
Acenta sahibi Tansu 
Erçevik, Gemlik te 
lik olarak turist 
rehberi belgesi 
bulunan ve meslek
te uzun yıllar çeşitli 
firmalarda Turist 
Rehberi olarak 
hizmet verdikten 
sonra doğduğu 
ilçeye hizmet vere- 
mek istediğini 
söyledi.
Gemlik’te Turist 
Rehberi belgesi olan 
kimsenin bulun
madığına dikkat 
çeken Erçevik, 
“Gemlik’te Seyahat 
Acentalan Birliği 
hizmeti bugüne 
kadar ikincil kişiler 
tarafından taşeronca

MflG ekipleri
kayıp neneleri

MAG Ekipleri 
İstanbul’da Deniz 
bisikleti ile kay
bolan gençleri ara
mak için Erdek 
kıyılarında arama 
çalışmalarına 
başladı.
İstanbul’da çalış
maları yürüten 
Koordinasyon 
Merkezinin isteği 
üzerine Gemlik 
Belediyesi Tarafın 
dan tahsis edilen 
araçla olay yerine 
gittiler. Bölgede 
Akut ekipleri ile 
buluşan MAG Acil 
Müdahale ekibi

gece geç saatte 
başlayan çalış
malarını hala 
sürdürüyorlar. 
Sahile kıyısı olan 
bütün il ve ilçel
erde Afad ekip- 
leride arama çalış
malarını gönüllü 
ekiplerin desteği ile 
sürdürüyorlar. 
Bursa Mag-Der den 
yapılan resmi açık
lamada arama 
çalışmalarını 
yürütme çalış
malarına destek 
veren Gemlik 
Beledi yesine 
teşekkür edildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ımıııımııııııııııı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

yerine getirilmiş. 
Bu durum bundan 
sonra ehli kişi 
aracılığıyla yapıla
caktır” dedi.
Sakarya Üniveritesi 
Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Balıkesir 
Üniversitesi Turizm 
İşletmecilik ve 
Otelcilik Fakültesi 
Turis Rehberi 
Lisansı, Anadolu 
niversitesi Açıköğ 
retim Fakültesi 
Halkla ilişkiler Ön 
Lisans program
larını tamamlamış 
olan Tansu Erçevik, 
Gemliklilerin kaliteli 
-turizm hizmeti ala
bilmeleri için 
işletmesini 
Gemlik’te açtığını, 
okullarda turizm

rehberliği, okul 
eğitim turları, tarihi 
ve turistik kent 
turları, kaplıca 
turizmi, otel rezer
vasyonları, uçak 
biletleri satışı, oto
büs, lisanslı otobüs, 
minibüs vb. kirala- 
malan, toplantı ve 
seminer organizas 
yonları gibi 
hizmetler vereceğini 

‘söyledi.
Seyahat etmek 
isteyenlerin 
kendilerini 
www.burtvinturizm. 
com veya 
www. bu rsadanhafta 
sonuturlari.com 
wep adreslerinden 
izleyebileceklerini 
söyledi.

I ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

(ALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
Möracootların şahsen yopılması rito olunur.

AKCflN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : O 224 513 10 79

KAYIP
T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 

HABERLEŞME BAKANLIĞINDAN ALINAN 
16ZA300 PLAKALI ARACA AİT K2 BELGESİ 

KAYBOLMUŞTUR. HURUMSUZÖUR. 
EKİN ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

T' MA “SUYUNU BOŞA 
I lllft £ HARCAMA”

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

http://www.burtvinturizm
sonuturlari.com


25 Ağustos 2014 Pazartesi Gemlik KHrfez Sayfa 5

40 okul müdürünün görevden alınması üzerine Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Cemal Eser tepki gösterdi

Eser; "Milli efliilmde tayım ve kaos ııaf
Yaklaşan 2014- 2015 
eğitim öğretim 
sezonu, okullarını 
öğrencilerine hazır
lamaya çalışan ve 
bu kapsamda hükü 
metçe verilmeyen 
ekonomik desteği 
sponsorlardan 
sağlamakla meşgul 
okul müdürleri 
görevden alındı. 
Kayıt, Nakil, Tercihle 
boğuşan ve birçoğu 
yıllık izin bile kullan
mayan okul müdür
lerinin görevden 
alınması ile ilgili 
açıklama yapan Türk 
Eğitim Sen İlçe 
Temsilcisi Cemal 
Eser duruma tepki 
göstererek açıklama 
yaptı.
Eğitim Öğretimin 
başlamasına sayılı 
günler kala oluşan 
bu durumun eğitim 
de kaos anlamına 
geldiğini belirten 
Eser; “Hükümetin 
çıkardığı kanun hük
münde kararnamey 
le 4 görev yılını dol 
duran okul müdür
lerinin tamamı 
havuza alınıp, yapı 
lan değerlendirmey 
le paralelci avı 
bahanesi ile AKP’li 
olmayanlar tüm 
müdürler görevden 
alındı. 60 puanı Milli 
Eğitim müdürlerinin 
verdiği değer
lendirmede görevde 
kalmak için 75 puanı 
geçmek gerekiyor
du. Çalıştığı okulda 
4 yılını tamamlaya 
rak havuza alınan 16 
bin okul müdürünün 
değerlendirme 
sonuçlan açıklandı. 
Hükümetin öğret
men kolu görüntüsü 
veren yandaş sendi
ka üyesi olan müdür 
lerin neredeyse 
tamamı 75 puan 
barajının altında 
kaldı ve görevlerine 
son verildi, ancak 
müdürler yerlerine 
yenileri atanana 
kadar görevde kala
bilecek” dedi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“MEB, tüm ülke 
çapında başlattığı

Cemal Eser

siyasal kadrolaşma 
operasyonu ile başta 
Türk Eğitim Sen 
üyesi okul müdürleri 
olmak üzere, bugüne 
kadar karşısında 
engel olarak gördü 
ğü bütün eğitim 
yöneticilerini tek tek 
tespit ederek ayık- 
lamıştır. MEB, eğitim 
yöneticilerini tama
men siyasi iktidar 
çizgisinde olan kişil
erden oluşturarak, 
dayatmacı poli- 
tikalannı yukarıdan 
aşağıya “emir-kormı- 
ta” zinciri içinde 
hayata geçirmeye 
çalışmaktadır. 
Bakanlığın bu kadar 
kapsamlı bir tas fi 
yeye yönelmesi, 
aslında aynı zaman
da kendi başansı- 
zlığının itira fı niteli 
ğindedir. Eğitim 
yöneticileri değer
lendirme sonuçları
na göre görevden 
alınan ve görev 
süresi uzatılan okul 
müdürlerinin şendi 
kal aidiyetine bak
tığımızda, eğitimde 
tarihin en büyük tas
fiye operasyonu ve 
siyasal kadrolaşma 
girişimi ile karşı 
karşıya olduğumuz 
anlaşılmaktadır. 
Değerlendirme 
formu tamamen 
yöneticinin tutum ve 
davranışlarını ölçm
eye yöneliktir.
Ancak, değer
lendirme formunda 
yer alan sorulara 
verilen cevapların 
mutlak suretle bir 
gerekçesinin olması 
gerekmektedir. 
Yöneticinin değer
lendirmesi yapılırken

gerekçesiz bir şe 
kilde puan verilmesi 
hukuka aykırı ola
caktır.
Örneğin; ‘‘Gereksiz 
ve yersiz tartışmalar
dan uzak durarak 
dikkatini korur” 
‘‘Gerektiğinde 
yetkiyi ve karar ver
meyi astlarına 
devreder ve onların 
karannı destekler, 
saygı duyar” 
“Muhatabını dikkatle 
dinler, eleştiriye açık 
katılımcı bir yönetim 
dili kullanır” 
“Personeli değer
lendirme konuların
da objektif, tutarlı 
güvenilir ve adildir” 
“Değişimin kaçınıl
maz olduğuna inanır, 
kurumunu değişime 
ayak uydurmak için 
tedbirler alır, uyum 
çalışmalarını planlar 
ve uygular” 
“Çalışanlar etkili 
performans göster
mediğinde fark eder, 
rehberlik sağlar, ted
birleri alır ve gerek
tiğinde ilgili 
prosedürü başlatır” 
“Sınıfa girip denetim 
yapar mı” türünden 
bu sorulara düşük 
puan takdiri yapıla
bilmesi için mutlak 
suretle hukuken 
geçerli olabilecek 
şekilde gerekçe- 
lendirilmesi ve bu 
konuda ellerinde 
mutlak bir bilgi ve 
belge olması gerek
mektedir.
Örneğin ilçemizde 
30 Haziran 2014 de 
göreve başlayan Ali 
Kütük Ortaokulu 
Müdürü, daha per
sonelini bile tanı
madan bu değerlen 
dirmeden 52 puan 
alarak görevine son 
verilmiştir.
Son 2 yılda 3 defa 
Kaymakam ve Milli 
Eğitim Müdüründen 
Üstün Başarı 
Belgesi alan Okul 
müdürü görevden 
uzaklaştırılmıştır. 
2014 TEOG sınavın
da Türkiye birincisi 
çıkaran okulun mü 
dürü ödüllendirme 
beklerken görevden

alınmıştır.
Görev yaptığı süre 
zarfında, neredeyse 
sıfır noktasından 
aldığı ilçemizin 
gecekondu mahalle
si okulunu, gerek 
sportif gerek 
akademik başarılan 
ile sürekli ilçenin 
konuşulan okulu 
haline getiren. Belli 
branşlarda Bursa ve 
Türkiye birincilikleri 
kazanan okul müdü 
rü adeta başarısının 
cezası olarak 
görevden alınmıştır. 
Genel olarak 
bakıldığında merkezi 
sınavlarda Bursa’da; 
başarı sıralamasında 
Nilüfer’den sonra 2. 
Sırada olan ilçemiz 
eğitim camiası adeta 
başarının cezasını 
çekmekte ve okul 
öğretmenleri ve aile 
birliği başkanların- 
dan 40 üzerinden 40 
puan alan müdürler, 
milli eğitimlerinin 
adeta sıfırcı hocalar 
gibi verdiği komik, 
yanlı, adaletsiz puan 
laria görevlerinden 
alınmıştır.
İlçemizde 20 müdür
den 14 ü düşük 
puanlarla elendi ve 
görev süreleri uzatıl
madı. Bu bir 
kıyımdır, zulümdür 
ve kadrolaşmadır. 
Elenen müdürlerin 
tamamına yakını 
MEB’in yaptığı 
görevde yükselme 
sınavları ile bu 
makamlara atan
mışlardır. Devam 
edenlerin tamamına 
yakını ise hükümete; 
memurların aleyhine 
her durumda bile 
desteğini esirgeme 
yen yandaş sendika 
üyesi müdürlerdir. 
Bilindiği üzere 
ilçemizde bu puan
lan veren ilçe milli 
eğitim müdürü; bu 
göreve vekâleten 
başlayalı henüz 2 ay 
bile olmamış ve 
değerlendirdiği kişi
leri tam tanıma fır
satı bulması imkân
sız olan Ayşe Ziver 
Karataş Okulu 
müdürüdür ve liste 

ler incelendiğinde 
kendi kendisine de 
puan vermiş ve 100 
üzerinden 99 üzeri 
puan almayı başar
mıştır. Şube 
müdürü ise vekâle 
ten bu işi yürütmek
te ve asli kadrosu 
İmam Hatip Lisesi 
müdür yardımcılığı 
dır. O da kendi 
müdürüne yeterli 
puanları vermiş, 
kendi dünya görüşü 
nü benimsemeyen 
herkesi elemeyi 
başarmıştır. İl de ise 
puan verici ilçe mü 
dürterinin 17'sinin 
16’sı vekâleten 
görevlendirmedir. 
Kimisi öğretmen 
kimisi müdür yardım 
cısı kimisi ise okul 
müdürüdür. Şube 
müdürlerinin ise 
neredeyse tamamı 
Danıştay kararı ile 
şube müdürlükleri 
düşmüş kişilerden 
oluşmaktadır. 
Aylardır ilan ettiği 
miz endişelerimiz ve 
çekincelerimiz ne 
yazık ki doğru çık
mıştır. Listeler yan
daş sendikada ve 
AKP teşkilatlarında 
oluşturulmuştur. 
Ramazanda iftar 
programlarında, 
fotoğraflar çektirip 
altına okul yönetici
lerini belirliyoruz 
diye yorumlar 
yaparak sosyal 
medyadan paylaşan 
Eğitim Bir Sen İl 
Başkanı Numan Şe 
ker’in açıklamaları 
bu durumun 
ispatıdır. Sınavlar 
kazanarak atanmış 
ve bileğinin hakkıyla 
yıllardır idarecilik 
yapmış insanlar sırf 
bizim gibi düşün
müyor bize köle 
olmuyor diye kıyıma 
uğratılmıştır.
Darbe dönemlerini 
ve 28 Şubat sürecini 
mumla aratan bu 
baskı ve sindirme 
dönemi de er geç 
tarihte bir kara leke 
olarak yerini alacak
tır. Bunları yapan 
ya da alet olanlar 
unutmasınlar ki, 2 

sene öncesinin 
kahraman polisleri 
bu gün hâkim 
karşısmdadır, 
hükümetler geçici I 
devlet daimidir.
Kamu adına görev 
yapanlar, irade koy- ' 
anlar asla adaletten I 
şaşmamalı, yaptığı 
yanlışın hesabının I 
bir gün mutlaka, 
dühyada olmazsa 
öteki dünyada hesa 
binin sorulacağını 
unutmamalıdır.
Rüzgâr eken fırtına 
biçer, okuluyla 
öğretmeni ile velisi 
ile öğrencisi ile 
bütünleşmiş insan
ları o koltuklardan 
aldınız. Yerlerine 
getireceğiniz adam 
lannız o koltuklarda 
rahat oturamayacak- 
lardır. Bulundukları 
her ortamda kul 
hakkı, adalet ve 
mazlum edebiyatı 
yapan zihniyetin 
nasıl yezidi bir zih
niyete sahip olduğu 
gün gibi ortaya çık
mıştır. Buradan 
haysiyetini sat
mayan onurlu ve dik 
duran idarecilere 
sesleniyorum.
Size ahlaksız teklifte 
bulundular, tehdit 
ettiler ancak siz 
onur ve haysiyetinizi 
satmadınız bugün 
mağlup gibi gözük 
şeniz de kul katında 
da Allah katında da 
galip olan sizlersi 
niz. Hukuki müca 
delemiz sonuna 
kadar devam ede
cektir. Hayatlarının 
her anı güce 
yamanarak geçen 
kubur faresi zihniyet 
er geç mağlup ola
caktır.
Üyemiz olsun 
olmasın, mağdur 
olan her idareciye, 
başkaca zamanlarda 
mağdur olan 
tüm eğitimcilere ve 
kamu çalışanlarına 
verecekleri hukuk 
müca delesinde bu 
işin ehli avukat
larımızla her türlü 
desteği vere
ceğimizin bilinmesi
ni isteriz” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
_______ , . ___________________ , -, ■________________ LU_______________________ ______

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Deniz yoluyla yapılacak 
seferler yeniden düzenlendi
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nın Deniz 
Yolu ile Yapılacak 
Düzenli Seferlere 
Dair Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği Resmi 
Gazete'de yayımla
narak, yürürlüğe 
girdi.
Türkiye Cumhuriyeti 
liman-iskeleleri 
arasında yapılan 
düzenli seferlere 
ilişkin usul ve 
esasları belirleyen 
ve yolcu motorları, 
yolcu, Ro-Ro-yük, 
Ro-Ro-yolcu, feribot 
gemileriyle yapılan 
düzenli seferleri 
kapsayan yönet
meliğe göre, düzenli 
sefer yapmak 
isteyen işletmeciler, 
idarece belirlenecek 
belgelerle idareye 
başvuruda bulu
nacak.
İşletmeci; mevsim
sel yoğunluk, işletim 
maliyeti gibi neden
lerle gemisini veya

gemilerini hat izni 
süresi içerisinde 
farklı hatlarda 
çalıştırmak üzere 
hat izni başvurusu 
yapabilecek ve hat 
izni alınan geminin 
çalışamaması duru
munda eşdeğer 
gemi çalıştırmak 
amacıyla ilgili liman 
başkanlıklarına 
başvuruda bulun
abilecek. İlgili liman 
başkanlıkları tarafın
dan yerine 
çalıştırılacak gemi
nin izinli olunan 
hatta çalışmasının 
uygun bulunması 
halinde, idareye 
bîıg'ı vermek kayûry- 
la 2 aya kadar 
müsaade edilebile
cek. İşletmeci hat 

izni bulunan bir 
gemiyi başka bir 
işletmeciye kirala
ması durumunda, 
mevcut hat izni bitiş 
süresinin 
değişmemesi kay- 
dıyla askıya alı
nacak.

TARİFELİ SEFER 
İZİNLERİ

İdare tarifeli sefer 
izinlerinde; ilgili 
liman başkanlıkları 
tarafından hazır
lanan iskelelerin, 
limanların ve gemi
lerin taşımacılığa 
uygunluk raporunu, 
islenilen belgeleri, 
varsa daha önceki 
hat izin süresi 
içerisinde idare 

tarafından düzenle
nen cezai 
müeyyideleri 
dikkate alarak 
değerlendirme 
yapacak.
Yönetmeliğe göre 
yeterliliği tespit 
edilen gemilere, 
idarenin belirleye
ceği ücret karşılığın
da klaslı gemiler için 
en fazla 3 yıl, diğer 
gemiler için en fazla 
2 yıl süreli hat izin 
belgesi düzen
lenecek.
Tehlikeli madde 
taşıyan gemilerin 
yapacakları seferler 
ilgili mevzuata göre 
değerlendirilecek, 
işletmeci, hat iznine 
sahip gemisi için 
ilave hat izni talep 
etmesi halinde, idar
eye müracaat ede
cek. Uygun 
görülmesi durumun
da, ilave hat izni 
idarenin belirleye
ceği ücret karşılığın
da mevcut hat izni 
süresi bitimine 
kadar verilebilecek.

Emniyet Teşkilatı 
Yeniden

Yapılandırılıyor

İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, emniyet 
teşkilatının yeniden 
yapılandırıldığı 
haberlerini doğru
ladı.
Emniyette 4 bin 
387 büro amir
liğinin kapatıla
cağını bildiren Ala, 
"Daha az maliyetle 
daha çok hizmet 
sunabileceğimiz 
şekilde yeniden 
reforme çalış
malarını sürdürüy
oruz. Yakında da 
sonuçlarım elde 
edeceğiz" dedi.

"BÜRODA

OTURAN POLİS 
KALMAYACAK" 
Temel hedefin 
büroda masa 
başında, bina 
içerisinde çalışan 
polislerin sahaya 
çıkmasını sağla
mak olduğunu 
ifade eden Ala, 
"Yapılacak değişik
lik, masa başında 
oturan polisi 
sokağa çıkaracak. 
Onların yerine 
daha az sayıda sivil 
memurlar işleri 
yapacak. Daha çok 
alanda bu reform
ları göreceksiniz" 
diye konuştu.

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

EN ÜZEL VB 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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Yüzlerce tatilciyi üzecek haiıer
Ucuz tatil vaadi 
sunan www.tatil
manya.com sitesin
den alışveriş yapan 
yüzlerce tüketicinin 
tatil hayali kâbusa 
dönüştü. Tatilciler 
önce rezervasyon
larının yapıl
madığını, sonra ise 
aracı şirketin 
ortadan kay
bolduğunu öğrendi. 
Şikâyetlerin artması 
üzerine şirketin 
Antalya’daki 
merkez ofisine 
denetim ekiplerini 
gönderen TÜRSAB, 
şirketin belgelerini 
iptal etti.
TTM Turizm unvanı 
ile www.tatil
manya.com isimli 
internet sitesi 
üzerinden tatil 
satışı gerçek
leştiren seyahat

acentesi, yüzlerce 
tüketicinin tatil 
hayallerini kâbusa 
dönüştürdü. Taksit 
ve erken rezervasy
on indiriminin caz
ibesine kapılarak 
Türkiye’nin değişik 
yerlerindeki otellere 
rezervasyon yap
tıran tüketiciler, 
önce rezervasyon
larının yapıl
madığını, sonra ise 
aracı şirketin 
ortadan kaybol 
duğunu öğrendi.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Rezervasyon talep
lerinin karşılandığı 
444 2 086 numaralı 
çağrı hattından 
hiçbir şekilde yanıt 
alamayan tüketicil
er, www.tatil
manya.com 
adresinin devre dışı 
kaldığını görünce 
savcılık, tüketici 
dernekleri ve 
Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği’ni 

(TÜRSAB) şikâyet 
yağmuruna tuttu. 
Bazı mağdurlar 
Facebook’ta ‘tatil- 
manya.com mağ
durları’ ismiyle 
grup oluşturdu ve 
dolandırıldıklarına 
yönelik iddiaları 
paylaştı.

OFİSİ 
KAPATMIŞLAR

Şikâyetlerin artması 
üzerine şirketin 
Antalya’daki 
merkez ofisine 
denetim ekiplerini 
gönderen TÜRSAB, 
ne şirket yetkililer
ine, ne de çalışan
lara ulaşamadı. 
TÜRSAB Bölgesel 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Kerim 
Çavuşoğlu denetimi 
doğrulayarak,

“Maalesef şirketle 
ilgili hiçbir yetkiliyi 
bulamadık. Konuyla 
ilgili hemen rapor 
hazırlayıp ilgili 
kuramlarla pay
laştık” dedi.

BAKANLIK 
DEVREDE

Denetim raporu ile 
ilgili gerçekleştir
ilen yaptırımlarla 
ilgili Hürriyet 
muhabirine bilgi 
veren TÜRSAB 
Genel Sekreteri 
Çetin Gürcün şöyle 
dedi: “Son 1,5 ayda 
söz konusu şirketle 
ilgili çok yoğun 
şikâyetler aldık. 
İncelemeler sonun
da Turizm Bakanlığı 
ile temasa geçildi 
ve belgeleri iptal 
edildi.

TÜKETİCİLERE 
ÇAĞRI
Mağdur tüketicileri 
de ödemelerinin 
iadesi konusunda 
bankalara başvuru 
yapmaları konusun
da uyardık.
Kredi kartı ile 
ödeme yapan 
tüketicilerin para 
iadesinde sıkıntı 
yaşamayacağını 
düşünüyoruz.
Ayrıca 1618 sayılı 
yasa ile ilgili yeni 
bir taslak hazırlıy
oruz. Bu taslağa 
göre; tüketiciye 
doğrudan satış 
yapıp para toplaya
cak olan seyahat 
acentelerin hepsi 
ayrıca tur operatörü 
sertifikası alması 
gerekecek.”

Spor Toto Süper 
Lig’in 1. haftasında, 
30 Ağustos 
Cumartesi günü 
saat 19.00’da Bursa 
Atatürk Stadı’nda 
oynanacak 
Bursaspor - 
Galatasaray maçının 
bilet satış programı 
belli oldu. 
Bursaspor kulübün
den yapılan açıkla
maya göre, karşılaş
manın biletleri 26 
Ağustos Sah günü 
saat 10.00 itibariyle 
satışa çıkacak. 
Biletler Bursa 
Atatürk Stadı 
Passolig Ana bilet 
gişesi, 
www.passo.com.tr 
web sitesi, aktif 
satış noktalan ve 
N’Kolay satış nokta
larından satılacak. 
N’Kolay satış nokt- 
ları 
www.nkolay.com.tr 
adresinde yayın
lanacak.
Bilet satışları, 
misafir tribünü 
hariç tüm bölümler 
sadece

Bursaspor Passolig 
Kart sahiplerine 
yapılacak. TFF 
Passolig ve diğer 
takımların Passolig 
Kart sahiplerine 
satış yapılmayacak. 
Misafir Tribünü bilet
leri sadece 
Galatasaray 
Passolig Kart sahip
lerine yapılacak.

KART BAŞINA 5 
BİLET
Kart başına en fazla 
5 adet bilet satıla
cak. Kart sahibi 
dışındaki 4 adet bilet 
hakkı Passolig Kart 

sahiplerine 
www.passo.com.tr 
adresinden gönder
ilmesi gerekiyor. 
Müsabaka günü 
Passolig Kart satışı 
yapılmayacak. 2014 
- 2015 Sezonu 
Maraton ve Kapalı 
Kale Arkası Tribünü 
kombinesi alan 
taraftarlar, bu müs
abakaya haiz olarak 
Passolig kartları ile 
Açık Kale Arkası, 
Kapalı Tribün ve VIP 
Tribünden bilet ala
bilecekler.
MARATON VE 
KAPALI KALE

ARKASI 
TRİBÜNLERİ
CEZALI
Bilet Fiyatları ise 
Şöyle;
VIP Tribünü I.Sıra: 
300 TL
VIP Tribünü 2,6.Sıra: 
200 TL
KAPALI A-B-C, VIP 
C Tribünü:100 TL 
MARATON Tribünü: 
Cezalı
KAPALI KALE
ARKASI Tribünü:
Cezalı
AÇIK KALE ARKASI 
Tribünü: 15 TL 
MİSAFİR Tribünü:
19 TL

ELEMAN
Şirketimiz Bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK
INŞ.TAAH.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA
Telefon : 513 40 45

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Tru* a “suyunu boşa
HBA (£> HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama* 
kampanyasna su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
■■ımıimıım'S ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.tatilmanya.com
http://www.tatilmanya.com
http://www.tatilmanya.com
manya.com
http://www.passo.com.tr
http://www.nkolay.com.tr
http://www.passo.com.tr
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Tatigtcti KreJi Kartı Boreı Tünle llftrttı
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfe 
derasyonu (TESK) 
Genel Başkanı 
Bendevi Palandö 
ken, vatandaşın, yıl
başından bu yana 
harcamalarında 
kredi kartına yük
lendiğini belirterek, 
takipteki kredi kartı 
borcunun yaklaşık 
yüzde 10 arttığını 
bildirdi.
Palandö ken, yaptığı 
yazılı açıklamada,

vatandaşın bireysel 
kredi kartı borcunun 
74,2 milyar liraya, 
takibe düşmüş brüt 
alacakların 32,9 mil
yar liraya ulaş
masının olumsuz 
etkilerinin esnafın 
veresiye defterinde 
görüldüğünü ifade 
etti.
Takipteki bireysel 
kredi kartı borcu
nun, 27 Aralık 
2013'te 4 milyar 706 
milyon lira olduğuna

dikkat çeken 
Palandöken, ödene
meyen bu borçların 
büyüdüğüne vurgu 
yaptı.
Palandöken, şunları 
kaydetti: 
"Yılbaşında 4 milyar 
706 milyon 
düzeyinde olan 
takipteki kredi kartı 
borcu altı ay içinde 
426 milyon lira arttı. 
Yani yaklaşık yüzde 
10 artışla 5 milyar 
132 milyon liraya

çıktı. Esnafımızın da 
veresiye defterinde 
alacağı en az 10-12 
milyar lira vardır. 
Vatandaşımız yıl
başından haziran 
ayına kadar kredi 
kartı harcamalarına 
yüklendi. Takipteki 
kredilerin toplam 
tutarı 7 milyar 408 
milyona çıkarken, 5 
milyar 132 milyon 
lirasını vatandaşın 
takipteki kredi kart 
borcu oluşturdu”

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 
Müracaatların sahsen yapılması rica olunur.
BEYZA PETROL

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel : 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
PİNELİ ■ 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SftTIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

İMAJ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eşi SSK'lı olan memura müjde geliyor
Eşi SSK'lı olan veya 
Bağ-Kur'lu olarak 
kendi işini yapan 
memura tayin 
müjdesi geliyor. 
Eş durumundan yer 
değiştirmek isteyen 
memurlar için yeni 
bir imkân var. 
Memurun eşi SSK'lı 
çalışıyor ya da Bağ- 
Kur'lu olarak kendi 
işini yapıyorsa o 
şehre tayin fırsatı 
olacak. Ancak bazı 
şartlar 
var...Biliyorsunuz 
memurların eş duru
mundan tayin hak
ları bulunuyor. 
Eşlerin ikisi de 
memur ise aile birliği 
mazeretiyle aynı 
şehirde çalışma 
imkânları var. Fakat 
eşlerden birisi özel 

sektörde çalışıyor ya 
da kendi işini yapıy
orsa, yani esnaf ise 
durum bu kadar 
kolay olmuyordu. 
Geçtiğimiz günlerde 
devlet memurlarının 
yer değiştirme 
suretiyle atanmaları
na ilişkin yönet
melikte değişiklik 
yapılmasına dair 
yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayım
landı.
SON 3 YIL PRİM 
ŞARTI 
Birçok konuyu 
düzenleyen yönet
meliğin dördüncü 
maddesi eş duru
mundan tayinle ilgili 
yenilikleri içeriyor. 
Burada çok önemli 
bir detayı hatırlat
makta yarar görüyo

rum. O da memur 
olmayan eş için 
yapılacak tayin 
konusu. Değişikliğe 
göre memur SSK'lı 
ya da Bağ-Kur'lu 
olan eşinin bulun
duğu şehre tayin 
isteyebilecek. 
Burada ölçü ise 
memur olmayan eşin 
son 3 yıl içinde 
kesintisiz olarak 
sosyal güvenlik 
primi ödemesi.

Konuyu bir örnekle 
açıklayalım. Devlet 
memuru Ahmet Bey 
Kayseri'de bir 
bakanlığın taşra 
teşkilatında görev 
yapıyor. Eşi Ayşe 
Hanım ise Bolu'da 
özel bir şirketin 
muhasebe biriminde 
çalışıyor olsun. Eğer 
Ayşe Hanım bu işy
erinde en az 3 yıl 
kesintisiz sigortalı 
çalışıyorsa, Ahmet 

Bey Bolu'ya eş duru
mundan tayinini 
isteyebilecek. Aynı 
şekilde Ayşe 
Hanım'ın Bolu'da bir 
kırtasiye dükkânı 
bulunsa ve 3 yıldır 
Bağ-Kur sigortalısı 
olarak esnaflık 
yapıyor olsa yine 
tayin gerçekleşecek
ti. Aynı durum mil
letvekili, belediye 
başkanı, muhtar 
veya noter olanların 
memur olan eşleri 
için de geçerli. 
Düzenlemede her 2 
eşin de memur olma 
durumunda yer 
değiştirme şartları 
da sıralanıyor. 
Bunun yanında ken
disinin ya da bir 
yakınının can güven
liği ile ilgili bir prob

lemi olması duru
munda memurların 
yine yer değiştirme 
talep edeceği de 
yönetmelikte yer 
alıyor.
Torba yasa ile özel
likle sosyal güvenlik 
mevzuatında çok 
önemli değişiklikler 
de gündemimize 
girdi. Örneğin, 
doğum borçlanması. 
Daha önce 2 olan 
çocuk sayısı 3'e 
çıktı. Borçlanacak 
hak sahibi kapsamı 
da tüm sigortalıları 
kapsadı. Bunun gibi 
çok örnek var. 
Dolayısıyla çalışma 
hayatıyla ilgili daha 
önce yazılmış birçok 
kitap da geçerliliğini 
yitirmiş olacak.

KamuAa arat Mralana sislenil ieılslııor
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
kamudaki araç 
kiralama modelinin 
tasarruf amacı ile 
yeniden gözden 
geçirildiğini bildirdi. 
Kamunun son 4 yıl
daki araç kiralama 
maliyetlerinde 
neredeyse yüzde 
100'lük artış olduğu
na dikkati çeken 
Şimşek, "Araçların 
kira bedellerine ve 
şoför ücretlerine 
artık üst sınır gele
cek ve kiralamalar 
bundan sonra yakıt 
hariç yapılacak. 2015 
bütçesinde bu kriter
lere yer verilecek"

dedi.
Bakan Şimşek, yap
tığı açıklamada, 
merkezi yönetim 
kapsamındaki idarel
erde 15 bin civarın
da kiralık araç 
olduğunu ifade 
ederek, yeni düzen
leme ile bundan 
sonra taşıt kirala
malarında tasarruf 
unsurlarının ön plan
da olacağını söyledi. 
Kamuya taşıt atımına 
ilişkin 2005 yılında 
bir karar alındığını 
ve bu kararla kirala
ma modelinin esas 
olduğunu hatırlatan 
Şimşek, bununla 
esas olarak kamu

yararı gözetildiğini 
ancak son zamanlar
da uygulamalara 
baktıklarında kirala
ma modelinin 
kamuya ciddi yükler 
getirdiğini ifade etti.

Şimşek, bunun için 
de yeni kararlar 
aldıklarını söyledi. 
Kiralama modeline, 
tasarrufu ön plana 
çıkartan ekonomik 
kriterler getirecek

lerini anlatan 
Şimşek, şu bilgileri 
verdi:
"Yapacağımız yeni 
düzenlemeyle bütçe 
dengelerini daha 
fazla gözetmiş ola
cağız. Araçların kira 
bedellerine ve şoför 
ücretlerine üst sınır 
gelecek. Ayrıca, 
kiralamalar bundan 
sonra yakıt hariç 
yapılacak. Kriterleri 
tam olarak ifade 
edecek olursak, bun
ları 3 başlık altında 
topladık. Mevcut 
mevzuata göre, taşıt 
kiralamaları 
akaryakıt dahil ve 
hariç ile şoför ücreti 

dahil ve hariç olarak 
yapılabiliyor.
Yapacağımız düzen
lemeden sonra ise 
kiralamalar artık 
yakıt hariç yapıla
cak. İkinci başlık ise 
taşıt kira bedellerine 
ilişkin. Bunlara bir 
üst sınır getiriyoruz. 
Artık kiralama bedel
leri, aracın kasko 
değerinin belirli bir 
oranını aşamayacak. 
Öte yandan, şoförlü 
taşıt kiralamalarında 
da şoför ücretlerine 
üst limit getirilecek. 
Söz konusu ücretler, 
brüt asgari ücretin 
belirli bir oranını 
aşamayacak.”

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 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MGd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkala 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 6*1 3 66 1 3
Pogasus Atamla Seyahat S14 63 62
METRO
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 6 *1 2 1 O 7 2
Kanbarofllu-Baada» B14 45 46
Anıtur 514 47 7*1
Kamil Koç__________ 612 O1 63

HASTANHER
Davlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. 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

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme I
Statyum ı
Orm.Böl.Şef. l
MIHI Eğt Md.
Halk Kütüphane ı
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR___________

BELEDİYE

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

121
188

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yanlkapı 
Yalova
İDÖ İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 00
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlsaı

(226) 614 10 20
(220) 303 43 10
(202) 655 OO 31

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz
Bütünlor Llkltgaz 
Akçagsz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 18 37
513 76 58
513 88 43
513 22 59
613 45 48
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Akoan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4956 

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)

ıııMııııılıılll
VENÜS SİNEMASI

Bi KÜÇÜK 
EYLÜL 

MESELESİ
11.45-14.00-16.30

KORKU YOLU
12.00-14.00-
16.00-18.00

20.15
5133321



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

GÜVENİLİR MARKA

HERTÜRLÜ2.ELARAÇ ALINIRSATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
. . ^ngin/J^cram Obuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

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

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.ir/manastiremlak
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Kozmetik Ürünlerdi

Bavlar
DOĞANIN HÂZİNESİ

|KWLAKİ 
^ıvliınııfllh

^Doğallık ve kalitenin sörhbolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeglhda^anında. i 

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

KAVLAK
^L^OOCANIN HAZİNİM

lwriNMÇfij]

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - demlik (İstiklal Cad.f* Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bazen nutku tutulur insanın...
Bazen nutku tutulur insanın.
Ne yazayım diye duraksar, düşünür...
Bu ülkede yazı yazanlar için o kadar çok konu 

var ki, içinden birini cımbızla çekip aldığında, 
köşen dolar mutlaka..

Ama, bazı İşin tadı kaçıyor.
Gazeteci eleştiren kişidir.
Genelde biz de bildim bileli muhalefet edi 

yoruz.
İktidarlarla bir türlü aramızı düzeltemedik.
Kendi dünya görüşümüze yakın, demokrat, 

çağdaş, laik, çalmayan, çırpmayan halkçı bir 
yönetim görmedik.

Bu gidişle göremeyeceğiz de. Devamı 4'de

İlçemiz yakınlarında, Gebze- Orhangazi- 
Izmir otoyolu inşaatında çalışan 42 yaşında
ki Saffet Atış, kullandığı silindirin altında 
kalarak yaşamını yitirdi. AFAD ekipleri 
tarafından yol kenarına yuvarlanan silindirin 
altından çıkartılan Saffet Atış'm cesedi otop
si yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldı rıldı. Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor. Haberi sayfa 2’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

unM.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

CHP İlçe Yönetim Kurulu Müdürlerin 
görevden alınmalarına tepkili...

CHP yönetimi, 
“Rüzgar eken 
fırtına biçer"

CHP yönetim Kurulu adına yazılı açıklama 
yapan İlçe Başkanı Mehmet sertaslan, Okul 
Müdürlerinin adil olmayan bir puanlama sis
temi ile görevden alınmalarını eleştirdi. 
Sertaslan, Milli Eğitim Bakanlığı, AKP zihni 
yetinde olmayan müdürlerin kıyımını ger 
çekleştirmiş, hukuksuz uygulamalarına bir 
yenisini daha eklemiştir.” dedi. Sayfa 2’de

•• • •• W •

((Ay kent ile hedeflerinize doğru*9

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;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

Oi
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
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Site sakinleri artık rahat 

uyuyabilecekler...

Millin
ilçemiz yakınlarında, 
Gebze- Orhangazi- 
Izmir otoyolu 
inşaatında çalışan 
42 yaşındaki Saffet 
Atış, kullandığı 
silindirin altında 
kalarak yaşamını 
yitirdi.
Gebze-Orhangazi- 
Izmir Otoyolu'nun 
Gemlik yakınlarından 
geçen bölümünde 
çalışan silindir 
operatörü Saffet Atış, 
kullandığı iş maki
nesinin kontrolünü 
kaybetti.
Yol kenarına yuvar
lanan silindirin 
altında kalan Saffet 
Atış, olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
AFAD ekipleri tarafın
dan çıkartılan Saffet 
Atış'ın cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu morguna 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

Küçük Kumla 
Armutlu Yolu’nda, 
yerleşim alanlarının 
bulunduğu böl
gelere bariyer 
yapımına başlandı. 
Geçtiğimiz yıl 
yapılan 
Kaymakamlık 
Bilgilendirme 
Toplantısında, 
gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’in dile 
getirdiği konu 
değerlendirildi. 
Küçük Kumla 
Armutlu yolunda 
bulunan Akcan

Petrol karşısındaki 
Öz Güzel Yalı Sitesi 
ve civarında, 
yoldan geçen 
araçların, akaryakıt 
istasyonundan 
çıkışları sırasında 
meydana gelebile
cek kazalarda, site 
bahçelerine 
devrilme 
tehlikesinin 
bulunması 
nedeniyle bariyer 
konması site sakin
leri tarafından 
memnunlukla karşı
landı.

CHP İlçe Yönetim Kurulu Müdürlerin görevden alınmalarına tepkili...

CHP yönetimi, "Rüzgar eten tırlına biçer"
CHP yönetim Kurulu 
adına yazılı açıklama 
yapan İlçe Başkanı 
Mehmet sertaslan, 
Okul Müdürlerinin 
adil olmayan bir 
puanlama sistemi ile 
görevden alınmalannı 
eleştirdi.
Sertaslan, yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunlan söyledi: 
"Milli Eğitim Temel 
Kanunu İle Bazı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
TBMM’de 01.03.2014 
tarihinde kabul 
edilmiş,bu kanunla 4 
yıl görev süresini 
dolduran tüm okul 
yöneticileri MEB’nın 
çıkardığı yönetici 
atama yönetmeliği 
çerçevesinde gerçek
leştirilmiş ve 
sonuçlan 22.08.2014 
tarihinde açıklan

mıştır. Okul Müdür 
lüğü önemli bir 
görevdir ve bu 
göreve donanımlı bir 
eğitimcinin getirilme
si esastır. Bu göreve 
gelmek için, bir 
sınavın olması, belli 
bir süre deneyimin 
olması gibi ölçüler 
gereklidir. Bu yıl tüm 
Türkiye’de ve 
İlçemizde uygulanan 
4 yılını tamamlamış 
okul müdürlerinin 
"ADİL” olmayan bir 
puanlama sistemiyle 
görevden alınması 
haksızlıklara sebep 
olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
AKP zihniyetinde 
olmayan müdürlerin 
kıyımını gerçekleştir
miş,hukuksuz uygula
malarına bir yenisini 
daha eklemiştir.
CHP İlçe Yönetimi 
Eğitim Sendikaları ile 
görüşmüş, sendikala 

rın durum hakkındaki 
görüşleri alınmıştır. 
Yasaya göre,4 yılını 
tamamlayan bir okul 
müdürüne verilen 
puanlar, %60 Milli 
Eğitim Müdür ve 
Müdür Yardımcıla 
nnın puanı, buna 
ilave edilen okul aile 
birliği başkanının 
puanı, en kıdemli ve 
en kıdemsiz okul 
öğretmenlerinin 
puanı, öğretmenler 
kurulunun seçtiği 2 
öğretmenin puanın
dan oluşmaktadır. 
Yani Milli Eğitim 
Müdürlüğü istemezse 
o okul müdürünün 
görevde kalması 
mümkün değildir. 100 
üzerinden 75 puan 
alamayan müdürüh 
görevi sonlandırılmış 
tır. Değerlendirme 
sorulannda, puan 
verilir ken hukuken 
geçerli olabilecek 

gerekçe lerin olması, 
mutlak bilgi ve belge 
nin olması şart olma 
lıydı. Gemlik özelinde 
de bazı hukuksuzluk
lar uygulanarak bir 
çok okul müdürü 
görevden alınmıştır. 
Göreve başlayalı 
henüz 2 ay bile olma 
yan Gemlik Milli Eğ i 
tim Müdürü’nün yasal 
olarak 6 ay görev 
yapmadan bu okul 
müdürlerini değer
lendirmesi mümkün 
değildir. Neye göre 
puan verilmiştir?!.. 
Haziranda göreve 
başlayan bir okul mü 
dürü, daha personeli
ni tanıyamadan görev 
den alınmıştır. Son 2 
yılda, 3 defa Kayma 
kam ve Milli Eğitim 
Müdüründen üstün 
başarı ödülü alan bir 
okul müdürü de 
görevden alınmıştır. 
Hatta 2014 de TEOG

Türkiye 1.si çıkaran 
okulun müdürü de 
görevden alınmıştır. 
Türkiye’nin değişik 
yerlerinde de bazı 
garip uygulamalar 
olmuştur. Örneğin, 
emekli olduğu halde 
puan verilen okul 
müdürü, bir yıl önce 
vefat eden ve 100 
puan verilen okul 
müdürü ve belediye 
Meclis üyesi olduğu 
halde okul müdürü 
kabul edilip puan ve 
rilen kişiler bu garip
likler arasında 
sayılabilir.
Okul müdürlerinin 
başarılan, çalışmalan 
belli aralıklarla sınava 
tabi tutularak 
ölçülebilir. Bu konuda 
tüm öğretmen ve 
öğrencilere her yıl 
sonunda anket uygu
lanabilir. Şu anda 
uygulanan puanlama 
sistemi adil değildir.

AKP’nin hukuksuz 
uygulamalan sınır 
tanımamaktadır. 
Danıştay tarafından 
atamaları iptal edilen 
şube müdürleri hala 
görevlerine devam 
etmektedir.
İlçe yönetimimiz 
halkımızın bilgilen
mesi ve görevinden 
haksız yere alınan 
okul müdürlerimize 
destek için bu açıkla
mayı yapmayı görev 
bilmiştir, ayrıca 
konuyu Milletvekile 
rimize iletip, konu ile 
ilgili gerekli girişim
leri yapmalarını talep 
edeceğiz. Bu gidişata 
dur demenin zamanı 
geldi de geçiyor 
bile... Sendikaların 
haklı mücadelelerinde 
daima yanında ola
cağız. Bu iş böyle git
memeli! Unutmaya 
hm, rüzgar eken fırtı
na biçecektir.”
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112 el W Mu lılımı Mllıı
Orhangazi’de direğe 
çarpan araçtaki 
yaralıya müdahale 
etmek isteyen 112 
Acil Servis ekipleri, 
yıkılan başka bir 
direğin altında 
kalmaktan son anda 
kurtuldu.
Olay, Orhangazi’ye 
bağlı Akharem 
mahallesi kavşağın
da meydana geldi. 
A.D. (23) idaresinde
ki 16 JRR 58 plakalı 
otomobil, Akharem 
kavşağında önünde
ki aracın yavaşla
ması sonrası dur
mak için frene 
basınca otomobil 
kontrolden çıktı. 
Akharem mahallesi 
kavşağındaki orta 
refüjden geçen oto
mobil bir elektrik 
direğine çarparak

Bursa-İstanbul 
Karayolu Çeltikçi 
Mahallesi altında 
otomobile çarpan 
motosiklet sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Orhangazi’ye 
bağlı Çeltikçi 
Mahallesi kavşağın
da meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre 
Bursa’dan İstanbul 
istikametine seyre
den 34 ELK 82 pla 
kah otomobil sürü 
cüsü M.T. (65) 
Çeltikçi Mahallesi 
altındaki kavşakta 
dönüş yapmak iste

Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
ağır yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Gemiç Mahallesi 
kavşağında aracın
dan inen 34 AY 6250 
plakalı TIR'ın 
sürücüsü Abdullah 
Sevinç, görgü tanık
larının ifadesine 
göre yolun karşısına 
geçmek istedi.

durdu. Otomobil 
sürücüsü A.D. ile 
yanında bulunan ve 
ismi belirlenemeyen 
bir bayan kazayı 
hafif sıyrıkla atlattı. 
Kaza sonrası 112 
Acil Servis ekibi 
çağrıldı. Kaza yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
kazadan hafif sıyrık
la kurtulan otomobil 
sürücüsü A.D.’yi 
araçtan alarak

di. Bu sırada aynı 
istikamette seyre
den 34 UD 4049 
plakalı Cem Ersavcı 
(32) yönetimindeki

motosiklet dönüş 
yapmak isteyen oto
mobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
motosikletin üze

Bu sırada yoldan önez'in kullandığı
geçen Yüksel 16 W 089 plakalı

ambulansa 
götürdükleri esnada 
otomobilin çarpması 
ile devrilen ilk 
direğin tellerinin 
baskı uyguladığı bir 
başka elektrik direği 
büyük bir gürültüyle 
112 ekibinin üzerine 
devrildi. 112 ekibi 
devrilen direkten ve 
binlerce voltluk 
elektriğin geçtiği 
tellerden son anda 
kurtuldu. Şans eseri 

tellerin dokunmadığı 
3 kişilik 112 ekibi ve 
yaralı iki kişi 
koşarak olay 
yerinden kaçtı. 
Yaşanan olay son
rası kaza bölgesine 
bir ambulans daha 
çağrıldı. Gelen 
ambulans yaralılara 
olay yerinde müda
hale etti. Devrilen iki 
direk nedeniyle 
teller etrafa saçılın
ca çevrede güvenlik 
önlemi alındı.
UEDAŞ ekipleri gel
erek elektrik tel
lerindeki akımını 
kestikten sonra tel
lerin altında kalan 
112 ambulansı 
bulunduğu yerden 
kaldırılabildi.
Kazayla ilgili jandar
ma ekipleri soruş
turma başlattı.

rinden havalanan 
Ersavcı, 25 metre 
ileriye fırlayarak ağır 
yaralandı. 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne kaldır 
dığı motosiklet sürü 
cü, hayati tehlike 
kaydıyla hava 
ambulansına 
konularak Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edilmesine 
rağmen hayata 
tutunamadı. Jandar 
ma ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

otomobilin 
altında kalan 
Sevinç, 20 metre 
sürüklenerek ağır 
yaralandı. 
Ambulans ile 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
sevk edilen 
Abdullah Sevlnç'in, 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
bildirildi.

Bonzai kullanan 
nene dehşet 

saçtı
İnegöl’de bonzai 
adlı sentetik uyuş
turucu maddeyi 
kullandıktan sonra 
yarı baygın halde 
hastaneye 
kaldırılan 20 yaşın
daki Haşan A. yat
tığı sedyeden 
aniden fırlayarak, 
kendisini görün
tülemeye çalışan 
basın mensupları
na saldırdı. Araya 
giren vatandaşlar 
ve arkadaşları 
tarafından engel
lenen genç, acil 
servisin camlarını 
tekmeleyerek kırdı, 
insan vücudunda 
kalıcı hasarlara 
neden olan bonzai 
adlı sentetik uyuş
turucu kullandıktan 
sonra fenalaşan 
Hakan A. İnegöl 
Üçgen Park yakın
larında yere düşe 
rek kendini kaybet

Nişanlı Ciftin Telefon 
ve Paralarını Gasp 

Edin Kaçtılar
Bursa’nın Yıldırım 
ilçesinde 3 kişi, 
parkta oturan 
nişanlı çiftin cep 
telefonu ile yak
laşık 100 lira 
parasını gasp etti. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
kovalamaca son
rası şüphelilerden 
birini yakaladı. 
Anadolu Mahallesi 
Barbaros Parkı'nda 
meydana gelen 
olayda, bir süre 
önce nişanlandık
ları öğrenilen 
Birsen U. (26) ile 
Özkan T. (26) soh
bet etmeye başladı. 
El ele oturduğu 
iddia edilen genç

BM ABONE OLDUNUZ MU?
ııııli'lı lıı ılıılı sinil tınını 

ti. Vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine İnegöl 
Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılan 
Hakan A. yan 
baygın halde sedye 
ile acil servise 
taşınırken, birden 
gözlerini açarak, 
saldırganlaştı. 
Kendisini görün
tülemeye çalışan 
basın mensupları
na saldıran Hakan 
A. vatandaşlar ve 
arka daşları tarafın
dan engellenirken, 
acil servis girişinde 
bulunan camı tek
meleyerek kırdı. 
Olaya müdahale 
eden polis ve has
tane görevlileri 
Hakan A.’yı güçlük
le sakinleştirerek, 
tedavisine başladı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülü 
yor.

lerin yanına gelen 
üç saldırgan, 
nişanlı çifti darp 
etmeye başladı. 
Ardından nişanlı 
çiftin yaklaşık 100 
lira parası ile iki 
adet telefonlarını 
gaspeden saldır
ganlar kaçmaya 
başladı. İhbar üzer
ine olay yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, yaşanılan 
kovalamaca son
rası N.A. isimli bir 
zanlıyı yakaladı. 
Olayda hafif şe 
kilde yaralanan 
nişanlı çift kontrol 
amacıyla hasta 
neye götürüldü. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

ABONE OLUN OKUTUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bazen nutku tutulur insanın...
Türkiye önemli günlere doğru gidiyor.
Bir yandan, hükümet değişikliği, yeni bir 

Cumhurbaşkanı, yani bir başbakan.
Bu hepimizin yaşantısını etkileyecek, şekil

lendirecek bir durum.
Ülkeyi 13 yıldır yöneten bir hükümet 

ekonomide sağlanan bazı düzelmeler dışın
da ülkede birlik ve beraberlik sağlanamadı.
Bir yandan, Kürtleri memnun etmek için 

PKK terörüne son vermek için terör başı ile 
pazarlıklar yapılırken, kapalı kapılar ardında 
nelerin döndüğünü kendilerinden başka 
bilen yok.

Ancak, görülen o ki, Güney Doğu’da PKK 
militanlarının heykellerinin dikildiği, Atatürk 
heykellerinin yıkıldığı, Türk Bayrağının aske 
ri birlikten indirildiği günlerden geçiyoruz.

Bu gelecekte, “Demokratik Açılım” denen 
menem şey olduğu hala açık olmayan PKK 
hükümet anlaşmasının sonucunda, eğer bir 
de 2011 seçimlerinde AKP iktidarını korursa, 
bilin ki Diyarbakır’da Atatürk yerine 
Abdullah Öcalan’ın heykelleri dikilecek, Kürt 
milli kahramanı ilan edilecek.

Hatta devlet dairelerine öcalan fotoğrafları 
konacak.

Biliyorum, insanlar ölmesin, Öcalan’ın 
fotoğrafı konsa ne olur diyorlar.

Anayasanın AKP oylarıyla değiştirilecek 
noktaya gelindiğinde ise sanırım Türkiye 
Cumhuriyeti adı tüm resmi kurumlardan 
kaldırılacak.

Belki de, Osmanh İmparatorluğunun 
arması ile PKK’nın amblemleri ve renkleri 
yer a'ıacak yurdun 'oe'iiı 'Köşelerinde.

Ağustos ayı sona eriyor.
Bu yazın bittiğinin işareti.
Okulların açılmasına az zaman kaldığı için 

velilerde kayıt telaşı başlayacak.
Biz de başladı bile.
TEOG sonuçları açıklandı, öğrencilerin 

kayıt yaptıracağı o'Kiffıar'oe'fiı o'rdu.
İşyerinde telefon trafiği o kadar yoğun ki 

anlatamam.
Birçok arkadaşımız arzu etmediği yerlere 

öğrencilerini yazdırmak zorunda kalıyor.
Eğer kontenjanlar boşalıp başka okullara 

yazılamazlarsa hem veli de, hem öğrenci de 
büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak.

Bir arkadaşımızın oğlu, Anadolu liselerini 
tercihinde yer bulamadığı için İmam Hatip 
Okuluna kaydırılmış.

Isyandalar.
öğrencisini istediği bir okula kaydettirmek 

hangi demokratik ülkede görülür.
Burası Türkiye geleceği biçimlendir pro

jeleri yürüten bir iktidarımız var.
İnançlı gençler yetiştireceğiz diyor eski 

oa'şo'aKan, yeni cudınüroa'şKanı...
Kendisi bir İmam Hatipli olduğu için, 

herkesin de bu rahleyi tedrisattan geçmesini 
arzuluyor.

Onun için ilmik, ilmik örüyorlar ağlarını... 
Zamanları var.
Acele etmiyorlar.
Paralel Yapı dedikleri devlet içine yer

leştirdikleri Nur Cemaatini temizlediler.
Şimdi Nakşibendi tarikatını yerleştirecek

ler.
Kendilerinin yerleştiği gibi.
Yani, halk oyuna dayanan yeni bir paralel 

yapılanma.
Bunları yaşayacağız ve sonucu birlikte 

göreceğiz.

HartariıelilernkMiüMilekılKtıII II

Haydariyeliler, 
geleneksel pilav 
gününde buluştu. 
Gemlik Belediye 
si’nin Haydariye 
Mahallesi Muhtarh 
ğıyla birlikte organ
ize ettiği Mahalle 
Pilav Gününde 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz. Haydariye 
Köyü’nün Gemlik 
için çok özel ve 
farklı anlamı 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, Su Düşen 
Şelalesine atıfta 
bulunarak, “Hayda 
riye bizim dünyaya 
açılan kapımızdır” 
diyerek, Haydar! 
ye’nin çok daha 
farklı konuma gele
ceğini müjdeledi. 
Cumhuriyet tarihi 
boyunca sadece bin 
metrekare parke 
döşenen mahalleye, 
sadece geçen yıl 5 
bin metrekare parke 
taşı döşediklerini 
vurgulayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Su 
Düşen Şelalesi’ne 
gerekli çehre düzen
lemesi ve yatırım
ların da yapıla
cağının müjdesini 
verdi. Yılmaz, Okul 
restore ihalesinin 
yapıldı ğım, 
Haydariye’ye

muhteşem bir mey
dan kazandıracak
larını ve başta Arap 
turistler olmak üzere 
Haydariye’den gelip 
geçen yerli ve yaban 
cı turistlere otantik 
mekânlar hazırlayıp, 
kazandıracaklarını 
açıkladı.
Köy Muhtarı Emin 
Şahin’de, Belediye 
Başkanı Refik

ELEMANARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA 

ÇALIŞACAKBAYVEBAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Mürataollonn şohsen yopılmosı rira olunur.

BKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : O 224 513 10 79

Yılmaz’a verdikleri 
hizmet ve yatırımlar
dan dolayı teşekkür 
ederek, davetlilere 
yönelik hoş geldin 
konuşması yaptı.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz ve Belediye 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’da Ku 
ran okuyarak büyük 
beğeni topladılar. 
Öte yandan, Yılmaz, 
konuşmasında 
Haydariye 
Köylülerine Eylül 
ayında Gürcistan

Batum ziyareti sözü 
verdi. Kültürel gezi
lerin anlam ve öne
mine de değinen 
Refik Yılmaz, Türki 
ye’de gelenek ve 
görenekler yaşatılır 
ken, tarihi bağların 
ve dostluğun da 
karşılıklı ziyaretlerle 
pekişeceğini söyle
di. Refik Yılmaz, . 
Gemlik Belediyesi 
olarak bu tür kültü 
rel etkinliklere ver 
dikleri desteği de 
devam ettirecekleri
ni kaydetti.

KRŞfflC 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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DOJO GEMLIK’IN GUBüRU OLDU
Gemlik Do Jo Karete 
Kulübü sporcuları 
Yalova’da organize 
edilen iller arası 
Karate Şampiy
onasında 3 birincilik, 
1 ikincilik, 4’te 
üçüncülük elde 
ederek ilçenin guru
ru oldular. Do Jo 
Karate Kulübü 
Sporcularından Ezgi 
Girenay, Nazar 
Demirişleyen ve 
Mehmet Yılmaz Kata 
Dalında birincilik 
elde ettiler. Nazar 
Demirişleyen Kumite 
dalında da aynı 
şampiyona da 
üçüncülük elde etti. 
Do Jo’lu sporcular
dan Ayhan

Demirişleyen 2. 
Olarak gümüş 
madalya elde etti.

Celal Can Yavuz, 
Kürşat Ekşioğlu ve 
Cankız

Demirişleyen’de 3. 
Oldular.

Do Jo Spor

Kulübü Sahibi ve 
sporcuların eğitmeni 
Gökhan Özler ile bir

likte Belediye 
Başkan Vekili Ömer 
Uslu’yu makamında 
ziyaret eden 
Karateciler, 
başarılarının 
devamını getirme 
sözü verdiler. 
Belediye Meclis 
üyesi İbrahim 
Baki’nin de yer 
aldığı ziyarette, 
sporcuları tebrik 
eden Belediye 
Başkan Vekili 
Ömer Uslu’da, Do 
Jo’lu sporcuları 
yakından takip 
ettiklerini ve 
başarılarının tüm 
ilçe tarafından 
takdir edildiğini 
söyledi.

Coıanakspor’a 1 madalya

Çotanakspor 
bünyesine yeni 
katılan Karate Klübü, 
ilk sınavından başarı 
ile ayrıldı. Yalova 
Zafer Kupasına 8 
sporcu ile katılan 
Çotanaspor’lu 
Karatecilerden, 
7 si madalya alarak, 
ilk sınavlarından 

başarı ile ayrıldı. 
Zafer Kupasında 
madalya kazanan 
sporcular ve dere
celeri şu şekilde; 
I.Batuhan Turhan 
I.Eren Çetinavcı 
2.Kerem Çetinavcı 
2.Mert Beyhan 
3.Ahmet Ünlü 
3. Bu ket Marangoz

3.Elif Aslan

"TURNUVADA 
GEMLİKLİ HAKEM”

Zafer Kupasında, 
Çotanakspor Karate 
Antrenörü Dilek 
Salum, Hakem 
olarak da görev 
alarak, Gemlik’i en 

iyi şekilde temsil 
etti. Salum turnuva 
sonrasında, "8 
sporcu ile turnuvaya 
katılarak, 7 madalya 
elde ettik. 
Ortalamada en 
başarılı takım olduk. 
Çotanakspor 
bünyesinde ilk tur
nuvamızdan, böyle 

bir sonuçla ayrılmak 
bizleri fazlasıyla 
mutlu etti” dedi.

Çotanakspor 
Klüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz ise; 
"Gemlik’te sadece 
futbol değil, farklı 
branşların da 
desteklenmesi 
gerektiğini

düşündük. Karate 
takımımız ilk müs
abakasında, bizleri 
gururlandırdı.
Çotanakspor 
Başarının diğer adı 
oldu. Karate takımı 
mızı da geliştirerek 
çalışmalarına devam 
edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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11 IIObI oipllara lıaşımrM suresi ızaııMı
MEB, özel okullarda 
eğitim görecek 
öğrencilere verile
cek destek için 
başvuru süresini, 
29 Ağustos Cuma 
gününe kadar uzattı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafından, 2014- 
2015 eğitim-öğretim 
yılında özel okullara 
yönelik verilecek 2 
bin 500 TL ile 3 bin 
500 TL arasındaki 
eğitim öğretim teşvi
ki için başvuru süre
si cuma gününe 
kadar uzatıldı.

SAAT 17'YE 
KADAR BAŞVURU 
YAPILABİLECEK

Eğitim ve öğretim 
desteği almak 
isteyen öğrenciler, 
cuma saat 17.00'ye 
kadar başvurularını 
yapabilecek.
BAŞVURULAR 
NASIL YAPILACAK? 
Destekten yararlan
mak isteyen özel

okullar, başvuru 
takviminde yer alan 
tarihlerde okul 
yöneticileri tarafın
dan MEBBİS'te yer 
alan "Özel Öğretim 
Kurumlan Modülü" 
üzerinden, veliler ise 
öğrencinin okuduğu 
okul müdürlüğü ve 
e-Okul'daki "Özel 
Kurumlar Eğitim ve 
Öğretim Desteği" 
menüsünü kulla
narak başvurularını 
yapacak.

BELGELER OKUL 
MÜDÜRLÜKLERİNE 
TESLİM EDİLECEK

Eğitim ve öğretim 
desteği alacak 
öğrencinin birlikte 
yaşadığı aile birey
lerine ait 2014 yılı 
haziran ayı toplam 
gelir durumunu 
gösteren resmi 
belge ile üniversi 
tede eğitim gören 
diğer kardeşlerin 
öğrenim durumunu 

gösteren belgeler 
müracaat esnasında 
okul müdürlüklerine 
teslim edilecek.

EN FAZLA 15 
OKUL TERCİH 
EDİLEBİLECEK 
Eğitim ve öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin velileri 5-9 
Eylül'de, e-Okul 
üzerinden en fazla 
15 okul tercihi 
yapacak.

BUDO bazı 
seterleri iptal 

etti

Bursa Deniz 
Otobüsleri 
Işletmesi'nin 
(BUDO) bazı 
seferleri, hava 
muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edildi.
BUDO'nun internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, 
Bursa’dan 15.00, 
İstanbul'dan ise 
14.45 ve 16.30 saat
lerinde planlanan 
seferlerin, hava

muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edildiği duyuruldu. 
Ayrıca, saat 
15.00'te Erdek'ten 
Tekirdağ'a, saat 
16.00’da Avşa'dan 
Tekirdağ'a, saat 
18.00'de ise 
Tekirdağ'dan 
Avşa ile Erdek'e 
planlanan sefer
lerin de hava 
muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edildiği belirtildi

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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Beto Basteitol Ihiinıleı Mtt Ma
ELEGOL yapımcısı 
ve sunucusu 
Serhat Ulueren TB3 
liginde mücadele 
eden Gemlik Gü 
cüm Spor Kulübü 
Yöneticileri Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Yahya Gümüş ve 
Serhat Dardağan 
ile Show TV 
binasında gerçek
leşen toplantıda 
ilçe takımın yaptığı 
proje ve sportif 
faaliyetlerin hakkın 
da bilgi aldı.
Ulueren, Gemlik 
ekibinin sportif ve 
sosyal projelerdeki 
hamleleri doğru 
kullanarak ülke 
çapında duyulma 
sının ve anıl
masının ilçe adına 
tartışmasız çok bir 
büyük kazanç 
olduğunu ifade

ederek, Gemlik 
ekibinin bu 
başarısında temel 
unsurların nasıl 
oluştuğu hakkında 
yöneticiler bilgi 
aldı. 2014-2015 
Sezonunda müca 
dele edeceği TB3L 
liginde ilçe halkıyla 
bütünleşerek başa 
rıh olmalarının ve 
Türkiye Basketbol

İkinci Ligine yük
selmelerinin çokta 
zor olmayacağını 
düşündüğünü 
söyledi.
Gemlik Ekibinin 

yöneticileri ise 
"Başarı kazanmak 
önemlidir ama 
amacımız alt 
yapılarda emek 
veren sporcuların 
önlerinde rol model

oluşan bir yarış
macı takımın 
olması ve ilçedeki 
gençlerin spora 
yönlendirilerek 
başarılı bireyler 
olmaları doğrul
tusundaki misyon
umuzun peşinde 
koşuyoruz. Emek 
verdiğimiz bu 
yolda şüphesiz 
Borusan Holding 
ve Gemlik Gübre 
nin maddi destek
leri sayesinde 
amaçlarımıza ulaş
mak için güçleni 
yoruz. Ayrıca 
Serhat Ulueren’in 
kulüp hakkındaki 
düşünceleri ve her 
zaman kulübümü 
zün yanında olması 
bizim için büyük 
bir onur kay
nağıdır." ifadelerini 
kullandılar.

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK 
İNS.TAAH.SAN.VE

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

CıiMisMiaitıaıısiıiBWıwı
Gemlik Çotanak 
spor, A Takıma yap
tığı transferler ve 
atıhmlar ile dikkat 
çekerken, Altyapısı 
da başarılı sonuçlar 
almaya devam 
ediyor.
U-19 takımı Mudan 
ya Belediye Stadın 
da oynanan maçta, 
Mudanyaspor’u 4- 
O’hk sonuçla geçti. 
U-15 takımı ise 
Gemlik Karadeniz 
spor’u 3-0 geriden 
gelerek 4-3 kazandı. 
Sonraki maçında 
Orhangazi’nin iddialı 
takımı Hürspor ile 
kar karşı karşıya 
gelen Çotanakspor, 
müsabakadan 3-0’hk 
galibiyetle ayrıldı. 
Çotanakspor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz, sonuçlardan 
memnun olduklarını 
ifade ederek;
"Gençlerimizin her 
başarısı, bizi 
önümüzdeki yıllar 
için umutlandıran 
etken oluyor.
Amaç Gemlik’te 
sporun daha iyi

noktalara gelme
sidir. Bu anlamda 
farklı atılanlarımız

olacak, önümüzdeki 
günlerde Gemlik’! 
heyecanlandıracak

adımlarımızı 
duyuracağız’’ 
dedi.

TM H “SUYUNU BOŞA 
_îfl A HARCAMA”

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

M ABONE OLDUNUZ MU?
rıııli'lr İli ıhılııltlll (Uİrııl . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursaspor, Hazırlık 
Maçlarımla Umut 

Vermedi
Galatasaray maçı 
ile başlayacak olan 
Bursaspor, hazırlık 
maçlarında bekle
neni veremedi. 
Oynadığı 5 
karşılaşmadan 2 
galibiyet, 2 
beraberlik ve 1 
mağlubiyet alan 
yeşil beyazlı takım, 
Galatasaray maçı 
öncesi umut ver
medi.
Sezon öncesi 
UEFA Avrupa 
Ligi'ne şok bir şek
ilde veda eden 
yeşil beyazlılar, 
Avusturya kampın
da moral bozuk
luğunu üzerinden 
atıp lige konsantre 
olmaya çalıştı. 10 
Ağustos tarihinde 
Slovenya’da 
Akhisar 
Belediyespor ile 
oynanan hazırlık 
maçı da golsüz 
sona erdi.
Slovenya’da 15 
gün kalıp birçok 
hazırlık maçı 
planlayan 
Bursaspor, kon
aklama sıkıntıları 
nedeniyle kampı 
yarıda keserek 
Trabzon’a döndü 
ve Trabzonspor ile 
bir hazırlık maçı

yaptı. 15 
Ağustos’ta 
Hüseyin Avni Aker 
Stadı’nda oynanan 
mücadelede de gol 
sesi çıkmadı. 
Bu maçın ardından 
Bursa’ya dönen 
yeşil beyazlı takım, 
Özlüce 
Tesisleri’nde hazır
lıklarını sürdürdü. 
20 Ağustos tari
hinde Vakıfköy 
Orhan Özselek 
Tesisleri’nde Spor 
Toto 3. Lig ekip
lerinden 
Orhangazispor ile 
hazırlık maçı 
oynadı ve karşılaş
mayı, Enes, Ozan 
İpek, Volkan Şen, 
Ertuğrul ve 
Fernandao’un gol
leri ile 5-1 kazandı. 
Sonraki gün yine 
Vakıfköy 
Tesisleri’nde Spor 
Toto 2. Lig Kırmızı 
Grup ekiplerinden 
Bandırmaspor'la 
oynanan hazırlık 
maçı da farklı şek
ilde yeşil beyazlı 
takımın lehine 
sonuçlandı. 
Karşılaşma, 
Furkan, Volkan Şen 
(2) ve Traore’nin 
golleri ile 4-1 
tamamlandı.



I
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Medya o*unıazarlığı dersi yenilendi
Ortaokul ve imam 
hatip ortaokulların
da seçmeli olarak 
okutulan medya 
okuryazarlığı dersi 
yenilendi.
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Başkanı 
(RTÜK) Davut 
Dursun, ortaokul ve 
imam hatip orta 
okullarında seçmeli 
olarak okutulan 
medya

okuryazarlığı der
sinin müfredatının 
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB) işbir- 
liğiyle yenilen diğini 
açıkladı.
Dursun, yaptığı 
açıklamada, öğren
cilerin medya 
konusunda bil
gilendirilmesinden 
öte bilinçlen 
dirilmeleri hedefiyle 
başlatılan projenin

2007'den bu yana 
uygulandığını hatır
lattı.
Şu ana kadar 
4 milyon öğrencinin 
medya okuryazarlığı 
dersini seçmeli 
olarak gördüğünü 
belirten Dursun, 
"Ders medyanın 
doğasını, yapısını 
irdeleme, medyaya 
eleştirel bakabilme 
yeteneğini

kazandırma 
konusunda bilgi 
verme amacına 
yönelik. Dünyanın 
her yerinde şu kabul 
ediliyor: 
Televizyon yayınları 
özellikle 16 yaş 
altındaki kişilerin 
sosyal, ahlaki veya 
fiziki gelişimini 
olumsuz etkileye- 
bilme kapasitesine 
sahip" dedi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN 

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 
Müracaatların salisen yapılması rica olunur.
BEYİA PETROL.

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel : 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI ■ 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 1800

SATIUK ZEHİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez’

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

KAŞCDC 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

www.gemlikkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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Konut satışlarında büyük düşüş!
Temmuz'da satılan 
konut sayısı bir 
önceki aya göre 
yüzde 8,4, geçen 
yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 20,2 
düştü.
Buna göre, geçen ay 
konut satışlarında 
İstanbul 17 bin 116 
konut satışı ile en 
yüksek paya (yüzde 
20,1) sahip oldu. 
Satış sayılarına göre 
İstanbul'u 9 bin 426 
konut satışı (yüzde 
11,1) ile Ankara, 5 
bin 281 konut satışı 
(yüzde 6,2) ile İzmir 
izledi. Konut satış 
sayısının düşük 
olduğu iller sırasıyla 
6 konut ile Hakkari, 
9 konut ile Ardahan 
ve 17 konut ile Şır- 
nak oldu.

- İpotekli satışlar - 
Temmuzda Türkiye 
genelindeki ipotekli 
konut satışları, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
32,9 düşüş göster
erek 30 bin 912 oldu. 
Toplam konut 
satışları içinde 
ipotekli satışın payı 
yüzde 36,3 olarak 
gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 7 
bin 30 konut satışı 
ve yüzde 22,7 pay ile 
ilk sırayı aldı. 
Toplam konut 
satışları içerisinde 
ipotekli satış payının 
en yüksek olduğu il 
ise yüzde 45,3 ile 
Adıyaman oldu. 
Diğer konut satışları 
ise Türkiye 
genelinde temmuz

da, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10,6 azaldı ve 54 bin 
189 oldu. Diğer 
konut satışlarında 
İstanbul 10 bin 86 
konut satışı ve 
yüzde 18,6 pay ile ilk 
sırayı aldı.
İstanbul'daki toplam 
konut satışları içinde 
diğer satışların 
payının yüzde 58,9 
olduğu görüldü.
Ankara 5 bin 495 
diğer konut satışı ile 

ikinci sırayı alırken, 
bu ili 3 bin 225 konut 
satışı ile İzmir izledi. 
Diğer konut satışının 
en az olduğu il ise 5 
konut ile Ardahan 
oldu.
Türkiye genelinde ilk 
kez satılan konut 
sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 20 azalarak 39 
bin 373 oldu. Toplam 
konut satışları içinde 
ilk satışın payı yüzde 
46,3 olarak hesap

landı. İlk satışlarda 
İstanbul 7 bin 917 
konut satışı ile en 
yüksek paya (yüzde 
20,1) sahip olurken, 
İstanbul'u 3 bin 718 
konut satışı ile 
Ankara ve 2 bin 160 
konut satışı ile İzmir 
izledi.
Söz konusu ayda, 
Türkiye genelinde 
ikinci el konut 
satışları da geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 20,4 düşüş 
göstererek 45 bin 
728 oldu. İkinci el 
konut satışlarında 
İstanbul 9 bin 199 
konut satışı ve 
yüzde 20,1 pay ile 
ilk sıraya yerleşti. 
İstanbul'daki 
toplam konut 
satışları içinde 

ikinci el satışların 
payı yüzde 53,7 
oldu. Ankara 5 bin 
708 konut satışı ile 
ikinci sırada yer 
alırken, bu ili 3 bin 
121 konut satışı ile 
İzmir izledi.
Geçen ay yabancı 
lara bin 473 konut 
satışı gerçekleşti. 
Yabancılara yapılan 
konut satışlarında 
Temmuz 2014'te ilk 
sırayı 569 konut ile 
Antalya aldı. 
Antalya'yı sırasıyla 
416 konut satışı 
ile İstanbul, 104 

konut satışı ile 
Aydın, 75 konut 
satışı ile Muğla ve 
Mersin, 66 konut 
satışı ile Bursa ve 39 
konut satışı ile 
Yalova izledi.

M HmiMtfılı Para* a llulmısı hslılı
Atatürk Havalima 
nı'na "biyometrik 
geçiş" olarak da 
adlandırılan e-gate 
uygulaması için 
geçiş bankoları yer
leştirildi.
Atatürk 
Havalimam'nda ay 
sonuna kadar 
başlatılması plan
lanan, "biyometrik 
geçiş" olarak da 
adlandırılan e-gate 
uygulaması için 
geçiş bankoları yer
leştirildi.
Yurt dışı çıkışlarda 
hız ve insan 
gücünden tasarruf 

sağlayacak, e-gate 
uygulaması için ilk 
aşamada havali- 
manındaki geliş ve 
gidiş katlarına ikişer 
biyometrik geçiş 
kabini konuldu. 
Pasaport polisinin 
görev almayacağı 
kaydedilen uygula
mada kabin 
sayısının 3 ay sonra 
geliş ve gidişlerde 
altıya, 2015 sonuna 
kadar ise yirmi 
dörde çıkarılması 
planlanıyor.

PARMAK İZİYLE 
KONTROL

Şimdilik Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşlarına yönelik 
olarak uygulanacak 

sistemde yolcunun 
tarattığı parmak izi 
sistemden otomatik 
olarak kontrol edile
cek, eşleştikten 

sonra geçiş izni ver
ilecek. Bir süre 
sonra yüz tanıma 
kontrolünün de ente
gre edilmesi plan
lanan sistemden ilk 
olarak sık seyahat 
eden ve tanımlı bir 
yolcu grubu fay
dalanacak.

21 SANİYEDE HIZLI 
GEÇİŞ

Yerli bir firma 
tarafından kurulan 
sisteme ait test aşa
ması sonuçlarına 
göre, yolcunun en 
fazla 21 saniyede

kabinden 
geçebilmesi 
öngörülüyor. 
Sisteme alışkanlık 
arttıkça bu sürenin 
15 saniyeye kadar 
düşebilmesi plan
lanıyor. Biyometrik 
geçiş kabinlerinin 
yanı sıra pasaport 
polislerinin 
çalıştığı mevcut 
kabinler de görev 
lerine devam ede
cek.
Uygulama Dubai, 
ispanya, Fransa ve 
Hollanda gibi farklı 
ülkelerde de kul
lanılıyor.

Gemlik K’rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4957 

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)

IEIIİI Silili IİI1Îİİİ

VENÜS SİNEMASI
Bİ KÜÇÜK 

EYLÜL 
MESELESİ 

11.45-14.00-16.30 
KORKU YOLU 
12.00-14.00- 
16.00-18.00- 

20.15

5133321



TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.1r/manastiremlak

GEMLİK ARAÇLARIMIZ. 1 YIL TAM GARANTİLİDİR 

EfüTC7MERKEZ OTOM
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKI

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
“, 3^mJ^ircan Çöumm

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : O 2^4 514İ25 25 - Fax: O 224 514 25 26

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

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


^ELoğallık ve kalitenin sembolü KAVLAI^markâ^ı, 
Yöresel*Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesfrtij^^nında, 1 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otehve marketlerde 
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

Kuruluş:! 973

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Ağustos 2014 Çarşamba________ www.gemlikkorfezgazetesi.com_________________________________50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

iMuiiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Marmarabirlik’in yüzde 7 tuz oranı uygulaması Bakanlık’ın tuz düşürme tebliğine ömek oldu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeniden Başlangıç...
Bugün AKP için tarihi bir gün.
Türkiye’nin değişik yerlerinden binin üzerin 

de araçla Ankara’da yapılacak olan Kurultaya 
40 bin partilinin yola çıktığı haberleri yazıldı.

10 Ağustos günü yapılan halk oylarıyla 
cumhurbaşkanı seçiminde ipi göğüsleyen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yola 
birlikte çıktıkları yoldaşlarıyla biraraya gele 
rek, Başbakanlığa veda Cumhurbaşkanlığına 
merhaba diyecek. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 23 Ağustos 
2014 tarihinde 
Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürür
lüğe giren Sofralık 
Zeytin Tebliği 
düzenlemesine göre 
zeytindeki tuz oranı 
en fazla yüzde 8 ile 
sınıriandınhrken, 
ürün paketinde 
işleme şeklinin de 
yazılacak olması ve 
ürün çeşitlerinin 
kanştınlamayacağı- 
na yönelik ibareler 
de yer aldığını 
belirtti. Asa, 
Marmarabirlik’in de 
katkı koyduğu Türk

Mıöıın 
Cemlikten 

destek

Gıda Kodeksi 
Sofralık Zeytin 
Tebliği çahş- 
malannın sonuç 
vermesi Birliğimizin 
sektördeki gücünü 
bir kez daha ortaya 
koymuştur” dedi.

Asa, sektörde tuz 
oranını en fazla 
yüzde T ile sınır- 
landınp üretim 
yapan Marmara bir 
lik’ten gittiğine 
dikkat çekti.
Haberi sayfa 2’de

Şa/e Demirel İstiklal 
Caddesi üzerindeki kal 
dırımda başından aşa 
ğıya buzlu su dökerek 
ALS hastalığına destek 
verdi. Sayfa 4’de 
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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru"

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN

ÖĞRENCİLER; MMHNyJ* •JSHPRİ
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, MBflkjrlIl.raOai ^Ty***"^EfBı 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi İr jTL'Mrıfn W 1 şif 4
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir lİjllJA 1 lii m IIİH1 ıkı ı ■ İuAL-H 

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

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
iMuiiv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik’in yüzde 7 tuz oranı uygulaması Bakanlık’ın tuz düşürme tebliğine örnek oldu

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’nın obezite, 
diyabet ve hipertan
siyon gibi hastalık
ların azalmasına katkı 
sağlamak amacıyla 
ekmekten sonra 
sofralık zeytinde de 
tuz oranını düşürme 
kararının ardında 
Marmarabirlik’in yap
tığı uygulama ve 
götürdüğü öneri var.

MARMARABİRLİK 
TUZU YÜZDE 7 İLE 
SINIRLIDIR 
Kamuoyunda 2 
gündür büyük ilgi 
gören ve takdirle 
karşılanan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın sofralık 
zeytindeki tuz oranını 
en fazla yüzde 8 ile 
sınırlandırmasını 
içeren “Sofralık 
Zeytin Tebliği” sek
törün köklü ve öncü 
kuruluşu 
Marmarabirlik’in 
uygulamalarını esas 
alan düzenlemeleri 
sektörde bakanlık 
kanalıyla disipline 
etmiş oldu.
23 Ağustos 2014 tari

hinde Resmi 
Gazete’de yayınla
narak yürürlüğe giren 
Sofralık Zeytin Tebliği 
düzenlemesine göre 
zeytindeki tuz oranı 
en fazla yüzde 8 ile 
sınırlandırılırken, 
ürün paketinde 
iŞÎGniG Şeklinin uG 
yazılacak olması ve 
ürün çeşitlerinin 
karıştırılamacağına 
yönelik ibareler de 
yer alıyor.
Marmarabirlik 

Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet Asa 
bu uygulamanın 
yerinde bir karar ve 
toplum sağlığı açısın
dan son derece 
önemli olduğunu 
söyleyerek, bu öne 
rinin sektörde tuz 
oranını en fazla 
yüzde 7 ile sınır
landırıp üretim yapan 
Marmarabirlik’ten git
tiğine dikkat çekti. 
Birlik Başkanı Asa” 
Marmarabirlik’in de 
katkı koyduğu Türk 
Gıda Kodeksi

Sofralık Zeytin Tebliği 
çalışmalarının sonuç 
vermesi Birliğimizin 
sektördeki gücünü 
bir kez daha ortaya 
koymuştur” dedi.

BİZİM İÇİN ÖNCELİK 
İNSAN SAĞLIĞI

Marmarabirlik
Başkanı Hidamet Asa 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Biz sektörün en 
köklü ve öncü kuru
luşu olarak daima bir 

taraftan ortak üretici
lerimize katma değer 
sağlarken, diğer 
taraftan toplum sağ 
lığını esas alıyoruz. 
Üretimden tüketiciye 
her aşaması entegre 
tesislerimizde doğal 
fermantasyon ve 
hijyenik şartlarda 
yapılıp, paketleniyor. 
Tuz oranını da biz 
toplum sağlığı açısın
dan en fazla yüzde T 
ile sınıriandınyoruz. 
Hatta “Gold” adını 
verdiğimiz 
ürünümüzde bu oran 
yüzde 2.5’dur.
Oysa piyasada bu 
oran yüzde 10 ve 
12’lerdedir. Yine 
tebliğde işleme biçi
minin belirtilmesi ve 
ürün çeşitlerinin 
kanştınlmaması 
ibareleri yer alıyor. 
Birlik olarak işleme 
şekli olan doğal üreti
mi paketlerimizde 
belirttiğimiz gibi, 
ürün çeşitlerini de 
asla kanştırmıyoruz. 
Biz tümbuçahş- 
malarımızı Tanm Gıda 
ve Hayvancılık 
Bakanhğı’na da sun
muştuk. Bakanlık

uzmanlannın yerinde 
yaptığı incelemeler ve 
sonrasında görüş 
ahş-verişleriyle bir 
yıldır katkı çahş- 
malanmız devem 
ediyordu. Tebliğ 
hazırlanması aşa
masında da bu öneri
lerimizi dikkate aldılar 
ve böyle bir karar 
çıktı".
2015’in Ocak ayı 
itibariyle uygula
maya girecek olan 
yeni düzenlemeden 
Marmarabirlik’in et 
kilenmeyeceğini de 
belirten Birlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik 
da ne de en fazla 
yüzde T oranında tuz 
sınırlandırmasıyla 
üretim yapmaktayız. 
Bu uygulamadan 
Marmarabirlik olum
suz etkilemeyeceği 
gibi, geçiş sürecinde 
de sıkıntı yaşanma 
yacaktır. Tüketicinin 
menfaatine olan bu 
karann merdiven altı 
üretimin disiplininde 
de etkili olmasını 
bekliyorum” diye 
konuştu.

6 hin kişi Anıtkabir de hulustu
Büyük Taarruz’un 
Başkomutanı Muşta 
fa Kemal Atatürk’ün 
portresini oluştur
mak üzere Anıtka 
bir’in bahçesinde 
binlerce gönüllü bir 
araya gelerek Guin 
ness rekor deneme
si yaptı. Rekor den
emesi sonrasında 
duygu ve düşün 
çelerini aktaran Meh 
met Taygın, eşiyle 
birlikte İzmir’den 
katıldığını ifade 
ederek "Sadece 
bunun için geldik. 
Daha önce Cumhu 
riyet Meydanında 
sonra Nilüfer Bele 
diyesi’nde, şimdi de 
Anıtkabir’deyiz." 
dedi. Taygın, Ata 
türk’e sevgi ve 
saygılarını göster
mek için kollarına 
yaptıkları dövmeleri
ni gösterdi.

Sakarya Meydan 
Muharebesi sonrası 
Türk ordusunun 
düşmanı tamamen 
Anadolu’dan atmak 
üzere gerçekleşti 
rilen ve 26 Ağustos 
1922 sabahı Koca 
tepe’den başlayan 
Büyük Taarruz’un yıl 
dönümünde hayata 
geçirilecek etkinlik 
için Anıtkabir’de 
yüzlerce vatandaş 
Atatürk’ün portresi 
için bir araya geldi.

Atatürk’ün portresi 
ilk olarak 2012 yılın
da İzmir’de 2 bin 
400 kişiyle yapıldı. 
2013 yılında ise 
Bursa’da 5 bin 990 
kişiyle gerçekleşti 
rilmişti.
'Dünyanın En Büyük 
Atatürk Portresi' 
olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı’na 
girmesi hedeflenen 
etkinlikte yer almak 
isteyen vatandaşlar 
Sabah saatlerinde

Anıtkabir’e gelerek 
isimlerini yazdırdı. 
Görevlilerin içeri 
alması ile Anıtka 
bir’e gelen yüzlerce 
kişi daha sonra 
meydanda toplan
maya başladı. 
Yetkililerin daha 
önceden işaretledik
leri noktalara gru
plar halinde alınan 
vatandaşlar, Ata 
türk’ün portresini 
3,5 saatte tamam
ladı. Toplanan bin
lerce insan 10. Yıl 
Marşı ve İzmir Marşı 
eşliğinde portreyi 
oluşturdu. Saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun
masının ardından 
parmaklarını kalp 
şeklinde birleştiren 
binlerce kişi portre 
oluştuktan sonra 5 
dakika bu şekilde 
kaldı.

ELEMAM ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA 

ÇALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79
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Jlew alan araçta can pazarı
Bursa’da bir aile, 
yakınları ile birlikte 
çocuklarının doğum 
gününü kutlamak 
için gittikleri bir 
restauranttan dön
erken kaza yaptı. 
Kaza sonrası çarp
manın etkisiyle alev 
alan araçtan kıl payı 
kurtulan 1'i çocuk 5 
kişi, ölümün eşiğin
den döndü.
Olay, gece saat 
00:30 sıralarında 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi ilçesi 
Geçit Mahallesi’nde 
bulunan bir üst 
geçitte meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Şaban Nuri Dikmen 
(34) isimli bir kişi, 
eşi Şehnaz Dikmen 
(36), yakınları Erdal 
Yeşil ve Cihangir 
Arifol ile birlikte 
çocukları Yusuf 
Kaan Dikmen’in 
doğum gününü kut
lamak için 16 L 1233 
plakalı araçlarıyla 
İnegöl’den

Bursa’da uyuşturucu operasyonu
Jandarma, 
Orhangazi ve 
Orhaneli İlçelerinde 
uyuşturucu madde 
operasyonu düzen
ledi. Operasyonda 
yüklü miktarda 
esrar, hint keneviri, 
bonzai ve sentetik 
hap ele geçirildi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
Orhangazi ve 
Orhaneli'nde uyuş
turucu madde 
imalatı ve ticareti 
yapıldığı bilgisine 
ulaşarak çalışma 
başlattı. Uyuşturucu 
imalatının yapıldığı 
adresleri tespit eden 
ekipler, operas

Mudanya’ya gitti. 
Mudanya’daki bir 
restau rantta 
oğullarının doğum 
gününü kutlayan 
aile ve yakınları, 
ardından alkol aldı. 
Dönüş yolculuğun
da alkollü şekilde 
direksiyon başına 
geçen baba Dikmen, 
Geçit Mahallesi’nde 
bulunan üst geçitte 
virajı alamaması 
sebebiyle bariyer
lere çarparak aracıy
la takla attı.
YANMAKTAN 
SON ANDA 
KURTULDULAR 
Kazanın ardından 
takla atan aracın 

yonun startını verdi. 
Jandarma Narkotik 
ekiplerinin de 
katıldığı şok baskın
da Orhangazi'de bir 
evin bahçesinde bin 
900 gram esrar ile 
Orhaneli ilçesinde 
tarlada 2 bin 84 kök 

içerisinden kendi 
imkanlarıyla çıkmayı 
başaran 5 kişi, olası 
bir facianın da 
eşiğinden döndü. 
Aile ve yakınları, 
kendilerini güçlükle 
dışarıya attıktan 
kısa bir süre sonra 
araç, çarpmanın da 
etkisiyle alev 
almaya başladı. 
Çevredeki vatan
daşlarında yardımıy
la aracın yanından 
uzaklaştırılan şahıs
lardan 3’ü ağır şek
ilde yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekibi, 
araçta çıkan yangını 
kontrol altına 

kenevir bitkisi, 380 
gram esrar ve 40 
gram kenevir tohu
mu ele geçirdi.

8 AYLIK BİLANÇO 
Jandarma ekiple 
rince son 8 ayda 
toplam 24 bin 886 

alırken, yaralılardan 
Erdal Yeşil ve 
Şehnaz Dikmen 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne, araç 
sürücüsü Şaban 
Nuri Dikmen, Yusuf 
Kaan Dikmen ve 
Cihangir Arifol ise, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.

“EŞİM 
ALKOLLÜYDÜ”
Araç sürücüsü baba 
Dikmen’in eşi 
Şehnaz Dikmen, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde 
Jandarma ekiplerine 
verdiği ilk 
ifadesinde 
oğullarının doğum 
gününü kutladıktan 
sonra alkol aldık
larını ve araç 
sürücüsü eşinin de 
alkollü olduğunu 
ifade etti. Kazayla 
ilgili jandarma ekip
leri tahkikat başlattı.

kök kenevir bitkisi, 
187 kilo 720 gram 
kubar esrar, 4 kilo 
898 gram bonzai 
maddesi ile bin 297 
adet sentetik hap 
ele geçirildi. 
Jandarma yetkilileri, 
toplum için büyük 
tehlike olan başta 
sentetik uyuşturucu
lar olmak üzere 
her türlü uyuşturucu 
maddenin yakala
narak adli makam
lara teslim edilme
sine yönelik çalış
maların hız kesme
den kararlılıkla 
sürdürüleceği 
bildirildi.

Merdivenden 
düşerek hayatını 

kaybetti
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde ilaç 
sanayisinde kul
lanılan yosunları 
toplamak için gök- 
nar ağacına çıkan 
yaşlı adam, ağaca 
dayadığı merdiven
den düşerek ha 
yatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnayet 
mahallesinde 
ikamet eden 62 
yaşındaki Yusuf 
Salık, ormanlık 
alanda ki göknar 
ağaçlarında bulu
nan ve ilaç sanay
isinde kullanıldığı 
bildirilen yosunları 
toplamak için 
ağaca dayadığı 
merdivene çıktı. 
Ağaçta bulunan 
yosunları topla
maya başlayan 
yaşlı adam, biranda

Banyoda çamaşır 
yıkarken havalını 

kaybetti
Bursa’da, yaşlı bir 
kadın, banyoda 
çamaşır yıkarken 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
merkez Osmangazi 
ilçesine bağılı 
Mollafenari 
Mahallesi 
Seyidinasır 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Evde kimsenin 
olmadığı sırada 
banyoya giren 72 
yaşındaki Ayşe 
Şahin, çamaşır 

dengesini kaybe 
derek yaklaşık 6 
metre yüksekliğin
deki merdivenden 
düştü. Yakınlarının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
giden sağlık ekib
inin müdahale 
ettiği yaşlı adamın, 
düşme neticesinde 
olay yerinde ha 
yatını kaybettiğini 
tespit etti. 
Ölüm haberinin 
ardından olay yer
ine gelen 
cumhuriyet 
savcısının ve 
Jandarma olay yeri 
inceleme ekibinin 
incelemesinin 
ardından, Salık’ın 
cenazesi kesin 
ölüm nedeninin v 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.

yıkarken fenalaştı. 
Yere yığılan yaşlı 
kadın oğlu tarafın
dan baygın halde 
bulundu. 112 ekip
leri tarafından ilk 
müdahalesi yapılan 
Şahin, Muradiye 
Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Şeker ve 
tansiyon hastası 
olduğu öğrenilen 
yaşlı kadın kur
tarılamadı.
Savcılığın olayla 
alakalı soruştur
ması sürüyor.

36 kaçak göçmen yakalandı
Orhangazi’de şüphe 
üzerine durdurulan 
minibüste yapılan 
kontrolde 16'sı 
çocuk 36 Afganistan 
uyruklu kaçak yaka
landı.
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 

büro ekipleri, saba
ha karşı saat 05.00 
sıralarında Gazi 
Orhanbey Camisi 
yakınlarında camları 
boyanmış ve kapalı 
olan 34 UD 5931 
plakalı minibüsü 
durdurdu. Araçta 

yapılan kontrolde 
16'sı çocuk 36 
AfganlI kaşak bulun
du.
Minibüsün sahibi 
olduğu belirlenen ve 
İstanbul'dan aldığı 
36 kaçağı 
Marmaris'e 

götürmek isteyen 
Yalçın D. (39) adlı 
kişi gözaltına 
alınırken, 36 AfganlI 
daha sonra Bursa 
Yabancılar Şube- 
si'ne gönderildi.
Soruşturma 
sürdürülüyor_____

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

Güne Bakış ftLStastalıhıaGealikteeOesielı
Yeni başlangıç...

Türkiye’yi 13 yıldır evrensel olmayan, 
kendi demokrasi anlayışıyla yöneten Recep 
Tayyip Erdoğan, bu kez Cumhur’un başı 
olarak görev yapacak.

Başbakanlık görevini ise kurultay yapıl
madan, yine kendi demokrasi anlayışı ile yol 
arkadaşı Dış İşleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’na bırakacak.

Yani bir çeşit atama.
Tek adaylı, gürültüsüz, tek sesli bir kurul

tay izleyeceğiz bu gün.
Bence, bugün AKP’nin yapacağı 

olağanüstü kurultay, daha çok şov olacak.
Organizasyondaki başanlarıyla, dışarıdan 

getirecekleri yabancı temsilcilerle, yandaş 
ve dış basın ile şovlarını tabana yayacaklar.

O tabanda televizyonlar karşısında 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarıyla gurur 
duyacak.

Tabii bu ülkenin yarısı için bu durum söz 
konusu değil.

Sonuçta AKP’nin şov kurultayından sonra 
Türkiye yeni bir başlangıcı başlatacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna oturacak, ardından hükümeti kur
mak için Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu 
atayacak.

Davutoğlu, yeni bir kabine kuracak.
Bugünkü kabineden bazıları yerlerini yeni

lerine bırakacak.
Bu seçimlerde acaba asıl seçici Ahmet 

Davutoğlu olabilecek mi?
Yoksa, Erdoğan’ın işaret ettiği kişiler mi 

gelecek bakanlıklara..
Değişen bırşey olmayacak.
Davutoğlu nasıl geldiyse, bakanlar da öyle 

gelecek.
İleri demokrasi savıyla yola çıkanların ileri 

demokrasi anlayışlarını göreceğiz.
Türkiye yeni bir yönetimle yoluna devam 

edecek.
Değişen bir şeyin olacağını sanmıyorum.
Olsaydı, 13 yılda olurdu.
Asıl sorun, AKP’nin tek adamla Türkiye yi 

nereye Kabar ğöturmesıbır.
Bütün planlar bunun üzerine kuruldu.
2014 seçimleri ve sonrası, 2023 projeleri 

tek adam üzerine kuruldu.
Bunu gerçekleştirebilmeleri Anayasayı 

değiştirecek sayıyı parlamentoya sokmaları
na bağlı.

Bunun için muhalefetin kendine çeki 
ouzen vermesi ğereKiyor.

Bugüne kadar seçimlerde iddialı olduk
larını söyleyen CHP ve MHP bu kadrolarla 
başarılı olamadılar.

Yenilenmeleri ve riaiKa ineceK kadroları ve 
liderleri bulmaları gerekiyor.

CHP’nin yapacağı Kurultay da Yalova 
Milletvekili Muharrem İnce Genel başkanlığı
na adaylığını koydu ve 2 seçimde birinci 
parti olamazsam ertesi gün istifa ederim 
diyor.

Bunun da tüzüğe konmasını, 6 Eylül kurul
tayında tüzük değişikliği öneriyor.

Liderler böyle cesaret ile yola çıkmalı.
Yoksa, Türkiye de değişen bir şey olmaz, 

yenilen pehlivanın yenilgiye doymadığı gibi, 
bizim muhalefet de yenilgiye doymaz.

Başındakiler de ölesiye kadar koltuklarında 
kalmanın savaşını verirler.

ALS hastalığına 
destek sağlamak 
için ABD’de 
başlatılan baştan 
aşağıya buzlu su 
dökülmesi eylemine

Gemlik’ten de 
destek geldi. 
Gemlik’in eski 
Liman başkanların- 
dan Sami Demirel ile 
işadamı Ali Şirin’in

torunu Şale Demirel 
istiklal Caddesi 
üzerinde başından 
aşağıya buzlu su 
dökerek destek 
verdi.

Şale Demirel, ALS 
hastalığına destek 
için çektiği video ve 
fotoğrafları face- 
bookta yayınladı.

ÜRETİM ELEMANI
25 - 35 YAS ARASI» ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS |stikıaı 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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lwiîiiıttttilaaMwwıııa^
Yakınlarının tedavi 
gördüğü hasteneye 
gelen hasta yakınları 
en çok konaklayacak 
yer konusunda 
sıkıntı yaşıyor. 
Güney Marmara’ya 
hizmet veren Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde hasta 
yakınlarının yıllardır 
yaşadıkları konakla
ma sorunu nihayet 
çözülüyor. Hasta 
yakınları misafir 
hanesinin, yılda 1 
milyon 200 bin hasta 
gören, 30 bin 
civarında yatan has
tası olan Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ndeki 
büyük bir boşluğu 
doldurması bek
leniyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Hünkar 
Köşkü’nde bir araya 
gelerek, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Uludağ Üniver
sitesi Görükle Yerleş 
kesi’nde yaptırılacak 
‘Hasta Yakınları 
Konaklama Oteli’ ile 
İznik Meslek Yüksek 
okulu Kampüsü'ne 
kazandırılacak spor 
tesislerinin pro
tokolünü imzaladı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, ‘Hasta

Yakınları Konaklama 
Oteli’nin önem 
verdikleri bir sosyal 
sorumluluk projesi 
olduğuna dikkati 
çekti. Altepe, 
"Uludağ Üniversite
si, Bursa’nın en 
önemli dinamiği ve 
en büyük güçlerin 
den biridir. Yaklaşık 
50 bini aşan nüfusu 
ve güçlü eğitim 
öğretim kadrosuyla 
birlikte son yıllarda 
Bursa’nın her türlü 
sosyal, kültürel, 
sanatsal, ekonomik 
alanda tüm çalış
malarına katkı koyan 
bir kuruluş haline 
geldi." dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nin, 
Bursa’nın yanı sıra 
Güney Marmara ve 
çevre illere de 
hizmet veren büyük 
bir sağlık kuruluşu 
olduğunu anlatan 
Başkan Altepe, şun

ları kaydetti: "Bin 
yataklı ve yılda 1 
milyonu aşan has
tayı ağırlayan has
tanede, özellikle 
uzaktan gelen hasta
ların yakınlarının 
kalacak yerleri 
olmadığından dolayı 
büyük sıkıntılar 
yaşadığını biliyoruz. 
Hastalığın ne zaman 
geleceği belli olmu 
yor. Gece yarısı 
hasta yakınları has
tasını kapıp geliyor 
ama koridorlarda 
sabahlamak zorunda 
kalabiliyor. Bunlar 
da Bursa’ya yakış
mayan ve içimizi 
sızlatan görüntüler
di. Üniversite ile 
irtibata geçip bu 
konuda destek 
verebileceğimizi 
söyledik. Üniversite 
de harekete geçti, 
senato kararı aldı ve 
belirlenen en güzel 
yerde yaklaşık bin

metrekare alanda 
tesisi kurmak üzere 
bizlere yer tahsisi 
yapılıyor. 4 tanesi 
VIP oda ve 46 oda 
olmak üzere otel 
şeklinde güzel bir 
tesis kazandıracağız. 
Kaliteli olacak bu 
tesis en güzel şek
ilde hizmet verecek. 
Bu protokolle yer 
tahsisi gerçekleşmiş 
oluyor. Yaklaşık 6 ay 
içinde tamam
lanacak. Uludağ 
Üniversitesi’ne 
yakışacak bu tesis 
hem üniversitenin 
kalitesini artıracak 
hem de kente gelen 
hasta yakınlarına 
güzel bir katkı 
sağlayacak." 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de 
"Üniversitenin giriş 
kavşağı çok mükem
mel oldu. Giriş

kapımız da yine 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılıyor, kısa 
zamanda bitiyor. 
Uludağ Üniversite
sinin iç kampüs 
yolları yaya yolu ve 
hatta bisiklet yolu 
olarak düzenleniyor. 
Doğal güzellikleriyle 
bilinen kampüs, bu 
yatırımlarla birlikte 
Uludağ Üniversitesi 
artık Türkiye’nin en 
güzel kampüs 
üniversitesi olacak 
iddiasındadır." diye 
konuştu.

YILDA 1 MİLYON 
200 BİN HASTA 
TEDAVİ 
GÖRÜYOR

Hasta yakınları 
misafirhanesinin 
yılda 1 milyon 200 
bin hasta gören, 30 
bin civarında yatan 

hastası olan Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde ihtiyaç 
duyulan bir tesis 
olduğunu belirten 
Prof. Dilek, şöyle 
devam etti: 
"Yaklaşık 50 odalı ve 
100 yataklı, sosyal 
alanları da bulu
nacak bu tesis has
tane yakınında ola
cağından hasta 
yakınlanna çok 
büyük kolaylık 
sağlayacak. 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
sosyal sorumluluk 
projesi çalışmaların
dan olacağından, kar 
amaçlı bir kurum da 
olmayacak. Çok 
makul, uygun 
ücretlerle hasta 
yakınları konaklaya
bilecekler. Çok 
güzel ve çok Erdemli 
bir iş bu."
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
Bursa’nın gözbebeği 
olan Uludağ Üniver- 
sitesi’nin, şehir için 
yapılacak tüm 
hizmetlere destek 
olacağını da 
sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardın
dan, Başkan Altepe 
ile Prof. Dilek, 
işbirliği protokolüne 
imza attı. Törene, 
Uludağ Üniversitesi 
rektör yardımcıları 
ile senato üyeleri de 
katıldı.

Su iiriiıleri toncsunıla I3 şube müiürliğii tmnlacalı
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı taşra teşk
ilatı bünyesinde 43 
ilde su ürünleri 
konusunda şube 
müdürlüğü kurula
cak.
Konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı Resmi 
Gazetenin bugünkü 
sayısında yayım
landı.
Buna göre, Adana, 
Adıyaman, Ankara, 
Antalya, Artvin, 
Aydın, Balıkesir,

Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Gaziantep, 
Giresun, Hatay, 
İsparta, Mersin, 
İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kayseri, 
Kırklareli, Kocaeli, 
Konya, Malatya, 
Kahramanmaraş, 
Muğla, Ordu, Rize, 
Sakarya, Samsun, 
Sinop, Sivas, 
Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa, Van, 
Zonguldak, bartın, 
Yalova ve Düzce’de

su ürünleri konusun
da şube müdürlük
leri oluşturulacak. 
Bakanlıktan konuya 
ilişkin yapılan açıkla
mada, Türkiye'de su 
kaynaklarından 
avcılık ve yetiştirici
lik yoluyla yılda orta
lama 600-700 bin ton 
su ürünleri elde 
edildiği, ülkede 
önemli bir balıkçılık 
filosu bulunduğu 
belirtildi. Türkiye'de 
su ürünleri avcılığı 
yapan 19 bin 699 
balıkçı gemisi,

yetiştiricilik faaliyet
lerinde kullanılan 2 
bin 353 tesis bulun
duğu belirtilen açık

lamada, her geçen 
gün artan su ürün
leri ihracatının
2013'te miktar olarak

100 bin tona, değer 
olarak 550 milyon 
dolara ulaştığı 
kaydedildi.
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Mili muin i liıı M ı um
Sanayi Bakanı Işık, 
velilere kırtasiye 
malzemeleri alırken 
TSE markalı ürünleri 
tercih etmeleri 
çağrısında bulundu. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, yeni 
eğitim ve öğretim 
yılı için kırtasiye 
alışverişi yapan 
velileri ürün güven
liği konusunda 
uyararak, "Yeni 
eğitim-öğretim yılına 
başlarken çocuk
larımızın sağlığı için 
velilerimize Türk 
Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
markalı ürünleri 
tercih etmeleri 
çağrısında 
bulunuyorum" 
dedi.
Işık, TSE'nin kır
tasiye ve diğer okul 
ürünleri satın 
alınırken ürünün 
üzerinde CE işareti 
ve TSE markasının 
aranması gerektiği 
yönündeki

uyarılarının özellikle 
velilerce dikkate 
alınmasını istedi.

"GÜVENİLİR 
MARKALARI
TERCİH EDİN"

Güvenilir markaların 
ürünlerinin satın 
alınmasının önem
ine işaret eden Işık, 
"Üreticisi bilin
meyen hiçbir ürünü 
satın almayın. Yeni 
eğitim-öğretim yılına 
başlarken çocuk

larımızın sağlığı için 
velilerimize TSE 
markalı ürünleri ter
cih etmeleri 
çağrısında bulunu 
yorum" ifadesini 
kullandı. Işık, kır
tasiye malzemesi 
alırken ayrıca yaş 
grubuna uygun 
ürünler tercih 
edilmesi gerektiğini 
de belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Uzakdoğu'dan 
gelen markasız, 
boyalı ve plastik 

baskılı okul ve 
beslenme çantaları, 
mataraları tercih 
edilmemelidir. 
Özellikle yoğun 
boya kokusu içeren, 
plastik baskılı 
beslenme çantası ve 
matara alınma
malıdır. Ürünlerin 
üzerinde sağlığa 
zararlı olmadığını 
belirten ibareler 
aranmalıdır. Öte 
yandan solvent içer
meyen yapıştırıcılar 
tercih edilmelidir."

YÖK'ten 
öğrencilere 

miijıle

Bir yükseköğretim 
programını 
kazanan ancak 
liseden mezun ola
mayan öğrencilere 
kayıt hakkı.
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 2014 
ÖSYS sonucunda 
bir yükseköğretim 
programını 
kazanan ancak 
liseden mezun ola
mayan öğrencilerin 
kayıt hakkı 
kazandıkları pro
gramlara 7 Kasım 
2014'e kadar kayıt 
yaptırabileceklerini 
bildirdi. YÖK'ün 
internet sayfasın
dan yapılan açıkla
mada, 1-5 Eylül

tarihlerinde, 
ortaöğretim kuram
larından mezun 
olamadığı için 
kazandığı progra
ma kayıt olamayan 
ve ortaöğretim 
sorumluluk sınavı 
veya ek sınav 
sonucunda 
ortaöğretimden 
mezun olan öğren
cilerin, bu durum
larını belgelemeleri 
kaydıyla, 2014 
ÖSYS'de kazandık
tan programlara, 
kontenjanlar 
dikkate alınmadan 
7 Kasım 2014'e 
kadar kayıt yaptıra- 
bilmelerinin karar
laştırıldığı belirtildi

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
W ' J DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83
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Hatem Muhsin Şahin maçı katletti
Gemlik Suni Çim 
Sahada, saat 17.30 
da başlayan maçta, 
Gemlik Çotanak 
spor ve Yeni 
Karaman Spor’u 
karşı karşıya geti 
ren müsabakaya, 
Hakem Muhsin 
Şahin damgasını 
vurdu.
Çotanakspor maçı 
8 kişi tamamlarken, 
Yeni Karaman 
Spor’da, son daki 
katarda kırmızı 
kartlardan 
nasibini aldı.
İlk yarı iki takımın
da dikkat çeken 
oyunu sayesinde, 
seyir zevki yüksek 
bir maç oldu.
İlk yarıda sakin 
oyuna rağmen, 
hakem iki takıma 
toplam 6 san kart 
gösterdi.
İlk yarı 2-2 eşitlikle 
tamamlandı.
İkinci devrenin 
hemen başında, iki 
oyuncunun da top 
müdahale 
etmesinde, hakem 
Muhsin Şahin 
Çotanakspor’lu 
Volkan’a doğrudan 
kırmızı kart göster
di. Tekrar başlayan 
maç tüm hızıyla 
devam ederken ve 
ciddi bir tepki 
yokken, hakemin 
saha amirine duyu
lacak şekilde 
"polisleri çağırın” 
demesi, tribünde 
bulunan seyircileri 
gerdi. Çağrının 
ardından basit 
pozisyonlarda bile 
karta başvur
masının ardından 
saha içi de gerildi. 
Hakemin

Bursaspor'a taraftardan sok
Bursaspor taraftar
ları, Spor Toto 
Süper Lig’in ilk haf
tasında Bursa'da 
oynanacak 
Galatasaray maçı 
biletlerine ilgi 
göstermedi. 
Bursaspor ile 
Galatasaray arasın
da 30 Ağustos 
Cuma günü Atatürk 
Stadyumu’nda 
oynanacak karşılaş

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK
İNS.TAAH.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA
Telefon : 513 40 45

Çotanakspor’a 2. 
Kırmızı kartı 
göstermesi son
rasında çıkan kar
gaşada, 
Çotanakspor 8 kişi 
kaldı. Eksik rakibi 
karşısında 3-2 lik 
skoru yakalayan 
Yeni Karaman 
spor’da son 
dakikalarda 2 kır
mızı kart gördü. 
Maçın son 
dakikalarında ise 
skor 4-2 oldu. 
Maçın ardından 
geniş güvenlik 
önlemleri alınırken, 
hakem ve gözlem

manın biletleri 
satışa çıktı. 
Passolig kartına 
tepki gösteren 
Bursaspor taraftar
ları, bilet gişelerine 
gelmedi, önceki 
maçlarda Atatürk 
Stadı dışına kadar 
oluşan uzun kuyruk
lar bu kez oluş
mazken, taraftarlar 
kargaşa yaşan
madan biletlerini 

ciler soyunca 
odasına sorun çık
madan gitti.

“EMEK 
HIRSIZLIĞI”
Maç esnasında 
taraftalar yaşanan
ları "emek hırsı
zlığı” olarak nite
lendirirken, "İlk 
yarıda maçın 
kalitesinden dolayı, 
diğer sahadan ve 
çevreden buraya 
çok sayıda insan 
toplandı. Zevkli bir 
maç oynanırken, 
hakemin hareket
leri, seyirciyi de

aldı. Ayrıca birçok 
taraftar Passolig 
uygulamasına tepki 
gösterirken, bu 
durumda çoğu 
takımın boş tribün
ler önünde maç 
oynayacağını iddia 
etti. Yaklaşık 50 
taraftarın Atatürk 
Stadyumu önündeki 
bilet gişesinde, 9 
taraftarın ise 
Passolig kuyruğun

germesi sonucun
da çocukların 
emekleri boşa gitti” 
dediler.
Çotanakspor 
yöneticileri ise, 
çocukların uzun 
zaman çalıştıklarını 
ve maça hazırlan
mak için iş ve 
sosyal hayatların
dan feragat ettiğini 
söylerken, 
hakem ile alakalı 
Amatör Spor 
Klüpleri 
Federasyonunun 
cezasını takip ede
ceklerini dile 
getirdiler.

Onlar m bilet 
atabilecek

Bursaspor Kulübü 
resmi internet 
sitesinden 
Galatasaray maçın
da bilet alımı ile 
ilgili önemli bir 
açıklama yaptı. 
Yapılan açıklama 
şu şekilde: “Cezalı 
olduğumuz 
Maraton Tribünü ve 
Kapalı Kale Arkası

Tribünü kombinesi 
alan taraftarlarımız, 
Galatasaray 
maçı için diğer 
tribünlerden bilet 
alabilecekler.” 
Yeşil Beyazlı 
takım, 
Galatasaray'la 
cumartesi günü 
saat 19.00'da karşı 
karşıya gelecek.

da beklediği 
görüldü. Passolig 
uygulamasından 
mağdur olduğunu 
ifade eden bir 
taraftar, “Kapalı 
kale arkasından 
kombinem var. 
Cezalı olduğumuz 
için açık kale 
arkasından bilet ala
caktım. Üzerine 
tekrar para istiyor
lar.

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■iHiııııııııı»mııııı«ı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

A Â “SUYUNU BOŞA IIHA Q HARCAMA- K;
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama’ BSd ’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ t www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


27 Ağustos 2014 Çarşamba Gemlik KHrfez Sayfa 8

Wda cate liretmeıe crfte ücret
Doğuda çalışan 
öğretmenlerin ek 
ders ücretleri 2 katı
na çıkarılacak. 
40 bin öğretmen ata
masına hazırlanan 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
menlerin doğudan 
batıya tayin isteğini 
çözecek teşvik pro
gramını da hazırladı. 
Müsteşar Yusuf 
Tekin, doğuda görev 
yapan öğretmene 
teşvik verileceğini

söyledi. Türkiye'de 
zor şartlarda görev 
yapılan yerlerin 
tespit edilip o yer
lerde görev yapan

öğretmenlerin 
maaşlarının daha 
fazla olacağını anla
tan Tekin, teşvik sis
teminin ek ders

üzerinden verile
ceğini belirtti. 
Tekin ayrıca, 8 yıl 
böyle yerlerde görev 
yapan öğretmene de 
istediği yere tayin 
hakkı getirileceğini 
söyledi. Tekin, 
"Doğuda çalışan 
öğretmenin maaşı 
daha fazla olacak" 
dedi. Ek ders ücret
lerinin bir öğret
menin maaşını 750 
TL'ye kadar artıra
cağı öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların sahsen yapılması rica olunur.
BEYZA PETROL

Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 
Tel: 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

SftTILIKZEnİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

KftŞCDE 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

www.gemlikko rfezg azetesi.com

http://www.gemlikko
azetesi.com
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Kurbanlık konusunda sıkıntı yofc
Kurban Bayramı 
öncesinde kurbanlık 
temini konusunda 
herhangi bir sıkıntı 
yaşanmayacak.
Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez 
Birliği Genel 
Başkanı Bülent 
Tunç, Türkiye'nin 
hayvan varlığının 
ihtiyacı karşılayacak 
oranda olduğunu 
belirtti.
"Canlı hayvan itha
latı olacak, kırmızı et 
ithal edilecek" şek
linde spekülasyon
ların sık sık dile 
getirilmesinin sek
tördeki belirsizliği 
artırdığına işaret 
eden Tunç, 
"Kurbanlık hayvan 

sıkıntısı yok. İhtiyacı 
karşılayacak oranda 
büyük ve küçükbaş 
hayvan Türkiye'de 
var. Sektördeki belir
sizlik fiyatlara yan
sıyor" diye konuştu.
Bülent Tunç, 
Türkiye'nin 13-14 
milyon büyükbaş, 
34-35 milyon civarın
da da küçükbaş hay
van varlığının bulun
duğunu kaydetti.
Kurban Bayramı'nda 
600-700 bin büyük
baş, 1.5-2 milyon 
civarında küçükbaş 
hayvanın kurban 
edildiğine dikkati 
çeken Tunç, hayvan 
varlığı içinde kur
banlıkların oranının 
düşük olduğunu

bildirdi.
-Fiyatlar belirsizlik
ten artıyor
Karkas et fiyatlarının 
bir ay öncesine göre 
2 lira, 6 ay öncesine 
göre ise 6 lira art
masının belirsizlik
ten kaynaklandığını 
ifade eden Tunç, 

şunları kaydetti: 
"Et ithalatı yapılacak 
deniliyor, fiyatlar 
aşağı düşüyor. Bir 
süre sonra ithalatın 
yapılmadığını görü 
[ünce bu defa fiyat
lar yukarı çıkıyor. En 
kötü karar kararsı
zlıktan iyidir.

'Hayvan geldi, gele
cek, et ithal edilecek' 
söylemleri üreticiyi 
ürkütüyor. Böyle 
olunca üretici elin
deki malı ya satıyor 
ya da satmıyor. Bu 
da fiyatları ya düşü 
rüyor ya da yük
seltiyor. Belirsiz İlk
leri gidermek fiyat 
istikran açısından 
büyük önem taşı 
yor."
Geçen yıl Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Bosna Hersek'ten 15 
bin ton büyükbaş 
hayvan eti ithalatına 
izin verildiğini hatır
latan Tunç, bu 
kararın ardından 
kiloda 2 lira ger
ileyen karkas et fiy

atlarının ithalat 
olmayınca yeniden 
yükseldiğini anlattı. 
Bu durumun kurban
lık fiyatlarına da yan
sıyacağına dile 
getiren Tunç, "Geçti 
ğimiz Kurban Bayra 
mı'nda canlı kilosu 
13-14 liradan pazara 
getirilen kurbanlık
lar, bayrama yakın 
11 liraya kadar ge 
riledi. Bu yıl 14-15 
liradan aşağı kimse 
malını satmayacak. 
Şu ânda karkas etin 
fiyatı 21 lira, canlı 
fiyatı 13-14 liradan 
satılıyor. Üretici bu 
fiyatın altında hay
vanını satarak daha 
pahalıya almak iste 
miyor" dedi

Yazar Kasalar Yeni Nesil Olacak
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
seyyar EFT-POS 
cihazı kullanan iş 
yerlerinden, yeni 
nesil ödeme kayde 
dici cihaza geçiş 
yapan mükelleflerin 
sayısının 200 bini 
aştığını belirterek, 
"Şimdi sıra sabit 
yazar kasalarda. 
Yeni nesil sabit 
yazar kasaların 
TÜBİTAK ve TSE'de 
başlatılan test süreç
leri de tamamlanmak 
üzere. Mükellefler, 
yakın zaman içinde 
dönüşüm için çalış
malarını başlatabilir" 
dedi.
Konuya ilişkin açık
lamalarda bulunan

Şimşek, geçen yıl 
yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz 
uygulamasını başlat
tıklarını, bu sayede 
Mali bilgileri merkez
den anında takip 
ettiklerini belirterek, 
böylece kayıt dışı ile 
mücadelede ivme 
kazandıklarını 
bildirdi.

UZAKTAN 
DENETİM 
YAYGINLAŞTI 
Bu uygulama ile 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na düzen
li veri aktarılması ve 
toplanacak verilerin 
analizi yoluyla uzak
tan denetim sistemi
nin yaygınlaştırıl

masını hedefledik
lerini anlatan 
Şimşek, sistemin 
daha da geliştirilme
si için çalışmaların 
devam ettiğini ifade 
etti.
Bakan Şimşek, EFT- 
POS özellikli yeni 
nesil ödeme 
kaydedici cihazları 
kullanma mecbu 
riyetinin 1 Ekim 
2013'te başladığını 
anımsatarak, bugün 
itibarıyla 8 firmaya 
EFT-POS özellikli 
yeni nesil ödeme 
kaydedici cihaz 
onayı verildiğini 
söyledi.

BANKA POS'LAR- 
ININ MÜLKİYETİ

MÜKELLEFLERE 
GEÇTİ
Bu sayede daha 
Önce bankalara ait 
olan POS'ların 
mülkiyetinin de 
mükelleflere 
geçtiğine işaret eden 
Şimşek, şunları kay
detti: "Mükelleflerin 
bu cihazlar için 
bankalara olan 
bağımlılıklarını azalt
tık. Mükellefler daha 
önce ödeme 
kaydedici cihazlar 
için bir çok banka 
POS'unu ayrı ayrı 
kullanırken, 
EFT-POS özellikli 
yeni nesil cihazların 
kullanılmaya başlan
masıyla banka 
POS’ları ile söz

konusu cihazlar 
birleştirildi ve 
mükellef tarafından 
kullanılan cihaz 
sayısı teke düştü. 
Bu sayede tüm 
kartlı satişlar tek bir 
EFT-POS özellikli 
cihazda gerçekleştir
ilmeye başladı. 
Böylece işletmel
erdeki banka POS'u 
kalabalığı ortadan 
kalktı, mükelleflerin 
her bir POS için 
bankalarla ayrı ayrı 
görüşme zorunlu^ 
luğu da bitti ve 
banka yazılımlarının 
yüklenmesini ödeme 
kaydedicicihaz 
firmaları sağlar 
hale geldi. 
Öte yandan, ödeme 

kaydedici cihaz 
fişleri ile banka 
fişleri birleştirildi ve 
mükelleflerin bir 
satış için müşterile 
rine cihazdan tek 
bir fiş verme uygula
ması 1 Ağustos 
2014 itibariyle 
yürürlüğe girdi. 
Bu sayede vatan
daşlara hem 
satış, hem de banka 
fişinin bir arada 
olduğu tek fişi 
muhafaza etme 
imkanı sağlandı 
ve çok sayıda fiş 
saklama külfeti 
ortadan kalktı. Bu 
kolaylıktan yarar
lanan mükellef 
sayısı da 200 bini 
aştı."

ULHLKLl ILLU-UNUH HIŞMI UAIHLLLH ULNI2UIUUUSU
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

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

ULAŞIM

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

| Konur Tıp Mrk.

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

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

Aslan Gemlik KHrfez

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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

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

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlsar

(228) 814 10 20
(226) 383 43 19
(282) 855 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

YEREL SÜRELİ YAYIN

VENÜS SİNEMASI

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

YIL : 42 SAYI: 4958
FİYAT|: 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 yakınlanmaz)

Bİ KÜÇÜK 
EYLÜL 

MESELESİ
11.45-14.00-16.30

KORKU YOLU
12.00-14.00
16.00-18.00

20.15
5133321



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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...
'* f ^jıginJBiram çJaHir Çbuman

Dr. ZiyaKaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel .: O 224 514 25 25 - Fax: O 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

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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* Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLA^marka^ı, I 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesifain^nında. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde1 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

kavlak
DOĞANIN HÂZİNESİ

kavlak

[KAVLAK

«"Tel: 512 O 512

Kestane Şekeri■ 
yöresel Reçelleri 

Ürünler

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Ca'd.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - .Orhangazi (Geclelek) www.kavlak.com.tr

Kurulus:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Ağustos 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

wunv.umurbeydeemlak.com' 
www.irfanünlüemlak.com

Sokağa önlem alınmadan çıkarılarak, korku ve tehlikeye neden olduğu iddia edildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP Kurultayı...
AKP1. olağanüstü Kurultayı Ankara’da 

görkemli bir atmosferde yapıldı.
Sonu başından belli olan bu Kurultayda, 

AKP’nin yeni genel başkanı ve müstakbel 
başbakanı, bugün yemin ederek 
Cumhurbaşkanı makamına oturacak olan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından delegelere 
de kabul ettirildi.

Erdoğan’ın dünkü Kurultay konuşmasından 
çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı, seçildiği siyasi 
partiden bağını koparmayacağı, Başkanlık 
sistemini örtülü olarak sürdüreceğinin sinyal
lerini verildi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik’te ilk kez, 
mahkeme kararıyla 
Golden cinsi bir 
köpek sahibinden 
alınarak, Belediye 
Umurbey Hayvan 
Bannağı’na kondu. 
Olay, Manastır 
Yakup Sitesi C Blok 
Kat 3 Daire 8‘de 
oturan Bilgisayar 
Mühendisi Buğra 
Demirçelik adlı 
vatandaşın eğitimli 
Golden cinsi Tarçın 
adlı ev köpeği, karşı 
komşusu olan 
Gemlik Adliyesi’nde 
Cumhuriyet Savcısı 
Okan G. tarafından 
karakola ve beledi 
yeye şikayet edildi. 
Köpek ve sahibi,

polis ve zabıta 
tarafından karakola 
götürüldü.
Köpek, mahkeme 
karan ile sahibinden 
alınarak Gemlik 
Belediyesi 
Umurbey Hayvan 
Bannağı’na 
kondu.

Köpek sahibi 
Buğra Demirçelik, 
dün, avukatı ile bir
likte Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
giderek, Savcı 
Okan G. hakkında 
suç duyurusunda 
bulundu.
Haberi sayfa 2’de

llacicerek 
intihara 

tesebkiis 
eni

İlçemizde meydana 
gelen olayda, 
psikolojik problem
leri olduğu belirtilen 
20 yaşındaki Ö.K., 
evinde hap içerek 
intihara teşebbüs 
eden genç bir kız, 
özel araçla Gemlik 
Devlet Hasta 
nesi’ne götürdü. 
Genç kız, daha 
sonra hava ambu
lansı ile İnegöl'e 
götürüldü.
Haberi sayfa 4’de

II H V

ÖZEL AYKEN T 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 1ü

ÖĞRENCİLER; JBBBM
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir,

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, jlrEju
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman özveri İle çalışır, ™

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi |y «wI
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir |L ! J] | İM M î ■ili I f llb 1)1 IJl/l lalâti i ■ JmflBfflı 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini
İspatlar, 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 KOV dahildir.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Sokağa önlem alınmadan çıkarılarak, korku ve tehlikeye neden olduğu iddia edildi

Gemlik’te ilk kez, 
mahkeme kararıyla 
Golden cinsi bir 
köpek sahibinden alı
narak, Belediye 
Umurbey Hayvan 
Barınağı’na kondu. 
Olay, önceki akşam 
saat 22.30 sıralarında 
gerçekleşti.
Manastır Yakup Sitesi 
C Blok Kat 3 Daire 
8‘de oturan 
Bilgisayar Mühendisi 
Buğra Demirçelik adlı 
vatandaşın eğitimli 
Golden cinsi Tarçın 
adlı ev köpeği, karşı 
komşusu olan Gemlik 
Adliyesi’nde Cumhu 
riyet Savcısı Okan G. 
tarafından karakola 
ve belediyeye şikayet 
edildi.
Bu sırada tuvalete 
çıkarılan köpek ve 
sahibi, polis ve zabıta 
tarafından karakola 
götürüldü.
Hayvan sahibi saat 
O2.oo ye kadar 
karakolda bekledik
ten sonra, Tarçın adlı 
köpek, Umurbey 
Hayvan Barınağı’na 
gönderildi.
Dün sabah ise,

karakolda köpekle 
ilgili olarak hazırla 
nan şikayet dosyası, 
Adliye’ye çıkarılarak 
nöbetçi savcılıkça 
köpeğin ev sahibin 

den alınarak bir barı
nağa konması 
istemiyle mahkemede 
dava açıldı.
Golden cinsi köpek 
ilçemizde ilk kez 

böylece mahkemelik 
oldu. Köpek, 
mahkeme kararı ile 
sahibinden alınarak 
Gemlik Belediyesi 
Umurbey Hayvan 
Barınağı’na kondu.

SAVCI ŞİKAYET 
EDİLDİ

Tarçın adlı köpeğin 
sahibi Buğra 
Demirçelik, konuyla 
ilgili olarak gazete 
uîîZc ŞünıSri SGyîcui.' 
“Karşı komşumuz 
olan savcı beyin kızı, 
köpekten korkuyor- 
muş. Biz, köpeğimize 
her türlü eğitimi 
aldırdık. Havlayıp

çevreyi rahatsız eden 
bir köpek değil.
Savcı bey, köpek 
konusunda apartman 
yönetimine de şika 
yette bulunmuş, 
ancak yönetim bizi de 
köpeğimizi de tanı 
yor. Evcil bir hayvan 
apartmanda kimseye 
zaran yok. Sırf savcı 
beyin kızının köpek
ten korktuğu için 
gecenin bir saatinde 
polis ve belediye 
zabıtası beni ve 
köpeğimi zorbalıkla 
karakola götürdü.
Saat gece O2.oo ye 
kadar karakolda bek
lettiler. Dün ise, 
köpeğimiz ile ilgili 
yapılan şikayet üzeri 
ne konu Adliyelik 
oldu. Mahkeme karan 
alınarak, köpeğimiz 
tehlikeli olduğu 
gerekçesiyle ban- 
nağa kondu.
Bu işin peşini bırak
mayacağım. ” dedi. 
Köpek sahibi Buğra 
Demirçelik, dün, 
avukatı ile birlikte 
Cumhuriyet Başsav 
alığına giderek, 
Savcı Okan G.

hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Savcı Okan G. ise, 
kızının köpekten 
korktuğunu, kimsenin 
güvensiz olarak ser 
bestçe hayvanlarını 
sokakta ve apartman
lardaki genel kul
lanım alanlarında 
gezdirme haklarının 
bulunmadığını, 
bunun suç olduğunu 
söyledi.

HAYTAP 
DEVREDE

Öte yandan, Hayvan 
Haklan Federasyonu 
(HAYTAP) Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş da konuyu 
Dernek Federasyon 
Merkezi’ne bildirdi. 
Hayvan sevenlerin 
konunun takipçisi 
olacaklannı ve 
dernek avukatlarının 
da konu üzerine eği 
lerek, Tarçın ve sahi 
binin haklarını koru 
yacaklannı belirtti ve 
yapılanın doğru olma 
dığını, alenen hayvan 
haklannın ihlal 
edildiğini söyledi.

Kumla sahillerindeki 
kayıklar toplatıldı

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü ve 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
Kumla sahillerindeki 
sandalları temizledi. 
Başıboş bırakılan ve 
görsel kirliliğin yanı 
sıra vatandaşların 
denize girmesine 
engel olan sandal ve 
kayıkları toplayan 

ekipler, yazlıkçılar
dan da övgü aldı. 
Belediye ekipleri 
önce başıboş san
dal ve kayıkları 
tespit etti.
Daha sonra anons 
larla sandal ve 
kayıkların plajlardan 
çekilmesini istedi. 
Kimi sandal sahip
lerine de durum

bildirildi.
Buna rağmen plaj 
larda bırakılan 30’a 
yakın sandal ve 
kayık ekipler tarafın
dan toplatılarak, 
kanal bölgesine 
götürüldü.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdür Vekili 
Erol Bütün, 
başıboş sandal ve 

kayıkların görsel 
kirliliğe neden 
olduğunu ve çok 
sayıda şikâyet aldık
larını bildirdi.
Bütün, görsel kirlili 
ğin yanı sıra plaj 
ların önünü de 
açtıklarını ifade 
ederek, Kumla sahil
lerinin temizlendiği
ni açıkladı.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

(ALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ

ARANIYOR
Mürocoallann şahsen yopılması rica olunur.

flKCflN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79
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Dolandırılnn ttan Teleton Mı
Bursa'da, kimliği 
belirsiz telefon 
dolandırıcısının 
mağdur etmek iste
diği bir kişi, telefo
nun sesini dışarıya 
verince yanındaki- 
lerin uyarısıyla 
dolandırılmaktan 
kurtuldu.
negöl'de ikamet 
eden M.Ş.'i telefonla 
arayan kimliği henüz 
belirlenemeyen bir 
kişi, 'Genel sağlık 
hizmetleri'nden 
aradığını, sağlık 
hizmetlerinden 
dolayı borcunun çık
tığını, yatırmadığı 
taktirde cezai işlem 
yapılacağını söyledi.

iPG'li araçta yangın: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da, LPG'li bir 
otomobilin devril
erek yanması 
nedeniyle 1 kişi 
öldü, 4 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-İzmir karayol
unun 13. kilome
tresinde devrilen 06 
MB 561 plakalı oto
mobilde, LPG 
tankının patlaması 
sonucu yangın çıktı. 
Alevler, itfaiye ekip
lerince kısa sürede 
söndürüldü.
Araçta sıkışan ve 
yanarak hayatını 
kaybeden Ramazan 
Aslan'ın cesedi,

Bursa'da fcaçak telefon operasyonu
Bursa polisi 615 
kaçak cep telefonu 
ele geçirirken, 2 
kişiyi gözaltına aldı. 
Bursa II Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
kaçak cep telefonu 
ticareti yapan şahıs
ların yakalanması 
için operasyon 
yaptı. Merkez 
Osmangazi 
ilçesinde durdurulan 
araçta yapılan ara
mada, değişik

M.Ş., konuşması 
esnasında telefonun 
sesini dışarıya ver
ince, yanında bulu
nan arkadaşı 
dolandırılmaya 
çalışıldığını söyledi. 
Bunun üzerine tele
fonu kapatan İnegöl 
İlçe Emniyet

otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
morguna gönderildi. 
Kazada yaralanan 
ve yangın öncesi

otomobilden kendi 
imkanlarıyla çıkan 
Sadettin, İbrahim, 
Döne ve Burak 
Aslan ise 112 Acil

Servis ekiplerince 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı

markalarda 615 adet 
kaçak cep telefonu 
ve 520 adet cep tele
fonu bataryası ele

geçirildi. Araçta 
bulunan M.Ö. ve 
T.B. isimli şahıslar 
gözaltına alındı.

Telefonların piyasa 
değerinin 400 bin 
lira olduğu öğrenil
di.

Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği'nde 
ifade veren M.Ş., 
"Telefonun sesini 
dışarıya verince 
uyarı üzerine 
dolandırılmak 
istendiğimi 
anladım." dedi. 
Olayla ilgili soruş

turma başlatıldı. 
Öte yandan 
İnegöl'de ikamet 
eden M.D.'yi telefon
la arayarak kendisi
ni 'Başkomser 
Murat' olarak tanıtan 
kimliği belirsiz bir 
kişi, "Kredi kartınız 
kopyalanmış, gerekli 
işlem için para gön
dermeniz gerekiyor" 
dedi. Şahsın anlat
tıklarından şüphele
nen M.D. telefonu 
kapatarak İnegöl 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne müra
caat etti. Olayla ilgili 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma 
başlattı.

Bisikletli Yaşlı
Mama Carımı, 
İnşaata Uçtu

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bisikletli 
gruba çarpmamak 
için direksiyonu 
kıran kadın sürücü, 
başka bir bisiklete 
çarptıktan sonra 
inşaata uçtu. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 KFL 12 
plakalı özel otomo
bili ile Hamidiye 
Mahallesi Pazar 
Sokağı üzerinde 
seyir halinde olan 
S.S., karşıdan 
gelen bisikletlilere 
çarpmamak için 
direksiyonu sola 
kırdı. Bisikletlilere

Not bırakıp 
kendini astı
Bursa’nın merkez 
Osmangazi 
İlçesi’nde alkol 
bağımlısı olduğu 
öne sürülen 58 
yaşındaki Mehmet 
Bulut, geçirdiği 
bunalım sonucu 
'bu hayata ayak 
uyduramıyorum' 
notunu bıraktıktan 
sonra kendini 
asarak intihar etti. 
Osmangazi ilçesi 
Sırameşeler 
Mahallesi’nde otu
ran ve emekli 
olmasına rağmen 
bir yemek fabrika 
sında aşçı olarak 
çalışan Mehmet 
Bulut, bir buçuk yıl 
önce eşinden, bir 
ay önce de işten 
ayrıldı. 20 
Ağustos’ta da 
kiracı olarak otur
duğu evi boşalta
cağını ev sahibine 
bildiren Mehmet 
Bulut, evdeki 
eşyaları da sürekli 
gittiği kahvedeki 
çaycıya sattı. 3

çarpmaktan kurtu
lan kadın sürücü, 
bu sırada sol 
şeritte bisikletiyle 
seyreden 72 yaşın
daki İhsan Yıl'a 
çarptı. Özel otomo
bil, daha sonra 
inşaat halindeki 
boş arsaya uçtu. 
Yaralanan bisiklet 
sürücüsü İhsan Yıl, 
112 ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kadın 
sürücü kazayı yara 
almadan atlatırken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

gündür kendisin
den haber alına
mayan Mehmet 
Bulut’un arkadaş 
lan, dün merak 
edipbirinci kattaki 
evinin kapısını 
çaldı. Kapının açıl
maması üzerine 
camdan içeri bak
tığında Mehmet 
Bulut’u doğalgaz 
borusuna bağlı 
anten kablosunda 
asılı gören 
arkadaşları, duru
mu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri ve 
cumhuriyet 
savcısının yaptığı 
incelemede, 
Mehmet Bulut’un 
'Tüm organlarımı 
Devlet Hastane 
si’ne bağışlıyorum. 
Eşyalarımı kahve
hanenin ocakçısına 
bırakıyorum. Bu 
hayata ayak uydu- 
ramıyorum" notunu 
bıraktıktan sonra 
intihar ettiği belir
lendi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Psikolojik sorunları olan kız yoğun bakımda

ilaç iterek intihara leselılıüs eni
AKP Kurultayı...

AKP Kurultayı’nın uzun süren Erdoğan’ın 
konuşmasının en önemli mesajları, Gülen 
Cemaatine karşı başlatılan Paralel Devlet 
yapılanmasıyla mücadelenin devam ede
ceğini altını çizerek söyledi.

Erdoğan, AKP’nin kurucusu olduğunu ve 
AKP’nin “AŞKI” olduğunu söyledi.

Hatta daha da ileri giderek 5. çocuğu 
olduğu vurgusunu yaptı.

Bu vurgular salondaki kitlelerde beklenen 
heyecanı ve duygulanmayı yaşattı.

Erdoğan kitleleri etkilemede iyi konuşan 
bir kişi.

Erdoğan, bugünün Yeni Türkiye’nin doğum 
günü olduğunu da söyledi.

13 yıldır yürütmenin başında olan Türkiye 
nasıl bir Türkiye idi ki, bundan sonrası yeni 
olacak.

Erdoğan Hukuk Sisteminin bir avuç 
Haşşasi’nin insafına bırakılamayacağını 
belirtirken, yargıdaki cemaatçi savcı ve 
yargıçları yine tehdit etti.

Bu savcı ve yargıçları Türk Silahlı Kuvvet 
terinin yeniden dizaynı konusunda kullanır 
ken kolkola olduğu günler unutuldu.

Yargıtay'ın Kuruluş yıldönümüne Barolar 
Birliği Başkanının davet edilmesine sinir
lenerek toplantıya katılmayacağını açıkla
ması ve daha önce yapılan seçiminden de 
kendilerine yakın kişileri seçtirememesinin 
yargıdaki kavganın biata kadar devam ede
ceğini gösteriyor.

Ya Erdoğan’a biat edeceksin, ya da yok 
olacaksın mantığı...

Konuşmasının başından sonuna kadar, 
dinsel temaları ağzından bırakmayan 
Erdoğan’ın kurultaya davet ettiği yabancı 
devlet adamları içinde kankası ABD Devlet 
başkanı Obama’nın kurultaya katılmaması, 
maslahatgüzar düzeyinde temsilciyi 
görevlendirmesi de altı çizilecek çok önemli 
bir ayrıntı olarak görüldü.

AKP’nin Irak ta IŞİD terörünü bugüne 
kadar lanetlememesi, onlara gizli destek ver
mesi ABD ve Almanya istihbaratı tarafından 
biliniyor.

O nedenle aralarındaki buzlar eridi.
Kadim dostların arasına kara kedi 

girdiğinin resmidir bu.
Erdoğan’ın “kardeşlerim" diye hitap ettiği 

kurultay delegeleri Genel Başkanlarının 
veda kurultayında çok duygusaldılar.

Kimileri gözyaşlarını tutamadı.
Erdoğan’nın kitlerini hipnotizma etmesi bir 

başarıdır.
Bunu en iyi yapan siyasi parti lideri de 

Erdoğan’dır.
Erdoğan konuşmasında her ne kadar 

Anayasaya sadık kalacağını ve Anayasada 
yazılan yetkilerini kullanacağını söylediyse 
de, AKP ve kurulacak hükümet üzerindeki 
etkisini sürdüreceğini apaçık ifade etti.

‘Kabine benim istediğim gibi yürüyecek’ 
dedi.

Daha sonra konuşan yeni Başkanın Ahmet 
Davutoğlu da adeta bir şükran konuşması 
yaparak bunu onayladı.

AKP‘nin yukarıda da belirttiğim gibi, sonu 
başından belli olan kurultayı bitti.

Bugün, yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek 
görevine başlayacak,

Cuma günü de yeni Başkanı atayarak 
Bakanlar Kurulu Cuma Namazını eda ettik
ten yeni hükümet görevine başlayacak.

Ne diyelim, vatana ve millete hayırlı ve 
uğurlu olsun.

İlçemizde meydana 
gelen olayda, evinde 
hap içerek intihara 
teşebbüs eden genç 
bir kız, helikopterle 
İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Psikolojik problem
leri olduğu belirtilen 
20 yaşındaki Ö.K., 
dün sabah saat
lerinde çok sayıda 
ilaç içerek hayatına 
son vermek istedi. 
Kızlarının evde bulu
nan ilaçları içtiğini 
fark eden ailesi, 
Ö.K.'yi özel araçla 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’ne götürdü. 
Burada ilk müdaha 
leşi yapılan ancak

sağlık durumu kritik 
olan genç kızın 
şevkine karar verildi. 
Genç kız, hava ambu
lansı ile İnegöl’e 
getirildi.

İnegölspor Sosyal 
Tesislerine inen hava 
ambulansından alı
nan genç kız, 112 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne

getiri lerek yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alındı. 
Ö.K.'nin sağlık duru 
munun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi.

ÜRETİM ELEMANI
25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENOİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

BURSA BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ 
OLDUĞUM GERÇEK KİŞİ BALIKÇI RUHSATIMI KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. RIZA BIYIK

BP PETROLLERİ A.Ş.YE AİT GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALINAN 21.03.2014 TARİHLİ 15416-15346 -15340 ■ 15412 ■ 15344 NOLU

ALINDI MAKBUZLARI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
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Hatırlı ya futbol sahası yapılıyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından Katırlı 
Mahallesi’ne yapıla
cak olan modern 
çim saha futbol 
tesislerinin temeli 29 
Ağustos Cuma günü 
saat 14.30’da düzen
lenecek törenle atıla
cak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Şehirde ne varsa 
köylerimizde de o 
olacak” sloganını, 
köylerin mahalle 
statüsüne dönüşme 
sinden sonra da 
yaşama geçirdikleri
ni ifade ederek, kısa 
sürede tamamlamayı

Katırlı Futbol Sahası
Temel Atma Törenine Davetlisiniz
Q 29 Ağustos Cuma |jl 4.30 

Mahallesi

hedefledikleri Katırlı Futbol Tesisleri’nin temelini atacaklarını

söyledi. Yılmaz, 
15 Ağustos’ta da 
Şahinyurdu Köyü 
Futbol Tesislerinin 
temelini attıklarını 
hatırlatarak, ayrıca 
Adliye, Yeniköy ve 
İslamköy’e de futbol 
sahası yaptıklarını 
açıkladı.
Başkan Yılmaz, 
Gemlik’te spor tesis
leri anlamında baş 
tattıkları yatırımların 
artarak devam ede
ceğini bildirdi.
Yılmaz, “7’den 70’e 
Spor” felsefesini, alt 
yapıya verdikleri 
önem ve tesisleşme 
ile pekiştirdiklerini

de anlatarak, ilçenin 
gelecekte sporun 
her branşında zir 
veye oynayan bir 
kent olmasını 
amaçladıklarını, 
tesisleşme konusun
daki yatırımların da 
meyvelerini vermeye 
başladığını sözlerine 
ekledi. Yılmaz, temel 
atma törenine tüm 
Gemliklileri davet 
ettiklerini açıkladı. 
Gemlik Belediyesi 
Katırlı Futbol 
Sahası temel atma 
töreni için saat 
14.00’te çarşı cami 
önünden otobüs 
kaldıracak.

Şamil iyonlarıian Belediyeye zlııaret
Çotanakspor bünye
sine yeni katılan 
Karate Kulübü, ilk 
sınavından başarı ile 
ayrıldı.
Yalova Zafer Kupa 
sına 8 sporcu ile 
katılan Çotanas- 
por’lu Karateciler 
den, 7 si madalya 
alarak, ilk sınavların
dan başarı ile ayrıldı. 
Başarılı sporcular 
kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 
antrenörleri Dilek 
Salum ve Yöneticiler 
Kazım Bulut, Tolga 
Karatepe ve İbrahim

Camgöz, Belediye 
Başkanvekili Ömer 
Uslu’yu makamında 
ziyaret ettiler.
Başarılarının tesadüf 
olmadığını bundan 
sonraki turnuva ve 
şampiyonalarda da 
göstereceklerini 
belirten Çotanak 
Sporlu Karateciler, 
Belediye Başkan 
Vekili Ömer Uslu’dan 
da övgü aldılar. 
Amatör spor 
kulüplerine yönelik 
yardım ve destek
lerin ayrım yapıl
madan süreceğini

belirten Başkan 
Vekili Ömer Uslu, 
tesisleşme konusun
da da Gemlik 
belediyesi olarak 
önemli bir ivme 
kazandıklarına 
dikkat çekti.
Sporun her 
branşında gelen 
başarıların 
Gemliklileri mutlu 
ettiğini belirten 
Ömer Uslu, 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 
yöneticiler ve 
sporcuları da tebrik 
etmeyi unutmadı.

Öte yandan, Zafer 
Kupasında madalya 
kazanan sporcular 
ve dereceleri şu

şekilde;
I.Batuhan Turhan 
I.Eren Çetinavcı 
2.Kerem Çetinavcı

2.Mert Beyhan
3.Ahmet Ünlü
3.Buket Marangoz
3.Elif Aslan

Türk Yıldızları Mudanya'na Gösteri Yanacak
Türk Hava 
Kuvvetlerine bağlı 
Türk Yıldızları gös
teri filosu, Mudanya 
mütarekesinin imza
lanmasının 92. yıl 
dönümü dolayısıyla 
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde gösteri 
yapacak.
Mudanya Kaymaka 
mı Orhan Çiftçi ve 
Türk Yıldızları Filo 
Komutanı Hava Pilot 
Yarbay Zeki 
Koltukoğlu, 
Mudanya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ay ve yetk

ililer, 11 Ekim'de 
yapılacak gösteri 
uçuşunu görüşmek 
üzere bir araya 
geldi. Çiftçi, 11 Ekim 
Mudanya 
mütarekesinin imza
lanmasının 92. 
yıldönümünde Türk 
Hava Kuvvetleri'nin 
göz bebeği olan 
Türk Yıldızlarının 
ilçede yapacağı gös
teriden dolayı çok 
mutlu olduğunu 
ifade etti. Çiftçi, 
"Resmi kurumlar 
olarak bize düşen 
görevi yerine getirip

kendilerine yardımcı 
olacağız” dedi. 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ay ise, 
"Türk Yıldızlarının

her türlü talebini 
yerine getirip, 
Mudanyalılara bir 
ilki yaşatmanın 
gururunu yaşaya

cağız" diye konuştu. 
Filo Komutanı 
Yarbay Koltukoğlu, 
"11 Ekim'de 
yapacağımız

gösterilerimizle 
sizleri mutlu ede
bilirsek en önemlisi 
budur. Ülkemizde 
yılda 11 kez yap
tığımız bu gösteriler 
bizim için çok 
mühim. Şehit kan
larıyla yıkanmış 
Çanakkale ve 
Mudanya'da yapılan 
gösteriler bizim 
için daha anlamlı 
olacak.
Mudanyahları, 
Bursa ve çevre 
ilçelerimizi gösteri 
miz mutlaka bekli 
yoruz" dedi.
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Bursa'da'Bisiklet Festivali’Coşkusu Başlıyor

BİR ÇOCUK
Bir çocuk doğacak 
Biliyorum boyumca 
Ya da omuz hizamda 
Gözlerini ben boyayacağım 
Gece karası
Nehirden çalacağım saçlarının dalgasını 
Tuna Ya da Munzur
Denizde yıkayacağım bebek efsunlu tenini 
iyot kokacak yosun 
Yıldız düşecek avuçlarına 
Güz ortasında
Işıldayacak kaldırımların karanlık 
basamaktan
Tökezlemeyecek düşlerim
Dizlerim kabuk bağlamayacak bir daha 
Kanamayacağım
Bir öksüzün ağlama nöbetleri gibi 
Eften püften hayalleri 
Götürecek şehrin lodosu bir başka ülkeye 
İmbata çözeceğim göğsümün düğümlerini 
Efil efil içeceğim 
Rüzgârın baş döndüren ezgilerini 
Martılar doluşacak kumsala 
Bir lokma simide raks edecek şafakta 
Ben semaha döneceğim beni çalan bir 
yıldıza 
Kısık bir ney sesinde susacak şehir 
Kudüm vuracak ayak izlerini 
Aykın naraları çalacak şeytan 
Salacak zamansız fırtınalara 
La! olacak tüm dudaklar 
Öpüşmeyecek bir daha 
Sabırdan düşecek Nisan kırkikindi tadında 
Bahar yıkanacağız sevgili 
Saçlarımızda papatya taçlan 
Gelincik şuruplarından sarhoş olacağız 
körkütük Hıdrellez cemrelerinde 
Sallanacağız 
Suyu Toprağı 
Havayı doldurup cepkenimize

Yaklaşık 18 ilden 
230 sporcunun 
katılacağı festival, 
bu yıl 'Denizden 
Dağa Bisikletle 
Yolculuk' temasıyla 
düzenleniyor.
Bu yıl 2.'si düzenle
nen 'Bursa Bisiklet 
Festivali'nin basın 
toplantısı, Acemler 
Tenis Kafe Sosyal 
Tesisleri'nde gerçek
leştirildi. Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdülkadir Karlık ile 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı İlhan 
Satık ve Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire 
Başkanı Aziz 
Elbas'ın da katıldığı 
toplantıya basın 
mensupları da 
yoğun ilgi gösterdi. 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ilhan 
Satık, festival ile 
ilgili bilgiler verdiği 
konuşmasında, ”Bü 
yıl 2.'si düzenlenen 
'Bursa Bisiklet

Festivali', 29 ile 31 
Ağustos tarihleri 
arasında Bursa'da 
gerçekleştirilecek. 
Yaklaşık 18 ilden 
230 sporcunun 
katılacağı festivali, 
bu yıl 'Denizden 
Dağa Bisikletle 
Yolculuk' temasıyla 
düzenliyoruz. 
Festivale katılacak 
olan bisiklet tutkun
ları, Botanik Park'ta 
kamp atmosferinde 
gerçekleştirilecek 
olan programın ilk 
günü şehirde tarih 
turu atacak, 2. gün 
Gündoğdu-Kurşun 
lu-Mudanya gezisine 
katılacak ve 3. gün 
ise teleferikle 
Uludağ'a çıkıp ardın
dan Uludağ-Baka 
cak-Oteller Bölge 
si'nde pedal çevir
erek, denizinden 
dağına Bursa'nın 
özellikli coğrafyasını 
tanımış olacak" diye 
konuştu.
Bisiklet sporuna 
büyük destek 
Ulusal boyuta taşın
ması ve geleneksel 
olarak düzenlenmesi 
planlanan festivale 

katılanların bir yan
dan Bursa'yı daha 
yakından tanıya
cağını ve aynı 
zamanda da kentin 
özel lezzetlerini 
tatma şansı bula
cağını söyleyen 
Satık, "Festivalin bir 
diğer hedefi de 
vatandaşlara bisiklet 
kullanımını 
özendirerek, bisiklet 
sporunun yaygınlaş
masına katkı sağla
maktır. 29 Ağustos 
Cuma günü saat 
15.30'da Tophane 
Saltanat Kapı'da 
yapılacak açılış 
töreniyle başlayacak 
olan festival 3 gün 
boyunca bisiklet 
sevdalılarını 
Bursa'da ağırlaya
cak'1 dedi.
Her yıl ayn bir tema 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdülkadir Karlık 
ise geçen yıl ilk kez 
'Tarihin İçinde 
Bisikletle Yolculuk' 
temasıyla düzenle
nen festivalin bu yıl 
da 'Denizden Dağa 
Bisikletle Yolculuk' 

temasıyla plan
landığını ifade etti. 
Bisiklet sev
dalılarının kentin 
güzelliklerini yakın
dan tanırken kampta 
düzenlenecek 
konser ve çeşitli 
etkinliklerle de tam 
bir festival atmos
ferini yaşayacağına 
vurgu yapan Karlık, 
festivalin geleneksel 
hale getirilmesinin 
önemine de işaret 
etti.
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
ve Turizm Daire 
Başkanı Aziz 
Elbas da programın 
içeriğine dikkati 
çekerek, "Dolu dolu 
bir program hazır
landı. Bir yandan 
kente dair doğal, 
tarihi ve kültürel 
değerleri tanıtma 
imkanı tanırken 
diğer yandan da 
sağlıklı yaşamın en 
önemli destekçisi 
olan bisiklet sporu
nun da yaygın
laştırılması ve 
cazip hale getir
ilmesini amaçladık" 
dedi.

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

EN ÖZEL V8 GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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TEOG'tfa nakil işlemleri kilitlendi!
TEOG lise yer
leştirme sonuçla 
rının açıklan
masının ardından 
veliler ve öğrencil
er MEB'in sayfası
na akın ettiler. 
TEOG sistemi kap
samında öğrenci ve 
veliler şimdi de 
nakil sorunuyla 
karşı karşıya. 
TEOG yerleştirme 
sonuçlarının açık
lanmasının ardın
dan, liselerarası 
nakil başvuruları 
önceki gün başladı. 
Ancak, e-Okul’daki 
nakil başvuru siste
mi kilitlenince 
öğrenci ve veliler, 
gitmek istediği 
okullar için TEOG 
kapsamında nakil 
başvurusu yapa
madı. Bütün gün 
bilgisayar başında 
beklediler.

AVRUPA'DAKİ 
ÖĞRENCİ 
ANADOLU’YA!
Nakilde bu problem 
yaşanırken kimi 
öğrenciler adresler
ine hiç de yakın 
olmayan okullara 
yerleştirildi. Öyle ki 
Avrupa yakasında 
oturan biri, 
Anadolu yakasın
daki bir okula 
otomatik kayıt 
oldu.
A.D. isimli öğrenci 
Bayrampaşa’da 
oturmasına rağmen 
sistem öğrenciyi

İHIM İMİ, İM MütlIM
Bursa Ticaret Ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, 
Türkiye'nin en fazla 
katma değer üreten 
ve en çok ihracat 
yapan firmalarının 1. 
Bölgede yer aldığını 
belirterek, "Türki 
ye'deki değişim ve 
dönüşüm süreci bu 
bölgeden başlaya
cak. Marmara 
Havzası San Fran 
Cisco olacak” dedi. 
BTSO'nun Ağustos 
ayı Meclis toplantısı 
Oda Hizmet 
Binası'nda gerçek

Anadolu yakasında 
Maltepe’de bir 
okula atadı.
Yine Avrupa yaka 
sında Gaziosman 
paşa’da ikamet 
eden bir ortaokul 
öğrencisi, 
Heybeliada’da bir 
liseye, Bağcılarda 
oturan T.A. isimli 
bir öğrenci, 64 kilo
metre uzaklıktaki 
Tuzla’ya yerleştiril
di. Öğrenci ve velil
er, bu durumu 
düzeltmek için 28 
Ağustos'a kadar 
nakil döneminde 
yeniden okul seçe
cek. Veliler, TEOG 
yerleştirmelerinin 
hem kendilerini 
hem öğrencilerin 
morallerini boz
duğunu söylüyor. 
Gaziosmanpaşa’da 
oturan bir başka 
öğrenci ise B 
grubu listesinde 
Fatih, Eyüp ve Şişli 
ilçelerini yazdı. 
Ancak yerleştiği 
okul Heybeliada 
Hüseyin Rahmi 
Gürpınar Çok 
Programlı Anadolu 
Lisesi. Bu ve 
bunun benzeri

leştirildi. Toplantıda 
konuşan BTSO Yö 
netim Kurulu Başka 
m Burkay, 'Bursa 
büyürse Türkiye 
büyür' vizyonunu 
ortaya koyduklarını

birçok öğrenci 
adresinden çok 
uzakta çıkan yer
leştirme sonuçları 
karşısında ne 
yapacağını bilmiy
or. Bayrampaşa’da 
okuyan A.D. isimli 
öğrenci A grubu 
tercihlerinde 
Bayrampaşa, Eyüp 
ve Fatih ilçelerinde
ki 10 okulu yazdı. B 
grubu tercihlerinde 
ise Anadolu, fen ve 
meslek lisesi tür
lerini; ilçe olarak 
da Gaziosmanpaşa, 
Eyüp ve Fatih’i 
seçti. Ancak yer
leştirme sonuçla 
rım gören öğrenci 
ve ailesi şok oldu. 
Çünkü öğrenci 
evinin yakınındaki 
ilçe tercihlerine 
yerleşmeyip 
Maltepe’deki 
Mediha Engizer 
Meslek Lisesi’ne 
otomatik kayıt 
oldu. Sonuç 
karşısında şaşkın
lığa uğrayan öğren
ci ve velisi daha 
yakın bir okula yer
leşmek için nakil 
başvurularını bek
liyor.

ve Türkiye'nin de bu 
söyleme sahip çık
tığını ifade etti. 
Katma değeri yük
sek, ileri teknolojili 
üretim modelini 
ortaya koyduklarını 
ifade eden İbrahim 
Burkay, şöyle 
devam etti: “Bu coğ 
rafyayı San Francis 
co havzası olarak 
tarif ediyoruz. Nedir 
bu; 160 milyar dolar 
ihracat yapıyoruz. 
Yüzde 76'sını birinci 
bölge yapıyor. İleri 
teknoloji ihracatının 
toplam ihracattaki 
payı yüzde 3. Bu 
yüzde 3'ün yüzde 

64 kilometre ötede
ki okula yerleştirildi 
Yine T.A. isimli 
öğrenci de adrese 
dayalı okul yer
leştirme sistemi 
mağdurlarından. 
Bağcılar’da oturan 
T.A., A grubu ter
cihlerinde 
Bahçelievler, 
Esenler ve 
Güngören gibi 
ikametine yakın 
ilçelerden tercih 
yaptı. Puanının çok 
altında okulları bile 
tercih eden öğrenci 
B grubunda ise 
Bahçelievler, 
Başakşehir ve 
Esenler ilçelerini 
yazdı. Ancak sis
tem öğrenciyi 
Tuzla’daki Kaşif 
Kalkavan Çok 
Programlı Anadolu 
Lisesi’ne yerleştir
di. Zaman'ın habe 
rine göre, mağdur 
olan aile itiraz 
dilekçesi yazarak 
aynı zamanda 
BIMER’e şikayette 
bulundu. Nakil 
başvurularını bek
lediklerini söyleyen 
baba, “Orada da 
tercih edeceğimiz 
okulda boş konten
jan olacak mı 
olmayacak mı 
bilmiyoruz. Ya da 
çocuğumun 
puanından yüksek 
biri yerleşirse okul 
okul gezip kayıt 
ettirecek okul ara 
yacâğız.” diyor.

80'ini birinci bölge 
yapıyor. Değişim, 
dönüşüm süreci 
Marmara 
Havzası'ndan 
başlayacak.
Bugün geldiğimiz 
noktaya bakarsak, 
Türkiye'de yapılan 
değerlerin tamamını 
bu bölge üretti.
Güney Marmara 
Bölgesi'nin 
başkenti Bursa'dır. 
Belirlediğimiz 
hedeflere ulaşmak 
için Bursa'nın 
başarması lazım. 
Bursa'da örnek pro
jeler gerçekleşti 
rilmeli"

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK 
İNS.TAAH.SAN.VE

TİC.LTR.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

Sanayi iSBücii girfll
endeksleri arttı

Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış Sanayi 
İstihdam Endeksi 
yılın ikinci çeyreğin 
de bir önceki 
çeyreğe göre 118,6 
oldu. Mevsim ve 
takvim etkilerinden 
arındırılmış Sanayi 
İstihdam Endeksi 
yılın ikinci 
çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe 
göre yüzde 0,6 
artarak 118,6 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), bu 
yılın ikinci 
çeyreğine ilişkin 
Sanayi İşgücü 
Girdi Endekslerini 
açıkladı.
Buna göre, mevsim 
ve takvim etki
lerinden 
arındırılmış Sanayi 
İstihdam Endeksi 
2014'ün ikinci 
çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe 

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■Iiiıııııııııırım'i!» ABONE OLUN OM OKUTUN

T ~ “SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

‘gemlik Körfez1..www.gemlikkorfezgazetesi.com

göre yüzde 0,6 arttı 
ve 118,6 değerini 
aldı. Takvim 
etkisinden 
arındırılmış Sanayi 
İstihdam Endeksi 
ise geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 3 artarak 
118,7 olarak 
gerçekleşti. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındı 
rılmış Sanayide 
Çalışılan Saat 
Endeksi bir önceki 
çeyreğe göre 
yüzde 0,5, takvim 
etkisinden arın 
dirilmiş Sanayide 
Çalışılan Saat 
Endeksi ise geçen 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 1,5 
arttı. Sanayide Çalı 
şılan Saat Endeksi 
114,5, takvim etk
isinden arındırılmış 
Sanayi de Çalışılan 
Saat Endeksi ise 
114,8 oldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaçağı valtalayan memurun cebi dolacak
Kaçakçılıkla müca 
dele kapsamında 
ödül yönetmeliğinde 
değişikliğe gidiliyor. 
Buna göre kaçağı 
tespit eden memu
run ikramiyesi arta
cak ve ihbarcı 
korunacak.
Türkiye ekonomisini 
her yıl milyarlarca 
liralık kayba uğratan 
kaçakçılıkla müca 
delede yeni bir dö 
nem başlıyor.
Kaçakçılıkla etkin 
mücadele kapsamın

da ödül yönetmeli 
ğinde değişikliğe 
gidiliyor. İhbarcıya 
ve kaçağı bulan 
görevliye verilecek 
ödüller, tazminatlar 
ve ikramiyeler tek 
bir çatı altında 
toplanıyor.
İhbarcıyı koruyacak 
sistemde kamu 
kurumlarının farklı 
usuller izleye rek 
süreci zorlaştır
masının da önüne 
geçilmesi planlanı 
yor. Saydamlık daha

da artacak 
Teknik sürecin 
devam ettiği çalış
manın bitirilmesi 
halinde Meclis'in 
gündemine gelecek. 
Mevcut uygula
malarda tazminat ve 
ikramiyelerin 
çerçevesinin tam 
olarak çizilmediğine 
dikkat çeken üst 
düzey bir ekonomi 
yetkilisi yeni 
dönemde say
damlığın daha da 
artırılacağını kaydet

ti. İhbar sonucu alı
nan ikramiyeleri ve 
kaçakçılıkla 
mücadelenin ödül 
sistemini yeniden 
düzenleyen çalışma 
hakkında bil
gilendirmede bulu
nan bir ekonomi 
yetkilisi "Çalışmanın 
temel amacı Türkiye 
ekonomisini her yıl 
milyarlarca liralık 
kayba uğratan 
kaçakçılık olay
larının en az sevi 
yeye indirilebilmesi.

ELEMAN ARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZUN

DIŞ SAHASINDA ÇALIŞACAK 
25-35 YAŞ ARASI DIŞ SAHA (POMPACI) 

GÖREVLİSİ ALINACAKTIR 

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

BEYZA PETROL
Hisar Mah. Yalova Yolu üzeri 1.Km. 

Tel : 513 01 03 Özdilek Yanı - GEMLİK

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
ÖMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+f

MASRAFSIZ 
plNELl- 
ÖÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIKZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIKZEYTİNLİK
05435821578

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemIjkkorfezgazetesi.com

http://www.gemIjkkorfezgazetesi.com
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Özel Bankalar, Kretfide Kamu Bankalarını 3 e Katladı
Türkiye'de Haziran 
ayı verilerine göre 1 
trilyon 253 milyar 
472 milyon 892 bin 
lira nakdi kredi kul
lanıldı. Kredi kul
lanımında özel 
bankalar, kamu 
bankalarını üçe kat
ladı.
Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi 
Haziran ayı veriler

ine göre, Türkiye'de 
294 milyar 356 mily
on 411 bin lirası 
kamu bankaları, 959 
milyar 116 milyon 
481 bin lirası özel 
bankalar olmak 
üzere toplam 1 trily
on 253 milyar 472 
milyon 892 bin lira 
nakdi kredi kul
lanıldı.

ASLAN PAYI 
İstanbul'UN

Nakdi kredilerin 
aslan payı 
İstanbul'un oldu. 
Nakdi kredilerin 
illere göre dağılımın
da İstanbul 600 mil
yar 154 milyon 68 
bin lira ile ilk sırada 
yer alırken, 
İstanbul'u 146 milyar

823 milyon 605 bin 
lira ile Ankara, 65 
milyar 485 milyon 
466 bin lira ile İzmir 
takip etti.
En az kredi ise 288 
milyon 763 bin lir ile 
Bayburt, 459 milyon 
356 bin lira ile 
Hakkari ve 469 
milyon 450 bin lira 
ile Tunceli illerinde 
kullandırıldı.

Mili Mbm Hm w Teleftin Hatları w Mmr
Mobil telefon işlet
mecileri, abonelik 
sözleşmesi olmak
sızın hizmet sunulan 
mobil telefon hat
ların olup olmadığı 
denetleyecek, tespiti 
halinde bu hatlar 
başka bir işleme

gerek kalmaksızın 
iptal edecek.

Konuya ilişkin Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu'na 
(BTK) 2015 yılı Ocak 
ve Temmuz ayların
da bilgi verecek.

SÖZLEŞMELER 60 
GÜN İÇİNDE 
İŞLETMELERE 
ULAŞTIRILACAK

BTK'nın internet 
sitesinde yer alan 
Kurul kararına göre,

bayiler tarafından 
işletmecilere gön
derilecek abonelik 
sözleşmelerinin 
işletmecilere ulaş
ması için gerekli 
olan makul sürenin 
azami 60 gün olarak 
belirlendi.

IROK, 10 Firmaya 4,3 Milyon ura Ceza Kesti
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu, mevzuata 
aykın hareket 
eden firmalara 
4,3 milyon lira 
idari para cezası 
verdi.

Kurulun, petrol, 
LPG, CNG, doğalgaz 
piyasasında 
mevzuata aykırı 
faaliyet gösteren 
firmalara ilişkin 
kararı Resmi 
Gazete'de yayım

landı.
Buna göre, 10 fir
maya, mevzuata 
aykırı hareket 
ettikleri 
gerekçesiyle 
toplam 4 milyon 
289 bin 739 lira 
ceza verdi.

1 FİRMANIN 
LİSANSI İPTAL 
EDİLDİ

Kurul, 11 firmadan 
yazılı savunma 
isterken, bir firmanın

CNG iletim ve 
dağıtım, bir firmanın 
ise LPG dağıtım 
lisansının iptal 
edilmesini karar
laştırıldı.

EPDK'nın idari 
para cezalarına 
karşı 60 gün 
içinde dava 
açabiliyor.
Söz konusu cezayı 
30 gün içerisinde 
ödeyenler ise yüzde 
25'lik indirimden 
yararlanabiliyor.

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4959 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Bİ KÜÇÜK 

EYLÜL 
MESELESİ 

11.45-14.00-16.30 
KORKU YOLU 
12.00-14.00- 
16.00-18.00- 

20.15

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^ju/m'J^irccav <üaHir Çbuman

Dr. Ziya Kaya Matı. Hürriyet Cad. NÖ+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 
ww.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak
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kavlak)DOĞANIN HÂZİNESİ

kavlar eytin____
^Zeytinyağı

[Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

Kavlak] MEH 
^jvı Sai>un^>HVTtNMBC»îj|

YöreserÜrünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesiftiıa^anında, 1 
Türkiyelin dört bir yanındaki şarküteri-, restoran, otel ve marketlerde’ 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

kestane Şekeri ■ 
nöresel Reçelleri 
kozmetik Urünlen

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

’Tel:512 0 512
www.kavlak.com.tr

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973l

29 Ağustos 2014 Cuma____________ www.gemHkkorfezgazetesi.com_________________________________ 50 Kr.

TBMM’sinde dün yemin eden Recep Tayip Erdoğan görevine başladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

VE... ERDOĞAN KÖŞKTE 
Erdoğan’ın 15 yıllık hülyası gerçekleşti. 
Aslında o, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı 

olduğunda Çankaya’ya çıkmak istiyordu. 
Ama, paralel yapıyı kullanarak, askeri, 

yargıyı, yeniden dizayn etmeleri gerekiyordu, 
önündeki engelleri bir bir sahte kasetler ve 

cemaatin hakim ve savcıları marifetiyle 
tamamladıktan sonra, paralel yapı kendine 
kadar uzanınca işler değişti.

Sonunda bugünlere gelindi.
Bu, Erdoğan için bir başarı olduğu kadar, 

o’nun önünü kesemeyen muhalefet için de 
başarısızlıktır. Devamı sayfa 4’de

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhur 
başkanlığı seçimlerinde halk tarafından 
Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaş 
kanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, dün 
TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek 
görevine başladı. Haberi sayfa 6’da

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ I...

unMumurbeydeemlak.com 
www.irfaniinluemlak.com

Bölge Parkı 
açılışı bugün

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gem 
lik’e kazandırılan Gemlik Bölge Parkı’nın 
açılışı, 29 Ağustos Cuma günü saat 
16.oo’da yapılacak törenle gerçekleştirile
cek. Eşref Dinçer Mahallesinde yaklaşık 
12 bin 700 m2 alanda hayata geçirilen Böl 
ge Parkında 6 bin 760 m2’lik alanın yeşil 
alan olarak yapıldığı parkta havuz, kafe 
terya, çocuk oyun alanı ve spor alanı da 
bulunuyor. Haberi sayfa 2’de

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 eğ Mm ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

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.

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.gemHkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
unMumurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinluemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Marmaratıiılilı'ten Gemlik çeşidine şartlı destek
Dünyanın en büyük 
sofralık zeytin üretici
lerinden olan Marma 
ra Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
(Marmarabirlik), Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın Türk 
Gıda Kodeksi Sofralık 
Zeytin Tebliği'yle 
"Gemlik"in etiketler 
de ürün ismi olarak 
yer almasının yasak
lanmasına şartlı 
destek verdi.
Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) tarafından coğ 
rafi sınırlan Bursa'nın 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik ve Mudanya 
ilçelerini kapsayacak 
şekilde 2003 yılında 
"Gemlik Zeytini" adıy
la "Coğraf İşaret Tes 
cil Belgesi" verilen 
zeytinin "Gemlik 
çeşidi" olarak yazıl
masını destekleyen 
birlik, merdiven altı 
üretimin teşvik edil 
memesi için etiketlere 
"Gemlik çeşidi" ibare 
sinin yanı sıra zey
tinin üretildiği yöre 
nin mutlaka yazıl
masını istedi.
Gıda Tarım Ve Hay 
vancılık Bakanlığı'nın 
Türk Gıda Kodeksi 
Sofralık Zeytin Tebli 
ğini değerlendiren

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, birliğin 
son 2 yılda tuz oranı 
m düşük seviyelere 
çekerek, yurtdışında 
etnik pazarların dışı
na çıkıp, ihracatını 
artırdığını ifade etti. 
Asa, Marmarabirlik 
ürünlerinin bu sayede 
Avrupa ülkelerindeki 
birçok market zin
cirinin raflarında yer 
aldığını belirterek, 
"Tuz oranlarının mini
mum seviyeye çek
ilmesiyle zeytin ihra
catımızın artacağını 
söyleyebiliriz" diye 
konuştu.

S" (Gemlik çeşidi) 
ibaresi yazılabilir, 
fakat..." 
Türkiye'de yetiştirilen 
ürünlerin büyük 
bölümünün üretim 
alanlarının coğrafi 
tescille sınırlandırıl 
dığına dikkati çeken 
Asa, şunları kaydetti: 
"Bursa siyahı' inciri, 
hiçbir bölgede 
yetişmediği gibi aynı 
zamanda bunun 
başka yerlerde 'Bursa 
inciri' diye satışının 
mümkün olmadığını 
görmekteyiz. Bunun 
yanında Malatya kayı 
sisi, Amasya elması,

birçok ürünü bu şe 
kilde sayabiliriz. 
'Gemlik çeşidi' zey
tinin de coğrafi tescili 
alınmış bulunmaktay
dı. Gemlik zeytininin 
yetiştiği bölge olarak 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve Mudanya 
ilçelerine bağlı böl
gelerde yetiştirilmek
tedir... Bu konuyla 
alakalı 'Gemlik çeşidi' 
ibaresi yazılabilir 
fakat mutlaka yöresi 
nin ismi yazılması 
gerekir aksi taktirde 
'Gemlik çeşidi' ibare
siyle kalırsa, bu konu 
gerçekten merdiven 
altı üretimi teşvik 
edecektir ve aynı 
zamanda tüketicimi 
zin kaliteli zeytin 
tüketmesi noktasında 
sıkıntılar yaşayaca 
ğını söyleyebilirim."

-"Damak tadı açısın
dan en kaliteli zeytin 
Güney Marmara'da" 
Asa, Gemlik çeşidi 
zeytininin, Güney Mar 
mara'da yetiştirilme 
ye başlandığını ve 
bunun uzun yıllardır 
bu şekilde devam 
ettiğini hatırlatarak, 
şöyle devam etti: 
"2004 yılında çıkan 
desteklemelerle 
Gemlik çeşidi zeytin 
ülkemizin birçok 
yerinde yetiştirilmek
te. Fakat damak tadı 
açısından gerçekten 
en kaliteli zeytin bu 
bölgede, Güney Mar 
mara bölgesinde 
yetişmektedir. Diğer 
bölgelerde yetiştirilen 
Gemlik çeşidi zeyti 
nin mutlaka altında, 
yetiştiği bölgenin 
isminin yazılması 
gerekir. Aksi taktirde 

geçmişte şu yapılı 
yordu, diğer bölgeler
den alınan zeytinler 
'Gemlik zeytini' diye 
satılmaktaydı ve bu 
da haksız rekabeti ve 
aynı zamanda merdi
ven altı üretimi de 
teşvik etmekteydi. 
Dolayısıyla da üretici 
mizin kandınlması 
söz konusuydu. İlgili 
bakanlığımızın inşal
lah yasal düzenleme 
lerle bu konuya 
çözüm bulacağına 
ben inanıyorum... 
Gemlik çeşidi yazıl
masında hiçbir sıkıntı 
görmüyorum, ama 
mutlaka yetiştirilmiş 
olduğu bölgenin 
isminin yazılması 
gerekir."

-"Geçiş süreci 
uzatılmalı" 
Dane iriliğinin, gün
lük hayatta kullanılan 
small (S), medium 
(M), large (L) extra 
large (XL) gibi ifadel
erle gösterilecek 
olmasına da değinen 
Asa, "Bu tanımla
malarla birlikte 
tüketicinin kafasında 
soru işaretlerinin 
oluşacağını ve algıda 
zorluk çekeceğini 
düşünüyorum.

Mutlaka geçiş süreci 
içerisinde, bu konu
larla alakalı şu anda 
mevcut kullanılan 
ibareler de olmak 
şartıyla belirli bir 
süre geçtikten sonra 
bu uygulamaya 
geçilmesinin faydalı 
olacağını düşünüyo
rum" değerlendirme 
sinde bulundu. 
Ürünlerin tebliğe 
uyum sürecine de 
işaret eden Asa, 
şöyle devam etti: 
"Bizim gibi büyük 
kuruluşlann stok- 
lannda en az 6-7 
aylık ambalajı bulun
durma zorunluluğu 
vardır. Aksi taktirde 
siparişi geçip ambal
ajın size ulaşması 
belirli bir periyot 
gerektiğinden stok- 
lanmızda bulunan 
ambalajlann atıl duru
ma düşmemesi ve 
sektörün tamamını 
değerlendirdiğimizde 
bu konuda sıkıntı 
yaşanmaması için 
geçiş sürecinin tekrar 
gözden geçirilerek 
uzatılması gerekmek
tedir."
Hidamet Asa, uyum 
sürecinin en az bir yıl 
olması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Bölge Parti açılışı bugün
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik’e 
kazandırılan Gemlik 
Bölge Parkı’nın 
açılışı, 29 Ağustos 
Cuma günü saat 
16.oo’da yapılacak 
törenle gerçekleş 
tirilecek.
Bursa’yı daha sağ 
lıkh ve daha yeşil bir 
geleceğe taşırken 
çevre yatırımlarına 
önem veren ve 
hizmetlerini ilçelere 
de ulaştıran Büyük 
şehir Belediyesi, 
Gemlik Bölge Parkı 
ile ilçeye nefes 
aldıracak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Estetiği Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı 
Parklar ve Bahçeler 
Şube Müdürlüğü 
tarafından projesi

hazırlanan Gemlik 
Bölge Parkı, Gemlik 
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde yak
laşık 12 bin 700 m2 
alanda hayata geçi 
rildi.
6 bin 760 m2’lik 
alanın yeşil alan 
olarak yapıldığı 
parkta havuz,

kafeterya, çocuk 
oyun alanı ve spor 
alanı da bulunuyor. 
Peyzaj düzenlemesi 
ile de göz dolduran 
Gemlik Bölge 
Parkı’nda, Gemlik ve 
OsmanlI donan
masında önemli yeri 
olan Karaca Ali, 
Barbaros Hayrettin

Paşa ve Levend’in 
heykellerinden 
oluşan üç figürlü 
bir heykel de yer 
alıyor. Gemlik’e 
renk katacak olan 
Gemlik Bölge 
Parkı’nın açılış 
töreni, 29 Ağustos 
Cuma günü saat 
16.00’da yapılacak.

ELEMAN ARANIYOR 
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA 

ÇALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Hürocootların şahsen yapılın olunur.

AKCflN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79
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Binlerce liralık cep telefonu çaldılar
Bursa’da paket tesli
matı için park eden 
kargo aracından, 
toplam 92 bin lira 
değerinde 47 adet 
cep telefonu çalındı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, saat 10.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
Gazcılar Caddesi 
üzerinde meydana

Saitt inşiıı 18 m liralıi ıiuıııı
Telefonla aradıkları 
kişilere kendilerini 
savcı ya da emniyet 
amiri olarak tanıtan 
dolandırıcılar vatan
daşları mağdur 
etmeye devam 
ediyor.
Telefonla aradıkları 
kişilere kendilerini 
savcı ya da emniyet 
amiri olarak tanıtan 
dolandırıcılar vatan
daştan mağdur et 
meye devam ediyor. 
Bursa emniyeti, 
kendilerini polis 
veya savcı olarak 
tanıtıp, telefonla 
aradıkları kişileri 
dolandıranlara karşı 
otobüs durakları ve 
banka ATM'lerine 
afişler yapıştırıp 
vatandaşları ikaz 
etmesine rağmen, 
dolandırıcıların tuza

Çiğ Köfteciden Kokain Servisi Yapmışlar
Bursa'da, bir çiğ 
köfteci dükkanına 
düzenlenen uyuştu
rucu operasyonun
da 82 gram kokain 
ile 7 bin 200 adet 
extacy hap ele 
geçirildi.
Bursa'da, bir çiğ 
köfteci dükkanına 
düzenlenen uyuştu
rucu operasyonun
da 82 gram kokain 
ile 7 bin 200 adet 
extacy hap ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
gözaltına alınan çiğ 
köfteci ve iki 
arkadaşı emniyette
ki sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevkedildi. Aynı 
bölgede düzenlenen

geldi. Belirtilen yere paket teslimatı
aracını park ederek, yapan kargocu O.T.,

ğına düşenler eksik 
olmuyor. Son olarak 
Bursa'da iki kişi 
daha dolandırıcılara 
toplam 13 bin 300 
lirasını kaptırdı. İlk 
olay, dün öğle saat
lerinde merkez 
Nilüfer İlçesinde 
meydana geldi. 
Kendisini baş 
komiser olarak tanı

ikinci operasyonda 
ise uyuşturucu sat
tığı belirlenen bir 
kadın gözaltına 
alındı.
Son aylarda sentetik 
uyuşturucu mad
desinin sebep 
olduğu ölümlerle 
gündeme gelen 
Bursa'da, polisin 

tan kişinin bağladığı 
başsavcıyla konuş
tuğunu zanneden 
C.K., verilen T.C. 
kimlik numaralarına 
toplam 9 bin 883 lira 
para gönderdi. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan C.K, 
karakola giderek, 
kendisini tuzağa 

uyuşturucu tacirler
ine karşı operasyon
ları sürüyor. Yıldırım 
ilçesi Eğitim 
Mahallesi Teyyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde faaliyet 
gösteren bir çiğ 
köfteci dükkanında 
uyuşturucu kokain 
maddesi ile extacy

döndüğünde içinde 
47 adet akıllı telefo
nun bulunduğu iki 
paketin çalındığını 
gördü. Hemen polisi 
arayan O.T., toplam 
değeri 92 bin lira 
olan cep telefon
larını çalan hırsızın, 
yakalanmasını iste
di. Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

düşürenlerin 
yakalanmasını 
istedi.
Diğer olay ise dün 
yine aynı saatlerde 
Orhaneli ilçesinde 
meydana geldi.
Telefonda kendisini 
emniyet mensubu 
olarak tanıtan şah
sın hesabına 3 bin 
440 lira gönderen 
B.G., dolandırıldığını 
anlayınca gerçek 
polislere başvurdu. 
Her iki dolandırıcılık 
olayıyla ilgili soruş
turma başlatan 
ekipler, vatan
daşların tedbirli 
olmasını, benzer 
bir durumla 
karşılaştıklarında 
hemen '155 polis 
imdat' telefonuna 
bildirmelerini 
istedi.

hap satıldığı ihbarı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadle Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri, işyerine baskın 
düzenledi. 
Operasyonda çiğ 
köfteci dükkanının 
işletmecisi S.G. ile 
arkadaşları M.T. ve 
Ö.A. gözaltına 
alındı. Çiğ köfteci ve 
şüphelilerin evinde 
yapılan aramalarda 
82 gram kokain 
maddesi ile 7 bin 
200 adet uyuşturucu 
extacy hap ele 
geçirildi.

Kaza üstüne kaza

İnegöl’de meydana 
gelen 3 ayrı kazada 
3 kişi yaralandı 
ilk kaza, inegöl- 
Bursa karayolu 
üzerinde Opet 
mevkiinde mey
dana geldi. 60 
yaşındaki 
Muammer Mısırlılar, 
kullandığı 16 KFM 
35 plakalı motosik
letin ön frenini 
sıkınca direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Savrulan 
motosikletten 
düşen yaşlı adam, 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. 
Mahmudiye 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
kazada ise, 44 
yaşındaki İhsan 
Karakoç idaresin
deki 16 JKS 81 
plakalı özel otomo
bil ile 35 yaşındaki 
İbrahim Oğuzay'ın 
kullandığı 16 F

Aranan Şüpheli Cep 
Telefonu Çalarken

YaKaıaniıı
Bursa'da, hırsızlık 
suçundan 8 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezası nedeniyle 
aranan kişi, polis 
tarafından cep tele
fonu çalmak için 
girdiği işyerinde 
suçüstü yakalandı. 
Bursa'da, hırsızlık 
suçundan 8 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezası nedeniyle 
aranan 28 yaşında
ki B.B., polis 
tarafından cep tele
fonu çalmak için 
girdiği işyerinde 
suçüstü yakalandı. 
B.B., merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
bir işyerinden hırsı
zlık yapıldığı 
ihbarı üzerine

1137 plakalı kamy
onet çarpıştı. 
Sürücüler kazayı 
yara almadan 
atlatırken, özel oto
mobilde bulunan 
43 yaşındaki 
Beyhan Tut yara
landı. Üçüncü kaza 
ise, OSB kavşağın
da meydana geldi. 
Bursa 
istikametinden 
İnegöl istikametine 
giden 32 yaşındaki 
Eren Erçin 
idaresindeki elek
trikli bisiklete, OSB 
ışıklarında henüz 
plakası ve 
sürücüsü belirlene
meyen özel otomo
bil çarptı. 
Bisikletten düşen 
Eren Erçin yara
landı. Her üç kaza
da yaralananlar 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alındı.

olay yerine giden 
polis ekipleri 
tarafından cep 
telefonu çalarken 
suçüstü yakalandı. 
Gözaltına alınıp 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne 
getirilen B.B.'ün 
Yıldırım, Gürsu ve 
Kestel ilçelerinde 
dört işyerinden 
toplam 10 bin lira 
değerinde bilgisa
yar, cep telefonu ve 
kamera çaldığı 
belirlendi.
Sorgulaması 
tamamlanan B.B., 
sevk edildiği 
nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
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Güne Bakış Mudanya’dan Gemlik CHP’ye ziyaret
VE...

Kadri GÜLER 
kadri_guler@)hotmail. com

ERDOĞAN KÖŞKTE
TBMM’inde düzenlenen mazbata teslimi ve 

yemin törenini Bursa’dan gelirken aracımda 
dinledim.

NTV radyo, programı gazeteci ve siyasi
lerin yorumlarını ekleyerek güzel verdi.

Büroma geldikten sonra da TV. de kalan 
bölümünü izlemeye görüntülü olarak devam 
ettim.

CHP’nin törenlere katılmaması veya 
katılanların salonu terk etmeleri, grup 
başkan yardımcısının iç tüzüğü yere atması 
hoş davranışlar değil, bana komik de geldi.

Daha önce de bunu Abdullah Gül 
Cumhurbaşkanı seçilince yapmışlardı, sonra 
tıpış, tıpış Gül’ün ayağına gittiler.

Demokrasi mücadele ve tahammül 
rejimidir.

Beğenseniz de beğenmeseniz de yapılan 
meşru seçimlerde -seçim sistemi bozukta 
olsa- Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetinin 
birleşmesine ve çatı adayı göstermesine 
karşın, beklenenden çok oy aldı.

Hem de birinci turda.
CHP’liler bunu içlerine sindiremiyorlar.
Kavga kaldığı yerden devam etsin istiyor

lar.
Recep Tayyip Erdoğan, miting alanlarında 

muhalefeti ve adayını hep aşağıladı, kaba 
laştı, hırçınlaştı...

Cumhurbaşkanı olacak kişi birleştirici 
olması gerekirken hep ayrımcı oldu.

Kavgayı büyüttü..
Buna karşın, halkın oyuyla ilk kez seçilen 

Cumhurbaşkanı seçildi.
Düfıkd torehıer' oıfrormüfne'âır.
Bu devlet geleneğimde Cumhuriyetin 

kurulduğu günden beri vardır.
Zaman, zaman gerginlikler yaşanmıştır, 

ama çoğunda sorun yaşanmamıştır.
CHP, Cumhuriyeti ve CHP’yi kuran Mustafa 

Kemal Atatürk’ün makamına Recep Tayyip 
Erdoğan’ı uygun bulmuyor.

AKP zihniyetinin Atatürk’ü algılaması, O’nu 
Cumhuriyeti kurmasından değil, şeriatı kal 
dırması, saltanatı kaldırması, laikliği getirme 
si, ilkelerini ve devrimlerini benimsemedik
leri için.

Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ağzından Atatürk sözü çok çıkmıştır.

Dünkü yemin töreninde “Atatürk ilke ve 
devrimleri” adına ant içmiştir ama zorunlu
luktan.

Anayasayı değiştirme çoğunluğunu 
yakaladıklarında ne Atatürk bırakacaklar, ne 
de şimdi yaptıkları gibi Türkiye Cumhuriyeti 
sözcükleri.

Sözün kısası, dün Anayasal formalite yeri 
ne getirildi.

Ancak, Gül’ün devir teslim törenine katılan 
yabancı devlet adamları listesi beni şaşırttı.

Yerimin yetmemesi nedeniyle bunu sîzlerin 
medyadan izlemenizi bekliyorum.

Bu yabancıların ne düzeyde Erdoğan’ı 
önemsediklerinin bir göstergesidir.

Yeni Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun.

CHP’li Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
CHP Gemlik ilçe 
Başkanlığına 
Ziyarette Bulundu. 
Türkyılmaz, ilk 
olarak Gemlik 
Belediyesi’ni ziyaret 
ederek işleyişi 
hakkında bilgi aldık
tan sonra, CHP 
Gemlik ilçe örgütü 
nü ziyaret etti, 
ilçe Başkanı 
Sertaslan, Yönetim 
kurulu, meclis 
üyeleri tarafından 
coşkulu bir şekilde

karşılanan Türkyıl 
maz, Türkiye’nin en 
önemli şehirlerinden 
birinin Bursa 
olduğunu dile getiri-

di. Türkyılmaz, “Bu 
anlamda birçok 
ilçemiz şehrimize 
değer katmaktadır. 
Bizler de Mudanya

olarak önemli bir 
ilçe olduğumuzun 
farkındayız. 
Yapacağımız projel
er ile Mudanya’nın 
Bursa’nın, hatta 
Türkiye’nin en önem 
li ilçeleri arasında 
yer almasını sağla 
yacaklar” 
İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
da Türkyılmaz’ın 
çalışmalarını yakın
dan takip ettiği
ni,yapılan çalış
maları taktirle ve 
memnuniyetle 
karşıladığını söyledi.

Ilhan Acar, kılı amel W ıllıı
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, 
başarılı bir 
kalp ameliyatı 
geçirdi.
Geçtiğimiz hafta 
Küçük Kumla’daki 
yazlığında kalp 
krizi geçiren Ilhan 
Acar, yapılan 
kontrollerde bazı 
damarların tıkalı 
olduğunun 
görülmesi üzerine, 
acil olarak

ameliyat olması 
önerildi.
Pazartesi günü 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’nde 
ameliyata alınan 
Acar, 4 saat süren 
operasyondan 
sonra ^ağlığına 
kavuştu.
Dün, yoğun 
bakımdan çıkan 
Acar, Acıbadem 
Hastanesi’nde 
doktor gözetiminde 
tutuluyor.

ÜRETİM ELEMANI
25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05
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Türkiye Kamu-Sen, Türk Eğitim - Sen Gemlik Temsilciliği okul müdürlerinin görevlerinden alınması üzerine 
görevini kötüye kullananlar hakkında Cumhuriyet Savcılığını suçduyurusnda bulundu

Gemlik’te 30 okul 
müdürünün 20 
tanesinin görevden 
alınması üzerine, 
Türk Eğitim Sen 
tarafından Adliye 
Binası önüne 
gidilerek, basın açık
laması yapıldı.
Dün saat 11.oo’de 
yapılan basın açıkla
masını Türk Eğitim 
Sen Gemlik 
Temsilcisi Cemal 
Eser ve Türk Eğitim 
Sen üyeleri birlikte 
yaptılar.
Yapılan basın açıkla
masında şu 
görüşlere yer verildi. 
“ Gemlik’te 30 okul 
müdürünün 20 tane
si tetikçi yandaş 
çakma idareciler 
tarafından puanla
maya tabi tutularak 
bunlardan 14 yöneti 
cinin müdürlük 
görevleri ellerinden 
alınmıştır. İçlerinden 
4 tanesi yandaş 
sendikaya sahip 
olup, bunlara da 
daha sonraki ata
malarda atanacağına 
dair söz verilmiştir. 
Resmen müdür soy 
kırımı yaşanmıştır.

28 ŞUBATIN 
TETİKÇİ 
MÜFETTİŞLERİ 
GİTTİ, 
21 AĞUSTOS’UN 
TETİKÇİ 
MÜDÜRLERİ GELDİ 
14 arkadaşımıza 
yapılan zulüm zaten 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin ve 
Şube Müdürlerinin 
birkaç ay önce 
görevlendirilmesiyle 
tasarlanmıştı. 28 
Şubat’ın tetikçi 
müfettişleri gitti, 21 
Ağustos’un tetikçi

müdürleri geldi. 
Koltuk ve makam 
için kula kulluk 
yarışı yapan bu 
insanlarda azıcık 
şeref ve haysiyet 
varsa sokağa çık
masınlar, aynaya 
bakmasınlar.
Aylarca ağzını 
açmadan otursunlar 
döner koltuklarına; 
dönsünler, dursun
lar."

GÖREVİNİ KÖTÜYE 
KULLANANLAR 
HAKKINDA 
CUMHURİYET 
SAVCILIĞINA
SUÇ 
DUYURUSUNDA 
BULUNUYORUZ

"Asil olmayan, okul 
müdürlerini bile 
tanımayan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve 
şube müdürleri olan 
şüpheliler, tetikçiler, 
yapmış oldukları 
değerlendirmelerde 
sendikamız üyesi 
olan ve kendilerine 
üye olmayan okul 
müdürlerimizi hu 
kuksuz ve hakkani 
yetsiz bir şekilde

kasten 75 puanın 
altında bırakarak 
mağdur etmişlerdir. 
Gemlik’te İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğün 
de görevli Mehmet 
Duran, insanlarla 
alay edercesine 
kendi kendini puan
la değerlendirmiş ve 
kendisine 99,33 
puan vermiştir” 
diyen Türk Eğitim 
Sen Gemlik temsil
cisi Cemal Eser, 
açıklamasına şöyle 
devam etti: 
“30 Haziranda 
görevine atanan ve 
henüz öğretmenleri 
ile bile tanışamayan 
Ali Kütük Ortaokulu 
müdürü görevden 
alınmıştır.
Bakanlık tarafından 

başarılan tescillenen 
ve bakanlık merkez 
teşkilatına atanarak 
25 Temmuz da yeni 
görevine başlamak 
üzere ilçemizden 
ayrılan Mesleki Eği 
tim Merkezi Müdürü 
de başarısız bulun
muştur.
TEOG Sınavında 
Türkiye Birinciliği 
kazanan okulun 
müdürü de başarısız 
bulunmuş ve ilçede
ki en düşük puanlar
dan birisine layık 
görülmüştür. Bu 
müdürümüzün yerel 
seçimlerin yapıldığı 
gün okulunda AKP li 
bir görevlisi ile tartış 
tığı için görevden 
aldırıldığı AKP ilçe 
örgütünde defalarca 

dillendirilmiş ve 
kendisine de siyasi 
ler tarafından bu 
durum çeşitli zaman 
larda belirtilmiştir. 
Bu, nasıl izah 
edilebilir bir durum
dur? İlçemizde 
hiçbir yöneticimiz 75 
puan ve üzerinde 
alamamıştır. Şimdi 
yetkililere soruyo
rum bunun izahı var 
mıdır? Oysa siyasi 
iktidara yakınlığı 
artık malum olan ve 
bu durum gerek 
siyasi iktidar tarafın
dan gerekse ilgili 
sendika tarafından 
hiç de inkar edilme 
yen Memur-Sen 
Konfederasyonuna 
bağlı Eğitim-Bir Sen 
Gemlik şubesi üyesi 
okul müdürlerinin 
ise neredeyse tama 
mına yakınına 75 
puan ve üstünde 
puan verilmiştir. 
Eğitim Bir-Sen üyesi 
olan tüm okul 
müdürleri, şüpheli 
ilçe milli eğitim 
müdürleri ve şube 
müdürlerinin kendi
lerine bol keseden 
verdikleri puanlarla 

konumlannı muhafa 
za etmişler ve 
müdürlükle tekrar 
ödüllendirilmişlerdir. 
Sendikamız üyesi 
olan okul müdürleri 
ne ise çok açık bir 
şekilde, göstere gös 
tere ve alenen bir 
kıyım yapılmıştır. 
Neticede bu yaptık- 
lannız eğitime 
büyük darbe vur
maktadır. Bunun acı 
sini Gemlik’te yaşa 
yan bütün veliler ve 
öğrenciler çekecek
tir. Sorumluluk 
sizindir.
Şüpheliler bu eylem
leri ile başta Anaya 
sa olmak üzere 657 
sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu, Milli 
Eğitim Temel 
Kanunu, Yönetici 
Görevlendirme 
Yönetmeliği ve ilgili 
mevzuatı çiğnemiş 
terdir. Şüpheli İlçe 
Milli Eğitim Müdürle 
ri ve Şube Müdürleri 
nin eylemleri 5237 
sayılı yasanın 122. 
Maddesinde tanım
lanan Nefret ve 
Ayrımcılık suçu ile 
yine 257. Maddede 
tanımlanan Görevi 
Kötüye Kullanma 
Suçunu oluşturmak
tadır

MÜCADELE 
EDE EDE 
BÜYÜYECEĞİZ! 
Baskılarınız taktik
leriniz bize vız gelir; 
inatla mücadele ede 
ede büyüyeceğiz, 
doğru bildiğimiz 
yolda yürüyeceğiz. 
Unutmayınız ki, 
ayarını bozduğunuz 
kantar gün gelir sizi 
de tartar”

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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TBMM’sinde dün yemin eden Recep Tayip Erdoğan görevine başladı

Erdoğan 12, Cumhurbaşkanı
10 Ağustos 2014 
tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde halk 
tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12. 
Cumhurbaşkanı 
seçilen Recep 
Tayyip Erdoğan, dün 
TBMM Genel Kuru 
lunda yemin ederek 
görevine başladı. 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı üzerinde 
fors bulunan 
Cumhurbaşkanlığı 
makam aracı 
Meclis'e getirdi. 
Erdoğan'ı Meclis 
Başkanvekili 
Ayşenur Bahçekapılı 
karşıladı. TBMM 
Başkan Vekili Ayşe 
nur Bahçekapılı 
tarafından karşıla 
nan Erdoğan, Meclis 
girişinde tören 
kıtasını selamladı. 
Ordunun' başkomu
tanı da olan Erdoğan 
askeri başıyla 
selamladı.
Askeri törenin ardın
dan Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan 
Meclis şeref kapısın
dan Meclis'e girdi. 
Erdoğan ilk kez bu 
kapıyı kullandı. 
Ardından Erdoğan 
için özel olarak 
hazırlanan şeref 
holünden geçti. 
Erdoğan, Cemil 
Çiçek'in odasında 
dinlendi.
12. Cumhurbaşkanı 
seçilen Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
yemin töreni dolayi 
sıyla olağanüstü 
toplanan TBMM 
Genel Kurulu'nda 
Cemil Çiçek oturu
mu açtı ve yoklama 
aldı. Meclis'te yemin 
öncesi gerginlik 
yaşandı.
Söz talebi TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek 
tarafından kabul 
edilmeyen CHP Grup 
Başkanvekili Engin 
Altay, Anayasa ve 
içtüzük kitabını 
Başkanlık Divam'na 
fırlattı. CHP'li mil
letvekilleri Genel 
Kurul salonunu terk

etti. TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek oturu
mu açtı ve yokla
maya geçti.
Vekillerin 'yuh' çek
tiği görüldü. Cemil 
Çiçek, vekilleri 
"Sizden bugün 
sükunet bekliyorum" 
diyerek uyardı. 
Cemil Çiçek'in 
davetiyle Cumhur 
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genel Kurul'a geldi 
ve Çiçek'ten maz
batasını aldı.
Erdoğan Genel 
Kurul'a geldiği sıra
da Meclis'teki bütün 
vekillerin Erdoğan'ı 
ayakta karşıladığı 
görüldü. Erdoğan, 
ardından yemin 
töreni için kürsüye 
geldi ve yemin etti.

ATATÜRK İLKE VE 
İNKILAPLARINA 
BAĞLI 
KALACAĞINA 
YEMİN ETTİ!

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip 
Erdoğan, Anayasada 
belirttiği gibi şöyle 
yemin etti: 
"Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla, Devletin 
varlığı ve bağımsız 
lığını, vatanın ve mil
letin bölünmez 
bütünlüğünü, mil
letin kayıtsız ve şart
sız egemenliğini 
koruyacağıma, Ana 
yasaya, hukukun 
üstünlüğüne, demok 
rasiye, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına ve 
laik Cumhuriyet ilke
sine bağlı kalacağı
ma, milletin huzur ve 
refahı, milli dayanış
ma ve adalet anlayı 
şı içinde herkesin 
insan haklarından ve 
temel hürriyetlerin 
den yararlanması 
ülküsünden ayrıl
mayacağıma, 
Türkiye Cumhuriyeti 
nin şan ve şerefini 
korumak, yüceltmek 
ve üzerime aldığım 
görevi tarafsızlıkla 
yerine getirmek için 

bütün gücümle 
çalışacağıma Büyük 
Türk Milleti ve tarih 
huzurunda, namu 
sum ve şerefim 
üzerine and içerim." 
Erdoğan'ın yemin 
etmesinin ardından 
Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası, 
istiklal Marşı'nı 
seslendirdi. 
Ankara'da ve Ordu 
merkezlerinde 101 
pare top atışı 
gerçekleştirildi. 
Erdoğan’ın Cumhur 
başkanı olması, 
AKP’li milletvekilleri 
ve dinleyici loj- 
malarında bulunlar 
tarafından ayakta 
alkışlarla karşılandı. 
Yemin töreninin 
hemen ardından 
okunan İstiklal 
Marşı'nın ardından 
MHP ve BDP'de Mec 
lis Genel Kurulu'nu 
terk etti. Genel 
Kurul'dan çıkan 
Erdoğan Meclis 
şeref holünde tebrik
leri kabul etti.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan daha sonra 
Anıtkabire giderek 
saygı duruşunda 
bulundu.
Anıtkabirdeki özel 
deftere yazdığı 
metinde, “Vefatınız 
ardından cumhur
başkanlığı makamı 
ile cumhur arasında
ki bağlar zayıfladı" 
dedi.
Erdoğan Anıtkabir 
Özel defterine şun
ları yazdı: 
"Cumhuriyeti’nin 12. 
Cumhurbaşkanı, 
halkın oylarıyla seçil 
miş ilk Cumhurbaş 
kanı olarak görevi 
devralıyorum.
Vefatınızın ardından 
cumhurbaşkanlığı 
makamı ile cumhur 
arasındaki bağlar 
zayıfladı. Bugün 
göreve başlarken bir 
kez daha cumhur ile 
başkanının, devlet 
ile milletin kucaklaş
masına vesile oldu 
ğunu düşünüyorum. 
Sizler, istiklal 
mücadelesini başlat
mış, Türkiye’yi 
muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarmak 
için mücadele etmiş
tiniz. Türkiye bugün 
özüyle ve ruhuyla 
tekrar buluşmuştur. 
Hakimiyeti Milliye’ye 
her zamankinden 
fazla güç kazandır
mıştır. Vazifeye 
başladığım bu ilk 
günde aziz milletimiz 
için her zamankin 
den fazla çalışacağı
ma söz veriyorum”

KÖŞK’TE DEVİR 
TESLİM
12. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Köşkteki 
devir-teslim 
töreninde "Sayın 
Gül'ün tecrübe ve 
fikirlerinden istifade 
etmek arzusun
dayım" dedi.
12. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan devir teslim 
töreni için Çankaya 
Köşkü'ne geldi. 
Erdoğan Köşkte 11. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafın
dan karşılandı. Devir 
teslim töreninde 
yapılan konuşmalar
da önemli mesajlar 
verildi.
Görevi Erdoğan'a 
teslim edecek olan 
Gül, yaptığı konuş
mada önemli açıkla
malarda bulundu. 
Erdoğan'a 
"kardeşim" diye 
hitap eden Gül, eşi 
Hayrunnisa Gül'e 
özel teşekkür etti. 
Gül, "çok yükümü 
çekti dediği eşi için 
"Siyasi hayatımda 
şerefle Kayseri'yi 
temsil ederken, hiç 
eve uğramadığımız 
dönemde çocukları 
hep ona emanet 
ettim. O zaman hiç 
unutmam, 'ben mil
letin çocuklarını kur
tarıyorum, bizim 
çocukları da sen 
kurtaracaksın* dedim 
ve çok şükür bunu 
en güzel şekilde 
yaptı." dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TB311İ9 Kumlu Toplantısı Yanlılı

Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 
Yüzüncüyıl 
Yerleşkesi’ndeki 
Balgat Toplantı 
Salonu’nda Türkiye 
Basketbol 3. Ligi’nin 
2014-15 sezonu Lig 
Kurulu Toplantıları 
yapıldu 
Toplantıya TBF 
Ligler Koordinatörü 
Ayhan Özgümüş, 
Ligler Direktörlüğü 
Yetkilisi Hande 
Aydın ve takım tem
silcileri katıldı.
24 takımın katılacağı 
lig iki grupta oynana 
cak, iki devreli 
maçlar sonunda ilk 
8 arasına girenler

Ezsa'ıa En 6ial İrakları Yansmı
Bursa'nın en güzel 
arabaları Tuning 
Shovv'da buluşu 
yor.
Bursa'da pazar 
günü yapılan 
Tuning Shov/da 
Bursa'nın en güzel 
modifiyeli arabaları 
seçilecek. 8 kate
goride yapılacak 
yarışmada modi
fiyeli araç sahipleri 
dereceye girmek 
için yarışacak.
Yarışmaya katılan 
araçlar ses desibel 
ölçümü, iç ve dış 
güzellik kategori
lerinde yarışacak.
Yarışmada 6 farklı 
kategoride desibel 
ölçümü yapılacak. 

MM ABONE OLDUNUZ MU?
nınıu.iBiımHM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TB”MM m . «SUYUNU BOŞA
WIA HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.corn

diğer gruptaki 
takımlarla çapraz 
olarak eşleşecek, 
son 4 takım ise 
kendi aralarında çift 
devreli maçlar 
sonunda 
sıralanacak.
Statüye göre ilk 2 
takım TB2L’ye 
yükselecek, grup 
larında onikinci 
olanlar direkt düşe
cek, onbirinci olan
lar ise EBBL”nin 
üçüncüsü ve 
dördüncüsü ile play- 
out oynayacak.
Gemlik Gücüm Spor 
kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş, “Tüm

Shovvda aracının 
sesine, iç ve dış 
güzelliğine güve
nen araçlar 
kıyasıya yarışacak. 
Yarışmaya aracının 
güzelliğine ve 
sesine güvenen

Mücadelemiz 
İlçemizi en iyi şek
ilde temsil ederek 
Türkiye Basketbol 
2ligi çıkmak istiyo 
ruz. Türkiye Basket 
bol Federasyonun 
alt yapıya verdiği 
destek ile milli 
takımlarımızın aldığı 
başarılı sonuçlarda 
ilçemizin gençleride 
mücadele etmesi 
için alt yapılara 
daha önem verilerek 
gençlerimizin önünü 
açmak istiyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
Bu sezon TB3L”de 
yer alacak 24 takım 
şunlar: 
İzmir BŞB, 68

herkes katılabile
cek. Tuning Show 
31 Ağustos Pazar 
günü Küçük 
Sanayi'de bulunan 
Aknil Plaza'da 
yapılacak.
Yarışmaya katılmak

Aksaray, Orman 
Gençlik, Trakya 
Üniversitesi 
Meriçspor, Selçuklu 
Belediye, Bandırma 
Kırmızı, Bilecik 
Belediye, Boluspor, 
Bostanhspor, 
Gemlik Gücüm, FMV 
Işık, istanbulspor, 
Maliye Milli Piyango, 
Bursa Tofaş 
Gelişim, Muğla 
Ormanspor, Çorlu 
Belediye, Yıldırım 
spor, Zirve Üniver
sitesi, Melikgazi 
Belediyespor, 
Batman Petrol, 
Düzce Belediye, 
Bursaspor, Kepez 
Belediye.

isteyen modifiyeli 
araç sahiplerinin 
pazar günü saat 
10: OO'dan itibaren 
yarışmanın yapıla
cağı alanın gi 
rişinde kayıt yaptır
maları gerekiyor

ELEMAN
Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK 
İNS.TAAH.SAN.VE

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

Türk YıUnlan 
Mudanya'ya geliyor
Akrobasi timi Türk 
Yıldızları, Mudanya 
Mütarekesi’nin 92. 
yıldönümü kutla
maları kapsamında 
11 Ekim’de gösteri 
uçuşu yapacak. 
Türk Yıldızları, 
Türkiye Cumhuri 
yeti’nin kurulma 
sının ilk adımların
dan biri olan 11 
Ekim 1922’deki 
Mudanya Mütare 
kesi’nin 92’nci 
yıldönümü dolayı 
sıyla yapacağı gös
teri için Mudanya 
Kaymakamlığında 
toplantı düzenlen
di. Kaymakam 
Orhan Çiftçi baş 
kanlığında yapılan 
toplantıya Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ay, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Rıdvan Sülün, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Osman Şeker, THK 
Mudanya Şube 
Başkanı Gürsel 
Akengin'de katıldı.

GÖSTERİ 6 
UÇAKLA 
YAPILACAK 
Toplantıya Hava 
Binbaşı Bülent 
Savaş ile katılan 
Filo Komutanı 
Hava Pilot Yarbay 
Zeki Koltukoğlu, 
Türk Yıldızlarının 

yuvasının Konya 
olduğunu 
belirterek, bu sene 
özellikle 
Mudanya’da büyük 
katılımla hem 11 
Ekim’in önemini 
vurgulamak, hem 
de savaşmadan 
masa başında 
kazanılan barış 
zaferini gökyüzüne 
kazıyabilecekleri 
bir gösteriye imza 
atmayı arzuladık
larını söyledi.
11 Ekim’de 6 uçak
la yapacakları gös
teri uçuşuna yük
sek katılımın 
olmasını bekledik
lerini kaydeden 
Koltukoğlu, “Bu bir 
uçak tanıtım gös
terisi değil. 
Koreografisi olan 
bir gösteri. O 
nedenle ‘ben bunu 
evimin balkonun
dan seyrederim’ 
algısından öte 
halkın, gösterilerin 
yapılacağı alanda 
izlenmesi sağlan
malıdır” dedi. 
Mudanya 
Kaymakamı Orhan 
Çiftçi ve Mudanya 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Ay ise, gösteri 
üzerinde has
sasiyetle durduk
larını söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn


29 Ağustos 2014 Cuma Gemlik KErfez Sayfa 8

Mireiim fasilelerine M işlemleri Mum
Anadolu Üniversite- 
si'nin Açıköğretim, 
iktisat, İşletme 
fakültelerine yer- 
(eştirilen adaylar, 
kayıt işlemlerini 1-12 
Eylül'de gerçek
leştirecek
AU'den yapılan açık
lamaya göre, üniver
sitenin merkezi açık 
öğretim ve uzaktan 
eğitim sistemine 
göre öğretim yapan 
Açıköğretim, İktisat, 
İşletme 
Fakültelerine,

öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sistemiyle (ÖSYS) 
yerleştirilen adaylar 
ile Yurtdışı öğrenci 
Giriş Sınavı (AYÖS)

ve af kapsamında 
kayıt yaptıracak 
adayların kayıt 
işlemlerinin 1-12 
Eylül arasında 
yapılacağı bildirildi

Söz konusu tarihler 
arasında işlemlerini 
yaptırmayan aday
ların, sonradan kayıt 
için herhangi bir hak 
iddia edemeyeceği 
belirtildi.
Adaylar, internet 
başvuru ve kayıt 
kılavuzu ile öğrenci 
kılavuzuna 
"http://ogrenci.anad
olu.edu.tr" ya da 
"http://kayit.anadolu 
.edu.tr" internet 
sitesinden ulaşabile
cekler.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, velilere 
nakiller için 5 hafta 
süre tanıdı. Veliler, 
bu süre içinde evler
ine en yakın okulları 
tek tek dolaşıp boş 
kontenjanlarını takip 
edecek, kontenjan 
açılınca nakil 
isteyecek.
TEOG yerleştirmele 
rinde bazı öğrenci
lerin evlerine 150 
kilometreyi aşan 
uzaklıkta, tercih 
etmedikleri okullara 
kaydedilmesi skan
dalinin ardından 
Milli Eğitim

Bakanlığı velilere 
nakiller için 5 hafta 
süre tanıdı. Veliler, 
bu süre içinde evler
ine en yakın oku

Harın boş kontenjan
larını takip edecek. 
Okul okul gezecek 
olan veliler, açık 
kontenjan bulunan

okullara nakil iste 
yecek. En yüksek 
puandan başlayarak 
yerleştirme işlemi 
gerçekleştirilecek

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞpteLi- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI -
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

mfRKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Ehliyet alacaklara büyük kolaylık geliyor
Ehliyet alacak vatan
daşlarımız artık vez 
neden vezneye koş
turmayacak.
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, ehliyet 
alacaklar için yeni 
bir kolaylık getire
ceklerini belirterek, 
"Vatandaşlarımız 
artık vezneden vez 
neye koşturmaya
cak" dedi.
Şimşek, hem harç 
hem de sürücü bel
geleri için değerli 
kağıt bedellerinin 
artık tek bir yerden 
ödenebileceğini 
bildirdi.
Konuya ilişkin açık
lamalarda bulunan 
Şimşek, bugüne 
kadar gerek mükelle
flerin gerekse de 
bakanlığın ilgi 
alanında olan her 

kesimin işlerini 
kolaylaştırmak için 
gerekli adımları 
attıklarını söyledi. 
Bu kapsamda 
sürücü belgeleri için 
de yeni bir düzenle
meye gideceklerini 
anlatan Şimşek, 
"Ehliyet alacak 
vatandaşlarımız artık 
vezneden vezneye 
koşturmayacak" 
dedi.
Bakan Şimşek, şun
ları kaydetti: 
"e-Devlet pro
jelerinden Araç 
Tescil ve Sürücü 
Belgesi İşlemlerinin 
Elektronik Ortamda 
Online Olarak 
Yapılması Projesi 
(ASBIS) kapsamında 
vatandaşların 
sürücü belgesi 
bedellerini emniyet

biriminde görevli 
personele ödemesi 
yöntemini kaldın 
yoruz. Mevcut uygu
lamada ehliyet ala
cak vatandaşlarımız 
önce banka veya 
vergi dairesine gidip 
harç ödemesi 
yapıyor, ardından da 
emniyet veznesine 

giderek değerli kağıt 
bedelini ödüyordu. 
Şimdi vatan- 
daşlanmızı bu yük
ten kurtanyoruz. 
Bundan sonra hem 
harç hem de sürücü 
belgeleri için değerli 
kağıt bedelleri artık 
tek bir yerden 
ödenebilecek.

Vatandaşlarımız, bu 
bedelleri emniyet 
veznelerine 
gitmeden bankalara 
veya vergi dairele 
rine yatırabilecek."

Emniyet ödenen 
miktarı anında 
görecek
Maliye Bakanı

Şimşek, yeni sis
temin ilk kez ehliyet 
alanlar için bir 
kolaylık daha 
sağlayacağını 
belirterek, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Yeni sistemde ilk 
kez ehliyet alanlar, 
harç ve sürücü bel
geleri için değerli 
kağıt bedellerini 
ödediklerine dair 
makbuzları saklamak 
zorunda kalmaya
cak. Söz konusu 
bedeller, bankalara 
veya vergi dairele 
rine yatırıldığı anda 
emniyetin sistem
lerinde de eş zaman
lı görülebilecek. 
Bu sayede 'makbuz 
kayboldu, unutul
du...' gibi sorunlar 
da ortadan kalkmış 
olacak."

"Konutla kriz mi uar ?" dertten am geliyor
Konut sektöründe 
yeniden "kriz" siren
leri çalmaya 
başlarken sektör 
temsilcilerinden ise 
ilginç bir çıkış geldi: 
Kriz yok, zam kapı
da...
Ekonominin lokomo
tif sektörü olan 
konut sektörü 
geçtiğimiz günlerde 
açıklanan Temmuz 
ayı oranlarının tedir
ginliğini yaşıyor. 
Çünkü TÜİK tarafın
dan açıklanan son 
verilere göre konut 
satıştan,Temmuz 
ayında bir önceki 
yıla göre yüzde

20,2’lik azalma ile 
sert bir düşüş 
yaşadı. Açıklanan 
son rakamlarla bir
likte geçtiğimiz yılın 
aynı ayında 106 bin 
olan satış rakamı bu 
sene 21 bin adet bir
den azalarak 85 bin 
seviyelerine geriledi.

SEKTÖRDE KRİZ Mİ 
VAR?
1 milyon stoklu 
konut sektöründe 
yaşanan bu ani 
düşüş akıllara 
hemen "Yeni bir kriz 
kapıda mı?” 
sorusunu getirtti. 
Sektör temsilci

lerinin haberî’ye 
yaptığı açıklamalara 
göre ise; bu ciddi 
düşüşün perde 
arkasında geride 
bırakılan Ramazan 
ayı ve 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile birlikte 
sektörü ciddi anlam
da etkileyen yeni 
KDV uygulaması ve 
Merkez Bankası’nın 
aldığı faiz kararları 
yatıyor.
Kriz söylentilerinin 
aksine seçimlerin 
atlatılması ile birlikte 
ülke genelinde 
dağılan karamsar 
siyasi havanın sek

töre önümüzdeki 
Eylül-Ekim ayları 
için doping etkisi 
yaratacağını 
söyleyen sektör tem
silcileri, kriz söylen
tilerinin aksine yeni 
konut projeleri için 
de yüzde 15’lik bir 
zammın kapıda 
olduğunu söylüyor. 
BAZI KONUT 
TİPLERİNDE FAZLA 
ARZ VAR!
2014’ün ilk sekiz 
ayının seçim günde
mi ile geçmesi ve 
seçim dönem
lerindeki belirsiz 
siyasi ortamın ister 
istemez gayrimenkul 

sektörünü de olum
suz etkilediğini 
belirten Dumankaya 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur 
Dumankaya, 
Türkiye’ye yakın 
coğrafyalardaki 
olayların da düşen 
satışlarda etkisi 
olmuş olabileceğini 
belirterek,
" Merkez Bankası 

kararı ile faizler 
düştü ve yüzde 
Tin altına indi. Buna 
rağmen satışlar 
düşüyor. Kısa va 
dede bazı segment 
lerde fazla arz 
olduğunu düşünüyo

rum. Öte taraftan 
2013 yılının son 
aylarından bu yana 
Türkiye bir seçim 
döneminden 
geçmekteydi. 
Seçim dönem
lerindeki belirsiz 
siyasi atmosfer 
yatırımcının plan
larını etkilemesine 
sebep oluyor.Hal 
böyle olunca da bu 
durumdan gayri
menkul sektörü de 
etkileniyor. Fakat bu 
konjonktüre! duru
mun son evresine 
geldiğimiz 
kanaatindeyim." 
diye konuştu.

——Bmmnmrmr
itfaiye 
Polis İmdat

110
155

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA

121
186

Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

156
513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ İşletme 
Statyum 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Aclrzkrlilr

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

KAYMAKAMLIK

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

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

ASK0IİIK 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.ULAŞIM 513 15 07

Pemukkale
DİNİZ UÇASI
Peoasu* Akmta Seyahat 
MBTRO
Aydın Turizm 
80zer Turizm 
Kanberofilu-Eaadav 
Anıttır
Kamil Koç

612 OO 28
614 63 62
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

ıapu OIGI. ıvıuu. 010 I4» !•»
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

617 34 00
513 23 29

BELEDİYE
Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 66
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
BUSKİ

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

613 18 21
613 24 67
613 32 40
613 23 24
617 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md.
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

VAPUR - FEBİBOT ~
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 363 43'10
Esklhlaar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 513 1o 7B
MAR-PET a,3 3o 33
Tuncay Otogaz sis ıe 48
Bayza Petrol sı3 01 Q3

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4960 
FİYATI<: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİI SİHRİ ıiııiü
VENÜS SİNEMASI

UÇAKLAR 2 
(ÜÇ BOYUTLU) 

12.00-14.00- 
16.00-18.00-20.15 
AZAZİL DÜĞÜM 

12.00-14.15.- 
16.15-18.15-20.30

PİTIRCIK 
TATİLDE 

13.30-15.30- 
17.30-20.00

5133321



GEMLİK

MERKEZ
ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

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...
<̂JaHîr Obuman

Dr. ZiyaKaya Mah. Hürriyet Ca<j.-^Î28 GEMLİK Tel : O 224 514 25,25 - Fax: O 224 5142526j

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.oom
http://www.ilan.com.fr/manastiremlak


BZeytinyâğT 
gB Kestane Şekeri MMfl 
f'l Yöresel Reçeller»-^ ? 
ÖftKozmetık Ürünlerdi f

KAVLakV DOĞANIN HÂZİNESİ ^*J

jg^LAKj

l^H'İN MÇBÎJİ^Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAl^markâsı,
1İKM&KJ 

j^Sıvı Sab^^™’-™-7-'-—1

Yöresel ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin lapında, \ 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

2 Kfl5

GemlikKnrfez YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
30 Ağustos 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

unvw.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni Bakanları açıkladı 

uz Min tiiM mı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

HÜKÜMETTE SÜRPRİZ YOK...
Birkaç gündür Gemlik gündeminden uzak

laşarak, Türkiye'yi yakından ilgilendiren AKP 
1. olağan Kurultayı, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması, CHP 
nin yapılacak olan Kurultayı gibi genel siyasi 
konulara el attım.

Düşüncelerimi sîzlerle paylaştım.
Çünkü yaşanlar, hepimizi yakından ilgilen 

diren ve geleceğimizi belirleyen siyasi konu
lardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hükü 
meti kurmakla görevlendirilen Ahmet Davut 
oğlu, dün yeni hükümeti açıkladı. Dev. 4’de

Davutoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nda eski 
bakanlardan Beşir Atalay, Emrullah İşler 
ve Hayati Yazıcıoğlu kabineye giremedi. 
Bülent Arınç ve Ali Babacan ve Faruk 
Çelik yerlerini korurken, Erdoğan’ın eski 
siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve 
Has Parti eski Genel Başkanı AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
yeni hükümette yer aldı. Haberi syf 13’de

Büyük zaferin 
92. yıldönümünü 

kutluyoruz
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yolu 
nu açan 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük 
Taarruzun 92. yıldönümü bütün yurtta 
törenlerle kutlanacak. Bugün, ilçemizdeki 
kutlama töreni saat O9.oo da Atatürk Anıt 
na çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı 
duruşu, İstiklal Marşı ve bayrak törenin
den sonra Kaymakamlıkta kutlamalar 
kabul edilecek. Saat 09.30’da İskele Mey 
dam’nda Kaymakam, Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı tören birliklerinin ve 
halkın bayramını kutlayacak.
Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması 
ve bayrak töreni ardından bir subay günün 
anlam ve önemini belirten konuşma 
yapacak. Şiirlerin okunması, folklor gös
terileri ve geçit töreni ile Zafer Bayramının 
92. yıldönümü törenleri sona erecek.

H 0 H V 0

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

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 1

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir l ıjl j 11 e»J* | 1 ıH ■ •■ıs il r AI /| I ■ k 11 ■ T F
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 EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unvw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


30 Ağustos 2014 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Beşli, "Tuz oranı Hanede maksimum
yüzde 8 olması için 

salamurada yüzde W geçmemeli”

WsaiMlKWlMi

Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkam Mehmet Beşli, Bakanlık tarafından zeytin 
sektöründe bir takım yeni düzenlemeleri içeren “Sofralık Zeytin Tebliği” konusunun 
Marmarabirlik’in üretici ortakları ile tüketicileri açısından çok fazla bir yükümlülük 
getirmediğini ve aksine sektörü disipline edip standart üretimler sağlayacağını söyledi.
Gıda Tanm ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 23 
Ağustos 2014 tari
hinde 29097 sayı ile 
Resmi Gazete’de 
yayınlanıp yürürlüğe 
giren ve kamuoyuna 
zeytindeki tuz 
oranının yüzde 8’e 
düşürülmesi olarak 
yansıyan “Türk Gıda 
Kodeksi Sofralık 
Zeytin Tebliği” 
konusunda Gemlik 
Zeytin Tanm Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Beşli, açıkla
ma yaptı* 
Başkan Beşli, 
“Tebliğdeki en önem
li husus danedeki tuz 
oranının yüzde 8’i 
geçmemesi için 
havuz salamu
ralar nın tuz dere
cesinin maksimum 
yüzde 14 olması 
gerekir” dedi.

MEHMET BEŞLİ

ÜRETİCİLERİMİZ 
DİKKAT ETMELİ 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Başkanı Mehmet 
Beşli, Bakanlık 
tarafından zeytin sek
töründe bir takım 
yeni düzenlemeleri 
içeren “Sofralık 
Zeytin Tebliği” 
konusunun

Marmarabirlik’in 
üretici ortaklan ile 
tüketicileri açısından 
çok fazla bir yüküm
lülük getirmediğini 
ve aksine sektörü 
disipline edip stan
dart üretimler sağla 
yacağını söyledi. 
Sektörde yasal 
düzenlemeler içeren 
tebliğin basında çık
masından sonra 
ortak üreticilerin 
özellikle tuz oranının 
düşürülmesinde 
kavram kargaşası 
yaşadığının 
görüldüğünü 
söyleyen Başkan 
Beşli açıklamasında 
şu ifadelere yer 
verdi: “Konuyla ilgili 
olarak Marmarabirlik 
tarafından detaylı 
açıklama ve haberler 
basında da yer 
almıştır. Ancak yine 
de ortak üreticilerin 

tuz oranı konusunda 
hassasiyetlerinin 
bulunduğunu 
gördük. Bakanlık 
danedeki tuz oranını 
yüzde 8 ile sınır
landırmıştır. Bu sala
muradaki tuz oranı 
ile kanştınlmamalıdır. 
Tuz oranının danede 
yüzde 8’i geçmemesi 
için üreticilerimizin 
havuz salamura 
derecelerini dane 
iriliğine göre yüzde 
12 ve 14 aralığında 
tutmalar gerekmek
tedir”
Başkan Beşli, 
tebliği ile ilgili 
yapılan yasal düzen
lemelerle iigiii ortak 
üreticilerin mağ
duriyet yaşamamaları 
için bağlı bulunduk
ları kooperatiflere 
başvurup bilgi ala
bileceklerini de ifade 
etti.

Tehlikeli ol 
duğu gerek 
çesiyle sav 
cinin talima 
tıyla alıkonu 
lan köpek 
serbest 
bırakıldı. 
İlçemizde 
yaşanan 
olayda, 
Bilgisayar 
Mühendisi 
Buğra 
Demir 
çelik’in 
sahibi olduğu 
"Tarçın” adındaki 4 
yaşındaki Golden 
Retriever cinsi 
köpek, gece yarısı 
Cumhuriyet Savcısı 
O.K’nin şikayeti 
üzerine alıkoyu- 
muştu.
Tarçın, saldırgan 
ve tehlikeli olduğu 
gerekçesiyle 
polis ve zabıta 
ekipleri tarafından 
sahibiy le birlikte 
evinden alınıp önce 
Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürülmüştü. 
Burada ifadesi alı
nan Demirçelik eve 
gönderilirken, 
Tarçın ise Çarşam
ba günü Umurbey 
Geçici Köpek 
Rehabilitasyon 
Merkezi'ne teslim

edildi.
Ayrıca “Hayvanı 
tehlike arzedecek 
şekilde serbest 
bırakma” sebebiyle 
91 lira ceza kesilen 
Buğra Demirçelik, 
kişilere zarar 
verme ihtimaline 
karşı iki gün 
gözaltına alınan 
Tarçın’a kavuştu. 
Demirçelik, 
Tarçın’a kavuş
manın mutluluğunu 
yaşarken, karnı 
acıkan köpeğe 
ziyafet çektirmeyi 
de unutmadı. 
üemırçeıiK, 
Tarçın'ı kontrol
lerinin yapılması 
için Eskişehir’de 
bulunan hayvan 
hastanesine 
götüreceğini 
söyledi.

ÜRETİM ELEMANI ELEMANARANIYOR
AKARYAKIT İSTASYONUMUZDA

25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

ÇALIŞACAK BAY VE BAYAN 
AKARYAKIT SATIŞ GÖREVLİLERİ 

ARANIYOR
Müracootlonn şohsen yopılmtısı rka olunur.

AKCAN PETROL
Hisar Mah. Dörtyol ağzı 

Mevkii Gemlik çıkışı 
Petrol Ofisi GEMLİK 
Tel : 0 224 513 10 79



30 Ağustos 2014 Cumartesi İGemlikKErfezl Sayfa 3

Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve 

kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı 

dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi bize yaşatan 

Ulu Önder Atatürk ve Silah arkadaşları ile kahraman 

Türk Ordusuna saygı ve şükranlarımızı sunarız.

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...

Ata Mh. 146 Nolu Sk. No.5 GEMLİK Tel: 0.224 519 00 30
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Güne Bakış Gemlik Belge Parkı açıldı
Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli 

yatırımlardan biri olan Gemlik Bölge Parkı’nın yaklaşık 15 bin 
metrekarelik alanıyla ilçeye değer kattığını söyledi.

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

HÜKÜMETTE SÜRPRİZ YOK...
Beklenen bazı isimlerin MİT Başkanı Hakan 

Fidan gibi isimlerin bulunmadığı kabinede, 
eski bakanlannın çoğunun yerlerini 
koruduğunu görüldü.

Bursa Milletvekilleri Başbakan Yardımcısı 
Bülent Annç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’in hükümette kalması ise 
sürpriz oldu.

Gördüğüm kadanyla Davutoğlu, 
Başbakanla yaptığı görüşmede, kabinede 
büyük değişikliğe gitmeme karan aldı.

Dışarıdan AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş gibi bilinen isim kabine 
girerken, bir iki Bakanlıkta değişiklikle yola 
devam edileceği anlaşılıyor.

BÖLGE PARKI HAYIRLI OLSUN

Dün Bursa Büyükşehir tarafından Eşref 
Dinçer Mahallesi’ne yaptırılan “Bölge Parkı" 
hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik 
için yaptığı hizmetlere baktığımda dikkat 
çeken en önemli yatınmlan Çarşı Deresidir.

BU SKİ hizmetlerini saymıyorum.
Çünkü BUSKİ bir ticari işletmedir.
50 kuruşa içtiğimiz suyu vatandaşa 8 

liradan satmaktadır.
Büyükşehir Belediyesinin geleceğe yönelik 

bir projesi de Çarşı Meydanı projesidir.
Bu projenin 8 parsel işyerini hala kamu

laştıramadı.
Pak Otel, Akmantar İş Merkezi ve çevresin

deki alanlann kamulaştırılması, Camiden İş 
Bankası’na doğru yapılacak kamulaştırmalar 
ile bu hizmet Gemlik’e kaç yılda gelir 
bilmem.

Sonuçta bir başlangıç yapılmıştır.
Eşref Dinçer Mahallesine yapılan Bölge 

Parkı, büyük bir alanda ve genelde kaçak 
yapılaşmaların yapıldığı, sonra yasal kılıfa 
sokulan taşradan gelenlerin bulunduğu bir 
bölgede.

Bu bölgeler daha çok AKP’nin oy 
havzalandır.

Bu parkın projesi de aynı Çarşı Meydanı 
projesi gibi, Gemlik Belediye Meclisi ve 
GerriıfK 'na'İKitfıa paı/ıaşiımaûı.

Biz Gemlik’e yapılacak hizmetlerin 
Gemliklilerle paylaşılmasını istiyoruz.

Ben yaptım oldu emrivakiliği devam edi 
yor.

Eşref Dinçer Mahallesinde yapılan parkta 
Gemlik ile hiç ilgisi olmayan Barbaros 
Hayrettin Paşa’nın heykelini yaptırmışlar.

Ne alaka?
Gemlik’e hizmet etmiş büyüklerimizin 

heykellerini dikin, Dr. Ziya Kaya’nın, Eşref 
Dinçer’in mesela..

Barbaros’un heykeli oraya yakışmaz. 
Denize karşı kordonlardan birine yakışır. 
Ama bunlardaki OsmanlI kafası ağır bası 

yor.
Cumhuriyet dönemiyle ilgili bir heykel akıl- 

larına gelmiyor.
Örneğin Gemlik’in kurtuluşunda şehit 

düşen Yüzbaşı Cemal’in heykeli bir yere di 
kilemez miycfi?

Biz yaptık oldu mantığından kurtulup, pay
laşımcı olursan daha güzel isler başarılır.

Gemlik Belediye bütçesinden, Büyükşe 
hir’e az para gitmiyor.

Bu unutulmasın.

Eşref Dinçer Mahal 
leşinde yaptırılan 
Bölge Parkı hizmete 
açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Estetiği Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı 
Parklar ve Bahçeler 
Şube Müdürlüğü 
tarafından projesi 
hazırlanan Gemlik 
Bölge Parkı, Eşref 
Dinçer Mahalle 
si’nde yaklaşık 15 
bin metrekarelik 
alanda hayata geçi 
rildi. Yeşil alan, ha 
vuz, kafeterya, 
çocuk oyun alanı ve 
spor alanı da bulu
nan ve peyzaj düzen 
lemesi ile bölgeye 
değer katan Bölge 
Park’ın da, Gemlik 
ve Osmanh donan
masında önemli yeri 
olan Karaca Ali, 
Barbaros Hayrettin 
Pâşâ ve Levend’in 
heykellerinden 
oluşan üç figürlü bir 
heykel de yer alıyor. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin, gerçekleşti 
rilen vizyon projeleri 
ve tüm ilçelere 
ulaştırılan hizmet
leriyle Bursa’yı 
dünyanın günde 
mine çıkardığını 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Gem 
lik’in yüzünün de 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile güldüğünü 
vurguladı. Başkan 
Altepe, Gemlik Böl 
ge Parkı’nın ilçenin 
en sıkıntılı bölgele 
rinden olan Eşref 
Dinçer Mahalle 
si’nde yapıldığını 
belirterek, “Gemlik 
Bölge Parkı, Gem 
lik’e nefes aldıracak. 
Burası, vatandaşla 
rın yeni buluşma 
noktası olacak.
Güzel Bursa’nın 
incisi Gemlik’te 
halkın toplanabile
ceği, güzel vakit 
geçirebileceği, spor 
yapabileceği, din
lenebileceği yepyeni 
ve yemyeşil bir alan 
oluşturduk" dedi

“Halkımız mutlu 
olursa biz de 
mutlu oluruz”

Başkan Altepe, ilçe 
lere yapılan yatırım 
yağmurunun devam 
edeceğine değine 
rek, "Bursa’da 
istikrar ve güven 
ortamı, her alanda 
gelişim ve kalkınma 
devam edecek. 
Türkiye zaman kay
betmeyecek. 
Bursa’nın da tüm 
ilçeleriyle birlikte 
daha yaşanabilir 
hale gelmesi, eksik
liklerin giderilmesi 
için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bizler 
halkımızı seviyoruz. 
Bu sevgimizi de 
gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerle ortaya 
koyuyoruz. Bizler 
çalışmaktan mutlu
luk duyuyoruz. İşi 
miz hizmet ve halkı 
mızı mutlu etmek. 
Halkımız mutlu olur
sa biz de mutlu olu
ruz. Merkezi hükü 
metin desteğiyle 
bizler de yerelde en 
güzel hizmetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz" 
dedi.

“Her sıkıntıya 
çözüm üretiyoruz” 
Gemlik’in turizm, 
ticaret ve kırsal kal 
kınma başta olmak 
üzere her alanda 
gelişip kalkınacağını 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Bursa’ya 
135 yıl sonra beledi 
ye binası, bilim 
merkezleri, dünya 
çapında stadyum 
kazandırmak ve tari
hi ayağa kaldırmak 
bize nasip oldu.
Gemlik’te de altyapı
dan, Çarşı ve Kar 
sak derelerinin 

ıslahından başladığı 
mız çahşmalann 
devamında ilçenin 
her sıkıntısına 
çözüm üretiyoruz. 
Bundan sonra 
Gemlik’in değerinin 
daha artması için 
çalışmaya devam 
edeceğiz" şeklinde 
konuştu.
Tarihi eserler konu 
sunda Bursa’nın 
dünyanın gözüne 
girdiğini hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Bursa, değerleriyle 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne 
girdi. Bursa, kabuğu 
nu kınyor, değerler
ine sahip çıkıyor. 
Şehrimizin spor ken 
ti olması için artık 
köylere dahi spor 
tesisleri kazandırıl! 
yor. Her ilçeye halkı 
mızın huzurla bulu 
şacağı sosyal tesis 
ler kazandırılıyor” 
dedi.

“Yıllardır söylenip 
yapılamayanları 
yapıyoruz”
Gemlik sahillerinin 
Bursa için çok 
önemli olduğunu da 
kaydeden Başkan 
Altepe, "Başta 
Gemlik, Kumla ve 
Kurşunlu olmak 
üzere tüm sahilleri 
önemsiyoruz.
Büyükşehir Belediye 
si bünyesinde 
sahillere verdiğimiz 
önemi göstermek 
İçin ilgili birimler 
oluşturduk. İlçelere 
meydanlar kazandın 
yoruz. Kavşaklardan 
otoparklara kadar 
her alanda ulaşım 
bizim İşimiz. Sosyal 

projelerden sokak 
hayvanlanna ban- 
naklann yapılması
na, kırsal kalkınma 
ya kadar her konuda 
üretmeye devam 
ediyoruz. Yıllardır 
söylenip yapılama 
yanlan yapıyoruz. 
Nasıl ki Bursa ola 
rak 26 dalda 
dünyaya örneksek, 
kırsal kalkınmada da 
örnek olacağız, bu 
konuda da Gemlik 
örnek olacak" şek
linde konuştu.
Başkan Altepe, Gem 
lik Bölge Parkının, 
yaklaşık 15 bin 
metrekarelik alanda 
yapıldığını, Proje 
için 10 bin metreka 
relik bir alan da 
lunapark olarak pro
jelendirildiğini 
söyledi.
Bu alanın 2. etap 
çalışmalarda 
tamamlanacağını 
belirten Altepe, 
"Parkta yaklaşık 7 
bin metrekare yeşil 
alanın yanı sıra 4 
bin 500 metrekare 
sert zemin, bin 500 
metrekare havuz 
alanı ve 100 metre 
kare havuz alanı içi 
kafeterya bulunuyor. 
Ayrıca 150 metreka 
relik çocuk oyun 
alanı, birer adet 
oyun grubu ve 
çocuk spor aletleri 
yer alıyor. Aydınlat 
ma, armatür projek
tör sistemleri ve 
peyzaj düzenlemele 
riyle bölgeye yakı 
şan bir park oluştu
ruldu. Gemlik İçin 
ne yapsak az" diye 
konuştu.
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“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu, asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, 
savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine 
atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. 
Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri.... ”

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 
92. Yıldönümü kutlu olsun...

ÖztVİVcIc
^O^aşatnın içinde”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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ZEKİ KAPTAN 
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

A. HÖmdl Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No : 42 
Tel gq£24 220 90 73 Osmangazl / BURSA
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ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU ULSUH.l

AYDINLAR A.Ş.
AYDINLAR AYTAŞ AYBETON

İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nak.Haf. Ltd.Şti. Ortaklığı

www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com
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30 AĞUSTOS 

ZAPEft. SALAMIMIZIN 
9Z «ONUMU 

TÜM ULUSUMUZA 
KUTLU OLSUN

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK
PASA OTEL İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

CE"L'K ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

MİR OTEL : Hisar Mah. Bahçelievjer Sok. No : 6 GEMLİK Tel : 514 55 56 
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

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Bursa Bisiklet Festivali coşfculu tıaşladı
Spor Kenti Bursa’ 
hedefiyle çalışma 
larına yön veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve Yeşil Pedal 
Bisiklet Derneği 
işbirliğiyle düzenle
nen ‘2. Bursa 
Bisiklet Festivali’, 
Tophane Saltanat 
Kapı’da gerçekleşti 
rilen coşkulu törenle 
başladı.
Bu yıl 2.’si düzenle
nen ‘Bursa Bisiklet 
Festivali’, yaklaşık 
20 ilden 230 spor 
cuyu Bursa’da bir 
araya getirdi.
‘Denizden Dağa 
Bisikletle Yolculuk’ 
temasıyla hayata 
geçirilen festivalin 
açılış törenine 
Mehter Takımı’nın 
marşları damgasını 
vurdu. Sporcular 
Mehter Takımı ile bol 
bol fotoğraf çektirdi. 
*2. Bursa Bisiklet 
Festivali’nin açılış 
töreninde konuşan 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili

Atilla ödünç, Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’nin spora ve 
sporcuya verdiği 
değere ve desteğe 
dikkati çekti.
Başkanvekili ödünç, 
‘Bursa Bisiklet 
Festivali’nin bisiklet 
sevdalılarını Bur 
sa’nın güzellikleriyle 
buluşturacağına 
işaret ederek, orga
nizasyonun önemine 
dikkati çekti. Ödünç, 
festivalin bisiklet 
kullanımının yaygın
laşması adına da 

yararlı bir çalışma 
olduğunu belirtti. 
Yeşil Pedal Bisiklet 
Derneği Başkanı 
Ertan Güler bisiklet 
sporunun bu sporun 
tutkunları için ‘aşk’ 
olduğunu söyley
erek, farklı kentler
den gelen bisikletçi
lerin Bursa’yı deni 
zinden dağına kadar 
her yönüyle daha 
yakından tanıya
cağını belirtti. 
Bisiklet tutkusunun 
sporla eğlenceyi bir 
arada sunduğuna da 
değinen Güler’in 
yanı sıra Yeşil Pedal

Bisiklet Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri de festivalin 
detayları hakkında 
katılımcıları bilgi 
lendirerek festivalin 
geleneksel hale 
getirilmesini plan
ladıklarını söyledi. 
Konuşmaların son
rasında festivale 
katkı koyan kurum 
ve kuruluşlara 
plaketleri verildi. 
Programın ardından 
bisikletçiler konfetil
er eşliğinde şehir 
turu attı. Bisikletçiler 
Heykel, Setbaşı, 
Yeşil, Haşim Işçan,

Altıparmak, Çekirge, 
Acemler, İzmir Yolu, 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı, Mudanya 
Yolu, Avrupa Konse 
yi Bulvarı ve Botanik 
Park kamp alanında 
son bulacak 22 km’- 
lik bir şehir turunda 
Bursa’da renkli gö 
rüntülere imza attı. 
Festival Programı 
l.gün - Resmi 
açılışın ardından 
bisikletçiler Heykel, 
Setbaşı, Yeşil, 
Haşim Işçan, 
Altıparmak, Çekirge, 
Acemler, İzmir Yolu, 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı, Mudanya 
Yolu, Avrupa 
Konseyi Bulvarı ve 
Botanik Park kamp 
alanında son bula
cak 22 km’lik bir 
şehir turu atacaklar. 
2.gün - Botanik 
Park kamp alanın
dan saat 07.30’da 
başlayacak tur, Avru 
pa Konseyi Bulvarı, 
Fuat Kuşçuğlu Cad 
desi, Yunuseli, Gün 

doğdu, Kurşunlu ve 
sahilden Mudanya 
rotasını izleyecek 
olan bisikletçiler Mu 
danya’dan da Eski 
Mudanya Yolu’ndan 
Bıtanik Park kamp 
alanına dönerek 70 
Km’lik parkuru 
tamamlayacaklar. 
3. gün - Festivalin 
son günü gerçek
leştirilecek Uludağ 
etabı, saat 08.30’da 
otobüslerle telefer
iğe hareketle başlay
acak. Bursa’ya özgü 
sembollerden tele
feriği kullanarak 
Bursa’nın 
panaromik görün
tüsü eşliğinde 
Sarıalan’a çıkacak 
olan bisikletçiler, 
daha sonra Sarılan - 
Oteller Bölgesi - 
Bakacak - Bakacak 
Oteller Bölgesi ve 
Uludağ Yolu’ndan 
bisikletlerle şehir 
merkezine inerek bu 
kez de 55 km’lik 
parkuru tamamlaya
caklar.
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yasak jıalltıyor halikta aı sezonu tıaşluıor
Balıkçılar için 15 
Nisan 2014'te 
başlayan genel av 
yasağı, gırgır yön
temiyle avlananlar 
açısından 1 Eylül'de, 
trol yöntemiyle avla 
nanlar için de 15 
Eylül'de sona 
erecek.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamada, su 
ürünleri avcılığıyla 
ilgili düzenlemeler 
yaparken 
bilimsel, çevresel, 
ekonomik ve 
sosyal hususların 
göz önünde bulun
durulduğu ifade 
edildi.
Su ürünleri avcılığın
da tür, boy, zaman, 
derinlik, mesafe ve 
av araçları bakımın
dan bazı yasak ve 
sınırlamalarla 
balıkçılara yüküm
lülükler getirildiği 
hatırlatılan 
açıklamada,

balıkçıların, faaliyet
lerini Ticari ve Ama 
tör Amaçlı Su Ürün
leri Avcılığını Düzen 
leyen Tebliğ hüküm
lerine göre yürüt
meleri gerektiği vur
gulandı.
Gırgır ve trol 
ağlarıyla avcılık 
faaliyetinde bulunan 
balıkçılar için 15

Nisan 2014'te 
başlayan genel av 
yasağının, gırgır 
yöntemiyle avlanan
lar için 1 Eylül'de, 
trol yöntemiyle 
avlananlar için 15 
Eylül'de sona ere
ceği ve yeni av 
sezonunun başlaya
cağı belirtilen 
açıklamada, su 

ürünleri kaynakla 
rının korunması ve 
sürdürülebilir 
işletilmesi bakımın
dan avcılıkla ilgili 
kurallara uyumun 
büyük önem taşıdığı 
bildirildi. Açıkla 
mada, şu ifadelere 
yer verildi: "Getirilen 
düzenlemelere 
uygun avlanmanın 

temini için Bakanlık 
olarak denetimlere, 
geç mişte olduğu 
gibi tüm imkanlar 
seferber edilerek, 
yeni sezonda da 
artırılarak devam 
edecektir. Bunun 
için her türlü teknik 
ve altyapı önlemleri 
alınmıştır. Balıkçıla 
nn bu düzenleme 

lere uygun avcılık 
faaliyetinde bulun
maları, hem kendi 
menfaatleri hem de 
kaynaklarımızın 
sürdürülebilir işleti
mi bakımından 
önem taşımaktadır. 
Denizlerimizde 
yapılan gözlemler ve 
yürütülen araştır
malara göre, bu av 
sezonunun verimli 
geçmesi beklenmek
tedir. Balıkçılarımız 
tarafından büyük 
emek ve zahmetle 
üretilen ve insan 
beslenmesinde, 
özellikle çocukların 
gelişiminde, erişkin 
insanların sağlık
larının korunmasın
da ve sürdürül 
meşinde sayısız fay
dalan olan su ürün
lerini, sezonunda 
halkımızın bol bol 
tüketmesini tavsiye 
ediyoruz. 2014-2015 
balıkçılık sezonunun 
bahkçılanmız için 
bol ve bereketli 
olmasını diliyoruz."
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Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale 

timsal olmuş bir milletiz.

Bursah mankenler 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla 
kırmızı beyaz gelin
lik ve abiyelerle 
objektif karşısına 
geçti.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla 
gerçekleştirilen 
çekimler için özel 
hazırlanan kırmızı- 
beyaz gelinlik ve 
abiyeler büyük ilgili 
gördü.

Bursah mankenler 
Selda Kayaş, 
Emine özen ve 
Nevin Menekşe 
Ulusütçü, 
Tophane'de 
beyaz gelinlik ve 
abiyelerle objektif 
karşısına geçti. 
Türk bayrağının 
ilelebet göklerde 
dalgalanacağını 
belirten güzel 
mankenler, "30 
Ağustos Türk milleti

için çok önemli bir 
gün. Bu özel gün 
için hazırlanan 
gelinlik ve abiyeleri 
giymek bizim için 
büyük onur” 
dedi. Tophane'yi 
gezmeye gelen yerli 
ve yabancı turistler 
ise 3 saat süren 
çekimlerin ardından 
mankenlerle 
fotoğraf çektirmek 
için birblrleriyle 
yarıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 
92. yıldönümünü kuttu olsun

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkortezgazetesi.com

http://www.gemlikkortezgazetesi.com
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MARMARABİRLİK’TEN SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ AÇIKLAMASI 

"Sefciörün kanaran varası kalite re 
Miran sarımlarının önüne geçecek”
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğı’nın zeytindeki tuz 
oranının yüzde 8’e 
düşürülmesi başta 
olmak üzere, zeylin 
çeşitlerinin karıştırıl- 
mamasını ve ambal
ajların üzerine 
işleme tekniği ile 
ürün adı ve büyük
lüklerini gösteren 
sembollerin konul
masını içeren 
“Sofralık Zeytin 
Tebliği’nin” hem 
üretici hem de 
tüketici nezdinde 
kavram karmaşasına 
yol açmaması 
amacıyla Marmara 
birlik tarafından 
yazılı açıklama 
yapıldı.
Türkiye’nin ve 
dünyanın en büyük 
zeytin üreticisi

Marmarabirlik’in 
açıklamasında tüke 
ficilere “Bu güne 
kadar Marmarabirlik 
olarak ürünlerimizde 
insan sağlığını esas 
aldık. Dolayısıyla 
tüketicilerimizin her
hangi bir kaygı yaşa 
malanna gerek yok” 
vurgusu yapıldı.

YENİ DÜZENLEME 
İLE HAKSIZ 
REKABETİN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK 
Marmarabirlik’den 
yapılan yazılı açıkla
mada kamuoyuna 
zeytindeki tuz oranı 
mn düşürülmesi 
olarak yansıyan 23 
Ağustos 2014 
Cumartesi günü 
29097 nolu Resmi 
Gazetede yayınla
narak yürürlüğe 

giren Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanhğı’mn “Türk 
Gıda Kodeksi Sofra 
lık Zeytin Tebliği”nin 
aslında sektörde bir 
çok ciddi düzenle
meyi içerdiği belirtil
erek, tebliğ ile ilgili 
genel bir bilgilendir 
mede bulunuldu. 
Açıklamada, üretim, 
depolama, dağıtım 
ve satış aşamaların
da uyulması gere 
ken kuralların tebliğ 
ile disiplin altına 
alındığı, ayrıca işle 
me tekniği ve ürün 
ambalajı üzerinde 
ürün adı ile birlikte 
aynı büyüklükte 
olmasının yanısıra, 
varyete (çeşit) 
adının yazılmasının 
da zorunlu hale 
getirildiği vurgula

narak, “Böylelikle 
sofralık vasfı ve 
ekonomik değeri 
yüksek olan Gemlik 
çeşidi zeytinlerin, 
ekonomik değeri ve 
vasfı düşük olan 
zeytinlerle karıştın 
larak ambalajlan
ması ve tüketicinin 
kandırılması engel
lenmiş, haksız reka
bet önlenmiş ve mer 
diven altı üretimin 
de önüne geçilmiş 
tir.” denildi.
Açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
“Yeni sofralık zeytin 
tebliği ile sektörün 
kanayan yarası olan 
kalite ve hijyen 
sorunlannın önüne 
geçileceğine tüketi
cilerin daha sağlıklı 
ürünler tüketmesinin 
sağlanacağına inan 

cimiz sonsuzdur. 
Zaten uluslararası 
kalite sistemlerine 
sahip modern 
tesislerde hijyenik 
koşullara uygun 
olarak üretilerek 
yurtiçi, yurtdışı 
piyasalara sunulan 
Marmarabirlik ürün
lerini tüketen zeytin 
tüketicileri hiçbir 
zaman böyle bir risk 
yaşamamış ve yaşa
mayacaktır.

L,M,S 
KISALTMALARI 
İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ 
UZATILMALI 
Açıklamada, söz 
konusu tebliğin tek
stil sektöründe kul
lanılan L, M, S gibi 
kısaltmaların 
sofralık zeytin 
danesinin iriliği için 

de kullanılmasını ve 
1 Ocak 2015’den 
itibaren ambala
jların üzerinde yer 
alması zorunluluğu
nun getirilmesinin 
olumlu olmakla 
beraber süreçte bir 
takım sıkıntıları da 
taşıdığına dikkat 
çekildi. "Yeni düzen
lemede zeytin dane 
sindeki iriliği tanım
lamak üzere Large 
(L) ,Medium (M), 
Small (S) gibi kısalt
maların kullanılması 
tüketici nezdinde 
algı karmaşasının 
yaşa nacağı, bu 
sebeple 01 Ocak 
2015 tarihine kadar 
belirlenen geçiş 
süre cinin mutlaka 
gözden geçirilerek 
uzatılması gerekir” 
denildi.

“Zaferin sırrı, orduların sevk ve idaresinde bilim ve 
teknik kurallarını yol gösterici olarak almaktır. ”

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 
92. yıldönümü kutlu olsun...

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

Yönetim Kurulu adına 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet BEŞLİ 9 • *
*' <•
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni Bakanları açıkladı

62, HÜKÜMET GÖREVE BASlftDI
Davutoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nda eski bakanlardan Beşir Atalay, Emrullah İşler ve Hayati Yazıcıoğlu kabineye 
giremedi. Bülent Arınç ve Ali Babacan yerlerini korurken, Erdoğan’ın eski siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan 

ve Has Parti eski Genel Başkanı AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yeni hükümette yer aldı.
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu 
Başbakan lık 
binasında düzen
lediği basın toplan
tısında yeni kabineyi 
açıkladı.
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu yeni 
kabineye, bir önceki 
Başbakan Erdo 
ğan'ın kabinesinden 
farklı olarak dört 
yeni isim ekledi; 
Numan Kurtulmuş 
ve Yalçın Akdoğan 
Başbakan 
Yardımcısı olurken, 
Nurettin Canikli 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı oldu.
Volkan Bozkır da AB 
Bakanlığı görevine 
getirildi.
Kabinede yeri 
değişen tek bakan 
ise, Davutoğlu’nun 
eski görevi olan 
Dışişleri Bakanlı 
ğı'na kaydırılan 
Mevlüt Çavuşoğlu 
oldu. Çavuşoğlu bir 
önceki kabinede AB 
Bakanı idi.

GİDENLER 
Başbakan Yardımcı 
sı Beşir Atalay ve 
Başbakan Yardımcı 
sı Emrullah İşler, 
Davutoğlu’nun 
kabine dışı bıraktığı 
isimler arasında. 
Ayrıca, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı da 
kabine dışı kaldı.

İŞTE YENİ KABİNE

Ahmet Davutoğlu- 
Başbakan

Bülent Annç- 
Başbakan 
Yardımcısı

Ali Babacan- 
Başbakan 
Yardımcısı

k Yalçın Akdoğan- 
Başbakan 
Yardımcısı

Bekir Bozdağ- 
Adalet Bakanı

Numan Kurtulmuş- 
Başbakan 
Yardımcısı

Fikri Işık- Sanayi ve 
Ticaret Bakanı

Faruk Çelik- Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik
Bakanı

İdris Güllüce- Çevre 
ve Şehircilik Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu- 
Dışişleri Bakanı

Ayşenur İslam- Aile 
Bakanı

Akif Çağatay Kıhç- 
Gençlik ve Spor 
Bakanı

Efkan Ala- İçişleri 
Bakanı

Ömer Çelik- Kültür 
ve Turizm Bakanı

Nabi Avcı- Milli 
Eğitim Bakanı

ismet Yılmaz- Milli 
Savunma Bakanı

Veysel Eroğlu- 
Orman ve Su işleri 
Bakanı

Volkan Bozkır- 
Avrupa Birliği 
Bakanı

Nihat Zeybekci- 
Ekonomi Bakanı

Taner Yıldız- 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı

Nurettin Canikli- 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı

Cevdet Yılmaz- 
Kalkınma Bakanı

Mehmet Şimşek- 
Maliye Bakanı

Mehmet 
Müezzinoğlu- 
Sağlık Bakam

Lütfi Elvan-
UI aştır ma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı

Başbakan 
Davutoğlu’nun AB 
Bakanlığı'na 
getirdiği isim, AK 
Parti'nin İstanbul 
Milletvekili Volkan

Bozkır, halen TBMM 
Dışişleri Komisyonu 
Başkanlığını 
yürütüyordu.
Bozkır, AB Bakanlığı 
için çok tanıdık bir 
isim; Çünkü 
siyasete girip, 2011 
yılındaki seçimlerde 
AK Parti'den 
İstanbul milletvekili 
seçilmeden önce, 
AB Bakanlığı 
Müsteşarlığı görevi
ni yürütüyordu. 
Diplomatik kariyer
den gelen emekli 
Büyükelçi Volkan 
Bozkır, Dışişleri 
Bakanlığındaki 
görev süresi boyun
ca da AB işleriyle 
yakından ilgilenmiş 
bir isim. Bozkır, «bir 
dönem Türkiye'nin 
AB nezdindeki 
Büyükelçilik görevi
ni de yürüttü.
1971 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunu 
olan Bozkır, 1972 
yılında Dışişleri 
Bakanlığı'na girdi, 
2011 seçimlerinden 
hemen önce ise

emekli olarak bakan
lıktan ayrıldı.

DEMİREL'İN ÖZEL 
KALEM MÜDÜRÜ 
Bozkır, diplomatik 
kariyeri sırasında 9. 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in 
özel kalem müdür
lüğü görevinde de 
yer aldı. Cumhur 
başkanlığı dış politi
ka danışmanı olarak 
da çalıştı.

MALİYE BAKANI 
OLMASI 
BEKLENİYORDU 
GÜMRÜK BAKANI 
OLDU
Ak Parti'nin Meclis 
ayağındaki en güçlü 
isimlerden biri ola 
rak sayılan Nurettin 
Canikli'nin ismi her 
hükümet değişik
liğinde 'maliye 
bakanı' olmasına 
kesin gözüyle 
bakılıyordu. Ancak 
Davutoğlu kabi
nesinde Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
olarak yer buldu. Ak 
Parti'nin kurucu 

isimleri arasında yer 
alan ve Başbakan 
Erdoğan'ın en 
güvendiği kişilerden 
biri olan Canikli, 
TBMM Grup Başkan 
vekili olarak görev 
yapıyordu.
1960 Giresun 
doğumlu Canikli, 
Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Ekonomi 
Bölümünü bitirdi. 
Yüksek lisansını 
İngiltere Sheffield 
Üniversitesinde 
para-banka-fınans- 
man alanında 
tamamladı.
Maliye Bakanlığında 
Maliye Başmüfettişi, 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü Daire 
Başkanı, Genel 
Müdür Yardımcısı ve 
İstanbul Defterdarı 
Vekili olarak görev 
üstlendi. Yeni Şafak 
gazetesinde 
ekonomik konularda 
köşe yazarlığı yaptı. 
Yeminli mali 
müşavirlik şirketinin 
ortağı olarak 
faaliyette bulundu. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kurucu Üyesi 
olan Canikli, 22 ve 
23. Dönemde Gire 
sun Milletvekili 
seçildi. 22.
Dönemde TBMM 
Kamu İktisadî Teşeb 
büsleri Komisyonu 
Başkanı ve Avrupa 
Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi Üyesi 
oldu. Canikli, 4 
çocuk babası.

YİNE KABİNEDE 
DIŞARIDAN BAKAN 
SAYISI İKİ OLDU 
Numan Kurtul 
muş'un Başbakan 
Yardımcısı görevine 
getirilmesi ile birlik
te, yeni hükümette 
"dışardan bakan" 
sayısı iki oldu, 
içişleri Bakanı Efkan 
Ala gibi Kurtulmuş 
da milletvekili değil. 
Kurtulmuş, 
TBMM'nin ilk genel 
kurul toplantısında 
kürsüde milletvekili 
yemini ederek, 
dokunulmazlık dahil, 
tüm vekil haklarına 
da sahip olacak.
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Bakan Avcıdan 
velilere iyi haber

ELEMAN

Milli Eğitim Bakanı lar oluştu. Son
Nabi Avcı liseye aldığım bilgiye
girişte yaşanan göre bu kontenjan
sıkıntılara ilişkin 15 bine yaklaştı. Bu
açıklama yaptı. kontenjanlar
Bakan Avcı şu önümüzdeki hafta
açıklamayı yaptı; larda artarak
"Bu haftadan devam edecek.
itibaren özel Velilerimiz telaş
okullara geçişler etmesinler. Nakil
başladığı için talepleri pazartesi
devlet okullarımız gününden itibaren
da yeni kontenjan- yapılabilecek."

Şirketimiz bünyesinde 
görevlendirilmek üzere 

operatörlük belgesi 
sahibi beko loder 

operatörleri alınacaktır. 
Müracaatların aşağıdaki 

iletişim adresimize şahsen 
yapılması rica olunur.
ARŞEN ELEKTRİK 

ELEKTROMEKANİK 
İNS.TAAH.SAN.VE

TİC.LTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA 
Telefon : 513 40 45

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ - TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

YDS giriş belgeleri erişime acildi
7 Eylül'de yapılacak çıktı olarak alacak. bina ve salonlara şifreleriyle
YDS sınavı için Yabancı Dil Bilgisi atanma işlemleri ÖSYM'nin
giriş belgeleri Seviye Tespit tamamlandı. https://ais.osym.gov
ÖSYM tarafından Sınavı (YDS) giriş Adaylara Sınava .tr adresinden
erişime açıldı. belgeleri erişime Giriş Belgesi gön edinecek. Belgenin
Başvuran adaylara açıldı. ÖSYM'den derilmeyecek. üzerinde adayın
Sınava Giriş yapılan açıklamaya Adaylar, sınava gire sınava gireceği
Belgesi gönde göre, 7 Eylül'de cekleri yer bilgisini merkez, bina,
rilmeyecek. yapılacak YDS'ye gösteren giriş bel salon bilgileri ile
Adaylar giriş bel başvuran adayların, gesini, T.C. kimlik adayın fotoğrafı
gelerini internetten sınava girecekleri numaraları ve aday bulunacak.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞpteÜ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

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 
02245136111 
05324930377

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
—----

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel ; (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

https://ais.osym.gov
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dış ticarei açığında büyük düsüs
Dış ticaret açığında 
düşüş Temmuz ayın
da da sürdü.
Temmuz ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
34,8 azalarak 6,4 mil
yar dolara geriledi. 
İhracat Temmuz 
ayında yüzde 2.6 
artarak 13.4 milyar 
dolar, ithalat yüzde 
13.5 düşüşle 19.86 
milyar dolar oldu.
İhracat Ocak- 
Temmuz döneminde 
yüzde 6.1 artarak 
93.54 milyar dolar, 
ithalat yüzde 6.2 
düşüşle 139.61 mil
yar dolar oldu.
Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye

göre ise; 2014 yılı 
Temmuz ayında 
önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat 
yüzde 12,5 arttı, itha
lat ise yüzde 2,5 
azaldı.

AVRUPA BİRLİĞI’NE 
İHRACAT YÜZDE 
11,1 ARTTI
Avrupa Birliği’nin 
(AB-28) ihracattaki 
payı 2013 Temmuz 
ayında yüzde 41,6 
iken, 2014 Temmuz 
ayında yüzde 45 
oldu. AB’ye yapılan 
ihracat, 2013 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 11,1 artarak 6 
milyar 36 milyon

dolar olarak gerçek- EN FAZLA İHRACAT ALMANYA OLDU 
leşti. YAPILAN ÜLKE Almanya’ya yapılan

ihracat 2014 yılı 
Temmuz ayında 1,36 
milyar dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla 
Ingiltere (918 milyon 
dolar), Irak (590 
milyon dolar) ve 
İtalya (589 milyon 
dolar) takip etti.

İTHALATTA İLK 
SIRAYI RUSYA ALDI 
Rusya’dan yapılan 
ithalat, 2014 yılı 
Temmuz ayında 2,15 
milyar dolar oldu. 
Bu ülkeyi sırasıyla 
Çin (1,95 milyar 
dolar), Almanya (1, 
81 milyar dolar) ve 
ABD (1,27 milyar 
dolar) izledi.

Iioiıl mimlini artık ıltMıınil ortamda umM
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
bankalar ya da 
finans kurumlan 
tarafından yazılı 
olarak düzenlenen 
ipotek terkin talep
lerini artık elektronik 
ortamda alacak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın bağlı 
kuruluşu olan Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, bankalar 
ya da finans kurum
lan tarafından yazılı 
olarak düzenlenen 
ipotek terkin talep
lerinin elektronik 
ortamda alınmasına 
yönelik uygulamayı 
başlattı.
Bakanlık'tan yapılan 
açıklamaya göre,

Genel Müdürlük 20 
Ağustos 2014 tarihi 
itibari ile TAKBİS 
üzerinde Ziraat 
Bankası ile elektron
ik ortamda ipotek 
terkinini başarıyla 
uyguladı.
Daha önce vatandaş 
eliyle ya da görevli 
memurlarca tapu 
müdürlüklerine ileti 
lerek işlemi yapılan 
ipotek terkinleri artık 
elektronik ortamda 
yapılacak.

"ÜÇ BANKA İLE 
PİLOT UYGULAMA 
PROTOKOLÜ 
YAPILDI”
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
bankaların temsilci

leri ile işlemlerin 
elektronik ortamda 
yapılmasıyla ilgili 
toplantı yaparak 
gerekli yazılım çalış
malarını başlattı.

Üç banka ile pilot 
uygulama protokolü 
yapıldı.
Ziraat Bankası ile 
başlatılan uygulama, 
Halk Bankası ve iş

Bankası ile de 
bankaların yazılım 
altyapılarını hazır
ladıklarında 
başlatılacak. 
Pilot uygulamadan 

sonra tüm bankalar 
ile icra müdürlükleri 
ve diğer kamu ku 
rumİarına dönük uy 
gulama başlatılacak.

İŞLEM SÜRESİ 
KISALACAK

Tapuda yapılan bu 
yenilikle tapu 
müdürlüklerindeki 
işlem süreleri kısala
cak, hak kayıpları 
bitecek. Bu sistemle 
personel ve vatan
daş memnuniyetini 
arttırma hedeflene 
rek, Genel Müdürlük 
bünyesinde de sarf 
malzemesi kul
lanımını azaltılarak 
ülke ekonomisine de 
katkı sağlanacak.

umum mtravutn— KISMI UAlKtLLU UUH2UIUUUSU
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

ULAŞIM 
Pamukkale 912 OO 28
DENİZ UÇAÖI S13SS13
Pogasus Atanla Oayahat 91A 93 92
METRO 913 12 12
Aydın Turizm 913 20 77
SOser Turtam 912 1O 72
Kanbarogiu-Bsadat 914 49 49
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç_____________912 O1 93

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal MOd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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
Eskihlsâr (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz O13 ıa 45
Beyaza Petrol B13 O1 03

B 
E 
R 
I

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 014 gg 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4961

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)
 ----------

MiiKSimmH
VENÜS SİNEMASI

UÇAKLAR 2 
(ÜÇ BOYUTLU) 

12.00-14.00- 
16.00-18.00-20.15 
AZAZİL DÜĞÜM 

12.00-14.15.» 
16.15-18.15-20.30

PITIRCIK 
TATİLDE 

13.30-15.30- 
17.30-20.00 

5133321



GEMLİK
ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ
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...

T AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv
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