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>0 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. yıldönümü törenleri yapıldı

iafer Bayramı halksız kullandı
Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

HALKTAN KAPUK
İÇİ BOŞALTİLMIŞ BAYRAMLAR

30 Ağustos Zafer Bayramı geride kaldı.
Cumartesi günü sabahı kalkınca, önce çek

mecemdeki en büyük Türk Bayrağını çıkarıp, 
Barış’a verdim ve Abdullah Öcalan Gemlik’e 
doğru baktığında Imralı’dan görsün diye 
balkonuma astırdım.

Rahatsız olmama karşın, törenleri izlemeye 
gittim.

Değişen bir şey yok.
Adı olan, ama kutlamalarda halkı olmayan 

bir bayram daha yapıldı Gemlik’te.
Atatürk Anıtı önündeki içi boşaltılmış tören

lere katılmak istemiyorum. Devamı 4’de

Anıtı’nda yapıldı. 
Atatürk Anıtı’na 
Çelenk konması ve 
saygı duruşunun

ardından İstiklal 
Marşı ile Bayrak 
töreni düzenlendi. 
Törenlere, İskele

Meydam’nda devam 
edildi. Halk tören
lere ilgi göstermedi. 
Haberi sayfa 2’de

•• • •• V •
Q ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

2002V/ “Aykent ile hedeflerinize doğru99
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her saman 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, “BAŞARACAĞI M" der ve başarır,

Usuleni 
düzenleme 
ortakları 

kooperatiflerine 
sahip çıltmaya 
tesvikedivor"

Marmarabirlik Baş 
kanı H i da met Asa, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafın
dan Nisan 2014 
tarihinde yayınla
narak yürürlüğe 
giren Türkiye’ 
deki bütün tarım 
satış kooperati
fleri ile birliklerin 
ana sözleşmeleri
ni düzenleyen ye 
ni ana sözleşme 
nin yönetim ku 
rullarına ve ortak
larına yeni sorum
luluklar getirdiği
ni söyledi. 5’de

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

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

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:quler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma Zafw lavranıı iıltaz fcHanaı
Gürhan ÇETİNKAYA

Kocatepe...
26 Ağustos gecesi saat 04.00’de 

Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye doğru 
gerçekleşen Zafer Yürüyüşü sırasında bir 
yandan güneşten sertleşmiş çarıkları, 
açlıktan, susuzluktan bitap düşmüş 
bedenlerine karşın uluslarının bağımsız 
lığı için inançla savaşan Mehmetçikleri 
düşündüm bir yandan da gemicikleri, 
ayakkabı kutularını, milyonluk kol saat
lerini geçirdim aklımdan...
Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, 

Ahmet Davutoğlu da katılmışlar mıdır bu 
yürüyüşlere?

Bakan çocukları Dumlupınar Şehitli 
ği’nde analarıyla, dedeleriyle yan yana 
yatan 8,9,10 yaşlarındaki çocukların me 
zarları başında Fatiha Süresi’ni oku
muşlar mıdır?

Üzüldüm...
Kinlenmedim ama hayıflandım. 
Defalarca sordum kendime... 
Nasıl, neden, niçin?
Türkiye Cumhuriyeti tarihsel geçmişinin 

en ağır bunalımını yaşıyor.
Siyasal kaygı ekonominin de önüne 

geçmiş durumda...
Anayasa, Hukuk, Etik değerler çiğnene 

çiğnene cumhurun başı elde edilmiş...
Haksızlık, usulsüzlük ve benzeri daha 

nice tutumlar devlet ricalinde vaka-i 
adiyeden olmuş...

Hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelinin inançla, kanla, canla atıldığı 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 
yıldönümünde...

Toplum sağlık, ekonomi, güvenlik gibi 
sorunlarla boğuşurken saltanat dönemin 
de yaşananların da önüne geçen tören
lerle devletin tepesinde gerçekleşen 
devir teslimler...

Acı veriyor...
Huzursuzluk yaratıyor. 
Kaygılandırıyor.
Zafertepe’de... 
Çiğiltepe’de... 
Kocatepe’de... 
Dumlupınar’da... 
Çanakkale’de... 
Anafartalar’da... 
Sakarya’da... 
İnönü’de...
Bağımsızlık uğruna verilen canlar... 
Mudanya’da Lozan’da taçlandırılan 

zaferler...
Ülke topraklarını çıkarlar uğruna 

pazarlamak için mi?
Milyon dolarlık saatleri bir bakanın kolu

na takmak için mi?
Yasa dışı paralar elde etmek uğruna bir 

eşkıyanın önüne yatmak için mi?
Ne ki...
tsü odyıe* aevam'etmeyedeK... 
Keser âönece'K, sap ûönece'K, 
Gün ge'ıece'K'nesap verftece*K. 
Çünkü;
Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar 

Berberçam Tepe’de ki Şehit Sancaktar 
Mehmetçik Anıtı’nın temelini atarken 
söyledikleri vatan topraklarının sahipsiz 
olmadığını gösteriyor;

“Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk 
Devletinin temeli burada atıldı. Ebedi 
hayat burada taçlandırıldı, bu sahada, bu 
semada dolaşan şehit ruhları, Devlet ve 
Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. 
Burada temelini attığımız Şehit asker 
anıtı işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi 
arkadaşları, fedakâr ve kahraman Türk 
Milletini temsil etmektedir.”

30 Ağustos Zafer 
Bayramı Cumartesi 
günü bütün yurtta 
törenlerle kutlandı. 
İlçemizde yapılan 
törenlere resmi ve 
sivil 100’e yakın kişi 
katıldı. Tören göster
melik olarak yerine 
getirildi.
Cumartesi günü saat 
O9.oo da Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen törene 
Kaymakam Vekili 
Ortamca» KstyTftzfaa 
mı Selman Yurdaer, 
Garnizon Komutanı 
Pd. Kur. Alb. İbrahim 
Altınbaş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
başsavcısı Mehmet 
Ayaz, daire müdür
leri, gaziler ve çok az 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Atatürk Anıtı’na 
Çelenk konması ve 
saygı duruşunun 
ardından istiklal . 
Marşı ile Bayrak 
töreni düzenlendi. 
Buradaki törenden 
sonra, iskele Meyda 
nında düzenlenen 
tören saat 10.oo da 
başladı.

İSKELE 
MEYDANINDA 
KUTLAMA 
Kaymakam vekili 
Orhangazi Kaymaka 
mı, Garnizon Komu 
tanı ve Belediye Baş 
kanı törene katman
ların bayramlarını 
AutfadL
30 Ağuştös Zafer 
Bayramı’nın İskele 
Meydanında yapılan 
törenlerine resmi 
dairelerde görevli 
bazı idareciler, 
subaylar ve eşleri, 
CHP İçe Yönetim 
kurulu ve Belediye 
Meclis üyeleri ile çok 
az sayıda vatandaş

katıldı.
İstiklal Marşının 
söylenmesi ve 
bayrak töreninin 
ardından günün öne
mini belirten konuş
mayı Gemlik Askeri 
Veteriner Okulundan 
bir subay yaptı. 
Bir öğrencinin şiir 
okumasından sonra 
ise Gökhan Özler 
Dojo Karate Şpor 
Okulu Öğrencilerinin 
gösterileri izlendi. 
Ardından folklor gös
terileri ve geçit resmi 
düzenlendi.
Bayrak ve flamaların 
arkasından, Askeri 
birliğin düzenli 
yürüyüşü, Dojo 
Karate Do Spor 
Kulübü, Gaziler ve 
Askeri Haradaki 
köpeklerin gösterileri 
yapılarak tören sona 
erdi.
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Kapkaççı çaldığı telefonu 
başka bir kapkaççıya kaptırdı

Bursa'ıla uyuşturucu 
lıir can daha aldı

Bursa’da, yolda 
yürüyen bir kadının 
içinde 45 lira para 
ve cep telefonunun 
bulunduğu çantasını 
çalıp kaçan şüpheli, 
telefonu satmaya 
kalkarken başka bir 
kapkaçının hışmına 
uğradı.
Bursa'da, yolda 
yürüyen bir kadının 
içinde 45 lira para 
ve cep telefonunun 
bulunduğu çantasını 
çalıp kaçan şüpheli, 
telefonu satmaya 
kalkarken başka bir 
kapkaçının hışmına 
uğradı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, Gökdere 
köprüsü altında 
meydana gelen 
geldi. Yolda yürüyen

Ağaca çarparak durabildi
Köfteci Yusuf un 
servis araçları, iki 
gün içerisinde iki 
ayrı kazaya karıştı. 
Yürekleri ağza 
getiren kaza, Yeni 
Yalova Yolu'nun 9. 
Kilometresinde 
meydana geldi. 
Benzin istasyonun
dan yola çıkmak 
isteyen Köfteci 
Yusuf a ait araç, 
İstanbul istikame
tine seyreden özel 
otomobille çarpıştı. 
Çarpmanın etkisiyle 
savrulan ve yan

Ş.A.'nın yanına yak
laşan bir kişi, 
içerisinde 45 lira 
para ile cep telefonu 
bulunan çantayı alıp 
kaçtı. Olayın şokunu 
kısa sürede 
üzerinden atan Ş.A, 
durumu hemen 
polise haber verdi. 
Telsiz anonslarıyla 
zanlının eşkali bütün 
ekiplere bildirildi.

dönen Köfteci 
Yusuf a ait araç, yol 
kenarındaki ağaca

çarparak durabildi. 
Kazada şans eseri 
ölen yada yaralanan

Polis, olayın şüphe
lisini yakalamak için 
harekete geçerken, 
kapkaç zanlısı 
Fehmi Y., iddiaya 
göre, uyuşturucu 
parası temini için 
telefonu satmak 
maksadıyla Santral 
Garaj'a gitti.
Bu sırada 15 yaşın
daki A.İ., Fehmi 
Y'nin elindeki tele

fonu çalıp kaçtı. 
Olay, polisin, Fehmi 
Y.'nin kimliğini 
güvenlik kamerası 
görüntülerinden 
tespit edip, kendisi
ni gözaltına alma 
sıyla ortaya çıktı. 
Zanlı suçunu itiraf 
ederken cep 
telefonunun A.I. 
tarafından 
çalındığını söyledi. 
Soruşturmayı 
sürdüren polis, zanlı 
A.l.'yi de kısa 
sürede yakaladı. 
Kapkaç mağduru 
kadına telefonu 
teslim edilirken, 
iki zanlı adliyeye 
sevk edildi.
Her iki şüpheli de 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı 

olmazken, bir süre- 
aksayan trafik, 
araçların olay 
yerinden çek
ilmesinin ardından 
normale döndü.
TARLAYA 
UÇMUŞTU..
Yine Köfteci Yusufa 
ait başka bir servis 
aracı, önceki gece 
Orhangazi Yeniköy 
Mahallesi'nde virajı 
alamayarak zeytin 
tarlaya uçmuş, firma 
çalışanı araç 
sürücüsü hastanelik 
olmuştu.

Kestel'de mobilyacı 
genç, park halinde
ki aracının 
içerisinde ölü 
bulundu. Araçta 
yapılan incelemede 
uyuşturucu hap ile 
esrar maddesi ve 
enerji içeceği 
bulundu.
Kestel ilçesi 
Yenimahalle 
Atatürk caddesi 
üzerinde bulunan 
otoparkta gece 
saat:24.30 sıraların
da park halinde 
park lambaları 
yanan biri otomo
bili devriye gezen 
polislerin 
incelemesinde 
şoför mahallinde 
kafasını koltuk ile 
cam arasına 
yaslanmış şekilde 
bir kişinin bulun
duğunu tespit

Bursa'da orman 
yangını

ettiler.
Edinilen bilgiye 
göre H. Ç.(31) 
ismindeki şahsın 
bulunduğu arabada 
uyuşturucu extacy 
hap, esrar ve enerji 
içeceği bulundu. 
Bunları kullanarak 
park halinde 
olduğu yerde 
öldüğü tespit edil
di. Bir mobilya fir
masında çalıştığı 
ve evli olduğu 
öğrenilen H. Ç.'nin 
Yıldırım ilçesi 
Karapınar 
Mahallesi'nde 
ikamet ettiği 
arabayı da 15 gün 
önce kiraladığı 
öğrenildi. Savcılık 
incelemesinin 
ardından 
cenazeyi Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırdı.

Mslıil inin Mm tutamadı
Bursa'da, bir kadın, 
mahalle arasında 
süratli araba kul
landığı için ikaz 
ettiği sürücü 
tarafından bıçak
landı.
Olay, merkez 

.Yıldırım ilçesinde

I
'Cİeydana geldi.

F.B, Mahalle arasın
da hızlı ve tehlikeli 
şekilde araba 
kullanan_________

sürücüyü ikaz 
etti, öfkelenen oto
mobil sürücüsü Y.A 
, F.B'yi karın 
boşluğundan 
bıçakladı. 
Ambulansla D 
evlet Hastanesi'ne 
kaldırılan F.B'nin < 
durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, polis, 
zanlı sürücüyü 
arıyor.

Çemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesi Argın 
mahallesi 
Değirmendere 
mevkinde çıkan 
yangın Orhaneli 
Orman İşletmesine 
ait itfaiye ekipleri 
tarafından kısa 
sürede söndürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Orhaneli'nin Argın 
Mahallesi 
Değirmendere 
mevkinde çıkan 
yangını gören

vatandaşalar 
Orhaneli Orman 
işletme 
Müdürlüğü'ne 
haber verdi.
Kısa sürede yangın 
yerine ulaşan 
Orhaneli Orman 
işletme 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, yangın 
büyümeden kısa 
sürede söndür 
düler. Yangında 1 
dönümlük tarla 
zarar gördü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış CHP. ADR VE İP TEN
ALTERNATİF ÇELENK TÖRENİKadri GÜLER

kadri_guler@hotmail. com

HALKTAN KAPUK
İÇİ BOŞALTILMIŞ BAYRAMLAR

0 nedenle tören alanına giderek etrafa 
bakındım.

Tören başlamıştı.
Kaymakam vekili, Garnizon Komutanı ve 

Belediye Başkanı halkın Bayramını kutluyor
du. Bir grup darie müdürü, çay bahçesinde 
oturmuş, çaylarını içiyor, sigaralarını tüt
türüyordu.

Tören alanına giderken, alternatif Çelenk 
Koyma töreni yapan CHP’liler önümden 
gidiyorlardı.

Tribünlerde saysan 100 kişi ya vardı ya 
yoktu. CHP’liler yerlerine oturduğunda 
tribünlere göz attım.

Ön sırada iktidar partisi temsilen biri otu
ruyordu.

En kalabalık siyasi grup CHP idi.
MHP, AKP iktidarının ulusal bayramların 

içini boşaltan düzenlemeden sonra, törenleri 
boykot ediyorlar.

SP’nin öyle bir derdi yok zaten, bu işi en 
çok sarılan tabanı azda olsa Cumhuriyete ve 
Atatürk’e bağlılığını her alanda söyleyen, 
söylemekle kalmayan eylemci İP’liler vardı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında, ve 
bu gün bizlerin var olmasında canlarını bu 
vatan için veren Mehmetçiğin kazandığı 
büyük zafer maalesef Gemlik’te halkın hiç 
ilgisini çekmiyor.

30 Ağustos günü İskele Meydanında yapıl
ması zorunlu olan bir töreni izledik.

Bir formalite yerine getirildi.
Halkın ilgi duymadığı bu törenleri neye 

yapıyorlar anlamıyorum.
Halkın ulusal duygulan yok edilmiş.
Allah sonumuzu hayırlı etsin.
Sevgili büyüğün Teoman Ekim, facebook’- 

tan 30 Ağustos Zaferini en güzel anlatan 
büyük şair Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı 
Destanı kitabından bir bölümü paylaşmış.

Bende o şiiri koymayı düşünüyordum. 
Buyurun, Nazım’ın kaleminden, Büyük 

Taarruzu anlatan bir bölüm.

KUVAYI MİLLİYE'DEN
Düşündü birdenbire kayalardaki adam 
kaynaklan ve yolları düşman elinde kalan 

bütün nehirleri
Kim bilir onlar ne kadar büyük 
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adini bilmiyordu 
yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlikten 

evvel
geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.
Dağlarda tek 
tek ateşler yanıyordu 
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki 
şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
güzel, rahat günlere inanıyordu 
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavz

erinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü. 
Paşalar onun arkasındaydılar.
0, saati sordu.
Paşalar: "Uc" dediler, 
Safısın 'o'ır'Kurâa ’oenz'ıyorûu. 
te mavi gölleri ça'Kma'K ça'Kma'ktı. 
Yürüdü uçurumun basına kadar, 
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.

AKP hükümetinin 
resmi bayramlarda 
Atatürk Anıtlarına 
resmi kurum ve kuru
luşların, sivil toplum 
kuruluşlarının çelenk 
koyması izne 
bağlanınca, 
Cumartesi günü 
yapılan 30 Ağustos 
Zafer Bayramı tören
lerine resmi çelenk 
töreninden sonra 
CHP İlçe Başkanlığı, 
işçi Partisi Gemlik 
yönetimi ve ADD ilçe 
yönetimi ayrı çelenk 
töreni düzenledi. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyduktan 
sonra yaptığı konuş
mada, Büyük 
Taarruzun zaferle taç
landığı bu büyük 
günün önemini 
belirten konuş- 
manısın ardından 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
Hâkimiyet-i Milliye de 
31.08.1924 tarihinde 
yayınlanan aşağıdaki 
metni törene katılan 
vatandaşlara oku
yarak tam 90 yıl önce 
bu günleri öngören 
Büyük Atatürk ve 
silah arkadaşlarını 
saygı ve minnet ile 
bir kez daha andı. 
Sertaslan, ““Hiç 
şüphe etmemelidir ki, 
yeni Türk devletinin, 
genç Türk 
Cumhuriyeti’nin 
temeli burada 
sağlamlaştırılmış 
oldu. Sonsuz hayatı 
burada taçlandırıldı. 
Bu sahada akan Türk 
kanlan, bu 
gökyüzünde uçan 
şehit ruhları devlet 
ve cumhuriyetimizin 
sonsuz koruyucu- 
larıdır. Burada 
gerçeklerini 
söylediğimiz “Şehit 
Asker” âbidesi işte o 
ruhlan, o ruhlarla 
beraber gazi 
arkadaşlarını, özverili 
ve kahraman Türk 
milletini temsil ede
cektir. Bu âbide Türk 
vatanına göz dike
ceklere Türk’ün 30 
Ağustos günündeki 
ateşini, süngüsünü, 
saldınsını, gücü ve 
iradesindeki şiddeti 
hatırlatacaktır.” dedi.

CHP’îilerin çelenk 
koyma töreninden 
sonra p ve ardından 
ADD yöneticileri de 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunarak saygı 
duruşunda bulundu
lar.
ADD’den yapılan 
açıklamada, “Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önder
liğinde, 26 
Ağustos’ta başlayıp 
30 Ağustos 1922’de 
zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık 
Meydan Savaşı ile 
vatan topraklanmız 
düşman işgalinden 
kurtarılmış, milletimiz 
hürriyet ve bağımsı
zlık içinde yaşama 
onuruna kavuşmuş
tur.
Birlik ve beraberlik 
anlayışı içerisinde; 
Kendisini tarih sah
nesinden silmek 
isteyenlere, 30 
Ağustos Zaferi ile 
tüm mazlum halklara 
da örnek teşkil ede
cek biçimde unutul
mayacak bir ders 
vermiş olan mil-

letimiz, hiçbir şekilde 
bağımsızlık ve hür
riyetinden ödün ver
meyeceğini, sonsuza 
kadar var olacağını 
tüm dünyaya kabul 
ettirmiştir.
Atatürkçü Düşünce 
Demeği olarak Türk 
Milleti ile bütün
leşmiş, laik, 
demokratik ve sosyal 
hukuk devleti olan 
cumhuriyetimizi 
savunma görevini 
kararlılıkla sürdüre
ceğiz.
Bu zaferi bize 
yaşatan Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve 
silah arkadaşları ile 
Kahraman Türk

Ordusu’na şükran ve 
minnetlerimizi 
sunarken, Onların 
kurduğu 
Cumhuriyete kast 
edenler, Atatürk 
heykellerini yıkmaya 
çalışan bölücü ve 
gerici gafiller ile 
mücadelemiz sonuna 
kadar devam edecek
tir.” denildi.
Daha sonra İşçi 
Partililer, Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyarak, alternatif 
tören yaptılar, 
öte yandan, Gemlik 
TGB önderliğinde ise 
sabaha kadar Atatürk 
nöbeti tutuldu.
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tolııttıltııiMı^LiıiililasıliıılııiiiaM»
Marmarabirlik Baş 
kanı Hidamet Asa, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
Nisan 2014 tarihinde 
yayınlanarak yürür
lüğe giren Türkiye' 
deki bütün tarım 
satış kooperatifleri 
ile birliklerin ana 
sözleşmelerini 
düzenleyen yeni ana 
sözleşmenin yöne
tim kurullarına ve 
ortaklarına yeni 
sorumluluklar 
getirdiğini söyledi. 
Başkan Asa, “Eski 
ana sözleşme ile 
yeni ana sözleşme 
arasında ortaklan 
mızın yararına 
sayılabilecek önemli 
ve olumlu değişiklik
ler söz konusu” 
dedi.
SERMAYE PAYLARI 
İÇİN ÖDEME PLANI 
GETİRİLDİ 
Marmarabirlik Baş 
kanı Hidamet Asa 

yeni tarım satış 
kooperatifleri ile bir
liklerin ana sözleş 
melerini düzenleyen 
yeni ana sözleşme 
de ilk dikkat çeken 
olumlu değişikliğin 
ortakların sermaye 
paylarına getirdiği 
düzenleme olduğu 
nu söyledi.
Başkan Asa, “Yeni 
düzenleme ortak
ların sermaye pay
larının yıllık tahsi
latının ürün tesli
matında teslimat 
oranına göre değil, 
bu ora 4’te 1’di. 
Toplam borcun 
20’de 1’i olarak 
kesilmesini öngörü 
yor. Ortakların 
kooperatife ürün 
teslim etmemesi 
halinde ise sermaye 
borçlan için yeni bir 
ödeme planı oluştu
rulacak.” dedi.
Bu uygulamadan 
düzenli teslimat

yapan ortakların 
olumlu etkileneceği
ni ifade eden Baş 
kan Asa, “Bugüne 
kadar sermaye payı 
nı yapılan kesintiler
le düzenli ödemiş 
olan ortaklarımızın 
teslim etmiş olduk
ları ürünlerde yüzde 
9 yerine yüzdeö 
kesinti yapılacaktır” 
dedi.
DEVİR HAKKI 
GETİRİLDİ 
Marmarabirlik Başka 
m Hidamet Asa, yeni 
ana sözleşmede 

dikkat çeken bir 
başka olumlu deği 
şikliğin ortaklara 
devir hakkını getir 
mesi olduğunu 
söyledi. Başkan 
Asa, “Eski ana 
sözleşmede ortaklık 
paylan sadece vera 
set yoluyla devredile 
biliyordu. Yeni ana 
sözleşme gereği 
ortaklar hayatta iken 
de ortaklık paylarını 
ikinci dereceye 
kadar olan yakınları
na devredebileceği 
gibi, vefat eden 

ortağımızın mirasçı 
lan da kendi aralann 
da belirleyecekleri 
ortaklık şartlarını 
taşıyan mirasçılar
dan birine hak dev 
rinde bulunabilecek
ler” diye konuştu.

ÜRÜN TESLİM 
ETMEME SÜRESİ 
3’YILDAN 5 YILA 
ÇIKARILDI
Yeni ana sözmeşme 
ye göre olumlu deği 
şikliklerden birinin 
de 3 yıl üst üste 
ürün teslim etmeyen 
ortaklara yönelik 
olduğunu söyleyen 
Başkan Asa, “Eski 
ana sözleşmede üst 
süte 3 yıl ürün tes
lim etmeyen ortaklar 
ortaklık haklarını kay 
hederken, yeni ana 
sözleşmeyle bu süre 
5 yıla çıkanlıyor.” 
dedi.

KOOPERATİFE

SAHİP ÇIKMAYI 
TEŞVİK EDİYOR 
Yeni ana sözleşme 
nin kooperatifine 
düzenli ürün tesli
matı yapan ve koop
eratifine bağlı olan 
ortaklan olumlu yön 
de etkileyen değişik
likler içerdiğini de 
söyleyen Başkan 
Asa, “Uygulamanın 
bundan böyle 
düzenli olarak ürün 
teslimatı yapmayan 
ve kooperatifleriyle 
çalışmayan ortak- 
lanmızı da kooperat
iflerine sahip çıkma 
anlamında teşvik 
edeceğini umuyo 
ruz” dedikten sonra 
sözlerini “Yeni ana 
sözleşme ile ilgili 
ortaklanınız kooper
atiflerine başvur
duğu taktirde detaylı 
bilgi alabilirler ve bu 
bilgilendirmenin de 
faydalı olacağı kana 
atindeyiz” dedi

MİnEAHHİTLER 0 ER N EGI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Gemlik Müteahhitler 
Derneği aylık olağan 
istişare toplantısı der 
nek üyelerinin katilı 

A mıyla gerçekleştirildi.

Dernek merkezinde 
bir araya gelen 
müteahhitler çeşitli 
konularda istişarel
erde bulundular.

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

GMD Başkanı Hamza 
Aygün yönetim kuru
lu adına geçtiğimiz 
dönemde dernek 
olarak yaptıkları 

faaliyetler konusun
da üyeleri bilgilendir
di. Aygün; “Sektörü 
müzün en önemli 
sıkıntılarından biri 

olan girdi maliyet
lerindeki artışlar ve 
bilhassa hızla artan 
hazır beton fiyatları 
konut maliyetlerinde 
ciddi bir artışa neden 
olmuştur. Bu hususla 
ilgili olarak Gemlik’te 
hizmet veren beş 
beton firmasıyla bir 
dizi görüşme gerçek
leştirdik.
Görüşmelerde 
konuyla alakalı neler 
yapılacağı hususu 
firma yetkilileriyle 
değerlendirildi. 
Dernek üyelerimize 
yapılan görüşmeler
den edindiğimiz bilgi 
ve kanaatleri 
aktararak ileride 
izleyeceğimiz yol 
haritası ve ihtimaller
le ilgili istişarelerde 
bulunduk”.dedi.
Gemlik Müteahhitler 

Derneği’ne son bir 
ay içersinde 3 yeni 
üyenin katıldığının

bildirildiği toplantıda, 
dernek olarak bağlı 
bulundukları Tüm 
İnşaat Müteahhitler 
Federasyonu 
(TI'MFED) ve İnşaat 
Müteahhitleri 
Konfederasyonu 
(İMKON) faaliyetleri 
ve işbirliği hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 
İş Güvenliği uygula
maları ve mevzuatı 
üzerine de fikir 
alışverişinde 
bulunuldu. Aygün; 
istişare toplantısında 
GMD üyesi Tevfik 
Yılmaz’ın önerisi 
üzerine ileriki 
dönemde hayata 
geçirilmesi 
düşünülen VVeb site
si hakkında da 
değerlendirilmelerde 
bulunulduğunu ifade 
etti. Olağan istişare 
toplantısı Sektörel 
konulardaki istişare ' 
lerle sona erdi.

1
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TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNİN 
SOSYAL ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Has 
tanesi Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi’nin 
sosyal ve kültürel 
amaçlı gezi düzen
lemeleri devam 
ediyor.
Bu kez Orhangazi 
Nadir Mesire yerine 
gezi düzenlendi. 
Psikiyatri Uzmanı 
Teoman Çete 
eşliğinde Orhangazi 
Köfteci Orhan'ın 
yerinde öğlen 
yemeği yiyen ekip, 
daha sonra Nadir 
mesire alanına gitti. 
Doğal bir mesire 
alanı olması 
nedeniyle hastalar, 
hem çevreyi gezdi 
hem de güzellikleri 
keşfetmek amacıyla 
piknik alanı gezildi. 
Yapılan açıklamada, 
şehrin gürültüsü ve 
ruhu yoran yönle 
rinden bîr nebze 
uzaklaşmak için, 
çalışanlar ve hasta
lar için dinlendirici 
ve terapi özelliği 
olan bir gezi olduğu

ve gezide hastaların ve doğal çevrenin ma olanağını bul- 
ruhi bir dinginliğe güzelliklerine kavuş- dukları belirtildi

Koni Gönüllüleri fienclik^
Kampı'nda Final '

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, yaşadığı şehre 
ve toplumsal haya
ta duyarlı bireyler 
yetişmesine katkı
da bulunmak 
amacıyla bu yıl 
14.'sü gerçekleştir
ilen, Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü ile BURFAŞ 
tarafından düzenle
nen Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, coşkulu bir 
geceyle sona erdi. 
Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu'nda kam
pçı gençleri ve 
vatandaşların 
yoğun katılımıyla

gerçekleştirilen 
programda;
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Bursa'nın 
vizyonu belli. 
Gençlerimizden 
beklentimiz 
büyük. Bu yıl da 
yaz boyunca 
birbirinden güzel 
etkinliklerle 
dolu bir kamp 
yaşandı. Kent 
Gönüllüleri 
Gençlik Kampı, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin en 
büyük kapsamlı 
sosyal sorumluluk 
projesidir" 
dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

| 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR |
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

& r
r
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M Futbol Sahasına kavuşuyor
Gemlik’te Spor 
Tesisleri Hamlesi 
Katırlı Köyünde 
Temeli atılan futbol 
sahası ile devam 
ediyor. 
Adliye, Yeniköy,
Kurşunlu, Kumla, 
Hisartepe Mahallele 
rinin yanı sıra Şahin 
yurdu Mahallesi’n 
den sonra Katırh’da 
da Futbol sahası 
temeli atan Gemlik 
Belediyesi, 
Umurbey Modem 
Futbol Sahasının 
temeli için de gün 
sayıyor. Katırlı 
Mahallesi’ndeki 
görkemli temel atma 
törenine Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Ak Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Köy Muhtarı 
Ahmet Çakmak ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin yanı sıra 
çok sayıda davetli 
katıldı.
“Şehirde Ne Varsa 
Köylerimize de 
getireceğiz” diye 
yola çıktıklarını vur
gulayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, söz
lerini bir bir tut
manın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyle
di. Adliye ve Hisar 
Mahallesi Futbol 
Sahalarının açılışa 
hazır hale geldiğini, 
Kumla Spor 
Tesislerini bitirdik
lerini belirten Refik 
Yılmaz, 15 gün 
içinde Şahinyurdu 
Mahallesinden 
sonra Katırlı Mahal 
leşinde de futbol 
sahası temelleri 
attıklarını açıkladı. 
Umurbey Modern 
Futbol Saha ve 
Tesislerinin temelini 
de on gün içinde 
atacaklarını müjde

BEKO CASIO MARKA 398 SR 8GE 00050204881NOLU YAZAR 
KASAMIZIN LEVHASINI KAYBETTİK. HÜKÜMSÜZDÜR.

MESUT SEZGİN

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■ııw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tna* A “SUYUNU BOŞA iti A j HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www,gem likkorfezgazptesi.com

leyen Refik Yılmaz, 
köylere yönelik 
yatırımların spor 
tesisleriyle sınırlı 
olmadığını anlattı. 
Her köye bir temizlik 
elemanı tahsis ettik
lerini; köy yolları ve 
köy meydanları 
düzenleme çalış
malarını yeşil alan 
ve çocuk parklarıyla 
renklendirdiklerini 
ifade eden Refik 
Yılmaz, “Mahalle 
statüsüne dönüştü 
rülen köylerimize, 
yasa değişikliğinden 
çok daha önceleri 
hizmet getirmeye 
başladık. Üç yılda 
köylerimizin 
çehresini değiştir 
dik. Yatırım ve 
hizmetlerimiz süre
cektir. Köylerimizin 
ne ihtiyacı varsa 
Gemlik Belediyesi 
onu anında yerine 
getiriyor” dedi.
Katırlı Mahallesine 
okul bahçesini 

düzenleyerek bir de 
voleybol ve basket
bol sahası yapacak
larını vurgulayan 
Yılmaz, ayrıca her 
köye masa tenisi 
kampanyasından da 
Katırlı’nın da yarar
lanacağını sözlerine 
ekledi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da, Büyük 
şehir Yasasını yapar 
ken, muhalefetin 
haksız eleştirilerine 
muhatap olduklarını, 
yargısız infaz ile baş 
başa bırakıldıklarını 
belirterek, şimdi bu 
yasanın amacının 
anlaşıldığını söyledi. 
Büyükşehir yasasın
da amacın vatan
daşa hizmet etmek 
ve sorunları yerinde 
çözmek olduğunu, 
Büyükşehir ve 
Belediyelerin yetki
lerini artırırken, para 
ve fonlarla ekono 
mik büyümelerinin 

de önünü açtıklarını 
ifade eden İsmail 
Aydın, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
hizmetlerinden de 
övgüyle bahsetti. 
Aydın, futbol tesis
lerinin Katırlı 
Mahallesine hayırlı 
olmasını diledi. 
Katırlı Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Çak- 
mak’ta Ak Parti 
Hükümetinin ve 
Gemlik Belediye 
sinin köylerine 
getirdiği tüm hizmet 
ve yatırımlar adına 
İsmail Aydın ve 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti.
Katırlı Futbol Sahası 
temeli Belediye 
Meclis üyesi Ercan 
Barutçuoğlu’nun 
dualarıyla atıldı. 
Futbol Sahasının 
birkaç ay içinde 
tamamlanarak 
hizmete gireceği 
ifade edildi.

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

TİCJLTD.ŞTİ.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. 

No:19/2 Gemlik/BURSA
Telefon : 513 40 45

Galatasaray Sezon» 
Bursa'fla ftçıyor

Spor Toto Süper 
Lig'in açılış haf
tasında Galatasa 
ray, Bursaspor ile 
91. kez karşı 
karşıya gelecek. 
Bursaspor, Galata 
saray ile evinde 
oynadığı son 6 lig 
maçından 4'ünü 
kazandı, 2'sinde 
berabere kaldı, ra 
kibine yenilmedi. 
Galatasaray, 
Bursaspor ile yap
tığı karşılaşmalar
dan 46'sını gali
biyetle kapattı, rak
ibine 21 kez yenil
di. İki takım arasın
daki 23 karşılaşma 
da beraberlikle 
sonuçlandı.
Sarı-kırmızıhlar, 90 
maçta rakip filelere 
toplam 151 gol attı, 
Bursa ekibi 76 
golle karşılık vere
bildi.

PRANDELLİ 
SİFTAH YAPACAK 
Galatasaray'ın yeni 
teknik direktör 
Cesare Prandelli, 
Spor Toto Süper 
Lig'de "siftah" 
yapacak.
Vatandaşı Roberto 
Mancini'den teknik 
direktörlük koltuğu 
nu devraldıktan 
sonra sarı-kırmızıh 
ekiple ilk resmi 
maçına TFF Süper

Kupa'da Fenerbah 
çe'ye karşı çıkan 
Italyan teknik 
adam, Süper 
Lig'deki ilk müca 
delesinde ise dep 
tasmanda oynana 
cak Bursaspor 
karşılaşmasında 
takımının başında 
yer alacak.

OPTA NOTLARI 
- İki takım arasında 
aynı sahada geçen 
sezon oynanan 
karşılaşmada 
Bursaspor, Enes 
Ünal’ın golüyle 1- 
1 ’lik beraberliği 
yakalamıştı. Henüz 
16 yaşındaki Enes 
Ünal’ın Süper 
Lig’de çıktığı ilk 
karşılaşmaydı. 
Enes böylece 
Süper Lig tarihinin 
gol atan en genç 
futbolcusu olmuş
tu. Maçta oyuna 
sonradan girmiş ve 
girdikten iki dakika 
sonra fileleri bul
muştu.
- VVesley Sneijder 
geçen sezon hat- 
trick yapan beş 
Süper Lig futbol
cusundan biriydi. 
Sneijder’in hat- 
trick’i, Galatasa 
ray’ın iç sahada 
oynadığı Bursa 
spor maçında 
gelmişti.

likkorfezgazptesi.com
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Timsah Hrena’nın çatısı lıapannır
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Acemler 
Semti’nde yaptırılan 
45 bin seyirci kapa
siteli Timsah 
Arena’da bir yandan 
çatıya çelik kolon 
montajları devam 
ederken, bir yandan 
da mebran kapla
malarının startı 
verildi.
Hafta sonu olmasına 
karşın büyük bir 
hızla sürdürülen 
çalışmalarla ilgili 
olarak açıklama 
yapan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın, 
mebran kaplama 
işleminde yaşanan 
bazı sorunları 
Alman Mühendis 
lerle birlikte çözdük
lerini belirtti.

ŞEREF TRİBÜNÜ 
YAPILIYOR

Türk elemanlarla 
haftanın 7 günü 
çalışma olanağına 
sahip olduklarını 
belirten Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın, 
"Timsah Arena’yı 
ortaya çıkartacak 
olan en mebran 
kaplamasına önceki

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

hafta başladık, önce 
şeref ve basın 
tribünü üzerindeki 
bölümün kaplaması 
yapılırken sistemle 
ilgili bazı sıkıntılar 
yaşandı. Alman 
Mühendisleri 
Bursa’ya davet ettik. 
Geldiler, birlikte 
yerinde yaptığımız 
incelemeler sonrası 
belirlenen sorunlar 
ortadan kaldırıldı. 
Sorunun çözümlen
mesinin ardından 
çalışmalara hız 
verdik" şeklinde 
konuştu.

2 AYDA BİTECEK

Mebran kapla
malarının şartların 
müsait olması 
halinde 2 ay 
içersinde tamamla

SATILIK ZEHİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

mak istediklerine 
dikkat çeken 
Mustafa Altın, 
"Tesisin çatısına 
bende çıktım. 
Orada müthiş bir 
rüzgar oluyor, 
insan elinde 
malzeme ile 
çalışırken sıkıntı 
yaşıyor. Bu nedenle 
hava şartları uygun 
olursa, yani şiddetli 
rüzgar, yağmur 
olmaması halinde 
çatının tamamım 2 
ay içersinde bitir 
meyi planlıyoruz. 
Ama önceden 
zaman vermenin 
yanlışlığını da belirt
mek istiyorum" 
dedi.

KOLTUK İHALESİ 
YAPILDI

Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
"Koltuk ihalesini 
iki hafta öncesinde 
gerçekleştirdik. 
VİP ve seyirci 
tribünü koltuk 
ihalelerini gerçek
leştirdik. 
Biliyorsunuz 
itiraz süresi 
bitiyor. Sürenin dol
masının ardından 
ihaleleri kazanan 
firma ile resmi 
sözleşmeler yapıla
cak. Ondan sonra 
ihaleleri kazanan fir
malar imalata 
başlayacak. Bizlerde 
koltuk montajlarının 
yapılabilmesi için 
tribünleri hazır hale 
getireceğiz."

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

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

TEMU
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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.g e m I i kko rfezg azetes i. co m

http://www.g
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Elektrikte bakım kesimlisi sana erecek
Türkiye Elektrik 
İletim Anonim Şirketi 
iletim tesislerine 
yönelik olarak enerji 
kesilmeden ilk canlı 
bakımı Ankara'da 
gerçekleştirdi. 
Avrupa Birliği 
Katılım öncesi Mali 
Yardımları kap
samında TEİAŞ'ın 
Yapısının ve 
Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 
Projesi'nin "Canlı 
Bakım Sisteminin 
Kurulması ve 
Uygulanması 
Aktivitesi" kap
samında Fransız 
RTE firmasıyla 
eğitim sözleşmesi 
imzalanarak, iletim 
hatlarının canlı 
bakımına yönelik 
faaliyetlere başlandı.

Projede, geçen yıl 
trafo merkezi ve 
enerji iletim hattı 
canlı bakım ekip
lerinin oluşturulması 
için çalışmalar 
yürütüldü. Sınav ve 
mülakatlar sonucu, 
gönüllüler arasından 
projede görev 
almaya uygun kişiler 
belirlendi.
Mayıs ayında 
Gölbaşı Test 
Laboratuan'nda 
kurulacak canlı 
bakım teçhizatı için 
gereken malzemeler 
temin edildi. Projede 
görev alan personel 
de yürütülen eğitim 
çalışmalarıyla canlı 
bakım yapabilecek 
düzeye erişti.
Elektrik iletim hattı 
canlı bakım ekipleri,

tespit edilen trafo 
merkezi ve elektrik 
iletim hatlarında ilk 
canlı bakım faaliyet
lerine Ankara'da 
başladı. Elektrik ile
tim hattı canlı bakım 
ekibi 380 kV iletim 
hattında ilk defa 
potansiyele girme ve 
iletkene dokunma 
çalışması yaptı. Ekip 
ayrıca 380 ve 154 kV 
iletim hattında izo

latör değişimi, canlı 
bakım sandalyesi ve 
merdiven kullanarak 
canlı bakım yapma 
faaliyetleri gerçek
leştirdi.
Kurumun üst düzey 
yetkilileri de çalış
maların yapıldığı 380 
kV Sincan-Çayırhan 
ve 154 kV Sincan- 
Kazan elektrik iletim 
hattında tetkik ve 
gözlemlerde bulun

du.
Türkiye'de ilk kez 
gerçekleştirilen canlı 
bakım projesi kap
samında ekip 
sayıları, yapılacak 
eğitimler ve çalış
malarla önümüzdeki 
yıllarda artırılacak. 
TEİAŞ, 2015-2019 
Stratejik Planı kap
samında 5 yıllık 
dönemde ekip 
sayısını 5 hat ve 5 
trafo ekibi olmak 
üzere 10'a çıkart
mayı planlıyor, 
iletim hattı havadan 
da takip ediliyor 
Öte yandan, Elektrik 
İletim Hatlarının 
Havadan Denetlen 
mesi Projesi kap
samında 51 bin kilo
metreye ulaşan 380 
kV ve 154 kV enerji 

iletim hatları, 
helikopterlere monte 
edilen video kamera, 
termal kamera, 
korona kamera ve 
fotoğraf kamerasın
dan oluşan elektro- 
optik ekipmanlarla 
havadan kontrol 
ediliyor.
Bu yolla, hatların 
arızalı veya arıza 
olabilecek yerleri 
tespit edilip kayıt 
altına alınıyor, belirli 
formatta ve periyotta 
raporlanıyor. Arıza 
durumunda ise 
bölgeye personel ve 
malzeme nakli 
yapılıyor. Böylece 
olası arızalanın 
önüne geçilirken, 
oluşan arızaların da 
en kısa sürede gide 
rilmesi sağlanıyor.

Alışveriş merkezlerimle anons dönemi
Son dönemlerde 
yatırımları hızla 
artan alışveriş 
merkezlerinde (AVM) 
yeni bir dönem 
başlıyor.
Türkiye’de sayısı 
329’a ulaşan AVM’ler 
‘anonslu reklam’ için 
düğmeye bastı.
AVM’lerde her yarım 
saatte bir tüm alan
da duyulacak şek
ilde anonslu reklam 
yapılacak. Birçok 
AVM’de test aşa
masını tamamlayan 
sistemle ilgili tek 
soru işareti ise 
tüketicilerin bu ses

ten rahatsız olup 
olmayacakları. 
MİLYARLARCA 
ZİYARETÇİ 
AVM’lerin müşteri 
portföyü reklam 
yatırımcılarının da 
iştahını kabarttı. 
Ünlü Reklamcı Cahit 
Ceylan tarafından 
şekillenen ve daha 
önce farklı alanlarda 
kullan bu proje 
şimdi isviçreli Adwin 
AG şirketiyle 
AVM’lere uyarlandı. 
Ceylan, daha önce 
Mars Sinemalan’mn 
fuaye alanlarında 
denenen anons

siteme ilişkin, “Tüm 
AVM’lerin kendiler
ine ait bir ses siste
mi var. Bunu kulla
narak reklamlar için 
yeni mecra oluştu
ruyoruz” dedi. 
SİNEMALARDA

DENENDİ
Şu ana kadar ismini 
veremeyeceği bazı 
AVM zincirleri ile 
sözleşme imzaladık
larını anlatan 
Ceylan, sistemi 
şöyle anlattı: “İlk 

önce daha küçük 
grupların olduğu 
sinemalarda 
denediğimiz bu sis
temi daha sonra 
büyük kitlelerin 
olduğu alanlarda 
denedik. Sözleşme 
imzaladığımız 
AVM’lerde de testler
imizi yaptık. İlk önce 
insanın aklına bu 
sesler rahatsız eder 
mi diye bir düşünce 
geliyor. Ama sesin 
desibeli ve sürenin 
sık olmaması 
nedeniyle böyle bir 
sorun yaşanmıyor. 
AVM yönetimleri de 

bunu testlerde 
gördü. Reklam sık
lığı yarım saat arayla 
ya da 1 saat arayla 
yapılacak. Süresi ise 
1.5 dakikayı 
geçmeyecek. 
Tamamen ulusal 
kampanyaların 
reklamlannın 
olmasını planlı 
yoruz. İlk hedefimiz 
40-50 AVM’de yer 
almak. Buradaki 
amaç; AVM’lerde 
mevcut olan anons 
sistem üzerinden 
AVM’de bulunan 
tüketiciye doğrudan 
ulaşmak.”

ULVLTITTtLUUNLAH HIŞMI UAIHLLLH ULNUUIUUUSU

ımşiM

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

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

HASTANELER

Pamukkate 812OO2B
DENİZ UÇAÖI • 13BR13
Peoaeue Akmle a«y«het 514 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 31 3 20 77
Süzar Turizm 312 1O 72
Kanbaroglu-Eaadaç 514 43 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

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
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 eo
Yenikapı (212) 51« 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez MİISİMMIS

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 50 88

TAKSİLER

BELEDİYE

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

( Manastır Taksi

613 18 21
813 24 67
813 32 40
813 23 24
617 33 94

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

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

513 45 21-182 
51345 21-111

Yalnız 185

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 s13 1o 7O
MAR-PET O13 ao 33
Tuncay Otogaz 013 16 4S
Boyza Petrol 013 01 oa

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 42 SAYI: 4962
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
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



GEMLI

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 zz

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

Sebah attın DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com


kavlak Zeyt i n 
HfcZeytınyagj

[Kestane Şekeri® 
fföresel Reçelleri 
İKcgrnetik Ürünlşp 

HEıFTıT

[KAVLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şube^iijyfonında, A 

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

kavlak
_ ^DOĞANIN HÂZİNESİ

Kuruluş:197I

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

2 Eylül 2014 Safa www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Büyük marketlerin saat 22.oo’de kapatılması kararı alındı

M esnafa ıniijıleli haher
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

MECLİSİN GÜNDEMİ 
DEĞİŞMİYOR

Gemlik Belediye Meclisi yarın bir aylık 
tatilden sonra yeniden normal toplantılarına 
başlayacak.

Belediye Başkanlığından gelen gündemin 
neredeyse tamamı İmar ve Şehircilik Müdür 
lüğünden gelen İstemlerle dolu.

Tam 22 madde var. Bunun sadece bir tane
si Fen İşleri Müdürlüğü’nden.
0 da çekici araç ve lowbet alımı..
Komisyonlara giden maddeler arasında bir 

tanesi mecliste görüşülecek. Devamı 4’de

Gemlik Belediye Encümeni, ilçede şubeleri 
bulunan ŞAYPA, ÖZDİLEK, FURPA, A 101, BİM, 
BEM, ÖZHAN, ŞOK ve MOPAŞ gibi süper mar
ketlerin gece en geç 22.00’de kapatılması 
karan aldı. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ 
nın isteği üzerine toplanan ve araştırmalar 
yapan Belediye Encümeni, daha önce gece 
24.00’de kapanan süper marketlerin gıda 
ürünü satan reyonlannın 22.oo’de satışı kese
ceğini veya kapanacağına karar verdi. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki’nin 
talebinin yerine getirildiğini söyledi. Sayfa 2’de

İn sahipleri 
iiatl 
Mili 
ılaiilirsiniz
Kat Mülkiyeti 
Kanunu’na 
göre, kat maliki; 
gider ve avans 

orcu ile gecik 
me tazminatın
dan, kiracısı ile 
birlikte müştere 
ken ve müte 
selsilen sorum
lu tutuluyor. 
Kiracıların öde 
mediği aylık 
aidatlar ev sa 
hiplerine kalıyor 
ve ödenmemesi 
halinde haciz 
yoluyla tahsil 
edilebiliyor.
Haberi syf 9’da

Belediye 
Meclisi 
namı 
toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi bir aylık 
aradan sonra yarın 
Ekim Ayı ilk toplan 
tısını yapacak. 
Çarşamba günü 
saat 17.oo de 
Belediye Meclis 
Salonunda yapıla
cak toplantıda 
Daire Müdürlerin 
den meclise gelen 
konular görüşüle
cek. Meclis gün
demde bulunan 
22 maddeyi 
görüşecek.
Haberi sayfa 2’de

II 0 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 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.

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

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

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Belediye 
Encümeni, ilçede 
şubeleri bulunan 
ŞAYPA, ÖZDİLEK, 
FURPA, A 101, BİM, 
BEM, ÖZHAN, ŞOK 
ve MOPAŞ gibi süper 
marketlerin gece en 
geç 22.00’de kapatıl
ması karan aldı. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’ 
mn isteği üzerine 
toplanan ve araştır
malar yapan Belediye 
Encümeni, küçük 
esnafı korumak ve 
ekonomik anlamda 
ayakta tutmak adına 
bu karan aidi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Esnaflarımız 
toplumumuzun bel 
kemiğidir. Küçük 
esnafımızı ayakta tut

Mı Islııı Mil 
HMııHnolılg
Halkbankası Gemlik 
Şubesi’nde 15 yıldır 
Yönetmen olarak 
görev yapan 
Mustafa Aslan, 
Müdür olarak 
Karacabey’e 
atandı.
Geçtiğimiz hafta 
başında Gemlik’teki 
görevinden aynlan 
Mustafa Aslan, Halk 
Bankası Karacabey 
Şubesi’nde görevine 
başladı.
Aslan, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’te görev yap
tığı 15 yıl içinde, 
banka müşterileriyle 
iyi ilişkiler içinde 

mak da bizlerin ve 
sivil toplum örgüt
lerinin sosyal sorum
luluktan arasında yer 
almaktadır” dedi.
Daha önce gece 
24.00’de kapanan sü 
per marketlerin gıda 
ürünü satan reyon- 
larının 22.oo’de satışı 
keseceğini veya 
kapanacağını ifade 
eden Yılmaz, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nın talebini 
ivedilikle yerine getir
menin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

TEŞEKKÜR ETTİ 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail 
Beki’de, Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve Belediye Encü 

bulunduğunu, işlerini 
kolaylaştırmak için 
elinden gelen gayreti 
gösterdiğini söyledi. 
Gemlik’ten ayrılmak
la üzüldüğünü de 

menine teşekkür 
ederek, toplumun bel 
kemiği esnafların 
sorunları ve çözümü 
konusunda Belediye 
ile olan işbirliğinin 
süreceğini söyledi. 
Bundan sonra da 
müşterek çalışmalara 
imza atacaklarını vur
gulayan Oda Başkanı 
İsmail Beki, “Küçük 
esnaf ve gıda ürünü 
de satan market ve 
bakkallardan süper 
marketler konusunda 
şikayetler geliyordu. 
Bu haksız rekabetin 
önüne geçmek için 
belediye ile işbirliği 
yaptık. Belediye 
Başkanımız Refik 
Yılmaz ve Belediye 
Encümenine esnafla 
nmız adına teşekkür 
ediyorum” dedi 

söyleyen Mustafa 
Aslan, çalışma 
süresi içinde 
kendisine gösterilen 
ilgiye teşekkür 
etti.

Gemlik Belediye 
Meclisi bir aylık 
aradan sonra yarın 
Ekim Ayı ilk toplan- 
tasını yapacak. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, tarafın
dan Belediye Meclis 
üyelerine gönderilen 
toplantı çağrısında 
yapılacak meclis 
toplantısında ele 
alınacak gündem 
maddelerini de 
belirtti.
Çarşamba günü saat 
17.oo de Belediye 
Meclis Salonunda 
yapılacak toplantıda 
Daire Müdürlerinden 
meclise gelen konu
lar görüşülecek.
Daire müdürlerinden 
gelen isteklerde 
belediyenin iş 
makinelerine nakli 
için çekici araç ve 
lovvbet alınması 

ELEMAN
ZEYTİN İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK 
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yanında, imar ve 
şehircilik müdür
lüğünün istemleri yer 
alıyor.
Bunlar arasında 
kamulaştırmalar, 
Engürücük 
Mahallesi’nde bir 
vatandaşın hissesini 
kamusal olarak kul
lanılması şartı ile 
Belediye adına bağış 
yapılması konusu, 
Osmaniye Mahalle 
si’nde imar planı 
değişikliği, Hisartepe 
Mahallesi’nde deniz 
limanı şube müdür
lüğü işlerinin yürütül 
mesi için Emniyet 
Müdürlüğü’ne bedel
siz arsa tahsisinin 
görüşülmesi, eski 
Hayvan Pazan olan 
bölgenin uygun kıs
mına standartlara 
uygun saha yapımı, 
Orhaniye

Mahallesi’nde plan 
değişikliği, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi, Fatih 
Caddesi üzerinde 
uygun bir yere cami 
yapılması istemi, 
Hamidiye Mahallesi 
ile Orhangazi 
Caddesi ile Hürriyet 
Caddesinin kesimin
deki trafik sıkışık
lığının giderilmesi 
için plan değişikliği 
istemi, Belediyeye 
bağlı kadın konuk 
evinin açılması yer 
alıyor. 
Öte yandan, 
komisyonlardan 
gelen belediye 
gelirler kanununun 
genel tebliğine isti
naden bazı maktuğ 
vergi ve hârçlann 
tarifelerinin belirlen
mesi konusu 
mecliste ele 
alınacak
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Tine oiûiiis (aciasL Biri cacıi ili tisi ilılü
Uludağ yolunda 
günübirlik gittikleri 
piknikten dönen bir 
otomobil firması 
çalışanlarını taşıyan 
otobüs, yoldan 
çıkarak şarampole 
yuvarlandı. Kazada 
ilk belirlemelere 
göre biri beş yaşın
daki çocuk ile bir 
kadın hayatını 
kaybederken 26 kişi 
ise yaralandı.
Kaza, kısa süre 
önce ulaşıma açılan 
Odunluk Köyü ile 
Alacahırka arasında
ki bağlantıyı 
sağlayan Uludağ 
Yolu'nda meydana 
geldi. Bir şirketin 
Uludağ'da düzen
lediği piknikten 
dönenleri taşıyan 16 
S 8383 plakalı oto
büs, virajı alama

İki otomobil şarampole uçtu
Orhangazi’de, anza 
yaptığı için yol 
kenarına çekilen 
otomobile aynı yön
den gelen taksi 
çarptı. Kazada iki 
araç da şarampole 
yuvarlanarak ters 
dururken, iki kişi 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
İznik Karayolu 
Orzim Tesisleri 
önünde meydana 
geldi. Bursa’dan 
yeni aldığı 16 HB 
572 plakalı otomo
bille İznik’e gitmek 
isteyen Tank 
Ercırcır (24).
Orhangazi- İznik

yarak şarampole 
yuvarlandı. Kaza 
haberinin alınması 
üzerine bölgeye çok 
sayıda 112 Acil 
Servis ambulansı 
sevk edildi. Kazanın 
bulunduğu bölge 
savaş alanına dön
erken, yaralıları yola 
taşınarak ambu
lanslara bindirildi. 
HASTANEYE 
KALDIRILAN 2 KİŞİ

Karayolu ORZİM 
tesisleri önünde 
arıza yapan aracını 
kenara çekerek 
kaputunu açtı. 
Otomobilde bulunan 
diğer 3 kişi de aşağı

ÖLDÜ 
Uludağ’dan inerken 
şarampole uçan oto
büste yaralanan 28 
kişi, 112 Acil Servis 
ambulanslarıyla 
çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Çekirge 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralılar
dan 5 yaşındaki bir 
çocuk ile bir kadın 
yolcu müdahalelere 
rağmen kurtarıla

indi. Arıza için 
inceleme yapıldığı 
sırada aynı yöne 
giden İsmail Hakkı 
Hak (67) yönetimin
deki 16 T 8556 
plakalı taksi

madı. 26 kişinin has
tanelerdeki tedavisi 
ise devam ediyor. 
Adeta can pazarının 
yaşandığı kaza yer
ine çok sayıda sam- 
bulans ve kurtarma 
ekibi ile itfaiye ekibi 
sevk edildi.
Araç içerisinde 
sıkışan yaralılar, 
kurtarma ekipleri 
tarafından sıkıştık
ları yerden 
çıkartılarak, yola 
taşındı. Burada 
bekleyen ambu
lanslar ise yaralıları 
çeşitli hastanelere 
sevk etti.
Otobüsün enkazının 
kaldırılması 
sırasında vincin 
uzantısının kopması 
sonucu bir itfaiye eri 
yaralandı 

arıza yapan otomo
bile arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile otomobiller yol 
çalışması devam 
eden çukara uçtu. 
Her iki otomobilinde 
ters döndüğü kaza 
sonrasında 
sürücüler Tarık 
Ercırcır ile İsmail 
Hakkı Hak 
yaralandı. Yaralılar 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak, tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

Bariyerlere 
çarpan otomobilde 

can «erili

Bursa’da gece 
vardiyasından 
dönen bir kişi, 
aracıyla seyir 
halindeyken 
uyuyakaldı. 
Bariyerlere çarpan 
30 yaşındaki adam, 
araçta sıkışarak 
can verdi.
Kaza, saat 08:30 
sıralarında İzmir 
yolu çevre yolu 
bağlantısında mey
dana geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, bir fabrikada 
işçi olan Serdar 
Özdemir (30), gece 
vardiyasında 
çalıştıktan sonra 16 
LN 75 plakalı 
aracıyla Nilüfer 
ilçesi Konaklı 
köyündeki evine 
doğru yola çıktı. 
Uykusuz olduğu 
öğrenilen Özdemir, 

alkollü sürücü 
dehşet saçtı

aracıyla seyir 
halindeyken 
uyuyakaldı. Evli ve 
bir çocuk babası 
olan Serdar 
Özdemir, İzmir yol
unun çevre yolu ile 
bağlandığı noktada 
bariyerlere çarptı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ve 122 Acil Servis 
ekipleri, aracın 
içerisinde sıkışmış 
olan Özdemir’i 
çıkardı. İlk müda
halesi yapılan 
Serdar Özdemir, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Kazayı haber alan 
yakınları, olay 
yerinde gözyaşları
na hakim olamadı. 
Polisin kazayla 
ilgili tahkikatı 
sürüyor.

Bursa’da müşteri 
gibi girdikleri mar
ketten bir kangal 
sucuk, bir paket 
pastırma, bir paket 
kavurma ile 3 ekmek 
çalan ve Suriye 
uyruklu oldukları 
bildirilen iki kadın 
güvenlik kameraları 
tarafından görün
tülendi, 
örüntülerde, kadın
ların çaldıkları yiye

cekleri mantolarının 
altına gizledikleri, 
şüphe çekmemek 
için ise parasını 
ödeyerek iki ekmek 
alıp marketten 
ayrıldıkları yer alıy
or. Merkez Yıldırım 
ilçesi’nde bulunan 
bir markete müşteri 
gibi gelen iki kadın 
reyonları dolaştıktan 
sonra et ve süt 
mamullerinin

satıldığı bölüme gel
erek dolaptan bir 
kangal sucuk, bir 
paket pastırma ve 
bir paket kavurma 
aldı. Aldıkları yiye
cekleri mantolarının 
altına gizleyen 
kadınlar daha sonra 
üç ekmeği de man
tosunun altına gizle
di. Şüphe çek
memek için iki 
ekmek alarak poşete 

koyan ve Suriyeli 
oldukları belirtilen 
iki kadın kasada iki 
ekmeğin parasını 
ödedikten sonra 
marketten ayrıldı. 
İşyeri çalışanların
dan Melda İnan 
güvenlik kamer
alarını incelerken 
hırsızlık olayını fark 
etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

İnegöl’de, alkollü 
sürücü yönetimin
deki motosiklet, 
kaldırama çarparak 
takla attı. Kazada, 
motosiklet sürücü 
sü 32 yaşındaki 
Cem Polat ile arka 
sında bulunan 35 
yaşındaki Murat 
Koç yaralandı. 
Kazadan sonra 
saklanan motosik
let, akaryakıt ista
syonunun yıkama 
bölümünde bulun
du. Kaza, Alanyurt 
Yolu’ndaki bir 
akaryakıt istasyonu 
önünde meydana 
geldi. Alkollü 

olduğu belirtilen 
sürücü Cem Polat 
yönetimindeki 16 
KDN 24 plakalı 
motosiklet 
sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
kaldırıma çarparak 
devrildi. Kazada 
sürücü Cem Polat 
ile arkasında bulu
nan Murat Koç 
yaralandı. Yoldan 
geçenler kazayı 112 
Acil Servis ekiple 
rine haber verirken, 
bir kişi motosikleti 
alarak akaryakıt 
istasyonun yıkama 
bölümüne götürdü.



2 Eylül 2014 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Belediye Başkanı Refik Yılmaz basında çıkan haberlere cevap verdi...

Güne Bakış Yılmaz, “fldliye Köyü nde villam yok
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MECLİSİN GÜNDEMİ
DEĞİŞMİYOR

O da Gemlik ile ilgili değil.
Maktu vergi ve harçların yeniden belirlen

mesi eriği sıradan bir konu.
Gemlik Belediye Meclisi’ndeki imarla ilgili 

konulardan bıktım.
Gına geldi.
Bu kentin plan değişikliğinden başka 

yapılacak işi yok mu şaşıyorum.
Yıllardır, Belediye Meclislerinde bu konu 

gündemden düşmüyor.
Rant hep planda, imarda...
Oysa bu aylarda Gemport’un hisse artırımı 

konusu Gemlik içip önemli.
Yüzde 25 den yüzde 13.4 kalan belediye 

hissesi.
Sermaye artırımında ne olacak.
Belediye sermaye artırımına katılabilecek 

mi?
Bu konuda AKP’li Belediye yönetimi ne 

düşünüyor.
Hisselerini satmayı mı?
Yoksa sermaye artırımına katılmayı mı?
Satarsa alan çıkacak mı?
Yani Gemport’un en büyük hissedarı 

Yılport Gemlik Belediyesi’nin hisselerini 
almak istiyor mu?

Bu konuda, Belediye Meclisi Temmuz ayın
da Başkanlığın uzman bilirkişilerden danış
man tutulmasını ve meclise bir rapor sunul
masını istedi.

MHP ve CHP’liler grupları da gördüğüm 
kadarıyla günlerdir bu konuda uzmanlarla 
görüşüyorlar.

GempoTt, 'Kartı 'oırkurdıuş.
Ancak kurulduğu 1978 yılından beri 

hissedarı olan Gemlik Belediyesi kaç lira kar 
payından bedel almış.

Geçenlerde eski Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır büroma uğradı.

Hakkı Bey, hisselerin satılmaması taraftarı.
Bu konuda Belediye Başkanı ile de 

görüşmüş.
Bana verdiği bilgiye göre, Gemlik 

Belediyesi bugüne kadar 7 milyon lira kar 
payı almış.

Bu 36 yılda devede kulak bir para..
Gemport, Muharrem Ağım döneminde de, 

İş bankası döneminde de, Yıldırım Holding 
döneminde de çok karlı bir işletmeydi.

Yılport, bu işi daha profesyonel yapıyor.
Boşaltma ve yükleme hacmini geliştirdi.

Yeni vinçler satın alındı.
Doğal olarak sermaye artırımı gerçekleşe

cektir.
Ancak, Gemlik adına bu işe karar verecek 

olan Belediye Meclisidir.
Bu konuda çoğunluğa sahip olan AKP 

grubu ve MHP ile CHP grupları ne düşünü 
yor.

Gemlik’in çıkarları düşünülmelidir.
toKsa Karar verönıer vebafaıtıhda kalırlar.
Bu işi de Borusan ve Çimtaş'a satılan 

arsaya benzetmesinler..
Bu konu bu ay meclise gelmezse Ekim 

ayında mutlaka gelecek.
İleride Gemport’un mali yapısıyla ilgili 

olarak bana verilen bilgiler doğrultusunda, 
Gemlik halkını aydınlatmaya çalışacağım.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
ilçede yayımlanan bir 
gazetede çıkan iftira 
ve karalama kampan 
yasına yönelik haber
lere tepki gösterdi. 
Gemlik 
Belediyesi’nde tüm 
çalışmaların kanun 
ve nizama göre 
gerçekleştiğini vur
gulayan Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
Hukuksuz hiçbir 
çalışma olmadığını 
kaydederek, görev 
yaptığı üç yılı aşkın 
süre içinde hiçbir 
memur, işçi, amir 
veya müdürün yap
tığı işten dolayı 
soruşturma 
geçirmediğine dikkat 
çekti. Kasıtlı ve ifti
raya yönelik haber
leri, "Asparagas" 
olarak nitelendiren 
Refik Yılmaz, üst 
düzey kamu görevlisi 
diye atfedilen her
hangi bir kişinin de

Dnrduf Mahkeme kadıya mülk olmaz”
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, AKP ikti
darının paralel 
yapıyı gerekçe 
göstererek devleti 
AKP üleştirdiğini 
söyledi.
Osman Durdu yap
tığı yazılı açıklama
da, son günlerde 
kamu vicdanını 
derinden yaralayan 
eğitimin milliliğine 
olan bunalımından 
güvenin her geçen 
gün azalmasıyla 
birlikte AKP

belediyeye plan 
değişikliği müra
caatında bulun
madığını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
bir taşınmazın imara 
açılmak istendiğinde 
ilk başvuru yerinin 
Gemlik Belediyesi 
değil, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
olduğunu da hatır
latarak, hayal mah
sulü, iftiraya yönelik 
haberlerin hizmet ve 
yatırımları engelleye
meyeceğini bildirdi. 
Gemlik Belediye

iktidarı tarafından 
sözde paralel yapı 
gerekçe edilerek, 
devletin AKP 
üleştiğini söyledi.

Durdu, şöyle devam 
etti: ”10 Ağustos 
seçimi sonrasında 
AKP devletine 
doğru gidiş hızlan-

Başkanı Refik Yılmaz, 
aynı gazetede çıkan 
bir başka yalan ve 
iftiraya yönelik haber 
ve yorum konusunda 
da çarpıcı açıkla
malarda bulundu. 
Umurbey Saha 
Projesinin iptal 
edilip, Adliye Köyüne 
saha yapıldığını, ayrı
ca kendisinin Adliye 
Köyünde arsa veya 
villası bulunduğu 
haberlerine de tepki 
gösteren Refik 
Yılmaz, haklarını 
yasal yoldan araya
cağını açıkladı.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
"Umurbey Sahasının 
İptal edilip Adliye 
Köyüne yapıldığı, 
ayrıca Adliye 
Köyünde Belediye 
Başkanmm arsası ve 
villası olduğu yönün
deki haber ve yorum
lar da gerçek dışı, 
iftiraya yönelik, 
asparagas haber ve 
yorumlardır. Adliye 
Köyüne yapılan Hah 
Saha Tesisleri, 
Umurbey'e yapılacak 
modern saha ve 
tesislerin dörtte biri 
kadardır. Ayrıca her 
iki proje farklıdır. Ve 
kamuoyu bilmelidir 
ki, iftira ve hayal 
ürünü bu asparagas 
haberde öne 
sürüldüğü gibi 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'ın 
Adliye Köyü’nde 
villa veya arsası 
bulunmamaktadır" 
dedi.

mıştır. Milli eğitimde 
yaşanan AKP 
üleştirme süreci, 
bizlere atamaların 
objektif kriterler ile 
daha çok sübjektif 
kriterler baz 
alındığını göster
miştir. Dileğimiz 
bu yanlış uygula
madan derhal 
dönülmesidir. İlmin 
merkezinde bilimin 
referans olmasını 
isteriz. Bu günkü 
idareciler de mahke
menin kadıya mülk 
olmayacağını da 
hatırlatırız.”
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YENİ TÜRKİYE Mİ?
Günlerden beri 

birileri tarafından 
“Yeni Türkiye” sözü 
kullanılır oldu. O 
zaman eski Türkiye 
nerde kaldı diye 
sormamız gerekli. 
Cumhuriyetin kuru
luşundan beri hep 
bir Türkiye vardı. 
Bazı kendini bilmez 
ler I. Cumhuriyet, II. 
Cumhuriyet safsa
talarını ortaya 
attılar. Tutmadığını 
görünce susmak 
zorunda kaldılar.

Bizim bildiğimiz 
tek bir Türkiye 
vardır, bunun ne 
yenisi ne de eskisi 
söz konusudur. 
Ancak Atatürk 
dönemindeki 
bağımsız, özgür, 
gelişen, başkalarına 
muhtaç olmayan, 
barışa sevdalı, çağ
daş, demokratik ve 
laik bir Türkiye’nin 
bugün ne yazık ki 
varlığından söz 
edemeyiz.

Yeni Türkiye diye 

söz ettikleri Türkiye 
sakın AKP’nin 
yarattığı günümüz 
Türkiye’si olmasın. 
Türkiye 2002 den 
itibaren adım adım 
bir karanlığa, özlem 
duydukları yeni 
Osmanlıya doğru 
götürülmek istendi. 
Bu nedenle de yeni 
OsmanlI diyemedik
leri için yeni 
Türkiye mi diyor
lar?

İşte bu yeni 
Türkiye’de yasama, 
yürütme ve yargı 
yani erkler ayrılığı 
yok edildi. “Bitaraf 
olan bertaraf olur.” 
Söylemi topluma 
egemen kılınmaya 
çalışıldı.

Devlet kurumlan 
saygınlıklarını yitir
di, buralara bilgisiz 
ve yeteneksiz zır
valar getirilerek 
siyasi iktidar ken 
dince örgütlenmesi
ni sağladı.

Bu dönemde yol
suzluklar ve hır

sızlıklar aldı başını 
gitti.

Bakanlara kadar 
uzanan yolsuzluklar 
örtbas edildi. 
Paralel yapı dedik
leri cemaat yanlısı 
kişilerle yıllarca 
işbirliği yapılarak 
masum insanların 
hayatı karartıldı. 
Düzmece belgelerle 
aydınlar, yazarlar, 
gazeteciler ve ordu 
mensupları cezaev
lerine tıkıldı.
Açılım süreci adıy

la Ülkenin parçalan
masının önü açıldı. 
Toplum aynştınl- 
maya çalışıldı.
Sürekli bir gerilim 
yaratılarak halkın 
ruh sağlığının 
bozulmasına neden 
olundu.

Mezhep farklılık
ları gündeme geti 
rilerek huzursuzluk 
tohumları ekildi. 
Bütün bunlar yet
miyormuş gibi iki 
milyon Suriyelinin 
ülkemize gelmesi 

için ortam hazır
landı. Kendi vatan
daşlarımız karnını 
doyuramazken 
toplumun sırtına 
yeni bir yük 
bindirildi. Birçok 
bölgede Suriyelilere 
Türk vatandaşları 
tepki gösterip 
ülkeyi terk etmeleri
ni istedi.

Özelleştirme adıy
la büyük bir talan 
ve rant yaratıldı, 
siyasi iktidar ve 
yakınları kendi 
aralarında bu rantı 
paylaştı. Sözüm 
ona büyük proje 
dedikleri her çalış
manın altında 
ülkenin nasıl soyul
duğu ortaya çıktı. İş 
alan müteahhitlerin 
nasıl milyon dolar
lık bağış yaptıkları 
belgelendi.

Politikaya cıbıl- 
dak girenler ve 
onların yeni yet
meleri birden bire 
zengin oluverdiler. 
Bütün bunlar 

yaşanırken işsizlik 
ve yoksulluk aldı 
başını gitti. 
Rakamlarla oyna
narak, enflasyon 
düşmüş, kişi başı 
milli gelir artmış 
gösterilerek toplum 
aldatılmaya 
çalışıldı.

Sağlıkta devrim 
yaptık diyenler 
acaba şu olayı duy
dular mı? 
“Adana’da yaşayan 
ve havale geçiren 
bir yaşındaki 
Hayrünisa bebek, 
kentteki has
tanelerin yoğun 
bakım ünitelerinde 
yer bulunmadığı 
için öldü. Bu kez 
tabut bulunamadı, 
naaşı bir çantaya 
konuldu. Cenaze 
aracı bile buluna
madı.”

Gerçekten devrim 
dediğin böyle olurl

Eğitim, ulusal 
olma özelliğinden 
uzaklaştırılarak din
selleştirildi. 
Bilimsel eğitim yeri
ni imam okullarına 
terk etmeye 
başladı.

Evrensel değerler 
görmezden 
gelinerek, gerici, 
yoz, düşünemeyen 
ve sorgulamayan 
bir insan tipi 
yaratılmaya

çalışıldı.
Ülke barışı ve 

dünya barışı dina
mitlenerek binlerce 
insanın ölümüne 
neden olundu. Kafa 
kesen bir örgüte 
hem eleman hem 
silah desteği sağ 
lanmaya çalışıldı.

Siyasi iktidar, 
Cumhuriyet 
hükümetlerinin 80 
yılda yaptığı borcu 
10 yılda üç dört 
katına çıkarma 
başarısı gösterdi. 
İleri demokrasi 
kavramını dillerin 
den düşürmeyip 
demokrasi adına 
her türlü rezilliği bu 
topluma yaşattılar. 
Ulusal bayram
larımızın kutlan
masına bile 
engeller çıkardılar. 
Cumhuriyet ve 
adalet kavram
larının içini boşal
tarak istedikleri gibi 
doldurdular.

Yeni TÜRKİYE bu 
olmalı onlar için. 
Soruyorum, bu 
yapılanların yenilik 
kavramıyla hele 
hele Türkiye ile ne 
ilgisi var?

Eğer bir isim 
konacaksa 
“Karanlık, çağdışı, 
yeni Osmanlı” 
adı daha çok 
yakışır.

KAYIP

ÜBETİM 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

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce onaylı 
aşağıda sayı ve tarihleri verilen ithalat 

beyananme terine ait menkul kıymet alındılan 
KayoöımuŞıur.' Hükumsuz'dur.
Emaş Plastik San.ve Tic. AŞ.

Beyanname No BeyannameTarihi ---------- — 03082oo5 
28.02.2005 
28.02.2005

051604001M017992 
05160400IM004096 
05160400IM004098
05160400IM014355 
05160400IM015780 
05160400IM013166 
051604001M013950
05160400IM007991 
051604001M010607 
05160400IM017989 
05160400IM018448 
05160400IM007993 
05160400IM010933 
05160400IM013943 
051604001M004712 
05160400IM016054 
05160400IM017452 
05160400IM012948 
05160400IM017658 
05160400IM022902 
05160400IM009023 
05160400IM015618 
05160400IM005847 
05160400IM007755 
05160400IM006253 
051604001M005846 
06160400IM008718

23.06.2005
12.07.2005
10.06.2005
20.06.2005
13.04.2005 
13.05.2005 
03.08.2005 
09.03.2005 
13.04.2005 
17.05.2005 
20.06.2005 
07.03.2005 
12.07.2005 
28.07.2005 
08.06.2005 
29.07.2005 
28.09.2005 
26.04.2005 
07.07.2005 
21.03.2005 
08.04.2005 
28.03.2005
21.03.2005 
06.04.2006
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iltllt il İlişil ŞtMlilKli UludaB llnhıersitesi'nıle 2014-2015 
Akademik Yılı Kayıtları Başladı

&

Gemlik Haydariye 
Mahallesi sınırları 
içinde yer alan 
Su Düşen 
Şelalesini Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile birlikte 
gezen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkana . 
Recep Altepe, iç ve 
dış turizm açısından 
önemli bir bölge 
olan şelalenin tanıtı 
mı adına Büyükşe 
hir Belediyesi 
olarak ne gerekiyor
sa yapacaklarını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
başlattığı Su

Düşen Şelalesi 
düzenleme 
projesine destek 
vereceklerini de 
açıklayan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, birçok tarihli 
eserin restorasyo 
nunu üstlenen 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin şelalenin 
güzelleşmesi ve 
tanıtımında da 
destek üstleneceği 
sözünü verdi.
Başta Arap Turistler 
olmak üzere ülke 
mizin birçok böl- 
gesindenx de turist 
çeken Su Düşen 
Şelalesine Gemlik 
Belediyesi bir süre 

önce parke taşı 
döşemişti. 
Şelalede iç ve dış 
turizme birçok özel 
projede Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı da, Su 
Düşen Şelalesinin 
tanıtımı ve lojistik 
destek konusunda 
söz veren 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
teşekkür ederek, 
Belediyeler arası 
işbirliği ile 
şelalenin hak ettiği 
değeri bulacağını 
söyledi.

Uludağ Üniversite
sinde 2014-2015 
akademik yılı kayıt 
dönemi başladı. 
Uludağ Üniversite
sinde kayıtlar 
başladı. Öğrenciler, 
5 Eylül Cuma 
akşamına kadar 
kayıt yaptırabilecek. 
Üniversitelerdeki 
her program için 
ayrı kayıt tarihi 
belirlendiğinden, 
adayların sınav 
sonuç belgesinde 
belirtilen tarihte 
kayıt yaptırmaları 
gerekiyor. Belirtilen 
tarihte kayıt yaptır
mayanlar kayıt 
hakkını kaybedecek. 
Üniversitelere kayıt 
hakkı kazanan aday
ların gerekli belge 
lere ile ilgili üniver
sitelere başvur
maları gerekiyor. 
Kayıt olmak için 
Türkiye'nin çeşitli 
îüeriıaden gelen 
öğrenci ve aileleri 
fakültelerin önlerin 
de uzun kuyruklar 
oluşturdu. Bir an

evvel kayıt olmak 
için acele eden 
öğrencileri aileleri 
bahçede sabırsızlık
la bekledi.
Uludağ Üniversite
sine Ankara'dan 
geldiğini ifade 
Rabia Yılmaz, kayıt 
olduğu maliye 
bölümünü çok 
sevdiğini ve başarılı 
olmak için elinden 
geleni yapacağını 
söyledi. Bursa'ya 
daha önce gelme 
diğini ifade eden 
Yılmaz, "Bursa'yı 
daha önce tele
vizyonda ve internet 
te görmüştüm, Çok 
beğendim. Her taraf 
yeşillik. Uludağ

Üniversitesi çok gü 
zel" diye konuştu. 
Kendisinin Bursa 
spor taraftarı oldu 
ğunu ifade eden 
Gökay Tuna ise, 
''İstanbul'dan geli 
yorum. Ekonometri 
bölümünü okumak 
için Uludağ Üniver- 
sitesi'ni seçtim. 
Bursaspor'u ve 
Bursa'yı çok 
sevdiğim için 
burayı seçmem 
pek zor olmadı'1 
dedi. 
2014-2015 dönemi 
için Uludağ Üniver
sitesine bu yıl 11 
bin 500 öğrencinin 
kayıt yaptırması 
bekleniyor.

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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Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün Bir 
milyon üye kampa
nyası Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneğine 
gelen üyelik form
larıyla resmen 
başladı.
Gemlik Demeği’ne 
gelen formlar 
külübe üye olmak 
isteyen fener- 
bahçelilere verile
cek.
İki farklı türde 
üyeliğin bulunduğu 
kampanyada birinci 
üyelik direk kongre 
üyeliği olacak bu 
üyelikle üyeliğe 
kabul edilenler 
Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün kong 
relerinde seçme ve 
seçilme hakkına 
sahip olacaklar,

Bursaspor'un 
Sochaux'dan kadro
suna kattığı Cedric 
Bakambu, Bursa'ya 

k geldi.
Spor Toto Süper 
Lig'in ilk haftasında 
oynadığı 
Galatasaray 
karşılaşmasında 
sahadan 2-0 mağlup 
ayrılan yeşil-beya- 
zlılar, gözünü golcü 
oyuncu transferine 
çevirdi. Transferin 
son gününde daha 
önce prensip anlaş-

külübün sunduğu 
tüm imkanlardanda 
özel olarak fay
dalanacaklar.
İkinci üyelik şekli 
ön üyelik olacak ve 
kendi bölgelerinde
ki ön üyelerden 
seçecekleri 
deleğelerle 
kongrelerde 
temsil edilecekler. 
Ayrıca kulübe bağlı 
olan tüm tesisler
den asil kongre 
üyeleri gibi fay
dalanma imkanları 
da olacak.
Üye olabilmek için 
formlarını doldu
rarak üyelik müra
caatında bulunan
lara ödemeler konu 
sunda da çeşitli 
ödeme imkanları da 
sunulacağı ifade 
edildi.

masına vardığı 
Cedric Bakambu’yu 
kadrosuna katan 
Timsah'ın,

23 yaşındaki golcü 
oyuncuya bugün 
imza attırması bek
leniyor.

BONSERVİSİ 1,8 
MİLYON EURO
Fransa 2. Lig 
takımlarından 
Sochaux'da forma 
giyen Kongo asıllı 
Fransız futbolcu için 
yeşil-beyazlı 
yönetimin kulübüne 
1 milyon 800 bin 
Euro ödediği öğre
nildi. Timsah, 
23 yaşındaki 
oyuncuya yıllık 
800 bin Euro vere
cek

Cotanaksnor’dan 
flltepe’ye ziyaret

Gemlik Çotanak 
spor Kulübü, yak
laşan destek 
gecesi öncesi 
ziyaretlerine hız 
kesmeden devam 
ediyor.
Son olarak Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
ziyaret ederek, 
dayanışma gece
sine davet eden 
kulüp yönetimi, 
Başkan Altepe’ye 
de sürpriz hazır
ladıklarını da 
belirtti. 
Çotanakspor 8 
Eylül’de yapacağı 
ve Şarkıcı Manken 
Tuğba Altıntop’un 

MJM abone oldunuz mu?
■nonsna abone olun okuyun okutun

TY'M A A “SUYUNU BOŞA | Iflrl . HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

sahne alacağı 
destek gecesinde, 
çok sayıda ismi 
ziyaret eden 
yöneticiler, takım
ların tanıtımının da 
yapılacağını belirt
tiler.
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz, 
spor camiasına 
alıştıklarını ifade 
ederek; "Gecemizin 
ana teması da, 
çocuklanmızın 
spora kazanması 
ve sporun kötü 
alışkanlıklara karşı 
etkisi olacak. Biz 
Gemlik’te kaç 
genci spora 
kazandınnz, onu 
önemsiyoruz” dedi.

Eylül sıçanıyla geldi
Hava sıcaklığı, kuzey 
doğu kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak, 
iç kesimlerde yer yer 
mevsim normalleri 
üzerinde seyrede- 

1 cek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 

z yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Türkiye'nin kuzey ve 
iç kesimlerinin 
parçalı bulutlu, öğle

den sonra Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
lerinin yüksekleri, 
Kütahya, Bilecik, 
Bolu, Karabük, 
Kastamonu, Çankırı, 
Artvin, Ardahan ile 
Bursa'nın doğusu, 
Sakarya'nın güneyi, 
Ankara ve 
Eskişehir'in kuzey
batı çevrelerinin kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak ve

gök gürültülü sağa 
nak yağışlı, diğer 
yerlerin az bulutlu 
ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığı, kuzey 
doğu kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak, 
mevsim normalleri 
civarında, iç kesim
lerde yer yer mev 
sim normalleri üze 
rinde seyredecek. 
Rüzgar ise genellikle 

kuzey, Akdeniz ile 
güneydoğu kesim
lerde güney ve 
güneybatı yönlerden 
hafif ara sıra orta 
kuvvette, yağış anın
da yer yer kuvvetli 
olarak esecek.
İstanbul: Parçalı 
bulutlu. (29) 
Ankara: Parçalı ve 
az bulutlu, öğleden 
sonra kuzeybatı 
çevreleri yerel

sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı. (33) 
İZMİR: Az bulutlu ve 
açık. (31)
Adana: Az bulutlu ve 
açık, öğleden sonra 
kuzey kesimleri yer 

yer parçalı bulutlu, 
öğle saatlerinde yük
sekleri yerel 
sağanak yağışlı. (34) 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık. (30) 
Samsun: Az bulut- 
lu.(29)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1811 Mu 63) öğrenci Haşıııınlıı

özel okullarda 
öğrenim görecek 
öğrencilere verile
cek eğitim öğretim 
desteği için 180 bin 
637 öğrenci ve 4 bin 
361 kurum başvur
du.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafındah, 
ilk kez 2014-2015 
eğitim-öğretim yılın
da özel okullarda 
öğrenim görecek 
öğrencilere verile
cek eğitim öğretim 
desteği için 
180 bin 637 öğrenci 
ve 4 bin 361 kurum 
başvurdu.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
^mineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

Bakanlıktan alınan 
bilgiye göre, eğitim 
öğretim desteği için 
4 bin 361 kurum ve 
180 bin 637 öğrenci 
talep gösterdi. Okul 
öncesinde 24 bin 
342, ilkokulda 54 bin 
220, ortaokulda 61 
bin 339, ortaöğre
timde 40 bin 736 
öğrenci için başvuru 
yapıldı.
Eğitim ve öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan özel 
okulların ve 
öğrencilerin isimleri 
Özel öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürlüğünün

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

internet sayfasında 
1 Eylül Pazartesi 
günü yayımlanacak. 
5-9 Eylül'de eğitim 
ve öğretim desteği 
almaya hak kazanan 
öğrencilerin tercih 
işlemleri yapılacak. 
10 Eylül'de özel 
okullara yerleşen 
öğrenciler ilan edile
cek olup, 10-18 
Eylül'de Öğrencilerin 
özel okullara kesin 
kayıt işlemleri 
gerçekleştirilecek. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılında okul 
öncesi ve ilkokullar
da 50'şer bin, 
ortaokul ve liselerde

75'er bin olmak 
üzere 250 bin öğren
ci eğitim öğretim 
desteğinden yarar
lanacak.
Okul öncesi kuram
larına gidecek 
öğrencilere 2 bin 
500, özel ilkokullara 
gidecek öğrencilere 
3 bin, özel ortaokul 
ve liselere gidecek
lere yıiiık 
3 bin 500, temel 
liselere ise 3 bin 
lira olarak verilecek 
eğitim öğretim 
desteği için 8 
Ağustos'ta başlayan 
başvuru süresi 
sona ermişti.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

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

IMA|
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KflŞCDC 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 BCörfez* www.gemljkkorfezgazetesi.copı
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Ev şahinleri dikkat! Hacizlik olabilirsiniz
Kiracıların 
ödemediği aylık 
aidatlar ev sahipler
ine kalıyor ve öden
memesi halinde 
haciz yoluyla tahsil 
edilebiliyor.
Kiracının ödemediği 
durumlarda, aidatlar 
mal sahibinden 
isteniyor. Nedenine 
gelince, Kat 
Mülkiyeti Kanunu’na 
göre, kat maliki; 
gider ve avans 
borcu ile gecikme 
tazminatından, 
kiracısı ile birlikte 
müştereken ve 
müteselsilen sorum
lu tutuluyor (KMK.
Md.22).

MAL SAHİBİNE 
HACİZ
Ödenmeyen aidatlar, 
bir ya da iki aylık 
olabileceği gibi, 
daha fazla da ola
bilir.
Apartman yöneti
minin, aidatların tah

sili konusunda 
gereken titizliği 
göstermemesi, 
sözgelimi kiracının 
da, işyerini ya da 
konutu terk edip 
gitmesi durumunda, 
ödenmemiş 6 aylık 
aidat varsa, bu 
aidatların tamamı, 
mal sahibinden 
istenir. Mal sahib
inin, ödemeye 
yanaşmaması 
halinde, hakkında 
icra takibine başvu
rulabilir hatta mal
varlığına haciz bile 
konabilir.
Bu nedenle, mal 
sahiplerinin apart
man ya da iş 
merkezinin yönetici
sine, aidatların 
ödenip ödenmediği
ni ara sıra sor
malarında yarar var. 
Gayrimenkul kiraya 
verilirken; gayri- 
menkule verilecek 
zarar, ödenmeyen 
kira, aidat ve benzeri

giderler karşılığı, 
ciddi bir kapora alın
ması, sorunu önemli 
ölçüde çözebilir.
AYLIK YÜZDE 5 FAİZ 
Kat maliklerinden 
her biri, aralarında 
başka türlü anlaşma 
olmadıkça;
a) Kapıcı, kaloriferci, 
bahçıvan ve güven
lik elemanı giderler
ine ve bunlar için 
toplanacak avansa, 
eşit olarak, 
b) Gayrimenkulün 
sigorta primlerine ve 
bütün ortak yerlerin 
bakım, koruma, 
güçlendirme ve 

onarım giderleri ile 
yönetici aylığı gibi 
diğer giderlere ve 
ortak tesislerin 
işletme giderleri ile 
bu giderler için 
toplanacak avansa, 
“kendi arsa payı 
oranında” katılmak 
zorundalar.
c) Gider ve avans 
payını ödemeyen 
kiracı ya da kat mali
ki hakkında, dava 
açılabilir ve icra tak
ibi yapılabilir.
Aidat ve diğer 
ödemelerin gecikme
si nedeniyle, aylık 
yüzde 5 (günlük 

yüzde 0,166) 
hesabıyla “gecikme 
tazminatı” istenir 
(KMK. Md.20). 
Kiracının sorumlu
luğu, kira 
sözleşmesinin 
bitimine kadar 
devam eder. 
Kiracının, kira 
sözleşmesi sona 
ermeden, kiraladığı 
konut ya da işyerini 
terk etmesi duru
munda dahi, aidat ve 
benzeri ödemelerle 
ilgili yükümlülüğü 
devam eder 
(Yargıtay 18.Hukuk 
D., 30.3.2006 Tarih 
ve E:2006/1820, 
K:2006/2566 sayılı 
kararı).

FAİZİN BAŞLANGICI

Kat maliki, kiracının 
ödemediği aidatlarla 
ilgili gecikme faizini, 
olayın kendisine 
bildirildiği tarihten 
başlayacak şekilde 

öder. Örneğin, kiracı 
Nisan ve Mayıs 2014 
aylarıyla ilgili aidat
ları ödememiş ve bu 
durum da mal sahib
ine, 5 Ağustos 2014 
tarihinde tebliğ 
edilmişse, mal 
sahibi açısından 
faiz, tebliğ tarihin
den itibaren işlem
eye başlar (Yarg.18. 
HD., 19.07.2005 Tarih 
ve E:2004/^670, 
K:2004/3505). Bu tar
ihten öncesine 
ilişkin olarak, kat 
malikinin, kiracısının 
ödemediği aidat bor
cuna yöneltilecek 
gecikme faizinden 
sorumlu tutulması 
mümkün değildir. 
Mal sahiplerinin, bu 
sıkıntıları yaşama
mak için, kiracısının 
aidatları düzenli 
ödeyip ödemediğini 
takip etmesinde ve 
kiracıdan, ciddi bir 
kapora almalarında 
yarar var.

Mâliye den Belirleri arttıracak »eni adım
Maliye vergi gelirleri
ni artırmak için haciz 

Î sürecini yumuşattı.
Vadesi geçmiş vergi 
borcu bulunan

*] mükelleflere ilişkin 
cebri tahsilat aşa
masına geçilmeden 
önce son bir kez 
daha bilgilendirme 
yapılacak.
Vergi gelirlerini artır
mak ve mükellefe 
kolaylık sağlamak 
amacıyla Maliye

Bakanlığı, etkin tah
silat dönemine 
geçiyor. Mükellefi 
elektronik olarak 
denetleyecek olan 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) 
haciz öncesi de 
borca dair uyarının 
kapsamını genişletti. 
Vadesi geçmiş vergi 
borcu bulunan 
mükelleflere ilişkin 
cebri tahsilat aşa
masına geçmeden

borç bilgilendirmesi 
de yapıyor. GİB, 
2014 Yılı Kurumsal 
Mali Durum ve 
Beklentiler

önce son bir kez 
daha bilgilendirme 
yapılacak. İdare 
kendi internet 
sitesinden mükellefe

Raporu’na göre bu 
yılın ilk altı aylık 
döneminde çağrı 
merkezine 278 bin 
172 adet başvuru 
yapıldı. 14 bin 460 
adet ihbar bildirimi 
yapılırken, 90 adet 
İngilizce elektronik 
posta başvurusu 
alındı. Kısa Mesaj 
Bilgilendirme Servisi 
(KMBS) ile Ocak- 
Haziran 2014 döne
minde sistem

aracılığıyla toplam 4 
bin 48 adet sorgula
ma yapıldı. Haziran 
2014 itibariyle abone 
sayısı ise 1.062’ye 
ulaştı. Söz konusu 
servisin kapsamı 
genişletilerek 16 
Haziran 2014 tarihin
den itibaren sisteme 
kayıtlı güncel tüm 
vergi borç bilgi
lerinin öğrenilebile
ceği şekilde hizmet 
verilmeye başlandı.
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

121
186

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

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

unnıın _ Esninn-r
KAYMAKAMLIK 513 13 53

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

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

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

513 10 28 OTOBÜSK ULAŞIM 513 15 07 Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
Pımukkıl*
DENİZ UÇAOl

012 OO 25 513 14 14
513 13 64 (18 Hat)

Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 013 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

! m 30z«r Turizm
KanberoQlu-Eaaday 
Anıtur
Kamil Koç

012 1O 72

•12 O1 «3

İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95

H HASTANELER
naiK cgııırıı ıvıuc
İŞ-KUR

513 16 37
513 75 58

Devlet Hastanesi 617 34 00
513 23 20

Erg az 513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00

R Sahil Dev. Hast. BtUUlYE IpragazD Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08 Santral 
Başkanlık

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

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP GazE Tomokay Tomografi 

Konur Tıp Mrk.
513 65 20
514 80 88

TAKSİLER dLSDita 
BUSKİ Bütünler LikitgazR Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

1 513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

013 30 33
Manastır Taksi Beyza Petrol • 13 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4963 

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)

~......... ....

GENUEMU
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



re MI İir ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

H E R T Ü R L Ü 2 . E L A R A Ç A L İN I R S A T I L I R 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com


DOĞANIN HÂZİNESİ
[kavlak] 
^Ytlnyaijîiı

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesihiQj/^nında,^t 

Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerdi 
tüketicinin ğüven;Ve beğenisi’kazanmıştır.

FIkavlakJ 
k<VTİN KEÇELİ

kavlak tzeytin
[Zeytinyağı
[Kestane Şekeri 1 
yöresel Reçelleri 
Kozmet i k Ü r ü n I er

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

www.kavlak.com.tr

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

lEyHlMUÇMynrt»___________ www.gemlikkorfezgazetesLcom_____________________________ 50 Kr.

wMnv.umurbeydeemlak.com1 
www.irfaniinliiemlak.com

Bizim Fırın’ın bulunduğu alt yola yine araç uçtu. Kazada şans eseri ölen olmadı

Manastır'da alt yola yine arala u cm
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

MANASTIR’DA NEDEN ÖNLEM
ALINMIYOR?

Anlaşılan o ki, Manastır’da meydana gelen 
trafik kazalarında, tali yola uçan araçların 
vatandaşların üzerine düşerek, büyük 
facialara neden olunması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü akşamı 
Kumla dönüşü, Manastır’a geldiğimizde, 
kaza ile karşılaştık. Yine aynı noktada, bir 
araç, alt tali yola uçmuştu.

Dün, gelen telefonla yine aynı yerde bir 
aracın takla atarak, Bizim Fınn’ın 100 metre 
ötesinde bir aracın üzerine düştüğünü 
öğrendik. Devamı sayfa 4’de

Manastır Taksi Durağı’nın 
100 metre ilerisinde Gemlik 
yönünden Küçük Kumla’ya 
doğru gitmekte olan Burak 
Türkoğlu’nun kullandığı 16 L 
2241 plakalı özel araç karşı 
yönden gelen gri renkte 
Megane bir aracın virajda 
hatalı sollaması nedeniyle 
16 L 2241 plakalı araç 
sürücüsü Burak Türkoğlu 
kaza yapmamak için direksi 
yonu kırınca asfaltta takla 
atarak, demir bariyerleri kıra 
rak Bizim Fınn’ın bulunduğu 
alt yoldaki arabanın üzerine 
uçtu. Haberi sayfa 5’de

M ıtı la Mahalle içindeki ev önlerine kadar inen aç ayılar, 
bahçelerdeki ürünleri yiyorlar. Adliye Mahallesi halkı 
yaban hayvanlarının öldüremedikleri için ilgililerin 
önlem almasını istiyorlar. Haberi sayfa 2’de

II H W

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, .jîL .4»
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman özveri İle çalışır,

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi rf J tPtW '“’jF'' II 1tf 1
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir LlJljpİjjjJ* j |> ■« f. , (|H1]||4>> s 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini *-2
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.gemlikkorfezgazetesLcom
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:uler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Bursa İl 
Müdürü Kadir Akarkaya, Gemlikli gazeteciler ile buluştu
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Başbakanlık Basın 
Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Bursa İl 
Müdürü Kadir 
Akarkaya, yerel 
basının sorunlarını 
dinledi.
Dün, saat 11.oo’de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
ilçemizde bulunan 
Gemlik Körfez, 
uundem, Haber, 
Gemlik ve Çağrı 
gazetesi imtiyaz 
sahipleri, Kadir 
Akarkaya ile 
biraraya gelerek 
tanıştılar.
Yerel basının sorun- 
larını dinleyerek not 
alan Akarkaya, 
konuyu Basın Yayın 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’ne 
bildireceklerini 
söyledi.

Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, yaptığı 
konuşmada, 
ilçelerdeki yerel 
basının en büyük 
sorununun Basın 
ilan Kurumu 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik ile 
çalışan personel 
sayısının arttırılması 
nedeniyle 7 kişilik 
kadroyu çahştıra- 
madıkları için resmi 
ilan alamamak 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’in ilan pas
tasını Bursa’da 
yayınlanan 
gazetelerin yediğini 
söyleyen Güler, “Bu 
gazetelerden Olay ve 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesi dışında 
diğer gazetelerin 
satıştan yönetmeli 
ğin belirttiği sayının 
altında, gazeteler

kendi gazetelerini 
bayilerden alarak 
satılmış gösteriyor
lar. Böylece Basın 
ilan Kurumundan 
haksız yere gelir 
elde ediyorlar.
Bizi er, ilçelerde uzun 
yıllardır zorluklara 
karşın gazete çıkar
mamıza rağmen, 
kontenjan nedeniyle 
ilan alamıyoruz. 
Bu düzeltilmeli" 
dedi
Kadir Akarkaya, 
konu ile ilgileneceği
ni ve konuyu 
Ankara’ya götüre
ceğini söyledi.
Toplantıda, adı 
olup yayınlanmayan 
gazeteler konusuna 
da değinilerek, 
bu gazetelere ne 
gibi yaptırımlar 
uygulanacağı sorusu 
soruldu.

Bursa'ya kritik uyan
Meteoroloji'den alı
nan bilgilere göre 
yurdun büyük bir 
bölümünde gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor, 
apılan son değer
lendirmelere göre; 
ülkemizin kuzey 
ve iç kesimlerinin 
parçalı bulutlu, 
bu akşam 
saatlerinde 
Eskişehir, Bilecik, 
İsparta, Burdur ve 
Ardahan ile 
Afyonkarahisar ve 
Mersin’in kuzey, 
Denizli’nin güney 
kesimlerinin, öğle
den sonra Kütahya, 
Bilecik, Bolu,
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Karabük, 
Kastamonu, Çankırı, 
Artvin ve Ardahan 
çevreleri ile 
Manisa’nın doğu, 
Uşak’ın batı 
ilçelerinin kısa süreli

ve yerel olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yerlerin 
az bulutlu ve açık 
geçeceği tahmin 
ediliyor.

Ayılar, incir, fındık, üzüm, bostan ve sebzelere zarar veriyor 

adliye'<i ayılar basu
Mahalle içindeki ev önlerine kadar inen aç ayılar, 
bahçelerdeki ürünleri yiyorlar. Adliye Mahallesi 
halkı yaban hayvanlarının öldüremedikleri için 
ilgililerin önlem almasını istiyorlar.
Aç ayılar, Adliye 
Mahallesi’nde evlerin 
önüne kadar gelerek, 
ürünlere zarar veri 
yoriar.
Son günlerde, 
sayılan giderek artan 
ayılardan bıkan 
Adliye Mahallesi 
halkı önlem almaya 
başladı.
Ziraat Odası Başkanı 
eski Adliye Köyü 
Muhtarı Ali Çelik, bir 
kaç yıldır çevredeki 
ormanlarda yaşayan 
ayıların araziye ve 
mahalle içindeki 
ovloro İcarlar inaralc

fe-
1 ___________________ •- _____________ Iuvıcıc rvavıcaı ııivivn, 

çevredeki ürünlere 
zarar verdiğini söyle
di.
Çelik, şöyle konuştu: 
“Yeterince yiyecek 
bulamayan ayılar, 
Adliye Mahallesi’nin 
çevresindeki zeytin-

likler içinde bulunan menin suç olması
incir, fındık, üzüm, nedeniyle, mahalle
bostan ve ev çevre halkı bir şey
sindeki sebzelere yapamıyor.
girerek oradaki Konu ile ilgili değişik
ürünlere zarar önlemler almaya
veriyorlar. Yaban çalışıyoruz”
hayvanlan öldür-

’l
aâ- . "' - . • -0'.

ELEMAN
ZEYTİN İŞLETMESİNDE (ALIŞACAK 

TECRÜBELİ BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR 
fiİRfiİH iaRIM ÜBllHtEBİ TİC.KOU.STİ

Müracaat Tel: 572 52 08
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Karkunç kazada 3 kişi can «erdi
Bursa çevreyolunda 
bir otomobilin park 
halindeki TIR'a 
arkadan çarpması 
sonucu 3 kişi öldü 2 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
kaza sabah 06.00 
sıralarında İstanbul 
İzmir Otobanı İzmir 
çıkışı yakınlarında 
meydana geldi. 
Ankara'dan Balıkesir 
yönüne giden 
Mustafa Altın (55) 
idaresindeki 06 HC 
195 plakalı otomobil, 
arıza sebebiyle en 
sağ şeritte park 
halinde olan Savaş 
A.'ya ait 06 BJ 5590 
plakalı TIR'a 
arkadan çarptı.

Minibüsünde Bulduğu Paraları Sahihine ülaştırtlı
Orhangazi’de, bir 
emekli polis, şoför
lüğünü yaptığı 
minibüste 
düşürülen 5 bin 650 
lirayı sahibine 
ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, 
Orhangazi 127 No'lu 
Minibüs ve Küçük 
Otobüs Kooperati 
fine bağlı olarak 16 
VE 119 plakalı 

Hohilyacıların kavgasınıla kan akli: 3 yaralı
negöl ilçesinde 
mobilya çalışanları 
arasında çıkan kav
gada 3 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Mahmudiye 
Mahallesi Bereket

Raylara düşen şahıs ölümılen dönılii
Bursa'da başı 
dönünde tren ray
larına düşen bir 
şahıs, tramvay 
sürücüsünün inanıl
maz refleksiyle son 

. anda ölümden kur- 
■ tuldu. Alınan bilgiye 

göre, olay merkez 
V Osmangazi ilçesi

Gökdere metro is 
tasyonunda öğle 
saatlerinde mey
dana geldi. 50-55

Kazada Barış Özkan 
Akarkaya (28) ve 
Hüseyin Altın (29) 
olay yerinde Zeynel 
Akarkaya (65) ise 
kaldırıldığı has
tanede hayatım kay
betti. Şoför Mustafa 

minibüsün şoför
lüğünü yapan emek
li polis Abdurrahim 
Akdaş, Bursa'dan 
Orhangazi 
Terminali'ne 
geldiğinde aracında 
naylon poşet içinde 
5 bin 650 lira buldu. 
Akdaş, sahibinin 
bulunması için par
aları Kooperatif 
Başkanı Sami

Sokak'ta faaliyet 
gösteren bir 
mobilya firmasının 
önünde toplanan 2 
grup arasında, 
henüz belirlene
meyen bir sebepten 
tartışma çıktı.

yaşlarında henüz 
kimliği belirlene
meyen bir kişi, 
Gökdere metro ista
syonunda tramvay 
gelirken başı 
dönünde raylara 
düştü. 12 yıllık tren 
sürücüsü Atilla 
Poyraz ise şahsı 
fark ederek acil fre
nine bastı. Yaklaşık 
50 kilometre hızla 
seyreden ve istas

Altın ile Ufuk 
Akarkaya (20) yaralı 
olarak Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazadan 
sonra jandarma ve 
savcılık olayla ilgili 
soruşturma

Karakaya'ya teslim 
etti. Karakaya da 
banknotların yanın
daki belgelerden 
birinde yazılı cep 
telefonu numarasını 
aradı.
Bu numaradan 

Sevgi Şen'e ulaşan 
Karakaya, paraları 
düşüren kişinin o 
olduğunu anlayınca 
kooperatif binasına

Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
başlarına sopa 
darbesi alan Sadık 
Ç, Murat Ç. ile 
Kamuran I, yara
landı.
Yaralılar 112 acil 

yona yaklaşan tram
vay raylardaki 
adamın ayaklarının 
yanı başında durdu, 
örevliler hemen 
inerek raylardaki 
kişiyi kontrol etti. 
Fenalık geçirdiği 
görülen şahıs 
hemen raylardan 
kaldırılarak olay yer
ine gelen ambu
lansla hastaneye 
kaldırdı. Şahsın her

başlattı. TIR 
sürücüsü, aracı 
arıza yaptığı için 
emniyet şeridine 
park ettiğini söyledi. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

çağırdı. Şen, par
aları ve belgeleri 
kadına teslim etti. 
Şen, Bursa'da 
ikamet ettiğini ve 37 
yaşında şizofren 
hastası oğlunun 
tedavisi için 
bankadan kredi çek
tiğini söyleyerek, 
Karakaya ile 
Akdaş'a teşekkür 
etti.

servis ekipleri 
tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

hangi bir yara 
almadan olayı atlat
tığı öğrenilirken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Burulaş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy, 
sürücü Atilla 
Poyraz'ı dikkatinden 
dolayı tebrik etti. 
Olay herhangi bir 
adli vaka olmadığı 
için polis de tutanak 
tanzim etmedi.

Pompalı tüfekle 
iki kişiyi vurdular

İnegöl’de Kent 
Müzesi yakınların
da bir işyerine 
yönelik pompalı 
tüfekle düzenlenen 
saldırıda, işyeri 
sahibinin dünürü 
ile işyeri önünde 
bulunan bir kişi 
yaralandı. 
Saldırgan iki kişi 
araçla kaçarken, 
emniyet ekipleri 
pompalı saldırıyı 
düzenleyenlerin 
peşine düştü. 
İddiaya göre, Cuma 
Mahallesi eski 
Ankara yolu 
üzerinde faaliyet 
gösteren O.Y.’ye ait 
tütüncü işyerine 
gelen iki kişi, işyeri 
sahibini sordu. 
O.Y.’nin işyerinde 
bulunmadığını sıra
da, işyerinde bulu
nan babası Recep 
Y. ve kayınbabası 
Ali Özer ile henüz 
nedeni öğrenile
meyen bir 
sebepten dolayı 
tartışmaya 
başladılar. Kısa 
süreli tartışmanın 
ardından işy
erinden ayrılan iki 
kişi bir müddet 
sonra özel bir oto
mobil ile işyeri . 
önüne gelerek, yol 
ortasında durduk
ları özel otomo
bilden inerek 
tehditler savur
maya başladı. Bu 
sırada işyerinin 
önüne çıkan işyeri 
sahibinin babası 
Recep Y, tehditler 
savuran kişinin

IBM ABONE OLDUNUZ HU?
ııııli'lı lııılıılı ilmi uıııııl
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elindeki pompalı 
tüfeği almak istedi. 
Bu sırada şahsın 
tüfeği ateşlemesi 
sonucu, işyeri 
sahibinin kayın- 
babası 54 yaşında
ki Ali Özer ile o 
sırada işyeri 
önünde bulunan 
Kadir Karagöz 
yaralandılar. 
Saldırganlar geldik
leri özel otomobil 
ile kaçarken, ayak
larından yaralanan 
Kadir Karagöz, özel 
bir otomobil ile, ilk 
müdahalesi 112 
Acil Servis 
Ambulansında 
görevli sağlık ekibi 
tarafından olay 
yerinde yapılan Ali 
Özer ise 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
getirilerek tedavi 
altına alındılar. Ali 
Özer buradaki ilk 
müdahalenin ardın
dan Bursa Şevket 
Yılmaz Hastanesine 
sevk edildi. Olayın, 
saldırıyı gerçek
leştiren şahısların, 
işyeri sahibinden 
bedelsiz olarak 
sigara istemelerin 
den kaynaklandığı 
iddia edilirken, olay 
yerinde gerekli 
incelemeleri yapan, 
görgü tanıklarının 
ifadesine başvu
rarak saldırganların 
kimliklerini tespit 
eden emniyet ekip
leri, saldırıyı 
gerçekleştirenleri 
didik didik arıyor.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Gemlik Ticaret Borsası yöneticileri Arıtma Dairesi Başkanı ile biraraya geldi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MANASTIR’DA NEDEN ÖNLEM 
ALINMIYOR?

Olay yerine gittiğimde yolda kimsenin olma
ması, park halindeki aracın içinde kim senin 
bulunmaması faciayı önledi.

Uçan aracın genç sürücüsü ise, açılan hava 
yastığı sayesinde ölümden döndü.

Yıllardır, Cumhuriyet Mahallesi Kumla asfal 
tında belli noktalarda kazalar meydana geliyor.

Bu konuda karayollarının ve ilçe trafik birimi 
nin istatistikleri vardır.

Burası Taksi Yazıhanesi ile Özhan Shopping 
arasında kalan viraj.

Kumla yönüne giaen araçlar, viraja hızlı gir 
diklerinde bilin kı bir kaza meydana gelecektir.

Bu bölgede evleri olanlar, gecenin bir saatin 
de acı bir fren sesiyle pencerelere koşuyorlar, 
uyuyorlarsa yataklarından korkuyla koşuyorlar.

Yani çevre halkı yol nedeniyle korku ve stres 
içindeler.

Bunu kimsenin halka yaşatmaya hakkı yok.
Yıllardır bölge halkı, yol kenarlarına bariyer 

yapılması için çırpınıyor.
CHP eski Belediye Meclis üyesi Fikret 

Çolakoğlu, kaza yerinde evinden getirdiği 
evrakları gösterdi. 2 kez meclise önerge 
verdiğini hiçbir önlemin alınmadığını anlattı.

Karayolları yerine belediye 100 veya 200 
metrelik demir korkuluk yaptı.

Dün gördük ki, bu korkuluklar işe yaramıyor.
Yolda kaza yapan araçlar alt tali yola düşü 

yorlar.
Her zaman ölümlü kazalara neden olunabilir.
Karayolları binlerinin canından olmasını mı 

bekliyor?
Neden buraya sağlam bariyerler yapmıyorlar, 

neden hız kesici yol çizgileri yok Manastır’da?
Dün trafik görevlileri görüntü arıyorlardı.
Demek, yeterli görüntü alacak MOBESE karne 

raları o bölgede yoktu ki, bankamatiklerin ka 
mralarından söz ediliyordu.

İlgililere buradan sesleniyorum.
Manastır da alt yola düşerek meydana gele

cek ölümlü bir kazada görev ihmaline neden 
olacaksınız. Bu da hakkınızda dava açılmasına 
neden olur. Gelin bu işe kulak verin ve Manas 
tıriûa kaza'ıariçın öriıem'ıeririı dun.

BAŞKAN’İN AÇIKLAMASI
Belediye Başkanının dün gönderdiği açıkla

ma aslında bir yerel gazetede birkaç gündür 
çıkan haberlerin tekzibi gibiydi.

RdffK'tfımaz İki konuda s'ıriırienmış.
Yalan ve iftira haber yapıldığını, yargıya 

başvuracağını söylüyor.
“Kim bu üst düzey bürokrat" diye adı veril 

meyen bir devlet görevlisinin Engürücük 
civarında bir arsa aldığı ve bu arsanın imar 
planlarına girmesi için Belediye Başkanının 
girişimler yürüttüğü iddia ediliyordu.

Gazete üst düzey bürokratın adını neden 
açıklamadı bilmem.

Haber, dedikodu, duyum değildir.
Köşende ’ounu duyum o'ıarak yazdo'fiırs'ın. 
Ama, haber de belge ve kaynak önemlidir. 
Ben araştırdım. Bu düzey bürokrat, 

Kaymakam Cahit Işık’mış.
Cahit Bey izinli kendisine olayı soracaktım 

soramadım. Gelince soracağım.
İkinci yalanlama ise Adliye Köyü’nde 

Belediye Başkanının villasının olması konusu.
Refik Yılmaz “Benim villam yok" diyor.
Doğru söylüyor. İsimler karışmış olmalı.
AKP’liler siyasete başladıktan sonra, son yıl

larda Adliye Köyünü keşfettiler.
Necdet Yılmaz, Enver Şahin ve Meclis üyesi 

İbrahim Baki’nin Adliye, Cihatlı Köyü yolunda 
deniz manzaralı ev yaptırdığını herkes biliyor.

Bu bölgeye Hah saha yaptırıldı.
Şimdi de Belediye tarafından park ve havuz 

yapıldığını biliyorum. Köylerin belediye sınır
larına alınması yeni rant kapılarının açılmasına, 
gelecekte buralardan alınacak ucuz arsalara 
yapılacak imar değişikliği ile tesisler kurula
cağını göreceğiz.

Bekleyin, buralardan kimler yer alacak.
Biz takipteyiz.
Yalan haber yapmak basın ahlakına uymaz! 
ismi yanlış yazmışsınız kardeşim.
Adliye Manaiiesi'nde Refik Yılmaz değil, 

Necdet Yılmaz’ın evi var.

Gemlik Ticaret 
Borsası, zeytin satış 
mağazalarının bulun
duğu bölgelerde iste
nen arıtma tesisleri 
konusu atağa geçti. 
Büyükşehir 
Belediyesi Arıtma 
Daire Başkanı 
Devrim İzgi ve 
Başkan Yardımcısı 
Nurcan Aydoğan’ı 
Borsada ağırlayan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yöneticileri 
fikir alışverişinde 
bulundular.
Arıtma Daire Başkanı 
Devrim İzgi, 2015 yılı 
içerisinde Gemlik’te 
arıtmanın çalışmaya 
başlayacağını 
söyleyerek, zeytin 
atık sularının kirlilik 
derecesinin ana

kanalizasyona 
verilmeden önce 
zeytinciler tarafından 
ön arıtma yapması 
gerektiğini belirtti. 
Borsa Yetkilileri; 
zeytin sektöründeki 
korkunç rekabet

ortamında arıtma ek 
maliyetini hiçbir 
zeytincinin kaldıra
mayacağını 
belirterek, 
Kaymakam ve 
Belediye başkanın- 
dan konu ile ilgili

olarak yardım 
talebinde 
bulunulacaklarını 
belirterek, kurumlann 
sağlayacağı destek 
ile bu sorunun 
çözüleceğini 
belirttiler.

Büyüksetıir' lın sHnei o lirasının
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaz 
aylarında halk 
sağlığım tehdit eden 
en önemli faktör
lerinden biri olan 
sivrisinekle müca 
dele çalışmalarını 48 
araç, 95 ekipman ve 
114 personelle 
devam ediyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Dünya 
Sağlık örgütü’nün 
tavsiyeleri ve iç 
hukuk sisteminin 
talimatları gereği 
ilaçlama hizmetinin, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan tek elden 
yürütüldüğünü kay

detti. Uzman ekip
lerin tüm ilçelerde 
sokak sokak yapığı 
kontroller sonucu 
20 bin 300 noktada 
karasinek ve 
sivrisinek üreme 
kaynağı tespit ettiği
ni bildiren Altepe, 
"Kamuya açık ve sit 
alanlarında üreme 
kaynakları belir
lenip, müdahale 
ediliyor. Ancak özel 
mülkiyetler olan 
bodrumlardaki 
lastik, varil, kova, 
pet şişe gibi su 
tutan malzemelerin 
tespiti maalesef 
mümkün olmuyor. 
Bu da istenilen 
hizmetin tam

anlamıyla uygulan
masına engel oluy
or. Halkımızdan 
rahat ve sağlıklı bir 
yaşam sürdüre
bilmeleri için özel 
mülklerindeki su 
tutan kaynakların 
ilaçlanması amacıy
la bizi haberdar 
etmelerini istiyoruz. 
Kent içindeki tüm 
üreme kaynaklan 
çeşitlerine göre 
coğrafi bilgi sistemi 
üzerinde işaretlen
mekte ve böylece 
şehrin sineklenme 
açısından risk hari
tası çıkarılmaktadır. 
Yapılacak müda
haleler de bu harita 
doğrultusunda pro

gramlanmaktadır" 
diye konuştu. 
İlaçlama çalış
masının yıl boyunca 
tüm sokaklardaki 
temiz ve kirli su 
rögarları ile 
fosseptiklerde 
devam edeceğinin 
altını çizen Altepe, 
"Yaz aylarının önem
li bir rahatsızlığı da 
ağaç ve bitki zarar
lılarından kay
naklanmaktadır. 
Park bahçe ve 
mesire alanlarımız
daki tüm ağaç ve 
çalı bitkiler de ilaçla
ma çalışmaları 
kapsamında bu 
zararlılara karşı 
ilaçlanacaktır.” dedi

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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Bizim Fırın’ın bulunduğu alt yola yine araç uçtu. Kazada Şans eserî ölen olmadı

Manastır’da alt yola yine araba uçtu

Cumhuriyet 
Mahallesi 
Manastır’da dün 
meydana gelen trafik 
kazasında, yoldan 
alt yola uçan araçta
ki sürücü şans eseri 
ölümden kurtuldu. 
Kaza, dün saat 15.45 
sıralarında meydana 
geldi.
Manastır Taksi 
Durağı’nın 100 metre 
ilerisinde Gemlik 
yönünden Küçük 
Kumla’ya doğru git
mekte olan Burak 
Türkoğlu’nun kul
landığı 16 L2241 
plakalı Kıa özel araç 
karşı yönden gelen 
plakası tespit edile
meyen gri renkte 
Megane bir aracın

virajda hatalı solla
ması nedeniyle 16 L 
2241 plakalı araç 
sürücüsü Burak 
Türkoğlu kaza yap
mamak için direksi 
yonu kırınca asfaltta 
takla atarak, demir 
bariyerleri kırarak 
Bizim Fırın’ın bulun
duğu alt yola uçtu. 
Uçan araç, Bizim 
Fırın sahibi 
Cemalettin Sarı’ya 
ait 2011 model 
Mercedes aracın 
üzerine düştü. 
Kazada her iki araç
ta büyük hasar 
görürken, Kia 
sürücüsü Burak 
Türkoğlu, araçtaki 
hava yastıkları 
sayesinde ölümden

5te.
*2»

kurtuldu. Halkın da 
yardımıyla araçtan 
çıkarılan Türkoğlu, 
ambulans ile yaralı 
olarak Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olay yerinde bulu
nan CHP eski bele 
diye meclis üyesi 

Fikret Çolakoğlu, 
geçen hafta aynı 
yerde buna benzer 
bir kazanın daha 
yaşandığını, meclis 
üyeliği süresince bu 
bölgeye Karayolla 
rınca bariyer yapıl
masını ve gerekli 
önlemlerin alınması 
için önergeler

verdiğini söyledi. 
Görgü tanıkları, 
kazaya Kumla yönün 
den gelen gri renkli 
Megane aracın hatalı 
sollamasının neden 
olduğunu söylediler. 
Kaza çevresinde 
toplanan mahalle 
halkı, Belediye 
Başkanı ve ilgililerin 
olay yerinde kazayı 

görmelerini ister
lerken, “Bu gidişle 
yola uçan bir araç 
çocuklarımız veya 
bizlerin canına mal 
olacak. Yıllardır 
basit bir önlem ala 
rak bu tür kazalann 
yaşanmaması için 
gerekli önlemler 
acilen alınmalıdır” 
dediler.

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

KAYIP
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TİR. VE 

TIC. A.Ş. ADINA F0432892 SERİ NOLU 
EX067622 VE 21.08.2014 TARİHLİ

EUR.I BELGEMİZ KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR

KAYIP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 

FAKÜLTESİ’NDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
OKTAY ÖZTÜRK

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

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GOl_EF< A«JANS
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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Balık fiyatları el yakıyor
Av yasağının kalk
masıyla birlikte balık 
tezgahları şen
lenirken, fiyatlar ise 
el yakıyor.
Av yasağının kalk
masıyla birlikte 
tezgahlarda çeşit 
çeşit balıklar yer 
almaya başladı. 
Tezgahları süsleyen 
balıkların fiyatları 
ise düşmedi. 
Hamsinin kilosu 7, 
sardalya 7, çupra 
18, somon 28, 
levrek 18 liradan, 
palamudun tanesi 
ise 4 liradan 
satılıyor.
Fiyatları yüksek 
bulan vatandaşlar, 
yine de mevsimin ilk 
balığına büyük 
rağbet gösterdi.
Havalar sıcak 
olduğu için fiyatla 
rın biraz yüksek 
olduğunu söyleyen 
pazarcı esnafı 
Erdoğan Alçıcı, 
"Şu an havalar 
sıcak olduğu için 
fiyatlar biraz yük
sek. Ancak yağ

murların başla
masıyla birlikte 
fiyatlar normale 
döner. Şu an fiyatlar 
7 liradan başlıyor. 
Vatandaşlarımız 
merak etmesinler, 
bu yıl hem ucuz, 
hem de bol balık 
yiyecekler. Bu yıl av 
mevsiminden 
ümitliyiz. İnşallah 
bol balık olacak" 
dedi.

YesilavMaddeBaflinaılısı 
Dapısmanlığımeslrt 

siandartarmıhazırlaııacaiı
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti ve Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
arasında imzalanan 
protokolle birlikte 
Madde Bağımlılığı 
Danışmanlığı 
meslek standardını 
artık Yeşilay 
belirleyecek. 
Günümüzün en 
büyük sorunların
dan biri haline 
gelen madde 
bağımlılığı ile 
mücadele farklı bir 
boyut kazanıyor. 
Ülkemizde rehabili
tasyona yönelik 
yaşanan nitelikli 
işgücü sıkıntısı 
Yeşilay’a önemli bir 
adım attırdı. 
Yeşilay’ın, bağım
lılıkla ilgili yurt- 
dışındaki meslekler 
ile doğru orantılı 
olarak “Madde 
Bağımlılığı 
Danışmanı” meslek 
standardının hazır
lanması için 
Mesleki Yeterlilik

Kurumu’na yaptığı 
başvuru uygun 
bulundu. Yeşilay 
bundan sonra, 
Sağlık Bakanlığı ile 
işbirliği içinde 
meslek standard
ının hazırlanması 
için çalışmalara 
başlayacak. 
Konuyla ilgili 
konuşan Yeşilay ' 
Genel Başkanı Prof. 
Dr. M. Ihsan 
Karaman; “Ülke 
mizde madde 
bağımlılarına yöne
lik rehabilitasyon 
ve danışmanlık 
merkezlerinin ihti 
yacı yanında insan 
kaynağı ihtiyacı da 
önemli bir konudur. 
İstediğiniz kadar 
merkez açın, iste
diğiniz kadar proje 
geliştirin, nitelikli 
işgücü sorunu 
çözülmediği sürece 
bunların uzun 
vadeli etkilerinden 
bahsetmek çok zor" 
dedi.

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

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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Eğitim Sen: "Eilılmıle muhatazakarlasiırma sürüıor1'
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, eğitimde 
yeniden yapılandır
ma ve muhafazakar- 
laştırmama uygula
malarının hükümette 
ve MEB’de devam 
ettiğini belirtti. 
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada şu görüşlere 
yer verildi:
“MEB tarafından son 
dönemde yapılan 
bazı değişiklikler ve 
uygulamalarla yüz 
binlerce öğrenci ve 
veli mağdur edilmiş 
tir. TEOG sonrasında 
40 bin öğrenci zorun 
lu olarak imam hati
plere, 94 bin öğrenci 
meslek liselerine 
kaydedilmiştir. 20 
bin öğrencinin ise 
hiçbir okula kaydı 
yapılmamıştır. TEOG 
sonucu liselere 
yapılan yerleştirme 
Inır/o vûliİprMÎnrpn. ıvıw^ rvınvıv 

çilere imam hatip, 
meslek lisesi, açık 
lise ve özel okul 
dayatılmaktadır.
Hükümet 2014-2015 
eğitim-öğretim yılın
da öğrencileri özel 
okullara yönlendir 
mek amacıyla ülke 
genelinde 250 bin 
öğrenciye, toplamda 
1 milyar lira "des 
tek" verileceğini 
açıklamıştır. Eğitim 
de özeli teşvik uygu- 
lamalan, okul önce 
sinden üniversite 
eğitimine kadar da

yatılmaktadır.
Bu uygulamayla 
kamu kaynakları 
özele peşkeş çek
ilmektedir. Hükümet 
devlet okullarına bu 
rakamlardan çok 
daha azını ayırdığın
da okullarımızın hiz 
metli, memur, öğret
men açığı; temizlik 
ve benzeri giderleri 
büyük ölçüde karşıla 
nabilecektir. Halktan 
toplanan vergiler, 
yine halk için har
canmalı, kamu kay
nakları özel okullara 
hiçbir şekilde aktarıl- 
mamalıdır. Devlet 
tarafından herkese 
eşit koşullarda ve 
parasız olarak sunul
ması gereken eğitim 
aynı zamanda 
demokratik, bilimsel, 
laik ve anadilinde 
olmalıdır.
4+4+4’ün bir sonucu 
olarak okullarda 
norm fazlası eğitim
cilerin yaşadığı 
sorunlar, kentimizde 
diğer kentlerden 
daha fazla kendini 
hissettirmektedir. 
Okullar açılmış 
olmasına rağmen 
birçok öğretmen bu 
eğitim öğretim döne
minde hangi okulda 
çalışacağını bilme 
mektedir. Torba yasa 
ile gündeme gelen 
eğitimde rotasyon 
tartışmaları ve aday 
öğretmenlerin sözlü 
sınav ile kadroya 
geçirilmek isten
mesi, MEB'in okul 
müdürlerinin ardın

dan, öğretmenlere 
yönelik olarak da 
büyük ve kapsamlı 
bir operasyona hazır 
landığını göstermek
tedir. Eğitimde per
formans uygulaması 
fiilen başlatılmış, 
siyasi kadrolaşma 
girişimleri okul mü 
dürterinden başla
yarak yukandan 
aşağıya doğru adım 
adım uygulanmaya 
çalışılmaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
eğitimde "zorunlu 
rotasyon" uygula
masını aşla günde 
me getirmemelidir. 
MEB, öğretmenleri 
zorunlu rotasyona 
tabi tutmak yerine, 
gönüllülük ve teşvik 
esasına dayalı çö 
zümler geliştirme
lidir. Hiçbir eğitim 
emekçisi çalıştığı 
okuldan kendi isteği 
dışında koparılma- 
mahdır. Milli Eğitim 
Bakanlığı yeterince 
öğretmen ataması 
yapmamakta, öğret
men ihtiyacını “üc 
retli öğretmenler” 

yoluyla çözmeye 
çalışmaktadır. Ben 
zer bir şekilde okul 
lardaki yardımcı 
hizmetli ve memur 
açıkları sürmekte, bu 
hizmetler geçici ola 
rak istihdam edilen 
personel ve taşeron 
işçiler tarafından 
yapılmaktadır. 
Eğitimdeki bütün 
kadrosuz ve güven 
cesiz istihdam biçim 
lerine son verilerek, 
herkes kadrolu ve 
güvenceli olarak 
çalıştırılmalıdır.
Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin 
Görevlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelikte 
belirtilen puanlama 
sistemi, MEB'in 
eğitim yöneticilerini 
belirlerken işi şansa 
bırakmak istemediği
ni göstermiştir. Eği 
tim yöneticilerinin 
belirlenmesinde 
tamamı siyasal kad 
rolardan oluşan üst 
düzey yöneticilere 
yüzde 60, sınırlı 
sayıda okul bileşen
lerine ise yüzde 40 

puanlama imkânı 
verilmiştir. Öğrenci 
meclisi bulunmayan 
veya bulunmakla bir
likte öğrenci meclisi 
başkanı değer
lendirme yapabilme 
ehliyetine sahip 
olmayan öğrenci
lerin eğitim gördüğü 
kurumlarda (anaoku
lu, ilkokul ve zihinsel 
engelliler özel eğitim 
kurumu) ilçe milli 
eğitim müdürü ve 
şube müdürleri 100 
üzerinden toplam 70 
puan vermektedir. 
Bu durum ilçe milli 
eğitim ve şube mü 
dürterinin okul mü 
dürterini tek belir 
leyen haline getir
miştir. Yönetici ata
maları göstermiştir 
ki hiçbir eğitim çalı 
şanı iddia edildiği 
gibi performansına 
göre değil, siyasi 
düşüncesine göre 
belirlenmiştir. Bu 
tutum eğer karşı 
koymazsak; ileri ki 
aşamalarda öğret
menlere, memurlara, 
hizmetlilere de uygu
lanacaktır. Eğitimin 
bütün kademele 
rinde yöneticiler 
belirlenirken, hiç 
kimse siyasi görüş, 
kimlik, mezhep, 
inanç ya da sendika 
farklılığı nedeniyle 
fiilen cezalandırılma
malı, değerlendirme 
ölçütleri tamamen 
objektif ve bilimsel 
kriterlere dayanarak 
belirlenmelidir. Eği 
tim yöneticilerinin 

belirlenmesi sürecin 
de siyasi ya da 
sendikal referanslar 
değil, liyakat ilkesi 
temel alınmalıdır. 
Eğitim Sen'in eğitim 
yöneticilerinin belir
lenmesinde hiçbir 
baskı ve yönlendir 
meye izin verilme 
mesi, her okulun 
kendi yöneticisini, o 
okuldaki eğitim 
bileşenlerinin katıla
cağı demokratik 
seçimlerle kendisi 
nin seçmesi yönün
deki önerisinin ne 
kadar haklı ve doğru 
olduğu bugün daha 
iyi görülmektedir. 
Yeni eğitim öğretim 
yılı öncesinde eğitim 
sisteminin karşı 
karşıya olduğu gün
cel sorunlar kuşku 
suz bunlarla sınırlı 
değildir. Eğitim Sen 
olarak hükümet ve 
MEB'in gerek 
toplumsal yaşamda, 
gerekse eğitimde 
hayata geçirmeye 
çalıştığı dayatmacı, 
anti-demokratik ve 
bilim dışı politika ve 
uygulamalar karşısın 
da sessiz kalmaya
cak, demokratik tep
kimizi her platform
da göstermeye 
devam edeceğiz. 
Bu duygularla 2014- 
2015 eğitim- öğretim 
yılının yeni haklar 
kazandığımız, 
insanca yaşanabile
cek bir ücret aldığı 
mız bir yıl olmasını 
diliyoruz.”

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

GemlikKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
_ HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Burs başvurusıj yamlahilecelı fcurımlar
Üniversiteyi 
kazananlar için 
kayıtlar başlarken 
öğrencilerin burs 
arayışları sürüyor, 
işlemler 32 üniver
sitede yarın akşama 
kadar e-kayıt sis
temiyle yapılırken, 
143 üniversite ise 
öğrenci ve velilerin 
akınına uğradı. 5 
Eylül akşamına 
kadar sürecek bu 
telaşın ardından 
barınma ve diğer 
ihtiyaçlarla ilgili 
telaş başlayacak. 
Barınma konusunu 
çözen öğrencilerin 
can simidi ise burs 
başvuruları olacak. 
Bu hafta üniversi 
teye kaydını yap
tırarak yeni bir 
döneme ilk adımını 
atanlar için harç, 
yurt ücreti, ev kirası, 
yol parası, yemek 
ücreti derken adeta 
ipin ucu kaçacak... 
Maddi imkânı olan
lar için sorunlar 
sırası geldikçe 
çözülebiliyor. Ancak 
imkânı olmayanlar 
herşeyden önce 
yeni bir kaynak ara
mak zorunda. 
Bunun da önde 
gelen adresi burslar. 
Bu nedenle burs 
veren şirket, vakıf, 
dernek ve diğer 
kurumlar her

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

öğrencinin kulak 
kabarttığı adresler 
haline dönüşüyor. 
Burs rakamları her 
kurum ve kuruluşa 
göre farklı olsa da 
kriterler birbirine 
benziyor. Bu yılki 
burslar ise 250 
liradan başlıyor ve 
birçok kurum kuru
luş yılın 9 ayında 
öğrencilerin banka 
hesaplarına 
belirlediği bedelli 
yatırıyor.
BURS YARIŞI SONA 
ERDİ
Vakıf üniversiteleri 
bu yıl da başardı 
öğrencilerin kendi
lerini seçmesi için 
birbırlerıyie yarıştı. 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzunda üniver
sitelerin yüzde 100, 
yüzde 75, yüzde 50 
ya da yüzde 25 
burslu olarak belir

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

tilen programlarının 
dışında, neredeyse 
tüm v: üniversiteleri 
okul birincilerine ve 
ilk tercihinde kendi
sine yer renlere, ilk 
100, ilk 500, ilk bin, 
ilk 10 bine girip ter
cihte bulunanlara 
aylık 400 ile 4 bin 
lira arasında 
değişen miktarlarda 
burs, ödül, ücretsiz 
yurt ve yemek, yurt 
dışında ücretsiz 
lisansüstü eğitim ve 
sosyal aktiviteler- 
den yararlanma 
imkânı sundu. Şimdi 
ise sırada kurum ve 
kuruluşların bursları 
var.
■ âCİBADEm ÖNV: 
Yüksek başarı bursu 
■ BEZMİ ALEM 
ÜNV: ilk tercih 
bursu
■ BİRUNİ ÜNV: ilk 
yıl özel bursları
■ İSTANBUL 
GELİŞİM ÜNV:

Kesintisiz burs 
■ İSTANBUL 
TİCARET ÜNV: ilk 
500'e aylık 2.500 lira 
■ MEDİPOL ÜNV: İlk 
100*e 3.000 lira 
■ SABAHATTİN 
ZAİM ÜNV: Tercih 
indirimi 
■ SANKO ÜNV: 
Hemşirelik 
Bölümüne özel 
burs 
■ YAKINDOĞU ÜNV: 
Ekonomik paket' + 
burslar 
■ YEDİTEPE ÜNV: 
300 liradan başlayan 
burslar 
Burs veren vakıflar 
■ Hacı Ömer 
Sabancı Vakfı 
■ Toplum 
Gönüllüleri Vakfı 
■ İstanbul Sanayi 
Odası Vakfı 
■ İstanbul Ticaret 
Odası
■ 21. Yüzyıl Eğitim 
ve Kültür Vakfı 
■ 21. Yüzyıl Anadolu 
Vakfı
■ A.R. Çarmıklı 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı
■ Abdülkadir Eriş 
Eğitim Vakfı 
■ Abdurrahman 
Bilimli Kültür Sa. 
Sosyal Vakfı 
■ Adem Çelik 
Beykent Vakfı 
■ Akkanat Eğitim ve 
Sağlık Vakfı

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

GemlikKrfez
ttıdrlı lıı lininimi ıııtml

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 224 513 6111 
05324930377

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Maaşın yarısı kira «e nidaya gidiyor
ürkiye genelinde 
2013 yılında hane- 
halklarının tüketim 
amaçlı yaptığı harca
malar içinde en yük
sek payı yüzde 25 ile 
konut ve kira aldı. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 2013 
yılına ilişkin 
"Hanehalkı Tüketim 
Harcaması" araştır
masının sonuçlarını 
açıkladı. Bu 
sonuçlara göre, 
Türkiye genelinde 
geçen yıl hanehalk- 
ları toplam harca
malarının yüzde 
2,1'ini sağlık, yüzde 
2,4'ünü ise eğitim 
hizmetlerine ayırdı. 
Hanehalklarının 
tüketim amaçlı yap
tığı harcamalar 
içinde en yüksek 
payı yüzde 25 ile 
konut ve kira harca
maları alırken, har
camaların yüzde 
19,9'u gıda ve alkol
süz içeceklerden 

oluştu. Hanehalkı 
başına aylık ortala
ma tüketim harca
ması 2012 yılında 2 
bin 366 lirayken 
geçen yıl 2 bin 572 
lira olarak tahmin 
edildi. 2013 yılında 
kentsel yerlerde 2 
bin 851 lira olan 
hanehalkı başına 
aylık ortalama tüke
tim harcaması, kırsal 
yerlerde 1910 lira 
olarak hesaplandı. 
Araştırmanın 2012 
ve 2013 yılı 
sonuçları 
karşılaştırıldığında; 
2012 yılında yüzde 
19,6 olan gıda ve 
alkolsüz içecekler 
payının 2013'de 
yüzde 19,9 olduğu, 
giyim ve ayakkabı 
harcamaları payının 
yüzde 5,4 iken yüzde 
5,3; konut ve kira 
harcamaları payının 
yüzde 25,8 iken 
yüzde 25; ev eşyası 
harcamaları payının

yüzde 6,7 iken yüzde 
6,6; kültür ve 
eğlence harcamaları 
payının ise yüzde 
3,2 iken yüzde 3,1 
olarak gerçekleştiği 
görüldü. Alkollü içe
cek, sigara ve tütün 
harcamaları payı 
değişmeyerek yüzde 
4,2 seviyesinde 
kaldı.
Diğer yandan 2012 
yılında yüzde 1,8 
olan sağlık harca
maları payı 2013'te 
yüzde 2,1; yüzde 
17,2 olan ulaştırma 
harcamaları payı 

yüzde 17,4; yüzde 
3,9 olan haberleşme 
harcamaları payı 
yüzde 4; yüzde 2,3 
olan eğitim hizmet
leri harcamaları payı 
yüzde 2,4 ve yüzde 
5,8 olan otel ve 
lokanta harcamaları 
payı ise yüzde 5,9 
olarak tahmin edildi. 
- Düşük gelirliler 
gıdaya iki kat daha 
fazla pay ayırdı 
Gelire göre sıralı 
yüzde 20'lik gruplar 
itibarıyla tüketim 
harcamalarının 
dağılımına

bakıldığında; birinci 
yüzde 20'lik grupta 
(en düşük gelir 
grubu) yer alan 
hanehalklarının gıda 
ve alkolsüz içeçe- 
cekler harcamasına 
ayırdıkları pay yüzde 
28,8 iken, beşinci 
yüzde 20'lik gruptaki 
(en yüksek gelir 
grubu) hanehalk- 
larının ayırdığı payın 
yüzde 14,6 olduğu 
görüldü. Eğitim 
hizmetleri harca
malarının oranı ise 
birinci yüzde 20'lik 
grup için yüzde 0,7 
seviyesindeyken 
beşinci yüzde 20'lik 
grup için yüzde 4 
oldu.
Toplam gıda ve 
alkolsüz içecekler 
harcamasının yüzde 
12,7'si gelire göre 
sıralı birinci yüzde 
20'lik grupta yer alan 
hanehalkları, 
yüzde 27,3'ü ise 
beşinci yüzde 20'lik 

grupta yer alan 
hanehalkları tarafın
dan yapıldı. Konut 
ve kiraya yapılan 
harcamaların yüzde 
11,7'si birinci yüzde 
20'lik grupta yer alan 
hanehalklarına 
aitken yüzde 31,6'sı 
beşinci yüzde 20'lik 
gruptaki 
hanelerde oluştu. 
Toplam eğitim 
hizmetleri harca
malarında ise birinci 
yüzde 20'lik grubun 
payı yüzde 2,5'ken 
beşinci yüzde 20'lik 
grubun payı 
yüzde 63,5 oldu. 
Ulaştırma için 
yapılan harca 
maların sadece 
yüzde 4,1'i birinci 
yüzde 20'lik grupta 
yer alan hane 
halklarına aitken, 
yüzde 47,2'si 
beşinci yüzde 20'lik 
grup tarafından 
yapıldı.

aflustosta en çok limonun fiyatı arttı
stanbul Ticaret 
Odası, ağustos 
ayında kentte pe

4 rakende fiyatı en 
fazla artan

] harcama kaleminin 
' yüzde 34,81 ile 

limon olduğunu 
bildirdi.
İTO, 2014 ağustos 
ayında İstanbul'da 
perakende fiyatı 
en fazla artan ve 
azalan harcama 
kalemlerini 

açıkladı. 
Buna göre, 
2014 ağustos ayın
da ITO'nun İstanbul 
Ücretliler Geçinme 
Endeksi'nde yer 
alan 242 harcama 
kaleminin 79'unun 
perakende fiyatı 
artarken, 32 
ürünün fiyatı 
düştü, 131 
ürünün fiyatı ise 
değişmedi.
Aynı dönemde, 

limon yüzde 
34,81 ile fiyatı en 
fazla yükselen 
harcama kalemi 
oldu. Fiyatı 
en çok artan 
ikinci harcama 
kalemi yüzde 3,82 
ile pirinç olurken, 
bunu yüzde 3,55 ile 
kıvırcık salata 
takip etti.
- Bamya ağustosta 
yüzde 13,92 
ucuzladı

Bamya yüzde 
13,92 ile ağustosta 
fiyatı en fazla 
azalış gösteren 
harcama kalemi 
oldu. Bunu 
yüzde 10,94 
düşüşle armut 
izlerken, fiyatı 
yüzde 10,53 
oranında 
gerileyen erik ise 
üçüncü sırada 
yer aldı.
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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
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 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-FERİBOTKAYMAKAMLIK

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)n Pimukksle B12 OO 2S
DENİZ UÇAöl 813 0 0 13
P»0**u* Akml* Seyahat 614 33 82
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 01 3 20 77
SOzar Turizm 512 1O 72
KanberoÇlu-Eaadaş 514 48 48
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 3 3
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DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 313 80 OO
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

■ I
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_______ HASTANELER_______
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mfr.Sag.Ocatı 513 10 ea
Tomoksy Tomografi 513 35 29
Konur Tıp Mrk. 5^4 qq

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

________ 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

Akoan Petrol
MAR-PET 0^3 3O 33
Tuncay Otogaz on 10 4a
Beyza Potrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4964 

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
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 ARAÇLARtMU^TAM GARANTİLİDİR

MERKf^İğMm'IV

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...
' ^ngtnJ^îrauı <̂ya(iirÇC)uma.fi .

sBrrZiya Kaya-MahrHürriyet CacLNQ£28 GEMLİK -Tel- t O 224 514 25 25 - Fax: O 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-MAİL: manasHremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

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


eytin&^M 
j|Zeytiriyağr 
| Kestane Şekeri
k Yöresel RecellerVŞ^? 
k Kozmetik Ürünler ıSI

(KAVLAK] 
/İÎYllııyıûiiı.

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

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

KAVLAK»
DOĞANIN HÂZİNESİ

ftKAYLAkJl
I'iivtInııııçıııll

»M

Kavlak

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kuhnlâ iskele - Gemlik pstiklal’ CŞtd.) - Yâloyâ Yolu' Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

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

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|

4 Eylül 2014 Perşembe____________ www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

67 hin metrekarelik hafriyat 
sahası hizmete girdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YARGITAY BAŞKANININ 
KONUŞMASI..

önceki gün, Yargıtay’ın kuruluş yıl dönü 
m ünde konuşan Yargıtay Başkanı Ali Al kan, 
çok güzel bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
‘Barolar Birliği Başkanı’na konuşma verilirse 
ben o toplantıya gelmem’ çıkışına, hükü 
metin bütün üyeleri uydu.

Bu durum bile yeni kurulan hükümetin, 
Cumhurbaşkanının ağzına nasıl baktığını, o 
ne derse izinden gideceklerini gösterdi.

Yani, bu hükümetin, Çankaya’ya bağlı bir 
kukla hükümet olacağının işaretidir. Dev.4’de

Gemlik Belediyesi yeni Hafriyat Sahasınızme 
te girdi. Cihatlı Mahallesi Bölgesinde 67 bin 
metrekarelik eski taş ocağını kamulaştıran 
Gem lik Belediyesi, ilçenin önemli bir soru
nuna daha çözüm getirmiş oldu. Yaklaşık 1 mil 
yon liralık kamulaştırma sonrasında bölgede 
hafriyat çalışmaları başladı. Haberi sayfa 2’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinluemlak.com

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 
Başkanı ve Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik, elektrik santrali kurulmasını eleştirdi

Çelik; “Bursa’da tarım
yok edilmeye mi

tahsilliler
Bursa Ziraat Odala 
n İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı ve 
Gemlik Ziraat Oda 
sı Başkanı Ali Çe 
lik, Bursa Ovasının 
ciğerine kömürle 
çalışacak elektrik 
santrali kurulma 
sini sert şekilde 
eleştirerek, “Ter 
mik Santrallerin 
çevreye verdiği za 
rarlar Dünya’da sı 
nırlı ve kirletici fosil 
yakıtların sorunları 
belgelendikçe ve 
küresel iklim d eğ i 
şikliği tehdidi karşı 
sında somut önlem

ler alınması gerek 
liliği aciliyet kazan 
dıkça, sonsuz ve 
temiz yenilenebilir 
enerji kaynaklan 
kullanımına artan 
bir yönelim olduğu 
gözlenmektedir. ” 
dedi. Sayfa 5’de

o ÖZELAYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
® zooTty “Aykent ile hedeflerinize doğru99

OMA OMlî nnitiatı un nnmntim nalı inin İHniltlOMiniT flfilKllll AdİlMIP

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

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 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
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinluemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Belediyesi 
yeni Hafriyat Sahası 
hizmete girdi.
Cihatlı Mahallesi 
Bölgesi’nde 67 bin 
metrekarelik eski taş 
ocağını kamulaştıran 
Gemlik Belediyesi, 
ilçenin önemli bir 
sorununa daha 
çözüm getirmiş oldu. 
Yaklaşık 1 milyon 
liralık kamulaştırma 
sonrasında bölgede 
hafriyat çalışmaları 
başladı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bundan 
sonra boş arsa ve 
köy yollarına dökülen 
moloz ve atık görün
tülerine rastlanmaya
cağını belirterek, ruh
satı alınan hafriyat

sahasının belediye 
tarafından işletile
ceğini söyledi.
Gelişigüzel hafriyat 
ve moloz döken kişi

ve kurumlara karşı da 
yaptırım uygulaya
caklarını ve yasalar 
gereği en ağır 
cezaların işletileceği

ni vurgulayan Refik 
Yılmaz, “Hafriyat 
Sahası sonrası 
Gemlik için büyük bir 
ihtiyaçtı.

Bu sorunu çözmüş 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz, ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun" 
dedi.

Yeni hafriyat sahası 
sayesinde gayri 
resmi hafriyat 
döktürerek bu işi rant 
kapısı yapanlann 
rantının da önüne 
geçildiğini ifade eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bundan 
sonra gelişi güzel ve 
mahalle aralanna, 
köy yollarına, boş 
arsalara moloz ve 
hafriyat dökenlere de 
ağır yaptırım 
uygulayacaklarını 
açıkladı.
Yılmaz, hafriyat 
alanının ilerleyen 
yıllarda kurban satış 
noktası olarak da 
ilçeye hizmet 
vereceğini 
müjdeledi.

Bilal Çelil asaleten 
Mali Yardımcılığına

ataması namlılı
30 Mart 2014 tarihi 
itibarıyla otuz 
Büyükşehir'de İl Özel 
İdarelerinin kapatıl
masıyla birlikte 
yerine Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon 
Başkanlıklarının 
kurulmasıyla Gemlik 
eski Kaymakamı ve 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
1 Nisan 2014 tari
hinde yeni kurulan 
Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon 
Başkanlığı görevine 
atanırken Vali
Yardımcılığı 
görevini vekaleten 
yürütüyordu. İçişleri 
Bakanlığı nın 
2014/1032 karar 
sayılı kararnamesiyle 
asaleten Bursa Vali 
Yardımcılığı görevine 
ataması gerçekleşti.

ItlLİK'İM İLK lûMlO» IİTAIİ IAZİTIIİ

Gemlik 
Kaymakamlığı görevi 
esnasında Bursa il 
Özel İdare Genel 
Sekreterliği’ne 
atanan Bilal Çelik, 
30 Mart 2014 tari
hinde kadar mahalli 
idareler kadrosunda 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

görevini ifa etti. 
İçişleri Bakanlığı’nın 
son kararnamesiyle 
yeniden Mülki 
İdareler kadrosuna 
geçerken, Bursa Vali 
Yardımcısı olarak 
asaleten ataması 
yapıldı.

ELEMAN
ZEYTİN İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR 

GİRCİN TARIM ÜRÜNLERİ TİC.KOLL STİ '
Müracaat Tel: 572 52 08

Yunuseli Havaalanı 
Uçuşlara Açılıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Yunuseli 
Havaalam'mn 
uçuşlara açılması 
için düğmeye bastı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, hava 
ulaşımında bugüne 
kadar İstanbul'un 
gölgesinde kalan 
Bursa'nın artık hava 
ulaşım ağının da 
güçleneceğini 
söyledi.
15 yıl evveline kadar 
faal olarak kullanı 
lan, ancak Yenişehir 
Havaala nı'nın yapıl
masının ardından 

atıl halde kalan 
Yunuseli Havaala 
nı'nın yeniden ulaşı
ma açılması için 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 5 
yıldır ısrarla sürdü 
rülen çalışmalar 
meyvesini verdi. En 
son 2011 yılında 
Yunuseli Havaala 
nı'nın hava ulaşımı
na açılması için 
imzalanan protokol, 
bölgeye yapılması 
planlanan sağlık 
kompleksi sebebiyle 
askıya alınmıştı. 
Sağlık kompleksi 
için başka bir yer 

bulunmasının ardın
dan Yunuseli Havaa 
lanı'nı yeniden 
gündemine alan 
Büyük şehir 
Belediyesi, 
Bursa'nın marka 
değerine önemli 
katkı sağlayacak 
sonuca ulaştı. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve 
Türk Hava Kuvvet 
leri ile yapılan 
görüşmeler sonu
cunda Yunuseli 
Havaalam'mn 'göre 
rek yaklaşma' 
usulüne uygun 
uçuşlara açılması 
kararlaştırıldı.
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Bursa’da Irgandı 
Köprüsü altında 
bulunan şüpheli 
çanta polisi alarma 
geçirdi. Fünye ile 
patlatılan bond tipi 
çantanın köprü altın
da kalan Suriyeli 
mültecilere ait 
olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gökdere'de 
Irgandı Köprüsü 
altında bond tipi 
çanta olduğunu fark 
eden bir vatandaş, 
polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis, bir süre önce 
Suriyeli vatan
daşların yaşadığı 
bölgeyi güvenlik 
şeridiyle çevirerek

Orhangazi'de silahlı saldırı
Orhangazi’de bir oto 
tamircisi, tamir için 
bir arabanın altın
dayken daha önce
den husumetli 
olduğu bir kişi 
tarafından silahlı 
saldırıya uğradı. 
Bacağından 
yaralanan oto tamir
cisi hastaneye 
kaldırıldı, 
lay, Orhangazi 
Terminali karşısın
daki bir oto 
tamirhanesinde 
meydana geldi. Oto 
tamirciliği yapan 
Umut Ç. (29) bir 
arkadaşına ait termi
nal karşısındaki oto 
tamirhanesine ge 
lerek buradaki bir

Çatak aarhında J4 molotol bulundu
Bursa’da çocuk 
parkında patlamaya 
hazır halde 44 tane 
molotof bulundu. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat Mahallesi 
Hacivat Parkı’nda 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
mahallede devriye 
gezen ekipler, çocuk 
parkında cam şişel
er olduğunu gördü. 
Araçtan inerek 
parka giren ekipler, 
yaptıkları inceleme 
ler neticesinde,

Gökdere'den
Setbaşı istikametine 
çıkış yönünü trafiğe 
kapattı. Özel 
kıyafetli bomba 
imha ekipleri böl 

aracın tamiri için 
aracın altına yattı. 
İddiaya göre bir 
süre sonra dükkana 
gelen ve daha önce
den Umut Ç. ile 
aralarında husumet 
olduğu belirlenen 
Engin S.(32) isimli 

şişelerin içinde pat
layıcı madde 
olduğunu tespit etti. 
Polisin haber ver
mesiyle parka olay 
yeri inceleme ve 
terörle mücadele 
ekipleri geldi.
Ekipler, 10 tane cam 

geye sinyal kesici 
jammer kurup çan
tayı fünye ile patlat
tı. Patlatılan çanta 
boş çıkarken, cadde 
bir müddet sonra 

kişi üzerindeki 
silahla şahsın 
bacağına doğru ateş 
etti. Bacağından 
aldığı tek kurşun ile 
yaralanan Umut Ç., 
araç altından çık
maya çalışırken 
kafasını da araca 

şişenin içinde ben
zin bulunduğunu 
belirledi. 34 
tanesinin içinde de 
bez parçaları ile 
üstübü tespit 
edilirken, 1 tane boş 
benzin şişesi ve 3 
adet de poşet ele 

yeniden trafiğe 
açıldı. Çantanın bir 
süre önce köprü alt
larında yatan 
Suriyelilere ait 
olduğu anlaşıldı.

çarptı. Umut Ç. 
dükkan önündeki 
özel bir otomobile 
bindirilerek 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kurşun 
ayağında kalan 
Umut Ç., buradaki 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Umut Ç. 
burada ameliyat 
edilerek bacağında
ki kurşun çıkarıldı. 
Silahlı saldırı son
rasında kaçan Engin 
S.’nin bulunması 
için polis araştırma 
başlattı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

geçirildi. Yapılan 
incelemelerin ardın
dan patlayıcılar, 
detaylı olarak ince
lenmek üzere polis 
merkezine 
götürüldü. Yaklaşık 
25 bin nüfuslu 
Hacivat Mahallesi, 
Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 
insanlardan oluşu 
yor. Mahallede gece 
olunca hayat 
dururken, asayiş 
olayları bakımından 
hareketlilik yaşa 
nıyor.

Üst geçit çöktü 
birkisifeci 

şekilde can verdi

İstanbul Avcılar'da 
E5 üzerinde bir 
beton mikserinin 
çarptığı üst geçit 
çöktü. Köprünün 
altında kalan 2 kişi 
hayatını kaybettiği 
öne sürülürken 
İstanbul Emniyet 
Müdürü Selami 
Altınok 1 kişinin 
öldüğünü 4 kişinin 
yaralandığını açık
ladı. Avcılar- 
Topkapı yolu ulaşı
ma kapandı. 
Bölgeye itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk 
edildi. Trafik iptal 
olmuş durumda. 
Bütün yol kapandı. 
Üst geçit içinde 
yolcu olan 
minibüsün üzerine 
çöktü, 1 kişi hay
atını kaybetti. 
ÜZERLERİNE 
ÇÖKTÜ 
Trafik iptal olmuş 
durumda. Bütün 
yol kapandı. Üst 
geçit içinde yolcu 
olan minibüsün 
üzerine çöktü, 2 
kişi hayatını kay
betti.
Olay yerine çok 
sayıda ambulans 
sevk edildi.

TANKERDEN 
SIZINTI İDDİASI

Yakıt tankerinden 
sızıntı olması ve 
yangın çıkma ihti
maline karşı 
güvenlik önlemleri 
alındı.

RADYO TRAFİK:

ÜST GEÇİT TAMA
MEN ÇÖKTÜ 
Geçidin altında 
kamyon ve transit 
kamyonet var. 
Kamyonetten 
yaralılar çıkarıldı. 
Emniyet 
görevlilerinin en 
büyük zorluğu 
vatandaşları uzak
laştırmak. Kaza 
sonrası olay 
yerinde yoğunluk 
yaşanıyor.
Hummalı bir çalış
ma olması rağmen 
kolay kolay kalk
mayacak gibi 
gözüküyor. Ancak 
öncelik ikinci çök
meyi engellemek, 
riski azaltmak. 
Köprünün altında 
kalan araçlarda 
şuan için bir şey 
yok, olay yerindeki 
tüm yaralılar has- 
tanele sevk edildi.

4 YIL ÖNCE DE 
YAŞANMIŞTI 
Dört yıl kadar önce 
İstanbul 
Beylikdüzü'nde de 
benzer bir kaza 
yaşanmıştı.
Damperi açık giden 
araç, insanların 
kullandığı üst 
geçide çarpmış 
ve çok sayıda 
kişinin yaralan
masına yol 
açmıştı. Avcılar E- 
5'te bir kamyonun 
çarptığı üst geçit 
çöktü. Çöken üst 
geçidin altında 
kalan 2 kişi ha 
yatını kaybetti.

GemlikKErfez
ttııli'lı lıı fiııtı ilmi tıımıl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’. ,www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Yener; 62. Hükümet programımla
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

emekliye yeterince yer ayrılmamış”
YARGITAY BAŞKANININ KONUŞMASI..

Yargıtay gibi Cumhuriyetin temel kurumların- 
dan birinin kuruluş toplantısında Cumhurbaş 
kanı yok, TBMM başkanı yok, Başbakan yok, 
Adalet Bakanı yok.

Bu tutum yeni Cumhurbaşkanının seçim 
meydanlarında olduğu kadar Başbakanlık 
uygulamalarda da ‘Benim istemediğim hiçbir 
şey makbulüm değildir’ mantığına dayanıyor.

Kendi istemediği, sevmediği, kafa yapısına 
uymayanlara karşı takındığı tavır birleştirici 
olacağım diye çıktığı yüce makamda bile göre 
vine ayrımcılık ve kutuplaşmayı bıraktığı yer
den sürdürerek başladı.

Yargıtay Başkan ma; “Ya o, ya ben” restini 
çekti.

Yargıtay toplantısı yapıldı, Barolar Birliği 
toplantıda konuştu.

Ali Alkan çok anlamlı konuşma yaptı.
Bu konuşma Yargıtay Başkanlarının tarihi 

konuşmalarından biridir.
Alkan konuşmasında, hukukun ve demokra 

sinin ilkelerini hatırlatırken, yasama, yürütme 
ve yargının kuvvetler ayrımına dikkat çekti.

Yürütenin yargı üzerinde baskı kurmaya 
çalıştığını vurguladı. Ne diyor Ali Alkan:

“Yargıyı isteğe göre dizayn etmeye seçimlere 
müdahaleden endişeliyiz.”

“Yargıtay ve HSYK kanunları yargıya müda
hale girişimidir.”

Yargının, yürütme ve yasama organını . 
denetlemesi zorunluluğunun demokrasilerin 
olmazsa olmazıdır.

Bu konuda da Sayın Alkan şunları söylüyor: 
“Yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmak 

veya yürütmeye bağlı bir yargı oluşturmak, 
yargı denetiminden kaynaklanan meşrutiyeti 
hafife almak olacaktır.”

Yürütmenin başı ve üstü bundan hoşianmı 
yorlar.

O’nun için yargıyı dizayn etmeye çalışıyorlar.
Yargıtay başkanı seçimleri için savcı ve 

yargıçlara Adalet Bakanlığı bürokratları 
aracılığıyla baskı uyguluyorlar. Listeler hazır
lıyorlar.

Yargıyla oynayan yönetimler hep hüsrana 
uğramışlardır.

Teni Türkiye diye yola çıkanlar, baştan hata
larla yola çıktılar

Türkiye Emekliler 
Demeği Gemlik Şube 
si Başkanı Hüseyin 
Yener, gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 62. Hükümet 
Programında 11 mil 
yon emeklinin bek
lentilerinden söz 
edilmediğini belirte 
rek, bu durumun 
kendilerinde üzüntü 
yarattığını söyledi. 
Yener, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
‘‘Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından 
Mecliste okunan prog 
ramda, emeklilerin 
çok daha fazla yer 
alacağını umuyorduk. 
Ancak, emekli toplu
luğunun programı 
gördükten sonra 
karamsarlığa kapıl

dik. Sayılan 11 milyo 
nu bulan emekli, dul 
ve yetimlerimiz her 
hükümet programı 
açıklandığında umut
la ekranlann karşısı
na geçer ve kendileri 
için ne gibi düzen
lemeler, iyileştirmeler 
getirileceğine bakar.

Birçok kez hayal 
kırıklığına uğrasak da 
bu huyumuzdan 
vazgeçmeyiz. Nitekim 
bu kezde emeklileri 
miz umutlannı, bek
lentilerini başka baha 
ra ertelemek zorunda 
kaldı. Öncelikle, 
Başbakanımız Ahmet

Davutoğlu tarafından 
kurulan 62. Türkiye 
Cumhuriyeti hüküme
timize gönülden 
başan diliyoruz. 
Onlann başansı her 
şekil de bu ülkenin 
ve bu ülke insanının 
geleceğininin aydın
lanması anlamına 
gelecektir.” 
Hükümet Programı 
nın mevcut haliyle 
intibak ve promos 
yon bekleyen, 
geçim yükünün hafif 
letilmesini isteyen 
emeklilerin yüzünü 
güldürecek içerikte 
olmadığını belirten 
Yener, emeklinin 
intibak ve promos 
yon beklentisini 
unutmamalarını 
istedi.

i Q i i i îî ÎT

MiisnuııamiHiti
ANNENİN KIZLIK SOYADI...
Bankalardan kredi kartı alırken veya bir cep 

telefonu aldığınızda, sizden Annenizin kızlık 
soyadını sorarlar.

Benim anam 1920 doğumlu.
turrfnufıye'fın ’Kurtfıûugu yiı doğmuş.
Dahası Yunan’ın Gemlik’e girip, Kum la‘yı yak

tığı günlerde.
Anasını kaybettiği için anneannesi büyütmüş 

onu. Sizin anlayacağımız gerçek bir 
Cunfnufıydı çocuğu o'ıara'K 'büyümüş.

O yıllar savaştan yeni çıkılmış, Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuş. Atatürk, devrimlerini 
gerçekleştirmeye başlamış...

Medreseler, tekkeler kapatılmış, harf devrimi 
yapılmış.. Millet Mekteplerinde yeni Türk 
A'fra'oesı öğrdffımeye başlanmış.

AnamdıyffıfK’fİKo'KdıĞa okumuş.
Devletin ona verdiği nüfus cüzdanın yarısı

Arapça, yarısı yeril a'fra'oe ’fıe yazfımıştı.
Bir gün anemin eskilerini karıştırırken o 

nüfus cüzdanını buldum.
Kızlık soyadı olarak “ÖZPEK” yazılmış.
Bunu a'fıeöe ‘nenden başka 'o'iıen yo'Kıu.
Hala bile bana sorarlar.
TURKCELL kızlık soyadı uygulamasından 

vazgeçiyormuş.
Dünkü gazetelerde bununla İlgili haberler var.
Sese daya'ıı yeril b'ır uygriıama baş'ıatiımış.
Doğrusu da bu.
Birçok kişi annesinin kızlık soyadını bilmiyor. 
Bu uygulama sıkıntıları ortadan kaldıracak.

Düzeltme:
Dünkü yazımda Adliye Köyünde bazı

A'KP'iiıerın ev yaptırdığını yazmıştım.
Dün, Enver Şahin aradı. Kendisinin evi 

o'ımadığını söyledi. "Düzeltir özür û'iıerım.
Şahin’ln Güvenil Köyü girişinde evi varmış 

o‘nu da satmış.

Orhangazi’nin tanın
mış işadamlarından 
Erol Efendioğlu ve 
Suzan 
Efendioğlu’nun 
güzel kızları Hatice 
Efendioğlu yaşamını 
Ahmet Seyhan ile 
Zemzem Seyhan’ın 
oğulları Emre 
Seyhan ile 
birleştirdi. 
Orhangazi Rahmi 
Baba Restaurant’ta 
Efendioğlu ailesinin 
yaptığı görkemli 
kına gecesinden 
sonra, Cumartesi 
günü de Bursa 
BUTTİM Nikah 
Salonu’nda genç
lerin nikahları,

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın
dan kıyıldı. Nikah 
töreninde AKP 
Bursa milletvekili

İsmail Aydın kız 
tarafının şahitliğini 
yaptı.
Törene kalabalık 
davetli topluluğu

katıldı. 
Törenden 
sonra kokteyl 
düzenlendi.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, elektrik santrali kurulmasını eleştirdi

Çelik; “Bursa’da tarım yok edilmeye mi çalışılıyor”
Bursa Ziraat Odaları 
il Koordinasyon 
Kurulu Başkanı ve 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı yazıyı açıkla
mada, Bursa 
Ovasının ciğerine 
kömürle çalışacak 
elektrik santrali 
kurulmasını sert 
şekilde eleştirdi. 
Ali Çelik açıkla
masında, ülkede 
uygulanan ülkenin 
büyük sermayeye 
ihtiyacı bulunduğu 
politikaları ile halkın 
onların yanında 
kamını doyuracağı 
politikalarının, 
giderek çok uluslu 
şirketlerin ve onların 
yerli ortaklarının 
yabancı yatırımcıyı 
çağırarak, halkın 
kamını onların 
doyurmasını 
aymazlığına 
düştüğünü söyledi. 
Çelik şöyle konuştu: 
"Gelişmiş uluslara 
bakıldığında önce 
tanmlanna büyük 
destekler vererek 
geliştirmiş. Tarımda 
artı değer yaratılmış, 
sonrası daha sonra 
gelişmiştir. Gelişmiş 
uluslara bakıldığında 
önce tanmlanna 

büyük destekler 
vererek geliştirmiş. 
Tarımda artı değer 
yaratılmış, sonrası 
daha sonra geliş 
miştir. Tabiatı kirlet
meye çalışırsanız, 
tabiatta size 
cimri davranır.
Ülkemizin büyük 
sermayedarlara 
ihtiyacı var. Halk 
onlann yanında 
çalışarak karnını 
doyurabilir poli
tikası, şimdi çok 
uluslu şirketleri ve 
onlann yerli ortak- 
larını ülkede yatırıma 
çağırmaya dönüşen 
" Halkın kamını 
onlar doyursun" 
aymazlığıyla öz ve 
biçim değiştiriyor. 
Gelişmiş uluslara 
bakıldığında önce 
tanmlanna büyük 
destekler vererek 
geliştirmiş. Tanmda 
artı değer yaratılmış, 
sonrası daha sonra 
gelişmiştir. Gelişmiş 
uluslara bakıldığında 
önce tanmlanna 
büyük destekler 
vererek geliştirmiş. 
Tanmda artı değer 
yaratılmış, sonrası 
daha sonra geliş 
miştir Termik santral 
yapıldığında

Termik Santralle 
rinin Çevreye 
Verdiği Zararlar 
Dünya’da sınırlı ve 
kirletici fosil yakıt
ların sorunlan belge
lendikçe ve küresel 
iklim değişikliği 
tehdidi karşısında 
somut önlemler alın
ması gerekliliği 
aciliyet kazandıkça, 
sonsuz ve temiz 
yenilenebilir enerji 
kaynaklan kullanımı
na artan bir yönelim 
olduğu gözlenmek
tedir.” dedi.
Ali Çelik, Dünyada 
birçok ülkenin 
yeniienebiiir enerji 
kaynaklarıyla ilgili 
kullandığına dikkat 
çekerek, "Türkiye’de 
yenilenebilir enerji 
ler için resmi hedef 
ler yoktur; fosil yakıt 
bağımlılığını daha da 

arttıracak, kirli ve 
tehlikeli enerji tesis
lerinin ithalini sağla 
yan ihale planları 
vardır. Türkiye’de 
elektrik enerjisinin 
%70’i çevre kirliliği 
yaratan ve küresel 
ısınmaya yol açan 
fosil yakıtlardan 
(%31-doğal gaz; 
%29-linyit, %10 
petrol türevleri, taş 
kömürü, vb.) elde 
edilmektedir.” şek
linde konuştu.
Çelik açıklamasında 
kömürle çalışan 
elektrik santralleri 
nin kül atıklarının 
çevreyi, ırmakiarı ve 
denizleri kirlettiğine 
de dikkat çekti.
Ali Çelik şöyle 
devam etti: 
“Türkiye’de elektrik 
enerjisinin %70’i 
çevre kirliliği yaratan 

ve küresel ısınmaya 
yol açan fosil yakıt
lardan (%31-doğal 
gaz; %29-linyit, %10 
petrol türevleri, taş 
kömürü, vb.) elde 
edilmektedir. Bu 
nedenle termik 
santraller genellikle 
nehir, göl veya deniz 
gibi soğutma suyu 
kullanılabilecek kay
naklara yakın yerde 
kurulmaktadır. 
Atıkların denize atıl
ması, karaya ser
piştirme çok eskiden 
beri kullanılan 
sorumsuz atık yön
temidir. Termik 
santrallerin en çok 
şikayet edilen ve 
çevreye zaran doku
nan ve yazımızın 
başında da güncel 
örnekler vererek 
açıklamaya çalıştığı 
mız gibi kül atık
larıdır. Örneğin 100 
Megawat gücünde 
bir termik santralde 
1 yılda -3,8x10-5 K 
cal/sn termik etki, 
750 ton Karbon 
monoksit; 45000 ton 
Kükürt dioksit, 3500 
ton katı parçacıklar; 
26000 ton Azot 
oksit; 250 ton 
hidrokarbon; 5560 
m3 kül dışarıya

saçılmaktadır. 
3-Yeşil Bitki Örtüsü 
Gazlardan 
Kuruyacaktı Termik 
santrallerin bacasın
dan çıkan ve bitki 
örtüsünü en çok 
etkileyen gazlar 
kükürt dioksit ve 
azot oksitleridir.
Bitkilerin bu gazlara 
en hassas olan ve 
etkilenen organı 
yapraklandır.
Yapraklardaki 
stomalar vasıtasıyla 
yaprak bünyesine 
giren bu gazlar 
yapraktaki klorofil
lerin yapısını boz
maktadırlar.
Ayrıca yanık etkisi, 
serbest asit halinde 
yüzeysel olarak da 
ortaya çıkabilmekte
dir.” dedi.
Çelik Büyükşehir 
Belediye Başkanına 
seslenerek, "Başta 
Büyükşehir Belediye 
si olmak üzere 
bütün belediyeler, 
sivil toplum örgütleri 
termik santralin 
yapımına karşı 
gelmeleri gerek
tiğine ve çünkü 
insanın yaşamı 
hava, su ve gıdaya 
bağlı olduğuna 
inanıyoruz” dedi.

ÜRETİM ELEMANI
25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENDİOĞIU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

Yağmur Bursa 
trafiğini felç elti

Bursa’da dün öğle 
saatlerinde başla 
yan ve 10 dakika 
süren sağnak yağ
mur yolları Göle 
çevirdi.
Aniden bastıran 
sağanak yağmur 
hayatı olumsuz etk
iledi. 10 dakika 
süren yağmurda 
Göle dönen yollar
da araçların kaldığı 
görüldü. Yollarda 
kalan araçlar çekici 
yardımı ile çekildi.

Yağmurdan en 
çok merkez 
Nilüfer ilçesinde 
Küçük Sanayi 
Sitesi yolu etkilen
di. Küçük Sanayi 
Sitesi yolunda 
Yağan şiddetli yağ
mur sebebiyle 
uzun araç trafiği 
oluştu. Su birikinti
sine giren araçlar 
yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar 
çekici yardımı ile 
çekildi.
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IMıl»fMnC<iTasıv>tlatalütoM»r Süper im ıılnıı to w
Kadınlar erkeklere 
göre daha uzun 
yaşıyor ama daha az 
kazanıyor.
Türkiye ise 148 
ülkelik listede 
ortalamanın altında 
yer alıyor.
Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı 
insani gelişme 
endeksi dışında bu 
yıl ilk kez cinsiyet 
farklarını esas alan 
yeni bir ölçüm 
açıkladı.
148 ülkeyi kapsayan 
Cinsiyete Dayalı 
Gelişme Endeksi’ne 
göre kadınlar yaşam 
süresinde avantajlı 
olsa da gelir 
konusunda erkek
lerin önemli ölçüde 
gerisinde kalıyor.

YAŞAM UZUN, 
GELİR DÜŞÜK

Endekse göre 
Türkiye'de kadın
ların yaşam beklen
tisi ortalama 
78,7; erkeklerin 
ise 71,8 yıl. 
Ancak yaşam bek

hemcinslerine göre 
oldukça düşük.

lentisi uzun olsa da 
kadınların toplam 
gelirden aldığı pay 
erkeklerin üçte biri 
kadar. Endeks kişi 
başına düşen gelirin 
erkekler için 28 bin 
dolarken, kadınların 
yıllık gelirinin 
sadece 8 bin 8 yüz 
dolar olduğunu 
ortaya çıkardı.

TÜRKİYE'DE 
KADINLARIN 
ÖĞRENİM SÜRESİ 
ÇOK DÜŞÜK

Türkiye'deki kadın
ların ortalama 
öğrenim süresi de 
hem erkeklere göre 
hem de dünyadaki

Türkiye ile aynı kat
egoride olan yüksek 
insani gelişme 
ülkeleri arasında 
kadınların ortalama 
öğrenim süresi 7,5 
yıl iken bu süre 
Türkiye'de 6,4 yıl 
oldu. Türkiye’de 
erkeklerin ortalama 
öğrenim süresi ise 
8,7 yıl. insani 
Gelişme 
Endeksi'nde 187 
ülke içinde 69’uncu 
sırada yer alan 
Türkiye, bu rakam- 
iâria kadıniar ve 
erkekler arasında 
eşit fırsatlar yarata

madığı için 
Cinsiyete Dayalı 
Gelişme 
Endeksi'nde 148 
ülke içinde 118. 
sıraya geriliyor.

LİSTENİN BAŞINDA 
Slovenya VAR

insani gelişim 
endeksinde 37’nci 
sırada olan 
Slovakya ise cin
siyete dayalı 
gelişme endeksinde 
listenin zirvesinde 
yer alıyor.

Kadın - erkek 
gelişim değerlerinin 
en yüksek olduğu 
diğer ülkeler ise 
Arjantin ve 
Venezuela. Listenin 
en altında ise 
Afganistan var.

Nijer ve Yemen de 
Cinsiyete Dayalı 
Gelişme 
Endeksi’nde 
Birleşmiş Milletlere 
göre en başarısız 
ülkeler arasında yer 
alıyor.

28 Ağustos'ta 
düzenlenen çekil
işte 6 rakamı bilen 
çıkmayınca ikrami 
ye 9. kez devretti. 3 
Temmuz'daki çekil
işte 984 bin lira 
ikramiyeyle devret
meye başlayan 
Süper Loto 
ikramiyesi, 10 
Temmuz'daki ikinci 
çekilişinde 2 milyon 
lirayı geçti. 
Her devreden hafta 
üzerine ortalama 
1.5 milyon lira ekle
nen ikramiye, 9. 
haftaya 13 milyon 
liralık ikramiyeyle 
devroldu. Son çekil
işte de 6 bilen çık
mayınca 16 milyon 
830 bin 804 lira 10. 
haftaya devretti. Bu 
hafta ikramiyenin 
20 milyon liraya 
yaklaşması bek
lenirken, 6 bilen 
olmadığı taktirde 
11. haftada 
ikramiyenin 25 
milyon lirayı zorlay
acağı tahmin 
ediliyor.
Bu haftaki çekilişte 
6 bilindiği taktirde 
kazanılacak 20 

milyon liraya 136 
bin 986 çeyrek, 34 
bin 246 Cumhuriyet 
altını, ortalama 200 
bin liradan 100 ev 
alınabilir. Bu evler
den aylık 80 bin lira 
kira geliri de elde 
edilebilirken 20 
milyon liranın 
bankaya yatırılması 
halinde aylık 164 
bin lira, günlük ise 
yaklaşık 5 bin lira 
faiz geliri elde 
edilebiliyor.
Dünyanın en pahalı 
otomobili olarak 
bilinen 3 milyon 
900 bin dolarlık 
satış fiyatı olan 
Lamborghini 
Veneno'dan iki 
adet, 2 milyon 
dolarlık Bugatti 
Veyron 16.4 mo 
delinden ise 5 adet 
satın alınabiliyor, 
özel uçak alınmak 
istenirse ikinci eli 2 
milyon lira olan 
Falcon 10 modelin
den 10 adet, 7.5 
milyon dolar yak
laşık fiyatıyla 
Falcon 2000 
modelinden ise 1 
tane alınabiliyor.

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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Yeni Kimlik Kartları 2015 Sonuna Kadar Hazır
Davutoğlu hüküme
tinin öncelikli 
hedefleri arasında 
yer alan elektronik 
kimlik uygula
masının 2015 yılı 
sonunda tamamla
narak vatandaşa 
dağıtılacağı 
öğrenildi.
Türkiye 2015'den 
itibaren bütün 
bilgilerin yüklü 
olduğu çipli kimlik 
kartı kullanımına 
geçiyor. Günlük ha 
yatı önemli ölçüde 
kolaylaştırması bek
lenen akıllı kimlik 
kartlarının başta e- 
devlet ve pasaport 
işlemlerinde kul
lanılacağı belirtiliyor. 
Akıllı kartların 
hayatımıza girme
siyle, 1976'dan 
bu yana Mavi ve 
pembe kullanılan 
nüfus cüzdanları da

tarihe karışacak. 
2015 SONUNDA 
VATANDAŞIN 
CEBİNDE 
10 yıldır gündemde 
olan ve sadece Bolu 
ilinde pilot uygula
ması yapılan elek
tronik kimlik kartları, 
2015 sonuna kadar 
tüm TC. vatan
daşların cebinde ola
cak.
YENİ KİMLİK

KARTLARININ 
ÖZELLİKLERİ;
-Taklit edilemez 
olmakla beraber, 
tahrip ya da tahrif 
edildiğinde tespit 
edilmesine imkan 
veren görsel ve 
mantıksal güvenlik 
özelliklerine sahiptir. 
-En az 10 yıl 
dayanıklılığa sahip 
malzemeden 
üretilmiş olan kart 

gövdesine sahiptir. 
-T.C. Kimlik Kartı, 
vatandaşın rahatlıkla 
taşımasına ve kul
lanmasına olanak 
verecek şekilde, 
kimlik kartları için 
belirlenen uluslarası 
standartlara uygun 
olacak şekilde, stan
dart bir akıllı kart 
boyutlarındadır.
-Vatandaşa ait nüfus 
ve fotoğraf bilgi
lerinin kartın 
üzerindeki yonga 
üzerine güvenli bir 
şekilde kaydedilme
sine imkan verir ve 
bu bilgilerin yetkisiz 
kişiler tarafından 
erişilmesini ve 
değiştirilmesini 
olanaksız hale 
getirir.
-Vatandaşa ait nüfus 
ve fotoğraf bilgi
lerinin önyüzünde ve 
arkayüzünde bulun

durması ile kolay, 
hızlı ve güvenli 
görsel kullanım 
sağlamaktadır.
-Kamu kurum ve 
kuruluşlarında uzak
tan (elektronik) 
sağlanan hizmetlerin 
kullanımı sırasında, 
vatandaşlar için 
kişisel kimlik doğru
lama amacıyla kul
lanılacaktır.
-Standart bir akıllı 
kartın sunduğu 
bütün güvenlik özel
liklerini destekle
mektedir. Kart 
içerisinde yer alacak 
elektronik veriler 
PIN ve PUK korumalı 
olarak saklanacaktır. 
-Sahibinin doğrulan
masını Parmak vek
törü veya PIN 
yardımıyla gerçek
leştirir.
-önyüzünde ve 
arkayüzünde yer 

alan bölgeler ve böl
geler içerisindeki 
bilgiler, Avrupa 
Birliği tarafından 
belirlenen 
DS/CEN/TS 15480-1 
standardına uygun 
olarak geliştiril 
miştir.
-İlk olarak sağlık ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu uygula
malarında kullanıl
maktadır. k 
Vatandaşların, 
provizyon işlemleri 
sırasında nüfus cüz
danları yerine T.C. 
Kimlik Kartlarını kul
lanması suretiyle, 
muayene kayıtlan 
açılacaktır. Muayene 
sonucunda elektron
ik olarak girilen 
reçetelerin, yine T.C. 
Kimlik Kartı kul
lanılarak eczaneler
den temin edilmesi 
sağlanacaktır

Kurbanlık fiyatları belli oldu
Kurban Bayramı 
öncesi vekaletle 
kesim yapacak 
kurum ve kuruluşlar 
fiyatlarını açıkla
maya başladı. 
Kurban Bayramı’na 
sayılı günler kala, 
sivil toplum kuru
luştan ve bazı 
kuramların vekaletle 
kurban kesim fiyat
ları belli oldu.
Türkiye Diyanet 
Vakfı bu yıl vekaletle 
kurbanı yurt içinde 
575 lira, yurt dışında 
ise 400 lira 
karşılığında kese
ceğini açıkladı. 
Deniz Feneri ise yurt 
içinde 640 liraya 
yurt dışında ise 290 
liraya kurban kesimi 

yaparken, Bosna’da 
400 lira, Filistin’de 
800 lira, Suriye’de 
640 lira, Balkanlar 
da ise 400 liraya kur
ban kesecek.
TSK da geçen yıl 
545 lira otan vekale
tle kurban kesim 
bedelini bu yıl 600 
liraya çıkardı. TSK 
yurt dışında kesim 
bedelini ise 275 
dolar ve 210 Euro 
olarak belirledi. Ihlas 
Vakfı ise yurt içinde 
vekaletle kurban 
kesim fiyatını 600 
lira, yurt dışında 
kesimi ise 400 lira 
olarak açıkladı. 
Türkiye Diyanet 
Vakfı (TDV) Mütevelli 
Heyeti ikinci

Başkanı Mazhar 
Bilgin, Diyanet işleri 
Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak dini 
esaslara uygun, her 
yıl vekalet yoluyla 
kurban kesim orga
nizasyonu gerçek
leştirdiklerini belirtti.

Mazhar Bilgin “Yurt 
dışında 61 ülke ve 
bu ülkelerin toplam
da 500 bölgesinde 
Türkiye’den 
görevlendirilecek 
yaklaşık 200 person
elimiz ve gönüllüle 
rimizle birlikte kur
ban kesim ve 

dağıtımı yapacağız. 
Yurt içinde ise il ve 
ilçelerdeki yaklaşık 
160 merkezde kur
ban kesim ve 
dağıtımını gerçek
leştireceğiz” diye 
konuştu.
Geçen sene başta 
Afrika, Afganistan,

Pakistan, Arakan 
olmak üzere 55 
ülkede, 165 bölgede 
89 bin 362 hisse kur
banın kesilerek etle 
rinin ihtiyaç sahip
lerine dağıtıldığı bil
gisini paylaşan 
Türkiye Diyanet Vak 
fı Mütevelli Heyeti 
İkinci Başkanı 
Mazhar Bilgin “Bu 
yıl da Türkiye’nin 
mazlum coğrafyalar
da ümit ışığı ola
cağına inanıyoruz. 
TDV olarak 2014 yılı 
kurban organizas 
yonu kapsamında 
gelmesi beklenen 
kurban vekaletlerine 
göre, 150 bin hisse 
kurban dağıtımı 
planlıyoruz” dedi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
.. «il <"

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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Acık flse kanıt tarihi Jefiistl
Milli Eğitim 
Bakanlığı açık öğre
tim lisesi kayıtların
da 26 Eylül olan son 
başvuru tarihini 12 
Eylül olarak 
değiştirdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Hayat 
Boyu öğrenme 
Genel Müdürlüğüne 
bağlı faaliyet 
gösteren ve milyon
larca vatandaşa 
eğitim imkanı veren 
açık öğretim 
okullarının 2014- 
2015 eğitim öğretim

lal kula W insim sonuçlan »çıtlandı
Eğitim öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin isimleri açık
landı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafından* 2014- 
2015 eğitim-öğretim 
yılında eğitim öğre
tim desteği almaya 
hak kazanan öğren
cilerin isimleri ile 
destek alacak özel 
okulların 
"www.meb.gov.tr"

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

yılı 1. dönem yeni 
kayıtları başladı. 
Mesleki açık öğretim 
lisesinin yeni kayıt
larının 1-19 Eylül'de 
il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinin 
belirlemiş olduğu 
meslek liselerince, 
(mesleki ve teknik 

internet adresinden 
bugün saat 17.00'de 
açıklanacağı öğre
nildi. Eğitim öğretim 
desteği için 180 bin 
637 öğrenci ve 4 bin 

SATILIK ZEHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAGA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Anadolu liseleri ve 
imam hatip liseleri), 
açık öğretim lis
esinin yeni kayıt
larının ise 1-26 
Eylül'de tüm halk 
eğitimi merkezi ve 
mesleki eğitim 
merkezlerinde bulu
nan irtibat büroların

361 kurum başvur
muştu. Eğitim ve 
öğretim desteği 
almaya hak kazanan 
özel okulların ve 
öğrencilerin isimleri 

ca yapılacağı duyu
rulmuştu.
Ancak, TEOG 
sınavları sonucunda 
bir ortaöğretim 
kurumuna yerleşen 
ancak bu okullara 
devam etmeyi tercih 
etmeyerek açık 
öğretim liselerine 
kaydolmak isteyen 
öğrencilerin halen 
kayıtlı bulundukları 
kontenjanların 
boşalmasını 
sağlamak amacıyla 
kayıt tarihleri 1 
Eylül-12 Eylül 
olarak yeniden belir
lendi.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

bakanlığın resmi 
internet sayfasında 
bugün yayım
lanacak. Okul önce
si özel kurumlara 
gidecek öğrencilere 
2 bin 500, özel 
ilkokullara gidecek 
öğrencilere 3 bin, 
özel ortaokul ve 
liselere gideceklere 
yıllık 3 bin 500, 
temel liselere ise 3 
bin lira eğitim öğre
tim desteği verile
cek.

GemikKErfez
tlllll'll İli ılıılı ilmi uııttıl___

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 5136111 
05324930377

HA I
“SUYUNU BOŞA 

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ağustos ayının zam şampiyonu kiraz
Tüketici fiyatları 
bazında ağustos 
ayında en yüksek 
fiyat artışı yüzde 
37,67 ile kirazda 
görüldü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, geçen 
ay zam şampiyonu 
kiraz oldu. Kirazın 
fiyatı yüzde 37,67 
artış gösterdi. Bu 
ürünü fiyatı yüzde 
34,68 artan limon ve 
fiyatı yüzde 21,01 
artan salatalık izledi. 
Ağustosta fiyatı en 
çok artış gösteren 
diğer ürünler arasın

da yüzde 18,37 ile 
domates, yüzde 
17,70 ile yurt içi bir 
hafta ve daha fazla 
süreli turlar, yüzde 
11,27 ile kabak, 
yüzde 9,45 ile 
yumurta, yüzde 
5,37 ile mercimek, 
yüzde 4,99 ile 
şarap, yüzde 4,59 ile 
beyaz peynir, yüzde 
4,07 ile şehirlerarası 
otobüs ücreti yer 
aldı.

EN ÇOK ARMUT 
UCUZLADI 
Geçen ay fiyatı 
düşen ürünlerin

başında ise armut 
geldi. Ağustosta 
armutun fiyatı 
yüzde 18,42 
düşerken, bu ürünü 
fiyatı yüzde 18,37 
düşen kavun ile 
fiyatı yüzde 14,42 

azalan karpuz izledi. 
Ağustosta kadın 
ceketi fiyatı yüzde 
10,60, patates yüzde 
10,18, erkek gömleği 
yüzde 7,63, çocuk 
tişörtü fiyatı yüzde 
7,21 azaldı.

Geçen ay fiyatı 
en az artan ürün 
ise yüzde 1,44 ile 
dana eti oldu. 
TÜİK'in tüketici 
fiyatları endeksine 
göre, ağustosta 
aylık bazda fiyatları 
en fazla artan ürün
ler ile bunların bir 
önceki aya göre 
değişim oranları 
şöyle: 
Kiraz 37,67 
Limon 34,68 
Salatalık 21,01 
Domates 18,37 
Yurtiçi bir hafta ve 
daha fazla süreli 
turlar 17,70

Kabak 11,27 
Yumurta 9,45 
Mercimek 5,37 
Şarap 4,99 
Beyaz peynir 4,59 
Şehirlerarası otobüs 
ücreti 4,07 
Süt 2,89
Kuru kayısı 2,72 
Tereyağı 
(Kahvaltılık) 2,70 
Spor müsabakaları
na giriş ücreti 2,66 
Termosifon 2,63 
Çay 1,95 
Makarna 1,95 
Gazeteler 1,90 
Dana eti 1,44

8 auda 8.7 milyon turist geldi
Antalya'ya bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde gelen turist 
sayısı 8 milyon 755 
bin 566 kişi olarak 
belirlendi.
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü veri
lerinden yaptığı der
lemeye göre, ağus
tosta kente gelen 
turist sayısı geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,61 
artış gösterdi. 
Geçen ay kenti 1 
milyon 955 bin 
595'i yabancı 
olmak üzere 2 
milyon 20 bin 338 
kişi ziyaret etti. 
Turistlerin milliyet
lerine göre dağılımı
na bakıldığında 
Ağustos'ta en fazla 
ziyaretçi 633 bin 514 

kişi ile Rusya 
Federasyonu'ndan 
geldi. Rusya'yı 455 
bin 761 kişi ile 
Almanya, 81 bin 754 
kişi ile Hollanda, 70 
bin 725 kişi ile 
İngiltere ve 56 bin 
90 kişi ile İsveç 
takip etti.
- İsrail'den gelen tur
ist sayısında keskin 
düşüş
Yaklaşık bir yıldır 
artış trendinde olan 
İsrail'den gelen tur
ist sayısında geçen 
ay keskin bir düşüş 
kaydedildi. Geçen 
yılın ağustos ayında 
İsrail'den 18 bin 336 
kişi Antalya'yı 
ziyaret ederken, bu 
yılın aynı ayında bu 
ülkeden gelen kişi 
sayısı 8 bin 693

oldu. 2013'e göre 
düşüş oranı yüzde 
52,59 olarak belir
lendi.
Geçen yılın aynı 
dönemiyle 
kıyaslandığında 
İran'dan gelen turist 
sayısı yüzde 66,24, 
Almanya'dan gelen 

turist sayısı yüzde 
20,97, Hollanda'dan 
gelen turist sayısı 
yüzde 20,91, 
Azerbaycan'dan 
gelen turist sayısı 
yüzde 56,51, 
ABD'den gelen turist 
sayısı yüzde 60,69 
arttı. Söz konusu 

dönemde Suriye'den 
gelen ziyaretçi 
sayısı da yüzde 
119,28 artış göster
di.
- Ocak-ağustos 
dönemi
Antalya'yı bu yılın 
ocak-ağustos döne
minde 308 bin 927'si 
yerli olmak üzere 
toplam 8 milyon 
755 bin 566 kişi 
ziyaret etti. 8 ayda 
gelen turist sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 3,53 arttı.
Milliyetlere göre 
bakıldığında 8 
ayda Rusya 
Federasyonu'ndan 
2 milyon 788 bin 

46 kişi, Almanya'dan 
1 milyon 873 bin 
720 kişi,

Hollanda'dan 
403 bin 604 kişi, 
İngiltere'den 
319 bin 526 kişi, 
İsveç'ten 268 
bin 656 kişi, 
Ukrayna'dan 
233 bin 136 kişi, 
Kazakistan'dan 
232 bin 37 kişi, 
Belçika'dan 205 
bin 739 kişi, 
Polonya'dan 
184 bin 701 kişi 
kenti ziyaret etti. 
Ocak-ağustos 
döneminde İran'dan 
gelen turist sayısı 
97 bin 351, 
İsrail'den gelen 
turist sayısı 
74 bin 980, 
Suriye'den gelen 
turist sayısı da 
3 bin 492 olarak 
belirlendi.
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

513 13 53

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamuk kale
DEMİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
S Özer Turizm
Kanberogiu-Eaada*

Kamil Koç

0*12 OO 26
013 06 13

013 20 77
012 1O 72

012 O1 03

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

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

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hoşt.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mar.Sağ.  Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

BUSKİ
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

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

Gemlik Karfez Hinini

_________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAftlTICILAB
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 53
Ergaz 513 33 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 35 00
BP Gaz 514 59 sı
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz Sı4 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET ;;
Tuncay Otogaz S13 49
Baysa Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 4965 

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)

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



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR

KREDİ KARTI İLE SATIŞ JMKANI
% 50 PEŞİN 24 AY VADE:.. *

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
3^jıgm^İrc(m^<Öa(îirÇbumm

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.manastifemlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiiemlak

MANASTIR EMLAK »WlR EM

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastifemlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiiemlak
http://www.manastiremlakgemlik.com
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Kuruluş:1973

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, W| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

5 Eylfil 2Q14 Cnma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediye Meclîsi’nin Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

unvw.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Meclisle ruhsal tartışması
CHP Kurultayı....

Cumhuriyet Halk Partisi bugün Ankara’da 
büyük kurultayını topluyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra alı
nan sonuç CHP içinde Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilere 
neden olunca, Kılıçdaroğlu da 5-6 Eylül de 
Kurultay'/ toplayacağını açılmamıştı.

CHP içinde ulusalcı kanat olarak bilinen 
Baykalcılar ile Yalova Milletvekili - Grup 
Başkanvekili Muharrem Ince’nin basın 
karşısında Kılıçdaroğlu’na sert eleştirileri ve 
kurultayda adaylığını açıklaması ile gelişen 
olaylar bugün yeni tasfiyeleri getirecek mi 
göreceğiz. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan Eylül ayı top 
lantısında, yerel basında çıkan haberler gündeme damgasını 
vurdu. CHP grubu adına konuşan Özgür Aksoy, halkın imar 
müdürünün imzadan kaçındığı, 30-40 adet yapı ruhsatını 
başkanvekilinin imzalamasının nedenini sordu. Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, “Başkanvekili insiyatifi kullanmıştır. 
Ben olsam kullanmazdım” dedi. Haberi sayfa 4’de

Mitli 
araçta 

umunca 
yakalaıüı
Gemlik’te bir 
kişinin, düz kontak 
yöntemiyle çaldığı 
A.P. ye ait 16 AP 
353 plakalı otomo
bille kaza yaptık
tan sonra yol 
kenannda uyuya 
kaldığı ileri sürül 
dü. Zanlı, polis 
tarafından gözaltı
na alındı. Zanlının 
üzerinde ayrıca 
esrar bulundu.
Haberi sayfa 2’de

00 ® 00 V •

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km

Umurbey Paşabahçeler Mevkii
Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru"
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

vo uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr,

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

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

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unvw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Türkiye Emekli 
Astsubaylar Derneği 
Genel Başkanı 
Ahmet Keser, 
TEMAD'ın Gemlik 
şubesini ziyaret 
etti.
Genel Başkan 
Ahmet Keser, 
Bursa İl Başkanı 
H. Şinasi Doğaç, 
genel merkez 
yöneticileriyle 
beraber Gemlik 
şubesini ziyaret 
etti.
Doğaç, Gemlik 
şubesinin çok 
güzel bir yerde 
olduğunu görmek
ten memnun 
olduğunu dile 
getirdi.

Doğaç, "Türk

Silahlı Kuvvetlerine 
uzun süre hizmet 
eden astsubay
larımızı nezih 
ortamlarda görmek 
bizi mutlu ediyor. 
Önümüzdeki 
dönemde çeşitli 
hamleler

yapacağız" 
dedi.
Türkiye emekli 
Astsubaylar 
Derneği Şube 
Başkanı Ömer 
Dönmez ise, fahri 
üyeler ve kadınların 
iştirakiyle Gemlik 

şubesinin çok 
daha iyi noktaya 
geldiğini ifade 
etti.

53 üyesi bulunan 
Gemlik şubesinde 
30 civarında 
fahri üye 
bulunuyor

DAVUT AMCA İŞİTME 
CİHAZINA KAVUŞTU

Gemlik Belediye 
si'nin Sosyal Proje 
ler Kapsamın daki 
yardımları sürüyor. 
Gençali Mahalle 
sinden 72 yaşındaki 
işitme engelli Davut 
Olmez’in talebini de 
yerine getiren Gem 
lik Belediyesi, Öl 
mez’e işitme cihazı 
aldı. Cihazı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz adına 
Davut ölmez’e tes
lim eden Kültür ve 
Sosyal İşler Müdür

Vekili Halil İbrahim 
Atış, hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 
Gemlik Belediyesi 
daha önce de çok 
sayıda akülü sakat 
arabası ile solunum 
ve işitme cihazını 
ihtiyaç sahiplerine 
teslim etmişti. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sosyal pro
jeler kapsamındaki 
yardımların artarak 
devam edeceğini 
söyledi.

TflHTnil ÇARŞI HUM 
YERİ HİZMETE GİRİYOR

Çaldığı araçta uyuyunca vakaland

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Kurşunlu Mahallesi 
Muhtarlığı ve 
Kurşunlu Kadınlar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Demeği 
ile birlikte yaptığı 
Kurşunlu Mahallesi 
Tahtalı Çarşı Pazar 
Yeri 6 Eylül 
Cumartesi Akşamı 
Saat 20.00’de 
hizmete giriyor. 
8 Dönümlük arazi 
üzerinde kurulacak 
olan Pazar yerinde 
Gemlik Belediyesi 
taş parke döşeme, 
çevre düzenlemesi 
ve alt yapı çalış
masını tamamladı. 
Kurşunlu Muhtarlığı 
ve Kadınlar 
Yardımlaşma Derneği 
de yine Gemlik 
Belediyesi ile birlikte 
açılışa Türk Sanat 
Müziği sanatçısı 
Oktay Yıldınm’ı

davet etti. Türk Sanat 
Müziği eserleri ile 
renklenecek olan 
açılışa tüm Gemlik 
ve Bursa halkını 
davet eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilçenin 
tüm mahalle ve 
sokaklarını olduğu 
gibi Kurşunlu’yu da 
cazibe merkezi 
haline getireceklerini 
söyledi.
Kurşunlu halkının 
içme suyu sorunu 
içinde çözüme yakın 
olduklarını belirten 
Refik Yılmaz, Eylül 

ayında başlayacak 
içme suyu çalış
maları ile Doğancı 
Barajından 
Kurşunlu’ya su 
hattı döşeneceğini, 
2016 yılında 
tamamlanacak 
Büyük Kumla Barajı 
sonrasında da böl
genin içme suyu 
ihtiyacının kökten 
çözüleceğini 
müjdeledi.
Refik Yılmaz, Tahtalı 
Çarşı Pazar Yerinin 
de Kurşunlu halkına 
hayırlı uğurlu 
olmasını diledi.

Gemlik’te bir kişinin, 
düz kontak yöntemiy 
le çaldığı otomobille 
kaza yaptıktan sonra 
yol kenarında uyuya 
kaldığı ileri sürüldü. 
Zanlı, polis tarafın
dan gözaltına alındı. 
Bursa'da çaldığı 
araçla kaza yaptı.. 
Alınan bilgiye göre, 
polis ekipleri, 
Gemlik-Kumla 
Mahallesi yolunda 
A.Pye ait 16 AP 353 
plakalı otomobilin 
kenardaki aydınlatma 
direğine çarptığı 
ihbarı üzerine olay 
yerine gitti. İçinde 
kimsenin bulun
madığı aracı incele 
yen ekipler, arka 
koltukta LCD ekranlı

ELEMAN
ZEYTİN İŞLETMESİNDE (ALIŞACAK 

TECRÜBELİ BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR 
GİRGİN TABIM IİRÜHLERİ TİC.KOLL.STİ

Müracaat Tel: 572 52 08

bir televizyon gördü. 
Ekipler, otomobilin 
düz kontak yapılarak 
çalıştırıl dığını tespit 
etti. Aracın çalınmış 
olabileceği ihtimali 
doğrultusunda 
çevrede arama yapan 
ekipler, bir kişinin yol 
kenanndaki çekyatta 
uyuduğunu fark etti. 
Bu kişinin, ilçede 
birçok araç hırsızlığı 
olayına karışan Y.V. 
olduğu belirlendi.

Kumla Mahallesi nde 
park halindeki söz 
konusu otomobili 
düz kontak yön
temiyle çalıştırarak 
çalan Y.V'nin, tele
vizyonu ise açık 
unutulan balkon 
kapısından girdiği 
evden çaldığı ve 
Gemlik'e giderken 
kaza yaptığı sap
tandı. Üzerinde 3 
gram esrar bulunan 
Y.V, gözaltına alındı.

GemlikK°rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da, başkaları
na ait kimlik bilgi
lerini internet 
üzerinden ele 
geçirip bankalardan 
kredi çeken çeteyi 
banka memurunun 
dikkati yakalattı. 
Olay merkez 
Osmangazi 
ilçesinde meydana 
geldi. Başkalarına 
ait kimlik bilgilerini 
internet üzerinden 
ele geçiren çete, bu 
kişilerin kimlik 
numaralarını kulla
narak SMS ile 
bankalardan kredi 
başvurusunda 
bulundu. Krediler 
onaylanır onaylan
maz sahte kimlik 
hazırlayan çete 
üyeleri, parayı çek
mek üzere 
Gençosman PTT 
şubesine gitti. Çete 
üyelerinden Ahmet 
Ö., H.A.Ö.'nün adına

Ellerini mMen ienalasm oldu
Bursa’da bir kadın,, 
düğün cemiyeti için 
geldiği kardeşinin 
evinde lavaboda 
fenalaşarak hayatını 
kaybetti.
Olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, Tuna 
Mahallesi Meriç 
Sokağı üzerindeki

TIB'ın altında can verdi
Orhangazi’de, TIR'la 
çarpışan motosiklet 
sürücüsü hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, saat 17.00 
sıralarında plakasız 
motosikleti ile 
Orhangazi'den 
İznik istikametine 
seyreden Halil Erkul 
(42), Üreğil 
kavşağı yakın 
larında, 
karşı istikametten 
gelen Vehbi 
Soykan (40) 
idaresindeki 10

düzenlenmiş sahte 
kimliği banko 
memuruna uzattı. 
Nüfus cüzdanının 
sahte olduğunu 
anlayan memur, 
şahsı oyalayarak 
polise haber verdi. 
Asayiş Şubesi 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık ekip
leri, Ahmet Ö’yü 
kredi parasını bek
lerken gözaltına aldı.

TS 240 plakalı tır 
ile çarpıştı. 
Hurdaya dönen 
motosikletin

sürücüsü Erkul, 
yol kenarına fırladı. 
Sağlık ekipleri 
kaza yerine

Olayı soruşturan 
polis, Ahmet Ö’nün 
suç ortaklarının 
daha önce de 5 ayrı 
sahte kimlikle çeşitli 
şubelerden para 
çekip kaçtığını 
belirledi. Bunun 
üzerine operasyonu 
derinleştiren polis, 
suç ortakları Ateş K. 
ve Serdar O’nun 
kaçtığı aracın 
plakasını belirledi.

bir evde meydana 
geldi. Düğün vesile
siyle kardeşinin 
evine giden Şengül 
Özkara, lavaboda 
fenalaştı. 44 yaşın
daki Özkara için 
yakınları hemen 
ambulans çağırdı. 
Kalp spazmı 
geçirdiği düşünülen

Topçular vapur iske
lesinden feribota 
binerek İstanbul'a 
kaçmak isteyen iki 
dolandırıcı, kıyıya 
yanaştıklarında 
Kocaeli jandarması 
tarafından gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk 
edilen 3 şüpheli 
tutuklanırken, olayla 
alakalı iki kişinin 
arandığı öğrenildi.

Özkara, kaldırıldığı 
Devlet 
Hastanesi’nde kur
tarılamadı. Savcılık 
olayla alakalı soruş, 
turma başlattı. 
Özkara’nın cesedi, 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi için 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.

geldiğinde 
Erkul'un öldüğünü 
belirledi.
Orhangazi-iznik 
yolunda trafik akışı 
kontrollü olarak 
sağlanırken, 
tır şoförü jandarma 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Ote yandan 
kazayı haber 
alan Halil Erkul'un 
yakınları hastaneye 
akın ederken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Düğün yolunda 
lacidan dönüldü

İnegöl’de, ağaca 
çarpan özel otomo
bildeki 5 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa’daki 
akrabalarının 
düğününe gitmek 
üzere yola çıkan 29 
yaşındaki Mehmet 
Dönmez idaresin
deki özel otomobil, 
Domaniç'ten İnegöl 
istikametine geldiği 
sırada, İnegöl- 
Domaniç yolunun 
16. kilometresinde
ki virajı alamayıp, 
yolun sağındaki 
ağaca çarptı. Özel

Yaslı adam 
Gemlik’teki evinde 

ölü kulundu
Komşuları tarafın
dan kendisinden 
haber alınamayan 
yaşlı adam evinde 
ölü bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Mahallesi 
Kayıkhane 
mevkiinde bir 
apartmanın birinci 
katında yalnız 
yaşadığı öğrenilen 
73 yaşındaki 
Ahmet Sarı’dan 
haber alamayan 
komşuları, durumu 
polise bildirdi. 
Polis ekipleri, evin 
çevresinde yaptık
ları inceleme son
rası yaşlı adamın 
evine çilingir 

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■mnSl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

otomobil sürücüsü 
Mehmet Dönmez 
ile Naile Dönmez, 
Sema Özkan, Tuba 
Özkan ve Saime 
Özkan yaralandı. 
Yaralılara ilk müda
haleyi, haber ver
ilmesi üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 ekibi 
yaptı. İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
tedavi altına alındı. 
Yaralıların hayati 
tehlikesinin bulun
madığı, kazayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü belirtildi.

yardımı ile girdi. 
Ölü bulunan 73 
yaşındaki adamın 3 
ya da 4 gün önce 
vefat ettiği tahmin 
edilirken, ölümü 
şüpheli bulunan 
Ahmet Sarı’nın 
cenazesi, nöbetçi 
doktorun 
incelemesinin 
ardından kesin 
ölüm nedeninin 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk edildi. Olayla 
alakalı soruşturma 
sürerken, yaşlı 
adamın evde tek 
yaşadığı, çocuk
larının da 
Eskişehir’de bulun
duğu öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesj.com

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

Belediye Meclisî’rıîn Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı

Mecliste ruhsaııartısması
CHP kurultayı...

18. CHP Kurultayına "Birlik ve Kardeşlik 
Kurultayı” adı verilmiş.

CHP Grup sözcüsü Haluk Koç, dünkü 
açıklamasında Kurultay’ın temasının 
"CHP’ de demokrasi, Türkiye’de demok 
rasi ve ülkede özgürlük, ülkede hukuk 
devletinin egemen olması” olarak açık
ladı.

Bugün yapılacak Kurultay’da Genel Baş 
kan seçimi yapılacak.

Şimdilik kurultayda 2 aday çıkacağı 
anlaşı lıyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce..
Bir sürpriz olur mu bilmem.
Bana göre bu seçimin sonucu baştan 

belli.
CHP’nin kurultay delegelerinin çoğu 

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından belirlen
di.

Dün yapılan bilgilendirmede, Parti 
Meclisi’ne İl başkarılarının da alınacağı 
açıklandı.

İstanbul İl Başkanı bunların baş sırasın
da.

Ince’nin çıkışı bence 2015 seçimlerinden 
sonrası için.

Muharrem İnce, parti tabanında sevilen 
bir isim.

Ancak baskın bir Kurultay ile sonuç 
alması büyük sürpriz olur.

Ulusalcı kanada ele uzatmasına karşın, 
o eli tutan olmadı.

uıukalcııarın amacı r'ârlî Meclisine 
girmek.

Çarşaf liste ile yapılacak olan seçimler 
yarın gerçekleşecek.

Bugün yapılacak olan Genel Başkan 
seçimlerinin sonucu bir gün sonra yapıla
cak parti meclisi seçimlerini de etkileye
cek.

CHP Kurultay’ın son günü Tüzük 
değişikliği konusunu ele alacak.

Sıkıştırılmış bir kurultayda tüzükte ne 
gibi demokratik değişiklikler yapılacak 
bilmiyorum.

Bu konuda Genel Başkanın tekelinde 
olan milletvekili adaylarının belirlenmesi, 
belediye başkanlarının belirlenmesi 
değişecek mi?

Demokratik sol bir tüzük yapılacacak 
mı?

Bana sorarsanız CHP’de değişen bir şey 
olmayacak.

CHP 2015 seçimlerinden sonra asıl deği 
şiklik yaşanacak.

CHP’nin Gemlik’ten kurultay delegesi 
yok.

İl Başkanı Metin Çelik listesine 
Gemliklileri koymadı.

İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan ve 
Meclis Grup sözcüsü Özgür Aksoy 
bugünkü kurultayı dinlemek için 
Ankara’ya gitti.

Dönüşte izlenimlerini soracağım.
Ne diyelim, 18. CHP Kurultayının 

sonuçları şimdiden hayırlı ve de uğurlu 
olsun.

Eylül ayı Belediye 
Meclis toplantısının 
birincisi Çarşamba 
günü gerçekleşti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
çağrısı üzerine 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde 
23.07.2014 tarihli 
meclis tutanağının 
okunup kabulünden 
sonra gündem mad
delerinin görüşül 
meşine geçildi. 
Gündem mad
delerinden önce 
Başkanlık Divanına 
siyasi partilerin 
verdiği önergeler 
kabul edildi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz tarafın
dan meclise 
sunulan bir önerge 
de Belediyeye ait 
bazı gayrimenkul- 
lerin satılmasının 
gündeme alınması 
istendi.
Bunların Küçük 
Kumla’daki benzin 
istasyonu, Gemlik 
Orhangazi Yolu’nda 
bulunan Umurbey 
Zeytin Satış 
İşyerlerinin arkasın
daki işyeri gibi yer
lerin olduğu öğrenil
di.
Önerge, komisyon
lara havale edildi. 
Daha sonra CHP 
adına söz alan Grup 
Sözcüsü özgür 
Aksoy, yerel basın

da belediye ile ilgili 
ciddi iddiaların 
ortaya atıldığı, 30-40 
kadar yapı ruhsatı 
mn ilgili imar ve 
şehircilik müdürü 
nün imzadan kaçın 
dığını, Belediye 
Başkanvekilinin 
bunları imzaladığı 
ve kamuoyunda 
“Belediye’de Neler 
Oluyor?” diye soru
ların sorulduğunu 
belirtti. Buna cevap 
veren Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
vekilinin insiyatifini 
kullandığını söyledi. 
Bunun üzerine, 
Özgür Aksoy, imar 
işlerinde özel af mı 
çıkarıldığını sordu. 
Yeniden söz alan 
Başkan Yılmaz, 
“Ben olsaydım, bu 
insiyatifi kullan
mam. Ancak, beledi 
ye başkanvekilleri 
belediye başkanlar! 
kadar belediye 
başkanma vekalet 
ettikleri için tam 
yetkilidir. Başkan 
vekili arkadaşımız 
insiyatif kullan
mıştır." şeklinde 
konuştu.
CHP grubu bu konu
da önerge vererek, 
araştırma kurulu 
kurulmasını istedi. 
Ancak, Belediye 
Başkanı konunun 
ruhsat konusunun 

incelenmesi için 
imar komisyonuna 
gönderilmesini iste
di.
Özgür Aksoy, daha 
sonra Belediyede 
çalışan birçok per
sonelin yerlerinin 
değiştirilmesinin 
sebebini sordu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bu 
konuda yaptığı açık
lamada, Her bele 
diyede her memu
run değişik yerlerde 
çalışabileceğini, 
yapının da bu 
olduğunu ifade etti. 
Yılmaz, Belediye 
veterinerinin hafri 
yat alanında görev 
lendirilmesi üzerine 
de; "Bu konuda 
hayvan severlerin 
bir şey dediği yok. 
Ama, Hakan seven
lerin sesi çıkıyor” 
diye yanıt verdi. 
Yılmaz, konuş ma 
sında köylere yapı 
lan futbol sahaları 
konusunun yapımı
na devam edileceği
ni, hizmetin her 
köye götürüleceğini 
söylerken, kendi
sine ait hiçbir köyde 
villasının bulun
madığını belirterek, 
"Ben, mal varlık
larımı göreve geldi 
ğimde mal beyan
namemde belirttim.” 
şeklinde konuştu. 
CHP grubu

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’n 
deki gasilhanede 
Belediyenin hizmet 
vermeme konusunu 
önerge olarak 
meclise sundu. 
Ayrıca, kentin iki 
noktasına sokak 
hayvanlarının ihti 
yacını gidermesi 
için otomatik yem 
ve su makineleri 
konmasını önerdiler. 
Başkan Refik 
Yılmaz, bu konunun 
çözülmesi için ilgili 
daireye gerekli tali
matı vereceğini 
söyledi.
Özgür Aksoy 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
"Belediyede herşey 
ben yaptım anlayışı 
ile yürütülüyor. 
Bütçeyi doğru 
dürüst yapmadınız. 
Bütçenin stratejik 
planları yok. bu 
konu meclise de 
gelmedi.
Borusan ve Çim- 
taş’a arsa sattınız 
Ancak, yargıdan 
satışı iptal ettirdik. 
Şimdi de Türkiye’nin 
en pahalı pazar 
yerini yapıyor 
sunuz. Pazar yeri 
bittiğinde pazar 
yerinin açılışında 
size bunun için 
mutlaka bir madalya 
takmaklar”

mm ABONE OLDUNUZ MU?
■msanuiB abone olun okuyun okutun

T M A “SUYUNU BOŞA I *.WIA HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama* 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın J
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llİHHİmiMlIl MIHIM lllll Mr.
Bütünşehir uygula
masının ardından 17 
ilçeye hizmet veren 
BUSKİ, banka kon
forunu aratmayan 
tahsilat büroları ve 
24 saat kesintisiz 
hizmet veren çağrı 
merkezi ile hizmette 
kalite çıtasını üst 
seviyeye çıkardı. 
BUSKİ’nin 152 Evler 
Mahallesi’ndeki 
yenilenen tahsilat 
şubesi ile çağrı 
merkezini ziyaret 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
çağrı merkezinin 
Türkiye’deki en iyi 
işletim sistemine 
sahip merkezlerden 
biri olduğunu 
söyledi.
BursalIların sağlıklı 
suya erişimi nok
tasında 17 ilçede de 
altyapı yatırımlarını 
aralıksız sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
diğer taraftan 
gelişen teknolojiye 
paralel olarak vatan
daşların hizmete 
erişimini de azami 
düzeyde kolay
laştırıyor.
Bu çalışmalar kap
samında BUSKİ’ye

ait su faturası tahsi
lat merkezleri, banka 
konforunu aratma 
yacak şekilde yeni 
den dizayn ediliyor. 
İç ve dış görüntüsüy 
le tamamen yenile
nen 152 Evler Mahal 
lesi’ndeki tahsilat 
merkezi, vatandaş 
ların ferah bir ortam
da hizmet almalarını 
sağlıyor.
Bu arada 152 Evler 
Mahallesi’ndeki tah
silat bürosunun alt 
katı da ‘Alo 185’ 
çağrı merkezi olarak 
yeniden dizayn edil
di. Çağrı merkezi 
hizmet alanına 17 
ilçe de dahil edilir 
ken, tüm ilçelerden 
yapılan aramalarda 
abonelerin sorun
larına çözüm üretili 
yor, Toplam 35 per
sonelle günün 24 
saati kesintisiz şe 

kilde verilen 
hizmette, arıza 
kaydı, talep, şikayet, 
fatura ve abonelik 
bilgileri gibi tüm 
işlemler kolaylıkla 
yapılıyor.
Vatandaşlardan 
gelen arıza ihbarları, 
görevliler tarafından 
anında bakım 
onarım ekiplerine 
bildirilirken, söz 
konusu sorunlar . 
kısa zamanda 
çözüme kavuşturu
luyor. Geri bildirim 
uygulaması ile 
vatandaşlar da 
yeniden bil
gilendiriliyor.

Hizmet kalitesi 
giderek artıyor

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yenilenen 
tahsilat bürosu ile 

çağrı merkezini 
ziyaret etti. 
Beraberindeki 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’dan çalış
malar hakkında bilgi 
alan Başkan Altepe, 
“Daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir kent 
için hizmet altyapı 
mızı da sürekli iyileş 
tiriyoruz. Türkiye’nin 
en iyi işletim siste 
mine sahip çağrı 
merkezini Bursa’ya 
kazandırdık. 90 ayrı 
hat ile verilen hiz 
mette vatandaştan 
mız telefon başında 
dakikalarca bek
lemeden anından 
görevlilere ulaşa
biliyor. Sorunlar 
anında anza ekiple 
rine bildiriliyor ve 
sorun da kısa 
zamanda çözüme 
kavuşuyor. Bunun 
yanında 4 olan 
mobil tahsilat aracı 
sayımız 10’a çıktı. 
Bir noktada tahsilat 
için uzun kuyruk 
oluştuğu andan bir 
aracımızı oraya yön
lendirip, vatan- 
daşlanmızın uzun 
süre beklememesini 
sağlıyoruz” diye 
konuştu.

ENGELLİ 
ÖĞRENCİLER 

nvsnpfl

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
girişimleri, Avşa 
Belediyesi’nin 
davetlisi ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla organ
ize edilen öğren
cilere yönelik 
Avşa Tatil Gezisi 
başladı.
9 Eylül’e kadar 
sürecek tatile 77 
zihinsel engelli 
öğrenci ve aileleri 
katıldı. Dernek 
Başkanı Tamer 
Sivri, Bursa

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a katkıların
dan dolayı 
teşekkür ederek, 
Avşa Belediyesinin 
davetlisi olarak git
tiklerini söyledi. 
Kültürel ve 
Sosyal Projeler 
kapsamındaki 
gezinin 9 Eylül’e 
kadar süreceğini 
anlatan Tamer 
Sivri, gezi ve etkin
liklerin 
belediyelerin de 
desteğiyle süre
ceğini vurguladı.

IİBETİM 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

Şirketlerin Pazara 
Giriş Belgelerine, 

25 Bin Dolara 
Kadar Destek

Pazara Giriş Belge 
lerinin Desteklen 
mesi ile İlgili Para- 
Kredi ve Koordinas 
yon Kurulu'nun 
kararı Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Türkiye'de sınai 
veya ticari 
faaliyette bulunan 
şirketlerin pazara 
giriş belgeleri 
alımına yönelik 
destekleri kap
sayan Karar, 
Türkiye'de ticari 
veya sınai 
faaliyette bulunan 
şirketler tarafından 
çevre, kalite ve 
insan sağlığına 
yönelik teknik

mevzuata uyum 
sağlanabilmesini 
teminen akredite 
edilmiş kurum veya 
kuruluşlardan alı
nacak kalite, çevre 
belgeleri ile insan 
can, mal emniyeti 
ve güvenliğini gös
terir işaretler ile 
tarım ürünlerine 
ilişkin laboratuvar 
analizleri ve belge
lendirme işlem
leriyle ilgili harca
maların belirli bir 
bölümünün 
Destekleme ve 
Fiyat İstikrar 
Fonu'ndan 
karşılanmasını 
amaçlıyor,



5 Eylül 2014 Cuma GemlikKörfez Sayfa 6

EnnelMırııııa
Fırsatlarınılan Yararlanacak

Bursa'd a bir kır
tasiyeci, Çin'de imal 
edilen ve kansero
jen madde içerdiği 
iddia edilen kır
tasiye ürünlerine 
dükkanının dış 
cephesine astığı 
afişle tepki gösterdi. 
Günümüzde çok 
karşılaştığımız 
’Made in China' 
imzasının yaygınlaş
ması BursalI 
esnafları mağdur 
ediyor. Okulların 
açılmasına kısa bir 
süre kala Bursa'da 
kırtasiyeciler, kalite
siz ve Çin malı ürün
lerin vatandaşları 
mağdur ettiğini, 
insanların kaliteli ve 
kalitesiz ürünleri 
ayırt edemez duru
ma geldiğini 
vurguladı.
Kanserojen madde 
içeren kırtasiye 
ürünlerinin satıl
masına tepki 
gösteren Bursa 
Kültür Merkezi 
(BKM), dükkanının 
dış cephesine, 
"Kırtasiye ürünler

imiz kanserojen 
madde içermemek
tedir" afişi astı. 
Kanser riski taşıyan 
ürünlerin çocukların 
sağlığını tehdit 
ettiğini belirten 
Bursa Kültür 
Merkezi satış 
sorumlusu Emin 
Barca, "Biz müess- 
esemizde kansero
jen madde içeren 
ürünler bulundur
muyoruz. Tamamen 
kaliteli ve insan 
sağlığına, özellikle 
çocukların sağlığına 

zarar vermeyen 
ürünler satıyoruz. 
Bizim için önemli 
olan müşterilerim
izin sağlığı. Ürünler
imizin hepsinde CE 
belgesi bulunmak
tadır. Tavsiyemiz, 
halkımızın almış 
olduğu ürünlerin CE 
belgesine sahip 
olmasına dikkat 
etmesidir. Biz bu 
konu hususta ne 
kadar hassas 
olduğumuzu göster
mek için büyük bir 
afiş hazırladık ve 

kanserojen madde 
içeren ürün sat
madığımıza dair 
halkımızı ve müşter
ilerimizi bil
gilendirdik" dedi. 
Okula yeni başlaya
cak olan torununa 
kırtasiye malzemesi 
almaya gelen Pervin 
Doruk, "Kesinlikle 
kanserojen madde 
içeren ürün almıyor 
ve kullanmıyoruz. 
Çocuklarımızın ve 
kendi sağlığımız için 
dikkat ediyoruz" 
diye konuştu.

Eurodesk Temas 
Noktaları Destek 
Hibe Programı kap
samında 'Engeller 
Eurodesk ile Aşılır* 
projesini yürüten 
Gençlik Meclisi, 
Engelliler Meclisi 
işbirliğiyle 
Bursa'daki işitme, 
ortopedik ve görme 
engelli bireylerin 
durumlarına uygun 
materyaller hazır
ladı. Proje kap
samında oluşturu
lan materyallerin 
yerelde ve ulusalda 
engelli bireylere 
yönelik Avrupa fır
satlarını tanıtması 
ve sürece katkı 
sağlaması hedefle 
niyor. Toplantıya, 
BKK Genel Sekre 
teri Enes Battal 
Keskin, Yerel Gün 
dem Şube Müdürü 
Neslişah Kuşku, 
Engelliler Meclisi 
Başkanı İbrahim 
Sönmez, Gençlik 
Meclisi Başkan 
Yardımcısı Gözde 
Büktel, BKK Sivil 
Toplum ve Projeler

Ofisi Sorumlusu 
Başak Saygı Şahin, 
Gençlik Meclisi ve 
Engelliler Meclisi 
üyeleri katıldı. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği (Ab) süre
ciyle beraber 
Avrupa fırsatların
dan Türkiye'deki 
gençlerin de yarar
lanması için yoğun 
çaba harcandığını 
söyleyen BKK 
Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, 
bu çerçevede 
Ankara'da Ulusal 
Ajans kurulduğunu, 
geliştirilen bazı 
projelere hibe sağ
landığını dile 
getirdi. Eurodesk 
Yerel Temas 
Noktası olan 
Gençlik Meclisi'nin 
de 'Engeller Euro 
desk ile Aşılır* 
projesiyle Ulusal 
Ajan sa başvur
duğunu ve kabul 
görmesin de 
engellilerin bu 
sürece dahil edil 
meşinin büyük rol 
oynadığı anlatıldı.

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

r 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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Özel okul desteğinde eli başvuru Mam
Milli Eğitim Bakanı 
Avcı, "Özel okul için 
verilecek eğitim 
öğretim desteğinde 
ek başvurular, 8-18 
Eylül'de alınacak" 
dedi.
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, özel okula 
devam edecek 
öğrencilere verilecek 
eğitim öğretim 
desteğinde 
70 bine yakın boş 
kontenjan için ek 
başvuruların

8-18 Eylül'de Haber"de yayım-
alınacağını bildirdi. lanan "3 Gün"
Avcı, TRT programına

katılarak gündeme 
ilişkin soruları 
yanıtladı.
Özel okullara devam 
edecek 250 bin 
öğrenci için eğitim 
öğretim desteği kon
tenjanı verildiğini 
anımsatan Avcı, bu 
destek için 180 bin 
637 başvuru geldiği
ni ve başvuruların 
sonuçlandığını 
belirtti.
Okul öncesi özel 
kurumlara gidecek

öğrencilere 2 bin 
500, özel ilkokullara 
gideceklere 3 bin, 
özel ortaokul ve 
liselere gideceklere 
yıllık 3 bin 500 lira 
eğitim öğretim 
desteği verileceğini 
dile getiren Avcı, 
"Burada ek başvuru 
imkanı var. 'Buraya 
ben müracaat 
edemedim, geç 
kaldım, sonradan 
haberim oldu' diyen
ler için söylüyorum.

8-18 Eylül arasında 
biz ek müracaatlar 
alacağız. Çünkü hala 
70 bin imkanımız 
var. 19 Eylül'de 
biz kimler bu ek 
müracaatların 
içinde desteğe hak 
kazandılar onu 
ilan edeceğiz.
20-25 Eylül arasında 
tercihlerini <. 
yapacaklar" 
açıklamasında 
bulundu.

Facebooklan isyan ettiren uygulama
Facebook videoları 
otomatik oynatması 
kullanıcılara yara
madı.
Şikayetler artınca 
Facebook da 
konuyla ilgili 
açıklama yapma 
gereği hissetti. 
Otomatik başlatılan 
videolar, özellikle 
tablet ve cep telefo
nundan internete 
bağlanıldığında 
internette gezinme 
deneyimini oldukça 
yavaşlatıyor. Bunun 
yanı sıra 5 dakikalık 
kota aşımı için öde
nen ücret 3 lirayı 
buluyor.
Tüketici Hakları 
Derneği Başkanı 
Turhan Çakar, bu 
şekilde otomatik 
başlayan video 
içeren sitelerin müş
terilerin hizmet 
öncesi bilgilendirme 
hakkını ihlal ettiğini 

söyledi. Bundan 
kaynaklanan aşırı 
ücretlerin de müşteri 
hakkı ihlali 
olduğunu dile 
getiren Çakar, kul
lanıcıları bu konuda 
bilinçli davranmaya 
çağırdı.

FACEBOOK'TAN İLK 
AÇIKLAMA

Sosyal paylaşım 
sitesi Facebook, 
videoların otomatik 
oynatılmasına 
ilişkin, "Videoların 
minimum veri kul
lanması için gereken 
hassasiyeti gösteriy
oruz" açıklamasında 
bulundu. Videoların 
sadece ekranda 
kaldığı sürelerde 
aktif olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
video üzerinde bek
lenmediği takdirde 
aşırı bir veri kul

lanımı olmayacağı 
kaydedildi.

FACEBOOK'TA 
VİDEOLARIN 
OTOMATİK 
OYNATILMASINI 
ENGELLEYİN

Popüler sosyal 
paylaşım platformu 
Facebook, her 
geçen gün biraz 
daha büyüyor ve 

yeni özellikleriyle 
kullanıcılarının 
karşısına çıkmayı 
sürdürüyor. Tabii bu 
özellikler arasında 
sevilenler olduğu 
gibi tepkiyle 
karşılananlar da var. 
Mesela “video ön 
izleme” modu gibi. 
Mutlaka dikkatinizi 
çekmiştir. Son gün
lerde Facebook’taki 
videolar kendi

kendilerine çalışıyor 
ve eğer izlemek 
isterseniz üzerine 
tıklayarak sesli hal
lerini izleyebiliyor
sunuz. Facebook, 
bir nevi ön izleme 
modu hazırlayarak 
videoların daha ilgi 
çekici hale gelmesi
ni istemiş olabilir, 
ancak öte yandan 
özellikle kotalı inter
net kullananlar için 

bu pek de iyi bir 
uygulama değil. 
Eğer Facebook’a 
PC’den bağlanıyor
sanız. Hemen 
Ayarlar sekmesine 
gidin. Ardından sol 
tarafta en alt köşede 
“Videolar” başlığını 
göreceksiniz. 
Ona da tıklarsanız 
sizi “Video 
Ayarları” başlığı 
karşılayacak ve 
burada yer alan 
“Videoları Otomatik 
Oynat” seçeneğini 
kapatarak bu ön 
izleme uygulamasın
dan kurtulabilirsiniz. 
Bu uygulamanın 
telefonunuzda da 
kapalı olmasını 
istiyorsanız, 
telefonunuzda da 
Facebo ok’un 
ayarlar kısmına 
giderek ayrıca 
kapatmanız 
gerekiyor.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Vakıf üniver
sitesinde okuyan bir 
öğrenci kaldığı der
sler için ödediği 
parayı yargı kararıy
la geri aldı. 
Başarısız oldukları 
dersleri tekrar 
okurken ikinci bir 
ödeme yapan öğren
cilerin bu paraları 
geri alabilmesinin 
önü açıldı. Üstelik 
bu paralan 10 yıllık 
geriye dönük almak 
da mümkün.
İstanbul'daki bir 
vakıf üniver
sitesinde okuyan 
öğrenci İstanbul 4. 
Tüketici 
Mahkemesi'ne 
kaldığı derslere 
ilişkin ödediği ek 
ücretler için dava 
açtı. Davadan çıkan 
karar, okulun aldığı 
ücreti geri ödemesi 
yönünde oldu. Fakat 
vakıf üniversitesi 
karara itiraz ederek 
davayı temyize 
taşıdı. Ancak açılan 
davayı değer
lendiren Yargıtay 3. 
Hukuk Dairesi, 
emsal teşkil edecek 
kararında öğrenci
lerin vakıf üniver
sitelerine ödemiş 
olduğu başarısız 
kaldığı derslere 
ilişkin ek ücretlerin

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

üniversite açısından 
sebepsiz zengin
leşme teşkil ede
ceğine hükmetti.
YENİ KANUNA 
GÖRE ZAMANAŞIMI 
10 YIL 
Mahkeme öğrenci
den alınan paranın 
faiziyle birlikte 
öğrenciye geri 
ödenmesine karar 
verdi. Kararı değer
lendiren Avukat 
Cevat
Kazma,"Yargıtay'ın 
aldığı karara göre 
vakıf üniversiteleri 
bu ücreti öğren
cilere geri ödemek 
zorunda. Öğrenciler, 
Yeni Borçlar 
Kanunu'na göre bu 
ücretleri her durum
da 10 yıl geriye 
dönük olmak üzere 
mahkeme yoluyla 

’ SATILIK ZEYTİHLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA

MEVKİİNDE 2709 M2
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

alabilecektir" şek
linde konuştu.
YARGITAY KARARI 
EMSAL TEŞKİL 
EDECEK
Kararın tüm öğren
ciler için emsal 
teşkil edecek bir 
içtihat olduğunu 
belirten Cevat 
Kazma, "Yargıtay bu 
kararında vakıf 
üniversitelerinin 
ticari bir işletme 
olduklarına dair bir 
yorum yapmıştır. 
Kararı veren yerel 
mahkemenin de 
tüketici mahkemesi 
olması önemlidir. 
Sebepsiz zengin
leşme ciddi bir 
hukuk ihlalidir ve 
Yargıtay çok kritik 
bir konuda önemli 
bir karar vermiştir. 
Bu kararla birlikte

Vakıf üniver
sitelerinde okuyan 
tüm öğrenciler 
bugüne kadar 
ödemiş oldukları 
başarısız derslere 
ilişkin ek ücret 
bedellerini 
mahkeme yoluyla 
geri alabilirler" dedi. 
ÜCRETLER 15-50 
BİN TL 
Türkiye'de 70'in 
üzerinde vakıf 
üniversitesi 
bulunuyor. Eğitim 
ücretleri 15 ile 50 
bin TL arasında 
değişen vakıf 
üniversitelerinin en 
yoğun olduğu il ise 
İstanbul. Öğrenciler 
başarısız oldukları 
dersleri yeniden 
almak için ek ders 
ücreti ödemek 
zorunda kalıyor.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■ 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL-.5142021

GemlikKErfez
tıııli'lı İli tünül ilmi tııtml

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KAŞCDE 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.corn

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corn
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Türkiye 4 yılda 16 nasamak yükseldi
Dünya Ekonomi 
Forumu’na (WEF) 
göre Türkiye küresel 
rekabette son dört 
yılda 16 basamak 
yükseldi.
WEF Küresel 
Rekabet Endeksi 
Direktörü Margareta 
Drzeniek Hanouz, 
Türkiye'nin Dünya 
Ekonomik 
Forumu'nun Küresel 
Rekabet 
Endeksi'nde 2010- 
2011 döneminde 61. 
sırada yer aldığını, 
2011-2012 döne
minde önce 59.

sıraya, geçen yıl ise 
43. sıraya yük
seldiğini söyledi. 
Türkiye'nin geçen yıl 
bulunduğu 43. 
sıradan, bu yıl iki 
basamak gerileyerek 
45. sıraya yerleştiği
ni belirten Hanouz, 
"Türkiye 2011-2012 
yıllarında reformların 
geri dönüşünü 
gördü ve daha yük
sek bir seviyeye yer
leşti. Bu yıl 45. 
sıraya gerilemesi 
çok küçük bir 
hareket. Biz bunu bir 
dengelenme olarak

görüyoruz" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Türkiye'nin Küresel 
Rekabet

Endeksi'nde son 
dört yılda 16 
basamak yükselme
sine ilişkin olarak 
değerlendirmede

bulunan Hanouz, 
şunları kaydetti: 
"2010 -2012 yıllan 
arasında Türkiye'nin 
küresel rekabette 
çok pozitif bir ivme 
kazandığın gördük. 
2012 yılında Türkiye 
rekabet endeksinde 
dengelenmeye 
başladı. Pozitif ivme- 
lenme birçok alan
dan kaynaklanıyor. 
Türkiye'de kurumlar 
zaman içerisinde 
gelişti. Makro 
ekonomik temeller 
alanında da kısmen 
gelişme kaydedildi.

Bu da pozitif ivme- 
lenmeye yardımcı 
oldu." 
Türkiye'de son 
yıllarda eğitim 
alanındaki reform
larının da küresel 
rekabet endeksinde 
yükselmesine itici 
güç oluştur 
duğunu vurgulayan 
Hanouz, "Eğitim ve 
inovasyon alanların
da dikkate değer 
gelişmeler oldu. 
Türkiye'de 2010'dan 
bugüne gördüğümüz 
pozitif güçlü yönler 
var" dedi.

Cııla fiyatlarmıla son 4 yılın zirvesi
Gıda ve alkolsüz 
içecek fiyatlarındaki 
yıllık artış ağustos 
ayında yüzde 14,44 
ile son dört yılın en 
yüksek seviyesine 
ulaştı.
Mevsim normal
lerinin üzerindeki 
kuraklık işlenmemiş 
gıda fiyatlarının yıl
lık ortalamanın çok 
üzerinde yükselme
sine neden olurken, 
manşet enflasyonun 
da yüksek tek haneli 
seviyelerinde 
kalmasına sebep 
oluyor.
AA muhabirinin 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, 
enflasyonda yüzde 
24,5 ağırlığa sahip 

gıda ve alkolsüz içe
cekler bu yılın ağus
tos ayında bir önce
ki yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,44 
artış gösterdi. Gıda 
ve alkolsüz içecek
lerdeki fiyat artışı 
yıllık bazda Ekim 
2010'dan bu yana en 
yüksek seviyesine 
ulaştı.
Yıllık yüzde 9,54'lük 
enflasyona ana har
cama gruplarının yıl
lık katkısı 3,52 puan
la en yüksek gıda ve 
alkolsüz içecekler 
oldu.
Mevsim normal
lerinin üzerindeki 
kuraklık işlenmemiş 
gıda fiyatlarındaki 
artışın ana sebebi 
olarak gösterilirken 
ekonomistler, tarım

ürünlerine yönelik 
aktif bir dış ticaret 
politikanın gıda fiy
atlarındaki yukarı 
yönlü riskleri sınır
layabileceğin! ve 
gıda enflasyonunda 
belirgin bir düşüş 
için hububat ithalatı
na uygulanan 

vergide indirime 
gidilmesi gerektiğini 
ifade ediyor.
- * Eylül ayına dair 
öncü veriler uç risk
lerin geride kaldığı
na işaret ediyor" 
Konuya ilişkin AA 
muhabirine açıkla
malarda bulunan

Odeabank 
Ekonomik 
Araştırmalar Müdürü 
İnanç Sözer, ağus
tos ayında tüketici 
enflasyonu aylık 
bazda beklentilerin 
sınırlı üzerinde 
geldiğini belirterek, 
"TL'nin ilk yarıdaki 
yüklü değer kay
bının ve gıda fiyat
larındaki hızlı yük
selişin ikincil etkiler
ine bağlı olarak 
çekirdek enflasyon
daki düşüş (yüzde 
9,75'ten yüzde 
9,68'e) ise beklentil
erden daha sınırlı 
kaldı" dedi.
Bu dönemde gıda 
dışı,enflasyon ise 
yüzde 8,2'den yüzde 
yüzde 7,9 ile beş 
ayın en düşüğüne 

gerilediğini ifade 
eden Sözer, her ne 
kadar enflasyonun 
mevcut seviyesi ve 
ağır kuraklık 
koşullarına bağlı 
olarak gıda fiyatları
na dair belirsizlikler 
yukarı yönlü risklere 
işaret etse de, 
TL'deki stabilizas 
yon, petrol fiyat
larındaki son düşüş 
ve gıdada düzelt
menin yılın son 
çeyreğinde geleceği 
varsayımı altında 
2014 yılı enflasyon 
tahminlerini yüzde 
8,2 ile değiştir 
mediklerini söyledi. 
Sözer, eylül ayına 
dair öncü verilerin 
uç risklerin geride 
kaldığına işaret 
ettiğini belirtti.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ' 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal* 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 00 13
Pagaaua Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 013 12 12
Aydın Turlun 01 3 20 77
SOsar Turtam 012 1O 72
Kanbaroglu-Eaaday 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mar.Sağ.Ocafiı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER
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

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

Akcan Petrol
MAR-PET „
Tuncay Otogaz O13 4B
Beyza Potrol si3 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4966 

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)

fflliKSİHHİ
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



ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALIM

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...
^ngin^JBcrcan ’übianan

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

http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


KAVLAK^...«MmANSN HAZİNİM*’

DOĞANIN HÂZİNESİ Zeytinyağı 
^Kestane ŞekerrçflH|| 
Yöresel Reçelleri 
Kozmetik Ürünleri 

manammtüketicinin güven ve bereni-1 Uzanmıştır,

^îtayiıîilı,

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, J&j 

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

«İTİN «M. H i

B1W®5Î2 
www.kaviak.conn.tr

3109^ h

EZt5

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

CHP’nin Olağanüstü Kurultayı yapıldı 

Kılıcdaroğiu 
yeniden genel

SüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SONUCU BAŞTAN BELLİ İDİ...
Dün günümün büyük bölümünü CHP’nin 18. 

Kurultayında Genel Başkan adaylarını dinleme ve 
tv.kanattanndaki yorumla izlemekle geçirdim.

Önceki günkü yazımda da belirttiğim gibi, CHP 
kongresinin sonucu baştan belli idi.

Siyasi Partilerin Genel Başkanlar!, parti tüzük
lerini kendi saltanatlarını sürdürerek hazırlatırlar. 
Bu tüzüklerle delege seçimlerini yaptırırlar.

Bu delegeler kurultaylarda sevgili Genel 
başkanlannı seçerler.

Bu seçimlere de demokratik seçim derler.
Kimse kimseyi kandırmasın,
Bizdeki siyasi partilerin tümünün tüzükleri anti

demokratiktir.
CHP Kurultayında Muharrem Ince’nln aday 

olması bir cesaret işiydi.
Çünkü, delege yapısı belliydi. Devamı 4’de

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllardan beri Tıp 
Merkezi olarak hizmet veren, daha sonra 
Konur Hastaneleri ve ardından Acıbadem 
Hastaneleri grubuna bağlanan Konur Tıp 
Merkezi, Hürriyet Caddesi’nde, Baytaş İnşaat 
tarafından yapılan Modern binasının açılışı 
için son düzenlemelerini yapıyor. Syf2’de

nâskan

CHP’nin Olağanüstü Kurultay'ında 
Kemal Kılıçdaroğlu 740 oyla yeniden 
genel başkan seçildi. Muharrem İnce 
ise 415 oy aldı. Böylece, 1181 dele
genin oy kullandığı kurultayda Kılıçdar 
oğlu yüzde 64.1, Muharrem İnce ise 
yüzde 35.9 oy aldı. Haberi sayfa 4’de

H • . , W 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 ■UHHDF’. SBH
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, im'' F Mdİm T'ıfl
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi rfılPKR-H'r T l»v ar ^vMı 4 ?***¥«

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir Ltji İİ|D,M 1.111 L İı). Lr 4ı/ı t M h.n ite
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 

ispatlar, engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM” der ve başanr.

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.kaviak.conn.tr
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yeni Konur Tıp Merkezi açılışa gün sawr
İstiklal Caddesi’nde 
uzun yıllardan 
beri Tıp Merkezi 
olarak hizmet 
veren, daha sonra 
Konur Hastaneleri 
ve ardından 
Acıbadem 
Hastaneleri 
grubuna bağlanan 
Konur Tıp 
Merkezi, Hürriyet 
Caddesi’nde, 
Baytaş İnşaat 
tarafından yapılan 
Modern binasının 
açılışı için son 
düzenlemelerini 
yapıyor.
Yetkililerden 
aldığımız bilgilere 
göre; İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan Tıp 
Merkezi’ndeki Dahiliye, Çocuk, 

Kadın Doğum,
Genel Cerrahi, 
Fizik Tedavi,

Ortopedi, Göz 
Hastalıkları

hekimlerinin ile 
Acil Hekimliği

binada da devam 
ettireceklerini, 
buna ilevaten 
Nöroloji 
doktorunun da 
bir süre sonra 
göreve başlayacağı 
belirtildi.
Alınan bilgiye 
göre, Yeni 
Konur Tıp 
Merkezi’nde, 
Radyasyon, 
Emar, Tomografi, 
ultrasonoğrafı 
ve grafikler 
cihazlarının da 
hizmet vereceği 
açıklandı.
Konur Tıp 
Merkezi yeni 
binasında 
24 saat acil 
hizmeti 
verilecek.

t
II V

Manastır’da bulunan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nun 
yeni binası 15 Eylül 
2014 Pazartesi günü 
açılışa hazırlanırken, 
bugüne kadar eğitim 
ve öğretim yapılan 
eski binanın da 
yıkımına başlandı. 
Eski Gemlik 
Kaymakamı ve Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik’in destekleriyle 
geçtiğimiz yıl inşaatı
na başlanan ve 2014- 
2015 eğitim ve öğre
tim yılına yetiştirilen 
32 derslikli yeni 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
binasının temizlik 
işlemlerine başlanır 
ken, okulunun 15 
Eylül 2014 Pazartesi 
günü başlayacak 
olan yeni eğitim ve 
öğretim yılına 
hizmete gireceğini 
söylediler. Bugüne 
kadar Manastır 
Bölgesi’nde ilk ve 
orta dereceli öğren
cilere hizmet veren 
ancak, depremsellik 
açısından ‘çürük’ 
olduğu belirlenen 
okul bu haliyle yıllar
ca tehlikeli bir şek
ilde hizmet vermişti. 
Yıkılan eski bina yeri 
bahçe olarak kul
lanılacak.

ELEMAN
ZEYTİN İSLETMESİNDE ÇALIŞACAK

TECRÜBELİ BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR
BIRGIH11BIM URUN1EBI TIC.KOLLSTI

Müracaat Tel: 572 52 08

üiiliiiHüıiııillliiiitllıa
Bursa’da, 16 
Ağustos tarihinden 
bu yana yasa dışı 
avcılık yapan 34 
kişiye toplam 16 bin 
833 TL para cezası 
kesildi.
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli 
Parklar 2. Bölge 
Müdürlüğü ekip
lerinin koruma çalış
maları devam ediy
or. Ekipler, 2014- 
2015 av dönemi 
başlangıcı olan 16 
Ağustos tarihinden

bu güne kadar yasa 
dışı avcılık yapan 34 
kişi hakkında yasal 
işlem gerçekleştirdi.

Bu şahıslara, toplam 
16 bin 833 TL idari 
para cezası uygu
landı.
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lataiısilamraMotamMtırtaıtaKtB
Orhangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 3 
kişi yaralandı. 
Göl yolunda 
seyreden 
34 AF 2630 plakalı 

kamyonun şoförü 
Metin Temel (39), 
önündeki Yaşar 
Aytekin (54) 
idaresindeki 16 ZG 
742 plakalı otomo
bili sollamak istedi. 
Kamyonu fark 
etmeyen Aytekin, 
sağ şeritten iskele 
istikametine dön
mek için direksi 
yonu kırınca kam

İznik’te, traktörün 
altında kalan bir 
çocuk hayatını 
kaybetti. Kaza, 
İznik'e bağlı Karate 
kin köyünde mey
dana geldi. 3 yaşın
daki Yunus Çakmak, 
babaannesiyle bir
likte yürüyüşe çıktı. 
Köy meydanında 
babaannesinin 
elinden kurtulan 
küçük Yunus, yolun

HM miliiı olrt MI Milli
Kendisini bir kamu 
kurumunda müdür 
olarak tanıtan bir 
kişi, bir süre sohbet 
edip samimiyet kur
duğu vatandaşın 
500 lirasını 'geri 
vereceğim' diyerek

Mî MM iman araçlara ceza mili
Bursa’da gece yarısı 
gürültü kirliliğine 
sebep olan abartı 
egzozu takan ve 
kurallara uymayan 
araçlara ceza yağdı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesinde vatan
daşların ihbarı 
üzerine abart 
egzozlu arabalar 
üzerinde trafik 
uygulaması

yona çarp- 
tı.Otomobilin çarp
masıyla yoldan 
çıkan kamyon tar
laya uçtu. Kazada, 
kamyon sürücüsü 
Metin Temel ile 

alıp kayıplara 
karıştı.
Osmangazi 
ilçesinde ikamet 
eden S.E., yanına 
gelerek kendisini bir 
kamu kurumunda 
müdür olarak tanı

başlatıldı. Gece 
gündüz abart egzo
zla dolaşan 
araçların çevreye 
rahatsızlık vermesi 
üzerine vatandaşlar 
Emniyet Genel 
Müdürlüğüne mail 
atarak şikayette 
bulundu. Bunun 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme 

yanında bulunan 
Ömer Kılıç (47) ve 
Abdullah Zarah (20) 
yaralanarak, 112 
ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 

tan kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişiyle sohbet et 
meye başladı. Sözde 
müdür, bir süre 
sonra samimiyet 
kurduğu S.E.'den 
'Gece saat 23.00'te 

şube Müdürlüğü 
ekipleri Yıldırım 
ilçesinde abart 
egzozlu ve modi- 
fiyeli araçlar 
üzerinde uygulama 
başlattı. Kurallara 
uymayan sürücülere 
172 TL para cezası 
kesildi. Trafik 
polisleri, ilk kez 
yakalanan araç 
sürücüleri ceza 

kaldırıldı. Otomobil 
şoförü Aytekin’e 
polisler yardım 
etti. Kazada havası 
inen otomobilin 
tekerini polisler 
şişirdi.

karşısına fırlayınca,, 
H.I’nın (54) kul
landığı 16 PS 387 
plakalı traktörün 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Torununun öldüğü 
nü gören babaanne 
fenalık geçirdi. 
Traktör sürücüsü 
gözaltına alınırken, 
küçük Yunus'un ölü 
mü ailesini yasa 
boğdu.

getireceğim' diyerek 
500 lira istedi. Para 
yı alan kişi, verilen 
saat geçmesine rağ
men geri gelmeyin 
ce dolandırıldığını 
anlayan S.E., soluğu 
karakolda aldı.

kesip egzozlarını 
standartlara uygun 
hale getirmeleri 
konusunda uyardı. 
İkinci kez yakalanan 
araçların ise trafik
ten men edileceği 
bildirildi.
Benzer uygulama 
şehrin tüm 
noktasında her 
gün devam 
edecek.

Korkunç kazada 
mucize kurtuluş

Bursa’da duran 
aracı fark etmeyen 
motosiklet 
sürücüsü, kamyo
netin arka camını 
patlatan kazadan 
kafasındaki kask 
sayesinde hafif 
sıyrıklarla kurtuldu. 
Kaza, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ankara Yolu 
Caddesi Davutdede 
Metro istasy
onunun yakınında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 U 7147 
motosiklet 
sürücüsü E.Ü. 
önünde giden 16 
LKZ 70 plakalı araç

Kavga sonrası kalp 
tirizi geçirdi

Osmangazi’de 
kahvehanede çıkan 
kavga sonrası 
fenalaşan 54 
yaşındaki Yaşar 
Sularoğ lu, 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Küçükbalıkh 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Yaşar 
Sularoğlu, henüz 
çıkış sebebi bilin
meyen kahve
hanedeki kavga 
sonrası fenalaştı. 
Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen 112 
Acil ambulansı ile 

sürücüsü M.Y.’nin 
aniden durmasıyla 
duran kamyonete 
arkadan çarptı.
Vurduğu aracın 
arka camını patla
tan E.Ü., başındaki 
kask sayesinde 
kazayı ufak sıyrık
larla atlattı.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekibi E.Ü.’yü 
kontrol amaçlı 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesine 
kaldırırken, polis 
ekipleri ise kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Yüksek ihtisas 
Eğitim Ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Yaşar 
Sularoğlu, müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Sularoğlu'nun 
cenazesi, kesin 
ölüm sebebinin 
belirlenmesi 
amacıyla Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı. Savcı, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı. 
Yaşar 
Sularoğlu'nun 
kavga sonrası kalp 
krizi geçirdiği tah
min ediliyor.
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Güne Bakış
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı yapıldı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

SONUCU BAŞTAN BELLİ İDİ...

CHP Kurultayında Muharrem İnce 1.5 
saat konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 1 saat konuştu.
Konuşma yeteneği ve sahne performansı 

derecelendirmesinde Muharrem İnce 
Kılıçdaroğlu’na göre daha başanlıydı.

Kılıçdaroğlu, 5 seçime giren bir genel 
başkan olarak 2015 seçimleri için bir şey 
vaad etmedi.
Bilinen şeyleri konuştu.
Partinin sağa kaydığı konusunda uzun 

konuşma yaptı.
Bu konuşması başta beni tatmin etmedi.
Yeni bir şey aranıyorsa, partide daha 

sert disiplin getireceği, daha dişi plinize 
bir parti anlayışı ile muhaliflerini sustu
rarak yeni Tayyip Erdoğan modeli gerçek
leştireceği anlaşılıyor.

CHP’nin geleneksel yapısında parti 
içinde muhalefet ve demokrasi olur.

Dünkü kongrede Kılıçdaroğlu ile İnce’nin 
eşleriyle yan, yana oturması demokratik 
bir görüntü sergiledi.

Her iki aday da beklentilere cevap vere
cek yeni bir yapılanmadan söz etmedi.

İnce’nin sahnedeki konuşma performan
sı, kendine beklenenden çok oy getirdi.

Seçim sonuçları baştan da belirttiğim 
gibi Kılıçdaroğlu’nun alacağı belliydi.

Ama Muharrem İnce’nin 415 oy alması 
bence büyük sürprizdir.

Kılıçdaroğlu, 740 oydan çok bekliyordu.. 
Kongrede sonuç değişmedi.
Bu gün yapılacak Parti Meclisi seçımlen 

de Genel Başkan için önemli.
Kılıçdaroğlu’nun listesinin delineceği, 

İnce’nin aldığı oydan belli oldu.
CHP 2015 seçimlerinde bugünkünden 

yüksek oy alamazsa, Kılıçdaroğlu o 
koltukta oturamaz.

Sağdan ünlü isimleri taç yaparak sol 
siyaset yapılmaz.

Sosyal Demokrat parti kendini yerilıeme- 
lidir.

1920’H yılların CHP veya 1970’H E^vıuı 
yılların CHP’si o günlerin siyasi söylemleri 
ile yoluna devam edemez.

Dünya değişiyor.
Emek kavramı da değişiyor.
CHP kuruluşundaki 6 okun sembolü oıan 

ilkeleri de gözden geçirmek zoruriaaaır-
Çağdaş sosyal demokrat parti olamayan 

CHP iktidar da olamaz.
Lafla peynir gemisi yürümez.
Halk lafa değil, icraata bakıyor.

DEVAM EDİYOR"CHP'nin Olağanüstü 
Kurultay'ında Kemal 
Kılıçdaroğlu 740 
oyla yeniden genel 
başkan seçildi.
Muharrem İnce ise 
415 oy aldı.
Böylece, 1181 dele
genin oy kullandığı 
kurultayda Kıhçdar 
oğlu yüzde 64.1, 
Muharrem İnce ise 
yüzde 35.9 oy aldı. 
CHP Kurultay'ında 
genel başkanlık için 
yapılan oylamanın 
sonucu ilginç bir 
durumu da ortaya 
çıkardı.
CHP'nin 1218 dele
gesinden bir bölü 
mü, Genel Başkanlık 
için Kemal Kıhçdar 
oğlu'nu ıslak imza 
larıyla aday göster
di, ancak oylama 
sırasında oylarını 
Muharrem ince'ye 
verdi.
Kurultay'ın başında 
Genel Başkanlık için 
başvurular yapıldı. 
Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığı için 944 
delege imza verdi, 
ince’nin adaylığı için 
ise sadece 177 dele 
ge destek imzası 
attı.
Genel Başkanlık 
seçim sonuçları ise, 
adaylık için verilen 
bu imzalardan çok 
farklı çıktı.
Kılıçdaroğlu 
740 oy aldı. İnce ise 
Genel Başkanlık 

ABONE OLDUNUZ MU?
■İM. . . . .. . . muin™ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM B a “SUYUNU BOŞA
IflR £ HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ -,yvww.gemlil$korfezgazetesi.com

yarışında 415 oyda 
kaldı. Ancak 
Kılıçdaroğlu’nun 
aldığı oy sayısı, ken
disine genel başkan 
adaylığı için verilen 
imza sayısının çok 
altında kaldı.
Toplamda 204 dele 
ge, kurultay başında 
Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığı için imza 
verip, oyunu İnce 
için kullandı.

GENEL BAŞKAN 
KILIÇDAROĞLU 
TEŞEKKÜR 
KONUŞMASI YAPTI 
Teşekkür konuş
ması için kürsüye 
gelen Kılıçdaroğlu, 
diğer başkan adayı 
Ince'yi de yanına 
davet etti. İkili, bir
likte tüm salonu 
selamladılar. Kılıç 
daroğlu, yanında 
Ince'yle birlikte şu 
mesajı verdi; 
"Demokrasi açısın
dan dünyaya örnek 
olacağız. CHP kendi 
içinde tartışır, ama 
benim sözüm söz. 
Demokrasi konusun 
da size söz verdim. 
Sözümde dura
cağım"

''BİRLEŞE BİRLEŞE 
KAZANACAĞIZ..."

Kılıçdaroğlu şöyle 
konuştu; "Birleşe 
birleşe kazanacağız. 
Artık ayrılık gayrılık 

yok. Oy versin, 
vermesin tüm 
delegelere şükran- 
lanmı sunuyorum. 
CHP'ye yakışır bir 
kurultayı gerçek
leştirdiğimiz için."

"GENÇLER; 
SİYASETE GİRİNİZ"

Kılıçdaroğlu Türki 
ye'deki gençlere 
"siyasete girin" 
çağrısı yaptı. 
CHP Genel Başkanı, 
"bir kulvar açtık, o 
kulvarı genişletin. 
Yüzde 10 barajını 
kabul etmeyin, 
isteyin, daha fazla 
sim isteyin" dedi. 
Muharrem İnce'den 
ilk değerlendirme 
CHP Kurultayı'nda 
genel başkanlığa 
aday olan Muharrem 
ince, sonuçların 
açıklanmasından 
sonra ilk değer
lendirmesini yaptı. 
Kılıçdaroğlu’nun 
daha önce yaptığı 
"Anlamlı oy kaybed
ersem, genel baş 
kanlığı bırakırım” 
sözüne atıfta bulu
nan Muharrem ince, 
"genel başkan 
anlamlı oy kaybet
miştir" dedi.

Ince"nin değer
lendirmesi şöyle;

"PARTİDE KORKU 
İMPARATORLUĞU

"Ben bu partide 
korku imparator
luğunun devam 
ettiğini gösteriyor 
bu sonuç.
204 kişi, imza ver
mesine karşın oy 
vermediyse, ben 177 
imza alıp 405 oy 
alıyorsam demek ki 
insanlar korkuyor
lar.
Genel Başkan 
anlamlı oy kaybetti. 
Geçen seçimde 
yanılmıyorsam 1164 
delegenin oyunu 
almıştı. Bugün aldığı 
740 oy çok anlamlı 
bir oy kaybettiğinin 
göstergesidir.”

"SU BAŞMANINI 
ÇIKTIM"

Genel başkan 
adaylığı için verilen 
imza ile, çıkan oy 
farkının "parti 
içinde demokrasi 
olmadığını 
gösterdiğini” de 
söyleyen İnce, imza 
ile oy arasındaki 
fark, parti içinde 
demokrasinin 
olmadığını göste 
riyor. Ama ben su 
başmanını çıktım, 
dönen dönsün, 
ben dönmezem 
yolumdan.
Mücadeleme devam 
edeceğim” dedi.

korfezgazetesi.com
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İzni ve Ekiz Aileler inin En Mutlu Günü
Emekli öğretmenler 
Emel ve Erhan izgi 
nin oğulları Müzik 
öğretmeni Utku İzgi, 
Hacer Abdullah Ekiz 
ailesinin kızları Elif 
Ekiz ile yaşamlarını 
birleştirdi. 
Gazetemiz yazarı 
Erhan izgi’nin oğlu 
olan Utku İzgi’nin 
arkadaşları ile İzgi 
ve Ekiz ailesinin 
yakınlarının katıldı 
ğı evlenme töreni 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Seçkin davetlilerin 
katıldığı düğün töre 
ninde geç saatlere 
kadar müzik eşliğin 
de eğlenildi. 
Gemlik’in tanınmış 
müzik grubunun 
piyanistliğini yapan 
damat Utku Ezgi ve 
grup arkadaşları 
gecede yaptıkları 
müzik ile büyük 
beğeni kazandılar.

Cotanaksnor
afete hazır

___

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

Her çarşamba 
günü Afet Eğitim 
Merkezi’nde 
Halkımıza ücretsiz 
Afetlerden korun
mak için Temel 
Afet bilinci Eğitimi 
veren Bursa Mag- 
Der in konuğu 
Çotanakspor oldu. 
Çotanak spor 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz 
yaptığı açıklamada, 
“Bizler, sadece 
sporcu yetiştirmi 
yoruz, gençlerimizi 
topluma yararlı 
gençler olabilme 
leri içinde elimiz
den gelen mücade
leyi veriyoruz. 
Mag ekiplerine 
verdikleri eğitim 
için teşekkür 
ederiz. Bu eğitim 
sonrasında genç
lerimiz olası 
Afetlere daha hazır
lıklı olacaklardır. 
Futbolcu olmak

sadece saha da 
mücadele etmek 
demek değildir, 
sporcu ahlaklı ve 
eğitimli olmalı ve 
yaşadığı toplumda- 
da örnek olmak 
zorundadır.” 
Mag-Der’den 
yapılan açıklamada 
ise spor camiasın
dan gelen eğitim 
taleplerinden 
oldukça mutlu 
olduklarını, aynı 
duyarlılığı 
ilçemizde 
faaliyet gösteren 
bütün dernek ve 
kuruluşlardan 
beklediklerini, 
eğitimlerine her 
çarşamba günü 
üçretsiz olarak 
devam edeceklerini 
belirttiler.
Eğitime ayrıca 
Çotanakspor 
alt yapı sorumlu- 
larıda aileleri ile 
birlikte katıldılar.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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SP’liler piknikte buluştu
Saadet Partisi ilçe 
teşkilatının düzen
lediği aileler kay
naşıyor pikniği 
delmece yaylasında 
gerçekleşti. Pikniğe 
Saadet Partisi Genel 
İdare Kurulu üyesi 
Recep Aygün, 30 
Mart yerel seçim
lerinde belediye 
başkan adayı olan 
Sedat özmen, İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, İlçe 
yönetim kurulu 
üyeleri, mahalle 
temsilciden, gençlik 
kolları, kadın kolları 
ve aileleri katıldı. 
Piknikte konuşma 
yapan Ahmet Vak 
kas Yıldız, 
"Pikniğin hazırlan

masında emeği 
geçen tüm dava 
arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 
Pikniğimizin amacı 
2015 seçimleri 
öncesinde parti için
deki birlik ve bera 
beri iği artırmaktır. 
2015 seçimlerine 
ilçe teşkilatı olarak 
hazırız ve tüm 
halkımızın oyuna 
talipiz. Bunun için 

çok yoğun bir çalış
ma içine gireceğimi 
zi bu organizasyon
la birlikte duyuruyo
rum" dedi.
Piknikte Saadet 
Partisi Genel İdare 
Kurulu üyesi Recep 
Aygün ve 30 Mart 
yerel seçimlerinde 
belediye başkan 
adayı olan Sedat 
Özmen de konuşma 
yaptı.

Konuşmalarında 
dikkat çeken ortak 
nokta ise Saadet 
partisinin 2015 
seçimlerinde Mec 
liste olması gerek
tiği vurgusuydu. 
Piknik gençlik kol
larının aileler ve 
çoçuklar için hazır
lamış olduğu 
değişik etkinlerin 
yapılmasıyla son 
buldu.

PflSSOlİ G BURSflSPOR KARTI ARTIK UlflSI MDfl

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Passolig Bursaspor 
kartı taşıyan 
taraftarların kent içi 
ulaşımda avantajlı 
seyahat edebilmesi
ni sağlayan pro
tokol, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursaspor Başkanı 
Recep Bölükbaşı 
ve Passolig Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Dr. önder 
Halisdemir arasında 
imzalandı.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^mineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

Bursaspor Özlüce 
Tesisleri’nde yapılan 
imza törenine;
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursaspor Başkanı 
Recep Bölükbaşı, 
Passolig Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Önder Halisdemir, 
Busaspor Teknik 
Direktörü Şenol 
Güneş ve 
Bursaspor Yönetim 
Kurulu Üyesi Nihat

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Akınoğlu katıldı. 
Passolig Bursaspor 
Kartı’nın ekonomisi 
ve alt yapısı güçlü 
bir Bursaspor’un en 
önemli öğesi 
olduğunu belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, ‘Ben 
Bursasporluyum’ 
diyen herkesi 
Passolig Bursaspor 
kartı almaya davet 
etti. Bursa’nın 3 
milyonluk nüfusu ve

25’in üzerinde 
sanayi bölgesiyle 
Türkiye’nin en güçlü 
üretim şehirlerinden 
biri olduğunu kayd
eden Başkan 
Altepe, Bursa 
spor’un Bursa’nın 
pazarlanabilir en 
önemli değeri 
olduğunu anlattı. 
Sahip olunan her bir 
kartın güçlü 
Bursaspor için bir 
adım olduğunu vur
guladı.

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

"SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 224 5136111 
05324930377

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemljkkorfezgazetesi.com

http://www.gemljkkorfezgazetesi.com
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Tapuda »eni dönem başlıyor
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
Mekansal 
Gayrimenkul Sistemi 
(MEGSİS) uygula
masını vatandaşın 
kullanımına açtı. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün, 
vatandaş merkezli 
çalışmalarına bir 
yenisini daha 
eklediği belirtilerek, 
vatandaşların artık 
internet üzerinden, 
ister evinden ister 
cep telefonundan 
kendi parselinin 
ya da satın almayı 
düşündüğü 
parselin yerini 
görebileceği

bildirildi. 
Açıklamada, sistem 
hakkında şu bilgilere 
yer verildi: 
"MEGSİS, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan; kadastro 
müdürlüklerinde 
bulunan taşınma
zlara ilişkin teknik 
verilerin tapu bilgi
leri ile eşleştirilerek, 
uluslararası stan
dartlarda harita 
servisleri aracılığıyla 
bu bilgilere 
ihtiyaç duyan 
vatandaşlara sunul
ması, kurum, kuru
luş ve belediyeler 
ile paylaşılması 
amacıyla hazırlan
mış bir uygulama 
olma özelliğini taşı 
yor kapsamında

toplanan kadastro 
verileri aynı zaman
da vatandaşların bil
gilendirilmesi 
amacıyla tapu bilgi
leri ile birlikte harita 
servisi olarak e- 
Devlet kapısından da 
sunuluyor. Bu 
servisler, 
www.turkiye.gov.tr 
adresinden sunulan 

ilk ve tek coğrafi 
servis olma 
özelliğini taşıyor. 
www.tkgm.gov.tr 
adresinden "parsel 
sorgulama" linki ile 
il, ilçe, mahalle/köy, 
ada ve parsel bilgi
leri girilerek doğru
dan parsel sorgula
ması yapılabiliyor. 
Bilgilerin girilmesi 

sonucunda parselin 
uydu fotoğrafı ile 
çakışık görüntüsü 
ekrana yansıyor. 
Parsel sorgulama 
ekranı herkese açık 
bir uygulama olup 
parselin yerini 
görsel olarak göster
erek vatandaşın, 
evinde oturduğu yer
den parsel hakkında 
bilgi sahibi olmasını 
sağlıyor. Böylece, 
vatandaşlar parseli 
satın almadan önce, 
parselin konumunu, 
tapu alanını, 
niteliğini ve pafta 
bilgisini görerek 
parsel hakkında 
gerekli bilgilere 
sahip olabiliyor. 
Vatandaş, aynı 
zamanda maliki 
olduğu parsel ile

ilgili her türlü 
bilgiye e-Devlet 
üzerinden ulaşa
biliyor.
Planlamalarda, 
altyapı hizmet
lerinde, kentsel 
dönüşüm, çiftçi 
kayıt sistemi gibi 
ülke ekonomisine 
katkı sağlayan uygu
lamalarda kullanıl
mak üzere bu bil
giler ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları 
ile protokol yapılmak 
sure tiyle de 
paylaşılıyor.
Vatandaşların, MEG
SİS üzerinden daha 
fazla bilgi edinilebil 
mesi yönündeki 
çalışmalar da Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce 
devam ediyor."

Emekliye 2. maaş müjdesi
Bakan Faruk Çelik, 
tamamlayıcı 
emeklilikle beraber 
emeklilerin 2. bir 
maaşa kavuşacağını 
belirtti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
gündeme dair 
açıklamalarda 
bulundu.
Bir televizyon pro
gramında soruları 
yanıtlayan Çelik, 
"Programdaki 
ifadeyle emekli olun
duğunda olabilecek 
gelir kayıplarını 
azaltmak amacıyla 
tamamlayıcı

emeklilik sistemini 
kurup yaygınlaş
masını sağlayacağız 
deniyor. Burada ne 
öngörüyorsunuz?" 
sorusuna "Üç çeşit 
emeklilik var. Birisi 
kamu emekliliği. 
Bir diğeri tamam
layıcı emeklilik 
olarak bir prim 
ödüyor çalışan ve 
emekli maaşları nor
mal maaşın altında 
şu anda ve bu 
ödediği prim ile ikin
ci bir emekli maaşı 
kazanmasına 
tamamlayıcı 
emeklilik diyoruz. 
Bir tasarruf aracı

olacak bu tamam
layıcı emeklilik. 
Çalışanlarımızın da 
ikinci bir maaş

olarak yansımış ola
cak. Üçüncü 
emeklilikte Bireysel 
emeklilik o da

Türkiye'de olan bir 
düzenlemedir." 
tanıtını verdi.
"Sadece çalışan

tarafında mı 
ödenecek ilave 
prim yoksa 
işvereninde bir 
katkısı olacak 
mı?" sorusunu ise 
Çelik "İşçi işveren 
boyutuyla konu ele 
alınmıyor aynı 
zamanda devletinde 
katkısı olacak 
bireysel emeklilik 
gibi.
Çalışmalarımızı 
hızlı bir biçimde 
tamamlayıp vatan
daşlarımızın 
ek gelir ele etme 
imkanını sağlamış 
olacağız." şeklinde 
cevapladı.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4967 

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)

GffliiniıtııiM
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

http://www.turkiye.gov.tr
http://www.tkgm.gov.tr
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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...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^ngin^ircafi^^JaHîr^tunıan

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

MANAŞTIREMLAK LSTIREMUk1

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TEL S FAX: 0224 517 3310 CEP.«02 744 33 83 E-MAIL 
?-»***mî^^

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) WWW RâVİâR COITI tf

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

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

Gemlik Körfez
___ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASİ 6AZETESI
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YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 26 sporcu katıldı

4. fiemlik Yelken Yarışları yapıldı
MARMARABİRLİK’TE 

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ 
SATIŞLARI ARTTIRDI

Usa; "36 
hin lana

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

YELKENLER FORA...
Güzel başlayan Pazar keyfi, akşam saatlerinde 

havanın ani kararması ve ardından gelen 
sağanakla bozuldu.

Masmavi gökyüzünde, pamuk kümeleri gibi 
toplanan ve gökkubbeye güzellik veren beyaz 
bulutlar gitti yerine, içimizi karartan kapkara yağ
mur bulutları geldi..

Dün, Gemlik Yelken Spor Kulübü ile Gemlik 
Rotary Kulübünün organize ettiği 4. Gemlik 
Yelken Yarışları ödül töreni bittiğinde sağanak da 
başladı.

özveriyle yapılan ve değişik yerlerden gelen 
genç sporcuların katıldığı yelken yarışlarına 
Gemlikli ilgi göstermiyor.

öğrenci velileri olmasa, yönetici ve sporcularla 
yapılacak yarışlar. Devamı sayfa 4’de

4. Gemlik Yelken Yarışları dün yapıldı. Gemlik Yelken Kulübü, Gem 
lik Rotary Kulübü’nün organize ettiği Borçelik, Borusan Lojistik, 
Gemport, Karataş Demir Çeliş A-Z Denizcilik, Solaksubaşı Otomotiv, 
Gemar’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen 4, Gemlik Yelken Yarış 
larına Gemlik, Hereke, Çanakkale İçdaş ve Karamürsel Yelken 
Kulüplerinin sporcuları katıldı. Optimist, laser 4.7 ve radıal dalların
da olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışlara toplam 26 sporcunun 
katıldığı yarışlara, dereceye girenlere ödülleri verildi. Sayfa 4’de

Aykent ile hedeflerinize doğru”
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

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

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

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir l I i 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendiniV* * * ■ 

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. flHHmR?***

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, son 4 
yılda AR-GE çalışma 
larına ağırlık verdik
lerini belirterek özel
likle ürün yelpazesini 
genişlettiklerini ve 
ambalajlarda yeni 
düzenlemelere gittik
lerini söyledi. 2’de

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahceler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sizlere en yakın özel c

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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
MARMARABİRLİK’TE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ SATIŞLARI ARTTIRDI

Usa; “36 mn tuna giaiyoruz”
VURUN CHP’YE...

En kolay siyaset yolu CHP’ye vur
mak...
“Ahh bu CHP yok mu CHP” diyerek 

yalan yanlış, kulaktan dolma, kahveden 
edinme duyumlarla;

Sağa rampalı yurttaş vurur...
Dönek medyacı vurur...
Entel akademisyen vurur. 
Kasaba esnafı vurur.
Müteahhit vurur, sanayici vurur. 
Tarladaki çiftçi, fabrikadaki işçi vurur. 
Kahvedeki emekli, evkaftaki memur 

vurur.
Sanki ülkede olanın bitenin tek sorum

lusu CHP’ymiş gibi...
CHP ne yapmış...
Ya da ne yapmamış ona bakan yok... 
Aklımızda kaldığınca sıralayalım. 
Önce yaptıkları...
Cumhuriyeti kurmuş...
Ardından Aydınlanma Devrimleri’ni 

gerçekleştirmiş.
Sanayi hamlesini başlatmış.
Ülkeyi baştanbaşa demir ağlarla 

örmüş.
OsmanlI'nın bıraktığı Düyun-u 

Umumiye borçlarını ödemiş.
Çok partili siyasal yaşamın önünü 

açmış.
Emekçiye insanca çalışma koşulları 

sunulmasını sağlamış.
Topyekûn eğitim seferberliğini başlat

mış.
Hakça bölüşmek, insanca yaşamak 

için pbTıtıKaıar ufalmış.
yarımsa*! verım'ıîı'ığj arttırmak, 
Üretenin alın terini karşılamak için 

kooperatifler ve sendikalar kurulmasına 
zemin hazırlamış.

Her darbede, barış harekâtında, 
muhııfaaâ heder oımuş.

Peki, ne yapmamış?
Çalmamış.
Çırpmamış.
Kayırmamış.
Talan etmemiş.
Peşkeş çekmemiş.
Devlet kuramlarında kadrolaşmamış. 
ûlKtâıönugfe neves'eımemış.
Halkı etnik kökenlerine, gelir durum

larına, inançlarına, yaşam biçimlerine, 
siyasal duruşlarına göre ayrıştırmamış.

Cumhuriyet ve değerleriyle oyna
mamış.

Adaletten sapmamış.
ftdKdrfıa ââıga geçmemiş.
Kadını ötelememiş.
Komşularla itişip kakışmamış.
1939 -1945 arası tüm dünyanın yıkıma 

sürüklendiği II.Dünya Savaşı döne
minde tüm dünya kana bulanırken ve 
komşu ülkelerde bile milyonlarca insan 
ölürken, Türk vatandaşlarının burnunu 
bile kanatmamış.

İstihbarat kanallarını toplumu fişlemek 
için kullanmamış.

Eıöâne'KrUHP'nın' ae hataları vataır.
Ama hiçbir zaman ülkenin kuruluş 

felsefesine karşı durmamış, toplumu vaı 
eden değerlerle oynamamış, vidaları 
gevşetmemiş, yoldan çıkmamıştır.

Daha ne olsun?

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, son 4 yılda AR- 
GE çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini 
belirterek özellikle 
ürün yelpazesini 
genişlettiklerini ve 
ambalajlarda yeni 
düzenlemelere gittik
lerini söyledi.
Başkan Asa, “Yapılan 
çalışmalarla kuru 
sele ürünümüzün yıl
lık 2 bin tonun 
üzerinde satışını 
gerçekleştirirken, 
yanında çeşnili 
zeytin, soslu zeytin, 
zeytin çikolotası ve 
son olarak da “ezber 
bozan lezzet sloganı 
ile "Mortanem” ürün 
çeşidi raflarda yerini 
aldı. Yine ”MB” 
markası ile çeşitli 
ambalajlarda raflarda 
yerimizi almaya 
hazırlanıyoruz” diye 
konuştu.

23 BİN TON 
SATIŞTAN 36 BİN 
SÂTİŞÂ DOĞRU

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2010 yılına 
kadar birlik tarafın
dan yılda ortalama 
23 bin ton ürün satışı

MltfOB W MİM Millili
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Zabıta 
Teşkilatının kuru
luşunun 188. Yıldö 
nümünde Zabıta 
Personelini önce 
makamında ardın
dan da Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
ağırladı. Zabıta 
Müdürü Özcan 
Arslan ve Zabıta 
Amirlerini makamın
da ağırlayan ve Nice 
188 yıllar dileyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Atate 
pe Sosyal Tesislerin 
de verdiği yemekte 
de, hep birlikte 
Gemlik’in daha 
yaşanabilir bir kent 
olması adına 
çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Yılmaz, 
Belediye Başkan

gerçekleşirken, 
istikrarlı bir büyüme 
ivmesi ile satış 
rakamlarının ciddi 
biçimde arttığını 
söyledi.
Başkan Asa konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, yurt içi ve yurt 
dışı toplam ürün 
satışında 2013 yılını 
32 bin 400 ton ile 
kapattıklarını, 2014 
yılı hedeflerinin 36 
bin ton olduğunu 
belirterek şöyle 
konuştu:
“4 yıl öncesine kadar 
Marmarabir lik’ten 
yapılan yıllık ortala
ma satış 
miktarı 23 bin tonlar
da idi. Pazarlamada 
yaptığımız çalış

Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra Belediye Meclis 
üyelerinin de katıldı 
ğı yemekte Zabıta 
mn yaptığı titiz 
çalışmalardan mem
nuniyetini dile getir
di. Zabıta Müdürü 
özcan Arslan ve 
Amirleri nezdinde 
tüm Zabıta persone

malarla bu rakamlar
da ciddi artışlar 
yaşandı. 2013 yılında 
toplam satışımız 32 
bin 400 ton olarak 
gerçekleşti. Bu yılın 
ilk 8 ayında ise 28 
bin 500 tona ulaştık. 
Bu rakamlarla yıl- 
sonu hedefimiz olan 
36 bin ton ürün satışı 
gerçekleşeceği 
öngörülmektedir” 
dedi.

DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM, 
PLANLI BÜYÜME VE 
AR-GE YATIRIMLARI

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, satış miktar
larının yükselmesin
deki en önemli 

line teşekkür edip, 
başarılar dileyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Beledi 
yenin tüm birim
leriyle 7 gün 24 saat 
halkın hizmetinde 
olduğunu vurguladı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü öz 
can Arslan ve Zabıta 
Amirleri Belediye 
Başkanı Refik

nedenin planlı 
büyüme olduğunu 
söyleyerek açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:
“ 2010 yılında 
değişim, dönüşüm, 
planlı büyüme 
hedefiyle çıktığımız 
bu yolda AR_GE 
çalışmalanna 
yaptığımız yatınm- 
lann sonuç verdiğini 
görmek bizi eri 
daha da motive 
ediyor. Amacımız, 
müşteri mem
nuniyetiyle 
Marmarabirlik’in 
daha da büyümesi ve 
ortaklanna daha çok 
katma değer sağla
masıdır”

Yılmaz’ın ardından 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’ı da makamın
da ziyaret etti.
Zabıta heyeti ayrıca 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ve Jan 
darma Bölük Komu 
tanlığına da ziyaret 
te bulundu.
Zabıta Haftası 8 
Eylül Pazartesi günü 
Saat 14.00-18.00 
arasında yapılacak 
kan bağışı organiza
syonu ile sürecek, 
iskele Meydanında 
Kızılay Kan 
Merkezi ile birlikte 
yürütülecek olan 
kan bağışı kam 
panyasına tüm 
Gemliklilerden 
destek istendi.
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Bursa'da kar maskeli soyguncu dehşeti
Bursa'da, işlek bir 
cadde üzerindeki 
kuyumcu dükkanı 
nın camını keserle 
kırıp, 70 bin liralık 
bilezikleri çalıp 
kaçan 3 kar maskeli 
soyguncu, güvenlik 
kamerasına yaka
landı. Polis, güven
lik kamerasından 
tespit edilen zan
lıları arıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçen aralık 
ayında merkez 
Osmangazi ilçesine 
bağlı Gülbahçe 
Mahallesi'nde

yumculuk yapan 
mer Ekim'in cuma 
mazına gitmesini 
sat bilen kar 
ıskeli 3 soyguncu, 
nlarında getirdik- 
i keserle vitrinin

camlarını kırdı. 
Soyguncular, 
/İtrindeki 70 bin 
lira değerindeki 
bilezikleri çaldı. 
Zanlılar kısa sürede 
kayıplara karıştı.

GÜVENLİK

İnegöl'e bağlı 
Boğazköy'de koyun- 
larını otlatırken 
üzerine yıldırım 
düşen çoban 
hayatını kaybetti. 
Uzun yıllar 
İstanbul'da beyaz 
eşya tamirciliği 
yapan 39 yaşındaki 
evli iki çocuk babası 
Serhat Balaban, 
yaklaşık bir yıl önce 
doğum yeri olan 
İnegöl’e bağlı 
Boğazköy'e döndü. 
Küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yapan

Kamyon damperi tünele takıldı
Bursa'da damperi 
açık unutulan kam 
yon, tünel girişine 
çarptı. Kazada ön 
camdan fırlayan 
sürücü özcan Mutlu 
yaralandı.
İstanbul Avcılar'daki 
hafta içerisinde açık 
unutulan damperi 

, nin E-5 üzerindeki 
bir üst geçide çarp
ması sonucu üst 
geçidin çökmesiyle 
bir kişinin öldüğü, 4 
kişinin de yara

KAMERASINDA 
Öte yandan, gündüz 
vakti yaşanan bu 
soygun güvenlik 
kamerası tarafından 
saniye saniye 
kaydedildi. 
Görüntülerde kar 
maskeli 3 soygun
cunun önce iş 
yerinin önüne 
geldikleri, ardından 
bir hırsızın montu- 
nun içinden 
çıkardığı keserle 
uzun süre vitrine 
vurup havalı camı 
patlattığı, açılan 
delikten kollarını 
sokan hırsızların 
vitrinden bilezikleri

Serhat Balatan, saat 
17.00 sıralarında kızı 
Akça Sude Balaban 
ile birlikte yağmurun 
etkili olması 
nedeniyle koyunları 
alarak ahıla 
götürmekistedi.

landığı kazanın 
ardından Bursa'da 
da benzer bir olay 
yaşandı. Damperi 
açık unutulan ve 
iddiaya göre yolda 
gören vatandaşların 
sürücüsünü uyar 
dığı kamyonun kasa 
sı köprüye çarptı. 
Kazada, kamyon 
sürücüsü patlayan 
camdan dışarı fırla
yarak yaralandı. 
Kaza sebebiyle Ala 
addinbey Mahallesi 

çalarak kaçtıkları 
görülüyor.
Olayın üzerinden 
9 ay geçmesine 
rağmen hırsızların 
halen yakalan
madığını belirten 
sarraf Tamer Ekim 
(39), "Ben cuma 
namazına gitmiştim, 
farzı kılıp çıktım. 
Hırsızlar bu sırada 
camı kırıp bilezikleri 
çalmışlar. İş yerine 
döndüğümde polis 
emniyet şeridi çek
miş, çalışıyordu. 
Gözlerime inana
madım. 70 bin lira 
zararım var. Polis 
olayla ilgili birkaç

Boğazköy ile 
Hamzabey köyü 
arasındaki eski 
Deliklikaya mevkiine 
geldikleri sırada 
şimşeklerin ardı 
ardına çakarken, 
üzerine yıldırım

Özlüce Köprüsü bir 
süre ulaşıma kapan 
dı. Gecenin en ilginç 
kazası Bursa 'da 
yaşandı. Saat 22.00 
sularında Bur sa 
İzmir karayolu üzerin 
deki özlüce Köprülü 
Kavaşa ğı'nın Alaad 
dinbey Mahallesi 
tarafından seyreden 
özcan M. (48) idare 
sindeki 16 YJ 577 
plakalı kamyonun 
damperinin açık 
unutulduğunu gören 

defa geldi, ancak 
öylece kaldı. 3 ay 
önce e-devlet 
üzerinden cumhur
başkanlığı makamı
na şikayette bulun
dum. Mağduriyetimi 
anlatıp giderilmesini 
istedim. Çök geçme
den cevap geldi. 
'Sayın cumhur
başkanımız maili 
inceledi, gereken en 
kısa süre içerisinde 
yapılacaktır' denildi. 
Cumhurbaşkanlığı 
makamından Bursa 
Valiliği ve il Emniyet 
Müdürlüğüne yazı 
gönderilmiş.
Soruşturma tekrar 
başladı. Delil yeter
sizmiş. Ancak çalış
ma devam ediyor
muş. Hırsızların bir 
an önce yakalan
masını dört gözle 
bekliyorum" diye 
konuştu. Zanlıların 
kar maskeli olmaları 
ve araç yerine yaya 
olarak kaçmalarının 
eşkal tespitini zor
laştırdığı öğrenildi.

düşen Serhat 
Balaban yere yığıldı. 
Kızı Akça Sude'nin 
köylülere haber ver
mesinin ardından 
olay yerine jandar
ma ve sağlık ekipleri 
sevk edildi.
Sağlık ekibinin 
müdahalesinde 
Serhat Balaban'ın 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.
Balaban'ın cenazesi 
yapılan incelemenin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

vatandaşlar, iddiaya 
göre, sürücü Özcan 
M'yi uyardı. Trafik 
teki gürültü sebebiy 
le uyarıları duyma 
yan Özcan M. kullan 
dığı kamyonun açık 
unutulan kasası tam 
4 metre 80 santime
tre yüksekliğindeki 
özlüce Köprü sü'ne 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle kam yonun 
kırılan ön ca mından 
dışarı fırlayan 
sürücü yaralandı.

Cami Avlusunda 
Bonzailcti, 

Hastanelik Oldu
Bursa'da, cami 
avlusunda, 'Bonzai* 
olarak bilinen sen
tetik uyuşturucu 
maddeyi kullanan 
32 yaşındaki Ihsan 
ö. fenalaşınca has
taneye kaldırıldı. 
Yapılan ihbar üze 
rine 112 Acil Servis 
ve polis ekipleri 
saat 11.00 sıraların
da Kayhan 
Mahallesi'ndeki 
Davutpaşa 
Camii'ne geldi. 
Restorasyonu 
devam eden tarihi 
caminin avlusunda 
bonzai kullandıktan 
sonra fenalaştığı 
belirtilen İhsan Ö., 
ambulansla Bursa 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Davutpaşa Camii 
yanındaki işyeri 
sahipleri 
uyuşturucu bağım- 
iıiarının sürekli 
bölgeye gelerek 
çevreye rahatsız 
lık verdiklerini 
anlattı. Bilal 
Bozkurt, şunları

Saöıkalı Gene Son 
Suçunda Yakaland

Bursa'da adam 
yaralama, tehdit 
ve hırsızlık suçun
dan sabıkalı 16 
yaşındaki genç, 
son işinde tutuk
landı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, İznik'in 
Yeşilcami 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Dün akşam 
saatlerinde bir evin 
ardiyesine giren 
Ç.B. (16), bahçe 
ilaçlamasında 
kullanılan sırt 
tulumbasını

HM ABONEOLDUNUZMU?
ıııılrlı lıı iiıılı ilmi ıııtuıl

anlattı:
"Adam geldi;
'Ağabey rahatsız 
etmiyorum ya' diy
erek cami avlusuna 
girdi. Bir süre 
sonra bağırma ses
leri gelmeye 
başladı.
Batığımızda yerde 
yatıyordu.
Uyanması için su 
döktük. Kriz geçir
di, sürekli bağırıy
ordu, ambulans 
çağırdık. Neyin 
nesi anlayamadık. 
Öldü zannettik.
Bonzai kullanmış, 
kullandığı düzenek 
de burada. Cami 
avlusu kamuya 
açık bir alan.
Akşam saatlerinde 
bu tür vakalar daha 
çok oluyor.
Burası tenhada 
kaldığı için buraya 
gelip, uyuşturucu 
kullanıyorlar.
Yazık bu gençlere." 
İhsan Ö.nün 
hastanede tedavisi 
devam ederken, 
polis olayla ilgili 
soruşturmaya 
başladı.

çalarak olay 
yerinden kaçtı. 
Polis, kısa sürede 
zanlıyı yakaladı. 
Emniyete 
götürülen Ç.B., 
ifadesinin 
ardından nöbetçi 
mahkemeye 
çıkartıldı. Daha 
önceden 3 ayrı 
suça karışan Ç.B., 
bu kez polis 
ekiplerinden kaça

madı. Hakim, 16 
yaşındaki hırsızlık 
zanlısını tutukla
yarak cezaevine 
gönderdi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail. com

3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 26 sporcu katıldı

4. Gemlik Yellıen Yarıslan vamMı
YELKENLER FORA....

Bizler, deniz kenarında büyüdük.
Ayaklarınız hep çakıl taşları ve kumlara 

basardı...
O günlerde, kordon olmadığı için, deni 

zin her türlü nimetinden yararlanıyorduk.
Kısa pantolonumuzla, tertemiz sularda 

çok yılan yakaladığımı anımsarım.
Akşam saatlerinde ise sandal keyfi 

başlardı.
Kadını, kızı, oğlanı, genci, yaşlısı gün 

batanında mutlaka sahile gelir denizde 
seyreden sandalları, botları izlerler, bol, 
bol dedikodu yaparlardı.

Sandalların çoğu kürekliydi.
Kimi ise arkadan ve içten takma motor

luydu.
Karşı komşumuz Ali Osman Kemah, 

tahta teknesine 6O’hk Johnson bir motor 
almıştı.

Alemdarların güzel bir teknesi vardı.
Rahmetli Cengiz Alemdar, -Cengiz 

Alemdar o tekne ile Mudanya’ya doğru 
giderken bir fırtınaya yakalanarak teknesi 
devrilmiş, cesedi bir daha bulunamamıştı. 
Yanındaki arkadaşı Lakabı Babaoğlu olan 
Somer Toplu, teknenin benzin deposuna 
tutunarak hayta kalmıştı- ın tahta teknesi 
meşhurdu.

Öyle motor gücü yüksek tekne yoktu.
O nedenle Kemahların 60’lık Johnson’u 

iyi hava yapıyordu.
Bir de amcam Topal Zeynel’in olduğu 

gibi birkaç kişinin daha arkadan takma 
pırpırları tekneleri vardı.

Pırpırlı ne demekti.
Siyah renkli olan bu motorların gücü 

yüksek değildi.
İp sararak çalışırlardı.
İpi üstten yuvarlak yerine sarıp, hızla 

çektiğinde gazı da verirsen, motor 
çalışırdı.

Ama bu motorlar eski olduğu için öyle 
bir çekişte pek çalışmazdı.

Hatta, Balıkpazan’nda, Amcamın motoru
nun çalışması ile gırgır geçerlerdi.

Örneğin, rahmetli Amcamın bir bacağı 
da kısa olduğunda eliyle bacağını düzeltir. 
Yerini alır ve hızla çekerdi sardığı ipi.

Ama, motor çalışmazdı.
Bir iki deneme sonunda çalışırdı.
Bu sırada kıyıda oturanlar başlardı bağır

maya,
“Hamiyeti koy”, “Zeki Müren’i koy”... 

diye.
Neden böyle bağırırlardı.
Pır, pır motorun üzeri plak gibi yuvarlak

tı.
O günlerde, taş plaklar ve gramafonlar 

vardı.
Motoru gramafona benzetirler, üzerine o 

günlerin ünlü ses sanatçıları Hamiyet 
Yüceses’in veya Zeki Müren’in plaklarını 
koy demeye getirip, gülerlerdi. Onlarca 
tekne İskele yönünden, Kayıkhaneye 
doğru seyrederler, kiminden güzel şarkılaı 
ve YitfKiiıer nağmdıefı yayfrrrûı.

Arada bir Sunğipek Fabrikasından kıyıya 
sülün gibi süzülerek gelen 2’1 i 3’lü kikler 
öıYoa$Kağuz&fftK verırtâf'KofTei’e..

Dün yapılan yelken yarışları töreninden 
sonrd'ouhıargbför hkııma..

Deniz bir tutkudur.
fdfaen spora ayrı ’DfrTdtKU.
Benin küçük oğlanı geçen yıl yelkene 

yazdırdım ama sevemedi denizi ve yelken 
bıraktı.

Bırakmayan gençlerimiz destan yazıyor
lar. Onları kutluyorum.

4. Gemlik Yelken 
Yarışları dün yapıldı. 
Gemlik Yelken 
Kulübü, Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
organize ettiği 
Borçelik, Borusan 
Lojistik, Gemport, 
Karataş Demir Çeliş 
A-Z Denizcilik, 
Solaksubaşı 
Otomotiv, Gemar’ın 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 4, 
Gemlik Yelken 
Yarışlarına Gemlik, 
Hereke, Çanakkale 
İçdaş ve Karamürsel 
Yelken Kulüplerinin 
sporcuları katıldı. 
Dün, saat 15.oo de 
başlayan yarışlar, 
mücadele içinde 
geçti.
Rüzgarın yelkenleri 
doldurmasının bir 
süre beklenmesin
den sonra başlayan 
yarışlarda dereceye 
girenlere ödülleri 
törenle dağıtıldı. 
Ödül töreninden 
önce konuklar ve 
sporculara sucuk 
ekmek mangal keyfi 
yaşatıldı.
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Vedat 
Gölcügezli, İlçe 
Spor Müdürü Adil 
Tunç, Rotary Bölge 
Temsilcisi Ersin 
Karaaslan, Gemlik 
Rotary Kulübü 
Hakan Minare, yarış
maya katılan kulüp
lerin başkan ve 
yöneticileri, Bursa İl 
Yelken Temsilcisi 
İsmail Topkaç, 
Kocaeli Yelken 
Temsilcisi Göksel 
Teoman, sporcular 
ve aileleri, sponsor 
firma temsilcileri 
katıldılar.
Törende konuşan 
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü Başkanı Ali 
Turgut, hiç deniz 
görmemiş çocuk
ların yaşadığı ilçe 
mizde medeniyet ve 
gelişmişliğin göster
gesi olan su 
sporlarını yaygın
laştırmayı ve sportif 
başarıyı hedefledik
lerini söyledi.
Turgut, “önümüzde
ki yıllarda da bu 
hedefimiz doğrul
tusunda çalış
malarımızı sürdüre

ceğiz. 2014 yılı yaz 
okulları kapsamında 
bu yıl 70 sporcuya 
yelken eğitimi 
verdik. 2013 yılında 
yaz sınıfında düzen
lenen toplam 7 
yarıştan oluşan Eker 
Yelken Kulübü, tro- 
fesinde IRC1 klas
manında birincilik 
elde ederek, 
şampiyon olduk. 
2014 yılında da ilk 
yarışta liderliği eli 
mizde tutuyoruz. 
Bu dönemde 
sporcularımız ve 
Gemlik Rotary 
Kulübü ile 
birlikte Donanma 
Komutanını ziyaret 

ettik. Gelecek yıl 5. 
düzenleyeceğimiz 
Gemlik Yelken 
yarışlarına Gemlik 
fırkayteni ve Harp 
Akademisi Yat 
Takımının katılması 
için söz aldık" dedi. 
Daha sonra konu 
şan İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık da geçmiş 
yıllarda yelken 
sporuna ilginin 
daha çok olduğunu 
gördü ğünü 
belirterek, “Küçük 
yarışmacılarımızı 
burada görmek 
ayrı bir güzellik. 
Denizde rüzgarın 
kanatlarım yelken
lere doldurularak 

denizin imkanların
dan yararlanmak 
çok hoş. Böyle 
güzel bir spora 
destek veren 
kurumlara, hakem
lere teşekkür 
ederim” dedi.
Daha sonra derece 
ye giren öğrencilere 
ödülleri dağıtıldı. 
Optimist, laser 4.7 
ve radıal dallarında 
olmak üzere 
3 kategoride yapılan 
yarışlara toplam 26 
sporcu katıldı. 
Dereceye giren 
öğrencilerin isim
lerini yarınki 
gazetemizde bula
bilirsiniz.
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Tahtalı Çarşı Pazar Yeri hizmete açıldı
Gemlik Belediye 
si’nin Kurşunlu 
Mahallesi Muhtarlığı, 
Kurşunlu Kadınlar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
işbirliğiyle düzen
lediği 8 Dönümlük 
arazi üzerindeki 
Tahtalı Çarşı Pazar 
Yeri düzenlenen 
görkemli bir tören 
ile hizmete girdi. 
Gemlik Belediye 
sinin alt yapı, çevre 
düzenlemesi ve 
parke taşı döşeme 
çalışmalarını üstlen 
diği Pazar yeri Türk 
Sanat Müziği Konse 
ri eşliğinde hizmete 
açıldı. Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra Belediye Meclis 
üyelerinin de katıl 
dığı Tahtalı Çarşı 
Pazar Yeri açılış 
törenine çok sayıda 
davetli ve Kurşunlu 
halkı ile yazlıkçı da 
katıldı.
Kurşunlu Mahallesi 
halkı ve yazlıkçılara 
yönelik bir konuşma 
yapan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
“Her şey Kurşunlu 
için” diyerek başla

dığı konuşmasında, 
“İnsanlarımıza 
hizmet etmek, 
yatırım yapmak için 
çalışıyoruz. İnsanları 
mızın hayatlarını 
kolaylaştırmak, ya 
şam kalitesini yük
seltmek için hep bir
likte hareket edelim. 
Kurşunlu Muhtarı 
mız Hüseyin orman 
cılar ile uyumlu 
biçimde çalışıyoruz. 
Eksiklikleri tespit 
edip, daha güzel ve 

cazibe merkezi bir 
Kurşunlu için ne 
gerekiyorsa ona 
çaba gösteriyoruz” 
dedi. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
530 bin metrekarelik 
arazi üzerinde 
Bursa’nın en büyük 
ikinci bölge parkını 
Kurşunlu’ya yapaca 
ğını belirten Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi olarak da 
Kurşunlu’nun asfalt
lama ve parke taşı 

döşeme çalışmala 
rını tamamladıklarını 
hatırlattı. Bölge 
Parkında yat limanı 
da olacağını vurgu
layan Refik Yılmaz, 
Kurşunlu Mahalle 
sindeki Verem 
Savaş’a ait binaların 
da Huzur evi yapıla
cağını müjdeledi. 
Büyük alkış alan 
konuşmasını 
“Hizmet edelim, 
hizmet biçelim” diye 
sürdüren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Kurşunlu 
halkının verdiği 
desteklere mahcup 
olmamak adına daha 
çok hizmet verecek
lerini açıkladı.
Kurşunlu Kadınlar 
Dayanışma ve Yar 
dunlaşma Derne 
ği’nin çalışmaların
dan da övgü ile 

bahseden Refik 
Yılmaz, kooperatif 
leşme yolundaki der 
neğe Tahtalı Çarşı 
nın yanı sıra işletil 
meyen eski öğret
men evinin de resto 
re edilerek tahsis 
edileceğini müjdele
di. Kurşunlu’nun su 
sorununun da Do 
ğancı Barajı suyu
nun kısa sürede 
getirilmesiyle çözü 
me kavuşacağını, 
ardından Büyük 
Kumla Barajı’nın 
tamamlanmasıyla su 
sorununun kökten 
çözüleceğini de 
anlatan Refik 
Yılmaz, Kumla ve 
Gemsaz Bölgesi 
Doğalgaz çalışmaları 
için EPDK’dan onay 
geldiğini ve sıranın 
Kurşunlu’ya geldiği
ni söyledi.
Açılışta Kadınlar 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Muhtar 
Hüseyin Ormancılar 
ve Sponsor firma 
temsilcilerine birer 
plaket verdi. Oktay 
Yıldırım Türk Sanat 
Müziği konseri ile 
renklenen gece 
büyük ilgi gördü.

Sayfa 5

Siyah 
İncinle

Üreticinin 
Yüzü Güldü
Bursa'ya has yetişen 
siyah incir bu yıl 
üreticinin yüzünün 
güldürdü.
Bursa'ya has yetişen 
siyah incir rekolte 
azlığı ve üreticiyi 
gözeten fiyat poli
tikası sayesinde 
Süzleri güldürdü.

ireticiler bu y ilki 
mahsulden ve elde 
ettikleri kazançtan 
oldukça memnun 
kaldı. Siyah incirden 
rekolte azlığı ve ihra
catçı firmaların üreti
ciyi de gözeten fiyat 
politikasını belirle 
diğini belirten Bursa 
Siyah İncir Üreticileri 
Birliği Genel Sekre 
teri Ahmet Doğan, 
"İklim sebeplerinden 
ötürü rekolte de 
yüzde 15'lik bir azal
ma görüldü. Talebin 
yüksek olması da 
fiyatların yükselme 
sinde önemli faktör 
oldu. Geçen yıl iklim 
şartlarının değişikliği 
rekolteyi olumsuz 
etkiledi.

ÜRETİM ELEMANI
■■■

25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENOİOĞIU MERMER fl.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

GEMLİK BELEDİYESİ 
GENÇLİK VE SPOB KULÜBÜ 

DEBNEĞI’NBEN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KUBUL 
TOPLANTI İLANI

Derneğimizin Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi 
görüşmek üzere 24 EYLÜL 2014 
Çarşamba günü saat 19.00’da Sosyal 
Yaşam Merkezinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde 01 EKİM 2014 
Çarşamba günü aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,
2- Divan Kurulu seçimi ve saygı 

duruşu,
3- Faaliyet ve hesap raporları ile 

trendıçrrapofrarının dfcunrnası,
4- Raporların müzakeresi ile 

Denetim Kurulu raporunun kabulü ve 
Yöne'fim Kurulunun ibrası,

5- Yeni yönetim kurulu üyeleri ile 
denetçilerin seçimi,

6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.
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GEMLİKSPOR GÜÇ DEPOLUYOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her sezon olduğu 
gibi bu sezonda 
hedefini BAL ligi 
olarak belirleyen 
Süper Amatör 
Küme’nin iddialı 
takımlarından 
Gemlikspor güç 
depolamaya başladı. 
Mudanyaspor’u 
geçtiğimiz sezon 
BAL ligine çıkaran 
deneyimli hocalar 
Selçuk Serbest ve 
İsmail Arslan 
(Dayko) ile 
anlaşarak teknik 
kadroyu kuran kır
mızı beyazlılar eski 
ve yeni transfer
leriyle Atamer 
Turistik Tesislerinde 
kamp yaparak yeni 
sezona iddialı hazır
lanıyor.

Geçtiğimiz sezon 
takımda oynayan bu 
yılda kendileriyle 
anlaşma sağlanan 
futbolculardan 
Muharrem Deliçam, 
Şiyar Öztetik, Heval 
Tutal, Sezer Serdar 
ve Yusuf Kürşat 
Şahin’in yanı sıra 

genç takımdan Mert 
Ege, Ender Oğuz ve 
Ali Toktaş takımda 
yer bulabilmek için 
çalışacaklar. 
Gemlikspor ayrıca 
yeni gelen futbolcu
ları Akşehirspor’dan 
Plaj Futbolu Milli 
Takım kalecisi

Gürhan Özay, 
Mudanyaspor’dan 
Zafer Akbaba, 
Canpolat Selçuk ve 
Okan Günbey, 
Kafkasspor’dan 
Rıdvan Çelik, 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nden 
Sezer Köktaş ve

Metin Seyhan, 
Bozüyük 
Vitraspor’dan Faruk 
Eyüboğlu, Kütahya 
Kömeşspor’dan 
Ömer Can, 
Elmasbahçespor’da 
n Egemen Fazlıoğlu 
ile İnegöl 
Kurtuluşspor’dan

Okan Abıt’ia 
daha da güçlenerek 
yeni sezona hazır
lanıyor.
Gemlikspor yeni 
sezona haftada 3 
gün sabah ve 
akşam olmak üzere 
iki idmanla hazır
lanıyor.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

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

Tel : (0.224) 513 96 83
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ÇOTANAKSPOR HEZİMETE UĞRADI
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zirveden kopmak 
istemeyen 
Çotanakspor’un 
evinde oynadığı 
maçlarda yüzü 
gülmüyor. Yeşil 
beyazlılar zirve 
takımlarından 
Tütünspor ve 
Yeni Karaman 
spor’dan sonra 
Altınsabanspor’a da 
5-1 gibi farklı 
yenilerek hüsran 
yaşadı.
U-19 1. ligi 5. grupta 
sezona iddialı 
başlayan ilerleyen 
haftalarda aldığı şok 
yenilgilerle zirveden 
kopan Çotanakspor 
rakibi Altınsbanspor 
karşısında kalesinde 
gördüğü 5 golün 
yanı sıra iki kırmızı 
kart görerek maçı 9 
kişi tamamladı. 
Maça iki takımda 
hızlı başladı.
Çotanakspor’un 
oyun kurarak rakip 
kaleye gitmek iste
diği karşılaşmada 
Altınsaban çabuk ve 
hızlı adamlarıyla 
uzun top yapıp 
pozisyon aradı.
9. dakikada Ogün’ün 
çapraz pozisyonda 
kaleye çıkardığı pası 
defans önledi. 19’da 
sağdan yapılan 
Altınsabanspor 
atağında 
Çotanakspor kale
cisi Soner topa 
hakim olamayınca 
İsmail kafa ile topu 
ağlara göndererek 
takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Beraberlik için rakip 
kaleye yüklenen 
Çotanakspor ani 
gelişen 
Altınsabanspor 
atağında kalesinde 
ikinci golü gördü. 
28. dakikada Ahmet 
Kahraman’ın sağdan 
sert ortasında kaleci 
Soner topu uzak- 
laştıramayınca 
İsmail tamamladı ve 
skor 2-0 oldu. 
33. dakikada rakip 
ceza alanında kale
ciyle birlikte topa 
çıkan Ilhan’ın şutu 
az farkla dışarı gitti. 
İki takımında 
kaçırdığı pozisyon
lardan sonda ilk yarı 
Altınsabanspor’un 2- 
0 üstünlüğüyle

RapanaL 
ikinci yarıda farkı 
azaltmak isteyen 
Çotanakspor 50. 
dakikada kaçan 
pozisyonun ardın
dan 54. dakikada 
defansın uzaklaştıra- 
madığı topu Ogün 
ağlara göndererek 
farkı bire indirdi ve 
takımını umut
landırdı. 
58. dakikada 
Altınsabanspor 
atağında Erkan ceza 
sahası içinde rakib
ine yaptığı sert 
hareket ile kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalırken verilen 
penaltıyı Kadir

üstten aişarı 
göndererek takımını 
golden etti.
69. dakikada köşe 
atışını paslanarak 
kullanan 
Altınsaban’da kaleye 
gönderilen topu ikin
ci yarıda oyuna 
giren Furkan Şahin 
kafa ile ağlara gön
dererek skoru 3-1 
yaptı.
İki farklı geriye 
düşen Çotanakspor 
73. dakikada 
kalesinde tehlikeler 
yaşamaya başladı ve 
74. dakikada 
Yusuf’un 2. sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalmasıyla 

tamamen dağıldı. 83 
dakikada Furkan 
Şahin skoru 4-1 
yaparak takımını 
iyice rahatlatırken 
88. dakikada oyun 
disiplininden tama
men kopan 
Çotanakspor kaleci 
Soner’den döne 
topu Furkan Şahin 
kendisinin üçüncü 
takımının beşinci 
golünü ağlara gön
dererek maçın sko
runu 5-1 olarak 
belirledi.
SAHA : Gemlik İlçe

HAKEMLER:
Süleyman Soyutürk 
6, Alican özşen 5,

Caner Fidan 6, 
ÇOTANAKSPOR : 
Soner 4, Erkan 4, 
Burak 3, (Recep 1) 
Mustafa 4, 
Muhammed 4, Ogün 
3, (Mertcan 2) 
Hüseyin 4, Rahim 4, 
Yusuf 3, Volkan 3, 
ilhan 4,

ALTINSABANSPOR : 
Ahmet Başaran 6, 
Muhammet Arıkan 5, 
Arifcan 5, Kadir 5, 
Berkcan 6, Abdullah

5, (Haşan 3) Furkan 
Koru 5, İsmail 7, 
(Furkan Şahin 6) 
Ahmet Kahraman 5, 
(Muhammet Yıldız 1) 
Cüneyt 6, Furkan 
Fehmi 5,

GOLLER : Dk. 19.28 
İsmail, Dk. 69-83-88 
Furkan Şahin 
(Altınsabanspor)

KIRMIZI KART : Dk. 
58. Erkan, Dk. 74.
Yusuf (Çotanakspor)
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Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, 15 bin 
694 yeni boş kon
tenjan oluştuğunu 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, NTV canlı 
yayınında Oğuz 
Hakseverin konuğu 
oldu. Bakan Avcı, 
TEOG yer
leştirmelerine ilişkin 
açıklamalarda 
bulundu
Bakan Avcı, 19.00 
saati itibariyle yeni 
kontenjanların açık
landığını söyledi. 
"Geçen hafta, lisel
erde oluşan yeni 
boş kontenjan
larımızı cuma günü 
açıklıyoruz demiştik. 
Türkiye genelinde 
15 bin 694 yeni boş 
kontenjan ilan ettik. 
Bunun 2 bin 311'i 
İstanbul'da, bin 345'i 
Ankara'da 682'si 
İzmir'de yerleşecek, 
önümüzdkei hafta 
velilerimiz e-okul'a

girerek boş konten
janlarımızı görebile
cek.
Eylül sonuna kadar 
her cuma günü boş 
kontenjanlarımız 
açıklayacağız. Özel 
okul ve açık liseye 
gidenlerden dolayı 
boş kontenjanlar 
oluşuyor.
Önümüzdeki hafta 
bu kontenjanın arta
cağını düşünüyo
rum. özel okullara

teşvik alanlar şimdi
den okullarına kayıt 
yaptırabilirler. Nakil 
yönetmeliğimize 
göre tayin, taşınma 
gibi durumlarda 
nakil talebi var. 
Nakiller, okulları 
uzağa düşen öğren
cilerin durumlarını 
çözen bir süreç.
1 milyon 300 bin 
öğrencimiz liseye 
geçecek. Bunların 1 
milyon 57 bini 15

okul tercihinden 
birine yerleştirdik. 
15 okuldan birine 
yerleşemeyen 
öğrencileri dört ter
cih yaptırıp sosyal 
bilimler, fen lisesi, 
anadolu lisesi, 
anadolu imam hatip, 
anadolu meslek ve 
çok programlı 
liselerden birine 
yerleştirebiliyoruz."

ELEMANLAR ;
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI

KAYNAKÇI
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■ 1
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL-.5142021

KAYIP GEMLİK 1308732 BAĞLAMASINDA KAYITLI 
KOMUTAN İSİMLİ TEKNENİM RUHSATINI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HALİL BİLGİN PULLU

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^MİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 1800

SftTILIK 1EHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

JMA|
“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

KflŞEDC 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 1 
 Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemfilc Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Avrupa'da en ucuz lüks yemek Türkiye'ıle!
İstanbul, kişi 
başı 21,54 avroluk 
ücretle Avrupa'da 
lüks yemeğin en 
ucuz yendiği ikinci 
adres oldu.
Yeme-içme 
kulübü Gastroclub, 
Avrupa'nın 30 
turistik kentindeki 
alt gelir grubu 
ile üst gelir 
grubuna hitap

eden restoran lard 
aki bir öğün 
yemeğin ortalama 
ücretini ölçtü. 
Kopenhag, listede 
üst gelir grubunun 
yemeğ 
en pahalı yediği 

kent oldu.
Buna göre bir 
kişinin Kopen 
hag'da lüks bir 
yemek yemesi

için cebinden 
ortalama 87,18 
avro çıkması 
gerekiyor. 
Bu rakamın en 
düşük olduğu 
Avrupa kenti 
Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'da 
ise bir öğün 
lüks yemek için 
ortalama 20,4 
avro ödenmesi

yetiyor. 
Türkiye'den 
İstanbul'un
21,54 avro ile 

lüks yemeğin en 
ucuz ikinci 
adresi 
olarak girdiği 
listede Avrupa 
ortalaması ise 
44,93 avro olarak 
gerçekleşti.

Volcu gemilemıle 7 anda 805 İlin turisl idili
Türkiye'ye Ocak- 
Temmuz aylan 
arasında ülkemize 
635 kruvaziyer ve 
yolcu gemisi 
demirledi. 
Dünya turizminde 
önemli bir yere 
sahip gemi turizmi 
sayesinde ülkemiz 
7 ay içinde 805 bin 
333 turist ağırladı.

7 AYDA 635 
KRUVAZİYER 
GEMİ GELDİ

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Ba 
kanlığı Deniz Tica 
reti Genel Müdürlü 
ğü verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, özellikle 
Ege'de bulunan 
limanlara demirle 
yen kruvaziyer ve 
yolcu gemileri, 

ülkemize hatırı 
sayılır turistin gel 
meşini sağladı. 
Ocak-Temmuz 
aylan m kapsayan 7 
aylık sürede ülkem
izdeki limanlara 635 
kruvaziyer ve yolcu 
gemisi demirledi.

YAZ SONUNDA 
ZİRVEYE ULAŞTI
Her biri en az 2 bin 
yolcu taşıyan kru
vaziyer ve gemilerle 
birlikte ülkemize 805 
bin 333 turist geldi. 
Nisan ayından sonra 
artmaya başlayan 
gemi trafiği, yaz 
sezonunda zirve 
noktasına geldi. 
Ocak ayında ülkemiz 
limanlarına sadece 5 
gemi demirlerken, 
Temmuz ayında bu 
rakam 209'a çıktı. 
Gemi sayısıyla bir

likte ülkemize gelen 
ziyaretçi sayısı da 
artış gösterdi. Ocak 
ayında gemilerle 10 
bin 876 turist 
gelirken, Temmuz 
ayında turist sayısı

266 bin 924'e çıktı. 
Geçen yıl Temmuz 
ayında ise ülkemize 
gelen gemi sayısı 
197, gemilerle gelen 
turist sayısı ise 323 
bin 280 olarak 

gerçekleşmişti. 
2013 yılı genelinde 
ise ülkemizdeki 
limanlara bin 572 
kruvaziyer ve yolcu 
gemisi demirledi. Bu 
gemilerle ülkemizi 2 

milyon 240 bin 776 
turist ziyaret eder 
ken, bu rakam ge 
çen yıl ülkemizi ziya 
ret eden toplam tu 
rist sayısının yüz de 
6'sını oluşturuyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KISMI UAIHLLLHfiu 
E 
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06| KAYMAKAMLIKL 

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

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

K ULAŞIM

R 
E

Pamukkale
DENİZ UÇAOl
Pegasus Akml* S«yaha1
METRO
Aydın Turtam
80z«r Turizm
Kant>«rogiu-E*acla> 
Anrtur
Kamil Koç

612 OO 26

•13 18 12
•13 20 77 
012 1O 72

•12 O1 03

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi
Konur Tıp Mrk.

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

TAKSİLER
R 
1

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

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

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

ULHI2UIUHUSU
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 04

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

__________ OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz . 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol
ÜAR'PE«. ”Tuncay Otogaz S13 16
Beyze Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4968 

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) 

— —i

■MENİMİ
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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«...■iv ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR
GEMLİK ■

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...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
^jıgin^ircan ^7a/ıtr Okuman

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

I_______ sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Yumanıza 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-

:------ !------ --- '

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
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fKestane Şekeri ■ 
İYöresel Reçelleri 
■Kozmetik. Ürünleri

tZeytinS^İj 
..jp^eytinyağî

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

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

ŞUBELER: l^ml^Ea^r^- Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
Tel’5Tf'Ö512

www.kavlak.com.tr

Kurul uşî1 973

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ '

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

9Eylül2014Sah www.eemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50Kr

uiww.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Anaokulu, birinci, 5.ci ve 9.sınıflarda eğitim öğretim başladı.

Mıi Anlımı Oemlik’in kurtuluş 
kutlaıaları haşlıyor

Güne Bakışw I Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BELEDİYEDE YAPI KULLANMA KRİZİ
Bugün Gemlik Belediye Meclisi, Eylül ayı ikinci 

toplantısını yapacak.
3 Eylül günü yapılan Meclis toplantısına 

damgasını vuran gündem dışı konuşmalar olmuş
tu.

CHP ve MHP gruplan yerel basında çıkan yapı 
kullanma ruhsatlan uygunsuz olan ve İmar 
Müdürünün imzalamadığı 60'a yakın inşaata Refik 
Yılmaz’ın olmadığı bir encümen toplantısında 
başkanvekili olan Ömer Uslu’nun imzalaması 
tartışmalara neden olmuştu.

Konuyla ilgili CHP grubundan özgür Aksoy, 
MHP Grubundan Osman Doğan’ın sorularına ya 
nıt veren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Yapı 
Kullanmalara ben olsam imzalamam" demişti.4’de

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl başlattığı yeni 
uygulama ile dün başlayan 2014 - 2015 
eğitim ve öğretim erken eğitime ilkokul 5. 
sınıf ile 9. sınıf öğrencilerini de kattı.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması 
nedeniyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu’n 
da yapılan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran da katıldı. Duran, velilere 
seslenerek, öğrencilerin mutlaka sosyal bir 
etkinlikte görev almalarını sağlamalarını 
ısteaı. Haberi sayfa 2’de

Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 92. yılı kutlama 
törenleri başlıyor.
Bugün saat 14.oo’de 
mehteran eşliğinde 
kurtuluş şenlikleri 
komtej yürüyüşü ile 
başlayacak olan kut
lama etkinlikleri 
toplu sünnet ve 
Körfez Turu ile 
devam edecek.
Yann ise saat 10.oo- 
17.oo de 4.
Uluslararası Güreş 
Turnuvası, Şehit 
Yüzbaşı Cemalin 
kabir ziyareti, sünnet 
çocuklarına çizgi 
kukla gösterisi ile 
devam edecek.

Perşembe günü ise 
saat 13.30 da Gemlik 
Çarşı Camiinde öğle 
namazına müteakip 
şehitler için mevlüt 
okutulacak.
Ardından Yelken 
Kulübü sporculan 
tarafından yapılacak 
gösterinin ardından 
4. Uluslararası güreş 
turnuvasında dere 
cey e girenlere ödül
leri verilecek.
Daha sonra ise 
sokak tenisi gös 
tenleri yapılacak. 
Saat 20.30 da ise 
Burcu Güneş, /sxe/e 
Meydanı Festival 
alanında konser 
verecek.

Q ÖZEL ATKENT İLKÖĞRETİM OKULU
S “Aykent ile hedeflerinize doğru99

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalınmalarını planlar n uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç adaklıda, jr/’çımcıdır. Her uman öneri Ot çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 
ile hareket eder, kararlı re tutarlıdır, kendi kararlarını »erir 

re uygular, özgüveni tamdır. Her yerde »e her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, “flAŞMiACAĞIIIP der »e 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.eemlikkorfezgazetesi.com
uiww.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MADEM AKSIN.
BIRAK YARGI BAKSIN

Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait olan; 
Hisar Mahallesi 446 ada 10 parsel, 953 ada 
37-38-39 parseller ve 953 ada 40 parsel 
sayılı, yaklaşık 60.000 m2 büyüklüğündeki 
taşınmazların, taşınmaz malların satışına 
dair karar verme yetkisi Belediye Meclisine 
ait olduğu halde, üzerine müstakil inşaata 
elverişli olmayan arsa olduğu gerekçesiyle, 
Belediye Encümeninin 23.05.2012 tarih ve 
2012/390 sayılı kararıyla satış işleminin 
yapıldığı, söz konusu satışların 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanuna göre ihale yoluyla yapıl 
ması gerekir iken, (3194 sayılı İmar Kanunu 
nun 17. Maddesi kılıf olarak gösterilerek) 
ihale düzenlemeden yapılması nedeni ile 
ihalelere katılma yeterliliğine ve koşullarına 
sahip kişilerin ihalelere katılımının engel
lendiği, bu suretle parsellerin değerinin 
altında satılması sonucunda Belediyenin 
zarara uğratıldığı iddiaları ile Gemlik 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusun
da bulunmuştum.

savcılık makamı suç duyurum üzerine 
şüpheliler ile ilgili doğrudan soruşturmayı 
başlatmak yerine içişleri Bakanlığına soruş
turma izni istemek için müracat etti.

Oysa; Aynı savcılık makamı şahsımla ilgili 
2010/1314 (araç tamirleri) sayılı soruşturma 
dosyası kapsamında;

4734 sayılı Kanun gereği ihale sayılmayan 
doğrudan temin yöntemi ile yapılan ahmlar 
ile ilgili, alım sürecinin hiçbir aşamasında 
bulunmayan şahsım hakkında ihaleye fesat 
karıştırma suçu işlediğim iddiası ile fezleke 
düzenlemiştir. Öyle ki, bu fezlekede alım 
sürecini yürüten harcama yetkilileri ve 
gerçekleştirme görevlileri ihaleye fesat 
karıştırma suçu işlediği iddiası ile suçlan- 
mamıştır. Bırakın harcama yetkilileri ve 
gerçekleştirme görevlilerini, araç tamirleri 
aliminin yapıldığı araç tamirini yapan kişi 
bile ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği 
iddiası ile suçlanmamıştır. Bu fezleke sonu
cunda Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam eden 2011/95 esas sayılı davada, 
sadece şahsım İhaleye Fesat Karıştırma 
suçu işlediği iddiası ile yargılanmaktadır.

Böyle tutarsız bir suçlama ile yargılan
mamı dahi şahsıma yapılan bir haksızlık 
olarak düşünmemekle birlikte, bu suçlama 
temel gerekçe gösterilerek görevden uzak
laştırılmamın ve daha ağır suç iddiaları ile 
suçlanan kişilerle ilgili doğrudan soruştur
ma başlatılmamasının haksızlık olduğunu 
düşünüyorum.

İçişleri Bakanlığı da 37 km. uzunluğundaki 
Gemlik sahilinde yüzerken denizde boğulan 
vatandaşların ölümünden dahi şahsımı 
sorumlu tutarak soruşturma izni verirken;

Suç duyurusu konusu eylemler ile ilgili 
savcılığın soruşturma izni istemesi üzerine, 
ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına, 
bu nedenle söz konusu iddiaların işleme 
konulmamasına karar verdi.

Yine, Şahsım hakkında Kumla sahilindeki 
cav bahçelerinde kumar kastı olmaksızın 
okey veoenzeh oyunıarfrı' oynatılmasına 
goz yumdraK süç'işlediği iri födıaıarı 
Karşısfnaa soruşturma ızm verilmemesine 
Karar vere’n baKariııgfn Kararıriâ' ıııraz'eaen 
Savcıııt< IvıâRâıflîr'io.uüu.uuu 1ı_. Kamu zararı 
löaıaıarinı aa ıçeYeri ou Könü'ııö'ııdııı aıınan 
bn ıhceıeme yapılmasına ğerek oımâaıgına, 
Dii ndaeriie boz Konübü' ıbaıaıârln ışıeme 
konulmaması kararına itiraz etmedi.

teıd KararcTVrBaşsavdmgı aradıngi'ııe 
Danıştay’a itiraz ettim. Ancak Danıştay’a iti
raz edilmediği gerekçe' göbrertıereK aynı 
GurinRurıyeı tslaşsavcfffğınca "uosyanın 
ıdıemöen-Kdıâırlımasına’ 'Karar verildi. 
Böylece dosya hiçbir inceleme yapılmak
sızın kapatıldı.

sıdvcııığın bu Kararı hıri naKsız*ve’ nûKUKSuz 
oıaugu ğereKçesı *rte' raıoVâ Ağır ueza 
MahKefrıesıne nahv/ürarak Savcınk Kararının 
(pıânrft zaıep’ ettim.* raıoVâ Ağır <ueza 
Mahkemesi kararını verdi, Gemlik 
unimnürıyöt tsaşsaVciııgınca vârııen 
"uosyânın Işıemâdn kaıaırYıfnasi" Kararını 
ıdıai'ettr.'Böyıece'şûpfibınenn yangılan
abilmesinin önü yeniden açıldı.

Butıln ou aşartıaıarı yadâdiKtari, üstüne 
üstlük 17-25 Aralık büyük yolsuzluk 
operasyonunun da Kapâtıımaya ÇaıIŞııcııgını 
gömdükten sonra,’ ou soruşturmanın oa‘ dit 
Ke± barfa Kapâtı imaya Çaılşııacagmı 
düşünüyorum.

■Me dıursa dısun’ner zaman dıdügu ğloı, 
GerfilıK ndiKinın mefiTadtıerı ’aögruıtusurfaa 
konuyu sonuna kadar takip edeceğimi 
Kalrriubyuria'Dir kez aana auyururum.

Anaokulu, birinci, 5.ci ve 9.sınıflarda eğitim öğretim başladı.

Milli Eğitim 
Bakanlığı bu yıl 
başlattığı yeni uygu
lama ile dün 
başlayan 2014 - 
2015 eğitim ve öğre
tim erken eğitime 
ilkokul 5. sınıf ile 9. 
sınıf öğrencilerini de 
kattı.
Bu yıl 15 Eylül 2014 
günü başlayacak 
olan yeni eğitim ve 
öğretim yılına bir 
hafta kala okullara 
yeni başlayacak 
anaokulu ve 1.sınıf 
AHronnîlarino arlrAM 

wı■ ■■ ^aı%waa

eğitim uygulaması 
yapılıyordu.
Dün, anaokulu birin
ci ve 5.sınıflar 
yanında 9. sınıf 
öğrencileri de ders 
başı yaptı. Bütün 
ilkokul okulları ve 
ortaokullarda yeni 
ders yılı için zil 
çaldı.
Okullara yeni 
başlayacak 48 ayını 
doldurmuş çocuklar 
dün anneleriyle bir
likte okullara gele 
rek yeni öğretim 
yılında öğretmen
leriyle buluştu.

CUMHURİYET 
İLKÖĞRETİMDE 
TÖREN

Yeni öğretim ve 
eğitim yılının açıl
ması nedeniyle ilçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan ile bir

likte dün sabah 
Cumhuriyet 
llkokulu’na gittiler. 
Yeni hizmete giren 
okulun hayırlı 
olmasını diledi. 
Mehmet Duran yap
tığı konuşmada şun
ları söyledi: 
“2014-2015 eğitim 
öğretim yılının hayırlı 
uğurlu olmasını 
dileyerek çocuk

tan nız emin ellere iyi 
bir eğitim alması 
okullanmıza teslim 
ettiniz.
Artık görev biz de.
Bu öğrencilerimizi en 
iyi şekilde yetiştire 
rek bir üst öğrenime 
hazırlayacağız.
Yeni binamızın da 
hizmete girmesiyle 
Cumhuriyet 
İlkokulundan büyük

başanlar beklemek
teyiz. Velilerimizden 
ricam öğrencileri 
nizin mutlaka bir 
sosyal etkinlikte 
görev almasını sağ 
layı n. Yeni binamızla 
sizi erin ve öğrenci
lerin her türlü ihtiyacı 
karşılanacak. Yeni 
eğitim öğretim yılının 
hayırlı olmasını 
diliyorum.”

—

Denizbank'ian Yılmaz a plaket
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden 
Denizbank Gemlik 
Şube Müdürü Raif 
İbiş, başarılarının 
devamını diledi. 
Denizbank’ın 
Türkiye genelinde 
seçilmiş tüm 
belediye başkanları- 
na yönelik iyi niyet 
ve temennileri ileten 
Raif İbiş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın, belediye 
başkanvekilliği

dönemi sonrasında 
hizmet ve yatırım
lara kaldığı yerden 
devam ettiğini de

belirterek, bu 
başarılarının 
devamını diledi. 
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz’a plaket 
takdim eden 
İbiş, kentsel 
dönüşüm kredileri 
kapsamındaki ülke 
genelindeki kolaylık
ların, Gemlik 
Belediyesi 
aracılığıyla ilçede 
de devam edeceğini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da^, Raif 
İbiş nezdinde tüm 
Denizbank ailesine 
teşekkür etti.
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Sele kapılan kalın kurtarılılı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
İlçesi'nde yolda 
yürürken dengesini 
kaybeden 50 yaşın
daki kadın, şiddetli 
yağmur nedeniyle 
oluşan sele 
kapılarak sürüklen
di. Çevredekilerin 
güçlükle kurtardığı 
kadının sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirildi.
Bursa'da dün akşam 
saatlerinde 
başlayan yağmur, 
hayatı olumsuz 
etkiledi. Toplam 56 
ev ve işyerini su 
basarken, metreka 
reye ortalama 25 
kilogram yağış 
düştü.

II

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 yaşındaki 
B.B., polis tarafın
dan cep telefonu 
çalmak için girdiği 
işyerinde suçüstü

merine tınılırım üişen tobaıı öldü
İnegöl’de koyan
larını otlatırken 
üzerine yıldırım 
düşen çoban 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
Boğazköy 
Mahallesinde 
ikamet eden ve 
küçükbaş 
hayvan yetiştin

■B aboneoldunuzmu?
TOifW ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T BBB “SUYUNU BOŞA My 
WİA HARCAMA" F '

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Merkez Osmagnazi 
İlçesi, Timurtaşpaşa 
Mahallesi, Atatürk 
Caddesi üzerinde 
yaklaşık yarım saat 
süren yağış 
nedeniyle sel oluş
tu. Bu sırada yol 
kenarında yürüyen 

rr

yakalandı.
B.B., merkez 
Yıldırım İlçesi'nde 
bir işyerinden hırsı
zlık yapıldığı ihbarı

ciliği yapan evli 
iki çocuk babası 
Serhat Balaban 
(39), kızı Akça 
Sude Balaban ile 
birlikte, otlattığı 
koyunları yağmu
run başlaması 
nedeniyle ahıra 
götürmek istedi. 
Boğazköy ile

50 yaşındaki kadın, 
bir an dengesini 
kaybederek düştü. 
Yolda oluşan sele 
kapılan ve ismi 
öğrenilemeyen 
kadın, bu sırada 
otobüs durağında 
yağmurun dinmesini 

üzerine olay yerine 
giden polis ekipleri 
tarafından cep tele
fonu çalarken 
suçüstü yakalandı.

Hamzabey 
Mahallesi arasında
ki eski Delikiikaya 
mevkisine geldikleri 
sırada baba 
Balaban'ın üzerine 
yıldırım düştü. 
Kızı Akça Sude'nin 
çevredeki lere 
haber vermesinin 
ardından olay 

bekleyenler tarafın
dan güçlükle kur
tarıldı. Vatandaşların 
cep telefonu ile 
saniye saniye 
görüntülediği kadın, 
uzun süre olayın 
şokundan kurtula
madı.

Gözaltına alınıp 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne getir
ilen B.B.'ün Yıldırım, 
Gürsu ve Kestel 
ilçelerinde dört işy
erinden toplam 10 
bin lira değerinde 
bilgisayar, cep tele
fonu ve kamera 
çaldığı belirlendi. 
Sorgulaması 
tamamlanan 
B.B., sevk edildiği 
nöbetçi mahke 
meçe tutuklanarak 
cezaevine gön 
derildi

yerine jandarma ve 
sağlık ekipleri 
sevk edildi.
Olay yerinde 
hayatını kaybettiği 
belirlenen 
Balaban'ın 
cesedi, İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna 
kaldırıldı.

Katil zanlısı 
baha oğul 
yakalandı

Bursa'da tartıştık
ları gürültü 
nedeniyle çıkan 
kavgada 27 yaşın
daki Ferit ve 29 
yaşındaki Şefik Ece 
kardeşleri 
öldürdükleri, 24 
yaşındaki Emrah 
Ece'yi de yara 
ladıkları iddiasıyla 
aranan market 
işletmecisi Hurşit 
Ç. ile oğlu Umut Ç. 
yakalandı.
Sorguya alman 
şüphelilerden 30 
yaşındaki Umut 
Ç.'in 15 yaşın

Motosikletle Direğe
çamtı...2 yaralı

İznik’te meydana 
gelen trafik kaza
sında 2 kişi yara
landı.
Olay, İznik sahil 
yolu eski 
Mezbahane 
mevkinde meydana 
geldi. Dalgınlık 
sonucu Furkan 
K.B. kullandığı 
plakasız motosik
leti ile elektrik 
direğine çarptı.
Kazada motosiklet 
sürücüsü Furkan

dayken Giresun'da 
cinayet İşlediği, 
yaşı küçük 
olriıâsı nedeniyle 
bir.su rece ceza
evinde yattıktan 
sonra tahliye 
olduğu anlaşıldı. 
Umut Ç.'in, 6 
ay önce karıştığı 
bir yaralama 
olayı nedeniyle 
tutuklanıp 3 ay 
cezaevinde 
yattıktan sonra 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
tahliye edildiği 
belirtildi.

K.B. ve arkasında 
oturan Mehmet 
K.B. yaralandı. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerince 
ilk müdahaleleri 
yapılan yaralılar, 
İznik Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Her iki 
yaralının da hayati 
tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

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

Güne Bakış Bursa dan dumana birlik mesajı
BELEDİYE DE YAPI 
KULLANMA KRİZİ

Bu ne anlama gelir?
Atılan imza hatalıdır, yanlıştır. 
Usulsüzdür.
Bu durumda muhalefet ne yapar.
Ellerine gelen bu hukuksuzluğu yargıya 

taşır.
Ha! Taşısalar ne çıkar dersiniz.
Bugün gazetemizde eski Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet Güler’in yazısı var.
Okuyun bakın, Adalet sistemimiz ne tür 

adaletsizlikler yapıyor görün...
İstiklal Caddesı’nde Fatih Mehmet Güler’ 

in yaptırdığı kaldırımlar konusunda suç 
duyurusunda bulundular. Kamuyu zarara 
uğratma diye.. Müteahhidi bir süre tutuk
ladılar. Güler ve ihaleyi yapanlar hakkında 
davalar açtılar. Bursa 1. Ağır Ceza Mahke 
meşinde dava hala sürüyor.

Ama aynı kaldırımı Renk Yılmaz 
Belediye’yi ele geçirince devam etti.

Fatih Mehmet Güler suç duyurusunda 
bulundu.

Ne olduğunu Fatih’in yazısından 
okuyun...

Biri yargılanırken diğerine dokunmadılar.
Ak Parti miş?
Neresi Ak bunlann...
Son olayda ve arsa satışlarında bunları 

gördük.
Tepelerindeki aldıkları milyon dolarlık 

komisyonları sıfırlatıyor, kimisi yatak oda 
larında aldıkları rüşvetleri bir değil, iki de 
ğil, üç tane çelik para kasasında topluyor.

Ey benim halkım, sen gidip bunlara yine 
oyunu veriyorsun.

Bir çuval una, 500 kilo kömüre, ramazan
da dağıttıkları gıda kolilerine, yenileri 
geieceK aıye oy veriyorsun.

Sen de bunlardan nemalanıyorsun... 
Çıkar sağlıyorsun.
Onlar hamuduyla götürüyorlar, sana 

kemik kalıyor.
Buna şükrediyorsun.
Gelelim şu Adliye Köyünde yapılacak 

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi konusuna.
Yine Fatih Mehmet Güler döneminde, 

zamanın Engürücük Köyü Muhtarı Osman 
ÇdriK ııe bıf pfötoKöı imzalanıyor.

Köye ait, Şahinler Kerestecilik’in arka 
sınoa ouıuna'ri ârdzı Kiralanıyor. 
Gemlik’teki sokak köpeklen, kedileri bura
da büyük bir alanda doğal ortamda beledi 
ye veterinerlerinin gözetiminde bakılacak, 
gerektiğinde sağlık sorunları giderilecek.

Gönünü nayvansöveriieFtie aursa 
asfaltına çok yakın, gidip gelmesi kolay 
oıah ouyerö, koıaY uıaşabÜKiar.

Konu Belediye Meclisinden geçiyor ama 
yıllardır buraya biryatınm yapılmıyor?

Neden?

*9. Uluslararası 
NAKEM Balkan 
Festivalinin konuğu 
olan halk oyunları 
ekipleri, Bursa’dan 
dünyaya birlik ve 
beraberlik mesajları 
gönderdi.
‘9. Uluslararası 
NAKEM Balkan 
Festivali’ nedeniyle 
Arnavutluk, Bosna- 
Hersek, Saraybos 
na, Bulgaristan, 
Hırvatistan, 
Karadağ, Kosova, 
Makedonya, 
Romanya, Sırbistan, 
Slovenya ve 
KKTC’den gelen 
halk oyunları ekip
lerinin temsilcileri, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
BURULAŞ’taki 
makamında ziyaret 
etti. Toplantı salo
nunda gerçekleşen 
buluşmada dan
sçılar, Balkan 
ülkelerine verdiği 
destek ve organiza
syon nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

ürb mıa hboi mıımsı
GRUP MİDİMİ SONUCLftMIJI

Şahinler Kerestecilikle bir ilgisi var mı?
Burası Şahinlerin genişleme alanı için 

düşünülmüş olabilir mi?
Hüseyin Şahin, bu firmanın AKP mil

letvekili seçilmeden öncesi ortağı!
Şimdi Refik Yılmaz, buradan vazgeçip, 

Adliye Köyü’nde 6 dönemlik bir araziye 
buradaki Hayvan rehabilitasyon merkeziz 
taşımak istiyor.

ÂKP’li meclis üyeleri bunu sorgulamıyo 
lar mı?

Nedenini, niçinini sormazlar mı?
AKP’li Meclis üyeleri neden eski yerin 

den vazgeçtiniz, burasının ulaşımı daha 
kolaydı demez mi?

Demiyorlar.
Maşallah, kuzu gibiler.
ReriK fıımdztam takımını Kurmuş.
Ne isterse yaptırıyor.
Bugünkü mecliste bakalım neler konuşı 

lacak. Bunları sizlerle paylaşacağız.

Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa gerçek
leştirdiği ve bu yıl 5. 
si düzenlenen 
“Gemlik Belediyesi 
Köyler Arası Futbol 
Turnuvası”na 
Şükriye, Şahinyur- 
du, Feyziye, 
Hamidiye, Muratoba, 
Cihatlı, Islamköy ve 
Yeniköy olmak 
üzere 8 köy takımı 
katıldı.
13 Ağustos 2014 
tarihinde başlayan 
ve büyük çekişme 
lere sahne olan tur
nuvanın elemeleri 
sonuçlandı.
İlk dörde kalan 
takımlar 10.09.2014

Recep Altepe, 
kardeş ülkelere 
desteğin süreceğini 
belirterek, “Bursa ve 
Türkiye olarak 
Balkanların yanında 
yer almaya, dost
larımızın mutluluğu
na ortak olmaya 
devam edeceğiz” 
dedi.
Bursa’nın her za 
man kardeşlik ilişki
lerine önem veren 
bir kent olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Dostlarımızı 
burada ağırlamaktan 
dolayı mutluyuz. 
Bursa’da güzel bir 
organizasyona imza 
atıldı. Bu tür organi
zasyonları, dostluk 
ve kardeşlik ilişki
lerini, birlik, beraber 
lik ve kaynaşma

Çarşamba günü yarı 
final de karşılaşa
caklar.
İlk maç saat 
19.30’da Fevziye- 
Şahinyurdu, ikinci 
maç saat 21.00’de 

duygularını geliştir 
diğinden dolayı fır
sat olarak görüyo 
ruz” dedi 
Başkan Altepe, 
“Bursa için 
Balkanlar, Balkanlar 
için de Bursa çok 
önemli. Bursa, 
Balkanlar başta 
olmak üzere komşu 
ülkelerle Türkiye 
arasında dostluk 
köprüsü kurdu. 
Balkanlardaki ecdat 
yadigarı eserlerin de 
gün yüzüne çıkarıl
masını sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
ilişkilerin devamı 
için gereken desteği 
vermeye devam 
ediyoruz. Önemli 
olan dostlarımızın 
mutluluğudur,

Şükriye- Hamidiye 
köyleri arasında 
oynanacak olup 
galip gelen takımlar 
14.09.2014 
Pazar günü saat 
17..00’de Gemlik

Türkiye her zaman 
dostlarının yanın
dadır” diye konuştu.

Karadağ Milletvekili 
İzzet Braliç’in de 
bulunduğu toplan
tıya katılan Jupa 
Belediye Başkanı 
Ariyan Ibraim, böl
gesine sağladığı 
katkılar nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
Türkçe yazılı bir 
teşekkür plaketi 
verdi. Milletvekili 
Braliç ise, festivaly 
nedeniyle Bursa’da 
bulunmaktan duy
duğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Festivalin düzenlen
mesinde Büyükşehir 
Belediyesi’yle birlik
te yoğun emeği olan 
Namık Kemal Halk 
Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü 
Demeği (NAKEM) 
yöneticileri ve halk 
oyunlan ekiplerinin 
temsilcileri, Başkan 
Altepe’ye yörelerine 
özgü hediyeler 
takdim etti. Ziyaret 
çektirilen toplu 
hatıra fotoğ rafının 
ardından son buldu

Atatürk 
Stadyumun da 
final oynayacaklar 
Yenilen takımlar ise 
saat 15.00’da * 
3-4 lük maçı 
oynayacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Urla ııe Öksüz ailelerinin muUu aiiîiii
Atamer Düğün 
Salonunda düzenle
nen düğün törenin 
de, Arda ve öksüz 
aileleri evlatları evli 
liğe ilk adımı atar 
ken, aileleri seven
leri yalnız bırak
madı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Agah Arda 
ve eşi Şengül Arda 
kızlan Merve ile iş 
adamı Nazif öksüz 
ve eşi Melek 
Öksüz’ün oğullan 
Alp ile düzenlenen 
düğün töreninde 
dünya evine girdiler. 
Düğün törenine 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir ile 
yöneticiler ve 
meclis üyeleri ve 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Düğüne gelenleri 
Agah Arda ve 
Nazif Öksüz kapıda 
karşılarken, genç 
çiftin nikah 
şahitliklerini Ece 
Solaksubaşı ve İnan

Tamer yaptı. Nikah 
memuruna ikişer 
defa evet dediği

geç saatlere kadar 
devam etti.

gençler ilk dansı 
beraber yaparken, 
düğün gece

Başkan ve 
Meclis üyeleri 
Ak Şemsettin 
Camii İnşaatı 

gezdi

üretim hhimii
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

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Meclis üyeleri yapı 
mı devam eden Ak 
Şemsettin Camii 
Inşatım gezdi. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nınnın 
da katıldığı cami 
inşaatı inceleme 
sinde açıklama 
yapan Refik 
Yılmaz, “Gemlik’te 
Ak Şemsettin, 
Mevlana, Ayşe 
Hatun, Hisartepe 
ve Asım Kocabıyık 
Cami inşaatları tüm 
hızıyla sürüyor. 
İlçemiz kısa sürede

beş camiye birden 
kavuşacak.
Ayrıca Cumhuriyet 
Mahalle si Manastır 
Mevkiinde Demir 
kent Sitesi’nin 
yanma yapılması 
planlanan caminin 
projesini de 
tamamladık.
Kumla Mahalle 
si’nin 3. Camisi ile 
Kurşun lu Atatürk 
Mahallesi ne de 
birer cami projemiz 
hazırlanmakta. 
Gemlik’te camisiz 
mahalle ve sokak 
kalmaması için 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” 
dedi.

KAYIP
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SRC BÖLÜMÜNDEN ALDIĞIM 
SRC 3 BELGEMİ KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
YILMAZ BULUŞ

KAYIP
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 

BANDIRMA MESLEK YÜKSEK 
OKULUNDAN ALDIĞIM ÖĞRENCİ 

KİMLİK KARTIMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 

DİDEM BİLGİN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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FUTBOIUN Milli İİÇİİIİCİİ OlDÜ
Bayan Futbolunu 
özendirmek ve 
sevdirmek adına 
Karabük Ovacık 
Spor Kulübü tarafın
dan organize edilen 
“Futbolun 
Prensesleri” futbol 
turnuvasında 
Gemlik Zeytin 
Sporlu bayan futbol
cular üçüncü olarak 
bronz madalya 
kazandılar.
Karabük’ün Ovacık 
ilçesinde organize 
edilen ve bir hafta 
süren turnuvada 
Sakarya Bayan 
Futbol takımına 3-0 
yenilerek final şan
sını kaçıran mavi 
beyazlı kızlar, 
üçüncülük maçında 
Düzce Bayan 
Futbol takımını 1-0 
yenerek bronz kupa 
aldılar.
Gemlik Zeytin Spor 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İhsan Ünlü 
ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bayan fut
bolcuları makamın
da ağırlayan Beledi 
ye Başkanı Refik 
Yılmaz, başarıların 
devamı temen
nisinde bulundu. 
Sporun her branşına

yönelik hizmet, 
yatırım ve destek
lerin artarak devam 
edeceğine dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
"Tesisler bizden, 
spor yapmak, 
başarılı olmak siz
den. Bayan futbol 
liginde de bu başan 
larınızın devamını 
diliyorum” dedi. 
Futbolun Prenses 
leri turnuvasında 
kazandıkları üçüncü 
lük kupasını Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz’a armağan 
eden Kulüp Başkanı 
İhsan Ünlü de, 

destekler ve tesisleş 
me adına Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Turnuva sekizer 
takımlı iki grup 
maçlarıyla oynandı. 
Grubunu üçüncü 
tamamlayan Gemlik 
Zeytin Sporlu bayan 
futbolcular, çeyrek 
finalin ardından 
Sakarya Bayan 
Futbol takımıyla yarı 
finale çıktı. Bu maçı 
kaybeden Bayan 
takımımız, üçüncü 
lük maçında Düzce 
Bayan Futbol 
takımını mağlup 
etmeyi başardı.

öte yandan, 
Gemlik Zeytin 
Spor Bayan Futbol 
takımı 13 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 12.00’de 
Gemlik ilçe Atatürk 
Stadında İstanbul 
Maltepe Spor 
Bayan Futbol 
takımıyla bir özel 
maç yapacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ve Kulüp 
Başkanı İhsan 
Ünlü, Gemliklileri 
bu maça davet 
ederek, destek iste
diklerini bildirdiler.

ZABITADAN 
KAN BADİS 

KAMPANYASI

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Teşkilatı 
tarafından organize 
edilen Kan Bağışı 
Kampanyası yoğun 
ilgi gördü.
Kızılay Kan Merkezi 
ile birlikte düzenle
nen kampanya 
iskele meydanı fes
tival alanında 
yapıldı. Zabıta 
Teşkilatının 
Kuruluşunun 188. 
Yıldönümü etkinlik
leri kapsamında 
organize edilen 
kampanyada ilk 
kanı Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü özcan

Arslan verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat 
Büyükgölcigezli’ 
nin de desteklediği 
kampanyaya zabıta 
ekibinin yanı sıra 
vatandaşlarda 
yoğun ilgi gösterdi. 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli Zabıta per
sonelini geleneksel 
hale getirdikleri 
kan bağışı kampa
nyası adına tebrik 
ederken, Kızılay 
Kan Merkezi 
yetkililerine de 
teşekkür etti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşitve 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

i 
d
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ipimi wiMm
Pop Müziğinin güçlü 
ve sevilen sesi 
Burcu Güneş 
Gemlik’te konser 
verecek.
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtuluşu 
nun 92. Yıldönümü 
etkinlikleri kap
samında Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan organize edilen 
müzik şöleninde 
sahne alacak olan 
Burcu Güneş, 
sevilen ve hit olmuş 
şarkılarını Gemlikli 
ler için seslendire
cek. 11 Eylül 
Perşembe akşamı 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
saat 21.00’de sahne 
alacak olan Burcu 
Güneş konseri 
öncesinde Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
4. Uluslararası Minik 
ler Güreş Turnuva 
sında dereceye 
girenlere madalya ve 
ödülleri verilecek. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
yoğun ve renkli 

programlarla 
gerçekleşecek olan 
Gemlik’in Düşman 
işgalinden 
Kurtuluşunun 92. 
Yıldönümü etkinlik
lerinde sevilen bir 
ses sanatçısını ilç
eye getirmenin mut
luluğunu yaşadık
larını söyledi. 
Tüm Gemlik halkını 
konsere davet eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Burcu Güneş 
Konseri sonrasında 
havai fişek göste 
tisinin de geceye 
renk katacağını 
açıkladı.
Gemlik Belediye 

Tüm Halkımız Davetlidir
12 Eylül Cuma |j 19.00 | İskele Meydanı

Refik YILMAZ

si’nin İlçenin 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 92. 
Yıldönümü etkinlik
leri kapsamında 
organize ettiği 
Sokak Tenisi 
Gösterisine tüm ilçe 
halkı davet edildi. 
12 Eylül Cuma 
Akşamı İskele 
Meydanı Festival 
Alanında organize 
edilecek olan sokak 
turnuvasında 
Gemlikliler kozlarını 
paylaşacaklar. 
Sokak Tenisini 
özendirme ve 
sevdirmeyi de hedef 
leyen organizasyona 
isteyen herkes

katılabilecek.
Spor yaparken 
eğlenmeyi de amaç 
layan etkinlik 12 
Eylül Cuma akşamı 
saat 19.00’da 
başlayacak.
Etkinlik profesyonel 
tenisçilerin de katilı 
mıyla renklenecek. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Geleneksel Toplu 
Sünnet organizas 
yonu, Şehit Yüzbaşı 
Cemal ve Silah 
Arkadaşlarının 
kabrinin ziyaret edil 
mesi, Şehitlerimiz 
için mevlidi-i Şerif 
okutulması, Burcu 
Güneş Konseri, Şen

lik Yürüyüşü, Kukla 
Gösterimi, Tekne 
Gezisi ve Uluslarara 
sı Güreş Turnuvası 
ile devam edecek 
olan Kurtuluş Günü 
etkinliklerinin Tenis 
Müsabakalarıyla da 
renkleneceğini 
söyledi. Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, turnuvaya 
tüm Gemlik halkını 
davet ettiklerini açık
layarak, bu güzel 
organizasyonda hem 
profesyonel tenisçi 
İerle hem de
Gemlik halkı ile tenis 
oynamayı istediğini 
dile getirdi.

4. ULÜSLARARASI GÜREŞ TUBHIMISI M$M
Gemlik Belediye 
si’nin 2014 yılı 
Kültürel, Sosyal ve 
Sportif etkinlikleri 
kapsamında orga 
nize ettiği ve bu yıl 
4.sü düzenlenecek 
olan Uluslar Arası 
Minikler Güreş 
Turnuvası 10-11 
Eylül tarihlerinde 
yapılacak.
Kapalı Spor 
Salonu’nda sabah 
saat 10.00 ile 17.30 
arasında devam ede
cek güreşlere 13 
ülkeden 200 sporcu 
katılacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, sporun 
her branşına yönelik 
destek ve organizas 
yonların süreceğini 
belirterek, ata sporu- 

* muz güreşi de sev 
dirmek adına bu 
uluslararası turnu
vayı geleneksel hale 
getirdiklerini söyle
di. Turnuvaya tüm 
Gemliklileri davet

Gcrafik Bdedfyed 
Hurm w
S Etkinlikler 
Refik YILMAZ 
BeiriHya Balkanı

4. Uluslararası
Gemlik Belediye Başkanlığı 

Minikler Serbest Güreş Turnuvası

eden Belediye Başka 
m Refik Yılmaz, 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtuluşu 
nun 92. Yıldönümü 
etkinliklerinin de

çeşitli organizasyon 
larla renkleneceğini 
müjdeledi.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Uluslar 
arası 4. Minikler

(MtKjüdâ)
JSF Tüm Çocuklarımız Davetlidir

Güreş Turnuvasına 
Türkiye’nin yanı sıra 
Özbekistan, 
Gürcistan, Kosova, 
Bulgaristan, Make 
donya, Arnavutluk, 
Moldova, Çeçenis 
tan, Inguşedya, 
Kabartay-Balkar, 
Rusya ve Kuzey 
Osetya’dan 200 
sporcu katılacak. 
10 ve 11 Eylül tarih
lerinde devam ede
cek turnuvanın 
ödül töreni 
11 Eylül Perşembe 
akşamı saat 20.00’de 
iskele meydanı festi
val alanında yapıla
cak.

ÇOCUKLARA 
ÖZEL ÇİZGİ KUKLA 
TİYATROSU
Gemlik Belediye 
si’nin İlçenin Düş 
man işgalinden 
Kurtuluş’unun 92. 
Yıldönümü Etkinlik 
leri kapsamında 
organize ettiği şen
liklerde çocuklar 
unutulmadı. “Çizgi 
Film Tadında 
Tiyatro” sloganıyla 
sahnelenecek olan 
Çizgi Kukla Tiyatro 
su Gösterimi 10 
Eylül Çarşamba 
Akşamı saat 20.30’ 
da iskele Meydanın 
da yapılacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Toplu

Sünnet Töreninde 
sünnet olacak 
çocuklara hediye 
dağıtımı ile renk 
lenecek olan göste 
rime tüm Gemlikli 
çocukları davet 
ederek, “Çocuk
larımız bizi erin gele
ceği. Biz gele
ceğimize yatırım 
yaparken, önemli 
organizasyonlar ve 
etkinlikler kapsamın
da çocuklanmızı da 
unutmuyoruz. Çizgi 
Kukla Tiyatrosunu 
çok beğeneceklerine 
eminiz. Bu organi 
zasyonda ilçemizde
ki tüm çocuklanmızı 
ve ailelerini görmek 
istiyoruz” dedi.
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iil mı iiıMt iwa Wım ü ıınm
Üniversitelilere 
yönelik part-time iş 
ilanlarının sayısında 
geçen yıla göre 
yüzde 12'lik artış 
yaşanırken, en çok 
iş ilanı verilen sek
tör; mağazacılık ve 
perakendecilik 
oldu.Üniversitelere 
kayıtlarını yaptıran 
Öğrencile, okulların 
açılmasına kısa süre 
kala iş aramaya 
başladı.
Secretcv.com veri
lerine göre, 550 bin 
'üniversite öğrencisi 
şu anda aktif olarak 
iş arıyor. Üniver
sitelilere yönelik 
part-time iş ilan
larının sayısında ise 
geçen yıla göre 
yüzde 12’lik artış 
yaşandı.
Secretcv.com Genel 
Müdürü Okan Tütün 
cü, “Bizler gençlere 
öğrenim hayatı 
boyunca-gelecekteki 
mesleğiyle ilişkili 
olsun olrriasın, iş 
deneyimi edin
melerini öneriyoruz.

KAYIP GEMLİK İMAM HATİP LİSESİNDEN 1995-1996 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ALDIĞIM 

TASTİKNAMEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
EMİR DAĞ

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^MİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 378 18 00

Bu iş disiplinini ve 
iş hayatı içindeki 
süreçleri daha erken 
yaşta tanımalarını 
sağlıyor. Şirketler de 
yeni mezun işe atım
larında artık bu 
deneyime sahip 
gençlere öncelik 
veriyor” dedi.

EN ÇOK İŞ İLANI 
VERİLEN SEKTÖR, 
MAĞAZACILIK 
OLDU 
Geçtiğimiz bir yıl 
içerisinde öğrenciler 
için iş ilanı veren 
sektörlerin ilk sırası
na yüzde 16 ile 
mağazacılık ve per
akendecilik yerleşti. 
Onu yüzde 14 ile 
eğitim, yüzde 7 ile 

SATILIK 1EHİNLÎK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ajans ve yüzde 5 ile 
fuar/organizasyon 
takip etti, öğrenci
lerin en çok başvur
dukları sektörler de 
ilanlarla benzerlik 
gösterdi. İlk sırayı 
yüzde 27 ile yine 
mağaza- 
cıhk/perakendecilik 
aldı; onu ajans ve 
eğitim sektörleri 
izliyor.
BİLİŞİM 
SEKTÖRÜNE 
TALEP AZ 
En çok part-time 
ilan verilen ilk 10 
sektör içinde yer 
alan Bilgisayar ve 
Bilişim Teknolojileri 
sektörü ise, öğren
ciler tarafından en 
çok tercih edilen ilk 

10’a giremedi. 
Tütüncü, “Bilişim 
sektöründe istihdam 
arzı bulunuyor 
ancak talep az. 
Çünkü bu sektörde 
belirgin uzmanlaş
malar gerekiyor 
ancak istenilen nite
liklere sahip aday
ların sayısı kısıtlı. 
Oysaki örneğin 
mağazacılıkta satış 
danışmanı olmak 
için kısa bir eğitim
den geçmek yeterli 
oluyor.” dedi, 
öğrencilere yönelik 
iş ilanlarında bir
birinden ilginç 
pozisyonlar göze 
çarpıyor. Satış 
danışmanı, etüd 
öğretmeni, stand 
hostesi, STK’lar için 
tanıtım elemanı ya 
da broşür elemanı 
gibi ilk akla gelen 
pozisyonların yanı 
sıra, prova mankeni, 
Cankurtaran, şoför, 
kasiyer, garson, 
barista ve oyuncu- 
figüran gibi farklı 
işler de bulunuyor.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEl:5142021

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

TfflAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAŞ6DC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS t
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK I

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK £ 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 1

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Secretcv.com
Secretcv.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şimşek: ‘Trafik cezalan bütçeye dahil değil”
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
"Bütçe Kanunu'nda 
trafik para cezaları 
kalemi bütçeye 
kaynak sağlamak 
için konulmuş bir 
hedef değildir 
dedi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2014 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanunu'nda trafik 
para cezaları kalemi
nin bütçeye kaynak 
sağlamak için konul
muş bir hedef

olmadığını, önceki 
yıllar dikkate alı
narak öngörülen bir 
tahmin olduğunu 
kaydetti.
Şimşek, CHP 
Giresun Milletvekili 
Selahattin 
Karaahmetoğlu'nun, 
2014 yılı için trafik 
cezalarından elde 
edilmesi beklenen 
gelire ilişkin yazılı 
soru önergesini 
yanıtladı.

YÜZDE 0.48'E DENK 
GELİYOR

Şimşek, bu yıl 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu'nda 
"Trafik Para

Cezaları" kaleminin 
brüt 2 milyar 33 
milyon 724 bin lira 
olarak tahmin

edildiğini belirterek, 
bu tutarın 2014 yılı 
brüt genel bütçe& 
gelirleri tahmin * 
tutarının yüzde 
0,48'ine denk 
geldiğini kaydetti.

BÜTÇEYE KAYNAK 
OLARAK 
DÜŞÜNÜLMEDİ 
Trafik para 
cezalarının genel 
bütçe gelirleri 
içerisindeki payının 
cüzi bir tutarda 
olduğunu ifade eden 
Şimşek, "Bu gelir

kaleminden ne kadar 
gelir elde edileceği 
sanılanın aksine 
bütçeye kaynak 
sağlamak için konul
muş bir hedeften 
ziyade, yalnızca 
önceki yıllar dikkate 
alınarak öngörülen 
bir tahminden ibaret
tir" dedi.
Şimşek, trafik para 
cezası hasılatının 
yarısının Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'na aktarıldığını 
anımsattı.

Yargıtay'dan emekliye sok
Bir kişiye iki ayrı 
statüde emekli aylığı 
bağlanıp bağlana- 
mayacağı tartışması
na son noktayı 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu koydu. 
“Bir kişi hem 
SSK’dan hem 
Emekli Sandığı’ndan 
emekli aylığı ala
maz” Habertürk'ten 
Ahmet Kıvanç'ın 
haberine göre; 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, 
birbiriyle çakış
mayan sürelerde 
iki ayrı statüde 
emekli olmaya 
yetecek kadar 
çalışması bulunan
ların iki ayrı emekli 
aylığı alma 
hayallerini yıktı. 
Yargıtay, SGK’nın, 
bir vatandaşa önce 
SSK ve Emekli 
Sandığı’na tabi 
olarak iki ayrı

emekli aylığı 
bağlayıp sonra da 
“Yanlışlık yaptım” 
diyerek aylıklardan 
birini iptal eden 
kararını hukuka 
uygun buldu. 1941 
doğumlu bir vatan
daş 1966-1993 
arasında SSK’ya 
tabi olarak çalış
maları dolayısıyla 
1993’te SSK’dan 
emekli oldu.
Aynı kişi, 15 Ocak 
1998’de bir kamu 
kurumunda Emekli 
Sandığı’na bağlı 
çalışmaya başladı. 
Bu arada emekli 
aylığını almaya 
devam etti. 2005’te 
mevzuatta değişik
liğe gidilince emekli 
aylığı kesildi.
Kamuda 9 yıl çalışan 
vatandaş 2006’da 
SGK’ya emeklilik 
başvurusunda 
bulundu. SGK hem

SSK’dan bağlanıp 
da sonradan kesilen 
aylığı hem de Emekli 
Sandığı’ndan yeni 
aylık bağladı. SGK 
2008’de SSK’dan 
bağladığı emekli 
aylığını iptal etti.
Ödenen aylıkların da 
iadesini istedi.
Vatandaş dava açtı. 
İş mahkemesi vatan
daşı haklı buldu.
Yargıtay 10. Hukuk 
Dairesi SSK’dan alı

nan aylığın 
kesilmesini karar
laştırdı. İş 
mahkemesi kararın
da direndi. Konu 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’na 
geldi. Kurul, aylıklar
dan birinin iptalini 
hukuka uygun 
buldu.

KARAR 
OYÇOKLUĞUYLA 
ALINDI

Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, içtihat 
niteliğindeki kararıy
la bir kişiye iki ayrı 
statüde emekli aylığı 
bağlanabileceğine 
ilişkin tartışmaları 
sona erdirdi. Sosyal 
güvenlik reformu ile 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı’nın 
tek çatı altında bir
leştirildiği ve mevzu
at birliği sağlandığı 
belirtilen kararda, 
sosyal güvenlik sis
teminin, yapısı 
itibarıyla çifte sigor
talılık üzerinden bir
den fazla yaşlılık 
aylığına hak kazan
maya olanak ver
mediği belirtildi.
Yargıtay 10. 
Dairesi’nin kararının 
doğru olduğunu 
belirten kurul, iş 
mahkemesinin 
kararını bozdu.

SGK 'PARDON' 
DEDİ
SGK, bir vatandaşa 
SSK ve Emekli 
Sandığı’ndan iki 
ayrı maaş bağlamış, 
sonra “Yanlışlık 
oldu” diyerek aylık
lardan birini 
kesmişti.

SOSYAL 
GÜVENLİK 
SİSTEMİ İZİN 
VERMEZ 
Yargıtay kararında 
sosyal güvenlik 
reformu ile SSK, 
Bağ- Kur ve Emekli 
Sandığı’nın tek çatı 
altında birleştirildiği 
ve mevzuat birliği 
sağlandığı hatır
latıldı. Sistemin 
çifte sigortalılıktan 
birden fazla yaşlılık 
aylığına hak kazan
maya olanak 
vermediği 
belirtildi.

İtfaiye 11»
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 EğtMd. 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
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
Pamukkale 8*12 OO 25
DENİZ UÇ AÖI e 1 3 66 13
Pogasua Akmls Sayahat 614 6 3 62
METRO 6*13 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanberoÇlu-Esadaç 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 6 3

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 33

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

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

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-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

I Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz______________514 17 00
Akcnn Petrol 
MAR-PET o;3 3O 33
Tuncay Otogaz ota 16 45
Beyza Petrol_______________ sis 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4969

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)

mhinmim
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 OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

I
HERTÜRLÜ2. EL ARAÇ A L I NIR S AT IL 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...; j^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

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TEL & FA* 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL manaaBremlak@hotmail.com 

vvvvw.rnanastırernlak.sahıbinden.confi - www.ilan.com.tr/rnanastiremlak

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


KAVLAR
DOĞANIN HÂZİNESİ

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

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

I Yöresel Reçelleri 
K.Kozmetik Ürünler

[kavlak] imkmh 
Fkaylak] 

I Sil 'I "I J .1 «VTİNRÎjll

www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik ^İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelekj

Kuruluş:! 973

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

10 Eylül 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

PARA GEMPORT’UN HİSSELERİNİ ALMAK İÇİN KULLANILACAKMIŞ....

BELEDİYE MÜLKLERİ SATILACAK
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BELEDİYE MÜLKLERİNİ SATIYORLAR....
Gemlik Belediyesi’nin dün yapılan toplan

tısında, belediyenin taşınmaz değerli mülk
lerinin satılmasına AKP’lilerin oylanyla 
karar alındı.

Dünkü meclis toplantısına damgasını 
vuran satış kararlarının Gemport’ta bulunan 
Gemlik Belediyesi’nin yüzde 23.4’lük hisse 
sinin sermaye artırımı karşısında korunma 
istemi olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemport 
yönetiminden sermaye artınmına gidileceği 
konusunda yazı aldıklarını söyledi.

Devamı sayfa 4’de

Dün yapılan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
Belediye’ye ait 
Küçük Kumla Petrol 
İstasyonu arazisi, 
Ata tepe yolundaki 
turistik tesis yapma 
imkanı olan değerli 
arsanın satışı için 
karar alındı.
Yalova Yolu’ndaki 
Umurbey Zeytin 
Satış Merkezi ve 
deposunun Umur 
bey Kooperatifine 
satılmasına pren
sipte anlaştılar.
CHP grubu satışlara 
karşı çıktı.
Satışlar için hiç bir 
gerekçe gösteril 
mediğini, satışlarda

neden acele edildiği
ni, satışlara gerçek
ten ihtiyacın olup 
olmadığını Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz’a sordu.
Yılmaz, Gemport’un 
sermaye artırımına 
gideceğini bildiril 
diğini, paraya ihti

yaç olduğu için 
mülklerin satılma 
sini istediğini 
söyledi.
Haberi sayfa 4’de

•0 • •• V •
ÖZEL AYKENT ILKüGRETIM 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;

Hoçgörûlüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, Z T?SCjf 4 >ıS

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, w
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman öneri İle çalışır, ' j jLıjrtr yYEK

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi «rL I r *' k V ÎTl 1 ft* 4
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L III | ftıijJa | isli iı kri1 İlli i ■'fe.ı, LLÂmKkoF

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ’j, jA’ ■ "w
ispatlar, engel tanımaz, ‘BAŞARACAĞIM’’ der ve başanr. iMMBİatMP’' '

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.umurbevdeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bunun yanı sıra 
“Kanal Kumla” için 
iki belediyenin 
ortaklaşa hareket 
ederek çalışmaları

biran önce başlata
cağını açıklayan 
Altepe ve Yılmaz, 
Kumla’nın marka 
değerini artırırken,

cazibe merkezi 
olması konusunda 
da gereken neyse 
yapılacağını vurgu
ladılar.

Gemlik Küçük 
Kumla Mahallesinde 
incelemelerde bulu
nan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Büyük 
Kumla Mahallesi ile 
Küçük Kumla 
Mahallesini bölen 
dere üzerinde 
düzenleme çalış
maları yapılmasını 
kararlaştırdılar. 
Kumla deresinde 
çehre düzenlemesi, 
temizleme, genişlet 
me ve köprü çalış
maları konusunda 
karar alan belediye 
başkanları Kumla 
Marinasının da 
derenin denizle 
kavuştuğu bölgeye 
yapılabileceğini 
bildirdiler.
Kumla Mahalle 
Muhtarı Abdullah 
Satı’nın yanı sıra 
daire amirleri ve 
belediye meclis 
üyelerinin de 
katıldığı inceleme 
gezisinde vatan
daşlarla da sohbet

CEMAL ESER: 
GEMLİK7E EĞİTİM 
KİMLERE EMAHET 

EDİLİYOR?
Gemlik Türk Eğitim 
Sendikası Temsilci 
si Cemal Eser, 
ilçemizde okul 
müdürlerinden 20 
tanesinin 4 yıllık 
çalışma süresine 
bağlı yeniden değer 
lendirme sürecine 
girdiğini ve bunlar
dan 14 ünün 
görevinden alındığı 
görevden alınmaları 
na sebep olan 
değerlendirmeyi ise 
hükümet yanlısı 
sendika olan Eğitim 
Bir Sen’in himaye 
sindeki İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Şube Müdürleri 
Burhan inan ve Ali 
Rıza Atlı tarafından 
yapıldığı ve tama
men siyasi olan bu 
değerlendirmenin 
objektiflikten uzak 
olup, Gemlik’te 
yaşayan vatandaşla 
rımızın çocuklarının 
eğitim hayatını 
olumsuz etkileye-

eden Recep Altepe 
ve Refik Yılmaz, 
Marina konusunda 
proje hazırlatıla
cağım müjdelediler.

REIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer âla'h fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri Meslek Liselerinin ve Meslek 
Yüksek Okullarının Elektrik, Elektronik, 
Tesviye, Makine, Torna Tesviye, Döküm 

veya Metal bölümlerinin birinden mezun, 
• Vardiyalı çalışabilecek, 

• Askerliğini yapmış, 
• 27 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz.
Müracaatlar şahsen fabrikaya yapılabilir 
veya insankaynaklari@asilcelik.com.tr 

adresine CV doldurularak başvurulabilir.

İpek Yolu 
Şehirleri 
Bayrağı 
Bursa’da
Çin'den başlayıp 
Orta Asya'yı kat 
ederek Anadolu'ya 
ulaşan ve Bursa’da 
son bulan tarihi ipek 
yolunun günümüz 
modern dünyasında 
da önemli bir sosyal 
ve ekonomik ağ 
oluşturması için 
başlatılan İpekyolu 
Belediye Başkanları 
Forumu, Çin'in 
Uygur özerk bölgesi 
Urumçi'de gerçek
leştirildi. 26 ülkeden 
48 şehrin belediye 
başkanı ve valisinin 
katıldığı toplantıda, 
bir sonraki buluş
manın Bursa’da 
yapılması karar
laştırıldı. ipekyolu 
Belediye Başkanları 
Forumu'nu temsil 
eden bayrak da 
Bursa heyetine tes
lim edildi.

ceK mteıiKte olduğu 
nu belirterek, 
“Bu değerlendirme 
yi yapanlar okulları 
mızda eğitim öğre
tim gören çocuk
larımızın, gençleri 
mizin hayatlarıyla, 
gelecekleriyle oyna 
mışlardır. Bu vebal 
den kurtulamazlar” 
dedi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: “Size 
basit bir örnek vere 
yim. Yıllarca eğitim 
kurumlanmızda 
eğitim yöneticiliği 
yapmış ve buralara 
bileğinin hakkı ile 
sınav kazanarak 
gelmiş 14 tane okul 
müdürünü görev 
den alan Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü ve Şube 
Müdürleri, Gemliki 
mizin güzide okulla 
nndan Şükrü Şenol 
Ortaokulu’na yeni 
bir okul müdürü gö 
revlendirmişlerdir. 
Soruyorum size 
görevlendirdiğiniz 
bu kişi, Daha önce
den bırakın müdür
lüğü, müdür yardım 
cılığı veya 1 gün 
idarecilik yapmış 
mıdır? Doktora, 
Yüksek Lisans mı 
yapmış, eğitim 
yönetimi konusun
da herhangi bir 
tecrübesi veya 
eğitimi var mıdır?

Tabiî ki hayır, tama
men siyasi bir 
görev. Sekiz yıllık 
bir öğretmen 
arkadaşa kendisin
den tecrübeli ve 
birikimli bir çok 
öğretmen arkadaşın 
görev yaptığı bir 
okul teslim edilmiş 
tir. Orada görev 
yapan öğretmenler 
hiçe sayılmış, fikir 
ve düşüncelerine 
değer verilmemiştir. 
Bu kişi oradaki 
arkadaşlara nasıl 
liderlik, önderlik 
edecek, peki ya 
orada başarı bekle 
ven öörenci ve veli
terimize ne cevap 
vereceksiniz. Emin 
olduğumuz bir şey 
daha var ki, görev 
den alınan bu 14 
okul müdürünün 
yerine birikimsiz, 
beceriksiz, ehliyet
siz, kişilik ve karak
terini satılığa çıkar
mış, Eğitim Bir Sen 
yalakası kişilerin 
okul müdürü olarak 
görevlendirile
ceğidir. Sevgili 
Gemlikliler şu anda 
çocuklarınızın bindi 
ği otobüs daha 
önceden hiç direk
siyona oturmamış 
bir şoföre emanet 
edilerek yola çıkarıl 
mak üzeredir. Bu 
duruma sessiz kal 
mayın. Çocuklarını 
za da görevlerine 
son verilmeye çalı 
şılan şoförlerimize 
de sahip çıkın. 
Siyaseten verilen 
bu kararın fat
urasını çocuk
larımız gelecekleri 
ile ödemesinler. 
Biz, Türk Eğitim 
Sendikası üyeleri 
olarak bu yeni 
atanacak müdür
lerin yaptıkları 
işlerin takipçisi ola
cağız. Ellerimiz 
sürekli enselerinde 
olacak, nefesimizi 
her an üzerlerinde 
hissedeceklerdir. ”

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
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îMtf İfllHlM MU MlUt! Ilı Kİ Mil
Bursa’da önceki gün 
gece gürültü tartış
ması nedeniyle 
çıkan kavgada 27 
yaşındaki Ferit ve 
29 yaşındaki Şefik 
Ece kardeşler 
öldürdürülmüş, 24 
yaşındaki Emrah 
Ece de yaralanmıştı, 
lay, Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Hüseyin Kanalıcı 
Caddesi'nde önceki 
gece yansı meydana 
geldi. Aynı cadde 
üzerinde market 
işleten 61 yaşındaki 
Hurşit Çetin ve 
cezaevinden kısa 
süre önce tahliye 
edilen oğlu Umut 
Çetin, evlerinin 
önünde oturup cips 
yiyen Şefik, Ferit ve

Genç kadın evinde dehşeti yaşadı
Bursa’da uzaklaştır
ma cezasına rağ
men 9 aylık eşinin, 
yanına döndüğü 
annesinin evine 
molotofkokteyli 
attığını iddia eden 
genç kadın, “Ölüm 
tehditleri alıyor, 
kadın cinayetine 
kurban gitmek iste 
miyorum. Yetkililere 
sesleniyoruz. Bizi 
kurtarın” dedi 
Kaçarak Ankara’da 
evlendiği 9 aylık eşi 
R.K.'den şiddet 
gördüğü için Bur 
sa’daki annesinin 
evine dönen 21 
yaşındaki S.K., dün 
gece alevlerle 
uyandı. Boşanmaya 
karşı çıkan 
kocasının evine 
attığı molotofkok
teylinin şokunu 
yaşayan genç kadın 
ve ailesini ölümden 
komşularının çığlık
ları kurtardı.
Başından geçen 
dehşet dakikalarını 
anlatan S.K., yetk
ililere seslenerek 
yardım istedi.
Kaçarak evlendiği 
kocası ile evliliğinin

ABONEOLDUNUZMU?
. . . . . . »«w ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tiril A A “SUYUNU BOŞA jrlflA A HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Emrah Ece kardeş
leri gürültü yapma- 
maları konusunda 
uyardı. Çıkan tartış
ma büyüyünce işy
eri sahibi Çetin ve 
oğlu 3 kardeşe 
tabanca ile ateş etti. 
Daha sonra taksiye 
binip olay yerinden 
ayrılan Hurşit Çetin 
ve oğlu Umut Çetin, 
saldırıdan kurtulan

9 ay sürdüğünü 
ifade eden R.K., “9 
ay zor dayandım. 
Beni sürekli ailemle 
tehdit etti. 
‘Gidersen aileni 
öldürürüm’ diye 
tehditlerde bulun
du. Hep beni dövüp 
kapı önüne bıraktı. 
Ardından tekrar eve 
alıp şiddetini 
sürdürdü. 
Evliliğimin ikinci 
ayından beri şiddet 
gördüm. Dayak 
zoruyla uyuşturucu 
kullandırdı. 
Sonunda canıma 
tak etti. Alkol 
almaya gittiği esna
da gizlice polisi 
aradım. Ankara 
Ostim 
Karakolu’ndan 
ekipler gelip beni 
evden aldı. Polis 
beni aldığında 
gözüm mosmor, 
kulağım duymuyor
du. Raporumu 
aldım. Şikayetçi 
oldunrdedi. 
Kocasına boşanma 
davası açtığını, 
eşinin ise buna 
karşı çıkarak ken
disini ölümle tehdit

Şefik Ece'nin evine 
doğru koşan Şefik 
Ece'yi görünce 
durup ateşi 
sürdürdü. Başından 
isabet alan Şefik 
Ece olay yerinde 
öldü. Görgü tanıklan 
Şefik Ece'nin "Baba 
yardım et" diye 
bağırarak eve girm
eye çalıştığı sırada 
vurulduğunu anlattı.

ettiğini ileri süren 
R.K., “Dün gece 
canımızı zor kur
tardık. Boşanma 
davası sürüyor. 1 
aydır ölüm tehdidi 
alıyoruz. Annem 
bizi tek büyüttü. 
Başımızda erkek 
yok. Bunu biliyor 
ve bizi sindirmeye 
çalışıyor. Bir sürü 
tehdit mesajları var. 
Adliyeye çok gittim. 
Bir dosya dolusu 
evradım oldu.
Uzaklaştırma ceza
sını hiçe sayıp 
evime molotof ata
biliyor. Komşuları 
mız görmese bugün 
canımızı bile kur- 
taramayabilirdik. 
Bize, ’155’i arayın' 
diyorlar. Bu numara 
düşmüyor. Başka 
bir numara vermiy
orlar. Araba 
kiralayıp gelmiş. 
Aracın plakasını 
vermemize rağmen 
1 haftadır hiçbir 
polis bunun peşine 
düşmedi. Kendisi 
rahatça evimizin 
önüne gelip tehdit 
ler savurup gide
biliyor” iddialarında

İhbar üzerine sevk 
edilen 112 sağlık 
görevlileri tarafın
dan Uludağ 
Ünivesitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan ve vücud
unun çeşitli yerler
ine aldığı kurşunlar
la ağır yaralanan 
Ferit Ece ise, has
tanede kurtarıla
madı.
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Emrah 
Ece 'nin de hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 
Öte yandan vahşi 
cinayete kurban 
giden 3 kardeşin 
organlarının aileleri 
tarafından bağış
landığı gelen bilgiler 
arasında...

bulundu. Korkudan 
evden çıkamadık
larını ifade eden 
R.K. sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Kız 
kardeşim, durakta 2 
kez bunun saldırısı
na uğradı. Annem 
yanımdaydı.
'Hepinizin ölüsü 
çıkacak' diye tehdit 
etti. Tüm ailesi de 
bizi sürekli arayıp 
tehditler savuruyor. 
Evde tek kalamıy
oruz. Dün gece hep 
beraber ablamı 
gece yarısı durağa 
bırakmıştık. Eve 
gelip yattık. Saat 
04.00 sıralannda zil 
ve komşuların 
sesine uyandık. 
Balkondaki ateşi 
gördük. Ateşi 
söndürmeye 
çalışırken durumu 
polise bildirdik. 
Arkamızda kimsem
iz yok, can güven
liğimiz yok. 
Boşanma ile ilgili 
kadın cinayetleri 
görüyoruz ve 
başımızda erkek 
yok. Biz de buna 
kurban gitmek 
istemiyoruz.”

Saman 
cmıalından 

kaçak sinara 
çıktı

B BURSA i
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Jandarma ekipleri, 
yapılan istihbari 
çalışmalar net
icesinde büyük baş 
hayvan yüklü iki 
TIR içerisindeki 
saman çuvalları 
arasında kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbarı 
çalışmalar net
icesinde, İnegöl'de 
kaçak sigara 
operasyonu düzen
ledi. Ağrı ilinden 
TIR ile kaçak sigara 
getirileceği ihbarını 
alan ekipler, 
operasyonun 
startını verdi. 
Ankara Yolu

Patronlarını remıi alan 
işçilerin eyleminde flaş 

gelişme
Bursa’da 7 ay önce 
kapanan bir fabrika 
nın işçileri, tazmi
natlarını alamadık
ları gerekçesiyle 
eski patronlarını 
rehin aldı. İş yerinin 
iki çıkış kapısı önün 
de bekleyişlerini 
sürdüren işçiler, 10 
gün sonra ödeme 
yapılacağı sözü ile 
eylemlerine son 
verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesinde 
bulunan Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki bir 
fabrika, 7 ay önce 
sahipleri tarafından 
kapatılırken, yak
laşık 130 işçiye 
tazminat ödenmedi 
ği iddia edildi. Türk- 
Metal Sen dikası 
aracılığıyla iş yeri 
sahipleri ile görüş 

üzerinde pusuya 
yatan ekipler, 
plakaları daha 
önceden belirlenen 
iki TIR'ı durdurdu.

4 KİŞİ GÖZALTINA 
ALINDI 
Cumhuriyet 
Savcısından alınan 
arama kararı ile iki 
ayrı TIR'da yapılan 
aramalarda ağızlan 
bağlı saman çuval
ları içerisine gizlen
miş 8 bin 730 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi. Sigaralara 
el konulurken, 
olayla ilgili gözaltı
na alınan 4 kişi 
hakkında yasal 
işlem yapıldı.

melerini sürdüren 
çalışanlar, 7 aydır 
bir sonuç alamadı. 
Bunun üzerine işçil
er, fabrikanın iki 
çıkış noktasını da 
tutarak haklarını 
alana kadar eski 
patronlarını 
dışarıya çıkarmama 
karar aldı. Yaklaşık 
100 dolayındaki 
işçinin fabrika 
önünde bekleyişi 
polis memurlarının 
da devreye girmesi 
ve iş yeri sahibiyle 
mutabakatın ardın
dan gece 02.00’de 
son buldu. İş yeri 
sahibi işçilerin ala
caklarının bir kısmı 
için 10 gün sonra 
ödeme yapma sözü 
verirken, alacak
ların tamamının 
önümüzdeki aylar
da ödeneceğini 
ifade edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
PARA GEMPORT’UN HİSSELERİNİ ALMAK İÇİN KULLANILACAKMIŞ....

BELEDİYE MÜLKLERİ SATILACAK
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

BELEDİYE MÜLKLERİNİ SATIYORLAR....
Eylül ayı 2. meclis toplantısı yine maze 

retsiz olarak tam 35 dakika geç başladı.
CHP grup sözcüsü Özgür Aksoy konuş

masında herkesin zamanının değerli oldu 
ğunu, meclisin zamanında çalıştırılmasını 
istedi.

Belediye Meclisi zamanında başlamak 
zorundadır. Belediye Başkanı gecike
cekse, neden 1. ve 2. Meclis başkanı seçi
mini yasaya koymuş.

Renk Yılmaz in işi olabilir yerine Meclisi 
çalıştıracak kişi bellidir.

Hele bazı AKP li meclis üyelerinin 
toplantısı unuttuğunu söylemesi abesti.

Meclis üyelerinden 4 kişi toplantının dün 
yapılacağını unutmuş, 5 dakikada delecek
lermiş. Başkan Yılmaz öyle duyurdu.

Telefonla haber verildiği için, üyelerin bu 
süre içinde çay içmesini istedi Başkan.

Meclisin gündemdeki ana konusu Küçük 
Kumla’dakı petrol istasyonunun bulun
duğu arsa, Atatepe yolundaki 3.5 dönüm
lük değerli arsanın ve Umurbey altındaki 
Umurbey Zeytin Satış Mağazalarının 
bulunduğu yerin satışı konusu uzun 
tartışmalara neden oldu.

CHP grubu Gemport’un karlı bir kuruluş 
olduğunu, 60 milyon lira karını firmanın 
ana ortağının şirketlerine borç verdiğini, 
genel kurülun ne zaman yapılacağının 
belli olmadığını, satış isteminin 4 gün 
önce gruplara bildirildiğini, konunun acil 
olmadığını savundu.

Bu görüşe cevap veren Başkan Yıimaz, 
Gemport’un 32 ay önce sermaye artışında 
bulunacağını belediyeye bildirdiğini önce 
belediye hissesine düşen payın arttırıl
masından 16 milyon hra, daha sonra 20 
milyon lira hisselerini korunması için para 
bulması gerektiğini söyleyerek, arsa 
satışlarını bu hisselerin korunması için 
istediklerini söyledi.

CHP satışı istenen mülklerin Gemlik 
halkının malı olduğuna dikkat çekti.

Gemport sermayesinin ve mali yapısının 
iyi incelenmesini, genel kurulun ne zaman 
yapılacağının bilinmediğini, acele 
edilmemesi gerektiğini savundu.

MHP ise Atatepe yolundaki arsa satışına 
evet derken diğer iki satışa hayır oyu kul
landı.

Meclis’te bir tartışma konusu da 
Belediye Katlı Otoparkı altındaki 2 işye 
rinin AKP yanlısı İnsani Yardım Yaldı ve 
bh’İİk '^a'krina ‘ta'ns'ısınûe yaşandı.

Dikkat ediyorum.
Paralel yapılanma konusundan sonra 

AKP örgütlerinde kendi yandaşı her türlü 
vakıfların Gemlik’te yaygınlaştırılması için 
büyük bir gayret var.

Oysa bu AKP liler geçtiğimiz yıllarda 
Umurbey de mezarlık üzerinde bir arsayı 
Gülen Cemaatine vermişlerdi.

Gülen cemaatinin yurtlarını, dershaneleri 
tercih ediyorlar, çocuklarını Gemlik ve 
Yalova daki dershane ve kolejlere gön
deriyorlardı..

Gülen Cemaati’nin “Burada Kimse yok 
mu?’’ Yardım Vakfı veya Atatürkçü olduğu 
bilinen “Çağdaş Yaşam Vakfı” na verirler 
miydi?

Belediye Meclisinde AKP’lilerin oy çok
luğu ile bir de sivil toplum kuruluşlarıyla 
ortak proje yapılması hakkında karar 
alındı.

Buna ne gerek vardı bilmiyorum. Zaten 
işlerine gelenlerle yapıyorlar.

Sözünkısası, Meclis’te AKP nin sayısal 
çoğunluğu muhalefetin ve önerilerine 
bakışını değiştirmiyor.

Muhalefet sadece eleştiriyor, AKP lilerin 
dediği oluyor.

Kadri GÜLER
Gemlik Belediye Mec 
lisi Eylül ayı 2. toplan 
tısını 35 dakika geç 
başladı. Dünkü 
Meclis toplantısına, 
Belediye mülklerinin 
satışı konusunda 
komisyonlardan ge 
len raporların görü 
şülmesinde yaşanan 
tartışmalar damgasını 
vurdu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, toplantı 
öncesi yaptığı konuş
mada, Gemlik’in kur
tuluş etkinlikleri kap
samında yoksul 
çocukların sünnet 
gezisi nedeniyle 
Belediye Meclisine 
geç gelmek zorunda 
kaldığını, AKP gru 
bundan Bayram 
Polat, Ercan Barutçu 
oğlu, Mukaddes 
Serim, Fehmi Kula 
ber’in meclis toplan- 
tısını unuttuğunu, 5 
dakika beklenmesini, 
bu arada üyelerin çay 
içebileceklerini söyle
di. Toplantı saat 
17.35 de başladı.
Meclisin açılmasın
dan sonra gündem 
dişi soz alan CHP 
Grup Başkanı Özgür 
Aksoy, CHP’nin kuru
luş günü olduğunu, 
bu nedenle Cumhuri 
yetimizin ve CHP’nin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
arkadaşlarını saygı 
ile andıklarını söyle 
yerek konuşmasına 
başladı.
Belediye Meclisinin 
35 dakika geç açıl 
dığına dikkat çeken 
Aksoy, herkesin 
zamanının değerli 
olduğunu, buna 
dikkat edilmesi 
gerektiğini hatırlattı.

GEMPORT’UN 
SERMAYE 
ARITIRIMI

Önümüzdeki gün
lerde Gemport’un 
sermaye arttırması 
gibi Gemlik’i yakın
dan ilgilendiren bir 
konunun bulundu 
ğunu söyleyen Özgür 
Aksoy, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Gemport’un serma 
ye arttırmaya gereği 
var mı? Bu kadar art
tırmaya gerek var 
mı? Bence yok. 
Gemport büyük ve 
karlı bir şirket. 
Bu güne kadar yıldan 
yıla da ha karlı hale 
gelmiş. 60 milyon kar 
elde etmiş.
Gemport’un bu kar- 
lannı başka şirketlere 
borç verdiği görülü 

yor. Bu paraların geri 
istenme hakkı var. 
Para sıkıntısı ve ser
maye artınmına 
ihtiyaç duyan bir şir
ket, başkasına borç 
verir mi?
Kasasına bu paralar 
girdiğinde, sermaye 
artırmaya gerek 
kalmaz. Aynca, genel 
kurulun ne zaman 
toplanacağı belli 
değil. Sermaye 
artınmı ile ilgili karar 
da yok.” dedi.
Aksoy, belediye gayrı 
menkullerinin acele 
satışlarının 4 gün 
önce gündeme 
alındığını belirterek, 
“Satışlar için neden 
acele ediliyor. Bu 
satışların arkasından 
başka satışlar gele
cek mi? Gemlik 
halkının mallannı 
satarak hizmet etmek 
istiyorsanız, Gemlik 
halkının bu konular
da bilgi edinmeye 
haklan var. ”

İNŞATLARDA 
GÜVENLİK 
ÖNLEMİ YOK 
Daha sonra söz alan 
MHP Grubundan 
Cemal Kurt, ilçemiz 
deki inşaatlarda 3-4- 
5-6 katlı binaların 
yapıldığına dikkat 
çekerek, “Bu 
binalann hiç birinde 
güvenlik önlemleri 
alınmamış. Bugün bir 
inşaatın 7. katından 
bir metre büyük
lüğünde bir tahta 
düştü. Allah’tan 
yolda kimse yoktu. 
Tevekkül edelim, 
Fatiha okuyalım ama, 
önce önlem alalım. 
Şişli'deki kaza orta
da. Orada ölenlere 
Allah’tan rahmet 
diliyorum. Gemlik’te 
kazalarda ölenler 
olduktan sonra mı 
önlem alınacak ” 
dedi.

YILMAZ SORULARA 
CEVAPLADI

Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz sorulara 
yanıtladı.
Bugünkü encümen 
toplantısında bir 
müteahhide ceza 
uyguladıklarını 
belirten Yılmaz, 
Zabıta Müdürüne 
gerekli talimatı 
verdiğini söyledi. 
Yılmaz, Gemport’tan 
sermaye artırımı 
karının kendilerine 2 
ay önce geldiğini 
konuyu meclise 
havale ettiğini, 2 
uzmanla Komisyonda 
bu konunun görüşül 

düğünü belirterek, 
“Hakim ortak, iste
diğini yapar. Biz 
önlemimizi alalım. 
Biz de özel sektör 
gibi acele karar alma 
imkanı yok.” dedi. 
Gayrı menkullerin 
satılmasında özel bir 
gayesinin olmadığını 
belirten Refik Yılmaz, 
“Bu taşınmazların 
arasına AVM de bulu
nan bölümleri de 
katabiliriz.
Hangisi daha yüksek 
fiyatla satılırsa, onu 
satanz. Hazırlıklı 
olmalıyız. Geçmiş 
dönemlerde bir kısım 
hissemiz satılmış. 
Konu hala konuşu
luyor. Bizim de mi 
arkamızdan konuşul
sun. Gemlik Belediye 
si’nin 40 milyonluk 
bütçesi var.
Yatırımlara 10 milyon 
lira aynhyor. Bizden 
istenen payımız 
karşılığı önce 16 
milyon liraydı. Şimdi 
bu fiyat 20 milyon 
liraya çıktı.
4 yıl Gemlik’e hiçbir 
hizmet yapmasak, 
ancak sermaye 
artınmına para ayıra
biliriz. Atatepe giri 
şinde otel yapılacak 
arsamız var.
Satışından Gemlik 5 
yıldızlı bir otele 
kavuşabilir. Meclis 
karar verirse, yaban 
cılara da reklam 
yapanz ve iyi fiyatla 
bu arsayı satanz. 
Gemlik özlemini çek
tiği 5 yıldızlı bir otele 
kavuşur” dedi.
Yılmaz, beldelerin 
kapanmasından 
sonra borçlarının 
Gemlik Belediyesine 
kaldığını, hala bu 
borçlan ödemekle 
uğraştıklarını söyledi. 
Yılmaz, beldelere 
yaptığı hizmetleri 
anlattıktan sonra, 
Büyükşehir Belediye 
si ile ortak proje yap
tıklarını, Büyük 
Kumla Deresini 
genişleteceklerini ve 
kanal haline getirip, 
cazibe merkezi 
yapacakları söyledi. 
Yılmaz, kamulaştır
malara 7.5 milyon lira 
ödediklerini hatırlattı. 
Cihath Köyünde TOKİ 
ye ait 160 dönüm 
arazinin Belediyeye 
devredileceğim anla
tan Yılmaz, bunun 
kentsel dönüşüm için 
kullanılacağını söyle
di.
MHP Grubundan 
Mahmut Solaksubaşı 
ise konuşmasında, 
Gemlik’e 5 yıldızlı bir 
otelin yapılması 
Gemlik’e değer kata

cağını, yalnız 5 yıldız 
lı bir otelin oradaki 
arsaya yapılması için 
inceleme yapılıp 
yapılmadığını sordu. 
Bu konuda yanındaki 
bir arsanın bulun
duğuna dikkat çeken 
Refik Yılmaz, 
“Gerekirse Gem 
port’un hisselerimizi 
de satanz. Buna 
meclis karar verir.” 
dedi.
Yalova yolundaki 
Umurbey zeytin satış 
mağazalarının 
boşaldığını, kiraların 
ödenmediğini de 
belirten Yılmaz, bu 
konuda MHP’nin 
buranın, Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifine satıl
ması kararına sıcak 
baktığını söyledi.
Yılmaz, anlayışların
da Belediyelerin AVM 
yapmak gibi hizmet 
anlayışı bulun
madığını gerekirse 
AVM’yi de satarak 
Gemlik’e hizmet 
yapabileceklerini 
söyledi.
MHP grubu başkanı 
Osman Doğan ise 
konuşmasında 
Başkanlığın 
Gemport’un sermaye 
yapısı konusunda 
meclise bilgi veril 
meşini istedi. 
Belediye katlı 
otopark altındaki 2 
işyerinin AKP yanlısı 
İnsani Yardım Vakfı 
ile Birlik Vakfına tah
sisi, AKP lilerin 
oylarıyla kabul edildi. 
CHP Belediye Melis 
üyesi Mustafa 
Kaynatmanın seçim
lerde AKP’nin 
Umurbey de az oy 
almasından dolayı 
Belediye Başkanının 
Umurbeylilerden 
intikam alma hırsı 
içinde olduğunu, fut
bol sahasının, yol- 
lann asfaltının yapıl
madığını, zeytin satış 
mağazalarının yerinin 
satıldığını, kooperatif 
binasının kamulaştır
ma karan alındığını 
söyledi.
Başkan Yılmaz ise, 
Kaynatma’ya verdiği 
cevapta bunların 
verimden ibaret 
olduğunu belirterek 
yaptığı hizmetleri 
anlattı.
CHP’liler belediye 
mülklerinin 
satışlarının tümüne 
karşı çıktılar.
MHP Kumla’dakı ben
zin istasyonunun ve 
Umurbey Zeytin satış 
mağazalarının satışı
na karşı olduklannı 
belirterek oy kul
landılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGÎ

YASAKLANAN TÜRKÇE

Gazetelerde 
okuduğum bir 
haber beni 
derinden sarstı ve 
yaraladı.

İlkin inanmak 
istemedim.

Biraz araştırınca 
haberin doğru 
olduğunu 
öğrendim.

Uzun süre 
düşündüm, ülkede 
estirilen yeni Os 
manlıcılık rüzgârı 
nın pis kokuları 
yayılmaya başlı 
yor...

OsmanlI döne
mindeki ümmet ve 
kul anlayışının ye 
rine Cumhuriyet 
döneminde birey 
olma, insan olma 
anlayışı yerleştiri 
linçe bazıları bu 
düşünceyi benim
seyememiş 
anlaşılan.

Cumhuriyetten öç 
alma, cumhuriyetle 
hesaplaşma yolu
na gidiyor kendini 
bilmezler.
Atatürk, 

cumhuriyetin ilk 
yıllarında TDK’yi 
(Türk Dil Kurumu) 
kurarak Türk diline 
verdiği önemi 
ortaya koymuş, 
dilin gelişmesi ve 
zenginleşmesi için 
uzmanlardan 
yararlanarak pek 
çok çalışmayı 
başlatmıştır.

Osmanh döne
minde dinin et 
kişiyle Türkçe 
üvey evlat muame
lesi görmüş, 
Arapça ve Farsça 
baş tacı edilmiştir. 
Türkçe sadece 
halk tarafından 
konuşulan ve halk 
ozanlarının şiir

lerinde küçük bir 
çağlayan olarak 
varlığını sürdür
müştür.
Atatürk, Türk 

halkının ibadetini 
ana diliyle yapa
bilmesi için 
Kuran’ın ve ezanın 
Türkçe okunması 
ve okutulması için 
çalışmalar başlatır. 
(21 Şubat 1925) 
Gerçekten bir 
dönem Kuran ve 
ezan Türkçe okun
maya başlanır; 
ancak din DP 
tarafından siyasete 
alet edilince (14 
Haziran 1950) 
tekrar geriye 
dönülür.

Okuduğu duanın 
anlamını bilen 
insanlar yerine ne 
söylendiğini anla
mayan kişiler 
yetiştirmek

amaçlanır.
Halk ozanı 

Mahzuni: “Ey 
Arapça okuyanlar / 
Allah Türkçe 
bilmiyor mu” diye 
boşuna mı soru 
yor?

Bir ulusu mey
dana getiren 
bireyler kendi 
anadillerini 
konuşamaz, yaza
mazsa o ulusun 
geleceği karanlık 
demektir.

Bir ulusu ulus 
yapan değerlerin 
başında dil gelir. 
Ana diline sahip 
çıkamayan uluslar 
başka ulusların 
kölesi, sömürgesi 
olmaktan kurtula
mazlar.

Atatürk: “Ülkesi
ni, yüksek bağım
sızlığını koru
masını bilen Türk 

ulusu, dilini de 
yabancı diller 
boyunduruğundan 
kurtarmalıdır.
Ulusal duygu ile dil 
arasında bağ çok 
güçlüdür.

Dilin ulusal ve 
zengin olması 
ulusal duygunun 
gelişmesinde 
başlıca etkendir. 
Türk dili, dillerin 
en zengin
lerindendir; yeter 
ki dil, bilinçle 
işlensin.” (1930) 
İmam okullarında 

Türkçe konuşmak 
yasaklanmış. 
Nerde? Türkiye 
cumhuriyetinin 
okullarında. Hangi 
bakanın onayı ve 
izniyle? Milli 
(çamurlu, topraklı, 
kumlu) eğitim 
bakanının.
İnanılması zor 
gerçekten, milî 
sözcüğü ulusal 
değerleri ifade 
etmiyorsa bu söze 
ne gerek var.
Amaç OsmanlIyı 

hortlatmaksa bu 
çok zor değil, bu 
gün dilini, yarın 
özgürlüğünü, öbür 
gün de bağımsız 
lığını yitirirsin olur

biter.
Dünya ülkeleri 

çağdaşlık, 
gelişmişlik ve 
uygarlık yolunda 
bir yarış halinde 
çaba gösterirken 
biz çapsız ve 
öngörüsüz yöneti
cilerin sayesinde 
bir batak içinde 
debelenip duru 
yoruz.

Dünya’dan kopuk 
21.yüzyılda yaşa
mak olanaksız. 
Başımızı kaldırıp 
çevremize baksak, 
çağdaş ulusların 
bireylerimin göster
diği duyarlığı 
gösterebilsek... 
Adaleti ve yargıyı 
rahat bıraksak, 
hırsızlıklara ve yol
suzluklara hayır 
diyebilsek, insan 
haklarına saygı 
duyabilsek, 
ulusal değerleri 
mize sıkı sıkıya 
sarılabilsek, insan
ca yaşayabilmenin 
yollarını bir 
öğrenebilsek... 
Dünyayı bütün 
insanlar için 
daha güzel yaşanır 
bir haie getirebili
riz.

ÜRETİM ELEMMİI
25 - 35 YAS ARASI, ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 
TERCİHEN TEKNİK MESLEK LİSESİ VEYA 

DENGİ OKUL MEZUNU

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

EFENRİOÛLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii, Gedelek-Orhangazi / BURSA 

Tel:0-224-586 00 05

KUŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

TrM* ▲ “SUYUNU BOŞAI Ulfl y HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de kafalın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Nimi Azın ki mm
Hiım m dondu

DARDANEL SPORA 
BELEDİYE SPOR DAN BİR 

TRANSFER DAHA

Gemlikli Karateci 
Gökhan Özler 
başanya doymuyor. 
Dodo Karate 
Kulübü sahibi plan 
Gökhan Özler, Istan 
bul Öpen ^Uluslara 
rası Karate Turnuva 
sında iki bronz 
madalya kazandı. 
5 Eylül’de Istan 
bul’da yapılan 57 
ülkeden 750 sporcu
nun katıldığı ulus
lararası turnuvada 
veteranlarda kata ve

kumite branşlarında 
iki bronz madalya 
kazanan Gökhan 
Özler, ilçenin bir kez 
daha gururu oldu. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’yı 
makamında ziyaret 
eden Gökhan Özler, 
hem şahsi hem de 
yetiştirdiği öğrenci 
lerle. başarıların 
devamı adına daha 
çok çalışacakları 
sözünü verdi.

Belediye Meclis 
üyesi Ömer Uslu 
nun da yer aldığı 
ziyarette Gökhan 
özler’i tebrik eden 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, ayrım 
yapmadan sporun 
her branşına ve tüm 
kulüplere yönelik 
desteklerin süre
ceğini belirterek, 
başarıların devamı 
temennisinde 
bulundu.

Gemlik Belediye 
spor U16 takımının 
Fırtına lakaplı fut
bolcusu Muratcan
Aydoğan, 
Çanakkale Dardanel 
Spor’a transfer 
oldu.
En büyük idealinin 
profesyonel bir 
takımın akademi 
liginde oynamak 
olduğunu söyleyen 
Muratcan Aydoğan, 
hedefine ulaştığını 
belirterek, 
kendisini yetiştiren

öğretmenlerine 
teşekkür etti. 
Futbola Gemlik 
Belediyespor’da 
U12 grubunda 
başlayan Muratcan 
Aydoğan, daha 
sonra U13 ve U14 
grubunda oynarken 
Dardanel Sporun 
izleme komitesinin 
dikkatini çekti. 
Geçen yıl aynı 
takımda bir hafta 
kampa davet edilen 
ve hakkında karar 
verilen futbolcu bu

yıl transferini 
gerçekleştirdi. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Turan Alkış ve 
antrenör Haydar 
Hoca 
Alt yapı takım
larımızda oynadığı 
hızlı futbol ve attığı 
gollerle dikkat 
çeken Muratcan’ın 
transfer olmasından 
dolayı memnun 
olduklarını 
belirtti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE DASILID
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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SflHİLLEROE GÜVENLİK ARTTI
Yüksek hava sıcak
lıklarıyla birlikte 
sahillerde yaşanan 
yoğunluğu göz 
önüne alan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, muhtemel 
boğulma olaylarına 
karşı Gemlik, 
Mudanya, Karacabey 
ve İznik sularındaki 
cankurtaran botu 
sayısını 5’ten 9’a 
çıkardı.

Yüzme güvenliği 
tamam

Yeni 4 cankurtaran 
botunun denize 
salınması nedeniyle, 
Gemlik’e bağlı 
Küçükkumla 
sahilinde tören 
düzenlendi.
Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa sahil
lerindeki güvenlik 
önlemlerinin en üst 
seviyeye çıkarıldı 
ğını söyledi. İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na 
bağlı 19 personelle 
Gemlik’e bağlı 
Karacaali, Küçük 
kumla ve Kumsaz, 
Mudanya’ya bağlı

Trilye ve Kumyaka 
ile Karacabey’e bağlı 
Yeniköy beldelerinde 
5 botla cankurtaran 
hizmeti verdiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, yeni alınan 4 
cankurtaran botuyla 
bu sayının 9’a çık
tığını ifade etti. 
Başkan Altepe, 
yapılan ilavelerle bir
likte, deniz ve 
gölden faydalanan 
vatandaşların yüzme 
güvenliğini tehdit

eden tüm tedbirlerin 
kontrol altına 
alındığını belirtti.

“Vatandaşa da 
iş düşüyor” 
Başkan Altepe, 
konuşmasında deniz 
güvenliğiyle ilgili 
yaptıkları çalış
malara da değindi. 
Bursa’da yaz girişi 
yüzmeye uygun 
olmayan yerlere 
uyarıcı 203 tabela 
dikildiğini, yüzme 

için güvenli 27 alan 
belirlendiğini, 
güvenli alanların 10 
bin 200 metre man
tar şeritle kap
landığını belirten 
Başkan Altepe, 
mobilize 19 itfaiye 
erinin sürekli olarak 
cankurtaran hizmeti 
verdiğini kaydetti. 
Aldıkları her türlü 
tedbire rağmen 
vatandaşa da iş 
düştüğüne, tehlike 
lerden korunma ve 

üzücü olayların 
yaşanmaması adına 
halkın daha bilinçli 
hareket etmesi 
gerektiğine değinen 
Başkan Altepe, 
“Üzücü olaylann 
yaşanmaması için 
herkesin Büyükşehir 
Belediyesi’nce koyu
lan kurallara uyması 
gerekiyor” dedi. 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür 
Cankurtaranların 
denize salınması 

törenine katılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise, Büyük 
şehir Belediyesinin 
insana önem veren 
yönetim farkını 
bugün bir kez daha 
yaşadıklarını anlattı. 
3 yıldır alınan 
önlemler sayesinde 
Gemlik sahillerinde 
herhangi bir ölümlü 
olaya rastlan
madığını vurgulayan 
Yılmaz, “Daha önce 
her yaz ortalama 15 
vatandaşımızı 
kaybederdik fakat 
çok şükür her geçen 
gün artırılan tedbir
lerle birlikte 3 yıldır 
boğulma olayını 
unuttuk. Gemlik ve 
ilçeleri İçin gerçek
leştirdiği çalışmalar 
ve bizlere verdiği 
desteklerden dolayı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep 
Altepe’ye teşekkür 
ediyorum” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Küçükkumla 
sahilinde vatan
daşlarla sohbet 
edip sıkıntılarını 
dinledi.

Bursa tratigine metrobüs önerisi
Bahçeşehir Üniver
sitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü öğrencisi 
Turan Alkan, Bursa 
için metrobüs hattı 
araştırması yaptı. 
Yüksek lisans tezi 
hazırlayan Turan 
Alkan, metrobüs 
yapılırsa minibüs
lerin ve terminal oto
büslerinin kalka
cağını, yılda 2.5 
milyon litre yakıt 
tasarrufu 
sağlanacağını 
ifade etti.
Alkan, Ahmet Hamdi 
Tanpınar Caddesi ve 
Çekirge Caddesi'nin 
mevcut yol genişlik
leri, yol uzunluğu ve 
eğimi yüzünden 
metrobüs için 
elverişli olmadığını 
belirledi.
Metrobüs için en 
elverişli yolun, cad
denin düz olması, 
yolcu kapasitesi

özelliği nedeniyle 
Yeni Yalova Yolu 
Caddesi olduğunu 
tespit etti.
Metrobüs koridoru
nun; Gökdere 
Meydancık'tan 
başlayıp Yeni 
Cumhuriyet 
Caddesi, Kemal 
Bengü Caddesi, 
Haşim Işcan 
Caddesi, Fevzi Çak
mak Caddesi, Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi ve

Yeni Yalova Yolu 
Caddesi boyunca 
devam ederek Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminalinde son 
bulacağını söyleyen 
Alkan, “Güzergahın 
tek yön uzunluğu 11 
bin 330 metre, gidiş 
dönüş toplam uzun
luğu ise 22 bin 680 
metredir. Metrobüs, 
gidiş ve dönüşte 
farklı güzergahlara 
girmeden aynı arter

leri kullanıyor. 
Güzergahta 16 araç 
çalıştırılarak, 4 daki
ka sefer aralıkları ile 
günlük 255 ring 
seferi yapılabilir.” 
ifadelerini kullandı. 
T1 tramvay hattına 
ve nostaljik tram
vaya entegre olacak 
şekilde aktarma ista
syonları yapılması 
gerektiğine dikkat 
çeken Turan Alkan, 
şu bilgileri verdi: 
“Metrobüs koridoru
nun raylı sistemler 
ile bağlantısı, aktar
ma ve bağlantı nok
talarını inceledim, ilk 
güzergahta Gökdere 
Meydancık’ta 
Metrobüs ile nos
taljik tramvay 
arasında aktarma 
yapılabilir. Gökdere 
kavşağında 
Metrobüs ile hafif 
raylı sistem arasında 
aktarma yapılabilir.

Bursa Yakın Doğu 
Çevre Yolu, Yeni 
Yalova Caddesi'ne 
bağlanıyor. Bu 
cadde üzerinde de 
metrobüs ve otobüs 
sistemleri arasında 
aktarma merkezi 
olmalı ki ulaşım 
kolaylaşsın.”

“TERMİNAL 
OTOBÜSLERİ 
KALKACAK”

Metrobüs koridoru
nun bittiği noktanın 
terminal olacağını 
belirten Alkan, şöyle 
devam etti: “Bu 
nokta Demirtaş 
Organize Sanayii 
Bölgesi, Demirtaş, 
Ovaakça ve Alaşar 
mahalleleri için bir 
aktarma ve hareket 
merkezi olarak kul
lanılabilecek. Söz 
konusu koridor 
doğrultusunda raylı 

sistem yolculukları 
haricinde otobüs 
hatları ile günlük 
ortalama 242 bin 237 
yolcu taşınıyor.
Ayrıca kuzey bölgesi 
minibüs hatlarında 
günlük 45 bin 528 
yolcu taşınıyor. Yeni 
Yalova Caddesi'ni de 
kapsayan bir 
metrobüs hattıyla 
kent merkezi ve 
kentin diğer 
kısımlarından 
şehirler arası 
otobüs terminaline 
hizmet veren otobüs 
hatlarının bazıları 
kalkacak, diğer
lerinin ise güzer
gahlarında değişiklik 
yapılabilecek.” 
Alkan, ayrıca 
Panayır, Alaşar, 
Ocaakça böl
gelerindeki 
minibüslerin de 
trafikten çekileceğini 
vurguladı.
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Hatim ve savcılara 1155 Tl seyyanen zam
Bozdağ, Hakim ve 
savcılara 1155 TL 
seyyanen zam 
yapılacağını açık
ladı.
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, hakim ve 
savcıların maaşları
na yapılacak zam 
hakkında açıklama

da bulundu. 
"BİN 115 LİRA 
SEYYANEN ZAM 
YAPILACAK" 
Bakan Bozdağ, 
"ilk derece 
mahkemelerinde 
görev yapan tüm 
hakim ve savcılara 
seyyanen bin 115

lira seyyanen zam 
yapılacak." dedi. 
MESLEĞE YENİ 
BAŞLAYAN 
HAKİMLERİN MAAŞI 
5 BİN 141 LİRA 
OLACAK
Yapılacak zamla, 
mesleğe yeni 
başlayan hakimlerin

maaşı 3 bin 986 
liradan 5 bin 141 
liraya çıkacak. 
Hakim ve 
savcıların özlük 
haklarından 
iyileştirme yapan 
düzenleme yarın 
TBMM'ye 
sunulacak.

i Mı ili îl İlil M İM Mil tasladı
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
özel okula devam 
edecek öğrenciler 
için verilecek eğitim 
öğretim desteği 
başvurusunu 
kaçıranlar için ikinci 
başvuruları e-okul 
üzerinden almaya 
başlayacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı 
Yusuf Tekin imzasıy
la illere gönderilen 
yazıya göre, özel 
okullardaöğrenim 
görecek öğrenciler 
için başvuru ve 
onay işlemleri 29 
Ağustos'ta tamam
landı ve 1 Eylül'de 
eğitim öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan özel okullar 
ve öğrenciler

MEB'in resmi inter
net sitesinde ilan 
edildi.
Ancak eğitim öğre
tim desteği başvu
rusunu kaçıran 
öğrencilerin talebi 
üzerine ikinci 
başvuru ve yer
leştirme takvimi 
hazırlandı.
Buna göre, 1 Eylül 
2014 itibariyle 
eğitim öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan öğrenciler, 
tercihlerine göre 
herhangi bir özel 
okula yerleştir
ilmişlerse, ikinci ter
cih başvuru yapa
mayacaklar.
1 Eylül 2014 
itibariyle eğitim ve 
öğretim desteği 
almaya hak kazanan

öğrenciler, tercihler
ine göre herhangi 
bir okula yer- 
leşemedikleri 
takdirde başvuruya 
gerek olmadan ikin
ci yerleştirme işlemi 
için tercih yapma 
hakkına sahip ola
caklar.
Başvurular e-okul- 
dan alınacak 
Eğitim ve öğretim 
desteği için ikinci 
başvuru işlemleri 
öğrencinin velisi ya 
da vasisi tarafından 
öğrencinin kayıtlı 
bulunduğu resmi 
okul müdürlüğü 
tarafından yapıla
cak.
İkinci başvuru ve 
yerleştirme 
takvimine göre, 18 
Eylül'e kadar öğren

cilerin e-okul 
üzerinden başvuru
ları alınacak. 
Destekten yarar
lanacak öğrenciler, 
19 Eylül'de ilan 
edilecek. 20-23 
Eylül'de destekten 
yararlanacak öğren
cilerin tercihleri alı
nacak. Yerleştirme 
sonuçlarının 24 
Eylül'de ilanının 
ardından kesin 
kayıtlar 25-30 
Eylül'de yapılacak. 
Okul öncesi özel 
kurumlara gidecek 
öğrencilere 2 bin 
500, özel ilkokullara 
gideceklere 3 bin, 
özel ortaokul ve 
liselere gideceklere 
yıllık 3 bin 500 lira 
eğitim öğretim 
desteği verilecek.

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 
plNELl- 
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 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 
0 2245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emekliye çift maaş formülü
Hükümet programın
da yer alan tamam
layıcı emeklilik sis
temine göre, 
emeklilikte ikinci bir 
maaş imkanı ortaya 
çıkacak.
62'nci Hükümet 
Programı'nda yer 
alan tamamlayıcı 
emeklilik sistemi, 
büyük heyecana yol 
açtı. Emeklilik döne
minde ikinci bir 
maaş alma imkanı 
sağlayacak sistem 
için çalışmalar 
başlarken, getirile
cek formül merakla 
bekleniyor.
Dünyanın pek çok 
ülkesinde de bir
birinden farklı şekil 
lerde uygulanan 
tamamlayıcı emekli 
lik sisteminin kısa 
sürede hayata geçir

ilmesi planlanıyor. 
DEVLET KATKISI 
OLACAK
Yeni sistemin 
ipuçlarını geçtiğimiz 
günlerde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
verdi. Primlerin kim 
tarafından 
ödeneceği konusun
da Çelik, 
"Işçiişveren boyu
tuyla ele alınmıyor, 
aynı zamanda 
devletin de katkısı 
olacak bireysel 
emeklilik gibi" diye 
konuştu. Çelik, 
"Çalışmalarımızı hızlı 
biçimde tamamlayıp 
vatandaşlarımıza ek 
gelir elde etme 
imkanı sağlamış ola
cağız" ifadesini kul
landı. Sistem hayata 
geçtiğinde, tamam

layıcı emeklilik için 
de prim yatırılacak. 
Emekli olunduğun
da, emekli aylığının 
yanı sıra bir maaş 
daha verilecek.
Ancak prim 
ödemelerinin ne 
kadar olacağı, kimler 
tarafından yapıla
cağı, devlet 
katkısının tutan gibi 
detaylar henüz açık

lanmadı. Çalış
maların tamamlan
masıyla her şey 
netleşecek.
Tamamlayıcı 
emeklilik sistemi pek 
çok ülkede var. Bazı 
ülkelerde zorunlu, 
bazılarında sektörel 
olarak uygulanıyor. 
DİĞER ÜLKELER 
NASIL 
UYGULUYOR?

İşte tamamlayıcı 
emeklilik sisteminin 
dünyadaki bazı 
örnekleri: 
FİNLANDİYA: 
2011'den itibaren 
kazanç ve prime 
odaklı tamamlayıcı 
emeklilik sistemini 
devreye soktu. ŞİLİ: 
Özellikle düşük gelir 
gruplarındaki 
çalışanların 
emeklilikte yeterli 
emekli aylığı ala
bilmesi için 2008'de 
bu sistemi hayata 
geçirdi.
DANİMARKA: 
Tamamlayıcı 
emeklilik sistemi 
zorunlu. Öte yandan 
ülkede hem mesleki, 
hem kolektif tamam
layıcı emeklilik sig
ortası uygulanıyor. 
Yani toplu iş 

sözleşmesi ile belirli 
mesleklerde ve sek
törlerde çalışanlar 
için işveren ve 
sendika destekli 
tamamlayıcı 
emeklilik sigortası 
uygulanabildiği gibi, 
bireyler sigorta şir
ketleri vasıtasıyla 
prim oranını kendisi 
belirleyerek de 
tamamlayıcı 
emeklilik sahibi ola
biliyor.
İTALYA: Mesleki 
tamamlayıcı emekli 
lik sigortası uygu
lanıyor. Ancak bu 
zorunlu değil. 
Gönüllü tamamlayıcı 
emeklilik sistemine 
katılımın az olması 
nedeniyle 2007'de 
tamamlayıcı emeklil
iğe yönelik devlet 
teşviği artırıldı.

Otomotiv Pazarımla Daralma Sürdü
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 
Ağustos ayı otomo
tiv sektörü pazar, 
üretim, ihracat veri
lerini açıkladı.
Buna göre, 2014 yılı 
Ağustos ayında 
toplam pazar geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 7 oranında 
daralarak 62 bin 837 
adet, otomobil 
pazarı yüzde 13 dar
alarak 45 bin 131 
adet düzeyinde 
gerçekleşti.

İLK 8 AYDA PAZAR 
YÜZDE 21 DARALDI 
2014 yılı Ocak- 
Ağustos döneminde

toplam pazar, 2013 
yılı aynı dönemine 
göre yüzde 21 
oranında azalarak 
430 bin 158 adet 
düzeyinde gerçek
leşti. Aynı dönemde 
otomobil pazarında

ki düşüş aynı şek
ilde yüzde 21 
düzeyinde oldu ve 
pazar 317 bin 506 
adede geriledi. 
2014 yılı Ocak- 
Ağustos döneminde 
hafif ticari araç 

pazarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 25 azaldı ve 
pazar 89 bin adet 
düzeyine geriledi. 
Bu dönemde ağır 
ticari araç pazarı 
yüzde 6 oranında 
azaldı ve pazar 23 
bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. İnşaat 
sektöründeki 
gelişmelerin etk
isiyle 2014 yılında 
2013 yılı aynı 
dönemine göre 
kamyon pazarı 
yüzde 6 oranında 
artarak 20 bin 
adet düzeyine 
yükseldi.
Buna karşılık,

otobüs pazarı yüzde 
70 gibi önemli oran
da azaldı ve 989 adet 
oldu, bu azalışta 
yerel yönetimlerin 
atımlarını sınırlandır
ması etkili oldu.
2013 yılında otomo
bil, otobüs gibi 
birçok ürün sınıfında 
talep gerilemesi 
devam ederken, 
Ağustos ayında hafif 
ticari araç talebinde 
önemli bir artış 
gözlendi, kamyon 
talebindeki artış ise 
devam etti.

SON 10 YILLIK 
ORTALAMALARA 
GÖRE TOPLAM

PAZAR YÜZDE 2.6 
AZALDI

Son 10 yıllık 
ortalamalara göre 
toplam pazar 
yüzde 2.6 azalırken 
otomobil pazarı 
yüzde 11.7 oranında 
arttı. Hafif ticari 
araçlar (HTA) pazarı 
yüzde 33.3 oranında 
azaldı, bu araçlarda 
daralma artarak 
devam ediyor.
10 yıllık ortalamalara 
göre kamyon 
pazarı yüzde 1.5 
artarken, otobüs 
pazarı ise yüzde 
29.1 oranında 
düşüş gösterdi.
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İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 613 23 94

VAPUR- FERİROT
KAYMAKAMI IK 513 13 53

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

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

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

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

Yalova 
Topçular 
Esklhlnar

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

OTOBÜS

ULAŞIM Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00
PamukAai» 
OCNİZ UÇAdı

012 OO 2# 513 14 14
513 13 64 Otobüs Terminali (18 Hat)

Alimle Be/ehel
MITRO

• 13 20 77
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
H-ılk F/ıitim Miic

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR
SOaef Turtam
Anrtuı
KamN

•14 •• 40

•12 O1 •»

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

naiR cgıııııı ıvıuv 
İŞ-KUR

Devlet Haetaneei
•ehil Dev. Hset

617 34 00
613 23 20

BEIEDİYE________ Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Temokey Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

613 10 68
613 66 29
614 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 67 96

Habaşgaz
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER
Zabıta 
BUSKİ Bütünler Llkltgaz 513 00 00

Körfez Tekel 
Çınar Tekel 
Güven Tekel 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
613 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182 Totalgaz

514 öö 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111
Yalnız 185

Akoan Petrol 
MAR-PBT 
Tuncay Otogaz 
Beyse Petrol

013 10 70
013 30 33
013 10 40

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4970 

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)

hİishAN
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



GemlikKjErfez

GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV

H E R Tt)R LÜ2.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^ju/ifi^ircan ÇÛ>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

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 manacti^ı u™. .
www.manastiremlak.sahibinden.coni - www.ilan.com.WrS£2<

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.coni
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Kestane Şekeri i 
[Yöresel Reçelleri 
Kozmetik Ürünler

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

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

f(k.wiAkj|
«Îtin Rİİçttd

www.kavlak.com .trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlil^(lstiklşi.-pad.}uxYâlpva,yoİq Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

ssfcsam«iHmıı

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ

11 Eylül 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

wmv.umurbeydeem/ak.com 
www.irfanünlüemlak.com

nalumamMiodUnıHi^oldu
filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
YARGIYA RÜŞVET

Akşam yemeğinden sonra gazetelerimi 
alıp balkondaki salıncağa oturdum.

Karşımda sarı soluk sokak lambalarıyla 
aydınlanan Gemlik’in gece süliyeti duruyor.

Bizim yeni evimiz, Çevre Yolunun 
doğusuna doğru tepeden bakıyor.

12 yıl önce Umurbey’e yerleştiğimde, 
Çevre Yolu’nun doğusunda kaçak yapılar 
yeni başlamıştı.

Bugün ise, dağ taş kaçak yapılarda dol
muş durumda.

Karsak Deresi çevresinde, yamaçlarda 
mahalleler oluşmuş..

Bu başarıyı AKP ‘li belediyeler dönemine 
borçluyuz. Devamı sayfa 4’de

II

1 Gıda sektörünün 
Altın Palmiye Ödül
leri olarak da kabul 
edilen geleneksel 
"Ambalaj Ay Yıldız 
lan” yarışmasında 
“Yılın Altın Ambalaj 
Ödülü Marmarabir 
lik’in oldu. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
AR-GE biriminin 
2 yıl titizlikle 
sürdürdüğü ve 
Türkiye’de ilk defa 
geliştirilen “Oksiyen 
Bariyer Etiketli

Gıda Ambalajının yapı sıra insan
özgün tasarımının sağlığı açısından

önemsediklerini
söyledi. Sayfa 2’de

Cezaevinde küfürleşme kanla Bitti
Gemlik Açık Cezaevi'nde mahkumlar arasında şaka sırasında küfürleşme yüzünden çıkan 
kavgada bir kişi öldü. Cinayet ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Haberi sayfa 4’de 

II V

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru"

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

öğrenciler; I8S8M
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, HHHKçj 1 pİ dtp1 fTnri

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır,
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 1 * * 1

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi n'f f 3^ r T L Vrw ı I s
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L ! J] ■ 11 Jı J* J i â|i il İri La'İı/ııL i . > aljXi®L »F 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ****•*•* “ * *'W-?£ %*.' «11J1 <1 {JL#' ü 
ispatlar, engel taramaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. L - ‘ / VBdta.

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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wmv.umurbeydeem/ak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Milî m MMim ODİllİİ MMHUMBİHIİK’İH OLDU
Gıda sektörünün 
Altın Palmiye ödül
leri olarak da kabul 
edilen geleneksel 
“Ambalaj Ay 
Yıldızları” yarış
masında “Yılın 
Altın Ambalaj ödülü 
Marmarabirlik’in 
oldu.
Ambalaj Sanayicileri 
Derneği tarafından 
düzenlenen ödül 
gecesinden 2 altın 
ödülle dönen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Bu ödül bizim 
üretimden tüketime 
tüm aşamalarında 
insan sağlığına 
verdiğimiz önemin 
bir göstergesidir” 
diye konuştu.

HEM TASARIM 
HEM DE GENEL 
KLASMANDA 
2 ÖDÜL

Ambalaj Sanayicileri 
Derneği ile TSE 
tarafından 'gıda sek
töründe tüketiciye 
sunulan ürün güven
liğinin teşvik amacıy 
la her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
Ambalaj Ay Yıldızlan 
2014 yarışmasında

büyük ödül, 2 ayrı 
kategoride Marmara 
birlik’e verildi.
Akademisyen ve 
ambalaj uzmanların
dan oluşan seçici 
kurulun üretim 
kalitesinden, insan 
ve çevre sağlığı ile 
tasarım özgün
lüğüne kadar toplam 
11 kriter doğrultu 
sunda tek tek not 
vererek yaptığı 
değerlendirme 
sonunda Marmara 
birlik, Türkiye’de ilk 
defa geliştirdiği ve 
patenti kendine ait 
olan “Oksiyen 
Bariyer Etiketli Gıda 
Ambalajı” ile hem 

ambalaj malzemeleri 
kategorisinde hem 
de genel klasmanda 
yılın ambalaj ödülü 
ne layık görüldü. 
Yarışmanın 2 altın 
ödülünü, Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa,5-Eylül 
2014 Cuma günü 
İstanbul Conrad 
Otel’de düzenlenen 
Ambalaj Ay 
Yıldızları 2014 ödül 
töreninde, Ambalaj 
Sanayicileri Derneği 
Başkanı Sadettin 
Korkut ile TSE 
Deney ve Kalibras 
yon Merkez Başkanı 
ve Marmara Bölge

Koordinatörü 
Mehmet Hüsrev’den 
aldı.

DÜNYA 
MARKASINA 
ANCAK BÖYLE 
ÖDÜL YARAŞIR

Gıda sektörünün 
ön de gelen firma 
yöne ticileri ile iş 
dünya sının büyük 
ilgi gösterdiği ödül 
töreni gecesinde 
değerlendirmede 
bulunan 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, AR-GE biri 
minin 2 yıl

titizlikle sürdürdüğü 
ve Türkiye’de ilk 
defa geliştirilen 
“Oksiyen Bariyer 
Etiketli
Gıda AmbalajTnın 
özgün tasarımının 
yanı sıra insan 
sağlığı açısından 
önemsediklerini 
söyledi.
Başkan Asa konuş
masını şöyle 
sürdürdü:
“Biz her zaman 
tüketici mem
nuniyetini esas 
alan bir kuruluşuz. 
Üretimden tüketime 
kadar tüm alanlarda 
modern ve hijyenik 
bir ortamda üretim 

yaptığımız gibi 
tüketiciye sağlı ğını 
dikkate alınarak 
ambalajlayıp sunul
maktadır. 
Marmarabirlik 
tüketicileri, ürün 
terimizi alırken 
güvenle ve gönül 
rahatlığıyla ala 
bilirler diyoruz, 
işte bu ödül, 
dünyanın en büyük 
zeytin üreticisi 
Marmarabirlik’in 
insan sağlığına ne 
kadar önem verdi 
ğinin bir kanıtıdır. 
Dünya markası 
Marmarabirlik’e de 
ancak böyle büyük 
ödüller yakışır. ”

RSIL- ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer âla'h fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri Meslek Liselerinin ve Meslek 
Yüksek Okullarının Elektrik, Elektronik, 
Tesviye, Makine, Torna Tesviye, Döküm 

veya Metal bölümlerinin birinden mezun, 
• Vardiyalı çalışabilecek, 

• Askerliğini yapmış, 
• 27 yaşinı aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz.
Müracaatlar şahsen fabrikaya yapılabilir 
veya insankaynaklari@asilcelik.com.tr 

adresine CV doldurularak başvurulabilir.

w
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğun 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
AYŞEERDOĞAN

IHIP
TOKSAN 

YEDEK PARÇA 
İML. TİC. ve 
SAN. A.Ş. 

firmasına ait 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğün'den 

onaylı 
EX055817 sayı 
ve 07.07.2014 

tarihli beyanname 
kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Meclis üyelerine 
tablet dağıtıldı

önceki gün yapılan 
Belediye Meclis 
toplantısında 
Belediye Meclis 
üyelerine Başkanlık 
tarafından tablet 
dağıtıldı.
İçinde Belediye ile 
ilgili programlar, 
Meclis gündemi, 
meclis tutanakları, 
komisyon rapor

larını içeren progra 
mın yüklü olduğu 
belirtildi.
Meclis üyelerine 
zimmetli olarak 
verilen Artes marka 
tabletleri mecliş 
üyeleri aynı gün kul 
lanmaya başladılar. 
CHP Meclis üyesi 
Galip Gür tableti 
almadı.

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
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Bekçi ve çalışanları 
bağlayıp, binlerce 
metre kumaşı 
çaldılar 
Bursa'da bir tekstil 
firmasına gece 
yansı gelen maskeli 
üç kişi, silahla etki
siz hale getirdikleri 
Suriyeli bekçi ve 
gece vardiyasında 
çalışan 5 kişiyi plas
tik kelepçeyle 
bağlayıp, 200 bin 
lira değerindeki 
kumaşı çaldılar. 
Soyguncuların, yer
lerini bildikleri 
güvenlik kamer
alarının yönünü 
sopayla ittirerek 
çevirmesinden yola 
çıkan jandarma, 
birisi eski çalışan
lardan olan üç 
kişinin peşine 
düştü. İki zanlı yaka
landı. Kumaşlar da 
bulunurken, üçüncü 
zanlı aranıyor. 
Olay geçtiğimiz 
hafta Bursa-İnegöl 
yolunda faaliyet 
gösteren Tekin ve

Drift yapan oionıohil ucurumılan yu varlandı
Uludağ eteklerinde 
el freni çekerek oto
mobilini olduğu 
yerde döndürmek 
isteyen 2 genç uçu
rumdan uçtu. Şans 
eseri kazadan yara 
almadan kurtulan 
gençler 112 ekipleri 
tarafından hasta 
neye götürüldü 
Edinilen bilgiye 
göre, M.B.O. (18) ile 
O.M. (14) Uludağ 
yolundan otomobil
lerinin el frenini 
çekerek dönmek 
istedi. Bu esnada 
otomobilin

Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Mudanya’da bindik
leri minibüsün çarp 
tığı köpeği aracın 
altından kurtarılma 
sına yardım etmek 
isteyen 32 yaşında
ki İdris Karademir'e 
hızla gelen moto
siklet çarptı. Ağır 
yaralı olarak has
taneye kaldırılan 
Karademir yaşamını 
yitirirken motosiklet 
sürücüsü F.B.

Metin Ş. kardeşlere 
ait tekstil fabrikasın
da yaşandı. Gece 
yarısı fabrikaya 
gelen maskeli üç 
kişi, kapıda görevli 
Suriye uyruklu 
bekçiyi silahla etki
siz hale getirdi. 
Gece vardiyasında 
çalışanların 
yemekhanede 
olduğu sırada 
binaya giren soy
guncular, 5 işçiyi de 
plastik kelepçeyle 
birbirlerine 
bağladıktan sonra 
bir araca yükledik
leri yaklaşık 200 bin 
lira değerindeki 

direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den sürücü M.B.Ö., 
yaklaşık 30 metrelik 
uçurumdan aşağıya 
uçtu. Otomobilin 4 
lastik üzerine 
düşmesi sonucun- 
da araçtan hafif 

tedavi altına alındı. 
Kaza, Mudanya 
yolu, otoban gir
işinde meydana 
geldi. Bodrum'daki 
bir düğünden 
İstanbul'a dönen
lerin içinde bulun
duğu S.Y. yöneti
mindeki 34 UU 2225 
plakalı minibüs, 
Bursa'da Çevrey- 
olu'nun Mudanya 
girişinde yola fır

15'er metreden 
oluşan 329 top 
perdelik kumaşla 
kaçtılar.
İŞTEN AYRILINCA 
SOYGUNU 
PLANLADI
İhbar üzerine soruş
turma başlatan jan
darma, fabrikada 
yaptığı incelemede, 
sadece çalışanların 
bilebileceği güvenlik 
kameralarının yön
lerinin değiştirildiği
ni belirledi.
İncelenen kayıtlarda 
maskeli bir zanlının 
kameraları sopayla 
iterek çevirdiği 
dikkat çekti.

sıyrıklarla çıkan 
4pnce çevredeki 
vatandaşlar yardım 
etti. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri, yapılan 
ilk müdahalenin 
ardından yarılı 
gençleri Bursa 

layan sahipsiz 
köpeğe çarptı. S.Y. 
hemen aracını yol 
kenarına çekip, 
köpeği minibüsün 
altından çıkarmaya 
çalışırken, araçta 
buluna İdris 
Karademir de inip 
ona yardım etmek 
istedi.Bu sırada, 
aynı yöne giden 
F.B.'nin kullandığı 
16 FH 316 plakalı

Jandarma, işçilerin 
yemek saatini de 
bilerek gelen kişi
lerin işyerini 
tanıdığından yola 
çıkarak, tüm eski 
çalışanları tek tek 
incelemeye başladı. 
Eski çalışanlardan 
Yaşar Ş.'nin cep 
telefonunun olay 
saati fabrika civarın
dan sinyal verdiğini 
saptayan ekipler, 
yaptıkları araştırma
da soygunu Yaşar 
Ş. ile birlikte 
arkadaşları Ersin Ç. 
ve Rıfat K.'nin soy
gunu gerçek
leştirdiğini belirledi. 
Zanlılar Ersin Ç. ve 
Rıfat K. düzenlenen 
operasyonla 
yakalanırken, çalı
nan kumaşlar da 
metruk bir binada 
bulunarak sahipler
ine teslim edildi. 
Kaçan ve çeşitli 
suçlardan sabıkası 
mn olduğu belirtilen 
Yaşar A. ise aranı 
yor.

Devlet Hastanesi’ne 
götürdü. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı. 
Kazanın ardından 
Dağ yolundaki 
diriftçileri bölgeden 
uzaklaştıran 
polis kontrolleri 
arttırdı. Aynı 
bölgede evi ve iş 
yeri olan vatan
daşlar gece geç 
saatlere kadar 
gençlerin alkol alıp 
otomobilleri gürültü 
yapmalarından 
rahatsız olduklarını 
belirttiler.

motosiklet, mini 
büsten inen İdris 
Karademir'e çarptı. 
Kazada ağır yarala 
nan İdris Karademir 
ile sürücü F.B. 
ambulanslar ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne kaldı 
rıldı. İdris Karade 
mir, burada doktor
ların yaptığı tüm 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı.

Seyir halindeki 
otomohil 

aniden alev aldı

Aziz Güner 
idaresindeki 16 ZF 
154 plakalı hafif 
ticari araç, Kent 
Meydanı kavşağı 
yakınlarında aniden 
alev aldı. Araçta 
bulunan 3 kişi 
yanan araçtan 
güçlükle çıkarken, 
yangına yoldan 
geçen vatandaşlar 
ve itfaiye ekipleri 
müdahale etti. 
Yaklaşık 20 dakika 
süren çalışma 
sonucu yangının 
söndürüldüğü araç 
ta hasar oluştu. 
Sürücü Güner, olay 
yerinde gazete

Yolcu otohiisii 
şarampole yuvarlandı
İnegöl’de meydana 
gelen kazada, 
Mersin’den Balıke 
£ir’e giden özel bir 
firmaya ait şehirler
arası yolcu oto
büsü, iddiaya göre 
kamyonun sıkıştır
ması sonucu 
yoldan çıkarak 
şarampole devrildi. 
Aralarında otobüs 
şoförünün de 
bulunduğu 1’i ağır 
6 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mersin’den 
aldığı yolcularla 
Balıkesir’e gitmek 
üzere yola çıkan 
sürücü 36 yaşında
ki sürücü Mehmet 
Veysi Korkar yöne
timindeki 34 EG 
7544 plakalı 
şehirlerarası yolcu 
otobüsü, Bursa’nın 
İnegöl ilçesi 
Kalburt mevkiinde, 
iddiaya göre solun
dan geçen kam 

cilere yaptığı açık
lamada, "Seyir 
halindeyken araçta 
birden patlama 
oldu. Patlamanın 
ardından ise 
aracım yanmaya 
başladı. Araçta 
bulunan 
arkadaşlarım ve 
ben, kendimizi 
hemen dışarı attık. 
Yoldan geçen 
vatandaşlarla bir
likte ilk müdahaleyi 
gerçekleştirdik" 
dedi.
Araç yangını 
nedeniyle ulaşım, 
kısa süre tek şerit
ten sağlandı 

yonun sıkıştırması 
sonucu yoldan 
çıktı. İçerisinde 5 
yolcu ve 4 person
elin bulunduğu 
yolcu otobüsü 
şarampole düşerek 
tarlahk alanda yan 
yatarak durabilirdi. 
Kazada otobüs 
sürücüsü 
Mehmet Veysi 
Korkar ile birlikte 
yolculardan 22 
yaşındaki Kevser 
Yılmaz, 33 yaşında
ki Elmas Gökçe, 
kızı 7 yaşındaki 
Aleyna Gökçe, 40 
yaşındaki Mehmet 
Dilekçi ile Suriye 
uyruklu 25 yaşında
ki Ömer Bovvedujı 
yaralandı. Yaralılara 
ilk müdahale olay 
yerine sevk edilen 
112 Acil Servis 
Ambulanslarında 
görevli sağlık ekip
leri tarafından 
yapıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

YARGIYA RÜŞVET...
Kaçak yapılaşma ise sonra afla 

imarla yasallaştırıldı
AKP iktidarında çok şeye tanık 

olduk.
Yeni Türkiye kuruyorlar ya!
Her şey mübah...

RÜŞVET GİBİ MAAŞ ZAMMI...

Önceki gün Adalet Bakanı, yargı 
mensuplarının maaşlarını iyileştire
cekleri müjdesini verdi.

Bayram değil, seyran değil nere
den çıktı demeyin.

Önümüzdeki ay HSYK’nun seçim
leri var.

AKP, ülkede adalet dağıtan yargıç 
lara ve savcılara seçim öncesi res
men rüşvet veriyor.

Bu ülkede hakim ve savcılardan 
başka kamu görevlisi yok mu?
Zam yapılacaksa, tümüne yapılır.
Ama maksat başka.
Koskoca yargıç ve savcıları, vere

cekleri bin küsur lira ile satın ala
caklar ve kendilerinin hazırladığı 
HSYK listesine oy verdirecekler!
Her seçim öncesi bu tür 

manevralar yapmadılar mı?
Kömürleri erken dağıttılar, köylüye 

afet yardımı diye destek verdiler 
sonra unuttular.

Bu ülkenin saygın yargıç ve 
savcıları, kendilerini ilgilendiren bir 
seçim öncesi verilen bu zammın 
rüşvet olduğunu bilmeyecek kadar 
saf mıdırlar?
Adalet dağıtan, vicdanlarının sesi 

ne uyarak karar veren yargıçlar, bu 
rüşvet zammına kanarak, oylarını 
satarlar mı? Sanmam.

Yarabbi ne günlere kaldık.
Bir ülkede adalet yok edilirse, 

insanların güvenecekleri dal kırılır
sa, o ülke yok olmaya mahkumdur.

İktidar sahipleri bir süre daha 
saltanatlarını sürerler ama kurduk
ları düzenin altında yok olurlar.

GeÇ'AhLMiA'RUNOSu...
Önceki gün yapılan Belediye

Meclis toplantısının 35 dakika geç 
açılması konusunda yaptığım yorum 
ûzerineAKpGrû'o sözcüsü tzrcan 
Barutçuoğlu aradı.

Barutçuoğlu, geç kalma nedeninin 
Bursa da İl Genel Meclisi toplantısı
na katılmış olmasından ileri geldiği
ni. Meclis toplantısını unutmadığını 
söyledi.

Doğrudur.
İnsan unutabilir de..
Unutma sözcü ğünü ben değil, 

Meclisi yöneten Başkan Refik 
Yılmaz söyledi.

diz onun yalancısıyız.
Böyle biline...

CHP’nin 91. kuruluş yılı kutlandı
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 91. kuru
luş yıldönümü Ata 
türk Anıtı’nda düzen 
lenen törenle kut
landı.
Atatürk Anıtı’nda 
saygı duruşunda 
bulunarak, Ata’ya 
çelenk sunan CHP’li 
ler, daha sonra 
basın açıklaması 
yaptılar.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
açıklamasında 
“Kuruluşumuzun 91. 
yılını anmak üzere 
kurucumuz ve 
önderimiz Atatürk’ü 
müzün manevi huzu 
runda toplandığımız 
şu anda karmaşık 
duygular içindeyim. 
Bir yandan böylesi 
tarihi kökleri bulun 
ve Cumhuriyetin 
kurucusu olan bir 
büyük partinin ilçe 
başkanı olmanın 
haklı gururu ile mut
luyum. Diğer yan
dan da aslında kuru
luş amacımız olan 
“ülkenin geri kalmış 
lığını ve çöküş 
tehlikesini ortadan 
kaldırmak, çağdaş 
ve ileri bir toplum 
yaratmak için yapı 
lan bütün devrim- 
lerin bugün terse 
çevrilmeye çalışıldı 
ğını izlemenin üzün
tüsünü yaşamak
tayım” dedi.
Sertaslan, açıkla

Ceıaeııinıle kiiliirltMiıe ianlı litti
Gemlik Açık 
Cezaevi'nde 
mahkumlar arasında 
şaka sırasında 
küfürleşme yüzün
den çıkan kavgada 
Adnan E. öldürüldü. 
Cinayet ile ilgili 4 
mahkum gözaltına 
alındı.
Gemlik Açık 
Cezaevi'nde H.A. 
adlı mahkum, 
ranzasında uyuyan 
mahkumlardan 
Adnan E.'ye 
şaka amacı ile 
yanında bulunan 
küçük taşlardan attı. 
Buna sinirlenen 
Adnan E., H.A. ile

ABONE OLDUNUZ MU?
■ııııııııııııımnıııııııııııı» AB0 N E OLUN OKUYUN OKUTUN

T M* A “SUYUNU BOŞA 
Elllft HARCAMA”

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

masını şöyle 
sürdürdü: “Ben 
bugün tüm bu söyle 
diklerimi dayanağı 
mız dediğim halkımı 
za yeteri kadar anla
ta madiğini düşünen 
bir kişi olarak aynı 
zamanda üzgünüm. 
Çalmamış, çırp
mamış, kayırmamış, 
talan etmemiş, 
peşkeş çekmemiş, 
diktatörlüğe heves 
etmemiş, halkı etnik 
kökenlerine, inançla 
rina, yaşam biçim
lerine, siyasal 
duruş Jarj.na göre 
ayırmamış, adalet
ten sapmamış, 
komşu devletlerle 
itişip kakışmamış, 
istihbarat kanalannı 
kendi öz çocuklarını 
fişlemek için kullan
mamış, hukukla 
dalga geçmemiş, 

tartışmaya, daha 
sonra kavga etmeye 
başladı. H.A.'nın 
arkadaşlarının da 
karıştığı kavga 
sırasında düşerek 
başını taşa

kendisi ve yan
daşlarının çıkarlannı 
milletin menfaat
lerinin önüne koy
mamış partilileri 
mizin tertemiz mira 
sini aynı temizlikle 
gelecek nesillere 
aktarma azminde bir 
kişi olarak huzu
runuzdayım.
Bu milleti hak ettiği 
yüksek mertebelere 
taşımaya ait karar 
lıhğımız sürecektir. 
Bu millet kendisi 
için her şeyini uğrun 
da harcayan ile 91 
yılda elde ettiği her 

vurduğu öne 
sürülen Adnan E. 
ağır yaralandı. 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Adnan E. 
kurtarılamadı.

şeyi elinden alanı 
elbette sonunda 
ayıracaktır.
Cumhuriyet Halk 
Partisi aydınlık 
yannlann teminatı 
olmaya elbet 
devam edecektir. 
Bu duygu ve 
düşün çelerle ilçe 
örgütü müz adına 
sizleri saygıyla 
selamlıyor, başta 
Büyük önderimiz 
olmak üzere tüm 
kurucularımızı rah
met ve minnetle 
anıyoruz.”

Cumhuriyet 
Savcısı'nın isteği 
üzerine Adnan 
E.'nin kesin ölüm 
nedeninin tespit 
edilmesi amacıyla 
ceset otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu’na 
götürüldü. 
Kavgaya karışan 
aralarında H.A. ve 
F.T.'nin de bulun
duğu 4 mahkum 
bu suçtan da tutuk
lanarak, Bursa E 
Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne 
gönderildi.



d

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Çotanaksuor'dan coşkulu gece
Gemlik Çotanakspor 
Destek Gecesi, 
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezinde 
yapıldı. Gecede fut
bol ve karate takımı 
nın coşkusunun 
yanında, Tuğba 
Altıntop Konseri, 
çekilişler ve açık 
artırmalar da ilgi 
gördü.
Destek gecesine, 
CHP İlçe Başkanı 
Uğur Sertaslan ve 
ilçe Yöneticileri, . 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
ilçe yöneticileri, 
Belediye Meclis 
Üyeleri Ömer Uslu, 
Gülşen Uslu, Adil 
Tepe, Emrah 
Keskinden, Gem 
lik’in tanınmış iş 
adamları, spor klüp
leri temsilcileri, sivil 
toplum örgütü ve 
hemşeri dernekleri 
başkan ve yönetici
leri, Karate Federas 
yonu As Başkanları 
ve Milli Hakemler 
iştirak etti.
Gecenin sunumunu 
Şampiyon FM prog 
ramalarından Birgul 
Birdal’ın yaptığı 
gece, Çotanak Spor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz’un konuşması 
ile başladı.
Uyuşturucu madde

bağımlısı gençleri 
içeren video gösteri
mi ile konuşan 
Yavuz, şunlara 
değindi; “Sayıları 
400 ü aşan sporcu
larımız, yönetim 
kurulu arkadaşlarım 
ve şahsım adına, 
gençlerimize güve
nen, maddi, manevi 
destek veren herke 
se şükranlarımı 
sunuyorum. Çotanak 
spor klübü olarak, 
en büyük hedefimiz 
çocuklarımızın, genç 
terimizin yetenekleri
ni sergileyebilecek
leri, enerjilerini 
sağlıklı şekilde har
cayabilecekleri, pay
laşmayı, yardımlaş
mayı, emeği saygıyı 
ve ekip olma ruhunu 
öğrenebilecekleri 
imkânlar sağlamak
tır. Aynca, sosyal 
yaşamdaki hızlı 
değişim nedeniyle 

artan ihtiyaçların 
temini için, bırakın 
çocuklarına, kendi
lerine bile zaman 
bulmakta zorlanan 
ebeveynlere, müspet 
bir alternatif sunmak 
ve yardımcı olmak 
amacındayız. 
Teknolojinin son 
hızla ilerlediği 
günümüzde, maale
sef insanlar arasın
daki reel diyaloglar 
zayıflamakta, yerini 
sanal diyaloglara 
terk etmektedir. 
Bunun en önemli 
nedeni, gençlerim
izin kendine ait 
zamanları değer- 
lendirememesidir. 
Sportif faaliyet alan- 
iann yetersizliğini de 
farkındayız. Sporun 
sosyal toplumdaki 
bireyler arasında 
kaynaştıncı 
unsurlarını kulla
narak, topluma

sevgiyi, saygıyı, 
paylaşmayı ve 
empatiyi özümsemiş 
bireyler kazandır
mayı arzuluyoruz. 
Sizden aldığımız 
destek ve enerjiyle, 
sözünü ettiğim fırsat 
ve imkânları genç
lerimize sağlaya
cağız. Çok şey mi 
istiyoruz? Gençleri 
mizi kötü alışkanlık
lar yerine, güzellik
leri sunabilmek, 
Onlara sporun ve 
klübün ferdi ola
bilme imkânını sağla 
mak istiyoruz... Bu 
çok şey ise, evet 
çok şey istiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, 
şu an 400’ün 
üzerinde sporcum
uzu kötü alışkanlık
ların pençesine 
düşmekten uzak
laştırdık. Futbolla 
yetinmedik, ilk 
müsabakasından, 8 

sporcudan 7 sinin 
madalya ile döndü 
ğü bir karate kulübü 
müz var. Bununla da 
yetinmeyecek, farklı 
branşlar da aça
cağız... Biz yatırımı 
gençlerimize, gele
ceğimize yapıyo 
ruz... İleride gurur 
duyacağımız bir 
nesil yetiştiğinde, 
onlan hep beraber 
gururla alkışlaya
bilmek çok şey ise, 
Biz gerçekten çok 
şey istiyoruz” dedi. 
Başkan Hüseyin 
Yavuz’un konuşması 
ardından Çotanak 
spor Karate Takımı 
nın gösterisi yapıldı. 
Gece Şarkıcı, 
Manken Tuğba Altın 
top’un konseri ile 
devam etti. Şarkıları 
nın yanı sıra, Karate 
Klübünden küçük 
bir sporcu ile uyuş
turucu üzerine soh

beti dikkat çeken 
Altıntop, uyuşturu
cunun zararlarından 
bahsederek, sporun 
gençler üzerindeki 
etkisine de değindi. 
Gecenin devamında 
top sektirme yarış
ması yapan Altıntop, 
yarışmayı kazanan 
özel Eğitim Sınıfı 
öğrencisine de fut
bol topu hediye etti. 
Gecenin sonunda 
açık artırma yine 
Tuğba Altıntop 
tarafından yapıldı. 
Açık artırmada 
Futbol Topunu 
Gemlik Karadeniz 
Spor Kulüp Başkanı 
Alican Durdu aldı. 
Atkı açık artırmasını 
ise AKP Eski Genç 
lik Kollan Başkanı 
ve Eski Yöneticisi 
Gencay Yılmaz aldı. 
Son açık artırma 
Kulüp Forması 
üzerinden yapıldı. 
Formayı, Çotanak 
spor Eski Kulüp 
Başka m Tevfik 
Yılmaz, Yılmazoğul 
lan İnşaat adına aldı. 
Gece çekiliş ile son 
bulurken, gecenin 
ardından Tuğba 
Altıntop’a salonda 
bulunanlann ilgisi 
devam etti ve uzun 
süre davetlilerle 
fotoğraf çektirdi.

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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Kurtuluş etkinlikleri haşladı

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 
şu’nun 92.
Yıldönümü törenleri, 
geleneksel hale 
gelen şenlik 
yürüyüşü ile başladı. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen yürüyüş ilçe 
girişi Dörtyol 
mevkiinden başla 
yıp, İskele Meydanı 
Festival alanında 
son buldu.
Mehteran gösterimi 
ile renklenen 
yürüyüşe Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 

sıra belediye meclis 
üyeleri, Ak Parti 
Kadın Kollan Yöne 
tim Kurulu üyeleri, 
Toplu Sünnet Töre 
nine katılan çocuklar 
ve aileleriyle birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı kupası 
uluslar arası gelenek 
sel Güreş Turnuva 
sına katılan güreşçi 
ler ve Gemlikliler 
katıldı.
Sünnet çocuklarıyla 
birlikte yürüyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bir kez 
daha birlik ve bera 
berlik mesajları 
verdi. Türkiye’nin 
cok güzel bir coğraf 
yada olduğunu dile 
getiren Refik Yılmaz, 

Bursa ve Gemlik’in 
de bu güzel 
coğrafyanın en güzel 
yerinde olduğunu 
söyledi, iç ve dış 
mihrakların tüm 
çabalarına rağmen 
Türkiye ile birlikte 
Gemlik’in de büyü 
yüp geliştiğine 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, şenlik 
yürüyüşüne katılan- 
lara teşekkür etti. 
Geleneksel hale 
gelen şenlik yürüyü 
şü sonrasında da 
vetliler Burulaş 
Yolcu Vapuruyla 
Körfez Turu yaptı. 
Narlı Mahallesine 
kadar süren körfez 
turu yaklaşık iki saat 
sürdü.

Körfez turu kap
samında da vetlilere 
etli pilav, ayran ve 
dondurma ikramında 
bulunuldu. Gemlik 
Belediye si’nin 
geleneksel hale 
getirdiği toplu sün
net töreni coşkulu 
kutlamalara sahne 
oldu. 37 çocuğun 
sünnet ettirildiği 
etkinlik kapsamında 
sünnet çocukları ve 
ailelerine körfez turu 
yaptırıldı.
Burulaş Yolcu 
Gemisi ile ger çek
leşen ve Gemlik- 
Narlı arasını kapsa 
yan gezi programı 
çerçevesinde 
sünnet çocuklarına 
Belediye Başkanı

Refik Yıl maz ve 
Başkan Yar dımcısı 
Vedat Büyük göl- 
cügezli tarafından 
saat hediye edildi. 
Geleneksel şenlik 
yürüyüşü sonrasın
da yapılan Körfez 
turunda kuran 
tilaveti güne renk 
kattı.
Etli pilav, ayran ve 
dondurma ikramı ile 
devam eden körfez 
turunda bir konuşma 
yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, erkekliğe ilk 
adımı atan çocukları 
ve ailelerini kutladı. 
Öğrenim hayatların
da öğrencilere başa 
rılar dileyen Beledi 
ye Başkanı Refik

Yılmaz, geleneksel 
hale getirilen toplu 
sünnet şölenlerinin 
devam edeceğini 
vurguladı.
Gemlik Belediyesi 
sünnet çocuklarına 
İskele Meydanı 
Festival alanında 
organize edilecek 
tören ile altın vere
cek. Bu tören son
rası çocuklara yöne
lik kukla tiyatrosu 
sahnelenecek.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, saat 
21.00’de başlayacak 
olan kukla 
tiyatrosu oyununa 
ilçenin tüm çocuk
larını davet ettiğini 
yineledi.

26 Eylül 2014 tari
hine kadar kayıtların 
süreceğini belirten 
Okul Müdürü 
Nurullah Şimşek, 
İmam Hatip Lisesi’ni 
açıktan bitiren 
öğrencilerin de diğer 
örgün öğrencilerin 
aynı haklara sahip 
olacaklarını ifade 
ederek ‘Mezun ola
cak öğrencilerimiz 
son sınıftan itibaren 
üniversite sınavları
na girebilecekler’

। dedi
Açık İmam Hatip 
Lisesini kimlerin 
kayıt yaptırabilecek
leri hakkında da bilgi 
veren Nurullah 
Şimşek şunları 
söyledi: "Herhangi 
bir şekilde İmam 
Hatip lisesinden 
veya herhangi bir 
liseden tasdikname 
alarak ayrılan öğren

cilerimiz veya 
ortaokul-ilköğretim 
okulu mezunu vatan
daşlarımız okulu
muza başvurmaları 
halinde Halk Eğit 
Merkezimizde kayıt
larını yaptırarak Açık 
İmam Hatip Lisesine 
kayıtlarını yaptıra

bilirler. Ayrıca açık 
öğretim sınavları 
ilçemizde de yapıl
ması büyük kolaylık’ 
Daha önce bir lise 
bitiren (bu örgün 
eğitimde bir lise 
veya açık öğretim 
lisesi de olabilir) 
Mesleki Açık öğre

tim Lisesine kayıt 
yaptırabilineceklerini 
belirten Şimşek 
'Lise diploması ile 
kayıt yaptıran öğren
ciler kültür ders
lerinden sorumlu 
tutulmazlar. Bu 
öğrenciler yüz yüze 
eğitimlerini tamam

ladıkları zaman 
mezun olurlar’ diye 
konuştu.
Okul Müdürü 
Nurullah Şimşek 
merak edilen diğer 
hususlar hakkında 
da şu bilgileri verdi 
"Daha önce okudu 
ğunuz lisede başar 
dığınız bütün kültür 
dersleri Mesleki Açık 
Öğretim Lisesinde 
kredi olarak değer
lendirilir. Kayıt 
olduğunuz alan ile 
ilgili bir alanda daha 
önce eğitim gördüy
seniz meslek ders
lerinizin de okul 
tarafından muafiyeti 
yapılır. Meslek ders
lerinizin de kredisi 
eklenir. Açık Öğre
tim Lisesinde kayıtlı 
öğrenciler her öğre
tim yılının başında 
yüz yüze eğitim 
veren okul müdür

lüğüne dilekçe ile 
başvurarak geçiş 
yapabilirler. Açık 
Öğretim Lisesinde 
kazandıkları dönem
ler ve krediler 
aynen korunur.
Meslekî Açık Öğre
tim Lisesinde okutu
lan ortak ve seçmeli 
dersler Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca örgün 
öğretime paralel 
olarak belirlenmiştir. 
Eğitim tv ve Radyo 
ile yapılmakta basılı 
materyallerle destek
lenmektedir. Meslek 
dersleri eğitimi ise 
yüz yüze yapılmak
tadır. Basılı mater 
yaller öğrencilerin 
adreslerine posta 
yolu ile gönderildiği 
gibi e-kitap olarak 
internet üzerinden 
de yayınlanmak
tadır"
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lBn« iırtasire Mitti mııal
TESK Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, kır
tasiye ürünleri 
uyarısında bulundu. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, alınan 
kırtasiye ürünlerinin 
çocukların sağlığını 
tehdit etmemesi 
gerektiğini 
belirterek, 
"Uluslararası 
standart işaretlerine 
mutlaka dikkat 
edilmeli ve bu 
ürünler güvenilir 
yerlerden alınmalı" 
ifadesini kullandı. 
Palandöken, 
yazılı açıklamasın
da, yeni eğitim- 
öğretim yılı öncesi 
kırtasiye alışverişi 
yapan velilere 
uyarılarda 
bulundu.
Velilerden ürünlerin 
dış görüntüsüne 
kanmamalarını 
isteyen Palandöken, 
ürünlerin menşesine 
dikkat edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Palandöken, şöyle 
devam etti: 
"En önemlisi CE ve 
EN-71 uluslararası 
standart işaretlerine

mutlaka dikkat 
edilmeli ve bu ürün
ler güvenilir yerler
den alınmalıdır.
Yarınlarımızın 
umudu çocuk
larımızın sağlıkları
na dikkat edin. 
Kullanacakları kır
tasiye 
malzemelerinin ve 
formaların fiziksel 
değil, kimyasal içer
iğine dikkat edin. 
Çocuklarımızın 
sağlığını hiçe sayıp 
sadece kendi cep
lerini ve kazançlarını 
düşünen fır
satçıların ekmeğine 
yağ sürmeyin." 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının bazı 
ürünlerle ilgili

"tehlikeli kimyasal 
madde” tebliğine 
dikkati çeken 
Palandöken, şunları 
kaydetti:
"Tekstil, hazır giyim, 
deri ürünleri ve 
kırtasiye ürünleri 
başta olmak üzere 
bazı tüketim ürün
lerinde azo 
boyar maddeler ve 
fiyatların kullanımı 
ile ilgili getirilen 
sınırlamalara mutla
ka dikkat edilmelidir. 
Uzak Doğu 
ülkelerinden getiril
erek ucuz diye 
piyasaya sürülen 
ürünlere dikkat 
edilmelidir. Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığının 2011'de

yapmış olduğu 
denetimlerde kır
tasiye ürünlerindeki 
güvensizlik oranı 
yüzde 53 iken, bu 
oran 2012'de yüzde 
24'e düşmüştür.
2011'de kırtasiye 
ürünlerindeki 
aykırılık oranı yüzde 
53 iken, 2012'de 
yüzde 24'e, 2013'te 
yüzde 18'e düşmüş 
bulunuyor.
Ancak 2011'de 
çocuk 
ayakkabılarındaki 
yüzde 83 güvensiz
lik oranı ile ilgili 
yeni bir çalışma 
yapılmadığından 
ayakkabı alırken 
çok dikkat edilme
lidir."

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
ŞplteİI- 
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

TJAâ
“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

KAŞCDC 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 J '

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bakanlık, Besilik Dana ithalatına izin verdi
işletmesinde 100 
hayvanı olan bir 
besici 40 hayvan 
ithal edebilecek. 
İthal edilecek hay
vanların en fazla 300 
kilo ağırlığında ve 12 
aylık olması 
gerekiyor.
Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
lığı Hayvancılık 
Genel Müdürü 
Mustafa Kayhan’ın 
başkanlığında ba 
kanlıkta hayvancılık 
sektörü temsilcileri 
ve büyük besicilerin 
katılımı ile dün bir 
toplantı yapıldı. 
Gıda Kontrol Genel 
Müdür Yardımcısı 
Habib Çan’ın da 
katıldığı toplantıda 
bugünden itibaren 
ithalat taleplerinin 
onaylanmasına karar

verildi.

İTHALATTA YÜZDE 
40 ŞARTI 
Hükümet 2010 yılın
da ithalata izin 
verdiğinde ithalat 
için bir sınırlama 
getirmediği için 
isteyen herkes itha
lat yapabiliyordu. Bu 
kez sadece besicilik 
yapan işletme sahip
leri ithalat yapabile
cek. işletmesindeki 
yerli hayvan 
sayısının yüzde 4O’ı 
kadar hayvan ithal 
edebilecek. İthal 
edilecek hayvanların 
azami 300 kilo ağır
lığında ve en çok 12 
aylık olması şartı da 
var. Besilik dana 
ithalatında ayrıca 
yüzde 15 gümrük 
vergisi uygulanacak.

Avrupa Birliği 
ülkelerinden besilik 
dananın Türkiye’ye 
teslimi canlı ağırlık 
olarak kilo başına 4 
euroya mal olması 
bekleniyor. Latin 
Amerika 
ülkelerinden özellik
le Uruguay, 
Brezilya,Arjantin’den 
ise besilik dananın 
canlı olarak kilosu
nun 5.5 dolara mal 

edilmesi tahmin 
ediliyor. Yüzde 40 
ithal ve yüzde 60 
yerli hayvan ile 
piyasanın belli bir 
dengenin sağlan
ması ve et fiyatında
ki artışın durdurul
ması hedefleniyor. 
Hayvancılık sektörü 
temsilcileri,ithalata 
verilen iznin hemen 
hayvanların ithal 
edilmesi anlamına 

gelmediğini 
belirterek ilk itha
latın Kurban 
Bayramı’ndan sonra 
gerçekleşebileceğini 
söylüyor.
Besilik hayvan itha
latına izin verilmesi 
büyük besi işlet
meleri tarafından 
memnuniyetle karşı
landı. Süt hay
vancılığı yapan ve 
erkek buzağıları 
besicilere satan 
işletme sahipleri ise 
ithalatın yerli üre
time zarar vereceğini 
söyleyerek tepki 
gösteriyor.
Adana'da 9 bin 500 
büyükbaş hayvan 
kapasiteli besi 
işletmesi sahibi 
Mehmet Şahbaz, 
bakanlıkta yapılan 
toplantıya 

katıldığını ve alınan 
karann besicilere 
nefes aldıracak bir 
karar olduğunu 
söyledi.
Bu kararla hem yerli 
üretimin korun
duğunu hem de itha
lata kapı aralanarak 
et fiyatının kontrol 
altına alınacağını 
belirten Şahbaz: 
“Bakanlığımız doğru 
bir karar verdi.
Bu karar ülke hay
vancılığı için çok 
iyi bir karar. 
Çünkü hem yerli 
üretimi hem de 
tüketiciyi, besiciyi 
koruyacak. Biz 
hayvan ithal ederek 
10-12 ay besleye
ceğiz. Bu ülkeye 
katma değer 
sağlayacağız.” 
dedi

180 Ba ntalarına ii Semnm Zorunluluğu teiiııor
Abd Merkez Bankası 
(Fed) 'batmasına izin 
verilemeyecek kadar 
büyük' olmakla 
eleştirilen Amerikan 
bankalarına "ek ser
maye bedeli tutmak 
zorunda bırakacak 
yeni bir yasa tasar
ladıklarım" açıkladı. 
Fed'in üst düzey 
yöneticisi Daniel 
Tarullo, Senato 
Bankacılık 
Komitesi'nde yaptığı 
sunumda, ABD'nin 
en büyük bankaları 
ve finansal kuru
luşlarını olası kayı
plara ve finansal 
risklere karşı korun
mak amacıyla yeni

bir düzenleme 
getirmeyi planladık
larını belirtti.
KISA SÜRELİ 
FİNANSMAN 
BAĞIMLILARINA 
CEZA YOLDA 
Düzenleme 

çerçevesinde, 
bankaların ser
mayeleri doğrul
tusunda ek bir bedel 
tutmaları gereke
ceğini aktaran 
Tarullo, istikrarsız ve 
kısa süreli finans

man kaynaklarına 
bağımlı hale gelmiş 
finansal kuruluşlara 
para cezası uygu
lanacağını da 
duyurdu. 
Tarullo, Fed'in 
getireceği ek ser
maye bedeli uygula
masının oranı 
hakkında kesin karar 
alınmadığını belir
tirken, oranın diğer 
merkez bankalarının 
talep ettiği yüzde 
2,5'den, 1-2 puan 
daha yüksek olabile
ceğini ifade etti. 
Fed yöneticisi, ek 
sermaye bedelinin 
tüm bankaları etkile
meyeceğini ancak 

yeni düzenlemenin 
tüm finansal kuru
luşlar için geçerli 
olacak bazı madde 
ler içereceğini dile 
getirdi.
Bu şartlardan 
birinin, repo gibi 
kısa vadeli finans
man işlemleri için 
belirli bir teminat 
tutulması olacağı 
kaydedildi. Bazı 
uzmanlar yeni 
düzenlemenin, 
büyük ABD 
bankaları için deza
vantaj yaratabile
ceğini ileri sürerken, 
düzenlemeden en 
çok Goldman Sachs 
ve Morgan

Stanley'in etk
ileneceği değer
lendirmesinde 
bulundu.
Goldman Sachs ve 
Morgan Stanley, 
finansal aktivitelerini 
büyük oranda kısa 
dönemli fonlardan 
karşılıyor.
Sermaye için ek 
bedel düzenlemesin
den etkilenmesi bek
lenen diğer kuru
luşlar arasında, J.P. 
Morgan Chase, 
Citigroup, Bank of 
America, VVells 
Fargo ve Bank of 
New York Mellon 
gibi bankalar yer 
alıyor.
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ULHUUIIUUUHUH HIŞMI UAIHLLLH--------------- DEHiniTDBUSflr
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

121
186

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

KAYMAKAMLIK 513 13 53
513 10 57

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

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14
513 13 64Psmukkale 

DENİZ UÇAÛI
612 OO 26
613 «B *13

Pcgasus Akmls Say o ha» 618 63 02
813 12 12 Gümrük Md. 524 85 86

Aydın Turizm 813 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
SOzar Turizm
Kanberofllu-Eanday

812 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anıtur 
Kamil Koç 812 O1 03

İlçe Seç. Md.
Llallr Frıitim Mıir

513 77 73
I. 513 18 46nam cgııım ivme

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 rfifrIvf
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tip Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER Zabıta 

BUSKİ
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 87 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
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 Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 813 1O 70MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 613 18 46
Boyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4971 
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)

MlISMIÎtt
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



GemlikKsrfez
OEMLİK'İN İLK OÜNUOK «İYA»I O*»gTB«l

GElÜİiC^^ ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
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...

1AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
i I ^nginj^trcan ^Jafûr 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

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.sahibmden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

J

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


kavlak

[KAVLAK;
j<AYLAKjyj 
teîrlN «RO'1*'

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

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

Zeytin&gHR
•»Zeytinyağı 

»Kestane Şekeri 
|.Yöresel Reçeller î 

■^Kozmetik Ürünleri

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Eylül 2014 Cuma www.2emlikk0rfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

Stralejik Planlama Siirecinde Gemlik
Belediyesi Çalışıayı Baııonı ” görücüye çıktı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KAZALAR ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ..

Türkiye dünyanın en çok iş kazalarının 
yaşandığı ülkeler arasında önemli yerini 
korumaya devam ediyor.

Bir bakarız kömür madeni ocaklarında 
çökük meydana gelmiş, onlarca yüzlerce 
can yitirilmiş.

Bir bakarsınız inşaat çökmüş altında 
kalanlar toprak altında can vermiş.

AKP iktidara geldiğinden beri gücünü 
göstermek için gelişmiş ülkelerde veya 
petrol zengini ülkelerdeki gibi bilhassa 
İstanbul’da adları Türkçe olmayan yüksek 
binalar yapımına izin vermiş. Devamı 4’de

Mali İdari ve İnsan 
Kaynaklan Yönetici 
si, Kamu Uzmanı 
Murathan Bayrı 
tarafından verilen 
konferansta, Gemlik 
Belediyesi ile E- 
Yöntem Firması 
tarafından hazırlanan

5 yıllık stratejik plan 
masaya yatırıldı. 
Bayrı, stratejik planın 
ayrıca tüm kamu 
idareleri açısından 
bütçele me ile de 
yakından alakalı 
olduğunu söyledi 
Haberi sayfa 5’de

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

unvw.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Torba yasa ile kimin 
iıanni horcu siliniyor?
Torba Yasa ile türlü 
türlü borcu olan 
milyonlarca vatan
daşa yeni bir tak- 
sitlendirme ve 
gecikme faiz
lerinden kurtulma 
şansı tanındı.
Yeni yasada mil

yonlarca kişinin 
merakla beklediği 
gecikmiş ya da 
ödenmemiş vergi 
ve SGK borçlannın 
yeniden düzenlen
mesi ile ilgili mad
deler yer aldı.
Haberi sayfa 9’da

ŞEHİT YÜZBAŞI CEMAL VE SİLAH
ARKADAŞLARI UNUTULMADI

Gemlik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
92. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 11 
Eylül 1922’de şehit olan Yüzbaşı Cemal ve 
silah arkadaşları anıldı. Haberi sayfa 2’de

II 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”
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız Devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, ■BHmAi JfKSSi £ * GMâCftö »1L
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, tyifen'f yİÜİİ t rrı «vi^t ZS

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, > 'FT T**" - ' yrd®
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi l r w t**'

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L II |lll M j «i i ■, i riJııL u, U. R
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ı*■***•“-* **3V? .»• »M. F I LtJ i 1M

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. ıiOMmll iı ıZSh tRSS

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.2emlikk0rfezgazetesi.com
unvw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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ŞfHİTMSIMIItM 
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Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 
92. Yıldönümü 
etkinlikleri kap
samında 
11 Eylül 1922’de 
şehit olan Yüzbaşı 
Cemal ve silah 
arkadaşları 
unutulmadı.
Gemlik Osmaniye 
Mahallesi Lise 
Caddesi Emetullah 
Hatun Camii 
bahçesinde 
bulunan şehitliğe 
giden Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Garnizon 
Komutan Vekili 
Piyade Yarbay

Mehmet Mustafa 
Pamuk, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Muharip 
Gaziler Derneği 
Başkanı Kadir 
Tan ve protokol 
üyeleri Şehit cemal 
ve Silah 
Arkadaşlarının 
kabri başında 
dua ettiler. 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’ın 
okuduğu kuranı 
kerim sonrası 
dualar eden 
protokol üyeleri, 
daha sonra Şehit 
Cemal ve silah 
arkadaşlarının 
mezarına karanfil 
bıraktılar.

Umurbey Mahalle 
si’nln alt yapısı 
baştan sona 
yenileniyor.
Kuruluşundan 
bu yana zeytinlik
lere ve Karsak Dere 
sine verilen Kanali 
zasyon suları 
Gemlik Belediye 
si’nin başlattığı alt 
yapı hamlesi ile 
köklü çözüme 
kavuşuyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından başlatılan 
çalışma sonrasında 
Umurbey Mahallesi 
nin tüm kanalizas 
yonu ana şebekeye 
bağlanacak.
Pis koku ve kötü 
görünümün yanı 
sıra sağlığı tehdit 
eden tüm unsurların 
önüne geçeceklerini 
vurgulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, hem 
Umurbey Mahallesi 
nin hem de Karsak 
Deresi ile Gemlik 
körfezinin temizliği 
için dev adım attık
larını söyledi. 
Belediye Meclis

üyeleri İbrahim Orhangazi İlçesi
Baki, Hulusi Gandar, Arıtma Tesisinin
Bayram Polat ve 
Ömer Uslu ile birlik
te alt yapı çalış
malarını yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
bir süre önce 
Umurbey Villalar 
Bölgesindeki fos
septiği de ana 
şebekeye bağladık
larını hatırlatarak, 
ilçede alt yapı 
sorunu çözülmemiş 
bir tek sokak ve 
mahallenin 
kalmayacağını açık
ladı.

Mayıs 2015’te 
bitirileceğini ifade 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, alt yapı 
hamlesinin tamam
lama çalışmalarına 
paralel olarak 
Karsak Deresinin 
de adım adım 
temizleneceğini kay
detti.
Çökeltme havuzu, 
dere üzerindeki 
ıslah çalışmaları ve 
temizleme çalış
malarının tamam
landığına dikkat 
çeken Refik

Yılmaz, tüm 
çalışmalar 
bittiğinde Gemlik 
Körfezi’nin de özle
nen temizliğe 
kavuşacağını 
müjdeledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Umurbey 
Mahallesi alt yapı 
çalışmalarının 
ardından 
Küçük Kumla 
Mahallesinde de 
dev alt yapı çalış
masına start vere
ceklerini bildirerek, 
Kumla 
Mahallesindeki 
çalışmaların 
Doğalgaz Hattı 
çekim çalışmaları ile 
beraber BUSKİ ile 
işbirliği 
çerçevesinde 
yapılacağını söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bir yıl 
içinde ilçenin tüm 
mahalle ve sokak
larında alt yapı 
sorunu kalmaya
cağını sözlerine 
ekledi.

ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer âla'h fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri Meslek Liselerinin ve Meslek 
Yüksek Okullarının Elektrik, Elektronik, 
Tesviye, Makine, Torna Tesviye, Döküm 

veya Metal bölümlerinin birinden mezun, 
• Vardiyalı çalışabilecek, 

• Askerliğini yapmış, 
• 27 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz.
Müracaatlar şahsen fabrikaya yapılabilir 
veya insankaynaklari@asilcelik.com.tr 

adresine CV doldurularak başvurulabilir.

KAYIP
Gemlik gümrük 
Müdürlüğünce 

onaylı
23.07.2012 tarih ve 
12160400EX052530 

Tescil numaralı 
gümrük çıkış 
beyannamemiz 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.
ABDULGHANI 

HUSSAINHAMED

KAYIP
Gemlik İmam 

Hatip Lisesinden 
aldığım diplomamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 

ARZU KARASÖGÜT 
(TUNÇTOP)

Mıîiıııı'lıııMıj

Bursa'dan bu yıl 
kutsal topraklara 
gidecek olan bin 
507 kişiden 207'si 
gözyaşları ve 
dualarla uğurlandı. 
Sabah saatlerinde 
Bursa Şehirlerarası 
Terminali'nden 
uğurlanan hacı 
adayları Yenişehir 
Havaalanı'ndan kut
sal topraklara gitti. 
Hacı adayları 14 
Ekimden itibaren 
dönüş yolculuğuna 
başlayacak.
Bursa Müftüsü 
Mehmet Emin Ay, 
hacı adaylarını 
uğurlarken yaptığı 
konuşmada, "Bur 
sa’mızdan bu yıl 
Hac vazifesini ifa 

etmek üzere kutsal 
topraklara toplam 
bin 507 hacı adayı 
mız inşallah 
Yenişehir Havaalanı 
ve Sabi ha Gökçen 
Havaalanından bu 
günden itibaren 
uçmaya başlaya
caklar. Bizim bu 
gün itibariyle yolcu 
edeceğimiz hacı 
adayı sayısı 207, 
yarın da öğlen üzeri 
ve akşam olmak 
üzere 529 hacı 
adayını uğurlamış 
olacağız. Ondan 
sonrada bizim otel 
tipi dediğimiz tipte 
uçmak üzere hazır
lıklarını yapan 
hacılarımız olacak." 
dedi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Beton miM dehşet saçtı
Mudanya’da 
bir beton mikseri 
yol üzerindeki 
sitenin duvarını 
yıkarak içeri daldı. 
Yan yatan mikserde 
sıkışan şoför, 
Bursa'dan çağrılan 
120 tonluk vincin 
yardımıyla kurtarıla- 
bildi.
Kaza, Mudanya 
ilçesi Güzelyah 
Mahallesi Defne 
Caddesi’nde mey
dana geldi, iddiaya 
göre, Osman 
Ozdemir (40) 
idaresindeki 34 UD 
8856 plakalı beton 
mikseri, viraja sert 
girerek direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Yol üzerindeki bir 
sitenin duvarına

Peşinatı flldılrian Sonra İşi Yapmayan 
Fayans Ustasını Polise Şikayet Etti
Kestel de bir vatan
daş, 200 lira peşi
nat vererek merdi 
ven fayanslarının 
yapılması için 
anlaştığı ustanın, 
aradan 2 ay geçme
sine rağmen işi 
yapmadığını belirte 
rek polise müracaat 
etti. Cumhuriyet 
savcılığı, dolandın 
cılık olayı ile ilgili 
soruşturma 
başlattı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kestel

yıkıp geçen kamyon, 
devrilerek yan yattı. 
Sürücünün içeride

sıkıştığını gören 
vatandaşlar, 112, 
arama kurtarma ve

Polis Merkezi 
Amirliği'ne müra
caat eden Ş.N., 
merdivenlerin 
fayansını yapması 
için henüz kimliği 
belirlenemeyen 
usta ve arkadaşı ile 
200 lira peşinat ver
erek anlaştıklarını 
söyledi. Aradan 
geçen 2 aya rağ
men ustanın işi 
yapmadığını öne 
süren Ş.N., "Parayı 
aldıktan sonra hem 
usta hem de aracı 

olan vatandaş kayı
plara karıştı. Bir 
daha kendileriyle 
irtibat kuramadım, 
dolandırıldım." 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı. 
Öte yandan, 
Osmangazi ilçesi 
Geçit Mahal lesi'nde 
geldiği marketin 
önünde çalışır 
vaziyette bıraktığı 
aracında 
hırsızlık olduğunu 
belirten H.K.,

polise haber verdi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen ekipler, 
sıkışan Özdemir’i 
çıkartamayınca 
Bursa'dan vinç 
çağrıldı. Gelen 120 
tonluk vincin mar
ifetiyle Osman 
Özdemir 3 saat 
sonra sıkıştığı yer
den ayakları 
çıkarılarak 
kurtarıldı. Özdemir 
hastaneye 
kaldırılırken, 
kaza esnasında 
binada kimsenin 
bulunmaması 
muhtemel bir faciayı 
önledi.
Binada maddi hasar 
oluşurken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
müracaat etti. 
Polise ifade veren 
H.K., "Aracımı 
çalışır vaziyette 
bırakmıştım. 10 
dakika aradan 
sonra geldiğimde 
arka koltuktaki 
cep telefonunun 
çalındığını farket- 
tim." dedi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldığı 
belirtildi.

İnegöl'de Tekstil 
fabrikasında 

Patlama: 5 işçi Yaralı
İnegöl’de Organize 
Sanayi Bölgesi 4. 
Cadde üzerinde 
faaliyet gösteren 
bir tekstil fab
rikasının boyahane 
bölümünde mey
dana gelen patlama 
sonucu 1'i ağır 5 
işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre olay saat 
08.00 sıralarında 
meydana geldi. 
İddiaya göre patla
ma, fabrikanın boy
ahane bölümünde 
10 işçinin çalıştığı 
sırada mazotla 
çalıştığı öğrenilen 
kurutma maki
nesinin silindirinde 
bulunan dişlilerin 
sıkışması sonucu 
meydana geldi. 
Patlamada firma 
işçilerinden

Büyükorhan 
ilçesinde, traktörün 
devrilmesi sonucu 
1 kişi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
74 yaşındaki 
Osman Başar'ın 
kullandığı traktör, 
ilçeye bağlı 
Durhasan 
Mahallesi'nde 
devrildi.

Vildane Dündar, 
Özgür Şimşek, 
Emine Dede, Birgül 
Özcan ve .Fatma 
Doldur vücutlarının 
çeşitli yerlerinden 
yaralandılar. 
Patlama sesini 
duyan diğer 
çalışanların haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri yaralılara 
ilk müdahaleyi yap
tılar.
Yaralılar daha 
sonra ambulanslar
la çeşitli has
tanelere 
kaldırıldılar. 
Fabrikaya gelen 
polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturmaya 
başlarken, fabrika
da çalışmaya ara 
verdi.

Kazada ağır 
yaralanan ve 112 
Acil Servis ekipler
ince Büyükorhan 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan sürücü 
Başar, daha sonra 
sevk edildiği 
Bursa'daki Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'nde 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı

Vb

Motosiklet ele» direğine carpii: 2 yaralı
İznik'te bir motosik
letin elektrik 
direğine çarpması 
sonucu iki kardeş 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Kağan B’nin 
(19) kullandığı 
plakasız motosiklet, 
göl yolunda, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini

kaybetmesi 
sonucu yol kenarın
daki elektrik 
direğine çarptı. 
Kaza sonucu 
sürücü Kağan B 
ile kardeşi Mehmet 
N.B (15), yaralandı. 
Yaralı iki kardeş, 
olay yerine gelen 
ambulansla İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

KAZALAR ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ..
Bunlar devlet eliyle teşvik edildiği gibi. 

TOKİ aracılığıyla kamu malları buraya İnşa 
na değer vermeyen, ranta ve yüksek kara 
önem veren bir sistemin içinde yaşıyoruz.

Çok para kazanma hırsı ve ucuz emek ile 
işçi çalıştırma, işyerinde güvenlik önlemi 
almadan iş üretmek, denetimsizlik yan 
yana gelince facialarda kaçınmaz oluyor.

Daha Soma’nın acısı unutulmadan, Bu 
kez Cumhurbaşkanının dostu, Torunlar 
Holding patronunun İstanbul’un göbeğinde 
eski Ali Samiyen stadında yapılan her biri 
milyon dolarlık konutların inşaatında asan
sör faciası yaşandı.

Bozuk asansör 10 işçimizin canını aldı. 
Sorumlusu yok.
Milyon dolarlar kazanan o koca patronu 

savcılık ifadesini bile almadı.
Ama patron Torun, televizyona çıkıp, 

asansöre binen ve canlarını kaybeden işçi
leri suçladı.

İnşaat sektörünü diğer sektörlerin önüne 
çıkaran AKP iktidarı, bu işten nemalanıyor.

AKP’li belediyeler, TOKİ, yandaş 
işadamları, bakanların çocukları, damatlar, 
oğullar, kızlardan oluşan bir çete var bu 
ülkede.

Her Tower yapımından alınan yüksek 
rüşvetler karşılığı arsa tahsislerinin 
yapıldığını gördük.

Foyaları meydana çıkınca paralel devlet 
masalı ile işin üzerini örttüler.

Davalara bakan savcıları sürerek, yerine 
yandaş savcılar getirip, hırsızların her 
birinin soruşturmasını ortadan kaldırarak 
hırsızlığı meşrulaştırdılar.

Asansör faciasının konuşulduğu bu gün
lerde, suskun kalan ve suçlanan biri vardı.

AKP Bursa Milletvekili Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik.

Sayın Çelik suskunluğunu bozmuş dün.
Basından izlediğim kadarıyla Çelik bir 

yetkili olarak doğruları dile getirmiş.
Bakan Faruk Çelik ne demiş;
“İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi 

yapma zorunluluğu bulunan 680 bin tehli 
keli ve çok tehlikeli iş yerlerinden 180 bini 
sözleşme yapmış, 500 bini henüz sözleşme 
yapmamış.........................

Bizzat asansörden sorumlu olan insanlar, 
yetkililer var. Bizzat İnşaatın teknik ihşâsih- 
aan sofumı'ü gdrbvıııer var've bunıann 
ortaim'oa olı oıay nfeyaana'ğeııyor.
Burada, şunu sormamız gerekiyor, önce 
can mı mal mı? Türkiye, bu kararı vermek 
durumundadır.

Çağdaş ülke olacaksak 'can mı mal mı' 
noktasındaki kararımızı netleştirme Neden 
oıufyor"olı ıŞıdfr’ı^oKaçiK vd heı ounu 
görüyoruz, üretim zonaması var.

nurlun yâhırioa riiaııyet zonaması var.
Siz işi daha ucuza yaptırmak için taşeron

luk sistemini acımasız bir şekilde kullana 
rak, insanları, çalışanları adeta köleleştire 
rek bir uygulama içerisine girerseniz, bura
da maliyetin getirdiği baskılardan dolayı, 
çok kazanma hırsıyla bütünleşen bu anla 
yış, ister istemez güvenliği ikinci derecede 
bırakmaktadır. ”.

İş güvenliği açısından en yetkilisi kişi 
Çalışma Bakanıdır.

Çelik’in şu sözlerinin altını kalın harflerle 
çizmek gerekir. Çünkü gerçek bu sözlerde 
yatıyor.

“Taşeronluk sistemini acımasız bir şekil 
de kullanarak, insanları, çalışanları adeta 
köleleştirerek bir uygulama içerisine girer 
şeniz, burada maliyetin getirdiği baskılar
dan dolayı, çok kazanma hırsıyla bütün
leşen bu anlayış, ister istemez güvenliği 
ikinci derecede bırakmaktadır. “

Başka söze hacet yok.
Not:
CHP Belediye Meclis üyesi Galip Gür, dün 

aradı. Belediyeden meclis üyelerine verilen 
tâöıötıefın neben âımabigını açhtıabı.

lâut; KeriüısT‘gıo‘1 MdStara Kaynatma ve 
Emir Birgün'ün de tabletleri almadığını, 
kendilerinin tabletlerinin olduğunu, prog 
ramları o tabletleri yükleteceklerini söyledi. 
Duyurulur.

IHI öğrencileri, Yaz Kursııyla mesleğe lıazırlanılı
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Din öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliği ile 
yürütülen, “ Başarılı 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinin 
Mesleğe Hazırlan 
ması ve 
Yetiştirilmesi 
Projesi” Yaz Kursu 
Final Programı 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nde yapıldı. 
Milli Eğitim 

Bakanlığı Din öğre
timi Genel 
Müdürlüğü ve

Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliği ile 
yürütülen;‘Tmam 
Hatip Liseleri ve 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrenci
lerinin Mesleğe 
Hazırlanması ve

Yetiştirilmesi 
Projesi” Yaz Kursu 
Final Programı 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nde yapıldı. 
4 Ağustos - 05 Eylül 
tarihleri arasında 5

hafta 12 ilden 77 
öğrencinin katıldığı 
ve Gemlik Anadolu 
Imam-Hatip 
Lisesi'nde gerçek
leştirilen kurs final 
programı ile son 
buldu.

CBflL’nden Kaymakam Işık’a ziyaret
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 11 
Eylül Gemlik’in kur
tuluşunun 
yıldönümü vesile
siyle Gemlik ilçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’a 
kutlama ziyaretinde 
bulundu 
Okul öğretmenler 
Kurulunda alınan 
karar gereği oluştu
rulan GCBAL 
Tanıtım ve Temsil 
Kurulu ilk faaliyetini 
Gemlik İlçe

Kaymakamı Cahit 
Işık’a yaptığı ziyare
tle gerçekleştirdi. 
Ziyarette yeni 
eğitim öğretim 
yılının başlangıcı

itibariyle yapılması 
gereken çalışmalar 
ve Mütahit firmadan 
kaynaklanan 
sebep dolayısıyla 
inşaatına ara verilen

kapalı spor salo
nunun durumu 
görüşüldü. 
İlçe Kaymakamı 
Cahit Işık’ta aynı 
zamanda velisi 
bulunduğu 
GCBAL’in eğitim ve 
öğretim kalitesinin 
daha yukarılara 
çıkarılma gayretleri
ni desteklediğini 
ifade ederek 
Okul idareci, 
öğretmenleri ve 
öğrencilerine yeni 
eğitim ve öğretim 
yılında başarılar 
diledi.

TEŞEKKÜR
OĞLUMUZ BARIŞ CAN GÜLERİ 

GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ’NDE 
YAPTIĞI BAŞARILI AMELİYATLA 

SAĞLIĞINA KAVUŞTURAN

SAYIN OP. DR. NECDET ÇULHAOĞLU’na 
AMELİYATHANE GÖREVLİLERİNE, 
PERSONELİNE VE HEMŞİRELERİNE 

TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ 
BİLİRİZ.

Serap & Kadri GÜLER
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Stratejik Planlama Sürecinde 
Gemlik Belediyesi Calıstayı 

Raporu” görücüye çıktı
Stratejik Planlama 
Sürecinde Gemlik 
Belediyesi Çalıştayı 
raporu” görücüye 
çıktı.
Mali idari ve İnsan 
Kaynakları Yönetici 
si, Kamu Uzmanı 
Murathan Bayrı 
tarafından verilen 
konferansta, Gemlik 
Belediyesi ile E- 
Yöntem Firması 
tarafından hazır
lanan 5 yıllık strate
jik plan masaya 
yatırıldı. Ekim Ayı 
Belediye Meclis 
toplantısında tartış
maya açılacak olan 
raporla ilgili 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra Belediye Meclis 
üyeleri ve daire 
müdür ve amirlerine 
bilgi veren Kamu 
Uzmanı Murahtan 
Bayrı, revize 
edilebilir planlama 
konusunda çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundu.
Ömer Kahraman Ek 
Hizmet Binası 
Belediye Meclis 
Salonunda yapılan 
toplantıda, stratejik 
planlamanın perfor
mans yakalama 
değerleri açısından 
da önemli olduğunu 
vurgulayan Murat 
tan Bayrı, stratejik 
planın ayrıca tüm 
kamu idareleri

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/ B GEMLİK rpn (-<11 F*l A R^t'İF^r
Tel: (0.224) 513 96 85 Pax : (O 224) 513 35 95 '

açısından bütçele 
me ile de yakından 
alakalı olduğunu 
söyledi.
“Performans değer
leri ve bütçe hangi 
amaç ve hedefe 
göre olacak, bu 
stratejik planla
manın önemi açısın
dan olduğu kadar 
mali idareler için de 
bir fırsattır” diye 
konuşan Kamu 
Uzmanı Murattan 
Bayrı, “Mali 
idarelerin beş yılda 
bir yapma zorunlu
luğunda olduğu 
yasal doküman 

olmanın ötesinde de 
büyük önemi vardır. 
Belediyelerin strate
jik planlamaları 
halktan zaten kabul 
görmüş olan beledi 
ye başkanlarının 
seçim öncesinde 
verdiği beyanatların 
planlamasıdır.
Stratejik plan bir 
başka açıdan Beledi 
ye Başkanlarının 
programıdır” dedi. 
Misyonu çok olan 
stratejik planların 
vizyon belgesi ola 
rak da algılanabile
ceğine dikkat çeken 
Murathan Bayrı, ve 

rilere dayalı anali
zler dikkate alınarak 
yapılan titiz çalış
manın, Gemlik 
Belediyesi’nin 5 yıl 
sonra nereye var
mak istediğinin de 
bir cevabı olacağını 
anlattı. Sorulara da 
içtenlikle yanıt ve 
ren Bayrı, Ekim ayı 
na kadar tüm eksik
lerin tamamlanması 
ve gerekli 
revizelerin yapıla
bilmesi için stratejik 
planlamanın 
dosya halinde 
ilgililere verilebile
ceğini bildirdi.

OKUL ÖNÜNDEKİ 
SEYYARA 

ZABITADAN 
AMAN YOK

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
özcan Arslan, 
2014-2015 eğitim 
ve öğretim yılında 
okul önlerindeki 
seyyarlara göz 
açtırmayacaklarını 
söyledi. Çocukların 
daha sağlıklı 
ortamda eğitim ve 
öğretime devam 
edebilmesi için İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
ve ilçe Sağlık 
Müdürlüğü ile bir
likte bir yandan 
kantin denetimleri
ni sürdüreceklerini

BUDO BE KAMİL 
KOÇTAN YENİ 

İŞBİRLİĞİ
Bursa ile İstanbul 
arasında deniz 
ulaşımının yeni 
markası olan Bursa 
Deniz Otobüsleri 
İşletmesi (BUDO), 
Kamil Koç firması 
ile yeri bir işbir
liğine imza atıyor. 
Daha önce Kamil 
Koç ile BUDO 
arasında yapılan 
işbirliğinde, Erdek 
- Avşa - Tekirdağ 
BUDO biletini ibraz 
eden yolculara, 
Kamil Koç’tan 
Erdek biletlerini 20 
TL yerine 16 TL’ye 
alma imkanı sunul
muştu. BUDO ve 
Kamil Koç, şimdi 

ifade eden Özcan 
Arslan öte yandan 
da okul önlerinde 
özellikle gıda 
ürünü satan sey
yara da asla 
izin ve taviz ver
meyeceklerini 
bildirdi. Ders saat
lerinde tüm okul 
önlerindeki dene
timleri iki katına 
çıkaracaklarını vur
gulayan Özcan 
Arslan, yasal yap
tırımların da 
artarak devam ede
ceğini sözlerine 
ekledi.

de İstanbul’dan 
Ege illerine yapıla
cak olan yolculuk
larda vatandaşlara 
yeni avantajlar 
sağlayacak yeni 
bir kampanya 
başlatıyor. Yeni 
kampanyanın tanıtı 
mı; 15 Eylül Pazar 
tesi günü Mudanya 
Montania Otel’de 
saat 10.00’da 
düzenlenecek 
basın toplantısı ile 
Burulaş Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy ve Kamil 
Koç Genel Müdürü 
Kemal Erdoğan 
tarafından yapıla
cak.
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Sahillerimiz temiz çıktı
Bursa’nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerindeki sahiller ile 

İznik Gölü’ndeki plaj ve kamplar temiz çıktı.
Bursa’nın Mudanya, 
Karacabey ve 
Gemlik ilçelerindeki 
sahiller ile İznik 
Gölü'ndeki plaj 
ve kamplar temiz 
çıktı.
Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, 
20-25 Ağustos

tarihleri arasında 
Marmara Denizi'ne 
kıyısı bulunan 
Gemlik ve 
Mudanya'da 8'er, 
Karacabey'de 
3 ve İznik Gülü 
kıyısında 4 olmak 
üzere, 23 kamp ve 
plajdan

alınan su 
numunelerini 
tahlil etti. 16 bölgede 
"iyi kalite su", 7 
bölgede "orta 
kalite su" tespit 
edildi. Sahillerin 

hiçbirinde 
kirliliğe 
rastlanmadı.

noiiorlım ve fanhıılırı Intemei ğennıl tu lılnrıva aetlTlıı w
Kadın Sağlığı TVnin 
tanıtımı; Bayer 
EMEA Bölgesi 
Pazarlama Bölüm 
Başkanı Dr. Oğuz 
Mülazımoğlu, Türk 
Jinekoloji ve 
Obstetrik Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Cansun Demir, 
Bayer Kadın Sağlığı 
ve Erkek Sağlığı 
Pazarlama Müdürü 
Pelin İçil'in katılımı 
ile Shangri-La 
Bosphorus Otel'de 
düzenlenen basın 
toplantısı ile yapıldı. 
Cinsel sağlık, infer-

tilite, gebeliğe hazır
lık, adet dönemi, 
mutlu cinsellik, 
kadınlarda en çok 
görülen hastalıklar, 
vajinal estetik, 
menopoz gibi kadın
lan yakından 
ilgilendiren farklı 
konularda 100'ün 
üzerinde uzman 
doktor günün belli 
saatlerinde Kadın 
Sağlığı TV üzerinden 
canlı yayında merak 
edilen soruları 
cevaplayacak.
Kadın sağlığında bil
imsel ve güvenilir

ur
► w

kadınının internet 
kullanım alışkanlığı 
üzerine kapsamlı bir 
araştırma yaptırdık
larına dikkat çeken

adres: "kadinsaglig- 
itv.com"
Türkiye'de kadın
ların cinsel sağlık 
bilinci ve Türk

Bayer EMEA Bölgesi 
Pazarlama Bölüm 
Başkanı Dr. Oğuz 
Mülazımoğlu, rapor
dan çıkan 
sonuçların Kadın 
Sağlığı Web TV plat
formunun hayata 
geçirilmesine kay
nak oluşturduğunu 
söyledi.
Mülazımoğlu, 
Erzurum, Malatya, 
Denizli, Manisa, 
Adana, Antalya, 
Mersin, Diyarbakır, 
Gaziantep, Bursa, 
Kırklareli, İzmir, 
Samsun, Zonguldak,

Kayseri, Konya, 
Ankara ve İstanbul 
olmak üzere toplam 
18 ilde, 18 yaş ve 
üzeri toplam 1,502 
kişi ile yüz yüze 
anket yöntemiyle 
yapılan araştırman 
sonuçlarına göre 
kadınların son 1 
yılda internet kul
lanım oranının 
%35'ten %44'e çık
tığını, akıllı cep tele- 
toniarında kâdinlârin 
%48'nin uygulama 
indirirken erkeklerde 
bu oranın %35 
olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

EN ÖZEL VO 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

itv.com
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Fırtına minderde koptu
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Gelenek 
sel Uluslararası 4. 
Minikler Serbest 
Güreş Şampiyonası 
görkemli bir sere
moni ile start aldı. 
Gemlik 
Belediyesi’nin ilçe 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü ve 
Güreş Federasyonu 
ile birlikte organize 
ettiği şampiyona iki 
gün sürecek. 13 
ülkeden 200 sporcu
nun yarıştığı 
şampiyonada 22, 29, 
35, 38, 42, 47, 53, 59, 
66 ve 73 kilolarda 
maçlar oynanacak. 
Müthiş heyecanlı 
karşılaşmalara 
sahne olan şampi 
yona öncesinde 
açılış töreni düzen
lendi. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Bursa İl 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü 
Süleyman Şahin ve 
Gemlik İlçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç’un da yer 
aldığı açış törenine 
güreşçiler, yakınları 
ve sporseverler de 
katıldı.
Gemlik Gençlik

Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, böyle bir tur
nuvaya bir kez daha 
ev sahipliği yap
manın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 
getirerek, turnuvaya 
uluslararası ilgili her 
geçen yıl arttığına 
dikkat çekti. İlk üç 
yıl dokuz-on ülkenin 
iştirak ettiği turnu
vaya bu yıl 13 ülke 
nin katıldığını vurgu
layan Ahmet Adil 
Tunç, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti. Bursa 
Gençlik Hizmetleri İl 
Spor Müdürü Süley 
man Şahin’de konuş 
masında Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın sporun

tüm branşlarına 
verdiği önem ve 
desteğe vurgu 
yaparak, 4 yıldır 
ilçedeki alt yapı 
hamlesi ve spora 
yönelik yatırımları 
gıpta ile izlediklerini 
söyledi. Ata sporu 
güreşin yine Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
sayesinde ulus
lararası düzeyde bu 
yıl 4. Kez Gemlik’te 
düzenlendiğini hatır
latan Süleyman 
Şahin, örnek olması 
m dilediği organi 
zasyon ve yatırım
ların hayırlı uğurlu 
olması temennisinde 
bulundu. Açılış 
konuşmalarının 
ardından İstanbul 
Olimpiyat Spor

Kulübü Başkanı 
Harun Doğan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a plaket 
yerdi. Bu arada 
İstanbul Bölge Hasta 
neleri de Refik Yıl 
maz’ın yanı sıra 
Kaymakam Cahit 
Işık, Süleyman şahin 
ve Ahmet Adil 
Tunç’a plaket takdim 
etti. Gemlik Belediye 
Başkanlığı Uluslara 
rası 4. Minikler Gü 
reş Turnuvasına 
Türkiye’nin yanı sıra 
Özbekistan, Gürcis 
tan, Kosova, Bulga 
ristan, Makedonya, 
Arnavutluk, Moldo 
ya, Çeçenistan, 
İnguşetya, Kabardi 
no-Balkar, Rusya ve 
Kuzey Osetya’dan 
200 sporcu katıldı.

Şampiyona 11 Eylül 
Perşembe günü 
oynanan maçlarla 
devam edecek. 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonunda saat 
10’da başlayıp 
17.30’a kadar süre
cek olan maçlar 
ücretsiz izlenebil 
mekte.

NEFES KESTİLER 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı 4.
Geleneksel Uluslara 
rası Minikler Güreş 
turnuvası ikinci 
gününde de nefes 
kesen müsabakalara 
sahne oldu. Gemlik 
Belediyesinin 
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ile birlikte organize 
ettiği etkinlikte min

dere çıkan güreşçi 
ler, unutulmaz 
karşılaşmalara imza 
attılar. 13 ülkeden 
200 sporcunun 
yarıştığı şampiyona 
Atatürk Spor Salo 
nunda yapıldı. Saat 
10.00’da başla yan 
karşılaşmalar 17.00 
de sona erdi. 11 sık
lette mindere çıkan 
güreşçiler heyecan 
fırtınası estirdiler. 10 
Eylül’de başlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı Uluslara 
rası Minikler Güreş 
Turnuvasında derec
eye giren sporculara 
madalya ve hediye 
leri İskele Meydanın 
da organize edilen 
Burcu Güneş kon
seri öncesinde 
sporculara verildi.

Çizgi Kukla Tiyatrosu çocukları eğlendirdi
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 92. 
Yıldönümü kap
samında Gemİik 
Belediyesi tarafın
dan organize edilen 
etkinlik, çocuklara 
unutmayacakları 
coşku dolu bir gece 
yaşattı. İskele 
Meydanı Festival 
alanında organize 
edilen etkinlikte, 
“Çizgi Film tadında 
Tiyatro” sloganıyla 
Çizgi Kukla 
Tiyatrosu sahne aldı. 
Müzikal gösterime 
çok sayıda çocuk ve 
aileleri katıldı. 
Güldürürken 
düşündüren ve 
oldukça eğlenceli 
gösterime Gemlik 
Kaymakamı Cahit

Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 

sıra belediye meclis 
üyeleri ve çok sayı
da davetli de katıldı. 
Çizgi Kukla Tiyatro 
gösterimi öncesinde 
bir konuşma yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, kültürel ve 
sosyal projeler kap

samında çocukları 
da unutmadıklarını 
belirterek, “Çocuklar 
bizim geleceğimiz.
Geleceğimize yatırım 
yaparken, onlann 
sosyal ve kültürel 
faaliyetlerden de 
mahrum kalmaması 
için çaba gösteri 

yoruz” dedi. 
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 92. 
Yıldönümünü de kut
layan Refik Yılmaz, 
çocuklara ve 
gençlere yönelik 
organizasyonlara hız 
kesmeden devam 
edeceklerini 
müjdeledi. Tiyatro 
gösterimi öncesinde 
yine Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan organize edilen 
toplu sünnet 
töreninde sünnet 
olarak erkekliğe ilk 
adımı atan 37 
çocuğa küçük altın 
takıldı. Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Orhangazi

Belediye Başkanı 
Neşet Çağlayan ve 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ile 
Ahmet Avcı, sünnet 
çocuklarına altın
larını takarak hayırlı 
uğurlu olması 
dileğinde bulundu
lar.
Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan’da, misafir 
olarak katıldığı 
organizasyonda 
ilçe halkının 
coşkusuna ortak 
olmanın mutlu
luğunu yaşadığını 
söyledi. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, göste 
rim sonrasında tiya
tro ekibine çiçek 
takdim etti.



12 Eylül 2014 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 8

MEBöğretıneııatanıalanltonieniaHlanacıldaaıyor
MEB tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre öğretmen ata
maları için konten
janlar açıklanıyor 
.MEB sitesinde gece 
açıklanması bekle
nen öğretmen ata
maları kontenjan 
sayıları, tercih 
yapacak öğretmen
ler için oldukça 
önem arz ediyor, 
öğretmen atama 
kontenjanlarına 
göre bir çok öğret
men öğretim hayatı
na devam edeceği 
şehirler için tercih
lerde bulunacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
bu gece açıklanması 
beklenen öğretmen 
atamaları için 
2014 öğretmen 
kontenjanları ve

İKGM ile ilgili bütün 
detaylar MEB 
sitesinde kontenjan
lar ile beraber 
açıklanacak. 
40 Bin Öğretmen 
kadrosu için açık
lanacak kontenjan
lara açıklandığı 
andan itibaren 
MEB internet 
sitesi üzerinden 
erişilebilecek, 
öğretmen atamaları 
ve 2014 öğretmen 

kontanjanları 
açıklandıktan sonra 

bu bilgilere 
meb.gov.tr adresine 
girerek veya aşağı
da yer alan bağlan
tıyı kullanarak 
erişebilirsiniz. 
MEB öğretmen ata
maları, İKGM ve 
2014 öğretmen 
kontenjanları ile 
ilgili bütün detaylara 
ulaşmak için 
meb.gov.tr bağlan

tısına tıklayın, 
öğretmen atama 
kontenjanları açık
lanıyor 
öğretmen aday
larının merakla 
beklediği atama 
kararıyla ilgili 
önemli haber geldi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
40 bin öğretmen 
atamasına ilişkin 
kadro kontenjan
larını bu gece ilan 
edeceği bildirildi. 
Bakanlık yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, 
40 bin öğretmen 
atamasına ilişkin 
kadro kontenjanları 
bu gece MEB'in 
resmi internet 
sitesi 

"www.meb.gov.tr"de 
n duyurulacak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ - TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Açık liseye kayıtlar ftugün sona eriyor
Açık liseye kayıtlar 
12 Eylül Cuma günü 
sona eriyor.
Açık öğretim lisesi 
kayıtları 12 Eylül 
Cuma günü 
sona erecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Hayat Boyu

öğrenme Genel 
Müdürlüğüne 
bağlı faaliyet 
gösteren ve milyon
larca vatandaşa 
eğitim imkanı 
veren açık öğretim 
okullarının 2014- 
2015 eğitim öğretim 
yılı 1. dönem yeni

kayıtları, 1 Eylül'de 
başladı.
MEB, TEOG 
sınavları sonucunda 
bir ortaöğretim 
kurumuna yerleşen 
ancak bu okullara 
devam etmeyi tercih 
etmeyerek açık 
öğretim liselerine

kaydolmak isteyen 
öğrencilerin halen 
kayıtlı bulundukları 
kontenjanların 
boşalmasını sağla
mak amacıyla açık 
liselere son kayıt 
tarihini, 12 Eylül 
Cuma günü olarak 
açıkladı.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
(OIHLl* 
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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

«Gemlilc Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

meb.gov.tr
meb.gov.tr
kkorfezgazetesi.com
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Yıldız: İthal kaynakları yerli hale getireceğiz
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, "İthal 
kaynaklarımızı yerli 
hale getirmeye 
çalışacağız" dedi. 
Yıldız, Şehitkamil 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen "5. Türkiye 
Enerji Zirvesi"nin 
açılışında, şuan 
Türkiye'de değişim 
ve dönüşümü yönet
tiklerini belirtti.

Kamunun, yerini 
özel sektöre bırak
tığını vurgulayan 
Yıldız, "Bu süreçte 
biz denetim 
mekanizması ola
cağız" dedi. 
Enerji sektörünü, 
refah seviyesini 
artıracağı için 
çok önemsediklerini 
dile getiren 
Yıldız, "Bu değişim 
ve dönüşümü 
salondaki 

arkadaşlarımızla 
yönetiyoruz.
Birimizin emeğinin 
eksik olması halinde 
hepimizin gayreti 
boşa düşeceği bir 
sektördeyiz. O yüz
den herkes üzerine 
düşeni yerine 
getirmeli" diye 
konuştu.
Yıldız, merkezi ve 
yerel yönetimlerden 
birbirinden ayrıl
madan güçlü çalış

malar yapmasını 
istedi.
Değişimi gerçek
leştirirken kamu zih
ninin küçültülmeme- 
si gerektiğinin altını 
çizen Yıldız, şunları 
kaydetti:
"Kamu aksine 
büyütecek, özel sek
töre düşük ve yük
sek kar vermeyecek. 
İşler makul karlarla 
yürütecek. Enerji 
sektörümüz hızla 

büyüyor. Bunu özel 
sektör büyüttü, 
kamu ise önünü açtı. 
Özel ve kamu eş 
zamanlı çalışmazsa 
bu büyüme sağlıklı 
olmaz. 2 yıldan beri 
tüketimde daha fazla 
arzın olduğu ülke 
haline geldik. Bu 
ülkede siyasi istikrar 
test edilmeye 
çalışıldı ama ham- 
dolsun bu bir parti 
veya iktidar işi değil.

Bu Türkiye'nin 
büyümesine katkı 
sağlayacak 
ülkeyi oluştur 
maktır. Yerli ve 
yenilenebilir kay- • 
naklarımızı geliştirip, 
ithal kaynaklarımızı 
yerli hale getirmeye 
çalışacağız. 
Ekonomik sınır
larımızı geliştire
ceğiz. Yeni 
Türkiye'den 
kastımız da budur."

Torla »asa ile kimin hangi borcu siliniyor?
Torba Yasa ile türlü 
türlü borcu olan 
milyonlarca vatan
daşa yeni bir tak- 
sitlendirme ve 
gecikme faizlerinden 
kurtulma şansı 
tanındı.
Somali madenciler
den, taşeron sistem
ine, 35 bin öğretmen 
atamasından vergi 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına 
kadar milyonları 
ilgilendiren birçok 
alanda düzen
lemeleri içeren 
“Torba Kanun 
Tasarısı” TBMM 
Genel Kurulu’nda 
kabul edildi. Yeni 
yasada milyonlarca 
kişinin merakla bek
lediği gecikmiş ya 
da ödenmemiş vergi 
ve SGK borçlarının 
yeniden düzenlen
mesi ile ilgili mad
deler yer aldı.
Vergi cezalan 
- Vergi aşıtlarının 
tamamı, cezaların 
tamamı yeniden 
yapılandırma kap

samında tahsil edile
cek. Kanun kap
samındaki vadesi 
geldiği halde öden
memiş olan ya da 
ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan 
ve bir vergi aslına 
bağlı olmaksızın 
kesilmiş olan vergi 
cezalarının yüzde 
50’sinin belirtilen 
süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi 
şartıyla cezaların 
kalan yüzde 50’sinin 
tahsilinden 
vazgeçilecek.
120 TL’nin altı silindi 
- Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlen
mesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanun ile 
Kabahatler 
Kanunu’na göre 
yasak yerlerde tütün 
mamulleri tüketen
lere verilen idari 
para cezaları hariç 
olmak üzere, 31 
Aralık 2013 tarihin
den önce idari yap
tırım kararı verildiği 
halde bu kanunun 
yayımlandığı tarih 

itibarıyla ilgilisine 
tebliğ edilmemiş 
olan her bir kabahat 
için 120 TL altında 
kalan idari para 
cezaları tebliğ 
edilmeyecek, tebliğ 
edilenlerin alacak
ların tahsilinden 
vazgeçilecek.
Kulüp borcuna taksit 
- Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kanunu 
gereğince verilen 
İdari para cezası ile 
birlikte ilgilisine 
tebliği gereken ve 
tutarı 12 TL ve altın
da kalan geçiş ücret
leri tahsilinden de 
vazgeçilecek.
- Emlak vergisi, 
çevre temizlik ver
gisi ve bunlara bağlı 
vergi cezalan, 
belediyelerin su 
abonelerinden su 
kullanımından kay
naklanan alacakları, 
büyükşehir beledi 
yeleri su ve kanal
izasyon idarelerinin 
su ve atık su bedeli 
alacakları hakkında 
da bu kanundaki

düzenlemeler uygu
lanacak.
- Kanun, SGK 
borçlarını da yeni 
den yapılandırarak, 
gecikme cezası ve 
gecikme zammını 
yeniden düzenliyor. 
Buna göre, 2014 yılı 
nisan ayı ve önceki 
aylara ilişkin öden
memiş olan sigorta 
primi, emeklilik 
keseneği, kurum 
karşılığı, İşsizlik sig
ortası primi, sosyal 
güvenlik destek 
primi için hesa
planacak tutarın 
ödenmesi halinde, 
bu alacaklara uygu
lanan gecikme ceza
sı ve gecikme zammı 
gibi alacakların 
tamamının tahsilin
den vazgeçilecek. 
- Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Türkiye 
Futbol Federasyonu 
ve özerk spor fed
erasyonlarına tescil 
edilmiş olan ve 
Türkiye’de sportif 
alanda faaliyette 
bulunan spor kulüp

leri, SGK ile 
Maliye’ye olan 
borçlarını ikişer aylık 
dönemler halinde 
azami 42 eşit tak
sitte ödeyebilecek. 
Kıdem tazminatına 
düzenleme 
- Kanunla, kıdem 
tazminatına ilişkin 
düzenlemeler de 
yapılıyor. Buna göre, 
aralıksız olarak aynı 
kamu kurum veya 
kuruluşuna ait iş 
yerlerinde çalışmış 
olanların, kıdem 
tazminatına esas 
hizmet süreleri, 
toplam çalışma 
süreleri esas alı
narak tespit edile
cek. Kıdem tazminatı 
tutarı, iş yerlerinin 
bütçe tertibinde ve 
gider kalemlerinde 
yetip yetmediğine 
bakılmaksızın 
ödenecek.
- İşçilere ödenecek 
kıdem tazminatı, 
kamu kurum veya 
kuruluşları arasında 
kendi payları oranın
da dağıtılacak.

Borçlara 18 taksit 
- BU düzenlemeden 
yararlanmak isteyen
ler kanunun 
yayımının ardından 
ilk üç ay içinde 
başvuracak ve öde
meyi en fazla 18 eşit 
taksitte tamamlaya
cak. Borcun tamamı 
ilk taksitte ödenirse 
herhangi bir faiz 
uygulanmayacak. 
Borcun taksitle 
Ödenmesi halinde 6, 
9,12 ya da 18 eşit 
taksiti tercih edebile- 
cek.Kamu borçlan 
mn yapılandırıl
masından esnaf, 
sanatkar, çiftçi ve 
diğer bağımsız 
çalışanlar da fay
dalanacak. Söz 
konusu çalışanlarda 
prim borçları 
nedeniyle sigortalılık 
süreleri durdurul
muş olanlardan, 3 ay 
içinde başvuruda 
bulunarak, primlerini 
ödemeleri halinde 
sigortalılık süreleri 
durdurulmamış gibi 
değerlendirilecek.

—ULHLU1 ILLLLUNUUI ILIMI UAIHLLLI —""ULNI1IIIUUUSU
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.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
ilçe 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 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

otobüs
ULAŞIM 

Pamukkal* 012 OO 20
DENİZ UÇ AÖI 01 3 00 1 3
Psoasus A »unla Seyahat 614 03 02
METRO 0*13 *12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KanberoÇlu-Esaday 0*14 40 40
Anrtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B ARITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 06
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hamt. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET ^3 30 33
Tuncay Otogaz 013 1« 40
Boyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4972 

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)

ninni
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-İ 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

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 Çad. No: 28 GEMLİK 1>I4‘: 0 224 514 25 25 - Fax ?Ü 224 514 25 26

GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

MANASTIR EMLAK H İSTİR EMLAK

TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotma 

www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manâstiremlak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/man%25c3%25a2stiremlak
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[KAVLAK]

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, ^g| 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubelinin yanında, 

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

. 1]
a M^e'Tİn RF.çtd^,: ||
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^Zeytinyağı]
B Kestane Şekeri
t Yöresel Reçeller \ 

B Kozmetik Ürünler j

9EEFXîl512
www.kavlak.confi.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad,)' y Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr13 Eylül 2014 Cumartesi

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !..'.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı Pazartesi günü başlıyor

Ders zili çalıyor
tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şehitlik...
Son zamanlarda şehitlik kavramını da 

sulandırdılar.
İşlerine geldiği kişileri şehit ilan ediyorlar.
Dini duyguları kabarık bir ulus olduğumuz 

için, saf, temiz inançlı kişiler bu sözlere 
çabuk kanıyorlar.

Vatan ve din uğruna ötenlerdir şehit.
Oysa, bunlar patronların kusurların ihmal 

leri, aşırı kar hırsları sonucu çöken maden 
ocağında ölenleri de, gökdelen diken arsız 
patronun bakımını yaptırmadığı asansör 
faciasında ölenlen işçileri de hemen şehit 

| mertebesine çıkarıyorlar. Devamı 4’de

Burcu Güneş, 
Gemliklileri 

coşturdu

H

Üç aylık yaz tatili 
ardından 16 milyon 
400 bin öğrenci ve 
873 bin öğretmen 
için yeni eğitim 
öğretim yılı 15 Eylül 
2014 pazartesi günü 
başlayacak. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılında okul 
öncesinde 1 milyon

65 bin, ilkokulda 5 
milyon 645 bin, 
ortaokulda 5 milyon 
90 bin, lise ve 
meslek lisesinde 
4 milyon 600 bin 
olmak üzere toplam 
16 milyon 400 bin 
öğrenci ders başı 
yapacak.
Haberi sayfa 4’de

•• V 0

“Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 
şunun 92. Yıldönü 
mü etkinlikleri kap
samında sahne

alan Pop Müziğinin 
güçlü ismi Burcu 
Güneş, hayranları
na unutulmaz bir 
konser verdi. 2’de

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sislere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlat »e uygular, evrenseldir, 

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

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

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

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.confi.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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Creenpeace gemisi 
Bursa'ya geliyor Burtı Snneş, ŞemlillilCT toştunm

Greenpeace’nin 
efsane gemisi 
Rainbovv VVarrior 
(Gökkuşağı Savaş 
çısı), Bursa’da 
kurulması plan
lanan termik sant 
railere tepki için 
Mudanya Limam’na 
gelecek. Kırktan 
fazla ülkede şubesi 
ve Hollanda, 
Amsterdam'da 
uluslararası bir 
merkezi olan çevre
ci sivil toplum 
kuruluşu 
Greenpeace, 
Bursa’ya geliyor. 
Zonguldak’ta, insan 
hayatının sağlığının 
korunmasına dikkat 
çekmek için Eren 
Limam’na giren 
Greenpeace 
üyeleri, Pazar günü 

de Mudanya’da 
Keleş ilçesi ile 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
(DOSAB) kurul
maya çalışılan 
termik santraline 
karşı halkı bil
gilendirecek. 
Doğayı ve 
Çevreyi Koruma 
Derne ği’nin 
(DOĞADER) 
öncülüğünde 
gerçekleştirilecek 
eylem için 14 Eylül 
Pazar günü saat 
13:00’da Mudanya 
Limam’na demir
leyip 2 gün 
Bursa’da kalacak 
olan Rainbovv 
VVarrior, çeşitli 
faaliyetler ile termik 
santralin zararlarını 
halka anlatacak.

Gemlik’in Düşman 
işgalinden Kurtulu 
şunun 92. Yıldönü 
mü etkinlikleri kap
samında sahne alan 
Pop Müziğinin güçlü 
ismi Burcu Güneş, 
hayranlarına unutul
maz bir konser 
verdi. Gemlik Bele 
diyesi’nin Kültürel 
Etkinlikler Kapsa 
mında organize 
ettiği konserde 
sevilen pop şarkıları 
mn yanı sıra Türk 
Sanat Müziği reper- 
tuvarına da yer 
veren Burcu Güneş, 
iskele Meydanı 
Festival alanını 
dolduran on binin 
üzerindeki Gemlikli 
ye coşku dolu bir 
gece yaşattı. Türk 
Müziğinin duayen 
isimleri Sezen Aksu 
ve Barış Manço 
şarkılarının yanı sıra 
1970’lerin nostaljik 
Slow ve hareketli 
pop-rock türündeki 
eserleriyle gönülleri 
fetheden Burcu 
Güneş, ayakta alkış
landı.

Daha önce de Gem 
lik’te konser verdiği
ni hatırlatan Burcu 
Güneş, gördüğü ilgi 
karşısında, “Ben 
sizin aşkınızın 
kıymetini hep bile
ceğim Gemlik” diye 
seslendi. Şarkılarına 
Gemliklilerin de 
eşlik etmesiyle per
formansını artıran 
Burcu Güneş, sahne 
de 2,5 saat kaldı. 
Gemliklilerin düş

man işgalinden kur
tuluşunun 92. 
Yıldönümlerini de 
kutlayan başarılı 
şarkıcı, finali 10. Yıl 
marşıyla yaptı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın yani 
sıra belediye meclis 
üyeleri ve çok sayı
da davetlinin de 
izlediği Burcu 
Güneş, enerjik

sahne performan
sıyla parmak ısırttı. 
Bir saniye bile 
düşmeyen enerji ve 
performans 
karşısında coşan ve 
coşturan Burcu 
Güneş, bazı hayran
larıyla öz çekim 
yapıp, şakalaşmayı 
da ihmal etmedi. 
Konser sonunda 
Burcu Güneş’e 
Gemlik Belediye 
Başkan yardımcısı 
Ahmet Avcı çiçek 
ve zeytin ve 
zeytinyağından 
oluşan hediyesini 
takdim etti. Havai 
Fişek gösterileriyle 
renklenen Burcu 
Güneş konseri 
öncesinde 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı 
Uluslararası 
Geleneksel 4. 
Minikler Serbest 
Güreş Şampi 
yonasında dereceye 
giren başarılı 
sporculara 
madalya ve 
hediyeleri takdim 
edildi.

Kutsal topraklara yılcııluk Daşlaılı
R5II_ ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer âla'h fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri Meslek Liselerinin ve Meslek 
Yüksek Okullarının Elektrik, Elektronik, 
Tesviye, Makine, Torna Tesviye, Döküm 

veya Metal bölümlerinin birinden mezun, 
• Vardiyalı çalışabilecek, 

• Askerliğini yapmış, 
• 27 yaşını aşmamış, 

çalışma arkadaşları arıyoruz.
Müracaatlar şahsen fabrikaya yapılabilir 
veya insankaynaklari@asilcelik.com.tr 

adresine CV doldurularak başvurulabilir.

Gemlikli 37 Hacı 
adayı düzenlenen 
törenle Hac yolcu
luğuna uğurlandı. 
Gemlik İskele 
Meydanı Festival 
alanındaki 
uğurlama törenine 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, 
Belediye Başkanı 
Refik, Yılmaz ve İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan katıldı. Hacı 
adaylarının aileleri, 
yakınları ve seven
lerinin de katıldığı 
uğurlama töreni 
Kuran Tilaveti ve 
İlahilerle renklendi. 
Uğurlama Töreninde 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, her 
hacı adayının valiz 
ve cüzdanlarına 
sabır ve tahammül 
doldurmasını 
dileyerek, ülkemize 
bol bol dua istedi. 
“Hepimizin duaya 
ve birbirimizi 
sevmeye ihtiyacı

var” diye konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Dua 
müminin silahıdır. 
Kutsal topraklara 
bizlerden selam 
götürün. Allah iyi 
niyetlerinizi 
kabul etsin. Bu 
ibadetiniz mübarek 
olsun. Sağlıcakla 
gidin, sağlıcakla 
dönün” dedi. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, bu kutlu 
yolculuğa şahitlik 
etmekten mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, Türkiye 

için dua istedi. 
Gemlik Müftüsü 
Muammer Turan’da, 
hacı adaylarının 
cenabı hakkın en 
güzel emirlerinden 
birini yerine 
getirdiğini ifade 
ederek, en hayırlı 
ibadet ve en hayırlı 
nimetin hac görevi 
olduğunu vurguladı. 
Muammer Turan, 
kotaya rağmen her 
yıl 100 bin vatan
daşımızın hac yol
culuğuna çıktığını 
anımsatarak, kutsal 
yolda hayırlı yolcu
luklar diledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYÜN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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"Aldatıcı Reklamlara Kama Kart 
ve Kimlik Bilgilerinizi Vermeyin"
Bursa Tüketiciler 
Demeği Genel 
Başkanı Sıtkı 
Yılmaz, bazı radyo 
ve televizyon 
kanallarına verilen 
reklam ve ilanlarla 
tüketicinin açıkça 
aldatıldığını söyledi. 
Yılmaz, reklamlara 
kanarak kart ve kim
lik numaralarının 
verilmemesi 
uyarısında bulundu. 
Yazılı açıklama 
yapan Sıtkı Yılmaz, 
tüketicinin, aldatıcı 
ve yanıltıcı reklam
larla banka kredi 
masrafları ve kredi 
kartı yıllık aidatları 
üzerinden bazı tele
fon numaralarına 
yönlendirildiğini 
ifade etti. Bu numa 
raları arayan tüketi
ciden, masrafları

Freni Boşalan Otobüs, Minibüsten 
İnen Kadını Altına Alarak Sürükledi
Orhangazi’de park 
halindeyken el freni 
boşalınca eğimli 
yolda hareket eden 
otobüs, önce oto
mobile, ardından da 
minibüse çarptı. Bu 
sırada minibüsten 
inen 45 yaşındaki 
Biray Yıidız'ı altına 
alarak sürükleyen 
otobüs, bahçe çit
lerine çarparak 
durabildi. Yaralanan 
Yıldız ambulansla 
hastaneye 
kaldırılırken, hayati 
tehlikesinin bulun
madığı bildirildi.

ORTALIK SAVAŞ 
ALANINA DÖNDÜ

Kaza Muradiye 
Mahallesi Orkent 
Bölgesi'nde mey
dana geldi, ididaya 
göre 16 S 7535 
plakalı servis oto
büsü ile yolcularını 

sanki kendilerinin 
aracılığı ile almıyor- 
muş gibi imaj ve 
rildiğini belirten 
Yılmaz, para talep 
edildiğini kaydetti.

'FIRSATÇI KİŞİ VE 
KURULUŞLARA, 
SMS’LERE, 
REKLAMLARA VE 
KARGO 
GÖNDERİLERİNE 
İTİBAR ETMEYİN' 
Tüketicinin, bu tür 
fırsatçılar üzerinden 
asla masraflarını 
geri alamayacağını 
vurgulayan Yılmaz, 
şunları dile getirdi: 
“Reklamlarda 
sadece telefon 
numaraları veril 
inektedir. Telefon 
numaraları dışında 
bir muhatap bulun
mamaktadır.

bırakan sürücü 24 
yaşındaki Erhan 
Durak, aracını 
Soydaşkent Camii 
karşısındaki 
durağın yakınına 
park etti. Durak'ın 
otobüsten 
inmesinin ardından 
el freni boşalan 
araç hareketlendi. 
Otobüs önce karşı 
kaldırımda park 
halinde olan otomo
bile, daha sonra da 
yolcu indirmek 
üzere duran

Ve telefon numar
aları her reklamda 
değişmektedir. 
Tüketicilerin bu 
konuda dikkatli 
olmaları, telefon 
numaralarını arama
malarını öneririz. 
Reklamda belirtilen 
telefon yön
lendirmelerinden 
hiçbir hakkın elde 
edilemeyeceğinin 
bilinmesini isti 
yoruz. Bu reklamı 
verenler, tüketiciyi 
bu hassas konu 
üzerinden çarpmaya 
çalışan fırsatçılardır. 
Reklam alan 
mecraların da 
bu konuda daha 
hassas davranacak
larına inanmak isti 
yoruz. Tüketici, 
bankalardan aldığı 
kredi nedeniyle

Mehmet Yıldız'a ait 
16 W 553 plakalı 
minibüse çarptı. Bu 
sırada çalıştığı tar
ladan evine dönen 
ve eşi Mehmet 
Yıldız'a ait 
minibüsten inmeye 
çalışan Biray 
Yıldız'a hareket 
halindeki otobüs 
çarptı. Otobüs, 
Yıidız'ı ilerideki 
bahçe çitine 
çarparak durana 
kadar altında sürük
ledi. Ortalığı savaş 

kendisinden alınan 
masrafları yada 
kredi kartı 
üzerinden yıllık 
üyelik aidatını almak 
istiyorsa, hiçbir 
aracıya gerek 
olmaksızın 
doğrudan ikamet 
ettikleri kaymakam
lık nezdinde 
hizmet veren 
hakem heyetlerine 
başvurabilir yada 
kendisine yakın 
tüketici demeğinden 
yardım alabilir. 
Tüketici bu kuram
ların dışında kendi
sine yaklaşan fır
satçı kişi ve 
kuruluşlara, 
SMS’lere, 
reklamlara ve 
kargo gönderilerine 
itibar etmemelidir.” 

alanına döndüren 
kazada yaralanan 
Biray Yıldız için 
çevredekiler tarafın
dan ambulans 
çağrıldı. Bu sırada 
annesinin yaralı 
haline gören 25 
yaşındaki Meltem 
Yıldız da fenalaştı.

SAĞLIK 
DURUMU İYİ 
Biray yıldız ve 
kızı Meltem Yıldız, 
gelen ambulansa 
konularak 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Biray 
Yıldız'ın sağlık 
dumunun iyi 
olduğu bildirilirken, 
servis otobüsünün 
sürücüsü Erhan 
Durak, polis tarafın
dan gözaltına alın 
dı. Kazayla ilgili so 
ruşturmaya baş
landı.

Suriyeli Sigara 
Kaçakçısı KıskıvraK

Yakalandı

İstanbul'dan 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine kaçak 
sigara sevkiyatı 
yapan Suriye 
uyruklu sürücünün 
minibüsünde 10 
bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Bursa KOM ve 
İnegöl KOM ekip
leri tarafından 
yapılan sıkı takip 
sonucunda durdu
rulan minibüsün 
arka kısmında po 
şetler içinde zula 
lanmış kaçak sigar
alara el konuldu. 
Edinilen bilgilere 
göre, İstanbul'dan 
İnegöl'e kaçak 
sigara sevkiyatı 
yapıldığı yönünde 
ihbar alan Bursa 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekibi, 
verilen minibüs 
plakası ve rengine 
göre Bursa'da 
tahkikata başladı. 
Minibüsü fark eden 
ekipler, aracı takip 
etmeye başladı. 
Ekipler, İnegöl'e 
doğru seyir halinde 
olan aracı uzun 
süre takip etti. 
Şehir içine giren 

i-rıaa ▲ “suyunu boşaTH^^ I nlA • HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” '
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de kadim

minibüs takibine 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü resmi 
ekipleri ve KOM 
ekipleri de katıldı. 
Ağaç İşleri Sanayi 
Bölgesi'nde bir iş 
yerinin önünde 
duran minibüs 
kaçak sigara 
boşaltmak isterken 
sürücü Basel 
Bozan emniyet 
ekiplerini fark 
ederek kaçmak 
İstedi. Sigaralar 
boşaltılmadan 
harekete geçen 
minibüs sürücüsü, 
İnegöl sokaklarında 
izini kaybetmeye 
çalıştı. Emniyet 
ekiplerinin kovala- 
macası sonucunda 
Osmaniye 
Mahallesi'nde 
yakalanan minibüs 
ve sürücüsü Basel 
Bozan, Alanyurt 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.
Polis merkezine 
götürülen 
minibüste yapılan 
aramada 10 bin 190 
paket kaçak sigara 
ele geçirilirken, 
sürücü Basen 
Bozan ise gözaltına 
alındı.

Bonzai içince mahsur kaldılar
Yan baygın halde 
polis ekipleri tarafın 
dan bulunan çocuk
lar, merdivenlerin 
bozuk olması nede 
niyle bellerine ip 
bağlanarak aşağıya 
indirildi. Alınan bil

giye göre, olay 
merkez 5 yıldır 
kentsel dönüşüm 
bekleyen Osmanga 
zi ilçesi Gaziakde 
mir Mahallesi Eski 
Tabakhaneler 
Bölgesi'ndeki kul

lanılmayan deri fab
rikasında meydana 
geldi. İddiaya göre, 
V.T(16) ve E.Y(17) 
boş bir fabrikanın 
2.katına çıkarak 
bonzai kullandı. 
Merdiven bozuk 

olduğu için bulun
dukları yerden 
inemeyen 2 genç, 
vatanadaşlar 
tarafından fark edil
ince polis ekiplerine 
haber verildi. Polis 
ekipleri her iki

çocuğu da yan 
baygın halde buldu. 
Fabrikanın merdi
venlerinin kırık 
olması nedeniyle 
polis ekipleri 2 
şahsı bulundukları 
yerden indiremey- 

ince itfaiye ekip
lerinden yardım 
istendi.
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri V.T 
ve E.Y.’nin bellerine 
ip bağlayıp şahısları 
zemin kata indirdi.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

ŞEHİTİLİK...
İnsanların inançla ilgili duyguları 

bu dönem kadar hiçbir dönemde 
siyasete karıştırılmadı.
Bunları bilerek yapıyorlar.
Toplumsal tepkiden çekindikleri 

için yapıyorlar.
Emeğini kazanmak için yerin 

altında, zor koşullarda çalışan o 
zeytin karası yüzlü maden emek 
çilerinin, çocuklarına götüreceği 
ekmekten başka ne düşünceleri 
olabilir.
Bunlar, rızıkları için o madende 

çalışıyorlar.
Başbakan, “Onlar, bizim şehitle 

rimizdir” diyerek yalan söylüyor.
Yukarıda da söylediğim gibi, 

islamda şehitli,k öncelikle Allah 
yolunda ölmektir.
Biz bunu, vatan uğruna ölmek 

olarak yorumladık.
Allah uğruna ve vatan için ölen

lere şehitlik mertebesi verdik.
Neden?
Çünkü inacımıza göre şehitlik 

mertebesi, en kutsal mertebedir.
Bu uğurda ölenler, öbür dünyada 

cennetle müKafâtıariaıhımaktır.
Bu duygu ile insanlar savaşırlar.
Bu uğurda ölürsem, cennette 

gıoecegııri auygusüaur.
Bir moral duygusudur bu.
Madende çalışan, inşatta çalı şan. 

sel baskınında ölen, trafik kazasın
da ölenlere siz şehit der şeniz, 
önce o yüce dine saygısız lık eder
siniz.

son asansör Tâcıasıhaa ’oıenıer 
toprağa verildi.
Bakanlık müfettişlerinin ön ince 

lemesine yansıyan raporlar ilginç.
Bu inşaatın bitiminde satılacak 

dairelerin hiçbirini emekçi kardeş
lerimiz alamaz.
Almayı hayal bile edemezler.
Bu dairelerin fiatı milyon dolarlar.
Kimler alıyor bu daireleri incelen

meli.
Bu işten inşaatın patronu ne kazi 

nıyor incelenmeli.
Orada çalışan işçilere ne kadar 

ücröı veriyor açlkıanmâıı.
10 kişiye mezar olan kazadan 

sonra savcılık, Cumhurbaşkanı 
’nın okul arkadaşı ve kankası olan 
patronun ifadesini bile almıyor.

Ülkenin savcıları da iktidarın dü 
meninemi girdi.
Ergenokon savcısını göklere çıka 

ranlar, haklarında methiye düzen
ler, şimdi onların ipini çekiyorlar.
İktidar, yargıç ve savcıları kendi

lerinin isteğini yerine getiren yan
daş bir yargı sistemi oluşturmaya 
çalışıyor.
ihmaller nedeniyle ölenleri bile 

şehit ilan ediyorlar.

Üç aylık yaz tatili 
ardından 16 milyon 
400 bin öğrenci ve 
873 bin öğretmen 
için yeni eğitim 
öğretim yılı 15 Eylül 
2014 pazartesi 
başlayacak. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılında okul 
öncesinde 1 milyon 
65 bin, ilkokulda 5 
milyon 645 bin, 
ortaokulda 5 milyon 
90 bin, lise ve 
meslek lisesinde 4 
milyon 600 bin 
olmak üzere toplam 
16 milyon 400 bin 
öğrenci ders başı 
yapacak. 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılında ilk 
okul 1. sınıfa 1 mil 
yon 290 bin 770 öğ 
rencinin kayıt yaptır
ması bekleniyor. 
Yeni eğitim öğretim 
döneminde mevcut 
873 bin 747 öğretme 
ne ilave olarak 
atanacak 40 bin 
öğretmenle devam 
edilecek.
Yeni eğitim öğretim 
yılında neler ola
cak?
MEB, 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılında ilk defa 
uygulamaya koya
cağı çalışmalar 
yapacak.
Buna göre, okul 
öncesi, ilkokul birin
ci sınıflara uygu
lanan uyum eğitimi 
yeni eğitim öğretim 
yılından itibaren 
ortaokula başlaya
cak öğrenciler için 
de uygulanacak. Bu 
kapsamda, okul 
öncesi, ilkokul ve 
ortaokula başlaya
cak öğrenciler için 
bugün başlayan 
uyum programı 12 
Eylül'de sona ere
cek. Liselerde ise ilk 
kez geçen yıl 12 
pilot ilde uygulan
maya başlanan 
uyum programı, 
2014 yılında 41 ilde 
belirlenen 87 okulda 

gerçekleştirilecek. 
Okul öncesi eğitim 
Bakanlık, daha fazla 
sayıda çocuğun 
okul öncesi eğitim
den faydalanabilme
si için 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılından itibaren tüm 
okul öncesi eğitim 
kuramlarında ikili 
eğitim uygulaması 
yapılmasına karar 
verdi. Ayrıca okul 
öncesi eğitim 
kuramlarında sınıf 
mevcutlarının 10'un 
altına düşmesi 
halinde kapatılma- 
yarak diğer gruplara 
aktarılması ya da yıl 
sonuna kadar bu 
sınıflarda eğitim 
öğretime devam 
edilmesine olanak 
sağlanacak.
Öğretim program
larındaki kazanım- 
ların öğrenciler 
tarafından daha iyi 
kazanılmasını sağla
mak amacıyla uygu
lamaya konulan per
formans görev
lerinin, evde veliler 
tarafından yapılması 
şeklinde yanlış 
uygulamaların 
olduğu tespit edildi. 
Bu nedenle yapılan, 
mevzuat çalış
malarında öğrenci
lerin başarılarının 
değerlendirilmesin 
de performans göre
vi puanı yerine ders 
etkinliklerine katılım 
puanı getirildi. Bu 
uygulamayla öğren

cilerin sınıf veya 
okul içinde öğret
men rehberliğinde 
yaptıkları ve bilişsel, 
duyuşsal ve pisiko- 
motor alanlardaki 
becerilerini kullan
malarını ve geliştir
ilmelerini sağlayan, 
öğrencilerin perfor
manslarını değer
lendirmeye yönelik 
çalışmalar için puan 
verilecek.
Seçmeli dersler, 
2014-2015 eğitim ve 
öğretim yılından 
itibaren puanla 
değerlendirilecek. 
Böylelikle derslerin 
daha ciddiye alın
ması ve nitelikli bir 
eğitimin gerçek
leşmesi için, uygu
lanan seçmeli ders
lerin öğrencilerde 
bıraktığı etkinin 
objektif olarak 
değerlendirilmesi 
sağlanacak.
Çocuk kulüpleri 
Bakanlık, okul önce
si eğitim kurumlan 
ve ilkokullarda 
eğitim ve öğretim 
saatleri dışında 
açılacak kulüplerde, 
öğrencilerin bilim 
olimpiyatları ve 
proje, güzel sanat
lar, beden eğitimi ve 
spor, halk oyunları, 
geleneksel çocuk 
oyunları, yabancı dil 
gibi konularda 
yeteneklerinin 
desteklenmesi için 
çocuk kulüpleri aça
cak. Kulübe günde 2 

saat katılan 
çocuğun aileye 
maliyeti aylık 43 TL 
ile 86 TL arasında 
olacak.
Liselerde durum 
MEB tarafından 
2014-2015 eğitim 
öğretim yılından 
itibaren 299 anadolu 
öğretmen lisesini 
kademeli olarak fen, 
sosyal bilimler ve 
anadolu liselerine 
dönüştürüldü. 299 
anadolu öğretmen 
lisesinden, 171'i 
anadolu lisesi, 76'si 
fen lisesi, 52'si 
sosyal bilimler lise
sine dönüştürüldü. 
Anadolu lisesine 
dönüşen 7 anadolu 
öğretmen lisesi de 
kademeli olarak 
kapatılarak Din 
Öğretimi Genel Mü 
düdüğüne devredil
di. Yeni eğitim öğre
tim yılında 29 
anadolu lisesi, 6 fen 
lisesi, 4 sosyal bil
imler lisesi, 4 spor 
lisesi, 2 güzel sanat
lar lisesi açıldı, özel 
liselerde öğrenim 
gören ve değişik 
sebeplere bağlı 
olarak okullarından 
ayrılmak zorunda 
kalan öğrencilerin 
mağduriyetlerini 
gidermek için taban 
puan korunarak 
kontenjan şartına 
bakılmadan resmi 
liselere nakil ve 
geçişlerine imkan 
verildi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No

o SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

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

: 3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik - REKLAMcıuK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Türkiye takım halinde
şampiyon oldu

Gemlik Belediye 
Başkanlığı Uluslara 
rası Geleneksel 4. 
Minikler Serbest 
Güreş Turnuvası 
sona erdi.
Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ile ortaklaşa orga 
nize eden turnuvada 
99 puan alan Türki 
ye takım halinde 
şampiyon oldu. 
13 Ülkeden 200 
sporcunun 12 sık
lette mücadele ettiği 
şampiyonada 65 
puan alan Gürcistan 
ikinci, 61 puan 
toplayan Bulgaris 
tan’da 3. Oldu. 
Turnuvanın en cen
tilmen sporcusu ise 
Makedonya’dan 
Cemali Ahmedov 
seçildi.
Başarılı sporculara 
madalyaları ve 
hediyeleri İskele 
Meydanı Festival 
alanında düzenle
nen törenle takdim 
edildi. Pop Müziği 
nin güçlü sesi 
Burcu Güneş kon
seri öncesinde 
düzenlenen sere
moni de kürsüye 
gelen sporcular on 
binin üzerinde 
Gemliklinin alkışları 
arasında madalya 
ve hediyelerini 
aldılar. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Belediye Baş 
kan Yardımcıları 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve Ahmet Avcı, 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Ahmet

Adil Tunç, Ak Parti 
İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz ve Belediye 
Meclis üyeleriyle 
sivil toplum örgütü 
yöneticilerinden 
madalya ve 
hediyelerini alan 
sporcular, Gemlik’te 
böylesi önemli bir 
şampiyona da min
dere çıkmaktan duy
dukları mutluluğu 
dile getirdiler. 
Gemliklilerin de 
büyük ilgi göster
diği madalya törenin 
de konuşan Beledi 
ye Başkanı Refik

Yılmaz, geleneksel 
hale gelen Güreş 
Şampiyonasına olan 
ilginin her geçen yıl 
arttığını vurgula
yarak, katılan 
sporculara ve 
yöneticilere 
teşekkür etti.
Sporun her branşı
na yönelik destek, 
hizmet ve yatırım
ların artarak devam 
edeceğine dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
artık birçok branşta 
uluslararası çok

sayıda organizas 
yona ev sahipliği 
yapabildiğini 
söyledi.
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a ve 
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç’a 
teşekkür ederek, ata 
sporu Güreş’in 
Gemlik’te yeniden 
canlandığını ve 
büyük bir organi 
zasyonla kitle
selleştirildiğini 
anlattı.

KÖYLER ARASI
FUTBOL

TURNUVASINDA 
FİNALİN ADI 

SAHİNYURDU- 
SÜKRİYE

Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğünün 
ortaklaşa gerçek
leştirdiği ve bu yıl 
5. si düzenlenen 
“Gemlik Belediyesi 
Köyler Arası Futbol 
Turnuvası” nda 
finale çıkan takım
lar belli oldu. 
Şahinyurdu- 
Fevziye maçında 
normal sürede 
yen işemeyen ve 0- 
0 biten maç 
penaltılara kaldı. 
Penaltı atışlarında 
rakibi Fevziye’ye 5- 
4 üstünlük 
sağlayan

UllIl'İlİlItİllİllhUlCIllItlI

Şahinyurdu finale 
adını yazdıran ilk 
takım oldu. İkinci 
maç Şükriye- 
Hamidiye arasında 
oynandı. Hamidiye 
maçını 4-1 
kazanan Şükriye 
Köyü finale adını 
yazdıran ikinci 
takım oldu.
14.09.2014 Pazar 
günü saat 17:00’de 
Gemlik Atatürk 
Stadyumun da 
Şükriye-Şahinyur- 
du arasında final 
maçı oynanacak 
Fevziye ve 
Hamidiye takımları 
ise saat 15:00’de 
3-4 lük maçı 
oynayacaklar

ABONE OLDUNUZ MU!
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Özel okul desteği tercilı sonnçları açıklanılı
Eğitim öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin özel okullara 
yaptıkları tercih 
sonuçları, 
"www.meb.gov.tr" 
adresinden açık
landı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
tarafından özel okul
da okumak için 
eğitim-öğretim 
desteği almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin tercih 
sonuçları açıklandı. 
MEB tarafından özel 
okul teşvik başvu
rusu kabul edilen 
öğrencilerin özel 
okul tercih başvuru

ları dün sona 
ermişti. Bakanlık, 
özel okul tercihi 
yapan öğrencilerin 
sonuçlarını, MEB'in 
resmi internet sitesi 
"www.meb.gov.tr" 
adresinden yayım
ladı. Tercihleri net
icesinde bir özel 
okula yerleşen 
öğrencilerin 18

Eylül'e kadar kayıt 
işlemlerini yaptır
maları gerekiyor. 
Bakanlık yetkilileri, 
bu tercih döne
minde okul 
kontenjanından 
ötürü yerleşemeyen 
öğrencilerin ikinci 
tercih döneminde 
farklı bir okul tercih 
etmeleri halinde

teşvikten yararlan
abileceklerini bildir
di.Daha önce duyu
rulan takvime göre, 
yedek öğrenci kayıt
ları 19 Eylül Cuma 
günü ilan edilip, 22- 
30 Eylül'de kayıtlar 
gerçekleştirilecek. 
Eğitim öğretim 
desteği kapsamın
da, okul öncesi 
kuramlarına gidecek 
öğrencilere 2 bin 
500, özel ilkokullara 
gidecek öğrencilere 
3 bin, özel ortaokul 
ve liselere gidecek
lere yıllık 3 bin 500, 
temel liselere ise 3 
bin lira eğitim öğre
tim desteği verile
cek.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 51420 21

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (EKPSS) 
sonuçlarına göre 
yapılan yerleştir 
melerin sonuçları 
açıklandı.
Engelli Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (EKPSS) 
sonuçlarına göre 
yapılan yerleştir 
meler ile kura 
usulü ile kamu 
kurum ve kuru

luşlarının boş 
kadrolarına yapılan 
yerleştirme 
sonuçları, ÖSYM'nin 
internet adresinden 
açıklandı.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya 
göre,"2014/2 
EKPSS/KURA ile 
Engelli Memur 
Yerleştirme Tercih 
Kılavuzu"nda yer 
alan kamu kurum ve 
kuruluşlarının

ilköğretim, ortaokul 
ve ilkokul düzeyi 
kadrolarına, kura 
çekimi ile engelli 
memur yerleştirme 
işlemleri noter 
huzurunda gerçek
leştirildi. ÖSYM 
tarafından 234 
devlet memurluğu 
kadrosu için kura 
yöntemiyle yer
leştirme yapıldı. 
EKPSS sınav 
sonucu ile yapılan

yerleştirmeler de 
açıklandı. "2014/2 
EKPSS/KURA İle 
Engelli Memur 
Yerleştirme
Tercih Kılavuzu"nda 
yer aıan kamu 
kurum ve kuru
luşlarının orta 
öğretim, ön 
lisans ve lisans 
düzeyi kadrolarına, 
engelli memur 
yerleştirme işlemleri 
tamamlandı.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
aptalı- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATIUK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

IMAâ
“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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
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14 milyon kişiye parası İade Bililecek
Gelir idaresi 
Başkanlığı (GİB) 
tarafından hazır
lanan özel İletişim 
Vergisi Tebliğ 
Taslağı'na göre, ön 
ödemeli cep telefonu 
hattından internet 
hizmeti alan yaklaşık 
14 milyon aboneden 
internet kullanımı 
nedeniyle fazla alı
nan vergiler iade 
edilecek 
Tebliğ yürürlüğe gir

erse, abonelerin ön 
ödemeli hatlarını 
haberleşme hizmet
lerinin yanı sıra 
internet erişim 
hizmeti için de kul
lanmaları halinde, 
fazla veya yersiz 
hesaplanan Özel 
iletişim vergisi (ÖİV), 
abonelere geri ver
ilmesi koşuluyla, 
mobil elektronik 
haberleşme işlet
mecisine iade edile

cek.
Gerek mükellef 
gerekse abone 
nezdinde işlemin 
fazla veya yersiz ÖİV 
uygulanmadan 
önceki hale 
döndürülmesi esas 
alınacak.
Bu uygulamada, 
GSM operatörleri, ön 
ödemeli hat kul
lanıcılarının hatları
na yaptıkları yük
lemeler üzerinden

yüzde 25 oranında 
ÖİV hesaplamaya 
devam edecek. Söz 
konusu abonelerin 
yüklemelerini inter
net erişim 
hizmetinde kullan
maları halinde, bu 
kullanım miktarına 
isabet eden bedel 
üzerinden fazla veya 
yersiz olarak tahsil 
edilmiş olan ÖİV 
tutarını hesaplaya
cak.

Yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, güm
rük işlemlerine 
ilişkin genel tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, aralarında 
sığır derisi, bıçak, 
eğe, törpü ve el alet
lerinin bulunduğu 
bazı eşyaların

serbest dolaşıma 
giriş işlemlerini 
gerçekleştirmeye 
yetkili gümrük 
müdürlüklerini 
belirledi.
Tebliğ ile kaju cevizi, 
kabuklu ceviz, ceviz 
içi, kabuksuz 
badem, biber, tarçın, 
susam, eldiven, sığır 
derisi, ahşap süs 
eşyası, granit taşı,

seramikten heykel- eşyası, cam
cik ve diğer süs damacana kavanoz

şişe, cam sofra ve 
mutfak eşyası, cam 
boncuklar ve taklit 
inciler, bıçak, el 
testereleri, eğe, 
törpü ve el aletleri 
ile oyuncak cinsi 
eşyanın serbest 
dolaşıma giriş işlem
lerini gerçekleştir 
meye yetkili gümrük 
müdürlükleri belir- 
lendi.Buna göre, söz

konusu maddelerin 
serbest dolaşıma 
giriş işlemleri 
Adana, Ankara, 
Bursa, Çerkezköy, 
Erenköy. Gaziantep, 
Halkalı, İskenderun, 
İzmir, İzmit, Kayseri, 
Malatya, Samsun, 
Tekirdağ ve Trabzon 
Gümrük 
Müdürlükleri tarafın
dan yapılacak

Türkiye ile Moldova arasında imzalar alıldı
Ekonomi Bakanhğı’n 
dan yapılan açıkla
mada, Türkiye ile 
Moldova arasında 
müzakereleri 2011 
Mayıs’ta başlatılan 
STA’nın, 11 Eylül 
2014’de Ekonomi 
Bakanı Nihat 
Zeybekci ile 
Moldova Cumhu 
riyeti Başbakan 
Yardımcısı ve

Ekonomi Bakanı 
Andrian Candu 
tarafından Kişi 
nev’de imzalandığı 
bildirildi. AB üyesi 
olmayan Doğu 
Avrupa Bölgesi’n 
deki ilk Serbest 
Ticaret Anlaşması 
olma özelliğini 
taşıyan söz konusu 
Anlaşma ile birlikte 
bundan böyle

Türkiye ile Moldova uygulanan gümrük
arasındaki ticarette tarifeleri ile tarife

dışı engellerin 
kaldırılması karar
laştırıldı.
İmza töreninin ardın
dan Bakan Zeybekci 
ve beraberindeki 
heyet, Ticaret ve 
Yatırım Fırsatları 
konulu sunuma işti
rak etti. Devamında 
ise Türk ve 
Moldovalı iş 
adamları ile bir

toplantı gerçekleş 
tirildi, iki ülke 
arasındaki yatırım 
ve iş birliği fırsatları 
bu toplantıda gün
deme getirildi. 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, 
daha sonra Moldova 
Başbakanı Lurie 
Leanca ile ikili 
bir görüşme 
yaptı.

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 Sİcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

KAYMAKAMLIK
I Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.8aveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1® 28

ULAŞIM
Pamûkkale S1S OO 26
DENİZ UÇAÛI S1 3 66 13
Regasus Atunls 6«yahal S14 S3 62
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 312 1O 72
Kanbaroflılu-Eaadag 614 4 6 48
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 812 01 33

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. B14 8o 88

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 8>Z 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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

Bursa 2S6 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 

i Akçagaz
Totalgaz 
Akcan Petrol """ 
MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Beyse Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 1O 79
513 30 33
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Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4973 

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)

GEHIİI SİNEMA lİİNlİ
VENÜS SİNEMASI

DABBEZEHR-I
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

5133321
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GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA—

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ—
Sangın ‘J^ircan cJafûr ^Öuman

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

T 33,’î. CuPu05?2 744 33 83 manastlmmlakahMmalUom
wvvw.manastır6rnlak.sahıbınd6n.corn - www.ilan.com.tr/nfianastirBnfilak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.ilan.com.tr/nfianastirBnfilak


KAVLAKİR®
DOĞANIN HÂZİNESİ J JST I

[KAVLAKja

UJIfcZeytinyâğı]
1K.AVLAKİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, I 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubeölhiıajanında,

^wıtıiYW'
Sal >ağj ««ÎtİhmçsİJ

S®,

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

|Kestane Şekeri a| 
»Yöresel Reçeller 1 
tlŞozrrıetikjjrünleGİ

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskeja^-Gemlik (İstiklal:Cad;) Walovâ ;Yölü Satış', Mağazası r Orhangazi;(Gedelek)
0312

www.kavlak.com.tr

Gemlik KHrfez YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

15 Eylül 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

www.umurbeydeemlak.com1
www.irfaniinliiemlak.com

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, belediye meclis üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı

MtafflftHK
SURİYELİ 

MÜLTECİLER 
GEMLİK’TE

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DE GELDİ...
Büyüklük kompleksine kapılan yönetici 

ler, kendilerini dev aynasında görürler.
Masaldaki gibi, “Ayna, ayna söyle bana 

benden güzeli(büyüğü) var mı?” diye nar- 
sizmin girdabında boğulurlar.

“Dış komşularla sıfır politika” diye başlat
tığı, ancak, tüm komşularımızla içinden 
çıkılmaz sorunlar yaşanan bir dönemden 
geçti Türkiye....

Bunların içinde en önemlisi ise Suri 
ye’deki Esad rejimini değiştirmek istemidir.

Devamı sayfa 4’de

MİLLİYETÇİ HAREKET PARESİ 
' TEŞKİLATI, ~ •

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, teknik sorumlularının imza 
atmadığı 40’a yakın yapı kullanma belgelerinin 
Belediye Başkanvekili tarafından imzalan
masına, Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın 
“Ben olsam imza atmazdım” demesini eleştir
di. Durdu bunun 30 Mart yerel seçimlerinin 
diyeti olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

Suriye ve Irak’taki 
savaştan kaçan 
savaş göçmenleri 
İlçemize gelerek 
Emin Dalkıran 
kordonu’na yer
leştiler. Emin 
Dalkıran Kordonu 
kordon Apartmanı 
önündeki palmiye 
ağaçlarının altına

yerleşen savaş 
göçmenleri geceyi 
orada geçirdiler.
Suriyeliler, 
Gemlik’te kendile 
rine kiralık ev 
bulurlarsa kalacak
larını, yoksa 
başka bir yere 
yerleşeceklerini 
söylediler.4 ’de

M • M V I

। OZttAMILKOGRETIM OKULU
ı-v 2002 W “Aykent ile hedeflerinize doğru”

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER; rsbebhnrtc
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa aya!: uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, Dumt W'
süreç odaklıdır,paylaşımcıdır. Her uman özveri He çalışır, K 7* i»

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ffJbFrViH'rj Tîf M | ?** 4» •

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir J'iıV 1. I ili Ih 11? İli I ■İHİa'hiı i ■
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 

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

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

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

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com1www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


15 Eylül 2014 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Mustafa Emre Özgen 
ozgen.me@gmail.com Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, teknik sorumlu

larının imza atmadığı 40’a yakın yapı kullanma belgelerinin Belediye 
Başkanvekili tarafından imzalanmasına, “Ben olsam imza atmazdım” demesi
ni eleştirdi. Durdu bunun 30 Mart yerel seçimlerinin diyeti olduğunu söyledi.

■■ 11 11Duşungu

İstikrar
Siyasi istikrar kelimesi kulağa ne 

kadar hoş geliyor değil mi?
Sorsak, on yıllarca süren düzensiz 

hükü metler döneminde istikrarın ne 
olduğunu unutan halkımız, kelime 
anlamını AKP ile hatırladığını söyleye
cek.

Güzel bir şey istikrar.
Düzen, sistemli ve derli toplu bir 

işleyiş.
Her şeyin yavaş yavaş düzene sokul

ması.
İstikrarlı olan şeylere bakıyorum 

ülkemde.
Düzenli olarak artış gösteren şeyler 

var mesela.
iktidarın hakkını yemeyelim, yasaklar 

konusunda çok istikrarlılar.
öyle ki, onlara göre yasak değil, 

istikrarlı bir düzenleme faaliyeti 
yürütüyorlar.

Yediğimiz ekmek, içtiğimiz sigara, 
belki içki, kullandığımız internet, 
izlediğimiz kanallar...

Hepsi yavaş yavaş düzenleniyor, 
istikrar içinde.
Yakıt fiyatları da istikrarlı...
Düzenli bir şekilde artıyor.
Benzin, doğalgaz...
Elektrik, su...
İstikrarlı bir yükseliş içinde.
Asgari ücretin bin lirayı bulmadığı 

üiKem'ae sa'aece Vıtrıhıerıne' oâKa- 
bildiğimiz alışveriş merkezleri de 
ıstıkı'arıı Dfr'^ÖKiıae ç'ogaııyor.

Eskiden zam yapılırdı.
Şimdi düzenleme oldu.
Düzenlemeler de istikrarlı bir şekilde 

yapılı yor.
ıVreyve sdoze ıtıdKça!tâiİKrafıı.
Zeytin’in ruhuna Fatiha okumamıza az 

kaldı.
istikrar mühim şey...
Kadrolaşmada da oldukça istikrarlı bir 

hükümet var.
örneğin geçtiğimiz günlerde okullar

da görev yapan 7 bin 200 idareci 
(müdür, müdür yardımcısı) görevden 
alındı.

âeöenı,“goreVaö'abn yııl döıaur- 
maları. Tayyip Erdoğan kırk yıldır 
siyasette.

Hep yükseldi.'İstikrarlı...
Milli Eğitim de istikrarlı.
Diplomalı işsizliğe giden yolda atama 

bekleyen öğretmenlerin sayısı istikrarlı 
bir şekilde artıyor.

Lise ve üniversiteye girişteki belirsiz
lik istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Ortalama iki yılda bir sınav sistemi 
değişi yor.

Ülkenin başındaki isim ise, demin de 
belirttiğim gibi, kırk yıldır istikrarlı bir 
şekilde yükseliyor.

Sorsanız, AKP demek istikrar demek, 
öyle bir istikrar ki, ucu hep vatan

daşa, esnafa, öğrenciye dokunuyor.
Bu istikrarı bozacak bir muhalefet 

arıyorum.
Gören var mı?

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, Belediye 
Meclis Üyelerinin de 
katıldığı basın 
toplantısında, son 
dönemde sıkça 
Gemlik kamuoyunu 
meşgul eden yapı 
kullanma izinler 
konusuna değindi. 
MHP’li meclis 
üyeleri ninaraştır- 
ması ve Gemlik 
Belediyesi’nden 
bilgi edinme yasası 
kapsamında, aldık
ları sonuçları değer
lendiren Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın, 
meclis üyesinin 
arkasında durma
yarak, “Ben olsam 
imza atmazdım" 
demesiyle, konuyu 
farklı mecraya 
taşıdığını ifade etti. 
Durdu şöyle konuş
tu: “Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, vermiş 
olduğu vekâlet döne 
minde, yaklaşık 50 
binaya yapı kullan
ma izninin verilmesi 
sonrasında, arkadaş 
/arımızın yaptığı 
araştırmalar devam 
ediyor. Kimseye 
karşı önyargımız 
yok. Bu konuda, 
Belediye Başkanı ve 
yönetiminin sahte
ciliği ortaya çıkıyor. 
O dönemde başkan- 
vekilliği yapan 
arkadaşımız, bize 
konuyu anlattı. Biz 
de anlattıklarını 
olumlu bulduk. 
Bunun sonrasında 
Gemlik Belediye 
Meclisinde, Refik

Yılmaz’ın; ‘Ben 
olsam yapı kullan^ 
ma ruhsatlarına 
imza atmazdım. 
Bugünde aynı şey 
olsa yine atmam.’ 
demesi bizi huzur
suz etti. Bu yapılan 
Gemlik halkının 
kalbiyle, aklıyla 
daiga geç mektir. 
Siyasetçi tabii ki 
inisiyatif alacaktır. 
Fakat bunu doğru 
konularda, kamu 
zararının oluşmaya
cağı, kişilere men
faat oluşturmayacak 
durumlarda yap
malıdır.

BÜROKRATLARIN 
İMZASI YOK

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz imzası 
ile bize ulaşan bil
gilendirmede, şu 
dikkatimizi çekti. 
Bu güne kadar veri 
len tüm yapı kullan
ma izinlerinde, 
Belediye bürokrat
larının imzası 
olmasına rağmen, 
25-26-27 Ağustos 
tarihlerinde verilen 
izinlerde, Belediye 
Bürokratlarının ve 
teknik elemanlarının 

imzası yok. 
Belediye Başkanı 
vekil bıraktığı kişiye 
sahip çıkmalı, eğer 
çıkmıyorsa, bizim 
eleştirmemiz ve 
eksik aramamız 
gayet doğaldır. 
40’a yakın Yapı 
Kullanma Ruhsatını 
bize Refik Yılmaz 
tarafından gönderil
di. Sayın Belediye 
Başkanı, ‘neden 
teknik elemanların 
imzası yok?’ soru 
sunu neden sor
madı. Buradan 
AKP’li meclis 
üyelerine soruyo
rum, bu sizin içinize 
siniyor mu?
Refik Yılmaz’ı oraya 
halk seçti. Belediye 
de yaşanan her 
olaydan, Belediye 
Başkanı mesuldür. 
Refik Yılmaz’da 
başkanvekilliği 
döneminde ahlaki 
zafiyet oluşmuştur. 
Ne yazık ki, bu 
zafiyetin 30 Mart 
seçimleri sonrasın
da da devam ettiğini 
görmekteyiz.
Ruhsatların tamamı, 
30. Mart seçimlerinin 
diyetidir, bu diyet 
ödenmiştir.

Biz, üç partinin 
ortak komisyon kur
masını istiyoruz. 
Muhakkak ki, bu 
ruhsatların arasında 
basit düzeltmeler de 
vardır, buna rağmen 
arada farklı olaylar 
yaşandığının da 
duyumunu aldık. 
Bu konuda kayıt 
altına alınmak 
şartıyla, basına 
kapalı toplantı da 
yapabiliriz.

MESLEK 
ODALARI 
NEREDE?

Gemlik’te konunun 
muhatabı meslek 
odaları var. Yerel 
basının kişisel 
gayretiyle ortaya 
çıkan bu konuda, 
meslek odaları ne 
den açıklama yap
mıyor, neden 
konunun üzerine 
gitmiyorlar.
Onları da bu konuda 
göreve çağırıyoruz. 
Refik Yılmaz, bize 
yargıya gitmeyi 
önermiş, bizim 
önerilerimiz yerine 
getirilmezse, biz de 
yargı yolunu izleye
ceğiz"

ITOfl ABONE OLDUNUZ MU?
—■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ûtımptıil, îıia atiaıaı ÇıcıiBa Caııtı
Bursa'da, aniden 
yola atlayan çocuğa 
otomobil çarptı.
Yaralanan çocuk 
hastaneye 
kaldırılırken, kaza 
anı bir işyerinin 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Kaza, merkez 
Osmangazi İlçesi 
Emek Mahallesi'nde 
meydana geldi.

Elektrik sayacı değiştirmek 
İsterken canından olacaktı
İnegöl’de bir 
işyerinin elektrik 
sayacını 
değiştirmek 
isterken akıma 
kapılan 2 işçi ağır 
yaralandı.
İnegöl'de, Metal 
Sanayi Sitesi 1'inci 
Sokak'ta bulunan 
bir işyerinin 
elektrik sayacını 
değiştirmek isteyen 
28 yaşındaki 
Turgay K. ve 26 
yaşındaki Kemal A.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
znik'ten motorsik- 
leti ile Elbeyli 
istikametine seyre
den Aziz Kaynak 
(44) kontrolsüz 
dönüş yapan araca 
çarptı. Kazada 
motorsiklet 
sürücüsü yaralandı. 
Olay İznik karayol
ları mevkiinde mey
dana geldi. İznik'ten 
16 FCE 81 plakalı 
motorsikleti ile iş 
yerine giden Aziz 
Kaynak, Karayolları 
istikametinden

Tedavi gördüğü hastanede ölüme atladı
Bursa'daki 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde, 
Nöroloji Servisi'nde 
yatarak tedavi 
e ören 60 yaşındaki 

»mail Kılıç, girdiği 
bunalım sonucu 
3'üncü kattan 
atlarak intihar etti.

Kimliği öğrenile
meyen 5 yaşındaki 
erkek çocuk, 
kendisinden büyük 
olan kız çocuğu ile 
yolun karşısına 
geçmek istedi. 
Çevresine bak
madan birden yola 
fırlayan çocuğa, 
hızla gelen otomobil 
çarptı. Savrulan 
çocuk asfalta düştü. 
Kazaya tanık olan

dikkatsizlik sonucu İşçilerden Kemal
akıma kapıldı. A.'nın vucudunun

çevre yoluna kon
trolsüz çıkan 
U.Buğra Kavas'ın 
kullandığı 16 J 3060 
plakalı araç ile kafa

kafaya çarpıştı. 
Çarpmanın etkisi ile 
motorsiklet 
sürücüsü Aziz 
Kaynak yaralandı.

Ağır yaralanan ve 
hemen acil servise 
kaldırılan Kılıç, kur
tarılamadı.
Merkez Osmangazi 
llçesi'de bulunan 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde 
3*ncü katta bulunan 
Nöroloji Servisi'nde 

kız çocuğu yaşadığı 
şok nedeniyle 
olay yerinden 
koşarak uzak
laşırken, ilk müda
halesi sürücü 
tarafından yapılan 
çocuk, daha sonra 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza anının bir 
işyerinin güvenlik

yataklı tedaviye alı
nan İsmail Kılıç, 
girdiği bunalım 
sonucu odasında 
kimsenin bulun
madığı bir sırada, 
pencereye çıkarak, 
kendini boşluğa 
bıraktı.ı
Ağır yaralanan 

kamerası tarafından 
saniye saniye 
görüntülendiği olay
la ilgili soruştur
maya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.
Esnaf, benzer 
kazaların sürekli 
yaşandığını belirtip, 
yetkilileri önlem 
almaya çağırdı.

büyük bölümü, 
Turgay K.'nin ise 
kolları ve 
vucudunun bir 
bölümü yandı. 
Ambulans ile 
hastaneye 
kaldırılan iki işçi 
yapılan ilk müda
halelerinin ardından 
tedavi altına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turmaya İnegöl 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

Çevredeki vatan
daşlar tarafından 
trafik akışı kesilerek 
yaralanan sürücü 
Kaynak için ambu
lans çağırıldı. 
Olay yerine gelen 
112 ambulans ile 
İznik Devlet has
tanesine kaldırılan 
Aziz Kaynak'ın 
burnunun kırıldığı 
ve kalçasından 
yaralandığı öğrenil
di. Polis olay ile 
ilgili tahkikat 
başlattı.

İsmail Kılıç, 
kaldırıldığı Acil 
Servis'te yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı

Ototıüs ile minibüs 
canısti: 13 yatalı

Bursa’da otobüs ile 
minibüsün çarpış
ması neticesinde 
13 kişi yaralandı 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Akpınar Mahallesi 
Harmancık 
Sokak’ta meydana 
geldi, iddiaya göre, 
Ali P. idaresindeki 
otobüs, yaklaşık 15 
kişiyle cadde 
üzerinde ilerlerken 
biranda karşısına 
diğer sokaktan 
Ömer S. yöneti 
mindeki 16 DA 
556 plakalı 

minibüs çıktı. 
Frene basmasına 
rağmen otobüsü

M lift ftll
Hırsızlar, bir ben
zinliğe ait oto yıka
ma içerisinde bulu
nan oto süpür
gesinin bozuk 
paralarını çaldı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kültürpark Metro 
İstasyonu yanında 
bulunan bir benzin
liğin oto yıkama 
bölümünde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, sabah saat
lerinde benzinliğe 
gelen hırsızlar, 
etrafta keşif yap
maya başladı. Oto 
yıkama görevlisinin 
sabah namazını kıl
masını fırsat bilen 
hırsızlar, bozuk 

fflM ABONE OLDUNUZ MU?
MumıiMiıımı»» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

durduramayan Ali 
P. idaresindeki oto
büs, minibüse 
çarptı. İçinde 12 
kişi olduğu ve 
mevlitten döndüğü 
öğrenilen 
minibüsteki kişiler 
kaza sonucu 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine 
çok sayıda 112 
ekibi sevk edildi. 
Minibüsteki 12 
kişinin yanı sıra, 
otobüsten de 
1 kişinin yara
landığı öğrenildi. 
Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

para ile çalışan oto 
süpürgesini 
ellerindeki 
malzemeler ile 
açarak içerisindeki 
bozuk paraları aldı. 
Daha sonra 
arabasını yıkatmaya 
gelen bir kişi 
tarafından fark 
edilen hırsızlar, 
olay yerinden kaçtı. 
Vatandaşların ihbarı 
üzerine gelen polis 
ekipleri, yaptıkları 
incelemelerde oto 
süpürgesinin için
deki paraların 
çalındığını tespit 
etti.
Ekiplerin olayla 
ilgili çalışmaları 
sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

sn Nin gek
SURİYELİLER DE GELDİ...

AKP iktidarının Suriye’deki Esad rejimi ile aralan sıkı 
fıkı iken birden neden Tayip Erdoğan Esad düşmanı 
oldu.

Türkiye ABD nin taşeronluğunu yaptığı için, komşu
muz Suriye ile ilişkileri bozdu.

Esad'a demokrasi dersi vermeye kalktı.
Baskı rejimini sonlandırmasını, demokratik adımların 

atılmasını istedi.
Esad, Tayip Erdoğan gibi suni mezhebinden değil.
Şii olması, Suriye de sunilere baskı uygulanması 

Ortadoğu’nun konjoktründe İslam dünyasının lideri olma 
hevesleri, Suriye ile aramızı açtı.

Aslında ABD ve Batının Ortadoğu’daki çıkarlarının ve 
Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme girişimlerinin bir 
ayağıydı bu.

ABD Irak’ta Saddam rejimini kimyasal silah yapıyor 
diye yıktı.

Ardından İslam dünyasının dizaynında Baas rejimleri 
ile yönetilen Libya, Cezayir, Mısır ve Tunus'da da giriş 
tikleri eylemlerle buralarda rejimler değişti.

Suriye de çıkarları az olan batıya ABD buradaki rejimin 
yıkılması için Büyük Ortadoğu projesinin asbaşkanıyım 
diyen Türkiye’nin o günlerdeki Başbakanı Erdoğan’a bu 
görevi verdi. Suriye’nin bugünkü içler acısı duruma 
gelmesinde en büyük pay Türkiye’nin dir.

Türkiye, Suriye’deki rejimin yıkılmasında ayrılıkçı grup 
lara eğitim, lojistik yardım, silah yardımı vermenin yanın
da, dünyadaki tüm radikal İslâmî örgütlerinin Suriye'ye 
geçmesi için izin verdi.

Bunu bütün dünya biliyor.
Mersin de, TIR’lar dolusu askeri malzemeye yolda dur

duran Savcı ve askerlerin başına gelenler unutulmadı.
Devletin sırlan dedikleri olay, meclisten saklanarak 

Irak ve Suriye’deki İslami terörist gruplara gönderilen 
silahların kakalanması olayının deşifre olmasıydı.

Esad rejimini Türkiye, ABD ve batı yıkamadı.
Ama o ülkede yaşanan iç savaş bölgedeki tüm radikal 

kesimlerin, Irak, Suriye hattında buluşmasına yol açtı.
IŞİD İslami Şam Devleti diye ortaya çıkan sunni radikal 

İslamcı teröristler, Suriye ve Irak topraklarında Musul ve 
çevresinde şeriatçı bir devlet kurduklarını ilan ettiler.

Sunni olmayan, şii, ezidi ve Hıristiyanlan katleden bu 
gözü dönmüş insanlar, kaçırdıkları tutsaklann boğazını 
keserek dünyaya meydan okurlarken bir yandan da 
kaçırdıkları kadınlan köle yapıyorlar, ızlanna geçiyorlar.

Musul elçiliğimizi basan IŞİD militanlan 59 konsolus- 
luk personelini 3 aydır rehin tutuyor.

Yeni AKP hükümeti de eskisi de, bu kişilere terörist 
diyemiyor. Konsolosluk personelini kurtarmak için bir 
eyleme giremiyorlar.

ABD'nin, Rusya’nın, Almanya'nın, İngiltere'nin kon
solosluk personeli kaçırılmış olsaydı acaba bu kadar 
beklerler miydi?

Besledikleri karga şimdi gözümüzü oyuyor.
Masum tutsak insanların boğazını kesen bu canilere 

Türkiye hükümeti sesini çıkaramıyor.
Nato zirvesinde Türkiye IŞİD’e karşı ortak eylem planı 

yaparken, Türkiye çekimser kalıyor.
Neden?
50 konsolosluk personeli için mi?
Irak’taki Sadem Rejimini yıkmak için ABD askerlerinin 

Türkiye de koşullanmasını ve Irak a Türkiye üzerinden 
asker çıkarılmasını destekleyen AKP hükümeti, tezkereyi 
TBMM den geçiremeymce ne kadar üzülmüştü.

Orta doğu bataklığının bugünkü haline gelmesinde 
Türkiye'nin büyük payı vardır.

Bugün Gemlik’e de göç eden Irak ve Suriyeliler, Emin 
Dalkıran Kordonu’nda sere serpe yatıyorlar.

Barınak istiyorlar.
Bizim milletimiz yufka yüreklidir.
Buradaki göçmenlere yardım ediyorlar.
Suriye ve Irak savaşının sonuçları Türkiye’ye büyük 

zarar erdi. 1 milyonun üzerinde savaş göçmeni geldi.
Türk halkının vergileriyle bu insanlara yardım yapılı 

yor.
Emeklimiz 850 liraya ay başını geçirmek isterken, mil 

yonlarca insanımız geçinebilmek için kredi kartı batağı
na saplanmışken, nüfusun yüzde 80’i 1500-2000 lira ile 
geçinmek için çırpınırken, biz 2 milyon savaş göçmenine 
bakıyoruz.

Bunun günahı iktidarındır.

Suriye ve Irak’taki 
savaştan kaçan 
savaş göçmenleri 
İlçemize gelerek 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na yer
leştiler.
Cuma günü gecesi 2 
lüks araçla Emin 
Dalkıran Kordonu 
Kordon Apartmanı 
önündeki palmiye 
ağaçlarının altına 
yerleşen savaş göç
menleri geceyi 
orada geçirdiler. 
Daha önce ilçemize 
ilk gelen Suriyeli bir 
aile de aynı Kordon 
da yerleşerek kendi
lerine bir barınak 
bulmasını bekler
lerken, yoksul 
olduğu anlaşılan bu 
ailenin küçük 
çocukları İstiklal 
Caddesi’nde dileni 
yorlar.

KİRALIK EV 
ARIYORUZ

Suriye Plakalı Kia ve 
Hyundai Karavan bir 
araçla gelen 2 ailede 
Cuma akşamı 
Gemlik’e gelerek 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nun yeşil
liklerine yatak 
serdiler ve geceyi 
çoluk, çocuk orada 
geçirdiler. 
Bu arada çevre 
sakinlerinin savaş
tan kaçarak Türkiye 
ye sığınan göçmen
lere yiyecek, su 
yardımında bulun
duğu gözlendi. 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na yer
leşen Suriyeliler ile 
görüşen gazetemiz 
sahibi Kadri Güler, 
Musul’dan kaçarak 
Türkiye’ye sığındık
larım paralarının 
bulunduğunu 
Gemlik’te kendile 
rine kiralık ev 
bulurlarsa kalacak
larını, yoksa 
başka bir yere

yerleşeceklerini 
söylediler.
Polisin gelerek 
kimliklerini tespit 

ettiğini söyleyen 
Suriyeliler, 
kamplarda kalmak

istemediklerini, 
Türkiye’ye geldik
lerinde kaldıkları 
kampta çok sıkın
tılar yaşadıklarını 
belirttiler.
Emin Dalakıran

Kordonu’nda bulu
nan esnafın gelen 
göçmenlerin alışve 
riş yapmalarından 
dolayı memnun 
olduklarını 
belirttiler.

KAŞ€D« BCKICMCK 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



15 Eylül 2014 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

tseri'Bııtaltsiiııilıuıiıiapınazlıiizularasaholsa”
Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Eğitim-Sen 
İlçe Temsilcisi 
Cemal Eser,hakim 
ve savcılara yapılan 
düzenleme hakkın
da yaptığı basın 
açıklamasında, 
“AKP, kamu 
görevlilerinin sorun
larına kör bakan 
uygulamalarını 
ısrarla sürdürmekte
dir.” dedi.
Eser, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Milyonlarca 
memur, artan 
enflasyon karşısın
da korumasız 
bırakılmış, 123 TL 
zamla bütün bir yılı 
geçirmek zorunda 
kalmışken, yapılan 
açıklamaya göre 
hakim ve savcıların 
maaştanna 1155 TL 
seyyanen zam 
yapılırken 2005-2013 
yıllan arasında 
çeşitli disiplin ceza
sına çarptırılan 1500 
hakim ve savcıya da 
af getirilecektir. 
Hâkim ve savcıları 
mızın maaşlarının 
yükseltilmesi ve 
sicil affı hakkı 
kazanması elbette 
hepimizin arzusu 
dur. Ancak talebi 
miz, bütün kamu 
görevlilerinin ekono 
mik sorunlannın 
çözülmesi ve me 
mutlara sicil affı 
getirilmesi yönün 
dedir. Böyle bir 
açıklamanın HSYK 
seçimleri öncesine 
getirilmesi ise ayn- 
ca manidardır.
Çalışmada önce 
adalet çalışanlarının 
bir bütün olarak 
görülmesi, ardından 
da tüm memuriann 
özellikle 2014 yılın
da yaşadıkları 
ekonomik hak kayı
plarının ele alınıp

değerlendirilmesi 
gerekirken, yalnızca 
bir kesimin sorun
larına eğilmek, 
doğru bir yaklaşım 
değildir. Böyle bir 
durumda neden 
Adalet çalışanlarının 
tamamına maaş 
zammı yapılmadığı 
açıklanmahdır. 
Hatırlanacağı gibi, 
memurlara enflas 
yon farkı ödenmesi 
talebimiz ‘Toplu 
sözleşme hüküm
lerinin dışına çıka
mayız” gerekçesiyle 
geri çevrilmiştir. 
Demek ki istenildi 
ğinde toplu sözleş 
me hükümlerinin 
dışına çıkı la bilin
mektedir. Bu durum
da tüm kamu görev 
/ilerinin maaş ve 
sicil affı sorununu 
çözecek bir çalışma 
yapılması için ikti
darın kaçacak yeri 
kalmamıştır.
Maaş düzenlemesi 
nin sınırlı kalması 
halinde bir tarafta 
enflasyon farkı 
hakkı gasp edilen 
memurlar inim inim 
inlerken, diğer 
tarafta eşit işe eşit 
ücret sağladığı iddia 
edilen 666 sayılı 
KHK ile oluşturulan 
adaletsiz sistem 
biraz daha bozula
cak, Adalet 
Bakanlığı bünyesin 
de maaş makası 
daha da açılacaktır.

Memurlar eriyen 
maaşlarının telafisi
ni istemektedir. 
Nöbet ücretlerinin 
artması, fazla mesai 
ödemesinin yeniden 
uygulanması, ek 
ders ücretlerinin 
yükseltilmesi gerek
mektedir. Memurla 
ra, akademisyen
lere, araştırma 
görevlilerine, 4/C’lile 
re, yardımcı hizmetli 
lere verilen sözler 
tutulmamıştır. 2005 
yılından sonra göre 
ve başlayan memur 
lar ilave bir derece 
beklemektedir. 
Bu zam kararı, 
bütün memurları 
kapsayacak şekilde 
genişletilmeli, kamu 
görevlilerinin dağ 
gibi biriken sıkın
tıları görmezden 
gelinmemen, verilen 
sözler unutulmamalı 
ve memurları mutlu 
edecek bir çalış
maya imza atıl
malıdır. Sicil, disip 
Un affı bütün 
memurları ilgilendir 
mekte ve Kamu 
Personeli Danışma 
Kurulu toplantıların
da kabul edilen 
konular arasında 
yer almaktadır. 
Hâkim ve savcılara 
sicil affı getirilirken 
diğer kamu görevli 
leri bir köşeye atıl
mamalıdır.
Yıllardan beri 
memurların hakları 
konusunda verilen 
sözler tutulmaz, 
vaatler yerine geti 
rilmezken, tüm 
memurların beklen
tisi olan ek zam ve 
sicil affı konusunda 
yalnızca bir kesime 
yönelik bir düzen
leme yapılması 
büyük bir eksiklik 
olacaktır. Yaklaşık 
20 milyon kişiyi 123

TL zam ile geçin
mek zorunda 
bırakıp, HSYK 
seçimleri öncesinde 
yalnızca hâkim ve 
savcılara yönelik 
iyileştirme yak
laşımı, sosyal 
devlet, sosyal adalet 
ve anayasanın eşit
lik ilkesine ihanettir. 
Memurları koca bir 
yıl boyunca 123 
TL’ye mahkûm eden 
anlayış, bir kalemde 
hâkim ve savcılara 
bu paranın tam 9,4 
katını yani 1155 TL 
gibi bir artışı 
gerçekleştirmeyi 
vaat ederken, HSYK 
seçimlerinde oy kul
lanamayacak olan 
diğer Adalet 
çalışanlarını ve tüm 
memurları yok say
maktadır. Akif in 
dizelerindeki gibi; 
“Allah’ın on pulunu 
bekleyedursun on 
kul/Bir kişiye tam 
dokuz, dokuz kişiye 
bir pul” taksimini 
yapanlara, bu 
adaletsizliğe destek 
verenlere, bu 
gerçeği hâlâ 
görmeyen gözlere, 
duymayan kulaklara 
yazıklar olsun. 
Eğer sorunlar, 
seçimden seçime 
çözülecekse 2 
milyon 600 bin 
memur, 1 milyon 
800 emekli ve bun
ların aileleri de 2015 
Genel Seçimlerinde 
oy kullanacaktır. 
Bugün unutulan 
türlü yöntemlerle 
susturulan memur 
ve emeklilerimizin 
de konuşacağı gün
ler yakındır. Türkiye 
Kamu-Sen, yapılan 
bu adaletsizliği asla 
unutmayacak, 
unutulmasına da 
müsaade etmeye
cektir.”

Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS) Sonbahar 
Dönemi ve 2014 Diş 
Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavı (DUS) 
sınavları ÖSYM 
tarafından yapıldı. 
TUS Sonbahar 
Dönemi Temel Tıp 
Bilimleri Testi saat 
09.30'da başladı ve 
150 dakika sürdü. 
Klinik tıp bilimleri 
testi ise 14.30'da 
başladı ve adaylara 
150 dakika süre 
verildi. TUS 
sonuçları, ÖSYM 
tarafından internet 
aracılığıyla ilan 
edildikten sonra K

M ABONE OLDUNUZ MU?
ııııli'lı kı liniı ilmi lumıl 

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
IZlflA £ HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafindan başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi işin siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

aCIL SffllUK DAİRE
ÇUKURBAHÇE BIM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL 

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

veya T puanı 45 ve 
üzeri puan alan 
adaylar internet 
üzerinden tercih 
bildiriminde bulu
nacaklar.
Diş Hekimliği 
Fakültesi mezunu 
adayların katıldığı 
2014-DUS 
Sonbahar Dönemi 
sınavı da saat 
09.30'da başladı ve 
2,5 saat sürdü. 
Adaylar, program
lara DUS 
puanları, tercih 
sıraları ve program
ların konten 
janları göz önünde 
tutularak bilgisa
yarla yerleştirile
cek.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


15 Eylül 2014 Pazartesi Gemlik KBrffez Sayfa 6

Çetinavcı, BUSKI yatırımlarını anlattı
Bursa’nın daha 
sağlıklı bir kent 
olması hedefiyle 
kentin altyapısını 
bütünüyle ele alan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 25 yılda 
gerçekleştirilen alt 
yapı yatırımının 
neredeyse yarısını 
son 5 yılda hayata 
geçirdi. BUSKI 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, su 
baskınlarının önlen
mesine yönelik 
olarak yağmursuyu 
ve kanalizasyon hat
larının ayrılmasına 
yönelik çalışmaların 
yüzde 95 oranında 
tamamlandığına 
dikkat çekti. 
BUSKİ’nin kuru
luşunu takip eden 
25 yıllık süreçte 
yapılan altyapı çalış
maları hakkında bilgi 
veren Çetinavcı, 
bugüne kadar 
yapılan toplam 6 bin 
kilometrelik içme 

suyu hattının 2 bin 
650 kilometresinin 
2009 - 2014 döne
minde yapıldığını 
belirtti.
Yine 25 yılda yapılan 
toplam 3 bin kilome
trelik kanalizasyon 
hattının 1000 
kilometrelik kısmının 
son 5 yılda 
yapıldığını hatırlatan 
Çetinavcı, “Toplam 
70 kilometrelik dere 
temizliği ve ıslahının 
60 kilometrelik 
bölümü ve 1000 kilo
metrelik yağmur 
suyu hattının 500 
kilometrelik kısmı 
2009-2014 yıllan 
arasında gerçekleşti. 
Altyapıda son 5 yıllık 
dönemde gerçek
leştirilen çalışmalar, 
25 yılın toplamının 
neredeyse yansına 
tekabül etmektedir” 
diye konuştu.
Yağmur suyu 
kanallarında üstün 
standart

Yağmur suyu hatları 
ve kanalizasyon hat
larının ayrım çalış
malarında yüzde 
95’e varan sonuca 
ulaşıldığını ifade 
eden Çetinavcı, 
gelişmiş ülkelerdeki 
yağmur suyu hat
larının proje
lendirilmesinde 
uygulanan kriterlerin 
BUSKİ’de de uygu
landığına değindi. 
Bu konuda örnek bir 
başarı elde ettikleri
ni ifade eden

Çetinavcı, yoğun 
yağışın getirebile
ceği su taşkınlarının 
önüne dünyadaki 
hiçbir altyapı sis
teminin geçemeye
ceğini, yakın tarih
lerde Fransa, 
Polonya ve İtalya’da 
yaşanan sel baskın
larının bunun en 
çarpıcı örneklerini 
oluşturduklarına 
işaret etti.
Bursa’da 2006 yılına 
gelinceye değin atık 
suların arındırılacağı 

arıtma tesislerinin 
bulunmadığını, Doğu 
ve Batı Arıtma 
Tesisleri’nin 2006 
yılında hizmete 
girdiğini belirten 
Çetinavcı, mevcut 
arıtma tesislerine 
ilaveten Gemlik, 
Mudanya, Kurşunlu, 
Akçalar, Badırga ve 
Küçükkumla’da 6 
yeni arıtma tesisini 
daha hizmete sun
maya hazırlandık
larını kaydetti. 
Nilüfer Deresi’nin 
yeniden Bursa’ya 
kazandırılmasını 
hedefleyen Samanlı 
Kolektörü ile 
Barakfakih ve 
Panayır Kolektörü 
inşaatlarında sona 
gelindiğini belirten 
Çetinavcı, atık su 
arıtma tesislerinden 
kaynaklanan koku 
sorununun gider
ilmesine yönelik 
Çamur Yakma Ünite- 
si’nin de yakında

inşaatına 
başlanacağını 
ifade etti.

Gemlik Körfezi’ndeki 
atık suları arıtma 
tesislerine taşıyacak 
kolektör üniteleri 
yapım anlaşmasının 
imzalandığını ve 
Uluabat Gölü’nü 
atık sulardan 

arındıracak kolektör 
hattı ihalesinin 
tamamlanmak üzere 
olduğunu ifade eden 
Çetinavcı, “Bununla 
birlikte Fadıllı 
bölgesine yapılan 

arıtma tesisi ile atık 
sular arıtılacak. 
Nilüfer Deresi 
boyunca Badırga’ya 
kadar olan 
bölgeye kolektör 
inşaatları yaparak 
tüm atık suları 
Badırga’da inşa 
edilecek arıtma 
tesisinde arıtmaya 
tabi tutacağız” 
dedi.

Barsa lurianinıle "fltan baha»"
Osmanlı Devleti'ne 
bir dönem başkent
lik yapan, asırlar 
öncesinin ulus
lararası ticaret 
merkezlerinden 
Bursa, tarihi ve 
doğal güzellikleriyle 
son yıllarda özellikle 
Arap turistlerin 
ilgisini çekiyor. 
Kentte, İpek 
Yolu'nun son durağı 

olan "Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi"nde, 
bugünlerde pek 
çoğunu Arapların 
oluşturduğu, "İğne 
atsan yere düşmez" 
deyimine uygun kal
abalıklar görülüyor. 
Bu durum, önceki 
yıllarda satışlarını 
artırmak için sadece 
düğün mevsimini 
bekleyen bölge 

esnafının yüzünü 
güldürüyor. 
Bursa Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Birliği 
Başkanı Muhsin 
Özyıldırım, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 1980'li 
yılların ortalarına 
kadar Arapların 
Bursa’ya yoğun bir 
şekilde geldiğini, 
esnafın da ticaret 

hacmini ciddi anlam
da artırdığını söyle
di. Arapların o 
dönem kent 
merkezinde ev 
kiralayıp alışveriş
lerini genellikle bu 
bölgeden yaptığını 
belirten özyıldırım, 
esnafın da onlarla 
daha iyi iletişim 
kurabilmek amacıyla 
Arapça ve İngilizce

kurslarına gittiğini 
anlattı.
Özyıldırım, 1990'11 
yıllardan itibaren 
ülke siyasetinden de 
kaynaklanan neden

lerle Türkiye ile 
Arap ülkeleri arasın
da turizm anlamında 
uzaklaşma yaşan
maya başladığını 
vurguladı.

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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Öğretmen suaıejisi yılbaşında açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, yeni 
öğretmen 
Stratejisinin yıl
başında kamuoyuy- 
la paylaşılacağını 
söyledi.
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Hükümet 
Programı'nda bulu
nan "öğretmen 
Strateji Belgesi"ni 
ilgili paydaşlarla 
son bir tartışmasını 
yaptıktan sonra, yıl
başında kamuoyuy- 
la paylaşacak duru
ma geleceklerini 
bildirdi.
Bakan Avcı, AA 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Müdürü Kemal 
öztürk ile editörler, 
bölge müdürleri ve 
dünyanın çeşitli 
merkezlerindeki 
muhabirlerin, eğitim 
gündemine ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
Hükümet 
Programı'nda yer 
alan Öğretmen 
Strateji Belgesi'ne 
ilişkin bir soru üzer
ine Avcı, strateji bel
gesinin daha önce
den başlatılan bir 
çalışma olduğunu 
anımsattı.
Avcı, belgenin nüfus 
artışı, demografik 
özellikler, göçlerin 
göz önüne alınarak

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
şpteü- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

ne kadar öğretmene 
ihtiyaç olduğunun 
ve eğitim fakül
tesinin kontenjan
larının tespitinde 
önemli olacağını 
ifade etti. 
Teknolojinin çok 
ilerlediğine işaret 
eden Avcı, 
"Arkadaşlarımızın 
önünde laptoplar 
var. Ben üniversit
ede okurken 
'Karayollarında bil
gisayar var' diye 
duyardık, öyle bir 
rivayet vardı. Bir de 
Ortadoğu'da bilgisa
yar vardı. Şimdi 'bil
gisayar buydu' diye 
gençlere göstersen 
'Hayır bu bir fabrika' 
eterim. Çünkü bu 
oda büyüklüğünde 
devasa bir şey. O 
zaman ona elektron
ik beyin diyorlardı" 
şeklinde konuştu. 
Avcı, teknolojiyle 
birlikte yeni meslek 
ve uzmanlık alan

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

larının oluştuğu, 
bundan sonra da 
oluşacağını vurgu
ladı.
öğretmen Strateji 
Belgesi'nin hazırlan
masında sorumlu
luğun Milli Eğitim 
Bakanlığında 
olduğunu ifade eden 
Avcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Ama belge tüm 
paydaşlarla hazır
landık. Hazır aslında 
belgemiz. Niye 
bugüne kadar açık
lamadık Şunun için: 
Yasamıza göre 4 
yılda bir toplanması 
gereken Mili Eğitim 
Şurası var. Temel 
politika kararları, 
tavsiye kararlan 
orada alınıyor. 
Aralık ayında 19. 
Milli Eğitim Şurası'nı 
toplayacağız ve bu 
şuranın 4 ana 
teması var. Şura 1 
hafta sürüyor. 
Diyelim yabancı dil, 

dil eğitimiyle, öğret
men yetiştirme, okul 
bütçeleri gibi milli 
eğitimi ilgilendiren 
her konuyla ilgili alt 
komisyon oluşturu- 
labiliyor.
Bu seneki şura 
4 temel konuyu 
derinlemesine ince
lesin istedik. 
Bunlardan biri 
öğretmen 
yetiştirme, okul 
yöneticilerinin 
yetiştirilmesi, okul 
güvenliği ve müfre
dat. Şurada bu 
öğretmen Strateji 
Belgemizi ilgili 
paydaşlarla son bir 
tartışmasını yaptık
tan sonra yılbaşında 
-yani Aralık'ta şura 
olacağı için- yıl
başında inşallah 
kamuoyuyla pay
laşacak duruma 
geleceğiz." 
Dershanelerle özel 
okula dönüşüm 
sürecine ilişkin soru 
üzerine de Bakan 
Avcı, dershane 
sayısının 3 bin 460 
olduğunu ifade etti. 
Özel okula 
dönüşmek için 
dönüşüm programı
na başvuran ve 
protokolü yapılan 
555 dershane bulun
duğu bildirildi.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VER0NA MERMER 
TEL:5142021

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

Tfflh
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taşeron işçilere müjde
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kamuda 
"asıl işi yapan" 
taşeron işçilerle 
ilgili, "Yargıya gidip 
kendilerinin asıl işçi 
olduğuyla ilgili karar 
alanlar ve bununla 
ilgili kamuyu çok 
ciddi tazminata 
mahkum edenlerle 
ilgili bir düzenlemeyi 
Ekim ayında getiriy
oruz. Orada kadrolu 
olması gereken, 
yargıda sorun 
yaşayanlarla ilgili bir 
düzenleme konusun
da bakanlıklar 
arasında net bir 
uzlaşı tam sağlana
madı ama iyi bir 
noktaya geldik" 
dedi.
Bakan Çelik, yaptığı 
açıklamada, 
TBMM'de kabul 
edilen son torba 
yasada çalışma hay
atıyla ilgili iki önemli 
konunun yer aldığı
na işaret ederek, 
madenlerde çalışan 

işçilere yönelik 
düzenlemelerin bun
lardan biri olduğunu 
söyledi. Yapılan 
düzenlemelerle 
madende işe 
başlayan bir kişinin 
2 bin liranın altında 
maaş alamayacağını, 
bu işçilerin emeklilik 
yaşının da 43'e 
düştüğünü belirten 
Çelik, şöyle devam 
etti: "Madende 
çalışanlara 6 saatlik 
bir düzenleme yaptık 
ama işçi ve işveren 
diyor ki, bunu 7,5 
saate çıkaralım ve 
maden işçimiz hafta
da 6 gün değil 5 gün 
çalışsın. '5 gün, 7,5 
saat çalışsın çünkü 
vardiyaya 7,5 saat 
daha iyi oluyor' 
diyor, bu şekilde bir 
talep var. Bir 
önergeyle 
değiştirme imkanı 
olmadı, bu Ekim 
ayında ele ala
cağımız bir konu.
Biz maden işçileri ve 
madenlerle ilgili 

sendikalarla 
görüşmemizde bu 
konularda ne 
uzlaştıysak, o günkü 
Başbakanımız, 
bugünkü Cumhur 
başkanımız ne söz 
verdiyse, onları bir 
bir gerçekleştirdik. 
Bazıları çıkıyor diyor 
ki, söz verilen yerine 
gelmedi. İnanın, ben 
bunlarla bir televizy
on ekranında 
karşılaşmak isterim. 
Bilerek değil, karala
maya dönük, rast- 
gele değerlendirmel
er yapılıyor. Hem bu 
kazalarla hem de 
yasal düzenlemeler
le ilgili keyfi değer
lendirmeler yapılı 
yor."
Bakan Çelik, günlük 
6 saatlik çalışma 
uygulamasının tari
hinin, tarafların 
isteği doğrultusunda 
Ekim'de yapılacak 
düzenleme 
nedeniyle 01.01.2015 
tarihine ertelendiğini 
söyledi.

Torba yasada, "Alt 
işverene, ucuza yap
tır, düşük ücret ver, 
çok çalıştır" 
anlayışının getirdiği 
sıkıntıdan kurtulmak 
için taşeron sistemi
ni netleştiren bir 
düzenlemenin yer 
aldığına dikkati 
çeken Çelik, kimlerin 
alt işveren yanında 
çalışacağı ve kim
lerin asıl işçi ola
cağının belirlendiği
ni, bunun da önemli 
bir adım olduğunu 
söyledi.

TAŞERON İŞÇİLERİ 
BAKANLAR KURU
LU BELİRLEYECEK 
Bakanlar Kurulunda, 
hangi işlerin hizmet 
atımıyla yapıla
cağının belir
leneceğini ifade 
eden Çelik, şöyle 
konuştu: "Burada 
eksik kalan bir 
durum var. Yargıya 
gidip kendilerinin 
asıl işçi olduğuyla 
ilgili karar alanlar ve 

bununla ilgili 
kamuyu çok ciddi 
tazminata mahkum 
edenlerle ilgili bir 
düzenlemeyi Ekim 
ayında getiriyoruz, 
az önce belirttiğim 
7,5 saat ile beraber. 
Orada kadrolu 
olması gereken, 
yargıda sorun 
yaşayanlarla ilgili bir 
düzenleme konusun
da bakanlıklar 
arasında net bir 
uzlaşı tam sağlana
madı ama iyi bir 
noktaya geldik. 
Karayolunda çalışan 
işçiler, bunun yanın
da, üniversitede 
çalışan işçiler, bun
ların hangileri 
memur statüsünde, 
hangileri işçi 
statüsünde, ne şek
ilde istihdam edile
cekler, iş 
güvenceleri nasıl 
sağlanacak, ne şek
ilde alınacak Bu 
konularda iyi bir 
noktaya geldik ama 
torba yasanın çok 

uzaması dolayısıyla, 
böyle aceleye getir
ilmemesi ve bu 
hazırlığımızın 
Ekim'de bu yasaya 
ilave edilmesi şek
ilde bir düzenlemem
iz de gelecek."

PERSONEL 
REFORMUNA ACİL 
İHTİYAÇ VAR 
Karayollarında 
çalışan ve "asıl işçi" 
olduğuna dair 
davayı kazanan 
işçinin ya asıl işçi 
yapılacağını ya da 
işçiye tazminat 
ödeneceğini kayde
den Bakan Çelik, şu 
değerlendirmede 
bulundu: "Ben Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
olarak kadroya alın
malarından yanayım. 
Bu konuda, diğer 
bakanlıklarımız, 
Maliye Bakanlığımız 
da bir çözüm üretm
eye çalışıyor ama bu 
işin çözülmesi 
gerekiyor.

Kayıt dışı istihdamda olumlu tablo
Sosyal Güvenlik

‘ Kurumu (SGK) 
Başkanı Yadigar 
Gökalp İlhan, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'nin 
2008'deki sosyal 
güvenlik reformu 
ile ciddi ilerleme 
kaydettiğini 
söyledi.
Sosyal güvenlik

reformunun pek çok 
değişime ön ayak 
olduğunu belirten 
İlhan, "Geldiğimiz 
nokta itibarıyla 
rakamlarımızın pozi
tif ilerlediğini ve 
açıklarımızın 
kapandığını gördük. 
Prim tahsilatlarımız 
arttı. Bu kapsamda 
çalışmalarımıza 
yoğun şekilde Bundan sonrakidevam ediyoruz.

süreçte önceliğimiz 
prim taslaklarını 
daha üst seviyelere 
Jçıkartmak" dedi.
Ihan, SGK'nın önce

liklerinden birinin de 
kayıt dışı istihdamla 
mücadele olduğunu 
ifade ederek, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Bu konuda etkin 
çalışmalar yapı 
yoruz. Sosyal

Güvenlik Kurumu 
olarak öncelikle 
diğer denetim yapan 
kuramlarla ortak 
puanlar oluştur 
duk. Dolayısıyla 
ortak fon üzerinden 
hareket ediyoruz. 
Bunun dışında 
81 ilde kayıt dışı 
istihdamla 
mücadele merkezi 
kurduk.”

MlllSMIftHGemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4974 

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 
DABBEZEHR-I 

CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

AYNI YILDIZIN
ALTINDA: 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

5133321
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Belediye Başkanı Refik Yılmaz, MHP ilçe Başkanı Osman Durdu’nun açıklamalarına cevap verdi.

2014-2015 
eğitim ve öğretini

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1

ATIŞMA...
Son günlerde, Gemlik gündeminde Bele 

diye’de amirlerin imzalamadığı Yapı Kullan 
ma Belgelerine, Belediye Başkanvekili 
Ömer Uslu’nun onay vermesi konusu var.

Eylül ayı, Belediye Meclis toplantısında 
bu konu ele alındığında, Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın “Yapı kullanma Belgelerini 
ben olsaydım imzalamazdım.” demesi, 
siyasette zemin buldu.

MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun yap
tığı ve basına yansıyan açıklamaları üze 
rine karşılıklı atışma başladı. Devamı 4’de

«ılı başladı

eo

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
belediye meclis 
üyeleri ile birlikte 
yaptığı basın açıkla
masından sonra 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, açıkla
malarda bulundu. 
“Bizi buraya holding 
ler, işadamları

değil, halk getirdi.” 
diye konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Hiç 
kimse den maddi 
destek almadık.
Kimseye diyet borcu
muz yok.
Biz, sadece millete 
hizmet etme borcu 
nu ödüyoruz.” dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Milli Eğitim 
Haftası, Gemlik’te 
organize edilen 
çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.
Gemlik Şehit 
Öğretmen Ethem 
Yaşar İlkokulunda

organize edilen 
törende, ilköğretim 
öğrencileri ve 
velileri 2014-2015 
eğitim ve öğretim 
yılına moralli 
başlangıç yaptılar.
Haberi sayfa 2’de

M V Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER; \
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, <£ -yj

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, [fl 'S,T‘ jW-,
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, BrMu? ~T • *! LJC v. yy ak

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi rç 1~ ş ,**« ı
İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L [ 9/0111M i İlli İh Ol > iri • iJı 1L *. . d LAL .İt 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini f
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır. rikik ' : ' Oıdfc. .^s.

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.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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2014-2015 eğitim ve öğretim yılı haşladı
Milli Eğitim Haftası, 
Gemlik’te organize 
edilen çeşitli etkin
liklerle kutlandı. 
Gemlik şehit öğret
men Ethem Yaşar 
ilkokulunda organize 
edilen törende, 
ilköğretim öğrenci
leri ve velileri 2014- 
2015 eğitim ve öğre
tim yılına moralli 
başlangıç yaptılar. 
Törende konuşan 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Gemlik’te son yıllar
da başlayan okul 
yatırımlarına dikkat 
çekerek, bu yıl 
ilkokula başlayan 
çocukların 9-10 kişi
lik sınıflarda eğitim 
ve öğretim göre
ceğine dikkat çekti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran da konuş
masında öğrenci ve 
velilerinin heye
canını paylaşmaktan 
duyduğu mutluluğu 
dile getirdi.
Kardeşlik ve Sevgi 
dolu bir eğitim 
öğretim yılı temenni 
eden ve bu konuda

çarpıcı mesajlar 
veren Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediyesi 
nin başlattığı okul 
protokolleri imzaları 
ve inşaatları son
rasında ilkokullarda 
GTSO Gazi İlkokulu 
hariç tamamında 
normal eğitimin 
süreceğini vurgu
ladı.
Milli Eğitim olarak 
Gemlik’te Anadolu 
ve Fen Liseleri pro
jeleri müjdesini 
veren Mehmet 
Duran, Okul ve ders
lik sayısı ile birlikte 
eğitim ve öğretim de 
kalitenin ve başarı 

mn da arttığını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da 
konuşmasında 
öğrencilere ithaf en, 
“Çocuklarımız biz- 
lerin en değerli var
lıklarıdır. Onlar bizim 
Baş tacımız, 
Cumhuriyetimizin 
emanetçileri ve 
bekçileridir” diye 
konuştu.
Gemlik Belediyesi 
olarak eğitim ve 
öğretime verdikleri 
önemin altını çizen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yaptık
ları 6 okul protokolü 
ile derslik sayısının 
artmasıyla okullarda 
eğitim ve öğretimin 

kolej seviyesine yük 
seldiğini savundu.
13 yıl önce 50 kişilik 
sınıflarda okun
duğunu hatırlatan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Nereden nereye?” 
diye sorarak, geli
nen noktada artık 
sınıflarda 9-10 kişilik 
öğrenci gruplarının 
ders gördüğüne 
dikkat çekti. Gemlik 
Belediyesi’n in 1878 
yılında kurulduğunu 
ve Cumhuriyet tari
hinde 450 derslik 
yapıldığını, sadece 
son üç yılda ise 150 
derslik yaptıklarını 
vurgulayan Refik 
Yılmaz, destek ve 
yatırımların artacağı 

müjdesini verdi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Biz istiy
oruz ki, en başarılı 
sporcular kâşifler 
Gemlik’ten, ülkemiz
den çıksın. Bu 
nedenle tüm imkân
larımızı eğitim ve 
öğretime seferber 
ediyoruz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
öğrencilere yönelik 
kitap kampanyalarını 
bu yıl da devam 
ettireceklerini 
belirterek, öğrenci 
ve velilerden alkış 
aldı. Kaymakam 
Cahit Işık’ta konuş
masında Gemlik’te 
eğitim ve öğretimin 

derslik sıkıntısının 
yok olmasıyla 
geldiği başarı dolu 
noktaya işaret 
ederek, öğrenci ve 
velilere nasihatlerde 
bulundu.
Günün anlam ve 
önemini belirten şiir 
ve kompozisyonların 
okunması, halk 
oyunları ve folklor 
gösterileriyle renkle
nen Milli Eğitim 
Haftası Açılış töre
nine İlçe Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve çok sayıda 
davetli de katıldı.

Kumsaz Deniz Şenliğiyle coştu
Gemlik Belediye 
si’nin 2014 Yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
Kapsamında 
Gençali Mahallesi 
Muhtarlığıyla birlik
te organize ettiği “1. 
Geleneksel Kumsaz 
Deniz Şenlikleri” 
etkinliği büyük ilgi 
gördü. Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin yanı sıra, 
muhtarlar, sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri ve çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı Deniz Şen
liği, motorlu paraşüt 
gösterimi, yelken 
yanşları, çocuklara 
yönelik eğlence 
yanşmaları ve mini 
konserle renklendi. 
Şenliklerin açış 
konuşmasını yapan 
Gençali Mahallesi 
Muhtarı Mürüvet 
Günay, bu yıl ilkini 
gerçekleştirdikleri 
şenlikleri gelenek
sel hale getirmeyi 
hedeflediklerini 
bildirdi.

Gelecek yıl bu şen
likleri Temmuz ayın
da yapacaklarını 
vurgulayan ilçenin 
başarılı bayan 
Muhtarı Mürüyet 
Günay, Kumsaz pla
jlarında başka orga
nizasyonları da ger 
çekleştireceklerini 
vurguladı.
Desteklerinden dola 
yı Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a teşek 
kür eden Mürüvet 
Günay, Refik Yılmaz 
adına Belediye Baş 
kan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’ya 
plaket takdim etti. 
Kumsaz plajını pırıl 
pırıl yaptığını belirt
tiği Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanı Hakan

Bebek’e de plaket 
sunan Mürüvet 
Günay, katılımcılara 
da teşekkür etti. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’da, 
Muhtar Günay’ın 
taleplerini not aldık
larını vurgulayarak, 
ayrım yapmadan 
imkânlar dâhilinde 
tüm mahallelere 
yönelik hizmet ve 
yatırımların süre
ceğini vurguladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ta konuş
masında sahillere 
yönelik yatırımların 
ardından, plajlarda 
yapılan sosyal ve 
kültürel etkinliklerin 
anlam ve önemine 
dikkat çekti.

Bursa, Bilecik, Balık 
esir ve Çanakkale 
Valiliklerinin işbir
liği ile organize 
edilen “Kuruluştan 
Kurtuluşa Bisiklet 
Turuna” katılan 
pedallar Gemlik’te 
mola verdi. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Emni yet 
Müdürü Ramiz 
Ergüler tarafından 
özdilek tesislerinde 
ağırlanan bisikletçi 
ler, OsmanlI’nın baş 
langıç meridyeni 
olan Bilecik Söğüt 
ten başladıkları yol
culuklarını devam 
ettirmek için Gemlik 
İskelesinden Buru 
laş’a ait Hamdi Kara 
aslan Yolcu Gemi 
siyle Mudanya’ya 
geçtiler.
Tarihin yön lev
haları eşliğinde bu 
yıl üçüncüsü organ
ize edilen Bisiklet 
Turuna 150 bisik
letçi katıldı.

14 Eylül’de 
başlayan bisiklet 
turu farklı inanç ve 
kültürlerin kavşak 
noktası olan Iznik’in 
ardından Gemlik’te 
mola verdi. Gemlik 
protokolünün bir 
kez daha büyük bir 
içtenlikle ev sahip 
liği yaptığı bisik
letçiler, öğlen yeme 
ği molasının ardın
dan yolcu gemisi ile 
Mudanya’ya geçti 
ler. “Osmanh 
İmparatorluğunun 
Dibacesi “ dedikleri 
Bursa turunun 
ardından Balıkesir 
üzerinden Çanakka 
le’ye geçecek olan 
bisikletçiler, 19 
Eylül’de Biga ve

Çanakkale’de 250 
bin şehidimize 
selam verecekler. 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, üçüncü kez 
Gemlik’i onur
landıran pedallara 
teşekkür ederek, bu 
anlamlı gezilerinde 
başarılar ve iyi yol
culuklar dilediler. 
İlçe Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ile birlikte 
bisikletçileri Gemlik 
iskelesinden 
uğurlayan Cahit Işık 
ve Refik Yılmaz, 
şehitlerimize de 
selam göndermeyi 
ihmal etmediler.
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Tırşan Içinleıı 2 İlin 5(IC liralık ıııınııııı
Bursa’da bir kişi, 
annesinin yattığı 
yorganın içine 
gizledikleri cüzdanın 
çalındığını ifade 
ederek polise 
başvurdu.

Edinilen bilgiye göre 
olay, dün İznik 
ilçesinde saat 
16.00 sıralarında 
meydana geldi.
Müşteki Ç.T., 
annesinin yattığı

yorganın içine sak
ladıkları, görümcesi 
A.T.'ye ait el cüzdanı 
bulamayınca hemen 
telefona sarıldı, 
içinde 2 bin 500 lira 
para bulanan cüz

danın çalındığını 
söyleyen Ç.T., 
polislerden hırsızın 
bulunmasını istedi. 
Ekipler, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı

Komşuları merak 
edinceöldiiğü 

anlaşıldı
Tatla atan oionrobiUe can naran
lay Merkez Yıldırım 
ilçesi Teferrüç 
mahallesinde mey
dana geldi. İddaya 
göre, Ahmet Tiren 
(58) idaresindeki 16 
CAF 87 plakalı oto
mobil Teferrüç 
Mahallesi'ndeki 
ormanlık alanda 
bulunan toprak 
yolda iler
lerken,direksiyon 
hakimiyetini kay
betti.
Tiren, direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dince yoldan 
çıkarak uçuruma 
yuvarlandı.
Uçuruma yuvar

Izerinden maılıle çıkan 2 lıi$i gözalıınıla
Orhangazi’de üzer
lerinden 'amfeta 
m in' adı verilen 
uyuşturucu madde 
çıkan 2 kişi gözaltı
na alındı.
Alınan bilgiye göre, 
bir ihbar üzerine 
H.B. G. ile M.K. 
isimli iki kişiyi dur
duran polis, şahıs
ların üzerinde yap
tığı aramada folyo

lanan araç ağaçlara 
çarparak durabildi. 
Sürücü Ahmet 
Tiren otomobilden 
camı kırarak çıktık
tan sonra durumu 
polis ekiplerine 

kağıda sarılı birer gram amfetamin

bildirdi. Ahmet 
Tiren'in oğlu 
Serkan Tiren (27) 
ise ters dönen oto
mobilin içinde 
sıkıştı.

Olay nedeniyle 
bölgeye ifaiye, 
AFAD ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
Ekipler, uçuruma 
yuvarlanan otomo
bilde sıkışan 
Serkan Tiren'i araç
tan çıkarttı. İlk 
müdahaleleri olay 
yerinde yapılan 
yaralı baba-oğul 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Sürücü 
Ahmet Tiren'in 
aracı kullanırken 
alkollü olduğu 
bildirildi.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

isimli uyuşturucu 
madde buldu.
Gözaltına alınan 
şahıslar, 
“Kullanmak için 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde satın 
almak, kabul etmek 
ve bulundurmak” 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

İznik ilçesinde, tek 
başına yaşayan 
yaşlı kadın evinde 
ölü bulundu. 
Kutalmışoğlu Şah 
Caddesi'nde tek 
başına yaşadığı 
öğrenilen 72 yaşın
daki Habibe Irıs'ı 
komşuları merak 
etti. 15 gün önce 
komşusunun sün
net düğününe 
katılan ve o gün
den sonra bir daha 
haber alınamayan 
Irıs'ı merak eden 
kapı komşuları 
kapıyı çaldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

İçeriden ses gelme 
yen evden yayılan 
kötü kokular kom 
şuları şüphelendir
di. Kilitli olmayan 
kapıyı açarak içeri 
giren komşuları, 
yaşlı kadının 
çürümüş cesedi ile 
karşılaştı. Olay yer
ine çağrılan emni 
yet ekipleri, evde 
ve ceset üzerinde 
incelemelerde 
bulundu. Yaşlı 
kadının cesedi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. -

Bursa’da sok protesto: Gergin anlar yaşamlı
Bursa’da yeni 
eğitim öğretim yılı 
açılışı sebebiyle 
Milli Eğitim Müdürü 
bir okulda konuşma 
yaparken, protokol 
koltuklarında oturan 
muhalif sendikaların 
başkan ve yönetici
leri protesto yaptı. 
Okul müdürleri 
tayinlerinden dolayı 
Milli Eğitim 
Müdürü'nü protesto 
eden sendika 

yöneticileri slogan 
da attılar. Vali Münir 
Ka rai oğlu da pro
gramında olmasına 
rağmen açılışa git
meyi son dakikada 
iptal etti.
Bursa’da 2014-2015 
öğretim yılı olaylı 
başladı. Türk 
Eğıtim-Sen, Eğitim
sen, Eğitim-iş, Aktif 
Eğitim-Sen üyeleri, 
merkez Yıldırım ilçe
si Yunus Emre 

llkokulu'ndaki 
ilköğretim haftası 
kutlama programın
da il Milli Eğitim 
Müdürü Veli 
Sarıkaya’yı protesto 
ettiler. 4 yılını 
dolduran okul 
müdürlerinin 75 
puanın altında 
Kalanlarının 
görevden alındığı 
gerekçesiyle tepki 
gösteren muhalif 
sendikaların 

başkanları Sarıkaya 
aleyhinde slogan 
aftılan irMilfî Eğitim 
Müdürü Veli 
Sarıkaya, protesto
lar eşliğinde konuş
masını tamamladı. 
Sendika üyeleri İl 
Milli Eğitim Müdürü 
konuşmasını 
tamamlamasının 
ardından okul bah 
çesinden alkışlarla 
ayrıldı.
Bu sırada sendika

üyelerine tepki 
gösteren öğrenci
yakınlarıyla 
sendikacılar arasın

da tartışma yaşandı. 
Sendikacılar tartış
maların eşliğinde 
okuldan ayrıldılar.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ATIŞMA....
Osman Durdu, Müdürlerin imzasının bulun

madığı Yapı Kullanma Belgelerini, Belediye 
Başkan mı imzalamadığını, önüne yine gelse 
imzalamayacağını söylediğini belirterek, 
Başkanın imzalamadığı bu belgeleri neden 
Ömer Uslu’nun imzaladığını soruyor.

Ömer Uslu, başkanın bulunmadığı bir 
günde, yerini vekaleten bıraktığı bir kişi.

Uslu’nun bu belgeleri bir veya 2 günlük 
vekalet dönemi ele alıp çözmesi, danışıklı 
dövüştür.

Aynı Borusan ve Çimtaş’a satılan arsaların 
Belediye Başkanı’nın bulunmadığı, yerine 
encümende başkanvekilliği yapan Mehmet 
Çelik’in bulunduğu bir günde satış kararının 
çıkması gibi....

Her bu islerde kurnazlık var.
Bu tür olayları kulakları çınlasın Mehmet 

Turgut’ta yapardı.
Yasal olarak suç olan bir konuda, başkanın 

imzalamadığı belgeleri, başkanvekilinin imza
lamasında bir terslik yok mu sizce...

Bence var.
Bence Başkan meclis üyesi arkadaşını ateşe 

atmaktadır.
Konu yargıya gittiğinde ne olacak?
Çimtaş ve Borusari’a satılan arsaların 

hukuksuz olduğu iddialarına karşı çıkılmıştı 
ama sonunda yargı satışı iptal etti.

Danıştay bu karan onaylarsa, Belediyenin 
kasasına usulsuz giren 25 milyon liranın geri 
ödemesi söz konusu..

Şimdi o’nun formülünü anyorlar.
Ne yapmak istiyorlar. Yasada takas diye bir 

madde var.
Belediye’hin bir mülkünü, başka bir mülkle 

takas yapması!
Borusan ve Çimtaş’a arsa aldırıp, sattıkları 

yerle takasının yapılmasına çalışıyor.
Refik Yılmaz dün yaptığı açıklamada MHPyi 

suçluyor.
Camilere karşı çıktığını, holdinglerden, 

patronlardan değil halktan oy aldığını söylü 
yor.

Peki Belediyenin 60 dönüm arsasını artık- 
parsel diye kime sattınız.

Holdinglere!
Buradan aldığınız paralarla hizmet yapıp, 

halktan oy aldınız.
Hangi dönemde Gemlik Belediyesi’nin 

kasasına bir kerede 25 milyon lira girdi.
Mal sahiplerinin mülklerinin olduğu arsası

na, plan değişikliği yaparak cami yapıyor
sunuz.

Islamiyette zorla halkın elinden malını alıp 
yerine cami yapmak var mı?

Hamidiye Mahallesine yapılacak cami ile 
merkeze yapılan Asım Kocabıyık Camii 
arasında kaç metre uzaklık var.

MHP yapı kullanma belgeleri için Mecliste 
bir komisyon kurulmasını istiyor, bunu da 
açıkça söylüyor.

Amaç üzüm yemek, kavga etmek değil.

Yılmaz, "Bizi fturaya halk getirdi”
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu’nun açıkla
malarına cevap 
verdi.
MHP ilçe Yöneti 
mine atfen, "Bizi 
buraya holdingler, 
işadamları değil, 
halk getirdi. ” diye 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Hiç kimse 
den maddi destek 
almadık. Kimseye 
diyet borcumuz yok. 
Biz, sadece millete 
hizmet etme borcu 
nu ödüyoruz.” dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu’nun 
40’a yakın yapı kul
lanma belgelerinin 
Belediye Başkanve 
kili tarafından imza
lanmasını eleştirip, 
Refik Yılmaz hakkın
da, "30 Mart seçim
lerinin diyetini ödü 
yor” demesine tepki 
gösteren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Halkın sorunlannı 
çözmek için 
siyaset yapılır. 
Belediye Başkanve 
kili olarak görev

ŞAMPİYON ŞÜKRİYE OLDU
Gemlik Belediye 
si’nin, Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
İlçe Gençlik ve Spor 
Hizmetleri 
Müdürlüğü ile birlik
te organize ettiği 
Mahalleler Arası 
Futbol Şampiy
onasında şampiyon
luğu Şükriye 
Mahallesi elde etti. 
Final Maçında 
Şahinyurdu 
Mahallesini 4-1 
yenen kırmızı 
beyazlılar, bu yıl 
beşincisi organize 
edilen turnuvada 
oynadıkları dördün 
cü final maçında 
ikinci kez şampiyon
luğa ulaştılar. 
Gemlik Atatürk 
Stadyumunda 
karşılaşan Şükriye 
ve Şahinyurdu

Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nce onaylı 14160400EX066253 sayı ve 
18.08.2014 tarihli ve 14160400EX063774 sayı 07.08.2014 tarihli 

ihracat beyananmeleri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Emaş Plastik San.ve Tic, AŞ.

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden onaylı F 0488254 Numaralı 
EUR'. T belge' Kayıptır.' Hükümsüzdür.

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TUR.VE TIC.A.Ş.

yapan arkadaşımız 
Sayın Ömer Uslu, 
müteahhitlikten 
gelmektedir.

İNSİYATİF 
KULLANDI
Bu nedenle bir kısım 
vatandaşlarımızın 
yapmış olduğu 
inşaatlarla ilgili 
inisiyatif kullanmak 
üzere genel kabul 
yaparak, yapı kullan
ma belgesi tanzim 
etmiştir.
Yapı kullanma alan 
şahıslar arasında 
MHP’li iki belediye 
meclis üyesinin de 
inşaatları vardır. 
Hiçbir siyasi görüş 
ayrımı yapılmaksızın 
meclis üyesi 
arkadaşımız kamuyu 
zarara uğratmadan 
sorun çözmüştür. 
Sorunların çözülme

Mahalleleri futbol 
takımları oynadıkları 
oyun ile adeta 
nefesleri kestiler. 
Futbol resitali sunan 
taraflardan Şükriye, 
gol pozisyonlarını 
daha iyi değer
lendiren takım 
olurken, sahadan da 
4-1 galip ayrılmayı 
başardı. 
Sekiz takımın iki 
grupta eşleşerek 
oynadığı karşılaş
malarda üçüncülüğü 
de Fevziye 

sinden MHP İlçe 
Başkanı niçin rahat
sız olmaktadır?" 
diye konuştu.
MHP’nin genel 
siyasi tutumunun 
artık kendilerini hiç 
şaşırtmadığını vur
gulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve ekibinin 
daha önce de uzun 
yıllar Gemlik’in has
retini çektiği Çarşı 
Cami’inin yapımın
dan rahatsız olduğu
na dikkat çekti. 
MHP’lilerin cami 
yapacak başka alan 
olmadığını bildikleri 
halde, belediye 
binasının yıkımına 
karşı çıkıp, yargıya 
taşıdıklarını hatırla
tan Refik Yılmaz, 
yapımı devam eden 
Ak Şemsettin Camii 
planına da CHP’liler 
çekimser oy verir 
ken, MHP’lilerin ret 
oyu verdiğini anım
sattı.
MHP’nin yapılan 
hizmetlere yönelik 
her türlü engelle
meyi siyaset 
sandığını açıklayan

Mahallesi elde etti. 
Turnuvada gol kralı 
Şükriye’den 17 gol 
atan Ferhat Okumuş 
olurken, en başarılı 
kaleci de yine aynı 
takımdan Mehmet 
Aydın oldu. En cen
tilmen takım İslam 
Köy futbol takımı 
seçilirken, en 
başarılı antrenör 
ödülüne de şampiy
on Şükriye’nin 
Teknik Direktörü 
Hüseyin Gedik layık 
görüldü.

Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Yine 
Dereboyu Mevkiinde 
Hamidiye Mahalle 
sinin ihtiyacını 
karşılayacak cami 
planı için seçimden 
önce Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
"evet" oyu kullanan 
MHP grubu, seçim
den sonra aynı cami 
ye "Ret" oyu ver
miştir. Onun için 
halkın sorunlarının 
çözü mü ne yönelik 
işlemlerde, anlaşılan 
o ki; MHP kamuoyu 
nu şaşırtmaya 
devam edecektir” 
dedi.
HALK GETİRDİ 
“Bizi buraya halk 
getirdi. Hiçbir 
Holding ve işada 
mından ve hiç 
kimseden maddi 
destek almadık, 
diyet borcumuz 
yok” şeklinde 
konuşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, millete 
hizmet borcunu 
ödediklerini ve 
hizmete ve yatırım
lara devam edecek
lerini söyledi.

Şampiyonlara ve 
dereceye girenlere 
ödülleri Kaymakam 
Cahit Işık, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç ve Belediye 
Meclis üyeleri 
tarafından verildi. 
Turnuva sonunda 
Şampiyon Şükriyeli 
futbolcular taraftar
larıyla birlikte 
“Şeker Oğlan” 
oyunu oynayıp, 
horon teptiler. 
Turnuva sonrasında 
bu yıl beşincisini 
organize eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz adına, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’ya da plaket 
takdim edildi.
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GTSO’nıın; odalar arası işbirliği 
«e geliştirme ziyaretleri başladı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasının, 
Odalar arası iş bir
liğinin geliştirilmesi, 
diyalogların arttırıl
ması, farklı uygula
maların incelenmesi 
amacı ile başlattığı 
Karadeniz Odaları 
ziyaretlerini tamam
ladı. Hafta sonunda 
düzenlenen organi
zasyona; Oda yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Başkan 
Vekilleri Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocaoğlu, Yönetim 
Kurulu Sayman 
Üyesi Ergin Eren 
oğlu, Yönetim Kuru 
lu Üyeleri Mehmet 
Anar, Fikret Mete, 
Meclis Başkan 
Vekilleri; Zafer Işık, 
Abdulfetah Ballı ve 
Genel Sekreter 
Agah Arda ve Meclis 
Üyelerinden oluşan 
18 kişilik heyet 
katıldı.
Ziyaret Kapsamında 
İlk Olarak Samsun 
TSO Ziyaret Edildi 
Karadeniz turunu 
çıkan oda heyeti, 
Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
konuğu oldu. Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Kurtuluş Savaşı’nın 
başladığı nokta olan 
Samsun, gerçekten

çok güzel bir şehir. 
Herkesin bu güzel 
şehri görmesi lazım” 
dedi.
Oda heyetini; Sam 
sun TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih 
Zeki Murzioğlu, 
Samsun TSO Baş 
kan Yardımcıları Ha 
luk Akyüz ve Muşta 
fa Kemal Şahin 
tarafından ağırlandı. 
Ziyarette konuşan 
GTSO Yönetim 
Kurulu Balkar*.*.
Kemal Akıt; “Misafir 
perverliklerinden 
dolayı Samsun 
TSO’ya teşekkür 
ederiz., Samsun’a 
Kurtuluş Savaşı’nın 
ilk başlangıç noktası 
olan Samsun’u gör 
mekten çok mutlu 
olduk. Samsun, 
Türkiye’de ayrı özel
liği olan, tarihe mâl 
olmuş bir şehir. Kısa 

cası Samsun, hepi 
mizin gönlünde olan 
bir şehir. Herkesin 
bu güzel şehri gör 
mesi lazım. Sizi de 
bu şehre kattığınız 
güzelliklerden dolayı 
gönülden kutluyo
rum. Ziyaretimizde 
kurumlar arası güzel 
bir diyalog kurduğu 
nuzu da gördüm. Bu 
şehirler için çok 
önemli. Kurumlar 
arasında diyalog 
olan şehirler daima 
kazanır ve kalkınır. 
Ama tersi olup da 
ilişkiler aksıyorsa o 
şehir kaybeder. Siz 
bu yönden şanslı bir 
kentsiniz. Bizi er bu 
görevlerde fahri 
olarak bulunuyoruz. 
Üyelerimize ne kadar 
çok katkı verirsek o 
kadar çok mutlu 
oluyoruz. Bu güzel 
sıcak karşılamanız
dan dolayı sîzlere 
çok teşekkür ediyo

rum. Biz de sîzleri 
ilçemize bekliyoruz. 
İnşallah yaptığımız 
bu ziyaret iki Oda 
arasında güzel ilişki
lerin gelişmesine 
neden olur. Ben 
buna inanıyorum" 
diyerek duygularını 
ifade etti.
Samsun TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Salih Zeki 
Murzioğlu ise, 
“Sîzleri şehrimizde 
ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyuyo
rum. Ayrıca, aranız
da hemşehrimiz olan 
Oda Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım’ı da bugün 
burada görmek bizle 
re bize ayrı bir mut
luluk verdi. Samsun, 
güçlü ve zayıf yön
lerini tespit etmiş, 
kendisi için yol hari
tasını belirlemiş, her 

şeyden önemlisi fır
satları değerlendire
bilmek adına tüm 
kamu ve özel sektör
lerle beraber birlik 
ve beraberlik ruhu
nun tesis edildiği bir 
kenttir.” dedi

ORDU ZİYARETİ 
GTSO heyeti; daha 
sonra Ordu TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Servet 
Şahin, Meclis Başka 
nı Ufuk Ünal, Yöne 
tim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Nasuhbeyoğlu 
tarafından karşı
landı.
Ordu TSO Hizmet 
Binasında ağırlanan 
oda heyeti ile, 
karşılıklı olarak 
illerin ve bölgelerin 
ekonomileri, ticari 
yapıları konusunda 
bilgi alışverişinde 
bulunuldu.
Gerçekleştirilen 
samimi sohbet son
rasında Ordu TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Servet 
Şahin ve Meclis 
Başkanı Ufuk Ünal 
ve GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt karşılıklı 
anı takdiminde 
bulundular.
Ordu TSO’nun ev 
sahipliğinde 
Boztepe tesislerinde 

gerçekleştirilen 
yemek sonrasında 
söz alan oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Türkiye de 365 adet 
oda var buda demek 
oluyor ki bizlerin 365 
tane kardeşi var. 
Yolumuzda çok 
kıymetli odalar var. 
Arkadaşlarımız 
adına bizi eri ağır
ladığınız için ç ok 
teşekkür ederim. 
Ticari anlamda da 
olabilir herhangi bir 
konudaki ihtiyaç da 
olabilir. Birbirimize 
her hususta 
kenetlenmeliyiz. 
Siz güzel insanları 
kendi memleke
timizde de görmek 
isteriz, misafirper
verliğinizden dolayı 
sizlere tekrar 
teşekkür ederiz” 
dedi.
Ordu TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Servet Şahin ise, 
“Buraya gelerek bîz- 
leri onurlandırdınız. 
Size ve heyetinize 
teşekkür ederiz. 
Birlik ve beraber
liğimizin devamlılığı 
için bizi erde s izi eri 
ziyaret etmek 
isteriz” dedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası heyeti 
gece geç saatlerde 
ilçeye dönüş yaptı.

ACİL SATILIK DAİRE
ÇUKURBAHÇE BIM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

Gemlik Gümrük müdürlüğünden onaylı 
F 0401979 Nolu EUR.1 dolaşım belgesi ve 

numaran 
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beyannamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
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öt Kristal ve Metal 
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hırsa'ia Metro VanM ürelilML tedel keli tren
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altepe: 
"Başarılı tramvay 
uygulamasından 
sonra Bursa yine 
aynı şekilde metro 
vagonlarını da üret
meye başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye'nin ilk yerli 
tramvayının ardın
dan Bursa'da yine 
aynı şekilde metro 
vagonlarının da 
üretilmeye başladı 
ğım belirterek, 
"Bundan sonra 
inşallah metro 
vagonlarımız da 
başta Bursaray 
olmak üzere tüm 
metro hatlarında 
görev yapabilecek. 
Adım adım hızlı 
trenin üretimi de 
burada gerçekleş! 
yor. Kısa zaman 
sonra artık hızlı 
trenin tamamı 
Bursa'da üretilebilir 
hale gelecek" dedi. 
Raylı sistemler 
alanında üretim 
yapan ve Büyük 
şehir Belediyesinin 

danışmanlığında 
Türkiye'nin ilk yerli 
tramvayını üreten 
Durmazlar 
Fabrikası'nı ziyaret 
eden Altepe, burada 
Raylı Sistemler 
Genel Müdürü 
Ahmet Civan'dan 
Türkiye'nin ilk metro 
vagonu üretim 
bandındaki çalış
malar hakkında 
bilgi aldı. 
Metropoliten kent
lerin en önemli prob
leminin ulaşım 
olduğunu belirten 
Altepe, belediyeler 
olarak bütçenin yak
laşık üçte ikisini 
yaşanan ulaşım 
sıkıntısını gidermek 
için kullandıklarını 
ve bu uğurda ilk 
etapta kokusuz, 
dumansız ve gürültü 
süz ulaşım şekli 
olan raylı sistemleri 
tercih ettiklerini 
ifade etti. 
Türkiye'nin ilk yerli 
tramvayının 
Bursa'da üretildiğini 
hatırlatan Altepe, 
"Bu araçlar, dünya
da emsalleriyle

yarışacak kalitede 
yapıldı. Şu anda 
başta Bursa olmak 
üzere kent cad
delerinde başarıyla 
boy gösteriyor. 
Avrupa araçlarının 
gidemediği eğim
lerde bile hiçbir 
problem yaşamak
sızın yol alıyor. 
İnşallah hızlı treni de 
üreterek, Bursa'yı 
raylı sistemler 
alanında dünya lig
ine sokacağız" dedi. 
Başarılı tramvay 
uygulamasından 
sonra Bursa'nın yine 
aynı şekilde metro 

vagonlarını da üret
meye başladığını 
dile getiren Altepe, 
"Bundan sonra 
inşallah metro 
vagonlarımız da 
başta Bursaray 
olmak üzere tüm 
metro hatlarında 
görev yapabilecek. 
Gerek tramvay 
gerekse metro hat
larında yerli araçları 
kullanabileceğiz" 
diye konuştu.

"Adım adım hızlı 
trenin üretimi de 
burada 
gerçekleşiyor”

Türkiye'nin yerli 
metro vagonu 
üreten 6'ncı ülke, 
firmanın da 7'nci 
firma olduğunu vur
gulayan Altepe, 
"Bundan sonra 
metro vagonlanmız 
da istatistiklere dahil 
olacak. Bursa olarak 
bu başarıya imza 
atmanın onurunu 
yaşıyoruz. Emeği 
geçen, katkısı olan 
herkese teşekkür 
ediyorum. Bursa'ya 
ve ekonomimize 
hayırlı Uğurlu olsun" 
açıklamasında

bulundu.
Altepe, fabrika 
ziyareti kapsamında 
üretimi yapılan yük
sek teknolojiye 
sahip hızlı tren alt 
yapı taşıyıcı parça 
larını da inceledi. 
Bursa'nın otomo
tivde önemli bir 
merkez olduğunu, 
tramvay üretimiyle 
dikkatleri üzerine 
çektiğini aktaran 
Altepe, hızlı tren 
taşıyıcı alt parça 
üretiminin Bursa'nın 
imajına ciddi katkı 
sağladığını vurgu
ladı.
Hızlı tren taşıyıcı alt 
parçalarının 
Bursa'da üretimi 
yapılan yüksek 
teknolojili en önemli 
öğelerden biri 
olduğunu kaydeden 
Altepe, "Adım adım 
hızlı trenin üretimi 
de burada gerçek
leşiyor. Kısa zaman 
sonra artık hızlı 
trenin tamamı 
Bursa'da üretilebilir 
hale gelecek" 
ifadelerini kullandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

EN ÜZEl ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN
GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
GÜLER AJANS

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

Tel : (0.224) 513 96 83

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dolanalı ilk hazımlı maçında 5 ledi
Gemlik Çotanakspor 
A takımı, hazırlık 
çalışmalarında, ilk 
hazırlık maçını, 1. 
Amatör Kümenin 
iddialı takımlarından 
Orhangazi Hürspor 
ile yaptı.
Orhangazi’de 
oynanan maçta, 
Çotanakspor ilk 
yarıya A takımı ile 
çıkarken, ilerleyen 
dakikalarda, genç 
oyuncularına yer 
verdi.
Maçın henüz

Çotanakspor’un 
yoğun baskısına 
fazla dayanamadı. 
2O.dakikada 
Emre’nin golüyle, 
Çotanakspor eşitliği 
yakaladı. 40.dakika
da Nedrettin ile sko 
ru 2-1 yapan Gemlik 
ekibi, ilk yarıyı da 
önde kapattı.
Maçın ikinci yarısın
da gençlere de şans 
veren Çotanakspor, 
baskısına tüm 
hızıyla devam 
etti.

Selim’in 2 ve 
Hüseyin’in de bir 
gol attığı ikinci yarı 
sonrasında, 
Çotanakspor 
karşılaşmayı 5-1 
kazandı.
Takımın bir arada 
yeni oynamaya 
başlamasına rağ
men, uyumu ve 
aldığı sonuç göz 
doldururken, 
Süper Amatör 
Küme’ye çıkmak 
adına iddiasını da 
ortaya koydu.

Saadet Partisi İlçe 
Başkanhğı’mn aylık 
olarak organize 
ettiği divan toplan
tısı parti merkezinde 
yapıldı.
Aynı zamanda 2015 
genel seçimlerinin 
de startının verildiği 
ilçe divan toplantısı
na ilçe yönetici
lerinin yanı sıra 
Bursa il başkanlığın
dan Kadir Azizkaya 
ve Ahmet Akmaz’da 
katılarak çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi.
Divan toplantısının 
açılış konuşmasını 
yapan Saadet Partisi 
ilçe başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız,

Gemlik Belediyesi 
nin spora verdiği 
desteği izlediklerini 
belirterek, “Spora 
destek verilmesini 
tabiki destekliyoruz 

ancak burada bir 
yanlış var.
Bakıyoruz köyün 
birisine ikinci futbol 
sahasının temeli 
atılırken, ilçe 

merkezinde bir 
tuvalet yok. Erkek 
vatandaşlarımız 
kahvehane ve bezeri 
yerlerde ihtiyaçlarını 
giderirken, anaları 

mız bacılarımız 
kısacası bayan 
halkımız adeta 
zulüm yaşıyor. 
Bunun yanı sıra 
balık satış yerlerim
izin içler acısı mod
ern bir balık satış 
yeri yapılmıyor, oto
büslerde halen 
vatandaşlarımız çile 
çekiyor. Bunun 
üstüne birde son 
dönemde sıkça 
Gemlik kamuoyunu 
meşgul eden yapı 
kullanma izinleriyle 
ilgili Başkanın ben 
olsaydım imzala- 
mazdım diyip kendi 
vekalet verdiği 
adamına arka çıkma
ması bu da demek 

oluyorki kendi 
adamının yaptığının 
arkasında durmayan 
bir başkan Gemlik 
ve Gemlik halkının 
arkasında durmaz. 
Yerel yönetimlerin 
işi sadece futbol 
sahası yapmak, 
Çarşı Pazar gezmek 
değildir. Belediyenin 
bu konudaki sıkın- 
tılan acilen çözmesi
ni bekliyoruz dedi. 
Toplantıda Bursa il 
yöneticileri Aziz 
Kaya ve Ahmet 
Akmaz’da birer 
konuşma yaparak 
seçimler için çeşitli 
önerilerde bulundu
lar.

Yeşil BursaYa 3 Puan Morali
Spor Toto 3'üncü 
Lig 2'nci Grup'ta 
mücadele veren 
Yeşil Bursa, sezo
nun ilk deplasman 
galibiyetini, grubun 
iddialı takımlarından 
Dardanelspor 
karşısında aldı. 
Spor Toto 3'üncü 
Lig 2'nci Grup'ta 
mücadele veren 
Yeşil Bursa, sezo
nun ilk deplasman 
galibiyetini, grubun 
iddialı takımlarından 
Dardanelspor 
karşısında aldı. 
Çanakkale Stadı'nın

bakımda olması mücadeleyi 2-0 bolla aJk'§ ald': Y®5''
nedeniyle kazanan yeşil beya- Bursa teknik dırek-
İstanbul'da oynanan zlılar, oynadıkları fut- tor Faruk Korkmaz,

"Oyunun genelinde 
iyiydik. Rakibimize 
sadece 1 pozisyon 
verdik. Net bir gali
biyet aldık.
Dardanelspor maçı 
genç oyuncularımız 
için gerçekten zorlu 
bir deplasmandı, ilk 
5'te yer alabilme 
açısından önemli bir 
galibiyet aldık.
Performansımızın 
artacağını düşünü 
yorum" dedi.
RAKİP İDDİALI 
Eyüpspor 
Bu hafta sonu 
cumartesi günü

gruplarının iddialı 
takımlarından 
Eyüpspor ile 
karşılaşacaklarına 
dikkati çeken 
Faruk Korkmaz, 
"Eyüpspor 
şampiyonluk adayı 
bir takım. Şu an 
ligde oynadığı 2 
maçını da kazandı 
ve averajla üçüncü 
sırada yer alıyor. 
Hedefimiz bu zorlu 
maçtan puanla 
ayrılarak moralimizi 
daha yukarılara 
taşıyabilmek" diye 
konuştu.
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(Hıullara yeni düzenleme: 
İbadethane zorunluluğu aetirliai

Bakanlığın yönet
melikte yaptığı 
değişiklikle, tüm 
ortaöğretim okulları
na ibadethane 
zorunluluğu 
getirildi.
“Okulda ibadethane 
ihtiyacı için doğal 
aydınlatmalı mekan 
ayrılır” ifadesinin de 
yer aldığı değişiklik
te, ibadetin özüne 
uygun mekanın tah
sis edilmesine 
imkan sağlandı. 
Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın bu 
yeni düzenlemesiyle 
birlikte artık öğren
cilerin göğüslerini 
gere gere ibadetleri
ni yapabileceğini 
söyledi.
Gündoğdu, Milli 
Eğitim Bakanhğı’na 
bağlı okullarda 
ibadetlerini yerine 
getirmek isteyen 
öğrencilere okul 
idarelerince 
mümkün olan 
kolaylıkların göster
ilmesi gerektiği

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ftMlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

yönünde bir genel
genin olduğunu 
ancak bu zamana 
kadar uygulan
madığını söyledi. 
Gündoğdu, Batı 
ülkelerinde bile 
denize açılmış bir 
donanmada bir 
Müslüman asker 
varsa onun için 
ibadetini yapabile
ceği bir nezih yer 
tahsis edildiğini, 
diğer dinler mensup 
insanlar için ise 
kilise gibi inanç hür
riyetine yönelik 
uygulamalar 
olduğunu hatırlattı. 
Yüzde 99’u

SATIUK ZEHİNÜK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

Müslüman olan 
ülkemizde bu genel
genin yıllarca yok 
sayıldığını kaydeden 
Gündoğdu, “Bazı iyi 
niyetli yöneticiler bu 
genelgeye daya
narak bir şeyler yap
maya kalkışınca da 
hemen irtica yaygar
aları çıkarıldı. Yani 
bir şekilde devlet 
dairelerinde, 
okullarda namaz kıl
mak isteyenler ya 
hor görüldü ya da 
en izbe yerlerde 
namaz kılabildiler” 
dedi.
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın 13

Aralık 1977 tarihinde 
yayınladığı, “İbadet 
etmek isteyen 
öğrenciler hakkında 
18079 sayılı 
genelgede, 
“Bakanlığımıza bağlı 
okullarda ders saat
leri dışında ibadet
lerini yerine 
getirmek isteyen 
öğrencilere okul 
idarelerince 
mümkün olan 
kolaylıkların göster
ilmesi gerekmekte
dir” ifadeleri yer 
alıyor. Ancak bu 
genelge yıllarca yok 
sayılarak uygulan
mamıştı.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

ELEMANIM
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Haziran ayı İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik yukarı yaştaki istih- RpM■R 1 '■ '■ î ~ JL’ ir I *• •! I arındırılmış istihdam
Kurumu, Haziran ayı dam edilenlerin • {MH , -j ■L5 j ' _^gjt - it' A sayısı bir önceki
^"«•’alk'işgucu sayısı 26 milyon 586 W ■gflgSR- döneme göre 96 bin
istatistiklerim açık- bin kışı, istihdam * L “ RK”** 1 affıP ' *1 "2ll . t/Y kişi azalarak 25 mily-

Türkiye İstatistik
Kurumu, Haziran ayı
hanehalkı işgücü
istatistiklerini açık-
ladı
Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı yaş- 
takilerde işsiz sayısı 
2014 yılı Haziran 
döneminde 2 milyon 
654 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise 
%9,1 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik 
oranı erkeklerde 
%8,3 kadınlarda ise 
%10,9 oldu. Aynı 
dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı %11,1 
olarak tahmin edildi. 
15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik 
oranı %16,7 iken,15- 
64 yaş grubunda bu 
oran %9,3 olarak 
gerçekleşti.

oranı ise %46,7 oldu. 
Bu oran erkeklerde 
%66,3, kadınlarda 
ise %27,6 olarak 
gerçekleşti.
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 5 milyon 937 
bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 20 milyon 
650 bin kişi olarak 
gerçekleşti. İstihdam 
edilenlerin %22,3’ü 
tarım, %20,1’i 
sanayi, %7,4’ü 
inşaat, %50,3’ü ise 
hizmetler sek
töründe yer aldı.

kişi azalarak 25 mily*

İstihdam oranı 
%46,7 oldu

İşgücüne katılma 
oranı %51,3 olarak 
gerçekleşti

Haziran 2014 döne
minde 15 ve daha

İşgücü nüfusu 2014 
yılı Haziran döne
minde 29 milyon 240 
bin kişi, işgücüne

katılma oranı ise 
%51,3 olarak gerçek
leşti. İşgücüne katıl
ma oranı erkeklerde 
%72,3 kadınlarda ise 
%30,9 oldu.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmamış temel 
işgücü göstergeleri, 
Haziran 2014

Kayıt dışı çalışan
ların oranı %36,4 
olarak gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan 
çalışanların oranı 
2014 yılı Haziran 
döneminde %36,4

olarak gerçekleşti. 
Bu oran tarım sek
töründe %83,6 iken, 
tarım dışı sektör
lerde %22,8 oldu. 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istihdam 
azaldı, işsiz sayısı 
arttı
Mevsim etkilerinden

on 859 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
İstihdam oranı ise 
0,2 puanlık azalış ile 
%45,4 oldu.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsizlerin 
sayısında 2014 yılı 
Haziran döneminde, 
bir önceki döneme 
göre 115 bin kişilik 
artış gerçekleşti. 
İşsizlik oranı ise 0,4 
puanlık artış ile %9,9 
oldu.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış 
işgücüne katılma 
oranı bir önceki 
döneme göre 0,1 
puanlık azalış ile 
%50,4 olarak gerçek
leşti. Ekonomik 
faaliyete göre istih
dam edilenlerde en 
fazla artış 62 bin kişi 
ile hizmet sek
töründe gerçekleşti.

Çiftçiye merhem olacak destek neliiior
Tarım Kredi 
Kooperatifleri (TTK) 
Genel Müdürü 
Abdullah Kutlu, 
kuraklık nedeniyle 
sıkıntılı bir dönem 
geçiren çiftçilere 
2015’de 6,5 milyar 
lira tutarında kredi 
ile derman olmaya 
çalışacaklarını 
söyledi.
2013 yılında 5,2 mil
yar liralık kredi 
desteği verdiklerini

ifade eden Kutlu, bu 
yıl ise 5,7 milyar lira 
olarak koydukları 
hedefin aşılarak 6 
milyar liraya yak
laştığını kaydetti. 
Türkiye'de 35 bin 
351 yerleşim birim
inde 16 bölge 
birliği, bin 631 
kooperatifi ve 193 
hizmet bürosu ile 1.1 
milyon çiftçi ortağı
na bin 740'ı ziraat 
mühendisi olmak

üzere 7 bin 693 per
sonel ile hizmet 
veren TTK Genel

Müdürü Kutlu, 
gazetecilere kuru
mun önümüzdeki

dönem hedeflerini 
anlattı.

KEFİLSİZ VE 
İPOTEKSİZ KREDİ 
DÖNEMİ 
2002'de bugünkü 
sayı ile ortak 
başına 3 bin lira olan 
kredi limitinin 
şimdilerde 500 bin 
liraya yükseltildiğini 
belirten Kutlu, 
çiftçiye kullandırılan 
kredi faizlerinin ise

yüzde sıfır ile 8 
arasında olduğunu 
kaydetti. Kredilerin 
geri dönüşünün 
geçmişte yüzde 50 
seviyesinde 
olduğunu vurgu
layan Kutlu, 
oranın şimdi yüzde 
98'e çıktığını 
belirterek, kefilsiz ve 
ipoteksiz kredi 
uygulamasına da 
başladıklarını 
söyledi.

G 
E

—ULHUU ILLUUNLM----- ULSMIUAIULLLU 1 111
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
OmıBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Aotsarlîlz A7

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 94M VAPUR-FERİBOT

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

Kaymakamlık 513 10 51
CaSavcılığı • 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ASKerilK ^D. O1J 1U Of
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42M 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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■ k w ULAŞIM

R
Pamukkal* ®12 °° 2®
DEMİZ UÇAâl #1» ®® 13
Paçasua Akmlo Seyahat 014 <3 02
METRO ®13 12 48
Aydın Turizm 01 ® 20 77
80zar Turizm 012 1° 72
Kanbaroplu-Eaada» 014 40 40
Anrtur ®1* 47 71
Kamil Koç 012 O1 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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 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

1 Akcan Potrol
MAR-PET 313 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 4S
Beyza Potrol o-i 3 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4975 
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)

iiiminıM
VENÜS SİNEMASI

DABBEZEHR-İ
CİN: 11:30-14:00- 
16:30*19:00*21:30 

AYNI YILDIZIN
ALTINDA; 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

5133321



İGemlikKMrfezM

I GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 7 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ... 
^nginffeircan 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

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

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vwwv.manastiremlak.sahibinden.com
vwM.ilan.com.tr/manastiremlak


KAVLAK’wO<)rtANİN HAZİNİ.

DOĞANIN HAZÎNESİ
Kestane Şekeri <| 
Yöresel Reçeller" 
[Kozmetik Ürünler

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

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

[kavlak]
TkAVLAK'

»W

www.kavlak.com.trŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (istiklal Cad.) - Yalova Yolu Şatış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)
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W
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Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:1973

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...
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Yüksek Mimar Çelik Erengezgin; beton binalar arasındaki riskli faktörlere dikkat çekti

TO1IİMMM
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MİLLİ EĞİTİMDE PARALEL YAPILANMA
Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneği dün 

duyarlı bir topluluk olarak bir basın açıklaması 
yaptı.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı pazartesi 
günü başladı.Gemlik'te 20 bine yakın öğrenci 
ders başı yaptı.

Veliler, çocukları sabah evden çıkarken, her 
zaman olduğu gibi, “Allah, zihin açıklığı 
versin" sözleriyle uğurladılar.

Bu yıl, Gemlik’te ve okulların büyük çoğun
luğunda okul yöneticilerin görevden alın
masının şoku yaşanıyor. Devamı sayfa 4'de

Gemlik Belediye 
sl’nin 2014 yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
Kapsamında ağır
ladığı Yüksek Mimar 
Çelik Erengezgin, 
kendi enerjisini 
üreten, kendini ısıtıp, 
soğutabllen, aydınla
tan ve deprem riski 
taşımayan güneş

evlerini anlattı. 
Güneş ve Toprağın 
önemi konusunda da 
çarpıcı açıklamalarda 
bulunan Yüksek 
Mimar Çelik 
Erengezgin, ahşap 
yapılar ile beton 
binalar arasındaki 
riskli faktörlere 
dikkat çekti. 2’de

unuw.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Mayıs ayından beri hastalara 
verilemeyen Tomografi(MR) 

çekimlerine dün yeniden başlandı... 

Devlet Hastanesi
BURTOM ile MR 
anlaşması yaptı
Gemlik halkımıza ve civar ilçelerine 

daha hızlı ve daha kaliteli hizmet 
sunabilmek amacıyla Devlet 
Hastanesi Sahil binsında MR 
hizmeti verilmeye başlandı

Bursa Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi BURTOM 
Sağlık Grubu 
arasında MR hizmet 
alımı yapıldı.
Yapılan açıklamada, 
Gemlik halkımıza 
ve civar ilçelerine 
daha hızlı ve daha

kaliteli hizmet su 
nabilmek amacıyla 
Sahil binamızda MR 
hizmetimiz
15 Eylül 2014 
itibariyle vatan
daşlarımıza hizmet 
verilmeye başlan
mıştır. “ denildi. 
Haberi sayfa 5’de

eı 1 ee V •

ÖZEL AYKENTILKÖGBİTÎM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2014
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hofgdfülüd&r, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, pa, iaşımcıd ır. Her uman lineti İle çalıçır, 

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

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.semlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
unuw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yüksek Mimar Çelik Erengezgin; beton binalar arasındaki riskli faktörlere dikkat çekti

İHI IİİIIIIIIIM BMir
ESKİ GEMLİK - ARMUTLU 
KARAYOLUNUN DURUMU

Türk turizminin başlangıç yöresidir 
Gemlik.
37 km. sahili olan bir yerleşim alanı.
Bu satırların yazan Belediye Meclis 

üyesi, parti yönetici olarak sanayileş 
meye izin vermeyelim diye çırpındı 
durdu, anlatamadı turizmin bacasız 
sanayi olduğunu.

Turizmle kültürel gelişmeninde 
sağlanacağını. ılıman iklimi. İstanbul 
Ankara. İzmir’e vakın olması nedeni 
ile uluslar arası toplantılara ev 
sahipliği yapabileceği spor kulüple 
rimizin kamp yeri olabileceği gözardı 
edildi.

Sanayi kuruluşlanna mekan kılındı, 
yetmedi liman şehrine dönüştürüldü.

Havası, denizi kirletildi.
Denizine girilemez oldu, balığın 

nesli tükendi. Karadeniz hamsisi, 
Yunanistan hamsisi, Norveç uskum
rusu balık tezgahlarının vazgeçilmezi 
oldu. Barbunya, uskumru ıstırangıloz 
yok oldu Körfezimizde.

Sanayileşme göçü getirdi ilçemize. 
Hızlı göç, imkansızlıklar, altyapı nok
sanlıkları sağlıksız yapılaşmayı getir
di.
bvamız:ı^Kana açlığı.
Gece kondulaşmaya imkan sağ

landı.
Ovanın zeminin elverişsizliği 

Gemlik’in birinci derece deprem böl
gesi olduğu dikkate alınmadı.

Bugün Gemlik’in nüfusu yüzbinin 
üstünde.

Nüfus artışı trafik sorunu nu da 
beraberinde getirdi.

Sokakların, caddelerin eski haliyle 
oluşan kara nakil araçları için park 
yerlerinin olmayışı, caddeleri sokak
ları araç parklarından yürünemez, 
kıldı.

Sağlı, sollu park edilmiş araçlar 
caddelere, sokaklara giremiyor.

Gemlik Trafik Plaka işareti ZZ bitti, 
ZAA bitti, ZBL bitti ZCA başlayacak 
yakında. Düşünün Gemlik Trafik 
Bürosuna kaç aracın kayıtlı 
olduğunu.

Bu yoğunluk şehir merkezinde 
o'ıâuğu gfbı Kûçıfa Kurriıa, 
Büyükkumla, Karacaali, Narlı 
mahaıı'errtızde ae vh¥. Ha Keza 
Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu mahalle 
rimızâe aynı 'Konumda.

Sayın Kaymakamım, Büyüksehir 
Belediye Başkanım, Gemlik Belediye 
Başkanım, Emniyet müdürüm, 
Karayolları Bölge Müdürüm.

Lütfen bir kez halk yolcu otobüsleri 
ile belirttiğim güzergahta seyahat 
ediniz.

Belirttiğim durumun şahidi olacak
sınız.

Herhangi bir facia olmadan, hazır 
turizm yoğunluğu azalmışken yolun 
genişletilmesi çalışmalarını 
başlatınız.

Gemlik Belediye 
si’nin 2014 yılı 
Kültürel Etkinlikleri 
Kapsamında ağır
ladığı Yüksek Mimar 
Çelik Erengezgin, 
kendi enerjisini 
üreten, kendini 
ısıtıp, soğutabilen, 
aydınlatan ve 
deprem riski taşı
mayan güneş evleri
ni anlattı. Güneş ve 
Toprağın önemi 
konusunda da 
çarpıcı açıklamalar
da bulunan Yüksek 
Mimar Çelik 
Erengezgin, ahşap 
yapılar ile beton 
binalar arasındaki 
riskli faktörlere 
dikkat çekti. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra Belediye Teknik 
elemanları ve 
çalışanlarının da 
izlediği konferansa, 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Yusuf 
Yumru ve Mimarlar 
Odası Eski Başkanı 
Osman Turan’da 
katıldı. Ömer Kahra 
man Ek Hizmet 
Binası Düğün 
Salonunda organize 
edilen konferansta, 
slayt gösterimli 
sunum yapan Çelik 
Erengezgin, enerji 
mimarlığı konusun
da da bilgiler verdi. 
Güneş evlerinin 
ahşap olması 
nedeniyle daha 
düşük maliyetli 
olduğuna dikkat 
çeken Yüksek Mimar 
Çelik Erengezgin, 
“Ahşaptan korkar 
hale geldik” diye

KAYIP T6 ZL V50 plâkalı aracıma ait ön ve arka plakası 
çalınmıştır. Hükümsüzdür. ÇİĞDEM BİLGİN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIM İLE DENİZBANK’TAN ALDIĞIM 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
EBRU SARISALTIK

KAYIP
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNDEN ALDIĞIM 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTIM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
TURGUT ÖZEN

başladığı konuş
masında, Batı ile 
Türkiye arasında 
kıyaslamalar yaptı. 
Slayt gösterimin 
yanı sıra jest ve 
mimikleriyle süsledi 
ği konuşmasında 
ABD’nin yüzde 
80’ninin ahşap 
binaları tercih ettiği
ni açıklayan Erengez 
gin, “Kaliforniya 
eyaletinin yüzde 
99’u ahşap binalar
dan oluşmaktadır. 
Kanada’da tamamı 
ahşaptan yapılmış 
yüksek katlı yapılar
dan oluşan caddeler 
sokaklar var.
Betonlaşma Dünya 
nın Başına Beladır. 
Batının en güvendiği 
yapı malzemesi 
sadece ahşaptır. 
Çünkü en riskli 
malzeme betondur. 
Kalıbını erken alırsın 
çöker, yeterince 
ıslatmazsın yine 
çöker" dedi.
Türkiye’den de 
örnekler sunan 
Yüksek Mimar Çelik 
Erengezgin, 1500 
yaşındaki Ayasofya 
Müzesi’nin kemerleri 
ile bağlantılarının da 
ahşap olduğunu 
vurguladı. Enerjinin 
önemine de değinen

Erengezgin, güneşe 
ve toprağa sahip 
çıkmanın önemine 
vurgu yaptı. 
Türkiye’nin ABD ile 
birlikte dünyada 4 
mevsimi birlikte 
yaşayan tek ülke 
olduğunu açıklayan 
Erengezgin, 4 tarafı 
denizlerle, yeraltı ve 
yeraltı üstü kay
naklar açısından 
zengin olan ülke 
mizde enerji üreti
minde geride 
kaldığımızı açıkladı. 
Almanya’nın buna 
rağmen bizim 5 bin 
katımız daha fazla 
deniz enerjisinden 
yararlandığını savu
nan Çelik Erengez 
gin, toprak ve 
güneşten faydala
narak inşa edilen 
güneş evleri 
sayesinde doğal- 
gaza, elektriğe 
ihtiyaç duyulmaya
cağının altını çizdi. 
Türkiye’nin enerjinin 
yüzde 70’ini boş 
yere ödediğini anla
tan Çelik 
Erengezgin, “Bunu 
bile bile aptallık!” 
olarak nitelendirdi. 
Enerjiye yılda aptal
ca 50 milyar dolar 
fazladan para 
ödendiğini öne 

süren Yüksek Mimar 
çelik Erengezgin, 
Tekstil sektörünün, 
arıtma tesisi ve 
enerjiye ödediği 
ekstra paralar 
nedeniyle bitme 
noktasına geldiğini 
iddia etti.
Enerji ile ekolojinin 
ayrılmaz bir bütün 
olduğunu belirten 
Erengezgin, çevre
den, güneşten, 
yeşilden, topraktan 
nasıl faydalanıp, 
enerji üretilebileceği 
konusunda da bil
giler verdi.
Orhangazi ilçesinde 
Ahşap Güneş Evi 
modeli olarak 
Eğitim, Spor ve 
Kongre Merkezi yap
tıklarını, Diyarba kır 
Güneş Evleri modeli 
ile anlatan Çelik 
Erengezgin, 
Umurbey Mahallesin 
de de yine 12 katlı 
ahşap güneş evi 
yapacaklarını söyle
di. Yüksek Mimar 
Çelik Erengezgin, 
deprem açısından 
en riskli olan beton
arme yapılardan 
uzak durulmasını 
isteyerek, kendi 
enerjisini hatta 
bahçesinde kendi 
yiyeceğini yetiştiren, 
doğalgaz ve elektrik 
ihtiyacı duymayan 
güneş evleri 
modelini masaya 
yatırdı.
İzleyicilerin soruları
na da içtenlikle yanıt 
veren Çelik 
Erengezgin’e konfe 
rans sonunda 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcügezli 
tarafından çiçek 
takdim edildi.
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taslı adamı faıniıntı maaşım alJıiaı
İnegöl’de, 425 TL’lik 
65 yaş maaşını 
çeken yaşlı adam, 
‘sana eksik para 
vermişler* diyerek 
parayı ve dekontu 
isteyen şahsa 
inanınca maaşından 
oldu.
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl’de PTT şube
sine giden K.K. 
isimli yaşlı şahıs, 
425 TL’lik 65 yaş 
maaşını çekti. Evine

Kabloları çaldılar
Orhangazi'de bir 
işletmeye bağlı 
hizmet binasından 
13 makara kablo 
çalındı.

İlim yemeğinden zehirlendiler
İnegöl’de, bir 
düğün cemiyetinde 
yedikleri yemekten 
zehirlenen 25 kişi 
hastanelik oldu. 
Kemalpaşa 
Mahallesi'ndeki bir 
düğün evinde dav
etlilere pilav ve 
çeşitli yemekler 
ikram edildi. 
Yemeğin ardından 
evlerine giden 
vatandaşlardan 
25’inde mide bulan
tısı şikayeti oluştu.

Şüpheli Cep Telelonu Çalarken Yakalandı
Bursa'da, hırsızlık 
suçundan 8 yıl 
kesinleşmiş hapis 
cezası nedeniyle 
aranan 28 
yaşındaki B.B., 
polis tarafından 
cep telefonu çalmak 
için girdiği işy
erinde suçüstü 
yakalandı.
B.B., merkez 
Yıldırım llçesi'nde 
bir işyerinden 
hırsızlık yapıldığı 
ihbarı üzerine 
olay yerine giden

doğru gitti sırada 
arkasından koşan 
bir kişi, ‘amca sana

eksik para ver
mişler’ diyerek çek
tiği parayı, dekontu

Alınan bilgiye göre, 
Göl yolunda bulu
nan hizmet binası
na tel örgülerden 
atlayarak girdikleri 

Gece saat 03.30 
sıralarında mide 
rahatsızlığı çeken 
vatandaşlar, 112'yi

aradı.
Yedikleri yemekten 
zehirlendikleri iddia 
edilen kişiler,

polis ekipleri 
tarafından cep 
telefonu çalarken
suçüstü

yakalandı. 
Gözaltına alınıp 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne

tespit edilen kişi ya 
da kişiler, 13 
makara kabloyu 
bir merdiven

aracılığıyla

ve PTT kartını 
istedi.
Söylenenlere inanan 
yaşlı adam, parasını 
ve kartlarını 
dolandırıcıya verdi. 
PTT’ye doğru giden 
adam paralarla bir
likte kayıplara 
karıştı.
Dolandırıldığını 
anlayan yaşlı adam 
polise başvurdu. 
IrOlayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

binadan çıkardıktan 
sonra kayıplara 
karıştı.
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

ambulans ve özel 
araçlarla 
İnegöl’deki çeşitli 
hastanelere sevk 
edildi. Mide bulan
tısı, baş dönmesi, 
halsizlik şikayeti 
olan vatandaşlar
dan 17’si İnegöl 
Devlet Hastanesi, 
8'i ise özel has
tanelerin acil 
servislerine 
kaldırıldı. Olayla 
alakalı tahkikatın 
sürdüğü bildirildi.

getirilen B.B.'ün 
Yıldırım, Gürsü 
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 mahkemece 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

Yüzünıleki yanık 
iziyüzünden 
ölüme atladı

Bursa'da yüzünde
ki yanık izi sebe
biyle bunalıma 
girdiği öne sürülen 
lise öğrencisi genç 
kız, pencereden 
atlayarak intihar 
etti.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Görükle Dumlu 
pınar Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Küçük yaşta 
yüzünün sobaya 
değmesi sonucu 
yanan yüzünün 
geçirdiği ameliyat
lara rağmen eski 
haline dönmeme
sine üzülen 18 
yaşındaki Ş.Ç, 
okulların açıldığı ilk 
gün fotoğraf çektir
di. Akşam eve 
döndüğünde üvey 
annesi Çağrı Deniz 
ile yüzündeki 
yanıktan dolayı 
dertleşen genç kız, 
Sabah üvey 
annesinin kardeş
lerini alarak okula 
gittiği sırada 
kendisini 4. katın 
penceresinden 
boşluğa bıraktı. 
Görükle Kız Meslek 
Lisesi 11. sınıf 
öğrencisi

KRŞCDC 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

GEMLİK İMAM HATİP 
LİSESİNDEN 2013 YILINDA 

ALDIĞIM DİPLOMAMI 
KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR. 
EBRU ÖZAYDIN

genç kız, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Okuldan eve dönen 
Çağrı Deniz (26), 
küçük oğlunun 
mama ve bezlerini 
almak için Ş.Ç.'nin 
odasına girmek 
istediğinde aşağı 
birinin düştüğünü 
öğrendi. Hemen 
aşağı koşan Deniz, 
Ş.Ç.'nin cesediyle 
karşılaştı.
Deniz, "Kocamın 
ilk evliliğinden 4 
çocu ğu var.
Ş.Ç.'nin küçük 
yaşta iken yüzü 
sobaya değmiş 
4 defa ameli yat 

ettirdik. Okulun ilk 
günün akşamı eve 
gelince fotoğ raf 
çektirdiğini söyledi. 
Dertleştik. Ben de 
kafasına takma
masını söyledim. 
Çok iyi anlaşıyor
duk" dedi..
Cumhuriyet 
savcısı, genç 
kızın cesedini otop
si için Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
morguna kaldırttı. 
Olayla alakalı 
soruşturma 
sürüyor.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
MHP İLÇE BAŞKANI İLE BELEDİYE BAŞKANI ARASINDAKİ ATIŞMA SÜRÜYOR

Diımunuııraıılnr
MİLLİ EĞİTİMDE 

PARALEL YAPILANMA
Aylardır eğitim sendikaları milli eğitimde 

görevli oku! müdürlerinin yeni yönetmelik 
ile görevlerinden alınacağını duyuruyor
lardı.

Beklenen oldu.
Yeni yönetmeliğe göre 4 yıl aynı okulda 

müdürlük yapan bir öğretmen, yeniden 
değerlendirmeye tabi tutuldu.

iş burada siyasallaştı.
ÂKP iktidarı Gülen Cemaatini devlet içine 

yerleştirerek, Türk silahlı kuvvetlerinin ve 
yargıyı kendilerine göre tasfiye ettirdiler.

Ancak, 17 ve 25 Aralık olayları, yasal din
lemelere başbakan ve oğlunun konuş
malarının takılması, bakan çocuklarının 
rüşvet sarmalı bu kez devlet içindeki 
Cemaatin tasfiyesini getirdi.

Çapkın hırsızın ev sahibini bastırması 
gibi, devleti soyanların suçüstü yakalan
mak devlet, iktidar ve yandaş medya 
gücüyle bastırıldı.

AKP iktidarı, cumhurbaşkanı seçimlerinin 
kazanılmasından sonra devlet içindeki 
Paralel Yapıyı yani Gülen Cemaatine yakın
lığı bilinenleri temiz liyor.

Yerine kimlerin konulması ise yeni bir 
paralel yapılaşma ile gerçekleşiyor.

Okul müdürlerinin İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin verdikleri oylarla tasfiye 
edilmesi bunun göstergesidir.

Gemlik’te Duyarlılık ve Dayanışma 
Derneği’nin açıklamasında olduğu gibi çok 
başarılı okul müdürleri İlçe Milli Eğitim 
Müdür vekili Mehmet Duran’ın veya 
yardımcılarının verdikleri düşük puanlarla 
görevlerinden uzaklaştırıldılar.

EN YÜKSEK PUAN KENDİNE

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Osman Durdu, dün 
Belediyedeki ruhsat 
konusunda yaptığı 
açıklamaya cevap 
veren Belediyle 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a yanıt verdi. 
Durdu, “40 Yapı kul
lanma belegesinde 
neden teknik kadro
nun imzası yok" 
dedi.
MHP ilçe Başkanı 
Durdu şunları söyle
di: “Sayın Yılmaz, 
siz siyasetçi değil 
misiniz?
Siz neden kendi 
iradenizle insiyatif 
alıp, halkın sorun
larını çözmüyor
sunuz. Sizin siyaset 
anlayışınızda meclis 
üyeleri ihtiyaç duyul 
duğunda kullanılan 
maşa mıdır?
MHP’nin 8 şerefli 
meclis üyesinin yap
tığı her işin kefiliyiz.

amatör Benizcilik Sınavları yapılılı
toyşe "Zıver'Kardvaş 'ükiJi "ıfrutiufü ’İKen, 

Mehmet Encümen’in görevinden alın
masından sonra bu makama vekil olarak 
getirilen Mehmet Duran kardeşimiz, Okul 
müdürlerinin puanlaması sırasında 
kendine verilen yetkiyi kötüye kullandığı 
anlaşılıyor.

Örneğin, Gemlik Halk Eğitim Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, Gemlik’te göreve 
başladığından beri performansı en yüksek 
müdürlerden biridir.

Birçok ilki Türkiye çapında Gemlik’te 
başlattı.

2 başarı, Y üsttün ’oaşan 'oe'ıgesi a'ıûı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni gelen bir 

başarı belgesi daha var.
Bölgede en çok kurs açan bir kurumun 

müdürlüğünü yapıyor.
Puanlamada hakkaniyet esaslarına 

uyulup, objektif olunsaydı, Kılıçlar’a İlçe 
Milli Eğitim Müdür vekilliği görevine yeni 
gelen Mehmet Duran, hakkı olan 75’in 
üzerinde değerlendirme puanı verirdi.

Ama vermediler..
Kendi kendine puan veren Duran, Bursa 

ilinde en yüksel puanı alan yönetici oldu.
Bir insan kendi kendine puan verir mi? 
Bizim sistemimizde verir.
Ve de İTMıTirEğıllm'Müdürü,' hiç 

denetlemediği birine nasıl puan verir?
Mehmet Duran kardeşime Bursa birinci 

liği 99.33 puanla verilmiş.
Mehmet Duran kendi okulları dışında 

yöneticilik istemini de Gemlik Halk Eğitim
। Müdürlüğüne istemiş.

Gitti Gülen Cemaati paralel yapısı, geldi 
‘AKP hm yehr parâıöı yap'ııanması..

Kendilerine puan vererek müdür yaptıran 
m'üĞ'ürtertn 'Karartan yargıya taşındı.

Geç de olsa yapılan bu hukuksuzluk, 
ahlaksızlık ve haksızlık göreceksiniz yargı
dan dönecektir.

Gemlik HEM 
Tarafından 3-4-5 
Eylül tarihleri 
arasında Denizcilik 
Müsteşarlığının 
Yetkililerinin göze
tim ve denetimi 
altında yapılan 
Amatör Denizcilik 
Sınavları başarıyla 
gerçekleştirildi. 
Üç gün boyunca 
yapılan sınavlar, 
Amatör Denizci 
Belgesi ve Kısa 
Mesafe Telsiz 
Kullanımına 
yönelik olarak 
gerçekleştirildi. 
3 günde yaklaşık 
olarak 15 oturum 
halinde yapılan 
sınavlarda toplamda 
325 kişi sınavlarda 
başarılı olarak belge 
almaya hak kazan 
dılar. Belgelerin bir 
ana önce alınabil 
mesi için evrak 
eksiği olanların 
biran önce Gemlik 
HEM’e gelerek eksik 
İlklerini tamamla
maları gerekmekte
dir. Belgelerin 
gecikmesinden

Aksi halde parti 
olarak gereğinin 
yapılacağından 
kimsenin şüphesi 
olmamalı.
MHP’li 8 meclis 
üyesinin tamamı, 
liyakat ehliyet ve 
sadakat sahibi 
arkadaşlarımızdır 
3 partinin meclis 
üyelerinin katılımı 
ile konu gündemli 
meclis oturumu 
yapalım dedim. 
Kendinize güveni 
yorsanız, bu çağrı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 

/îeoffüfc ofTutk&y 
Prim&Mfâistry

. Undf'SPC'l iterini fa> MantiıneAffaırs

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ 
Gertificala of CçmpeteiiPejpr Operatöre ofPleasuri Crafı

Yûlfcüilfj' vijAieyaınotekıûsfiı şevkvestmı* 1çfti gaçaıtötr.
Av ' wi«s'^9 uıv âttirân jafansui&âraft

evrak eksiği bulu
nanların kendilerinin 
sorumlu olacağını 
belirten HEM 
yetkilileri; bu konu
da ilgililerinin has
sasiyet göstermeleri 
beklediklerini 
bildirdi.

KURS KAYITLARI 
BAŞLADI
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan 2014-2015 yeni 
dönem kurs kayıtları 
alınmaya başlandı. 
Yapılan açıklamada, 
“Kurs başvuruları 
için herhangi bir 
belge istenmemek

larımıza ve soru
larımıza cevap verin. 
Sıkışınca kutsal 
değerlerimizi 
istismar ederek, 
konuları saptırıp, 
camiye sığınmayın. 
Bu siyaset anlayışı 
nın modası geçti. 
Kendinizi güncelle
menizi tavsiye ede 
riz. 60 dönüm arsayı 
servis yaptıktan 
sonra bizi buraya 
halk getirdi diye
mezsiniz.
Yeni servis hazırlık

tedir. Kurslara 
katılacakların şah
sen Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğüne 
gelerek bir kayıt 
formu doldurmaları 
yeterli olacaktır. 
Kursların Ekim 
ayının ilk haftasın- 
dam itibaren açıl
ması planlanmak
tadır. Yeni dönemde 
gündüz kurslarının 
yanında çalışan 
kesimlere yönelik 
akşam kursları da 
açılmasına devam 
edilecektir. Bu 
dönemde Tehlikeli 
ve Çok Tehlikeli 

larınızın çok farkın
dayız ./ Zaman 
içinde bunları da 
kamuoyu ile pay
laşacağız. Dün 
olduğu gibi. 
Belediye’nin 
başkanı sizsiniz. 
MHP’li Meclis 
üyelerinin yanlış işi 
var ise gereğini yap
mak size düşer. 
Aksi halde Yapı 
Kullanma’da neden 
belediyemizin teknik 
kadrosunun olur 
imzası yok?
Meclis konuşmanız
da bu “40 Yapı 
Kullanmayı dün 
imzalamadım, bu 
günde imzalamadım, 
yarın olsa gene 
imzalamam.” dedi
niz neden?
Gemlik teki tüm 
Yapı Kullanma 
sorunu olan binaları 
inceleyip çözüm 
yollarını birlikte bul
maya var mısınız?”

İşlerde Çalışan 
Kesimlere yönelik 
eğitimler, Hijyen 
Eğitimleri, Köylerde 
açılacak olan Orman 
ve Ağaç Kesimine 
yönelik kurslar 
devam edecektir. 
Kurs kayıtlan Eylül 
Ayının son haftasına 
kadar alınacaktır. 
Yeni dönemde . 
Emlak Danışmanlığı, 
Hasta Kabul 
İşlemleri, Avcı 
Eğitimi, Evde Çocuk 
Bakımı gibi kurslar 
yeniden planlan
maktadır.
Tam gün kurslarında 
Hanımlara yönelik 
giyim ve ev tekstli 
kursları, El Sanatları 
Kursları Resim 
Kursları ve farklı 
alanlarda talep 
olması durumunda 
her türlü kurs açıl
ması planlanmak
tadır. Planlamaya 
esas teşkil edecek 
kursiyer başvuru- 
larının Eylül ayı 
içerisinde yapılması 
önem arzetmekte- 
dir.”

‘Gemlik Körfez’ ,www.gemlî|c|korfezgazetesi.pom
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Gemlik Duyarlılık ve Dayanışma Derneğl’nden yapılan açıklamada Okul Müdürlerinin görevlerinden alınmasının kaos yarattığı belirtildi

1Mri8fİIİ8R[IİIİİ8ttSİIItC8aİ8ll[linllllİ8f
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma 
Derneği’nden 
yapılan açıklamada, 
görevlerinden alınan 
okul müdürlerinin 
işlerinde başarılı 
kişiler olmasına 
karşın, ödüllendiril 
mesi gerekirken, 
siyasi değerlendirme 
sonucu görevlerin 
den alındığını 
söyledi, 
önceki akşam 
Kayıkhane 
Mevkiindeki Demek 
Lokaliinde basın 
açıklaması yapan 
Demek Başkanı 
Mehmet Uzunkaya 
şunları söyledi: 
"Son günlerde güzel 
ilçemiz Gemlik’in 
eğitim kurumlannda 
birçok okul müdürü 
nün görevden alın
ması konusunda 
üyelerimizin ve işbir
liği içinde olduğu
muz sivil toplum 
kuruluşlarının rahat
sızlığını dile getir 
mek zorunda olduğu 
muz kanısındayız. 
Ülkemizde en çok 
kurs açılan 2. Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdür unvanını 
almış, Berlin’de bile 
sergi açmış bir Halk 
Eğitim Müdiresi, 
TEOG Sınavından

Türkiye birincisi 
çıkarmış TSO Gazi 
İlk ve Ortaokulu 
Müdürü, ÖSYM 
Sınavlarında üniver
siteye öğrenci yer
leştirmede Türkiye 
İkincisi olmuş 
Ticaret Meslek 
Lisesi Müdürü, 
Türkiye ve Balkan 
Şampiyonu güreşçi 
ve judocular 
yetiştiren Çınar 
Ortaokulu Müdürü 
ve bunlar gibi birçok 
başarılı okul müdürü 
taraflı bir değer
lendirme sonucunda 
görevlerinden alın
mışlardır.
Oysa ki görevden 
alınan tecrübe sahibi 

ve kıymetli insanlar, 
Gemlik’teki eğitim 
başarısını Bursa’nın 
ilçeleri arasında ikin
ci sıraya taşımıştır. 
Onlara teşekkür 
etmek, ödül vermek 
gerekirken siyasi bir 
değerlendirme sonu
cunda görevden alı
narak, çocuklarımı 
zın eğitim gördükleri 
okullarımızı büyük 
bir kaosa sürükle
mektedir.
Gemlik Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği 
olarak, insanların 
dünya görüşlerine 
göre değerlendin 
lerek elenmesinin 
Gemlik’in ve ülkenin 
eğitim geleceği 

açısından çok tehli 
keli olduğunu belir
tiyoruz. İnsanların 
dünya görüşünden 
ziyade yaptıkları işin 
kalitesine göre 
değerlendirilmeleri 
gerektiğine inanı 
yoruz.
Bu elemeyi gerçek
leştiren Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğündeki 
yetkililerin devletin 
memuru olmak ye 
rine, siyasi erk 
önünde sadece 
sıraya gire rek adeta 
eğildiği görülü yor.

SEBEP OLANLARI 
KINIYORUZ

Buna sebep olan 
siyasi mekanizmayı 
da hangi renk ve 
hangi inançtan olur
sa olsun, esefle 
kınıyoruz. İlçe Milli 
Eğitim olarak 
göreviniz, yönetici 
tasfiyeleri değil, 
kaba inşaatı biten 
Gemlik Anadolu 
Lisesi binasının ince 
işçiliğinin bir an 
önce yapılarak, 
eğitim öğretime 
hazırlanması 
olmalıydı. Okullar 
açıldı, okullarda 
yönetici yok, öğren
cilerin kitapları 
henüz tam olarak 
gelmiş değil. Sizlerin 
görevi bu eksikleri 
tamamlamaktır.

ÖĞRENCİLER 
ACEMİ ŞOFÖRLERE 
EMANET 
EDİLMEMELİ

Gemlik’in ve öğren
cilerin kaderi acemi 
şoförlere emanet 
edilmemelidir.
Sorumluluk size ait
tir. Bedeli, sadece 
gençler değil, sizler 
de ödersiniz.
Okullarımızda 
oluşan idari boşluk 
ve öğretmenlerin 
yeni torba yasada 
çıkan yer değiştirme 

ile ilgili endişeleri, 
yerinin ne olacağını 
bilmemeleri doğal 
olarak kendilerini 
etkilediği gibi çocuk
ları da etkilemekte
dir.
Bunun sorumluluğu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Şube 
Müdürleri Burhan 
İnan ve Ali Rıza Atlı 
ile bunların üzerin 
den kendisini gören, 
üye oldukları Eğitim 
Bir Sen temsilcisi 
Halil Gemici’ye aittir. 
Zamanı ve yeri 
gelince, bu sayılan 
kişilerin yaptıkları ve 
sebep oldukları hak
sızlık, hukuksuzluk 
ve her türlü başarı 
sizli klan n hesabı 
sorulur.
Çocuklarımızın eğiti
mi için canını dişine 
takarak çalıştığı 
halde, görevden alı
nan tüm okul 
müdürlerine çalış
malarından dolayı 
teşekkürü böfÇ bili 
yor ve bundan sonra 
gerek hukuksal, 
gerek sosyal alanda
ki mücadelelerine 
tam destek verdiği 
m iz i, her zaman yan
larında olacağımızı 
kamuoyu nezdinde 
açıklıyoruz.”

Mayıs ayından beri hastalara verilemeyen Tomografi(MR) çekimlerine dün yeniden başlandı...

Devlet Hastanesi BURTOM
ile MR anlaşması yaptı

Bursa Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi BURTOM 
Sağlık Grubu arasın
da MR hizmet alımı 
yapıldı 
Hastane yönetimin
den yapılan açıkla
mada, Mayıs ayı 
itibariyle TOMOKAY 
Radyoloji Merkezi ile 
MR hizmeti alımı 
sona erdiğinden 
dolayı vatandaşları 
mız mağduriyet 
yaşadıklarına deği 
nilerek şu görüşlere

yer verildi: 
“Yaşanan mağduri 
yetin sona ermesi

için Hastane 
Yönetimimiz ve 
Bursa Kamu

Hastaneler Birliği 
Genel Sekreterli 
ğinin beraber çahş-

maları neticesinde 
Hastanemiz 
bünyesinde MR

hizmeti verilmesi 
anlaşması yapılmış 
tır. Gemlik halkımıza 
ve civar ilçelerine 
daha hızlı ve daha 
kaliteli hizmet su 
nabilmek amacıyla 
Sahil binamızda MR 
hizmetimiz 
15 Eylül 2014 
itibariyle vatan
daşlarımıza hizmet 
verilmeye başlan
mıştır.
Durum, Gemlik 
halkımıza hayırlı 
olsun...”

C3 O m I i k www- g e m I i kkorfezgazetesi.com

etesi.com
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Uluslararası Bursa Fotofest
müracaatları Başlıyor

fiyse Zlver Karataş 
bahçesinde yeni düzenleme

4. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali kapsamın
da düzenlenen 
fotoğraf yarışması 
için başvurular 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi (BKK) 
ve BUFSAD işbir- 
liğiyle bu yıl 4.’sü 
düzenlenecek olan 
4. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali 
(BursaFotoFest) 
kapsamında 
‘Birlikte Yaşamak’ 
temalı fotoğraf 
yarışması gerçek
leştiriliyor. Fotoğraf 
tutkunlarının 
www. bu rsaphotofes 
t.org adresi 
üzerinden başvura
bileceği ulus
lararası fotoğraf 
yarışması için son 
tarih ise 20 Kasım. 
Katılımcıların en 
fazla 4 fotoğrafla 
başvurabileceği

yarışmanın jüri 
üyeliklerini ise Prof. 
Dr. Sabit Kalfagil, 
Öğr. Gör. Kamil 
Fırat, Dr. Ceyhun 
İrgil, Neslişah 
Hanzade Erbey 
Kuşku, Öğr. Gör. 
Alper Bilsel, Bülent 
Suberk ve Öğr. Gör. 
Mustafa Bilge 
Satkın yapıyor. 
Uluslararası kural
lara göre düzenle
nen BursaFotoFest 
yarışmasının 

patronaj numarası 
‘United 
Photographers 
International’ (UPI) 
tarafından veriliyor. 
BKK Başkanı 
Semih Pala, “Bu yıl 
dördüncüsü yapıla
cak olan 
Uluslararası 
BursaFotoFest 
yarışma ve festiva
line BursalIların 
yine büyük bir İlgi 
göstereceğini tah
min ediyoruz” dedi.

Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu’nun yıkılan 
bahçe duvarının 
yerine yenisi daha 
güvenli ve daha 
estetik görünüm
lüsü yapılacak. 
Gemlik Belediyesi 
imar işleri yetkilisi 
ve okul müdürü Ali 
Güner le birlikte 
bahçede inceleme 
lerde bulunan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, oku
lun arka duvarının 
en kısa sürede 
Karataş A.Ş tarafın
dan yapılacağını bu

FacehoıftUB iizlilik ayarlan değişil
Dünyanın en büyük 
sosyal paylaşım 
platformu Facebook 
gizlilik ayarlarını 
yeniledi.
1 milyarı aşkın kul
lanıcı sayısıyla en 
popüler sosyal pay
laşım platformu 
oian Facebook, sis
teminde ara ara 
gerçekleştirdiği 
güncellemelerle kul

sırada Gemlik Bele 
diyesi imar işleriyle 
yapılan görüşme ve 
incelemeler sonucu

okul bahçesinin 3 
metre kadar 
genişleteceğini 
ifade etti.

lanıcıların karşısına 
çıkmaya devam 
ediyor. Bu kez 
düzenlemeye 
gidilen başlık, 
"Gizlilik Ayarı 
Kontrolü" oluyor. 
Facebook anasayfa- 
da, sağ üst tarafta 
yer aian kilit simge
sine tıkladığınızda, 
açılır menü ile 
karşılaşıyorsunuz

ve buradan 
profiliniz, paylaşım
larınız hakkında 
çeşitli gizlilik 
ayarları, yapabiliyor
sunuz. İletişim kura
bilecek kişiler ve 
engelledi ğiniz - 
engelleyeceğiniz 
kişileri 
de yine buradan 
düzenleye 
biliyorsunuz.______

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

EN 0ZEL 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

t.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gölıban Özler, 4 fcupa 4 madalya İle Mü

Dojo Karate Do Spor 
Kulübü antrenörü 
Gökhan Özler, 11-13 
Eylül 2014 tarihleri 
arasında Pamukka 
le’de düzenlenen 
müsabakadan 4

kupa ve 4 madalya 
ile döndü.
Ödüle doymayan 
Dojo Karate Do Spor 
Kulübü kurucusu ve 
antrenörü Gökhan 
Özler, Denizli

Pamukkale de 11-13 
Eylül günleri düzen
lenen 14 ilden 600 
sporcunun katıldığı 
İller arası Karate 
Şampiyonasında 
veteranlar dalında

Kata da l.lik, 
komitede 2.lik ödülü 
aldı.
Özler ayrıca, büyük
lerde katıldığı Talum 
Kata da 2.lik, Takım 
Komite de 2.lik

alarak ilçemize 
4 madalya ile 
döndü.
Gazetemize açıkla
ma yapan Gökhan 
Özler, “Amacım, 
Karate Sporunu 

gençlere sevdirmek 
ve Gemlik’in 
adına başarılanla 
rımızla Türkiye ve 
dünya çapında 
duyurmaktır.” 
dedi.

T II Vİl» liııcı Ms II iMıılıı mim ciltli ımlılmı iıımıiı
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulu 21 sporcuy
la katıldığı Bursa 
Judo İl Teşvik 
karşılaşmalarında, 
21 Madalya kaza
narak yine büyük 
bir başarıya imza 
attı.
Ayşe Ziver Karataş 
ilkokulu 21 öğren
ciyle katıldığı 
Bursa’da yapılan 
judo karşılaşmalarda 
8 Altın, 5 Gümüş ve 
8 Bronz olmak üzere 
21 madalya kazandı. 
Antrenör Ahmet 
Kıhnç tarafından yaz 
tatilinde de aralıksız 
çalışmalarına devam 
eden Ayşe Ziver 
Karataş ilkokulu 
Judo takımı bu çalış
maların meyvesini

okullar açılmadan 
hemen önce 13 Eylül 
2014 tarihinde 
Bursa’da yapılan 
Judo il müsaba 
kalarında 21 
madalya alarak

toplamış oldu.
Ayşe Ziver Karataş 
İlkokulunun katıldık
ları hemen her mü 
sabakadan çok 
sayıda madalya ile 
dönmesi artık bu 

başarıyı geleneksel 
hale getirdiği yorum
ları yapılırken, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’da 
okulu ziyaret 
ederek elde edilen 

başarıdan dolayı 
Okul Müdürü Ali 
Güner, Antrenör 
Ahmet Kılınç ve 
öğrencileri tebrik 
etti.
Sporcularla bir süre 
sohbet eden İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
öğrencilere; ‘Sizler 
okulumuzu ve 
Gemlik’i katıldığınız 
müsabakalarda en 
iyi şekilde temsil 
ediyorsunuz. Gerek 
okul döneminde 
gerekse yaz tatilinde 
bu sporu yapmaya 
devam ettiniz. Sizle 
rin her birini kutlu 
yor ve başarıları 
nızın devamını dili 
yorum’ dedi 
Ayşe Ziver Karataş 

ilkokulu sporcuların
dan Yağız 
Sefahattin Çelik, 
Emre Tuna, 
Mehmet Dağ, Mert 
Ayan, Berfin 
Karataş, Feyza 
Uygan, Yağmur Yaz, 
Elif Yağmur Sevil 
altın madalya; 
Bedirhan Kaya, 
İ.Talha Çelik, 
M.Caner Çetin, Arda 
Kaya, Rümeysa 
Yıldız gümüş 
madalya; Bahattin 
Karataş, Sevda 
Göral, Batuhan 
Kerim Kaya, Haşan 
Çokçevik, Ali 
Bahadır Yılmaz, 
Enes Aşkın, Kadir 
Dölen, Fırat Demir, 
bronz madalya 
kazandılar.

SVVaGSÂVtVVaNVSÂVl NUMSMA 3M AftUVl -

arırsıe
rçmnAT av noreAsiriADno - MuurnAj^tg^t - mudaastam



17 Eylül 2014 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 8
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ÖSYM, üniversite 
lere yapılacak ek 
yerleştirmeler için 
tercihlerin 18 
Eylül'de alınmaya 
başlanacağı, 
25 Eylül'de sona 
ereceği bildirildi. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
2014-2015 öğretim 
yılı için merkezi 
yerleştirmede boş 
kalan ve yerleş 
tirilen adayların 
kayıt yaptırmaması 
nedeniyle boşalan 
yükseköğretim 
programlarının 
kontenjanlarına, 
2014 öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sistemi (ÖSYS) 
sonuçlarına göre 
Merkez tarafından 
ek yerleştirme 
yapılacak.
Adaylar, 2014-ÖSYS 
ek yerleştirme 
tercihlerini, 18-25 
EylüC'de internet

üzerinden bireysel 
olarak kendileri 
yapacak.
Başvuru merkez
lerinden veya ÖSYM 
sınav koordinatör
lüklerinden tercih 
işlemi yapılmaya
cak. Sadece elek
tronik ortamda 
yapılan tercihler 
işleme alınacak. 
Postayla ÖSYM'ye 
gönderilen veya 
elden verilmek iste
nen tercih

ACİL SATILIK DAİRE
ÇUKURBAHÇE BIM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL 

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

formları işleme 
alınmayacak. 
Ek yerleştirme için 
tercih ücreti 10 lira 
olacak.
Ek yerleştirme 
kurallarına ilişkin 
bilgiler, 2014-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzu'nda yer 
alacak. Adaylar, 
2014-ÖSYS Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzu'na 18 
Eylül'den itibaren 
ÖSYM'nin 
http://www.osym. 
gov.tr internet 
adresinden ulaşa
bilecek. Kılavuz 
dağıtımı ve satışı 
yapılmayacak.
Ek yerleştirme için

başvuracak aday
ların bu kılavuzu 
dikkatle 
incelemeleri 
gerekiyor.
Kılavuz basılı olarak 
dağıtılmayacağın- 
dan adayların 
ÖSYM'den yapılan 
duyurulan takip 
etmeleri yararlanna 
olacak. Ek yer
leştirme işlemleri, 
2014 ÖSYS Kılavu 
zu, 2014-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu ile 2014- 
ÖSYS Yükseköğ 
retim Programlarına 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda belir
tilen esaslara göre 
yapılacak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

SATILIK

UMURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4*1
MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 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

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 r

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hükümet'ten büyük kolaylık! İnilirim geldi!
Araç muayenesini 
zamanında yaptır
mayanlara indirim 
fırsatı geldi. Evde 
gündelikçi olarak 
çalıştırılan kadınların 
sigorta sorunu da 
çözümlendi. Devlet, 
tüp bebekte üçüncü 
denemenin mas
raflarını da karşıla 
yacak.
İşte Torba Yasa'nın 
getirdiği bazı 
kolaylıklar: 
TÜP BEBEK 
KOLAYLIĞI 
Devlet, tüp bebekte 
üçüncü denemenin 
masraflarını da 
karşılayacak. Katılım 
payı ilk denemede 
yüzde 30, ikinci den
emede yüzde 25, 
üçüncü denemede 
yüzde 20 oranında 
uygulanacak.
ALACAKLAR 
SİLİNECEK 
120 liranın altındaki 
trafik cezalan ile bir
likte ilgilisine tebliği 
gereken ve tutan 12 
TL ve altında kalan 

geçiş ücretleri tah
silinden de 
vazgeçilecek.31 
Aralık 2007 tarihin
den önce olduğu 
halde kanunun 
yayımlandığı tarih 
itibariyle ödenmemiş 
olan tutarı 50 TL’yi 
aşmayan asıl alacak
ların ve tutarına 
bakılmaksızın bu 
asıllara bağlı feri ala
cakların, aslı öden
miş feri alacaklardan 
tutan 100 TL’yi 
aşmayanların tah
silinden vazgeçile
cek. Emlak Vergisi, 
Çevre Temizlik 
Vergisi ve bunlara 
bağlı vergi cezalan, 
belediyelerin su 
abonelerinden su 
kullanımından kay
naklanan alacakları 
da yapılandırılacak.

MEMURA DİSİPLİN 
AFFI
23 Nisan 1999 ile 14 
Şubat 2005 arasında 
personel mevzuatına 
göre almış oldukları

disiplin cezası sonu
cu memuriyetleri 
sona erenlerden, 
memuriyete dön
mesi ve prim 
borçlanma hakkı 
kazanması için 
başvuru hakkını kul
lanmamış olanlar, 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren SGK’ya 
başvurmaları 
halinde bu imkandan 
yararlanabilecek.

MUAYENE CEZASI 
AZALIYOR 
Araç muayenesini 
zamanında yaptır
mamış olanlar, 31 
Aralık 2014’e kadar 
muayene yaptırırsa 
aylık yüzde 5 ceza 

yerine 2014 yılı eylül 
ayına kadar enflas 
yon farkını; eylül 
ayından itibaren ise, 
muayenenin yapıldı 
ğı tarihe kadar, her 
ay ve kesri için aylık 
yüzde 1 farkı ödeye
cek.

YURTDIŞINDA İŞÇİ 
ÇALIŞTIRMAYA 
KOLAYLIK 
İşverenlerin, yurt 
dışındaki işyer
lerinde çalıştırmak 
üzere götürdükleri 
sigortalı işçilerin, 
sigorta primine esas 
günlük kazanç üst 
sınırı, günlük kazanç 
alt sınırının (yani 
asgari ücretin) üç 
katı (3.402 TL) ola

cak. Doğumla Türk 
vatandaşı olup 
çıkma izni alarak 
Türk vatandaşlığını 
kaybedenlerin, 18 
yaşını doldurduktan 
sonra yurt dışında 
Türk vatandaşı 
olarak çalıştıkları 
süreleri için borçlan
malarına olanak 
sağlanıyor.

TEMİZLİKÇİ KADIN 
KÂBUSU TORBA 
YASA İLE BİTİYOR

Evinde temizlikçi 
kadın çalıştıranların 
gözü aydın. Torba 
Yasa ile ev hizmet
lerinde çalıştırılan 
kadınların, sigor
talılık sorunları da 
ikili bir ayrıma göre 
çözümlendi.
Buna göre;
1) Haftada Bir ya da 
İki Gün Temizliğe 
Gelenler: 
Kadın çalıştıran, 
SGK’nın hazırlaya
cağı bir belgeyi 
düzenleyip, çalışanla 

birlikte imzalayacak. 
Ardından kuruma bu 
belgeyi verecek. Bir 
ayda 9 gün ve altın
da çalışan kadınlarla 
ilgili olarak, 
çalıştıranlarca; 
prime esas günlük 
kazanç alt sınırının 
(2014 sonuna kadar 
günlük 37.80 TL’nin) 
yüzde 2’si oranında 
“iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası 
primi” ödenecek 
(Md. 55, Ek Md. 9). 
2) Ayda 10 Gün ve 
Daha Fazla Ev 
Hizmetleri İçin 
Gelenler
Ayda 10 gün ve 
daha fazla çalışan 
kadınların bildirimi, 
işverenler tarafın
dan, örneği 
Kurumca hazırlanan 
belgeyle en geç 
çalışmanın geçtiği 
ayın sonuna kadar 
yapılacak. Bu 
bildirimde çalıştıran 
(ev sahibi), çalışan 
kadını SGK’ya 
bildirecek.

Alışveriş meraklılarının tercihi Türkiye
Bir araştırmaya 
göre, Türkiye dünya 
genelindeki en 
önemli alışveriş des- 
tinasyonlan arasın
da yer alıyor. 
ITB Berlin ve IPK 
International tarafın
dan yapılan bir 
araştırmada, tatilde 
alışverişin rolü ince
lendi. Araştırmada, 
Türkiye'nin dünyada 
önemli alışveriş deş- 
tinasyonlan arasın

da olduğu ortaya 
çıktı.

İLK SIRADA 
ÇİNLİLER VAR

Araştırmada, en 
fazla alışveriş 
yapanlar arasında ilk 
sırada Çinliler var. 
Onları MalezyalIlar 
ve Hintliler izliyor. 
Bu ülkelerden yurt 
dışına seyahat eden
lerin yüzde 50'si için

alışveriş tatilin çok 
önemli bir parçası. 
Alışveriş aynı 
zamanda, Meksika, 
Arjantin ve Şilililer

için de önemli bir 
yere sahip.

AVRUPA'DA 
FİNLANDİYALILAR

ÖNDE 
ABD'lilerin ise yüzde 
30'u tatilde alışve 
rişe önem veriyor. 
AvrupalIlara 
bakıldığında tatilde 
alışveriş, en çok 
FinlandiyalIlar ve 
ardından Almanlar, 
Fransızlar, İsveçliler 
ve Ruslar için önem
li. Ancak İngiliz ve 
İtalyanlar için tatilde 
alışveriş fikri o 
kadar da cazip değil.

ALIŞVERİŞ 
MERAKLILARI 
TÜRKİYE DİYOR 
Dünya genelindeki 
en önemli alışveriş 
destinasyonlan, Batı 
Avrupa, Asya ve 
ABD'de yer alıyor. 
Batı Avrupa'daki en 
önemli alışveriş des
tinasyonlan arasın
da Türkiye, İngiltere, 
Fransa, Almanya, 
İtalya ve İspanya 
sayılıyor.

wmm-rnTnmnnT“ ■“■“TOjgnnmnrtır
İtfaiye 110 Telefon Anza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md.

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Uman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet MOd. 513 10 28 Nüfus Md.

özel İd. Md.
513 37 42

ULAŞIM 513 15 07
513 14 14
513 13 64

Tapu Slcl. Müd. 
MüftülükFamukkale

DENİZ UÇAÖI
812 OO 28
613 66 13

Peçeaue Akmls Seyahat 
METRO

614 63 02 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam 613 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Süzer Turizm
KanbaroOlu-Esaday

612 1O 72 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anrtur İlçe Seç. Md. 513 77 73Kamil Koç 612 O1 63. L 513 18 46

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 nrırnlvr
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 65 Santral * 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 65 29
514 60 88 Başkanlık 51345 20

513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
GOven Taksi 513 32 40 Yazı Işl. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

ULNI1UIUHUSU
Bursa 
Mudanya 
Yo nl kapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

ın
513 23 94

VAPUR- FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsav1 (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4976 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MiısimMiî
VENÜS SİNEMASI

DABBEZEHR-I
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

5133321
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ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA—

H E R TÜRLÜ 2. E L A R A Ç A LINIR S A T IL 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 
ÇÖuman
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Kestane Şekeri i 
Yöresel Reçelleri 
Kozmetik ÜrünlerDoğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesihin yşnında, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

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

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
18 Eylül 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Gemlik Bursa arası otoban yolun altyapı çalışmaları hızla ilerliyor..

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail. com

tieaava tanıtım...
Mudanya Belediyesi ilçenin tanıtımı 

için Uluslararası yollarda taşımacılık 
yapan TIR’ların dış brandalarına kentin 
güzel fotoğraflarını koydurmuş.

Bunun için, Sönmez Holding ile 
anlaşmış.

Şimdi Avrupa yollarından geçecek Tür! 
TIR’larının bazılarının üzerinde Mudanya 
nın fotoğrafları yer şııacaK.

Bedava tanıtım buna derler.
Mudanya Belediye Başkanın/ kutlamak 

gerekir. Devamı sayfa 4’de

MHP il ve ilet meclis üvelef1 
Gemlik’le bir araya gelıli
Milliyetçi Hareket Atatepe Sosyal 
Partisi Büyükşehir Tesisleri’nde bir 
ve Gemlik Belediye araya geldi.
Meclis Üyeleri, Haberi sayfa 4’de

Matanüasa uyarı: 
Ifiralıkakadarlıasvunın

İzmir Gebze arasın 
da yapımına devam 
eden otobanın 
Gemlik ayağındaki 
çalışmalar hızla 
ilerliyor.
Gece gündüz deme
den sürdürülen yol 
açma çalışmalarında 
bir yandan viyadük 
ayakları tamam
lanırken, öte yandan

kamulaştırılan alan
larda otobanın geçe
ceği yolun alt yapı 
çalışmaları devam 
ediyor. Umurbey 
yolundaki 2. virajda 
yakınlarında yapıla
cak olan iki yönlü 
viyadük ayakları 
çalışmaları da hızla 
ilerliyor.
Haberi sayfa 4’de

Torba yasa milyon
larca kişiye borçları 
nı taksitlendirme ve 
faiz yükünden kur
tulma imkanı sunu

yor. Vergi daireler
ine borçlu olanların 
en son başvuru ta 
rihi 1 Aralık 2014.
Haberi sayfa 9*da

Mimi llilıliiımıı mamı
Yurt dışına taşı
macılık yapan TIR 
dorselerinin bran
dalarını Mudanya

resimleri süslüyor. 
Fotoğraflarla giydi 
rilen TIR’lar Avrupa 
yollarında. Syf2’de

•• •••VI
ÖZEL ATKINI ILKOCRET İM OKLU1

t-r 2002 <7 “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 İle çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

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

ispatlar, 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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

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
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
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CmnisiMiiilaMtfi maili
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın direktifleri 
doğrultusunda 
inşaatlara yönelik 
çevre güvenliği ve iş 
güvenliği denetim
lerini artırdı.
ilçede yapımı devam 
eden çok sayıda 
inşaatta incele 
melerde bulunan ve 
notlar alan Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
çevre ve iş güvenliği 
konusunda eksikleri 
olan inşaatların 
yapımını üstlenen 
müteahhit firmalara 
uyarılarda bulundu. 
Buna karşın 
gerekli tedbirleri 
alan ve müeyyideler 
konusunda titiz 
davranan inşaat 
sahiplerine de 
teşekkür edildi.
Denetimlerin artarak 
devam edeceğini 
vurgulayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ülkemizde 
çevre ve iş güvenliği 
konusunun günden 
güne büyük önem 
kazandığına dikkat 
çekti.
Çevre ve iş güven
liğine uyulmama

Meteoroloji'den kritik uyan

konusunun sadece 
inşaat çalışanları 
açısından değil tüm 
toplum açısından 
çok önemli 
olduğunu anlatan 
Refik Yılmaz, 
“Okullarımız açıldı.
Okula giden öğren
cilerimiz, anneler, 
babalar, işe giden 
vatandaşlarımız 
sokaklardan, kaldı 
rımlardan geçiyorlar. 
Türkiye Soma 
Faciasını, İstanbul 
daki asansör faci
asını yaşadı. 
Kurallara uymayan 

inşaatlarımızın, 
çevre ve iş güvenliği 
konusunda önlem 
almayan firmalanmı 
zın vatandaşların 
can ve mal güven
liğini tehdit etme
sine izin veremeyiz.
Bu açıdan bakınca 
belediye olarak tüm 
birimlerimizle, dene
tim, inceleme ve 
yaptırımlarımızı 
sürdüreceğiz" dedi. 
Herkesin üzerine 
düşen görevi has
sasiyetle yerine 
getirmesini isteyen 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekiplerinin yanı 
sıra, belediyenin 
tüm birimlerinin de 
vatandaşın can ve 
mal güvenliğine 
yönelik yasal 
yükümlülüklerini 
yerine getireceğini 
vurguladı.
Yılmaz, müteahhit 
firmaların da 
işçilerinin can 
güvenliği açısından 
gerekli tedbirleri 
alması gerektiğini 
sözlerine
ekledi.

Halk Eğitim de 
kuman kesimi 
kursu acılıyor

Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından Kurban 
Kesimi kursu açıla
cağı bildirildi. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan 
açıklamada, 
“Müdürlüğümüz 
tarafından Kurban 
kesimi kursu açıl
ması planlanmak
tadır^ Kursun 
toplam süresi 19 
saat olup hafta içi 
akşamlan saat 
18:00 ile 21:15 
arasında yapılacak
tır. Uygulama eğiti
mi gündüz yapıla
cak olup Canlı 
Hayvan kesimi 
yapılacaktır. Yeterli 
başvuru olduğu 
takdirde 23 Eylül 
2014 Salı Günü

kursun açılması 
planlanmaktadır. 
Kurs süresince 
Kurbanlık Hayvanın 
özellikleri, Kurban 
kesiminde dikkat 
edilmesi gereken 
dini kaideler gibi 
teorik bilgiler ver
ilecektir. Bunun 
yanı sıra canlı hay
van kesimi yerine 
gidilerek uygula
mada nelere dikkat 
edilmesi gerektiği 
görülecek.
Kurs bitiminde 
yapılacak olan 
değerlendirme son
rası başarılı olanlar 
belgelerini alacak
lardır. Kurs katıl
mak isteyenlerin, 
şahsen Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne 
gelerek kurs baş 
vuru formu doldur
maları yeterli ola
caktır." denildi.

Meteoroloji'den 
yapılan açıklamada, 
bugün İstanbul, 
Çanakkale, Tekirdağ 
ve Balık esir ve 
Bursa'da kuvvetli 
yağış beklendiği 
bildirildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
bugün sabah 
saatlerinde 
Kırklareli'nin 
doğu ilçeleri;
İstanbul, Tekirdağ, 
Çanakkale ve 
Balıkesir'in kuzey 
ilçelerinde yerel 
olarak kuvvetli 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış beklendiği 
kaydedildi.
Öte yandan açıkla
ma, Türkiye'de 
görülecek

yağışların, 
Marmara'nın doğusu 
(Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Bilecik), Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri (Bolu, 
Düzce, Karabük, 
Kastamo nu), İç

Anadolu'nun 
kuzeybatısı 
(Ankara, Eskişehir, 
Çankırı ile 
Konya'nın batı 
ilçeleri), Batı 
Akdeniz'in iç kesim
leri (Antalya'nın iç 

kesimleri, İsparta, 
Burdur) ile 
Afyonkarahisar 
ve Kütahya ’ 
çevrelerinde yerel 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor" 
denildi.

Mudanya 
TIR'la dünyayı 

geziyor
Yurt dışına taşı
macılık yapan TIR 
dorselerinin bran
dalarını Mudanya 
resimleri süslüyor. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Türkyıl 
maz’ın ilçenin 
tanıtımına yönelik 
girişimlerine des 
tek Bursa’nın önem 
li sanayi kuruluş 
larından Sönmez 
Holding’den geldi. 
Sönmez Bustaş ve 
Lojistik A.Ş.’ye ait 
TIR’lar, Bursa’nın 

denize açılan en 
güzel penceresi 
olan Mudanya 
ilçesini tanıtan 
fotoğraflarla 
giydirilerek 
Avrupa yollarında 
tura çıktı 
Türkyılmaz, 
belediye olarak 
ilçenin uluslararası 
alanda tanıtımı için 
yürüttükleri çalış
malara destek 
veren Sönmez 
Holding’e 
teşekkür etti.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tlll'a çarptı sanra da kiiçiifc çocuğa bırakıp kaçtı
Bursa’da akıllara 
durgunluk veren bir 
kaza olayı yaşandı. 
İddiaya göre 220 
promil alkollü 
sürücü, gece geç 
saatlerde bir 
yakınının çocuğunu 
aracıyla bakkala 
götürürken park 
halindeki TIR’a çarp
tı. Çarptıktan sonra 
çocuğu olay yerinde 
bırakarak kaçan 220 
promil alkollü 
sürücü, bir süre 
sonra kaza yaptığı 
yere dönerek polis 
ekiplerine teslim 
oldu.
Olay, Bursa-Ankara 
yolu üzerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, İlker G. isimli 
kişi, gece saat 01:45 
sıralarında 16 NEB 
49 plakalı aracı ile 
bir yakının 9 yaşın
daki Baran Öz isimli 
çocuğunu bakkala

ff Mlıe yapışkanlı düzenefc lumular
Bursa’da bir banka 
nın ATM cihazına 
dolandırıcılar 
tarafından 
yapışkanlı düzenek 
kuruldu. Para çeke
ceği sırada bu sis
temi fark eden 
vatandaş, polisi 
ekiplerine durumu 
bildirerek dolan 
dınlmaktan kurtul
du. Olay, Yıldırım 
ilçesinde bulunan 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi önündeki 
bir bankaya ait 
ATM’de meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, bir 
vatandaş para çek
mek için ÂTM’ye 
geldi. Bankamatikte 
para çekme işlemini 
onaylayan kullanıcı, 
paralarının sayılma 
sesine kadar duyul
duğunu ancak göz

KAŞIM BIKUMIK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

götürdü. Bakkaldan 
alacaklarını temin 
eden küçük çocuğu 
Elmasbahçeler 
Mahallesi’ndeki 
evine bırakmak için 
dönüş yolculuğuna 
geçen İlker G., park 
halindeki 81 FA 027 
plakalı TIR’a çarptı. 
KÜÇÜK ÇOCUĞU 
SAĞLIK EKİPLERİ 
SAKİNLEŞTİRDİ 
Kazanın ardından 
İlker G., küçük 
Baran’ı yaralı bir 
şekilde bırakarak bir

den para çık
madığını anlayınca 
kartında ki limit bil
gilerini kontrol etti. 
Çekeceği ücretin 
bakiyeden 
düşüldüğünü gören 
vatandaş, önce 
bankayı, ardından 
da polis ekiplerine 
durumu bildirdi. 
Vatandaşın ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
durumun 
dolandırıcılık vakası 
olduğunu ortaya

taksiyle olay 
yerinden uzaklaştı. 
Kazayı gören çevre
deki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri, küçük 
çocuğa ilk müdaha
leyi ambulansta 
yaptı. Kazanın etk
isiyle büyük korku 
yaşayan Baran Ö., 
“Babamı bekleyin, 
babam gelecek” di 
yerek ağladı. Küçük 
Baran’ı sağlık ekip
leri sakinleştirirken,

çıkardı. Yapışkanlı 
düzeneğin gözden 
çıkarılması sonucu 
çekmek istediği 
parayı alan vatan
daş, dikkati üzerine 
dolandırılmaktan 
kurtuldu. Olay yeri 
inceleme ekipleri, 
yapışkanlı düzeneği 
incelemek üzere 
emniyete 
götürürken, polis 
ekipleri de 
düzeneği kuran 
şahıs ya da şahıs
ların yakalanması 

ardından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.
Baran ö., aracı kul
lanan İlker Güven’in 
kendi mahallerinde 
taksicilik yaptığını 
ve bakkala bir 
şeyler almak için 
gittiklerini ifade etti.

220 PROMİL 
ALKOLLÜ ÇIKTI 
Bir süre sonra 
kazanın yaşandığı 
bölgeye gelen İlker 
G., polis ekiplerine 
teslim oldu. 
Ekiplerin ifadesi 
alınmak üzere Çarşı 
Polis Merkezi 
Amirliği’ne getirdiği 
İlker G.'nin 220 
promil alkollü 
olduğu öğrenildi. 
Polis ekiplerinin 
olayla ilgili çalış
ması sürüyor.

için çevredeki 
güvenlik kamer
alarını incelemeye 
aldı.

YAPIŞKANLI 
DÜZENEK 
NEDİR?
Son zamanlarda 
bankamatiklerde 
sıkça görülen ve 
birçok vatandaşın 
bu düzenek yüzün
den dolandırıldığı 
sistem de 
dolandırıcılar, ATM 
içine yapışkanlı bir 
düzenek yerleştirin 
yor. ATM'den çekil 
mek istenen para 
bu düzeneğe takılı 
yor. Teknik bir 
sıkıntı olduğunu 
düşünen kullanıcı, 
ATM önünde 
ayrılırken, düzeneği 
yerleşti ren kişiler 
gelip paraları 
alıyor.

Motosiklet 
hırsızlığına 
3 tutuklama

Orhangazi’de 
motosiklet çalarken 
yakalanan madde 
bağımlısı 3 genç 
tutuklandı.
Yalova'da yaşayan 
İsmail Okan A. (22), 
Serhat A. (20) ve 
Ü.Ç. (17), iddiaya 
göre dün tiner kul
landıktan sonra 
Bursa'nın 
Orhangazi ilçesine 
gelip, belediyenin 
önünde park 
edilmiş olan 16 ZG 
991 plakalı moto
sikleti çalarken 
vatandaşlar tarafın

Dev Köpek Balığı 
Görenleri Şaşırttı

Bursa’da, balıkçılar 
tarafından sergile
nen 700 kilo ağır
lığındaki, 3 metre 
63 santim boyunda
ki dev kılıç kuyruk 
köpek balığını 
görenler gözlerine 
inanamadı. Balık 
Satıcısı Hayri 
Küçükler, 
Çanakkale Boğazı 
açıklarında 
yakalanan köpek 
balığını satabile
ceğini söyledi. 
Çanakkale 
Boğaz'nda 
balıkçılar tarafından 
yakalanan köpek 
balığı, Merkez 
Osmangazi İlçesi 
Tuzpazar’nda 

dan fark edildi. 
Kullandıkları 
madde nedeniyle 
ayakta güçlükle 
durabilen gençler, 
motosikleti çalıştır
mak isterken 
vatandaşların 
şikayeti üzerine 
gelen polisler 
tarafından yaka
landı. Gözaltına alı
nan 3 şüpheli, 
çıkartıldıkları 
nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
Bursa E Tipi Kapalı 
CeZaevi'ı ıt;
gönderildi.

balık satan 
Hayri Küçükler 
tarafından satın 
alındı. Amacının bu 
balık sayesinde 
müşteri çekmek 
olduğunu söyleyen 
Küçükler, 
"Gerçekten balık 
büyük ilgi görüyor. 
İnsanlar cep tele
fonu ile fotoğraf 
çekiyor görüntü 
alıyor, ahkcılar 
tarafından, 'kılıç 
kuyruk köpek 
balığı' olarak bili
nen bu balık 3 
metre 63 santim 
boyunda ve 700 
kilo ağırlığında. 
İnsanlara zarar ver
miyor" dedi.
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Güne Bakış
Gemlik Bursa arası otoban yolun altyapı çalışmaları hızla ilerliyor..

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

MıııMMaMıılıı
Bedava tanıtım...

Gemlik, Turizm konusunda Mudanya’nın 
gerisinde kaldı.

1960’lardan 1980’lere kadar bölgenin tek 
turizm merkezi olan Gemlik ve kıyılardaki 
köyler, o günlerin belediye meclis üyeleri 
nin kurbanı oldu.

Sanayi ön plana çıkarılarak, turizm gelişti 
rilmedi.

Vahşi kapitalizmin uygulamasını Gemlik’te 
yaşadık.

Sanayi nüfusu büyüttü.
Yurdun dört bir yanından gelenler kenti 

beton yığınına döndürdüler.
Bu yağmalama hala devam ediyor.
Bir yandan kaçak yapıları yıkmayarak 

ovayı bitirdik, öte yandan yamaçlara kadar 
kat kat binalarla doldurduk.

Deniz kıyısında olan bu güzelim kenti bir 
yandan sanayi, bir yandan da mafya bozun
tuları vurdu kırdılar kente balık yemeye 
gelenlerin ayağının kesilmesine neden oldu.

İskele Meydanından geçerken, dar bir 
alana sıkıştırılmış, restaurantlara bir bakın.

Doluluk göremezsiniz.
Ön sıralarda bir kaç masaya müşteri gel i 

yor.
Oysa, Mudanya’daki restorantlar randevu 

ile çalışıyor.
Gemlik ve sahil bandındaki turistik alanlar

da, deniz kıyısında içkili restaurant açmayı 
AKP’li Gemlik Belediyesi’nin ilkel zihniyeti 
yasakladı.

Mudanya Belediyesi TIR’larla kentini 
tanıtıyor.

Gemlik’te 100’e yakın Nakliye firması var. 
Bunların çoğu yurt içine mal götürüyorlar, 
tenten öten TIRımız çok yok ama, 

Bursa’daki firmalarla anlaşıp, Gemlik’in de 
tanıtımı yapılabilir.

üKUû.'WKhÇüKUL‘AÇTıt.RK...

Türkiye’nin acınacak halini televizyonlar
dan izliyoruz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu da resmen 
Kürdistan kuruldu.

Şimdilik bir tek buradaki illere giriş ve 
çıkışlarda pasaport istemiyorlar.

PKK militanları devletin gözüne baka baka 
17 okulu yaktılar.

Kürt okulları açtılar.
Devlet bunları mühürledi.
Onlar mühürü söküp okulu yeniden açtılar.
Ne komedi değil mi?
Resmi ağızlar bunları yapanlara provaka 

tör diyor.
Bir de kılıf bulmuşlar, açılımı baltalamak 

isteyenler bunları yapıyorlar diyorlar.
Diyarbakır Belediye Başkanı’nı Kışanak mı 

baltalıyor Açılı mı?
Ülkenin güney sınırı yol geçen hanına 

döndü.
AKP öncesi bu sınırımızda bir Iran, bir de 

Suriye devleti ardı.
Bugün sınırımız delik deşik.
10’a yakın etnik azınlık devlet kurmanın 

peşinde.
Bir yanda Kuzey Irak Kürtleri, IŞİD, PKK’ 

nin bir kolu, bir yanda Esat’ın Suriyesi...
Çevremiz ateş çemberinde, Mısır’ın terörist 

Ismak kardeşlerinin liderlerini Türkiyeye 
davet etmişler.

Bence, IŞİD’in liderlerini de Türkiye’de 
barındırın olup bitsin.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi teröre destek 
veren bir ülke gösterilmesinden yıkmıyor.

Niye yakınıyorsunuz ki destek vermiyor 
musunuz...

Yakında Almanya ve ABD dinlemeleri 
yayınlanırsa ne olacak o zaman göreceğiz.

İzmir Gebze arasın
da yapımına devam 
eden otobanın 
Gemlik ayağındaki 
çalışmalar hızla 
ilerliyor.
Gece gündüz deme
den sürdürülen yol 
açma çalışmalarında 
bir yandan viyadük 
ayakları tamam
lanırken, öte yandan 
kamulaştırılan alan
larda otobanın geçe
ceği yolun alt yapı 
çalışmaları devam 
ediyor.
Gemlik - Gedelek 
Köyü arasındaki 18 
kilometrelik yol 
yapım işini Mak Yol 
dan alan Aydınlar 
A.Ş. nin yol açımı 
hızla devam 
ederken, Mak-Yol 
ana firma da 
viyadük ve köprü 
yapımlarını yürütü 
yor.
Gemlik sınırları

Milliyetçi Hareket 
Partisi Büyükşehir 
ve Gemlik Belediye 
Meclis Üyeleri, 
Atatepe Sosyal 
Tesisİeri’nde bir 
araya geldi. Her ay 
farklı ilçede yapılan 
toplantıların, 4.sü 
Gemlik’te gerçek
leştirilen toplantıya, 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
Meclis üyelerinin 
yanı sıra, İl Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Sidar’da katıldı.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
Meclis üyelerinin 
ortak çalışmalarının, 
Büyükşehir’de 
Gemlik ile Igili 
kararları da olumlu 
etkilediğini ifade 
ederek, ortak çalış
maların devam ede
ceğini söyledi.
İl Başkan Yardımcısı 
İbrahim Sidar ise; 
“İl ve İlçelerin 
uyumlu çalışmaları 
sonucunda, pek çok 
konuya daha hâkim

içinde Cihatlı Köyü 
kavşağında Mavi 
Tec fabrikası önün
deki viyadük ayak
larının bitiminden 
sonra, Kurtul 
Köprüsü yanındaki 
viyadük ayakları da 
tamamlanmak üzere. 
Mak-Yol’un yürüt
tüğü çalışmalar kap
samında, Umurbey 
yolundaki 2. virajda 

oluyoruz. Gündem 
maddelerinin yanı 
sıra, ilçe ile alakalı 
meclis konulannı da 
değerlendirdiğimiz 
toplantıların, fay
dasını gördük, bu 
nedenle farklı 
ilçelerde tekrarlaya
cağız” dedi.
Soru cevap 
bölümünde, Osman 
Durdu’nun açıkla
ması ve Refik 
Yılmaz’ın cevabı 
soruldu. Osman 
Durdu; “Refik 
Yılmaz diyet ödüyor. 
Bunda net maddi 

yakınlarında yapıla
cak olan iki yönlü 
viyadük ayaklan 
çalışmaları da hızla 
ilerliyor.
Aydınlar A.Ş. tarafın 
dan açılan yollann 
Kurtul Mahallesi ile 
Serbest Bölge 
arasındaki düzeltme 
çalışmaları bitirildi.
Burada yapılacak 
kavşak giriş ve 

karşılık olmak 
zorunda değil. 
Aynca ‘Bizi holding 
ler getirmedi’ demiş, 
Holdinglere sattığı, 
mahkemece geri 
dönen arsadan 
kazanılan para ile 
propaganda yap
madı mı? Biz ona 
konu ile alakalı 
ortak komisyon 
kurulmasını önerdik, 
kabul etmedi. Eğer 
kendine güveniyor
sa, halka açık bir 
toplantıda, yüzleşe
biliriz” dedi.
Hamidiye 

çıkış yollannın açıl
ması işlerine de 
başlandı.
Serbest Bölge giriş 
kavşağı, Umurbey 
yolundaki viyadük 
ile birleşecek. 
Böylece Otobanın 
Gemlik Bursa 
arasındaki işyerinin 
büyük bölümü 
tamamlanmış 
olacak.

Mahallesinde bulu
nan cami ile alakalı 
da açıklama yapan 
MHP’liler, Hamidiye 
“Mahallesi’nde 
yapılacağı iddia 
edilen caminin kul
lanılacağı arsa 
sahibinin konuya 
rızası yoktur. 
Büyükşehir’de 
Refik Yılmaz var 
gibi aksettirse de, 
vatanda hem 
1000’lik, hem 
5000’lik planlara 
itiraz etmiştir” şek
linde beyanda 
bulundular.
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Zeytiımı iiracan üğıısiısla yanaslaiı
Türkiye zeytinyağın
da dış satım, ihracat 
sezonunun 10 ayın
da 23 bin 664 ton 
olarak gerçek
leşirken, ağustos 
ayında gönderilen 
ürün miktarı aylık 
ortalamanın altında 
bin 294 ton oldu. 
İhracatın yaklaşık 
yansını karşılayan 
ABD, Suudi 
Arabistan ve 
Japonya'ya yapılan 
dış satım ise ağus
tos ayında sadece 
395 ton olarak 
gerçekleşti. 
Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı 
İhracatçıları 
Birliğinden aldığı 
bilgiye göre, yak
laşık 93 bin tonla 
zeytinyağı ihracatın
da rekorun kırıldığı 
bir önceki sezonun 
(1 Kasım 2012-31 
Ekim 2013) ilk 10 
ayındaki dış satım, 
81 bin 702 ton 
civarında gerçek
leşti.
Türkiye'de 1 Kasım

IftMMliMlİlllllll
Bursa Deniz 
Otobüsleri artık 
her gün bir sefer 
Armutlu’ya 
uğrayacak. 
Armutlu seferleri 
17 Eylülde başladı. 
Sabah Mudanya'dan 
09: 00'da kalkan 
deniz otobüsü, 
Armutlu’ya 
uğrayıp yolcu ala
cak. Mudanya- 
Armutlu ücreti 5 lira 
olacak. Bu seferin 
Armutlu Ihlas 
Tatil Köyü'nden 
kalkışı ise 09: 40 
olarak belirlendi. 
BUDO yolcuları 
Istanbul- 
Kabataş'tan da 15: 
30 seferi ile tatil 
köyüne gelecek.

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

o SAATTE TESLİM EDİLİR

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

2013'te başlayan bu 
sezonun aynı döne
minde ise ihracat 23 
bin 664 tonda kaldı. 
Miktar olarak geçen 
sezona göre yüzde 
71 azalan ihracat, 
değer bakımından 
da yüzde 66 geriley
erek, 88 milyon 229 
bin dolara indi.
Bu yılın ihracatı 
ağustos ayında hız 
kesti. Bu aydaki 
ihracat aylık dış 
satım ortalamasının 
altında bin 294 ton 
olarak gerçekleşti. 
Sezonun 10 ayında 
en fazla talep, ABD,

Armutlu-lstanbul 
yolcularından sabit 
Bursa tarifesinde 
olduğu gibi 22 liralık 
ücret alınacak. 
Armutlu'dan deniz 
otobüsü ile

Suudi Arabistan ve 
Japonya'dan gelse 
de ağustosta bu üç 
ülkeye gönderilen 
ürün miktarı da çok 
azaldı. 10 ayda üç 
ülkeye yapılan 
zeytinyağı ihracatı, 
toplamın yaklaşık 
yarısına denk geldi. 
Suudi Arabistan'a 4 
bin 136, ABD'ye 3 
bin 927 ve 
Japonya'ya 3 bin 40 
ton ürün giderken, 
ağustosta bu ülkel
erden yapılan ihra
cat sadece 395 ton 
olarak gerçekleşti. 
Silahlı çatışmaların

Bursa'ya dönecekler 
ise 16: 40'ta Ihlas 
Armutlu Tatil Köyü 
iskelesinden 
hareket edecek.
Biletler Armutlu 
Tatil Köyü çarşısın

yaşandığı Irak'a dış 
satım devam etti. 
Ağustosta 144,10 
ayda ise yüzde 
110'luk artışla bin 
570 ton 
zeytinyağının gön
derildiği Irak'a 
yapılan ihracatın 
parasal değeri de 
yüzde 68 yükselerek 
6 milyon doların 
üzerine çıktı.
En fazla ihracat 
artışı kaydedilen 
ülkeler
Sezonun 10 ayında, 
geçen döneme göre 
en fazla ihracat 
artışı yaşanan 
ülkelerin başında 84 
kat artışla Gine 
geldi. Bu ülkeyi, 39 
kat yükselişle 
Özbekistan, 29 katla 
Bangladeş izledi. 
Geçen dönem ürün 
gönderilmeyen 
Brezilya'ya 127, 
Nijerya'ya 30, 
Tanzanya'ya 13, 
Kamerun'a 6, 
Kongo'ya 3 ve 
Kenya'ya 1,5 ton 
zeytinyağı gitti.

da bir acentedan 
alınabiliyor. BUDO 
yetkilileri, ilk bahar
da Armutlu’ya aktar
malı seferlerin 
artırılacağını 
bildirdi

BİİYÜKSEHİRDEH 
TARİHE IŞIK TUTfiCaK 

YENİ BİR ESER

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Araştırmaları 
Merkezi tarafından 
yayımlanan Prof.Dr. 
Muammer 
Demirel’in hazır
ladığı, ‘1830 Bursa 
Nüfus Kütüğü’ 
kitaplarının ilk iki 
cildi, tarihin bilin
meyen bazı gerçek
lerini gün yüzüne 
çıkardı. OsmanlI’da 
ilk genel nüfus 
sayımı 2. Mah 
mut’un emriyle 
1831 yılında 
yapılırken, Bursa’ 
daki nüfus sayımı 
nın 1830’da tamam
landığı ve o dönem 
kent nüfusunun 32 
bin kişi civarında 
olduğu belirlendi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’da yapılan 
nüfus sayımının 
OsmanlI’ya öncülük 
ettiğini ve bu 
sayımdan sonra 
nüfus sayımı kanu 
nu çıkarıldığını 
hatırlatarak, Bur 
sa’nın sosyal ve 
ekonomik tarihinin 
bu eserle ortaya 
çıkarıldığını vurgu
ladı.
Bursa’nın tarihi ve 
kültürel mirasını 
ayağa kaldırma 
çalışmaları kap
samında 2300 yıllık 
Bitinya surlarından 
8500 yıllık arkeolo
jik bölgelere, Os 
manii eserlerinden 
Cumhuriyet dönemi 
sivil mimari örneği 
yapılara her alanda 
yoğun bir çaba har
cayan Büyükşehir 
Belediyesi, soyut 
olmayan kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında da 
Bursa belgeliğine

yeni bir eser daha 
kazandırdı. Sadece 
Bursa için değil 
Osmanh tarihine de 
ışık tutan toplam 8 
ciltlik ‘1830 Bursa 
Nüfus Kütüğü’ adlı 
eserin basılan ilk 
iki cildi düzenlenen 
törenle kamuoyuna 
tanıtıldı. 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin Kayhan 
Döner Sofrası 
Sosyal Tesisle 
ri’nde düzenlenen 
basın toplantısına 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra 
kitabın yazarı 
Prof.Dr. Muammer 
Demirel ile akade 
misyenler ve davet 
liler katıldı 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, önceleri her 
gün önlerinden 
geçip de fark edile
meyen tarihi yapıla 
rı restorasyonlarla 
ayrıcalıklı mekanlar 
olarak Bursa’ya 
kazandırırken, 
somut olmayan 
kültürel mirası da 
ayağa kaldırmaya 
devam ettiklerini 
söyledi. Bugüne 
kadar Bursa’nın 
kültürel, siyasi, 
ekonomik ve doğal 
tarihi birikimini 
ortaya çıkaran 
150’ye yakın eser 
yayınladıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Bu çalış
maların hepsi, 
Bursa’mızın yapısal 
özelliklerinden, 
toplumsal yaşamı
na, kültürel biriki
minden sosyal ha 
yatına kadar çok 
geniş bir yelpazede 
tarihimize tutulan 
ayna vazifesi 
görmektedir” dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şiir Köşesi Gıda SettıriiıiH Kalki luısa'da JUncak
Tarık TANIŞ 

ISSIZLIĞI BIRAK 

gözlerim 
ki kör eden avuç dolusu hayali 
barikatlarda saklanırken, dişlerimde yarı 
ıslak dinamitler 
hasretin şah damarında atınca o mevsim 
ve tersine göçerken kuşlar 
nüzul iner o şehrin bacalarına 
kömür tozu yutunca gökyüzünün mavisi 
sen 
ıssızlığımı bırak ta git 
o eşsiz limana 
ve 
vapur gürültüleri çalınca 
bilindik ezgileri 
kaybederken akşam 
o kahpe silueti 
adımlarımda ay zerreleri, 
kınnca kaldırımları hüznüm 
kifayetsiz voltalar kalır 
gecenin ürkek koridorlarına 
gölgeni içersin bitmez hüznü zamanın 
yan aralık pencereden girer 
karanlığın irkilten tavrı korkarsın 
ki içerken 
kızıl bir kupada 
alaca karanlık şarabı... 
gözlerim 
ki kör eden avuç dolusu hayali 
barikatlarda saklanırken, dişlerimde yarı 
ıslak dinamitler 
hasretin şahdamarında atınca o mevsim 
şen 
ıssızlığımı bırak ta git 
o eşsiz limana....

Bursa 3. Uluslara 
rası Gıda Kongresi, 
BTSO'nun öncülü 
günde 26 27 Eylül 
tarihlerinde yapıla
cak.
Gıda sektörünün 
kalbi, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odasının 
(BTSO) öncülü 
günde, Uludağ 
Üniversitesi, Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık İl Müdürlüğü 
nün işbirliğiyle 26- 
27 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek "3. 
Uluslararası Gıda 
Kongresinde ata
cak.
Kongre ile ilgili bil
gilendirme toplantısı 
BTSO Hizmet 
Binası'nda düzen
lendi. Toplantıda 
konuşan BTSO 
Yönetim Kurulu 
üyesi Aytuğ Onur, 
Gıda Kongresi'nin 
Türkiye'nin 2023 
yılında dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi 
arasında yer alma 
hedefine katkı sağ 
layacağını söyledi. 
Cumhuriyetin 
100'üncü kuruluş 
yıldönümünde

tarımsal milli gelir 
büyüklüğünün 150 
milyar dolar olarak 
hedeflendiğini 
belirten Onur, 
"Tarımsal ekonomik 
büyüklükte ilk 5 
içerisinde yer almak 
istiyoruz. Bunu 
sağlayabilmek için 
de nitelikli nüfusun 
yanında kamunun 
ve özel sektörün Ar- 
Ge'ye daha fazla 
kaynak ayırmasını 
sağlamamız gere 
kiyor. Büyümenin 
anahtarı için her 
adımda inovasyonu 
kültürümüzün bir 
parçası haline 
getirmeliyiz" dedi. 
Onur, gıda güven
liğinin sağlan
masının toplumun 
yeterli ve dengeli 
beslenmesi, ürün 
kalitesinin güvence 
altına alınması ve 
tüketici haklarının 
korunması için 
zorunlu olduğunu 
ifade ederek, 
"Türkiye'nin ekolojik 
avantajlarından kay
naklanan ürün 
çeşitliliği ve kalitesi
ni ekonomik anlam

da değerlendirmesi 
için işleme, ambala
jlama, muhafaza 
etme ile gıda kalite 
ve kalite yönetim 
sistemlerinin 
geliştirilmesine ve 
yaygınlaştırılmasına 
ihtiyaç vardır" diye 
konuştu.
BTSO 12. Meslek 
Komitesi Başkanı ve 
Gıda Kongresi 
Düzenleme Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Yıldız ise 
Türkiye'deki gıda 
üretiminin yüzde 
58'inin Güney 
Marmara'dan karşı
landığını söyledi. 
Bursa'nın gıda üreti
minde önemli bir 
merkez konumunda 
bulunduğunu ifade 
eden Yıldız, kon
grenin sektördeki 
farkındahğı da 
artıracağını kaydetti. 
Toplantıda Uludağ 
Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Utku Çopur, Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürü Ömer Çelik, 
BTSO Meclis ve 12.

Meslek Komitesi 
üyesi ile Kongre 
Düzenleme 
Kurulu'ndan Burhan 
Sayılgan da hazır 
bulundu.
Kongre gündemi 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 26-27 
Eylül tarihlerinde 
yapılması planlanan 
"Bursa 3.
Uluslararası Gıda 
Kongresi", 2 gün 
boyunca "Güvenilir 
Gıda Stratejileri" 
temasıyla gerçek
leştirilecek.
Kongrede, "ileri 
Gıda Teknolojileri ve 
Gıda Biliminde 
inovasyon", "Türk 
Gıda Sanayisinin 
Global Vizyonu", 
"Gıda Sektöründe 
Sürdürülebilirlik", 
"Beslenme ve 
Tüketici Sağlığına 
Yönelik Yeni 
Eğilimler", 
"Fonksiyonel 
Gıdalar, Kalite 
Faktörü" ve "Haksız 
Rekabete Etkileri" 
gibi konular alanın
da uzman isimlerce 
masaya yatırılacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bedellide yas ve gara miktarı telli oldu
Bedelli askerlikte 
artık sona doğru 
gelindi. Son olarak 
hükümet yaş ve para 
miktarını büyük 
oranda belirledi 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve Milli 
Savunma Bakanı 
ismet Yılmaz’ın 
ardından Başbakan 
Ahmet 
Davutoğlu’nun da 
“bedelli askerlik” 
konusundaki 
açıklamalarından 
sonra, gözler 
Genelkurmay

Başkanlığı’na odak
landı.
Asker mevcudu 
başta olmak üzere, 
planlamalar ve 
faaliyetleri göz 
önünde tutarak 
hükümete rapor sun
ması beklenen 
Genelkurmayın 
tespitleri, bedellinin 
zamanlaması, 
şekli ve kapsamı 
konusunda uygula
maya ışık tutacak.

YAŞ 28 MİKTAR 20 
BİN TL

Hükümet kaynakları 
ise, yıl sonuna kadar 
bu konunun 
netleşti rilmesinin 
öngörüldüğünü 
belirtiyor.

Henüz bedelli 
askerlik konusunda 
karar alınmamasına 
karşın, bazı 
siyasilerin değer
lendirmeleri kap

samında yaş 
sınırının 28 olacağı, 
bedel olarak da en 
az 20 bin TLTık bir 
meblağın gündemde 
olduğu belirtiliyor.

TSK’nın ihtiyaçları 
doğrultusunda yaş 
sınırının 25 veya 
30’a çekilme ihtimali 
de dillendiriliyor. 
Ancak tüm bu 
detaylar, 
Genelkurmay ile 
görüşme ışığında 
şekillenecek. 
Hangi yaş sının 
belirlenirse, kaç 
kişinin yararlanabile
ceği, asker mevcu 
dunun kaça düşe
ceği gibi detaylar 
konusunda 
teknik çalışma 
yapılıyor.

Teni İnini irekansları Tütksat tfııa geçiliyor
18 Eylül 2014'de 
kanallar yeni 
frekansları ve 
Türksat 4A ile 
devam ediyor. 
Türksat 4A ayarları 
ve yeni frekanslar 
otomatik ayarla 
nabilecek.
Türksat 4A uydusu 
bu geceden devreye 
giriyor.
Yeni devreye girecek 
Türksat 4A uydusu 
ile beraber 
kanallarda yayın 
frekanslarını 
değiştirip yeni uydu 
üzerinden yeni 
frekansları ile yayına 
devam edecek. 
Türksat 4A uydusu, 
Türksat 2A ve 3A ile 
aynı açıda hizmet

vereceği için izle
mek isteyenlerin 
sadece dijital uydu 
alıcılarında otomatik 
arama yapmaları 
yetecek. Türksat 4A 
ayarları ve yeni 
kanal frekansları bu 
şekilde kolayca 

uydu alıcınıza tanım
lanmış olacak.
Türksat 2A ve 
3A'dan daha yüksek 
kapasiteye sahip 
yeni uydu Türksat 
4A'nın 15 
Temmuz'da yayına 
alınması planlanmış 

ancak son anda 
ertelenmesi ile 
beraber ileriki bir 
tarihte devreye gire
ceği açıklanmıştı. 18 
Eylül gecesinden 
itibaren de Türksat 
4A devreye girecek 
ve kanallar için yeni 
frekanslar aktif hale 
gelecek.
AYAR NASIL 
YAPILACAK? 
Kanalların taratıl- 
masında 11844 MHz 
frekansı, Dikey V- 
polarizasyon, 2222 
Sembol Oranı, FEC 
3/4 veya 11747 MHz 
frekansı, Yatay H- 
polarizasyon, 27500 
Sembol Oranı ve 
FEC 5/6 değerlerinin 
kanal tarama 

menüsünden 
girilerek 'Şebeke 
Taraması' yapılması 
gerektiği vurgulandı. 
Türksat 4A 
haberleşme uydusu, 
42 derece Doğu 
yörüngesinde 
(Türksat 2A ve 
Türksat 3A uyduları 
ile birlikte) hizmet 
verecek. Türksat 
uydusu üzerinden 
bir bölümü HD 
çözünürlüklü yeni 
yayınlar da devreye 
girecek.
Türksat A.Ş.'nin 
web sayfasında 
kanalların hangi 
frekanslardan 
yayınını sürdüreceği 
liste halinde yayın
landı.

TELEVİZYON 
KANALI SAYISI 
500'E ÇIKACAK 
Türksat A.Ş. 
halen 429 olan 
televizyon kanalı 
sayısının 500'e 
yaklaşacağını açık
ladı.
Kullanıcıların 
ayarlamalı Türksat 
Kanal Güncelleme 
Sistemi ile uyumlu 
uydu alıcıları 
yeni frekansları 
otomatik 
olarak güncelleye- 
ceği, yüksek 
çözünürlüklü HD 
(High-Definition) 
yayınların ancak 
uygun cihazlarla 
mümkün olabileceği 
belirtildi.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

l<Elajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RGAKİZA5YÖM VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 5/ B GEMLİK 

Tel : (0.224) 515 96 83 Faz : (O 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Öğretmen adavlan 
için Kritifc tarih

Atanacak olan 40 
bin öğretmen adayı 
nın bugün mesai 
saati bitimine kadar 
başvurularını ta 
marnlaması gereki 
yor. Atamalar cuma 
ya işbaşı haftaya! 
Öğretmen adayları 
başvurularını önce 
Milli Eğitim 
Bakanlığı İnsan 
Kaynakları Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinden 
yapacak. Buradaki 
formu dolduran 
adaylar daha sonra 
aldıkları form çık
tısını il ya da ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerine onaylata
cak. Atama işlem

leri cuma günü 
tamamlanıp, öğret
menlerin 
önümüzdeki hafta 
göreve başlamaları 
planlanıyor.
40 bin öğretmen 
kadrosunda en çok 
kontenjan 6 bin 152 
ile sınıf öğretmen
liğine ayrıldı. Bunu 
3 bin 931 kontenjan 
ile İngilizce ve 3 bin 
405 kontenjan ile 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğret
menleri izledi.
Çözüm sürecinin 
ilerlemesine paralel 
olarak ilk kez 18 
Kürtçe öğretmenine 
de kontenjan 
ayrıldı.

ACIl SATILIK DAİRE
ÇUKURBAHÇE BIM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL 

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^MlNEll- 
ÛÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 37818 00

6 ve Tncl sınıflara 
«eni ders geliyor

6 ve 7’nci sınıflara 
iş sağlığı ve güven
liği eğitimi verile
cek. Orta öğretim 
ders kitapları için 
çalışma yapılıyor. 
Türkiye’de sık sık 
yaşanan iş 
kazalarını asgariye 
indirmek için 
hükümet önlem 
alıyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik, ‘Güvenli 
Başla’ adı altında iş 
sağlığı ve iş güven
liğinin eğitim ve 
öğretimle ilişk- 
ilendirilmesi için 
çalışma yaptıklarını 
açıkladı. Bakan 
Faruk Çelik, 
“Bakanlığımız iş 
sağlığı vo güven
liğinin eğitime ente
gre edilmesi ile 
örtüşen AB pro
jesinde sorumluluk 
almış bulunmak
tadır. Avrupa İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitim ve 
öğretim Bilgi Ağı

projesine ortaktır” 
diye konuştu.
İş sağlığı ve güven
liği dersinin 
okullardaki ders 
müfredatına gire
ceğini belirten 
Çelik, “Önce 6. ve 
7. sınıf ders kita
plarına İSG bilgi
lerinin entegre 
edilmesi ve 
ortaöğretim ders 
kitapları için de 
benzer bir çalış
manın yürütülmesi 
çocuk ve gençlerin 
küçük yaşlardan 
itibaren dolaylı 
öğrenme yoluyla iş 
sağlığı ve güvenliği 
kavramı üzerinde 
bilindirilmeleri 
amaçlanmaktadır” 
dedi. Toplumda 
güvenlik 
kültürünün yer
leşmesi için 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile pro
tokol imzalandığını 
ve ortak çalışma 
yürütüldü ğünü 
anlatıldı

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMAJ
"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

KflŞCDC 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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Vatandaşa uyarı: 1 Aralı k'a katlar başvurun
Torba yasa milyon
larca kişiye 
borçlarını tak- 
sitlendirme ve faiz 
yükünden kurtulma 
imkanı sunuyor. Bazı 
borçlar da siliniyor. 
Vergi dairelerine 
borçlu olanların en 
son başvuru tarihi 1 
Aralık 2014. Genel 
Sağlık Sigortası 
primi borcu olanlara 
7 aylık bir süre 
tanınıyor, son 
başvuru tarihi Nisan 
2015.

Diğer primlerden 
borçlu olanlar için 
ise 3 aylık bir başvu
ru süresi var. İşte 
torba yasadan bazı 
satırbaşları:
* Maliye Bakanlığı, 
Gümrük Bakanlığı, 
belediye ve SGK ala
caktan açısından 
genel olarak 30 
Nisan 2014 tarihi 
esas alındı. Yani bu 
tarihten önceki 
borçlar kapsamda. 
* Vergi ve prim bor
cuna ilişkin yapı

landırmada taksitler 
2 ayda bir ödenecek, 
18 taksit yapılabile
cek. Yani 36 aya 
kadar vade söz 
konusu olacak. *

Çiftçilerin elektrik ve 
su borçlarına, yılda 
1 taksit olmak üzere 
5 yıllık vade imkanı 
getirildi. Belediyeler 
6 yılda 36 ay taksitle, 

spor kulüpleri de 7 
yılda 42 taksitle 
borçlarını ödeyebile
cek.
* Faizler silinecek, 
yerine enflasyon 
farkı uygulanacak. 
* Taksitlendirmede 
katsayı uygulaması 
var. 100 lira, 6 taksit 
12 ay vadede 105 
lira, 9 taksit 18 ay 
vadede 107 lira, 12 
taksit 24 ay vadede 
110 lira, 18 taksit 36 
ay vadede 115 lira 
olarak ödenecek.

* Trafik cezaları dahil 
120 liranın altında 
kalan idari para 
cezalarının, 12 lira 
ve altında kalan 
köprü ve otoyol 
kaçak geçiş ücret
lerinin tahsilinden 
vazgeçildi. 
Maliye'nin 2007 
öncesi 50 lira, 
Gümrük İdaresi'nin 
2013 öncesi 50 lira, 
SGK'nın 2013 öncesi 
100 lirayı aşmayan 
alacaklarından da 
vazgeçildi.

Sağlık Bakanlığı 
hastanede vatandaş
tan parayı sigortalı 
olup olmamasına 
göre farklı alacak. 
Bakanlık tüm 
hastalıklar için fiyat 
listesi çıkardı. 
Neredeyse SGK’lı 
hastanın verdiğinin 
üç katını SGK’sı 
olmayan hastalar 
ödeyecek.
Sağlık Bakanlığı, 
kamu hastanelerinde 
verilen sağlık 
hizmetlerinin 
ücretlendirilmesi 
konusunda yeni bir 
uygulamaya geçti. 
Hazırlanan listeyle 
tüm hastalıklar için 
yeni fiyatlar belirlen
di. Daha önce SGK’lı 
hasta için devletin 
ameliyat masrafları 
için ödediği kadar 
cebinden para 
ödeyen SGK’sız 
hastalar şimdi bu 
ücretin 3 katını öde

mek zorunda kala
cak.
BADEMCİK 
AMELİYATI SGK'- 
SIZA 3.770 TL 
Örneğin bademcik 
ameliyatı olan bir 
SGK’lı hasta için 
devlet bin 500 lira 
öderken, SGK’sı 
olmayan hasta has
taneye 3 bin 770 lira; 
Yumurtalık ameliyatı 
için SGK’lı hasta için 
bin 200 lira 
ödenirken, SGK’sı 
olmayan hasta için 6 
bin 784 lira talep 
edilecek.
Türk Tabipleri Birliği 
Başkanı Beyazıt 
Ilhan, “Devlet tama
men kamu 
anlayışının dışına 
çıkıyor ve SGK’sını 
ödeyemeyen has
tadan SGK’lı hasta 
için ödenenden fazla 
para talep ediyor. 
Tamamen vicdansı
zlık. Bu uygulama ile 

devlet hastaneleri 
tam bir işletmeye 
dönerken, vatan
daşlar da özel has
tanelere yön
lendirilmiş oluyor” 
dedi.
İKİ FARKLI TARİFE 
VAR
Sağlık Bakanlığı 
devlet hastanelerine 
gelen SGK’lı hasta
lar ile SGK’h 
olmayan hastalara 
farklı tarifeler uygul- 
maya başladı.
Hazırlanan listeyle 
tüm hastalıklar için 
yeni fiyatlar temmuz 
itibariyle geçerli 
olmak suretiyle 
yeniden belirlendi. 
Buna göre rahim ve 
Yumurtalık ameliyatı 
olan SGK’lı hasta 
için kurum bin 200 
lira öderken, SGK’h 
olmayan hastadan 6 
bin 784 lira 
istenecek. Safra 
kesesi ameliyatı olan

SGK’h hasta için 720 
lira ödenirken, 
olmayan hasta bin 
440 lira ödeyecek. 
Apandisit ameliyatı 
olan hasta için 400 
lira ödenirken, kişi 
SGK’lı dağilse 
cebinden 800 lira 
ödeyecek. Bademcik 
ameliyatı olan bir 
hasta için SGK 1500 
lira öderken, SGK’sı 
olmayan hastadan 3 
bin 770 lira talep 
edilecek.
Iskonto 
UYGULANACAK 
ÜLKELER 
Bakanlık bazı 
ülkelere de iskonto 
uygulamaya başladı. 
Yani bu ülkenin 
vatandaşları iskon- 
tolu tedavi edilecek. 
Buna göre, A grubu 
ülkelere (Afganistan, 
Bangladeş, Çad, 
Endonezya, Filistin, 
Gana, Hindistan, 
Kenya, Moritanya,

Nijerya, Pakistan, 
Somali, Sudan, 
Yemen-Benin) yüzde 
40 indirim uygu
lanacak. B grubu 
ülkelere (Arnavutluk, 
Azerbaycan, 
Belarus, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, 
Çin, Ermenistan, 
Gürcistan, 
Hırvatistan, Irak, 
İran, K.K.T.C, 
Karadağ, 
Kazakistan, 
Kırgızistan, Kosova, 
Makedonya, 
Malezya, Mısır, 
Moldova, Özbek
istan, Romanya, 
Rusya Federasyonu, 
Sırbistan, Suriye, 
Tacikistan, 
Türkmenistan, 
Ukrayna, 
Yunanistan) uygu
lanacak indirim 
yüzde 20 olacak. C 
grubu ülkelere ise 
(Cezayir, Çek 
Cumhuriyeti, Fas,

Letonya, Libya, 
Litvanya, Lübnan, 
Malta, Polonya, 
Slovenya, Tunus, 
Ürdün) indirim 
yüzde 10.”

MAĞDURLAR 
ÇIKABİLİR, 
DÜZELTİLİR 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürü İrfan 
Şencan konuyla ilgili 
Hürriyet’e şunları 
söyledi: “Kanunda 
olmasına rağmen 
Sağlık Bakanhğı’nın 
kendine ait bir fiyat 
listesi yoktu. Yeni 
yaptık. Üzerinde 
çalışarak, bazı 
maaliyetler dikkate 
alınarak yapıldı. 
SGK’h hasta ile 
SGK’h olmayan 
hasta tarifesinin 
farklı olmasının 
nedeni ise SGK’nın 
toplu sözleşme yap
ması ve sübvansi 
yonlar.

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4977 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

»■■w
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-I 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

AYNI YILDIZIN 
ALTINDA: 12:00- 
14:30-17:00-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:45

5133321
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MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

H E R T Ü RX| 2.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^ircoft ÇChıman.

Dr^Ziya Kaya Mah/Hümyet Cad. No: 28 GEMLİK Tel : O 224 514 25 25 - Fax: O 224 514 25 26

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

MANASTIR rMIJK I^PMilIHÎjlJ

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 

Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

T .
TCl&fİAİC 02245173310 CEP: 002744 3383 E-MAIL 

www.manastıremlak.sahıbınden.com - www.ilan.com.tr/manasiremlak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
ww.manast%25c4%25b1remlak.sah%25c4%25b1b%25c4%25b1nden.com
http://www.ilan.com.tr/manasiremlak
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK nrjarkâşı, * .
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye'nin dört bir yanındaki şarküteri restoran, otel-,ve marketlerde < 
tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.
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Gemlik Körfez
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
19Eylül2014Cuma www.2emiikk0rfezgazetesi.com Fiyatı: 50Kr

Bursa Milletvekili Aydın, Sofralık Zeytin Tebliği’nin 
geçiş sürecinin uzatılmasına yeşil ışık yaktı.

filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Devlet nerede?
Okullar açıldı, ama Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da Devlet olmadığı 
için PKK militanları okulları yakıyor.

Okullar yanıyor, devlet bakıyor.
Günlerdir yaşanan bu olayları önleye

cek kurum devlettir.
Ancak, Demokratik Açılıma sekte vere

cek korkusuyla teröre hoşgörü ile yak
laşırsanız sonuç bu olur.

Türkiye’nin bir bölgesinde devlet yok.
Güney sınırlarımız delik deşik.
Savaştan kaçan göçmenlerin sayısı 3 

milyonu buldu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin toplandı 
ğı sırada salona 
girerek andımızı 
okumaya davet

Kamuoyuna sofralık 
zeytindeki tuz 
oranının düşürülmesi 
olarak yansıyan ve 
sektördeki bir çok 
yeni düzenlemeyi 
içeren Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlı 
ğ’nın “Türk Gıda

kodeksi Sofra lık 
Zeytin Tebliği’nin 
geçiş sürecinin 
1 Ocak 2015’den 
Haziran 2015’e uzatıl
ma önerisi üzerinde 
çalışma yapılması 
sektörde heyecan 
yarattı. Sayfa 2’de

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Gezi yüriiyüsü ue 
mecliste anıl davasına 

devam edildi

eden İşçi Partililer 
hakkında Cumhuri 
yet Savcılığının 
açtığı davaya dün 
devam edildi. 2’de

Kartları Kopyalayıp 
alışveriş yapmışlar
Mudanya’da bir kişi 
kredi kartının kop 
yalandığını ve 
internet üzerinden

6 bin liralık alış
veriş yapıldığını 
iddia ederek polise 
müracaat etti. 3’de

H W

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, 

çaöa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, payıaçımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

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

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

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

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.2emiikk0rfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bursa Milletvekili Aydın, Sofralık Zeytin Tebliği’nin 
geçiş sürecinin uzatılmasına yeşil ışık yaktı.

IMllllİ|İIMl|llillllWl
Kamuoyuna sofralık 
zeytindeki tuz 
oranının düşürülme
si olarak yansıyan 
ve sektördeki bir 
çok yeni düzenle
meyi içeren Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığ’nın “Türk 
Gıda kodeksi Sofra 
hk Zeytin Tebliği’nin 
geçiş sürecinin 1 
Ocak 2015’den 
Haziran 2015’e uza
tılma önerisi 
üzerinde çalışma 
yapılması sektörde 
heyecan yarattı.

GEÇİŞ SÜRECİ 
UZATILSIN 
Söz konusu çalışma 
AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’ın Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’yı 
ziyaretinde gün
deme geldi. 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
23 Ağustos 2014 
Cumartesi günü 
29097 nolu Resmi 
Gazete’de yayınla
narak yürürlüğe 
giren zeytindeki tuz 
oranının düşürülme 
si başta olmak üzere 
üretimden depola
ma, ambalajlama 
dağıtım ve satış

Bakanlığın çıkardığı “Türk Gıda Kodeksi 
Zeytin Tebliği” çalışmalarında katkısı 

bulunan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail 
Aydın, Marmarabirlik Yönetim Kurulu 

Başkanı Hidamet Asa’yı makamında ziyaret 
ederek görüş alış-verişinde bulundu.

aşamalarına kadar 
bir dizi yeni düzen
lemeyi disiplin altına 
alan Türk Gıda 
Kodeksi Sofralık 
Zeytin Tebliği’ndei 
en büyük sıkıntı 
geçiş sürecinin kısa 
olması idi. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, ziyaret sırasın
da Bursa Milletve 
kili İsmail Aydın’a, 
tebliğin sektörü 
disipline etmesi 
bakımından olumlu 
bulmakla beraber, 

özellikle tekstil sek
töründe kullanılan 
L, M, S gibi kısalt
maların sofralık 
zeytin danesinin iril
iği içinde kullanılma 
zorunluluğunu 
içeren ve 1 Ocak 
2015 tarihi itibariyle 
bu sembollerin yer 
alacağı yeni ambala
jla sistemine geçişin 
kısa sürede sorun 
teşkil edeceğini 
söyledi.
Başkan Asa, “Biz 
ayda ortalama 4 bin 
ton satış gerçek

leştiriyoruz. Dolayı 
sıyla ambalajlarımızı 
da stokluyoruz.
Yeni ambalaj sis
temine geçiş sadece 
bizi değil, bizim gibi 
sektörün önde gelen 
kuruluşları ile 
ambalaj firmalarını 
da olumsuz etkileye
ceği için sürecin 
uzatılmasının doğru 
olacağı kanaatinde 
yiz. Siz den de bu 
konuda destek bek
liyoruz” diye 
konuştu.

GEÇİŞ SÜRECİ 
6 AY DAHA 
UZATILABİLİR

AK Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da konuyu 
yakından takip 
ettiğini ve Marmara 
birlik’in yeni amba 
lajlama sistemi 
hakkındaki çekin 
çelerinin sektörün 
sekteye uğramaması 
açısından yerinde 
olduğunu söyle 
yerek, “1Ocak 
2015’den Haziran 
2015’e uzatılması 
için Bakanımızla 
görüşeceğim. Bu 
konuda sorun çıka
cağını sanmıyorum” 
dedi.

Gaziler anılıyor

19 Eylül Gaziler 
Günü tören pro
gramı belli oldu. 
Bugün saat O9.oo- 
09.10 arasında 
Atatürk Anıtı’nda 
tören düzen
lenerek, anıta 
çelenk sunulacak. 
Kaymakamlık, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Merkez 
Komutanlığı, 
Belediye 
Başkanlığı ve 
Muharip Gaziler 
Derneği Gemlik

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Temsilciliği tarafın
dan anıta çelenk- 
lerin sunumundan 
sonra saygı 
duruşunda 
bulunacak ve 
istiklal Marşı oku
nacak.
Günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmanın ardın
dan Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Merkez komutan
lığında şehit 
aileleri ve gazilere 
kahvaltı verilecek.

6en yyriiniisü ne meclisle aıd Javasııa daıam eflilıli
AKP hükümetinin 
okullarda andımızın 
okunmasını yasakla
masına tepki göster
mek için 2013 yılın
da Gemlik Belediye 
Meclisi’nin top
landığı sırada salona 
girerek andımızı 
okumaya meclis 
üyelerini davet eden 
İşçi Partililer hakkın
da Cumhuriyet 
Savcılığının açtığı 
davaya dün devam 
edildi.
Savcılık, iddianame 
sinde cebren ve şid
det kullanarak çalış
masının engellendiği 
iddia edilerek, 3 işçi 
partisinin yöneti
cisinin cezalandırıl
masını istemişti. 
Dün sabah Sulh

Ceza Mahkeme si’n 
de yapılan duruş
maya llçi Partisi İlçe 
Başkanı Muharrem 
Çelik, TGB Gemlik 
ILçe Temsilcisi 
Merve Ayvalı ve 
diğer sanıklar 
katıldılar. 
İşçi Partisi İlçe

Başkanı Muharrem 
Çelik, mahkemede 
AK partinin ulusal 
bayramları, Atatürk 
anıtına çelenk koy
mayı yasakladığını 
Cumhuriyete 
saldırılarının art
tığını, eğitimde orta
ca sistemini 

getirmek istediğini 
belirterek, “Biz, işçi 
partisi olarak andımı 
zın kaldırılmasına 
karşı çıktık. AKP nin 
bu yasağını tanı
madığımızı her plat
formda anlattık.
İstiklal Caddesinde 3 
gün stant açtık. 2 
okula giderek, andı 
mızı okuduk. Gemlik 
Belediye Meclisi 
toplantısı başlama 
dan meclis üyelerini 
andımızı okumaya 
davet ettik. Bizimle 
beraber bazı meclis 
üyeleri ayağa kalka
rak andımızı okudu. 
Salondan ayrılırken 
Kahrolsun AKP slo
ganları attık. Bunlar 
suç değil, demokra 
tik hakların kullanıl

masıdır” diyerek 
savunma yaptı. 
Muharrem Çelik, 
“Hakime Andımızı 
her yerde okuruz. 
AKP nin bu yasağını 
içinize sindiriyor 
musunuz?” diye 
sordu. Duruşma 18 
Kasım’a ertelendi.

GEZİ YÜRÜYÜŞÜ 
DURUŞMASI

öte yandan, 
Gemlik’te yapılan 
gezi olaylarına tepki 
yürüyşü nedeniyle 
Savcılığın “izinsiz 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenle
mekten” dolayı 7 
CHP, İP ve TGB üye
sine açtığı davaya 
da devam edildi.

Duruşmada, sanıklar 
savunmalarında 
İstanbul’da Taksim 
de meydana gelen 
olaylarda polisin 
aşırı şiddet kullanm- 
sına tepki gösteren 
duyarlı insanların 
sosyal medya 
üzerinden kendil
iğinden örgütlenerek 
AKP hükümetine 
tepki için yürüyüş 
yaptığını belirttiler. 
İP ilçe Başkanı 
Muharrem Çelik, 
“Halk kendiliğinden 
sokağa çıktı.
Yürüyüşün zarar 
görmemesi için 
bizler anayasal hak
larımızı kullanarak, 
yönlendiricilik yap
tık” dedi.
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lııtıııttiıııttiııalısılıtsi'imM
Muğla’nın Bodrum 
ilçesinde, kiralık 
lüks araç içerisinde 
bir kişinin ölümüne 
sebep olduğu iddia 
edilen Suriyeli şahsı 
Bursa’da organize 
polisi yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bodrum'un 
Bitez Mahallesi 
Pınarlıbelen 
Caddesinde mey
dana gelen olayda 
iki araç tarafından 
önü kesilen 34 KY 
9795 plakalı kiralık 
araç içerisinde bulu

Genç yaşta canına kıydı
Bursa’nın İznik 
ilçesinde, bunalıma 
giren bir kişi intihar 
etti.
Yeni Mahal le’de 
oturan ve 3 yıldır 
psikolojik tedavi 
gören S.K. (34), dün 
akşam saatlerinde 
yaşadığı evin ikinci 
katına çıktı. Kız 
kardeşini alt katta

Telefonla konuşuyormuş 
gitti yapıp bisikleti çaldı
Bursa’da bir hırsız, 
telefonla konuşuy
ormuş gibi yapıp 
nalburiye 
dükkanının önünde
ki bisikleti çalarken 
güvenlik kamer- 
alanna yakalandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gülbahçe 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre Şenol Şen 
(44), işlerin yoğun
luğundan dolayı 
oğlu Eren'i (13) ken
disine yardım 
etmesi için dükkana 
çağırdı. Oğlu 
geldikten sonra 
dışarıdaki işlerini 
halleden Şen, 
malzeme götürmek 
için kullandığı bisik
letinin kapının 
önünde olmadığını 
gördü. Güvenlik

nan Mehmet Ecim 
uğradığı silahlı 
saldırı sonucu 
öldürülmüştü.

Yaşanan olayla ilgili 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla

Şube Müdürlüğü 
ekipleri ile Bodrum 
polisi irtibata geçti. 
M.M.’nin İzmir’de 
İstanbul’a gitmek 
için bindiği otobüs 
tespit edildi. Bursa- 
Balıkesir yolunda 
uygulama yapan 
organize polisi, 
şüphelinin geldiği 
otobüsü durdurdu.
M.M.’yi gözaltına 
alan ekipler, evrak
larının tamamlan
masının sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklandı.

kameralarını 
inceleyen Şen, tanı
madığı bir kişinin 
gelerek bisikleti 
çaldığını gördü. 
Güvenlik karne 
ralarına takılan 
kimliği belirsiz şah
sın, dükkanının 
önüne geldiği ve 
keşif yaptığı 
görüldü. Bir süre 
sonra cebindeki 
telefonu çıkarıp

konuşuyormuş gibi 
yapan şahıs bisik
leti inceledi. Daha 
sonra bisiklete 
binen kimliği belir
siz kişi, hızla uzak
laşarak izini kaybet
tirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen 
polis, çevrede 
incelemelerde 
bulundu 
Güvenlik karne 
ralarını inceleyen 

oturan annesine 
gönderdikten 
sonra odasına 
çekilen genç adam, 
kendini asarak 
canına
kıydı. S.K’nin üst 
kata çıkan 
yakınları tarafından 
cesedi bulunurken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

ekipler, zanlıyı 
arıyor.
Aracıyla müşteriye 
malzeme götürmek 
için dışarı çıktığını 
anlatan Şenol Şen, 
"Malzeme bıraktık
tan sonra bisiklete 
ihtiyacımız oldu. 
Baktığımızda bisik
letin yerinde 
olmadığını gördük. 
Komşulara, civarda
ki iş yerlerine sor
duk, kimse 
görmediğini söyle
di. Yan komşudaki 
güvenlik kamerasını 
inceledik. 17 
yaşlarındaki bir 
gencin bisikleti 
çaldığını gördük. 
İnşallah çalan kişi 
yaptığı hatanın 
farkına varır da 
bisikleti getirip 
yerine koyar” 
dedi.

Yaşlı cifti 
ölüm ayımı

Kestel’de meydana 
gelen trafik kaza
sında yaşlı bir 
kadın, eşinin kul
landığı traktörün 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün saat 
11.00 sıralarında 
Alaçam Mahalesi 
top sahası mevki
inde meydana 
geldi. Tarladan 
dönen 75 yaşındaki 
Mehmet Fatih 
Aydemir, yağışın 
etkisiyle kaygan

Kanlan Kopyalayıp 
alışveriş yapmışlar

Mudanya’da bir kişi 
kredi kartının kopy
alandığını ve inter
net üzerinden 6 bin 
liralık alış-veriş 
yapıldığını iddia 
ederek polise 
müracaat etti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
ilçesinde meydana 
gelen olayda 
N.K.'nin telefonuna 
kredi kartından 
6 bin liralık alış
veriş yapıldığı 
mesajı geldi. 
Bunun üzerine 
kartının kopyalan

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

GÜN İÇİNDE TESLİIVI EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

laşan yolda 
idaresindeki trak
törün direksiyon 
hakimiyetini kay
betti.
Devrilen traktörün 
altında kalan 71 
yaşındaki Ayşe 
Aydemir olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Eşinin 
öldüğü kazada 
yaralanan Mehmet 
Fatih Aydemir ise 
hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

mış olabileceğin
den şüphe eden 
N.K., polise 
müracaat etti. 
Merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler

Mahallesi’nde 
meydana gelen bir 
başka olayda ise, 
C.A., haberi 
olmadan kredi 
kartından 8 bin 
260 liralık alış
veriş yapıldığını 
söyleyerek 
şikayetçi oldu. 
Polis, her iki olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.
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Güne Bakı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@)hotmail. com

Devlet nerede?
Devlet okullarını koruyamıyor.
Ellerinde molotoflar, silahlar olan 

gençler salına salına okullara yaklaşarak 
yakıyorlar.

Buradaki okulları koruyacak güvenlik 
birimi oluşturulamaz mı?

Devlet bu kadar aciz mi?
Paralel Devlet ile uğraşmaktan, misaki 

milli sınırlar içinde oluşturulan Kürdistanı 
göremiyorlar.

Bu bir aymazlıktır.
911 kilometre uzunluğundaki Suriye 

sınırımız da da güvenlik yok.
Suriye sınırımızda 2011 yılından bu yana 

IŞİD in ilerleyişi sonrası Türkiye’nin 
Güney sınır kapılarının karşısında 6 farklı 
bayrak dalgalandığını basından okuyo 
ruz.

Bunlar; Suriye Arap Cumhuriyeti, İslami 
Cephe, ÖSO, IŞİD, IKBY ve PYD-PKK’ya 
ait bayraklar.

Sınırlarımızın karşısındaki kasabalarda 
sık sık farklı bayraklar dalgalanıyor.

Sınır güvenliği yok.
Sınırlar yol geçen hanı olmuş.
Yabancı gazetelerde, IŞİD militanlarının 

ellerini kollarını sallayarak, Türkiye’den 
Suriye’ye ve Irak’a geçiş fotoğrafları 
yayınlanıyor.

Sınır boyunca kaçakçılık normal bir hal 
almış durumda.

Petrol boru hatları delinerek istedikleri 
kadar petrol militanlar ve kaçakçılar 
tarafından ele geçiriliyor.

Milyon dolarlar tutarında bir kaçakçılık 
fonu oluşmuş durumda.

Bırakın sınırlarımızı, örneğin, Van ilimiz 
de tütün ürünleri açıkça kaçak satılıyor.

Devlet burada da yok. Bir arkadaşım 
geçtiğimiz ay Van’a bir cemiyet için git
tiğinde bu durumu görünce şaşırıyor.
Bir paket kaçak sigara, 1.2 liradan 

satılıyormuş.
lekelin ürlınierı rorfnaııteoön Dazı 

kaçak sigara satış mağazalarında yerini 
alıyormuş.

AKP’Uler, muhalefetin doğuda ve güney 
Anadolu da bulunmadığını söylüyorlar.

Siz varsınız da ne oluyor?
Ülkenin bir bölümü gitmiş durumda.
Yazık..
Cumhuriyet kurulduğundan beri böyle 

bir durumla karşılaşmadı bu ülke.
Yarınımızın ne olacağını kuşkuyla bekli 

yoruz.
Ülkenin bu ayrıştırılmış durumundan 

kuşku duyuyoruz.
Geleceğimizden şüphe duyuyoruz.
Afrayla tafrayla atıp tutmayla devlet 

yönetilmiyor.
Her yükselişin bir inişi olduğu unutul

masın.
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Vatan topraklarının korunması için 
anları pahasına savaşarak 

bizlerin huzurlu yaşaması için 
fedakarlıktan çekinmeyen 

Gazilerimizin 
Gaziler Günü'nü kutlarız.

Öztfiltfk
Hisar Mah. Ilıca altı mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: 513 68 00-513 32 46 GEMLİK

ÜLKEMİZİN TOPRAKLARINA 
KANLARINI AKITARAK TARİHİMİZE 

ALTIN SAYFALAR YAZDIRAN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SONSUZA 

KADAR YASAMASININ EN BÜYÜK TEMİNATI 
OLAN ULUSAL KAHRAMANLIĞIMIZIN 

SİMGESİ GAZİLERİMİZİN 
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ

KUMLA GENÇLİK SPOR KULUBU
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Getlelelı Turşusu, Hmarcan' ile Tanıtılacak
Orhangazi’de 
üretilen Gedelek 
turşuları, bundan 
sonra düzenlenecek 
festival ve 
Hıyarcan ile 
dünyaya tanıtılacak. 
Turşusuyla ünlü 
Gedelek köyünde, 
27-28 Eylül 2014'de 
‘Orhangazi Gedelek 
Turşu Festivali’ 
yapılacak.
İlki düzenlenecek 
festival sayesinde 
lezzeti ile tanınan 
Gedelek turşusu 
marka haline geti 
rilmeye çalışılacak. 
Gedelek köy mey
danında kortej ile 
başlayacak olan fes
tival, değişik 
eğlence ve gösteril
erle devam edecek. 
Gedelek turşusunun 
tanıtıldığı festivalde, 
lezzet panayırı, festi
val yemeği, sanat 
etkinlikleri ve turşu 
kurulması gibi 
değişik etkinlikler 
düzenlenecek.

İLÇEDE 
TURŞUCULUK 50 
YIL ÖNCE BAŞLADI 
Festival hakkında 
bilgi veren Orhan 
gazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu, il ve 
ilçelerin markaları 
ile ün kazandığını 
belirtti. Efendioğlu,

“Fakat Orhangazi 
dediğimizde 
aklımıza her hangi 
bir ürün gelmiyor. 
Hal böyle oluna 
bizler de Orhanga 
zi’nin dinamikleri 
olarak markamızı 
oluşturmaya ve 
ilçemizin önemli 
değerlerinden olan 
turşumuzu öne 
çıkarmaya karar 
verdik.” dedi.
Orhangazi’de turşu
culuğun yaklaşık 50 
yıl önce başladığını 
anlatan Ergün 
Efendioğlu, “Bugün 
Orhangazi’de yak
laşık 50 adet turşu 

imalathanesi bulun
maktadır. Yüzde 80’i 
kadın olmak üzere 
yaklaşık 2 bin kişiye 
iş imkanı olmakta ve 
çarpan etkisi ile yak
laşık 10 bin kişiye 
ekmek kapısı olmak
tadır.” şeklinde bilgi 
verdi.

YILDA 50 RİN TON 
TURŞU

Gedelek’te yılda 
yaklaşık 50 bin ton 
turşu üretildiğini 
anlatan Başkan 
Efendioğlu, “7 mil 
yon doları ihracattan 
olmak üzere yak

laşık 110 milyon TL 
yıllık ciromuz mev
cut." diye konuştu. 
Başta salatalık 
olmak üzere biber 
ve domates gibi yak
laşık 55 çeşit sebze 
ve meyveden turşu 
yapıldığını anlatan 
Başkan Efendioğlu, 
şöyle devam etti: 
“Hal böyle olunca 
bizler de turşumuza 
sahip çıkmaya ve 
turşumuzu ilçemizin 
markası yapmaya 
karar verdik. Bu 
hedef doğrultusun
da başladığımız 
çalışmalar kapsamın 
da başta Brezilya 
Türk Ürünleri Fuarı 
olmak üzere, Istan 
bul gıda, Antalya 
gıda, İzmir, Bursa 
gasronomi fuarı 
olmak üzere bir çok 
fuar, seminer ve 
kongreye turşumuzu 
taşıyarak tanıtmanın 
gayretinde bulunu 
yoruz. Yine ürünü 
müzün üretiminde 
ve lezzetinde önemli 
payı bulunan Pınar 
başı suyunu refer
ans olarak ürünü 
müz için coğrafi 
işaret başvurusunda 
bulunduk. Normal 
sulara sertlik dere
cesi yüksek ve yük
sek derecede kal si 
yum düşük dere
cede magnezyum ve 
sodyum içerdiğin

den turşuyu uzun 
süre sert ve taze tut
maktadır bu suyu
muz.”

HIYARCAN İLE 
TANITIM
Ürün için logo ve 
maskot oluşturduk
larını anlatan Ergün 
Efendioğlu, “Akılda 
kalsın diye ismini 
ise Hıyarcan koy
duk. Hani fındığın 
aganigisi gibi öyle 
de farklı bir çalış
mamız oldu.” şek
linde konuştu.
Ankara Çubuk 
turşuları ile marka 
yarışına girdiklerini 
anlatan Efendioğlu, 
konuşmasını şöyle 
tamamladı: “Onlar 
turşu denince 
Çubuk akla gelsin 
gayretinde iken, 
bizler de turşu den
ince Orhangazi, 
Orhangazi denince 
de turşu akla gelsin 
markası oluşturma 
gayretindeyiz.”

ARTIK DEĞER 
LERİMİZE SAHİP 
ÇIKACAĞIZ

Orhangazi Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, bölgenin 
en fazla ve en iyi 
zeytinine sahip 
olmalara rağmen 
zeytinin adını 
Gemlik'e, coğrafi 

olarak yüzde 51’ine 
sahip olmasına rağ
men gölün adını 
Iznik’e kaptırdıklarını 
hatırlattı, Orhanga 
zi’nin taşıdığı değer
lere bundan sonra 
sahip çıkacaklarını 
belirtti. Başkan 
Çağlayan, 27-28 
Eylül tarihlerinden 
Gedelek’te düzen
lenecek festivalin bu 
çabanın bir ürünü 
olduğunu anlattı. 
Orhangazi Kaymaka 
mı Mustafa Selman 
Yurdaer, şunları 
söyledi: “İlçede çok 
önemli bir tarımsal 
faaliyetin daha geliş 
tirilmesine yönelik 
olarak Gedelek 
turşularının coğrafi 
işaretinin alınması 
ve bunun bölge ve 
ülke sathında 
tanıtımının yapılması 
ve bu alanda bir 
tanıtımın geliştir
ilmesi için bir çalış
ma başlatmış 
bulunuyoruz.” 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, lans- 
manı yapılan Gede 
lek turşularının hem 
Türkiye, hem dünya 
kamuoyunda bilinen 
bir değer olduğunu, 
amaçlarının bu 
değere sahip çık
mak, Bursa’nın 
değerleri arasında 
katmak olduğunu 
söyledi.

Sanat Güneşi jjlümiiniiıı 
Hinci yıldöniimiinıle anılacak

İDO ve Metro 
flütlerini hirlestirdi

Türkiye’nin sanat 
güneşi Zeki Müren, 
ölümünün 18. 
yıldönümünde 
Bursa'da bir dizi 
etkinlikle anılacak. 
Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu’nda 
düzenlenecek anma 
gecesinde Müren, 
vefat ettiği gün 
yanında olan 
Muazzez Ersoy’un 
söyleyeceği şarkı 
larla yad edilecek. 
Osmangazi 
Belediyesi, tarafın
dan bu yıl 11'incisi 
düzenlenecek ‘Zeki 
Müren’i Anma 
Etkinlikleri’, 23 Eylül

Sah günü Emir 
Sultan Mezarlığı'nda 
düzenlenecek tören
le başlayacak. Her 
yıl olduğu gibi bu

yılda sanatçının 
kabri başında 
buluşacak olan aile
si ve sevenleri 
Sanat Güneş’i için

dualar edecek. 
Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan Sanat Güneşi 
Zeki Müren anısına 
düzenlenecek 
konser ise 24 Eylül 
Çarşamba akşamı 
Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu’nda 
saat 20.30'da 
başlayacak. Ücret
siz olarak düzenle
nen konserde 
Muazzez Ersoy, 
llyas Tetik ve 
orkestrası eşliğinde 
Müren'in unutulmaz 
şarkılarıyla 
Bursahlar için 
sahne alacak

Anlaşma ile ente
gre biletler hem 
Metro'dan hem de 
İDO'dan alınabile
cek. Biletini alan 
yolcu Yenikapı 
iskelesinden İDO 
Feribotu ile 
Bandırma'ya gide
cek, Bandırma'da 
beklemekte olan 
Metro otobüsüne 
binerek yolculuğu
na hiç ara verme
den devam edecek. 
Böylece 9 saat 
süren yolculuk 6.5 
saatte tamam
lanacak.
Ayrıca anlaşma 
çerçevesinde 
IDO'nun dış hat 
biletleri, Metro 
Travel Acentele 
rinde de satılacak.

Bu uygulama ile 
yolcular bilet almak 
niçin feribot iskele
sine gitmek zorun
da kalmayacak. 
Deniz yolculuk
larında konforlu, 
hızlı, güvenli 
ve avantajlı 
seyahatin adresi 
İDO ile kara yolcu
luklarında 
Türkiye'nin en 
büyüğü Metro 
arasında imzalanan 
anlaşmayla, İDO 
dış hat biletleri 
artık İDO gişeleri, 
çağrı merkezi ve 
www.ido.com.tr 
internet sitesinin 
yanı sıra Metro 
Travel acen
telerinden de satın 
alınabilecek

http://www.ido.com.tr
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İznik Surları Ayağa 
Kaldırılıyor Bursa'dan Yaloyalıa'Can Suyu'

Birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan 
Bursa'mnlznik 
ilçesinde tarihi 
surların restorasy
onuna başlandı. 
Lefke Kapı ve 
surlarının 
restorasyonuna 
başlandı. İznik 
Kaymakamı 
Hüseyin Karameşe 
ile bir araya gelen 
Bursa Röleve 
Müdürü Aylin 
Kırlangıç, mimari 
danışman olan 
Doğuş Üniversitesi 
Sanat ve Tasarımı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İsmet 
Ağar Yılmaz, 
müteahhit firma 
Binka'nın sahibi 
Emine Yavuz, 
restorasyon 

hakkında fikir 
alışverişinde 
bulundu. Heyet, 
daha sonra Lefke 
Kapı’da inceleme 
yaptı. Antik su 
kemerlerinden 
başlayacak olan 
onarım, kapı dahil 
olmak üzere 50 
metre uzunluğunda 
bir alanı kapsıyor. 
Kaymakam 
Hüseyin Karameşe, 
Bursa Röleve ve 
Anıtlar 
Müdürlüğü'nün 
kontrolünde yapıla
cak restorasyonun 
400 iş günü 
içerisinde bitirile
ceğini, proje 
maliyetinin ise 1 
milyon 739 bin 335 
TL'ye mal olacağını 
söyledi.

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
talimatıyla 
Yalova'dan gelen 
yardım talebini geri 
çevirmeyen BUSKİ, 
Gökçe Barajı'nda 
ölü hacimdeki 
suyun sisteme dahil 
edilmesi için yüzer 
pompa istasyonunu 
Yalovahların hizme
tine sundu. BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, yüzer pompa 
istasyonu sayesinde 
barajın alt kotların
da kalan suyun sis-, 
teme verilmeye 
başladığını söyledi. 
Yapılan yatırımlarla 
kayıp-kaçak 
oranının Avrupa 
standartlarına 
indirilmesinden 
kanalizasyon, içme 
suyu ve yağmur 
suyu hatlarının 
yenilenmesine 
kadar her alan 
yoğun çaba har
cayan BUSKİ, 
imkanlar dahilinde 
çevre Öterden gelen 
yardım taleplerini de 
geri çevirmiyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yalova İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreteri Atilla 
Akoğuz ve Yalova İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Yaşar 
Demirel'in kentte 
yaşanan su sıkın
tısının çözümüne 
yönelik yardım 
talebi de BUSKİ 
tarafından yerine 
getirildi.
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
talimatıyla harekete 
geçen BUSKİ, 2007 
yılında Bursa'da 

yaşanan kuraklıkta 
su sorununa çare 
üretilmesi için 
Doğancı Barajının 
ölü hacmindeki 
suyun sisteme çek
ilmesi amacıyla 
yapılan yüzer 
pompa istasyonunu 
Yalovahların hizme
tine sundu.
Yalova'nın içme 
suyu ihtiyacını 
karşılayan Gökçe 
Barajı'na kurulan ve 
saniyede 1000 litr
eye kadar su çekme 
kapasitesi bulunan 
yüzer pompa istas 

yonu, ölü seviyede
ki suyu sisteme 
vermeye başladı, 
imkanlar ölçüsünde 
çevre illerden gelen 
tüm yardım talep
lerini karşılamaya 
çalıştıklarını ifade 
eden BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 
"Başkanımızın da 
talimatıyla 
Yalova'nın da 
yardımına koştuk. 
Yüzer pompa istas 
yonumuzu, Gökçe 
Barajı'nın ölü hac
mindeki suyu çe 
kerek sisteme dahil 
edebilmesi için 
komşu ilimizin kul
lanımına tahsis 
ettik. Günlük ha 
yatımızın en önde 
gelen ihtiyaç mad
desi suyun önemi, 
çeşitli nedenlerle 
yaşanılan susuzluk 
vesilesiyle çok 
daha iyi anlaşılıyor. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanımı 
zın talimatlarıyla 
gelecek her türlü 
yardım talebini 
karşılamaya hazınz" 
dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

| 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR |
Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gücüm Sporun Bakigleri Belli oldu
Gemlik Gücüm Spor 
2014-15 Sezonunda 
mücadele edeceği 
rakıbleri ve Fikstürü, 
Abdi İpekçi Arena'da 
gerçekleşen kupa 
töreni ile belli oldu. 
TB3L 2014-15 
sezonu fikstürü, 
bugün Abdi ipekçi 
Arena’da gerçek
leşen kura töreniyle 
belirlendi. 24 takımın 
iki grupta mücadele 
edeceği TB3L’de 
Final Grubu’nu ilk iki 
sırada tamamlayan 
takımlar, TB2L’ye

yükselecek.
24 takımın yer ala
cağı normal sezonun 
sona ermesinin 
ardından iki grubun 
ilk sekiz sırasındaki 
takımlar, Eleme Turu 
müsabakası oyna
maya hak kazana 
cak. Eleme Turu 
eşleşmelerinde üç 
maçın ikisini kaza 
nan takımlar çeyrek 
finale yükselecek. 
Gemlik Gücüm Spor 
Genel Menajeri 
Yahya Gümüş, “İlçe 
miz adına iyi bir kura

oldu ilçemizi en iyi 
şekilde temsil ede 
rek Gemlik ilçemizi 
spor alanında marka

yapmak için tüm 
göçümüzle mücade 
le veriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Çeyrek final 
eşleşmelerinde üç 
maçın ikisini 
kazanan dört takım

Final Grubu’nu oluş
turacak.
Final Grubu müsaba 
kalan; Türkiye Bas 
ketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu’nun 
belirleyeceği iki ayrı 
merkezde belirlen
miş bir hafta arayla; 
üç gün ve üç gün 
çift devreli lig usulü 
oynanır.
Final Grubu maçlan 
sonunda ilk iki sırayı 
alan takımlar, 2015- 
16 sezonunda 
TB2L’de yer almaya 
hak kazanacak.

Bosaspor, Besittas Hiçini Hazıılanıpı. Met li^atlaı belli ilP
Bursaspor, yaptığı 
antrenmanla 
Beşiktaş maçının 
hazırlıklarını 
sürdürdü.
Teknik direktör 
Şenol Güneş 
nezaretinde gerçek
leştirilen antrenman 
yaklaşık 1 buçuk 
saat sürdü.
Topla yapılan 
ısınma hareketleriyle 
başlayan antrenman 
5’e2 
pas pres çalışması 
ile devam 
etti. Yeşil beyazhlar 
son bölümde 
şut çalışması 
gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği 
müsabakasında 
burnu kınlan ve 
tedavisine devam

edilen Ozan İpek 
antrenmanda 
yer almadı. 
Bursaspor, bugün 
yapacağı antren
manla Beşiktaş maçı 
hazırlıklarını 
sürdürecek 
BİLET FİYATLARI 
BELLİ OLDU

Bursaspor'un, Spor

Toto Süper Lig'in 3. 
haftasında kendi 
evinde oynayacağı 
Beşiktaş müsabaka 
sının bilet fiyatları 
açıklandı.
Yeşil-beyazlı 
kulübün resmi inter
net sitesinden 
yapılan açıklamada, 
22 Eylül 2014 
Pazartesi günü saat

21.30’da Bursa 
Atatürk Stadı’nda 
oynanacak Beşiktaş 
maçının biletlerinin 
19 Eylül 2014 Cuma 
günü saat 10.00 
itibariyle satışa çıka
cağı duyuruldu. 
Açıklamada ayrıca, 
"Biletler Bursa 
Atatürk Stadı 
Passolig Ana bilet 

gişesi, Passolig 
internet sitesi, aktif 
satış noktaları ve 
N’Kolay satış nokta
larından satılacaktır. 
Bilet satışları 
misafir tribünü hariç, 
21.09.2014 Pazar 
akşamına kadar 
tüm bölümler 
sadece Bursaspor 
Passolig Kart 
sahiplerine yapıla
caktır. Misafir 
Tribünü biletleri İl 
Spor Güvenlik 
Kurulu kararı 
gereğince Beşiktaş 
taraftarlarının müs
abakaya alınmaya
cağından dolayı 
satılmayacaktır. Kart 
başına en fazla 5 
adet bilet satılacak 
olup, kart sahibi 

dışındaki 4 adet bilet 
hakkı Passolig kart 
sahiplerine Passolig 
internet adresinden 
gönderilmesi gerek
mektedir. Müsabaka 
günü Passolig kart 
satışı yapılmamak
tadır" denildi.

Bursaspor - 
Beşiktaş karşılaş
masının bilet fiyatları 
ise şu şekilde: 
VIP 1. SIRA:
300 TL
VIP 2-6. SIRA:
200 TL 
KAPALI A-B-C, VIP 
C: 100 TL 
MARATON: 40 TL 
KAPALI KALE 
ARKASI: 20 TL 
AÇIK KALE 
ARKASI: 10 TL
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80 Bjo Tasenma Katfra Verilecelı
alışma Bakanı Faruk 
Çelik, geçtiğimiz 
hafta mahkeme 
kararıyla kadro 
hakkı elde eden 
işçiler için hazırlaya
cakları kanun 
tasarısının ekimde 
Meclis gündemine 
geleceğini söyledi. 
Bu açıklama son
rasında kamuda 
çalışan 600 bin 
taşeron için heye
canlı bekleyiş 
başladı. İşçilerin 
önemli bir bölümü 
kadro hakkını elde 
etmek için bunu 
ispat etmek duru
munda.
Karayollarında dava 
ile bu durumu ispat 
etmiş 6 bin 500 işçi 
ve muvazaaya konu 
olmuş 80 bin işçi 
var. Dolayısıyla 
düzenlemenin kap
samı hayli geniş 
olacak.
ÜCRET FARKLARINI 
DA ALACAKLAR 
Akşam Gazetesi 
yazarlarından Okan

ACİL SATILIK DAİRE
ÇUKURBAHÇE BIM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL 

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

Güray Bülbül, bu 
günkü köşesinde 
kaleme aldığı yazıya 
göre;
Karayolları'nda 
çalışan taşeron işçi
lerin aslında kamu 
işçisi olması gerek
tiği yönünde 
mahkeme kararı 
2011'de alındı. Bu 
karar 2013'te 
Yargıtay tarafından 
da onandı. Yani 
kesinleşmiş bir 
karar söz konusu. 
Yani yaklaşık 6 Bin 
500 Karayolları 
işçisi, Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü'nün

işçisi olma hakkını 
elde etmiş dürüm
dalar. Bu kişilere 
kamuda kadro ver
ilmesi gerekiyor.

Karayolları işçileri 
hakkındaki bu 
kesinleşen kadro 
kararının yanında 
bir de 'baştan 
itibaren kamu işçisi 
olarak sayılmaları 
karara bağlandı. 
Bunun sonucunda 
da geriye dönük 5 
yıllık süre için toplu 
iş sözleşmesinin 
ücret farkları bu 
işçilere de 
ödenecek. Yargıtay 
ücret farkları 
konusunda yerel 
mahkemenin verdiği 
kararı temyizden de 
geçirmiş durumda. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nde 
çalışan işçilerin 
yargı kararları ile 

elde ettikleri kadro 
hakkının üstünden 
yaklaşık 3.5 yıl 
geçti. Konu daha 
önce Maliye enge
line takılmıştı. Fakat 
bu kez bu konunun 
çözümü için gerekli 
hazırlıklar yapıldı ve 
Ekim ayında Meclis 
gündemine bu 
kişilere kamu işçisi 
olma hakkını 
tanıyan düzenle
menin gelmesi bek
leniyor.
KPSS SORUNU 
’İŞÇİ’YLE 
AŞILABİLİR 
Ancak Maliye 
Bakanlığı'nın bazı 
çekinceleri var. 
İşçilerin kamuya 
alınmasının KPSS 
sınavına girmedik
leri için zor olduğu 
pek çok kez telaffuz 
edildi. Bakan 
Çelik'in açıklaması 
bu sorunu ortadan 
kaldıracak bir 
çözüm öneriyor. Bu 
kişilerin memur 
veya sözleşmeli per
sonel olarak değil, 
kamu işçisi olarak 
kadroya geçirilme
sine yönelik hazır
lanacak kanun 
tasarısı ile KPSS 
sorununun 
ortadan kaldırılması 
hedefleniyor.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI -
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÛÇ 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

TEMA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

BAHÇESİ 800 K

MÜRACAAT 
0 224 513 6111 
05324930377

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

güler ajans
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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mcI kredileri re ireli M Marnım aını
Mevduat bankaların
daki tüketici kredileri 
geçen hafta yüzde 
0,62 artarak 256,4 
milyar liraya 
yükseldi.
Mevduat 
bankalarının tüketici 
kredileri, 12 Eylül 
ile biten haftada 
bir önceki haftaya 
göre yüzde 0,62 
artarak 256,4 milyar 
lira, kredi kartı 
harcama tutarı ise 
yüzde 0,82 artarak 
83,6 milyar lira 
oldu.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Haftalık Para 
ve Banka istatistik
lerine göre, 12 Eylül 

ile biten haftada 
mevduat 
bankalarının 
tüketici kredileri 
yüzde 0,62 artarak 
256 milyar 374 
milyon 316 bin liraya 
çıktı. Kredi kartı 
harcama tutan ise 
yüzde 0,82 artışla 
83 milyar 565 
milyon 542 bin 
liraya yükseldi. 
Söz konusu 
dönemde taksitli 
ticari krediler yüzde 
0,81 artarak 140 mil
yar 290 
milyon 50 bin liraya 
ulaştı.
12 Eylül'le biten 
haftada mevduat 
bankalarındaki

tüketici kredilerinin 
108 milyar 485 
milyon 576 bin lirası 
konut, 6 milyar 473 
milyon 936 bin lirası 
taşıt, 141 milyar 414 
milyon 804 bin lirası 
da diğer kredilerden 

oluştu. Geçen yılın 
aynı dönemine oran
la mevduat 
bankalarındaki 
tüketici kredileri 
yüzde 14,20, taksitli 
ticari krediler de 
yüzde 28,47 arttı.

Bireysel ve 
kurumsal kredi 
kartlarıyla yapılan 
harcamalar da 2013 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 6,06, 
yıl sonuna göre 
yüzde 7,92 azalışa 

işaret etti. Kredi 
kartı harcama 
tutarının 38 
milyar 43 milyon 
78 bin lirası taksitli, 
45 milyar 522 
milyon 464 bin 
lirası taksitsiz olarak 
gerçekleşti.
Finansman şirket
lerinin aynı 
dönemde kul
landırdıkları tüketici 
ve taksitli ticari 
kredi tutarı 15 
milyar 808 milyon 
103 bin lira oldu. Bu 
tutar geçen haftaya 
göre yüzde 0,46 ve 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 22,38 artış 
kaydetti.

Türkiye doğalgaz ithalatımla 9. sırafla
Amerikan Enerji 
İdaresinden 
derlediği verilere 
göre, dünyada her 
yıl yaklaşık 3 trilyon 
metreküp gaz tüketi
mi gerçekleşiyor. 
Geçen yıl en fazla 
doğalgaz ithalatını 
gerçekleştiren ülke 
122 milyar metrekü
ple Japonya olurken, 
bu ülkeyi, 88,7 mil
yar metreküple 
dünyanın en 
gelişmiş ekonomisi 
ABD ve 88 milyar 
metreküple 
Avrupa'nın lokomotif 

ülkesi Almanya takip 
etti.
Türkiye, 2013'te 
gerçekleştirdiği 45,2 
milyar metreküplük 
doğalgaz ithalatıyla 
dünya sıralamasında 
9'uncu oldu.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) verilerine 
göre, geçen yılkı 
doğalgaz tüketiminin 
yüzde 20,78'i konut
larda, yüzde 45,85 
elektrik üretiminde, 
yüzde 25,11'i 
sanayide gerçek
leşti. Türkiye, 

doğalgaz ithalatını 8 
uzun dönemli kon
trat ve 2 
sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) ithalat 
lisansı sahibi tarafın
dan gerçekleştirdi. 
Türkiye, 2013'te 
doğalgazının yüzde 
58'ini Rusya'dan, 
yüzde 19'unu 
İran'dan ve yüzde 
9'unu da 
Azerbaycan'dan 
boru batlarıyla ithal 
ederken, geriye 
kalan yüzde 14'lük 
miktarı ise 
başta Cezayir ve

Nijerya olmak 
üzere diğer kay
naklardan LNG 
olarak aldı.
Rusya, Katar ve 
Norveç ise dünyanın 

en büyük üç doğal
gaz ihracatçısı konu
munda bulunuyor.
Rusya, geçen yıl 196 
milyar metreküp 
doğalgaz ihracatı 

gerçekleştirdi. 
Rusya'yı, 113 
milyar metreküple 
Katar ve 107 milyar 
metreküple Norveç 
izledi.
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HASTANELER

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

ULAŞIM
Pamukkala 6*12 OO 28
DENİZ UÇAĞI 813 68 13
Pegaaus Akmla Seyahat 31 A S3 S2
METRO
Aydın Turizm 613 20 77
80 zar Turizm
Kanberogiu-Esada?
Anrtur
Kamil Koç 812 O1 83

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrfc. 514 so 88

TAKSİLER

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

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 
Zabıta

513 45 20
513 24 32

BUSKİ 514 57 S3
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su'Arıza Yalnız 185

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

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

Gemlik Karfez ııııinlmMî

__________ OTOBÜS___________

Şehirlerarası * 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAfimCILAB

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________514 17 00
Akcan Petrol o13 7B
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4978

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
DABBEZEHR-İ

CİN: 11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:30 
ÇİLEK 

12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321



GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

□İRKEZ; OTOMOTİV
ATIMINDA 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...
^jıgm'JBircarv c3bumaiv

fiuZiya.ftaya.Mafh4rföiriyet Cado-No: 28 GEMLİK Tel >0 224 514 25 25 - Fax: 0224 514 25 26"

; Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKULp 
DANIŞMANLIĞI

.» Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

fe jEL & FAXr 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

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

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


Kavlak’

IgSyüjg
Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

[KAVLÂKI 
' halita®

AVLA
^DOĞANIN HAZÎNESİ 1

Zeytin &^jjp 
»Zeytinyağı 

Kestane Şekeri
İ Yöresel Reçeller 3
| Kozmetik Ürünleri

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

Kuruluş:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SiYASİGAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

20 Eylül 2014 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

wiM.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

M E M İMİK rtHI
fiiine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ÜRETİCİ KENDİNİ SORGULAMALI...
Dün öğleden sonra kayıntı yapmak geldi 

içimden.
Şirin Plaza altında Gemlik’in en eski şarkü

teri ve yoğurt imalatçısı Erenoğlu Tîcaret’ten 
eski Kars Kaşan istedim.

Derken kaymaktan girdik, sütün pahalılığın
dan yakındık.

Süt ürünlerinin fiyatlarının sürekli artışı 
acaba üreticiye yansıyor mu?

Bu soruyu kendi kendime sorarken, İş zey
tine geldi.

Ağız tadıyla zeytin yemek İstiyorsanız 
Kafirli Kooperatifi Zeytini yemelisiniz dedim.

İşletmedeki kızımız “biz Katırlı Kooperatifi 
zeytinlerinin bayisiyiz” dedi.

Fiyatını sordum kilosunun 25 lira olduğunu 
söyleyince şaşırdım. Devamı sayfa 4’de

1
Gemlik’in doğalgaza 
kavuşmasından 
sonra, yıllardır doğal 
gaz bekleyen Gem 
saz Mahallesi ile 
Küçük Kumla Mahal 
lesi’ne doğalgazın 
gelmesinin kesinlik 
kazandığı öğrenildi. 
Gemlik AKSA 
Doğalgaz A.Ş.
İşletme Müdürü 
Atakan Üstündağ, bu 
konuda kendilerine 
başvurulann geldiği

ni ancak, karar 
merciğinin Enerji

Piyasası Denetleme belirtti.
Kurulu olduğunu Haberi sayfa 2’de

Saldırılar 
kınandı

Geçtiğimiz günlerde, Gemlik Giresunlular 
Derneği Lokali ve Çotanakspor Kulübü 
Başkanınin arabasının camlarının kırılması 
ile ilgili olay üzerine, yöresel dernek başkan
lar! dayanışma sergileyerek dün saat I8.00 
de Giresunlular Derneği Lokalinde biraraya 
gelerek olayları kınadılar. Haberi sayfa 2’de

OmjUUNTIKOfiimiOKÜUI•9 91 V
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 Hayıflarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENDİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, “ । *’ ■ «a L-jr jfS
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi Ev j IhPir - '■ **^şrjT 1 T01

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarım verir £.!■’’ I İlla ■ 1 İli iı İli, iri ı ■iniıtt'fc., . &L JhMBaJr ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini pA, ’ X'1
İspatlar, engel tanımaz, •flAŞARACAÖir der ve başanr. ■■■RF Wllllllllilll!IUI@WHİirw'

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 KOV dahildir.

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wiM.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik’in 
doğalgaza 
kavuşmasından 
sonra, yıllardır 
doğalgaz bekleyen 
Gemsaz Mahallesi 
ile Küçük Kumla 
Mahallesi’ne doğal- 
gazın gelmesinin 
kesinlik kazandığı 
öğrenildi. 
Küçük Kumla ve 
Gemsaz 
Mahallesi’nde 
binlerce vatandaş 
imza toplayarak 
mahallelerine 
doğalgaz gelmesi 
için Belediye’ye ve 
Enerji Piyasası 
Denetleme Kuru 
lu’na başvurdular 
Yıllardır mahalle 
lerine doğal 
gaz gelmesini 
bekleyen Küçük 
Kumla Gemsaz ve

Kurşunlu 
mahalleleri tüm 
çabalarına karşın 
EPDK’dan istek
lerinin gerçek
leşmesini sağlaya
madılar.
Gemsaz Mahallesi 
sakinleri yaptıkları 

başvuruların 
Enerji Piyasası 
Denetleme 
Kurumu’ndan 
değerlendirmeye 
alındığını ve 
yönetim kurulundan 
geçtiğini söylediler.

RESMİ YAZI 
GELMEDİ

Konuyla ilgili olarak 
başvurduğumuz 
Gemlik AKSA 
Doğalgaz A.Ş.
İşletme Müdürü 
Atakan Üstündağ, 

bu konuda 
kendilerine 
başvuruların geldiği
ni ancak, karar mer- 
ciğinin Enerji 
Piyasası Denetleme 
Kurulu olduğunu 
belirterek, 
“Ben de sizin gibi

EPKDden
Gemsaz ve Kumla 
ya doğalgaz bağlan
ması kararının ver
ildiği sözlü olarak 
bize iletildi.
Resmi olarak bir 
bildirim almadık” 
dedi

Saldırılar kınandı

Durmuş Uslu

Geçtiğimiz günlerde, 
Gemlik Giresunlular 
Derneği Lokali ve 
Çotanakspor Kulübü 
Başkanının 
arabasının cam
larının kırılması ile 
ilgili olay üzerine, 
yöresel dernek 
başkanları dayanış
ma sergileyerek 
olayları kınadılar. 
Dün saat 18.oo de 
Giresunlular 
Derneği Lokali’nde 
biraraya gelen 
ilçemizdeki yöresel 
dernekler başkan 

ve yöneticileri adına 
Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Durmuş Uslu basın 
toplantısı yaptı. 
Burada yapılan açık
lamada, 17 Eylül 
günü Giresunlular 
Derneği ile Çotanak 
spor Kulüp Başkanı 
aracının ve Gemlik 
Güzyurdu Derneği 
nin camlarının kırıl
ması olayı nedeniyle 
bu eylemleri yapan 
kişiler şiddetle 
kınandı.
Basın açıklamasında 

şu görüşlere yer 
verildi: “17 Eylül 
2014 günü . 
Giresunlu larla ilgili 
kurumlara saldıran, 
camlarını kıran 
şahısları şiddetli 
kınıyoruz. Olayın 
şekline baktığımızda 
olayların sadece 
uyuşturucu alıp cam 
kırmak olmadığını, 
organize bir olay 
olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bu neden
le yakalanan iki şah
sın sorgulanarak 
arkasında varsa yön

lendirenlerin 
araştınlmasmı 
onlann da kimler 
olduğunun araştırılıp 
emniyetimizin bul
masını talep ediyo 
ruz. Aksi takdirde bu 
olayları yapanlar hep 
sarhoşluk ne yap
tığımızı bilmiyoruz 
diyerek olaylardan 
sıyrılıp yaptıklarının 
yanına kar kala
cağını zannederek 
başka olaylar yap
mak için de 
cesaretlenmiş olu 
yorlar. Bu nedenle

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığımızın da 
olayları sadece 
bireysel olarak 
algılamamasını, bu 
şahısların kimler 
tarafından yönlendi 
rildiğinin araştınl- 
masını talep edi 
yoruz. Yukarıda 
belirtmiş olduğumuz 
üç kurum başkanı 
olarak gerekli 
çalışmaların yapılıp 
bu bu şahısların 
arka sında kimlerin 
oldu ğu ya da 
amaçlarının ne

olduğu emniyeti miz, 
savcılığımız 
ve kaymakamımız 
tarafından araştırılıp 
bulunmasını
talep etmekteyiz. 

Bu nedenle tekrar 
bu kurumlara 
saldıranları 
şiddetyle kınıyor 
Gemlik halkının 
sükmuneti ve güven
liği açısından 
gereğinin yapıl
masını talep eder 
Gemlik kamu oyuna 
duyurulur.”

*G e m 1İK Kö rfez* www.geml i kkorfezgazetesi.com

http://www.geml
kkorfezgazetesi.com
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Jandarma, ekipleri 
Bursa'dan 
Çanakkale'ye sahte 
para götüren bir 
kişiyi, kıskıvrak 
yakalamayı 
başardı 
Bursa il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
yaptıktan istihbarı 
çalışmalar net
icesinde geçtiğimiz 
Salı günü Bursa’dan 
Çanakkale’ye yüklü 
miktarda sahte para 
götürüleceği bilgi
sine ulaştı. Ö.K. 
isimli şahsın kul
landığı aracın

Mini loMırantann İli mu; M
Bursa'nın Keleş 
ilçesinde, paravan 
şirket üzerinden 
tonlarca kiraz aldık
tan çiftçileri 
dolandırdıktan iddia 
edilen sanıklar 
46'şar yıl hapis 
cezasına mahkum 
edildi.
Sanıklardan birinin, 
internet sitesine, 
hobisinin "saf ve 
temiz insanları 
dolandırıp gününü 
gün etmek", ilgi 
alanınınsa "hırsı
zlık" olduğunu 
yazdığı ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 2013 yılında 
kiraz hasadının ola
cağı tarihlerde 
Keleş'e gelerek 
kendilerini bir şir
ketin muhasebecisi, 
ziraat mühendisi ve 
şirket elemanı 
olarak tanıtan 
Recep Tj,Salfh Y. ve 
E.Ö, bir köyde 
dükkan kiralayarak, 
paravan şirketlerine 
ait tabela astı. 
Çevredeki köylü

Jandarmadan Kenevir Tarlasına Baskın
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k». JANDARMA KOMUTANLIĞI
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plakasını tespit 
eden ekipler, 
operasyonun 
startını verdi. 
Karacabey Kıranlar 
Mahallesi yol 

lerin kirazlarını yük
sek fiyattan ve 
peşin alan 
dolandırıcılar, köy 
camilerinin önünde
ki ağaçlardan 
toplanan kirazları 
da yüksek fiyattan 
alarak köylünün iti
madını kazandı. 
Ancak zanlılar, çok 
geçmeden, 
köylülere kirazların 
ihracata gittiğini ve 
paralan nı bir hafta 
sonra ödeyecekleri
ni söyleyerek vadeli 
kiraz almaya 
başladı. Bu şekilde 
yüklü miktarda 
kiraz alan 
dolandırıcılar ses- 

ayırımında pusuya 
yatan ekipler, aracı 
durdurdu. Araçta 
yapılan aramalarda 
stepne içerisinde 
gizlenmiş 11 adet 

T

sizce ortalıktan kay
boldu. Ödeme 
zamanı geldiğinde 
paralarını almaya 
giden köylüler, iş 
yerinin kapalı 
olduğunu tabelanın 
ise sökülmüş 
olduğunu görünce 
dolandırıldıklarını 
anladı.
Keleş Cumhuriyet 
Savcılığı, köylülerin 
şikayete üzerine 
yaptığı araştırmada, 
şahısların 
Türkiye'nin değişik 
bölgelerinde çok 
kişiyi 
dolandırdığını, fakat 
daha önceki 
davalardan hukuki

100 TL, 134 adet 20 
TL, 41 adet
10 TL ve 32 adet 5 
TL sahte para ele 
geçirildi.
O.K., gözaltına 
alınırken, sorgula
masının ardından 
sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. Ö.K.’nin 
ayrıca Turgutlu’dan 
“Nafaka hükümler
ine uymamak” 
suçundan yakalama 
kaydı bulunduğu da 
öğrenildi.

ihtilaflardan yararla
narak beraat ettik
lerini belirledi.
Savcılık, mesleği 
öğretmenlik olan 
dolandırıcılardan 
Salih Y*nin bir 
sosyal paylaşım 
sitesinde, hobileri 
için "Halkı, temiz ve 
saf insanları 
dolandırmak, 
gününü gün 
etmek", ilgi alanları 
için ise, "Hırsızlık, 
dolandırıcılık ve 
organize suçlar" 
olarak yazdığını tes- 
bit etti. Zanlılar çok 
geçmeden İzmir'de 
polis tarafından 
yakalandı. Bursa 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada, 28 
kişiyi dolandırdık
ları iddia edilen 
SâlinY. ve "Recep ■'Ö. 
46'şar yıl hapis 
cezası ile ceza
landırıldı. Sanıkların 
diğer şehirlerde de 
yargılanıp çeşitli 
cezalara çarp
tırıldığı öğrenildi.

Balayı Yolumla 
Aynı Kaderi 
Paylaştılar

Bursa'da, düğün 
sonrası balayı için 
Antalya'ya yola 
çıkan iki ayrı çift, 
tatil yolunda kaza 
yaptı.
Bursa'da, düğün 
sonrası balayı için 
Antalya'ya yola 
çıkan iki ayrı çift, 
tatil yolunda kaza 
yaptı. Kazada ağır 
yaralanan iki gelin 
ile damatlardan biri 
Bursa ve Kütahya 
devlet has
tanelerinin yoğun 
bakım ünitelerinde 
yaşam savaşı 
veriyor.
Bursa'da bir tekstil 
firmasının sahibi 
Endüstri Mühendisi 
25 yaşındaki Alper 
Emre Özay, İşletme 
Yüksek Lisansı 
yapan 22 yaşındaki 
nişanlısı Başak 
Özay ile geçen 
cumartesi günü 
Bursa'da 5 yıldızlı 
bir otelde evlendi. 
Mutlu günlerinde 
aileleri, akrabaları 
ve arkadaşları ile 
bir araya gelen çift, 
geçen sah günü 
Antalya'ya halayına 
gitmek üzere oto
mobille yola çıktı. 
Yeni evli çiftin 
içerisinde bulun
duğu 16 BDU 24 
plakalı otomobil, 
Burdur'un Bucak 
ilçesi yakınlarında 
15 NC 985 plakalı 
kamyonla çarpıştı. 
Sürücü Alper Emre 
özay'ın sıyrıklarla 

kurtulduğu kazada 
Başak Özay ağır 
yaralandı. Kafa 
travması geçiren 
genç geline ilk 
müdahale önce 
olay yerinde, sonra 
kaldırıldığı Burdur 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapıldı. Durumu 
ağır olan Özay 
daha sonra, ambu
lans uçakla 
ailesinin bulun
duğu Bursa'daki 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.

BALAYI YOLUNDA 
BİR KAZA DAHA 
Muradiye Devlet 
Hastanesi Dahiliye 
Bölümü'nde 
hemşire olarak 
görev yapan Nursel 
Bağdatlı da, bir 
alışveriş 
merkezinde müdür 
olan Sadık Bağdatlı 
ile evlendi. Bu çift 
de, balayı için 
Antalya'ya gitmek 
üzere otomobille 
yola çıktı. Damat 
Sadık Bağdatlı 
yönetimindeki oto
mobil, yolda kaza 
yapınca yeni evli 
çift ağır yaralandı. 
Ambulansla 
Kütahya Evliya 
Çelebi Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Nursel ve 
Sadık Bağdatlı çifti, 
yoğun bakımda 
yaşam savaşı 
veriyor.

Mustafakemalpaşa’d 
ae bir tarlada ele 
geçirilen yüzlerce 
kök kenevir yakıla 
rak imha edildi. 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığınca 
yapılan istihbarı 
çalışmalar 
neticesinde,

Mustafake mal- 
paşa'nın Tepecik 
Mahallesi Söğütlü 
Pınar mevkiinde 
I.T. ve M.T. isimli 

şahıslara ait ev ve 
eklentilerde 
Narkotik ve 
psikotrop madde 
imal ve ticareti 

yapıldığı tespit edil
di. Narkotik köpeği 
’Acil'in de katıldığı 
aramalarda, M.T'ye 
ait evde plastik 
bidon içine zulalan- 
mış 3 bin 500 gram 
kubar esrar bulun
du. Aynı şahsın 
evinin yanındaki

Mısır tarlasında ise 
558 kök kenevir ele 
geçirildi. Ele 
geçi rilen uyuşturu
cular yakılarak 
imha edilirken, 
I.T. ve M.T. gözaltı

na alınarak adli 
makamlare teslim 
edildi.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■IIIII1IIIUII1IIIIIIIIIIIII1 ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MA i “SUYUNU BOŞA I 
IHA HARCAMA” H?»?

TEMA Vakfı tarafindan başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” BggSLL 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın »
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Güne Bakı$ SBPEBDE KURALAR ÇEKİLDİ
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

ÜRETİCİ KENDİNİ 
SORGULAMALI...

Duble lüks zeytinin marketlerde en 
yüksek fiyatı 15-16 lira.

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, Gemlik zeytinlerinin bir 
markası.
Ağız tadı, yemedeki lezzet, tuz ora 

nı, rengiL baskısı tek elden yapıldığı 
için beğeni ile alınıyor.
Katırlı Kooperatifi fiyatları yukarı 

çekmiş.
Buna karşın satılıyor ye beğeni ile 

alınıyor.
Dün, Kooperatif Başkanı Hulusi 

Bayrak’ı aradım.
“Başkan satış fiyatlarını yukarı çek

mişsiniz doğru mu?” diye sordum.
“Doğrudur” dedi.
Hulusi Bayrak kendi köyünün üreti

cisinin ürününü en iyi değerlendiren 
bir kurumun kurucusu ye başkamdir.
Kurulduğundan beri akıllı poli

tikaları, kaliteli mal alımı ye ürünü 
piyasaya iyi hazırlaması sonucu 
beğenilen bir marka yarattı.

Bayrak, fiyatların yukarı çekilme 
sinin sonunda doğan karın ortakları
na geri döneceğini söyledi.

Kendi köyünde birlik ve beraberlik 
içinde kooperatifi destekleyen ortak
larının yıllardır diğer üreticilere göre 
kazançlı çıktığını söyledi.

Bayrak, “Zeytin üreticileri kendi 
kendilerini sorgulamalı” dedi.
Doğru bir söz.
Bugüne kadar zeytin üreticileri hep 

devletten beklediler.
Hep Marmarabirlik’ te adamını 

aradılar.
Kantarın topuzunu tutan, kendinden 

olana gerçek baremin üzerinde 
barem yazdığında “Ne yapıyorsunuz, 
bu doğru değil” demediler.

Devletin teşviklerini doğal bir 
durum gibi karşıladılar.

Sonunda Marmarabirlik battı.
152 milyon lira zararını devlet sildi.
Yeni bir sayfa açtı Birlik’e
Zeytin üretici kendini sorgulamadığı 

içini bugün zor durumda.
Marmarabirlik dışında Katırlı 

Kooperatifi gibi güvenilir 
Kooperatifler kurmadıkça, iki yakaları 
bir araya gelmez.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2014-2015 Futbol 
sezonu Süper Ama 
tör Lig grup kura 
çekimleri Buski 
Tenis Kafe’de 
gerçekleştirildi. 
Gemlikspor Başkanı 
Orhan Koç’un da 
hazır bulunduğu 
kura çekiminde 
Gemlikspor B 
grubunda yer aldı. 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yonu Başkanı Cemal 
Vardar, Futbol İl 
Temsilcisi Osman 
Kılıç TUFAD Bursa 
Şubesi ikinci başka 
m Selami Tavukçu 
oğlu Saha Komiser 
leri Derneği İkinci 
başkanı Kazım 
Akçay ile birlikte 23 
Süper Amatör lig 
kulübünün başkan 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı 
kura çekiminde 
konuşan Bursa 
Amatör Spor Kulüp 
leri Federasyonu 
Başkanı Cemal 
Vardar, Bursa 
amatör sporunun en 
prestijli liglerinden 
birisinin Süper 
amatör lig olduğunu 
belirterek, kurul
duğu günden beri 
çok önemli müs
abakalara sahne 
olduğunun altını 
çizerek, “Bu liglerde 
başarılı olan ve 
mücadele eden tüm 
takımlarımızı kutlu 
yorum. Bu yıl da 
kazasız belasız bir 
lig diliyorum. El bir
liği ile burada gördü 
ğümüz antrenör ve 
kulüp yöneticilerimi
zle birlikte gerçek
ten çok 5 yıllık süre 
içinde hep birlikte 
büyük işlere imza 
attık. Gelmiş olduğu 
muz nokta bize 
umut veriyor ve 
gururlandırıyor.
Geçtiğimiz yıl başa 
rıh olan tüm kulüp

leri kutluyorum. 
Bizleri gururlandı 
dılar. Türkiye ve 
dünya çapında Bur 
sa’yı temsil ettiler. 
Buralara nasıl 
gelindiğini hepimiz 
biliyoruz. Bizim çok 
büyük bir destekçi 
miz var. Buna 
destek veren 
belediye başkan- 
lanmız var. Onlann 
da katkıları çok 
büyük. Büyükşehir 
olan Bursa ve onun 
başında bize her 
dönem sahip çıkan 
değerli başkanımız 
Recep Altepe var. 
Bugüne kadar ne 
talebimiz olsa 
karşıladı. Kendisine 
tüm kulüplerimiz ve 
amatör futbol adına 
teşekkür ediyorum. 
Katılım payları 
konusunda iki yıldır 
bize destek veriyor. 
Bu Türkiye’de bir 
ilk. Geçen yıl 110 bin 
TL bu yıl ise 100 bin 
TL ödeniyor.
Bu rakamlar tek 
başına az gibi 
görünse de toplam
da çok ciddi rakam
lar oluşturuyor.

Tesisleşme konusun 
da ilçelerimiz ve 
Bursa merkezde 
çalışmalarımız var. 
Soğanhköy sahası 
Bursa için çok 
önemli. Yoğun nüfu 
sun olduğu bir böi 
ge.10 takımın birlik
te hem antrenman 
hem de maçını oyna 
dığı bir saha. Saha 
nın yeniden aktif 
hale gelmesi için 
çok uğraşımız oldu. 
Bu çalışmalar esna 
sında Ilhan Satık’ın 
çok büyük katkısı 
var. Onun takipçiliği 
sayesinde bu saha 
yeniden gündeme 
geldi. Hem başkanı 
miza hem de Ilhan 
beye teşekkür edi 
yorum. Sahanın 
açılışını da Pazar 
günü saat 17:00’de 
yapılacak. Tüm spor 
kulüplerimizi 
bekliyoruz" dedi. 
Cemal Vardar, 
tesisleşme konusun 
da gelen talepler 
konusunda çalış
maları devam ettire
ceklerini belirterek, 
tüm eksiklikleri 
bizlere ulaştınrsanız 

o eksiklikleri gidere
bilmek için tüm 
gayreti sarf ederiz 
dedi.
Futbol İl Temsilcisi 
Osman Kılıç ise 
kura çekimi için top
landıklarını belirte 
rek, 13 Ağustosta 
ligleri başlattıklarını 
belirterek, 
“Sıkıştınlmış bir 
şekilde maçları 
oynamaya başladık. 
Sizlerin sabırian için 
de teşekkür ediyo
rum.Süper Amatör 
lig statüsüne göre 
gruplarında ilk 3 
sırayı alan takımlar 
play-off grubuna 
kalacak. Ligin son 
3’ündeki takımlar ise 
küme düşecek. 
Gemlikspor ilk haf
tayı bay geçirirken 
ilk maçını deplas
manda Bağlarba şıs- 
por ile kendi saha 
sında ilk maçta ise 
Fethiye Idmanyurdu 
ile karşılaşacak.” 
dedi
A GRUBU

TÜTÜNSPOR 
MÜTAREKESPOR 
MİLLETSPOR 
İZNİKSPOR 
ŞÜKRANİYESPOR 
MERİNOSSPOR 
YENİŞEHİR 
BELEDİYE 
KARADENİZ GÜVEN 
HAMİTLERSPOR 
YENİKÖY 
GENÇLERBİRLİĞI 
ORHANGAZİSPOR 
ZAFERSPOR

B BRUBU

KURTULUŞ 
YENİCESPOR 
KAFKASSPOR 
CİHANSPOR 
DUAÇINARSPOR 
BURGAZSPOR 
GEMLİKSPOR 
BAĞLARBAŞI 
FETHİYESPOR 
GÜRSU BELEDİYE 
ARABAYATAĞISPOR

KAŞ€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
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UMtKIMni Mişmuili filisi» Mİ

Bursa Büyükşehir “Karagöz
Belediyesi Oldenburg’da” adlı
sanatçıları Osman oyun büyük beğeni
Ezgi ve Ercan gördü. Oyunun
Aksakal, ‘Turkei sonunda
Begegnun’kap Oldenburg
samında düzenle Belediye Başkanı
nen etkinliklerde Gerd Schvvander’e
Alman öğrencileri Karagöz ve Hacivat
geleneksel gölge figürleri hediye
oyunu Karagöz ile edildi.
buluşturdu. Etkinlikler kap
Oldenburg Theater samında Karagöz
Laboratorium’daki ekibi Oldenburglu
Karagöz gölge öğrencilere
oyununa Bremen
Oldenburg Mızıkacıları
Belediye Başkanı Oyununu da
Gerd Schvvander sergilerken,
yanı sıra Türk ve öğrencilerle birlikte
Alman izleyiciler gölge oyunu
büyük ilgi gösterdi. figürleri yapımıyla
Türkçe, İngilizce ve ilgili atölye çalış
Almanca olarak üç ması gerçekleş
dilde sunulan tirdi.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün yurt 
dışındaki teşkilatıyla 
ilgili yönetmelik 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür;,‘ 
lüğe girdi. Buna 
göre yurt dışında 
görevlendirilecek 
emniyet müşaviri, 
emniyet ataşesi ve 
ataşe yardım
cılarının görev 
süreleri kısaltıldı, 
3 yıldan 1 yıla 

indirildi.
Bu sürenin uzatıl
ması içişleri 
Bakam'nın onayıyla 
mümkün olacak. 
İçişleri Bakanı bu 
süreyi iki kez birer 
yıl olarak uzatabile
cek. Bu personel 
görev süresi dol
madan yurt içine 
çekilebilecek. 
Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği 19 
Eylül 2014 tarihin
den itibaren 3 ay 
içerisinde yurtdışı 
görev süresi 1 yılı 
aşanlar 3 yılın dol
masını beklemeden 
yurt içi görev çekile
cek.

Bu değişikliğin 
Emniyet içinde 
Gülen Cemaati'ne 
yönelik operasy
onun bir ayağı 
olduğu değer
lendiriliyor. 
Yurt dışı 
görevlendirmelerin 
önemi 
Emniyet'te yurt dışı 
görevlendirmeler 
özellikle polislerin 
yabancı dil 
öğrenmesi açısın
dan fırsat olarak 
görülüyor. 3 yıllık 
süre boyunca yurt 
dışında kalan 
polisler Türkiye'ye 
döndüklerinde 
yâbânci dil bilmeleri 
nedeniyle 

büyükelçilikler, yurt 
dışıyla bağlantılı 
dairelerde 
görevlendiriliyor. 
Bu polisler üst 
düzey isimlere koru
ma olarak da atana 
biliyor.
Yurt içinde 
görevden almalar 
17 Arahk'ta 
Hükümetten haber
siz başlatılan yolsu
zluk ve rüşvet 
operasyonunun 
ardından Türkiye 
genelinde çok sayı
da polisi görev yeri 
değiştirildi.
İstanbul 
Emniyeti'nde 
luû'den fâzla müdür 
görevden alındı ya 

da tayin edildi. 
Ankara 
Emniyeti'nde bir 
gecede yapılan 
değişiklikte 350 
polisin görev 
yeri aynı anda 
değişti.
Değişiklikler Ankara 
ve İstanbul'la 
sınırlı kalmadı.
Diyarbakır, İzmir, 
Adana, Antalya, 
Bursa, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, 
Kocaeli, Malatya, 
Mersin, Sakarya, 
Samsun, Trabzon ve 
Şanlıura 
Emniyeti'nde de çok 
sayıda polis memu
ru nün görev yeri 
değiştirildi.

sGe m I i k Kö rfez’ www. g e m I i k ko rf ezg azetes i.com

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

ı——ı^rıı^——m—<

i.com
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lâıısM 4 Ma w lirtei Hm
Ağustosta kurulan 
şirket sayısı 4 bin 
17, kapanan şirket 
sayısı ise 752 oldu. 
Ağustosta kurulan 
şirket sayısı 4 bin 
17, kapanan şirket 
sayısı ise 752 oldu. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), ağustos 
ayına ilişkin kuru-

E-YDS bugiin yapılacak
Bu yıl ilk kez yapıla
cak olan Elektronik 
Yabancı Dil Sınavı 
(e-YDS 2014/1) 
bugün gerçekleşti 
rilecek.
E -YDS, Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) ile 
eşdeğer olacak ve 
adaylar YDS'ye 
giren adaylarla aynı 
hakları kazanacak. 
e-YDS'nin ilk uygu
laması İngilizce 
alanında, Ankara'da 
ÖSYM Merkez Bina 
2. katta bulunan 
Elektronik Sınav 
Uygulama Salonu'n 
da yapılacak. Sınav 
14.00'te başlayacak

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ

ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 378 18 00

ve 2,5 saat (150 
vıarvırva) auıcuur. 
e-YDS'ye başvuran 
adaylar, sınava 
girecekleri bina ve 
salon bilgisini 
gösteren giriş bel
gelerini T.C. kimlik 
numaraları ve

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

aday şifreleri ile
vso i ıvı ııııı
https://ais.osym.gov. 
tr internet adresin
den edinecek.
Belgenin üzerinde 
adayın sınava gire
ceği merkez, bina, 
salon bilgileri ile

lan-kapanan şirket 
istatistiklerini açık
ladı. Buna göre, 
ağustosta kurulan 
şirket sayısı, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 33,46 artarak 
4 bin 17 oldu. 
Kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 
12,35 azaldı ve 752 
olarak gerçekleşti.

adayın fotoğrafı 
bulunacak.
Adayların, bu 
belgelerinin yazıcı
dan dökümünü 
edinirken belge 
üzerinde 
fotoğraflarının 
görünür olmasına 
özen göstermesi, 
belgelerinin renkli 
ya da siyah-beyaz 
çıktılarını sınav 
günü yanlarında 
bulundurması 
gerekiyor.
Giriş belgesini 
fotoğraf görünür bir 
şekilde yanında 
bulundurmayan 
adaylar sınava alın
mayacak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

■onniEnsısBiEssBi

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

TEMA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

https://ais.osym.gov
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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4 milyon kailinin güvencesi yok
Sosyal güvenceden 
uzak, kayıt dışı 
çalışan kadın sayısı 
haziran döneminde 
80 bin artarak 4 
milyonu aştı. 
Sosyal güvenceden 
uzak, kayıt dışı 
çalışan kadın sayısı 
haziran döneminde 
80 bin artarak 4 
milyonu aştı. Çalışan 
kadınların yarıdan 
fazlası kayıt dışı 
istihdam ediliyor. 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, haziran 
ayı itibariyle 
Türkiye'de 26 milyon 
586 bin kişi çalışıy
or. Bunların 18 mily
on 640 binini erkek
ler, 7 milyon 946 
binini kadınlar oluş
turuyor.
Kadınların 5 milyon 
141*1 tarım dışı 
işlerde, 2 milyon 805 
bini ise tarımda

çalışıyor. 
Haziran döneminde 
kayıt dışı çalışanlara 
80 bin kadın daha 
eklendi. Kayıt dışı 
çalışan kadın sayısı 
mayıs ayında 3 mily
on 952 bin iken hazi
ran döneminde bu 
sayı 4 milyon 32 
bine çıktı. Söz 
konusu dönemde 
kayıt dışı çalışan 
kadın oranı 1,1 
artışla yüzde 50,7'ye 
çıktı.
Kadınların kayıt dışı 
çalışma oranı tarım 
dışı işlerde yüzde 
26,9'a, tarımda 
yüzde 94,5'e yüksel
di.
Bu dönemde ücretli 
ve yevmiyeli olarak 
kayıt dışı çalışan 
kadınlar 46 bin kişi 
artarak 1 milyon 93 
bine çıktı. Ücretsiz 
aile işçisi olarak 
istihdama katılan,

ancak kayıt dışı 
çalışan kadın sayısı 
43 bin kişinin eklen
mesiyle 2 milyon 
314 bine ulaştı. Kayıt 
dışı çalışan kadın 
işveren sayısı da 2 
bin artarak 11 bine 
yükseldi.
Kayıt dişilik kendi 
hesabına çalışan 
kadınlar açısından 
ise geriledi. Kendi 
hesabına kayıt dışı 

çalışan kadın sayısı 
11 bin gerileyerek 
614 bine düştü. 
- Kayıt dışı çalışan
ları neler bekliyor? 
Türkiye'de tarım ve 
inşaat sektörlerinde, 
küçük çaplı işletmel
erde, geçici ve 
mevsimlik işlerde 
kayıt dişilik diğer 
sektör ve işletmelere 
göre daha yoğun 
düzeylere çıkıyor.

Türkiye'de kayıt 
dişilik eğitim 
seviyesi düşük 
(vasıfsız) kişiler, 
kadın işçiler, 
yabancı işçiler, 
emekliler ve serbest 
çalışanlarda üst 
seviyelere çıkıyor. 
Kayıt dışı istihdamın 
işçilere açısından 
yarattığı olumsu
zluklardan bazıları 
şöyle:

- Kayıt dışı çalışan 
işçi emekli olamıyor. 
-İş kazası ve meslek 
hastalığına karşı 
alınması gereken 
önlemlerden yoksun 
çalışmak zorunda 
kalınıyor.
- İhbar ve kıdem 
tazminatından yok
sun kalınıyor.
- Sendikaya üye ota
namıyor.
- Kanuni olarak 
getirilen çalışma 
saatlerini aşan 
sürelerle çalışılıyor. 
- Kanuni koruma 
dışında olunduğu 
için iş ilişkisi keyfi 
nedenlerle sona 
erdirilebiliyor.
- işsizlik sigortasın
dan yararlanılandı 
yor.
- Yıllık izin, haftalık 
izin, doğum izni gibi 
haklardan fay- 
dalanılamıyor.

lıtemBtten iurlMlık una la basiadı
Kurban Bayramı’nın 
yaklaşmasıyla 
beraber Yalova’daki 
hayvan satıcıları 
internetten kurbanlık 
havyan satışı yap
maya başladı.
Giyim, elektronik, 
hediyelik satışlar 
derken internetten 
ticaret kurbanlıklara 
da yansıdı. Bazı 
üreticiler ve çiftçiler 
kurbanlıklarını, kul
lanımı her geçen

gün yaygınlaşan 
internet sitelerine 
ilan vererek satmaya 
çalışıyorlar. Yalovah 
çiftçiler sitelere 
verdikleri ilanlarla 
kurbanlıklarını çek
tikleri güzel 
fotoğraflarla 
sergileyerek pazarla
maya çalışıyorlar. 
Kurbanlık hayvan 
almak isteyenlerin 
ilgisini çeken bu 
ilanlar sayesinde

kurban kesecek 
vatandaşlar, bayra
ma az bir süre kala 
evlerinde oturdukları 
yerden kurbanlık 
hayvan seçimi 
yapıyorlar.
Satılığa çıkardıkları 
kurbanlıkları için; 
'organik kurbanlık 
danalar', 'muhayyer 
kurbanlık', 'kaçırıl
mayacak düve kur
banlık', 'tertemiz bir
inci sınıf düveler',

'süper erkek kurban
lık kuzu', 'böyle kur
banlık boğalar 
görülmedi', 'mükem
mel kurbanlık kuzu
lar' gibi pazarlama 
uzmanlarına adeta 
taş çıkaran başlıklar
la ilan veren çiftçiler, 
ilan içeriğinde de 
hayvanlara ait ağır
lık, cins ve yaşa 
ilişkin bilgiler 
vermeyi ihmal 
etmiyorlar.

^Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İtfaiye 110 Telefon Anza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Sar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md.

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
513 13 53
513 10 57KAYMAKAMLIK

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

özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.

513 37 42
ULAŞIM 513 15 07

513 14 14S12 OO 26Psmukkale 
DENİZ UÇAÖI Müftülük 513 13 64
Pegııuı Atanla Say a ha t 014 «3 02 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam SİS 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Süzer Turtam
Kanberoûlu-Eaaday 014 43 45 İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anrtur Si 4 47 7*1 İlçe Seç. Md. 513 77 73Kamil Koç Si2 O1 33 1. 513 18 46naiK cgııım iyiul

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 nrırnlvr
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 08 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 65 29
514 80 88 Başkanlık 513 45 20

51324 32
514 57 96TAKSİLER Zabıta 

BU SKİ
Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 51345 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Taksi 517 33 94

ULNI2UIUUUÜU
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

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

m
513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 18 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 7e
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Oto gaz 513 16 45
Beyza Petrol SİS O1 03

Gemlik Körfez
Mil III11| lllllll 11 IH II11II11IIIIIM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4979 

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)

MİISİMMIİ
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-I 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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RgEMLİK ARAÇLARIMIZ, ,1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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... 
F₺ ^ngcnj^cram'^ Z/afıir^bumm

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

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com

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

www.manastiremlak.sahibinden.com - ww.ilan.com.tr/manastiremlak

sahibinden.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
ww.ilan.com.tr/manastiremlak
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■Yöresel Reçeller 1
■Kozmetik Ürünler]
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Kestane Şekeri
Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, ^|| 

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

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

GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

22 Eylül 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

www.umurbeydeemlak.^ın 
www.irfaniinliiemlak.com

MARMARABİRLİK’İN ARSALARI UZUN YILLAR SONRA ÇÖZÜME KAVUŞTU

MamraH arsasına ııiııl yapılacak
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MARMARABİRLİK İLE TAKAS..
Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerin kuru

luşları eski olduğu için kent içinde önemli 
taşınmaz mal varlıkları bulunuyor. Bunlardan 
biri de Gemlik Orhangazi Caddesi’nde Ticaret 
ve Sanayi Odası Gazı llkokulu’na sırt sırta 
bitişik olan T bin 538 metre karelik değerli 
mülktür.

2009 yerel seçimlerinden sonra göreve 
gelen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
kentin imar planları için başlattığı hamlede, 
Marmarabirlik’in bu arsasına Kapalı Pazar 
Yeri yapmayı planladı. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik’in 
Gemlik ve Orhangazi 
ilçe merkezlerinde 
kalan iki ayn arsa 
sının belediyelere 
devir ve takaslarının 
yapıldığı, birinin okul 
diğerini de yeşil alan 
olarak hizmete kazan 
dınlacağı belirtildi. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’yı ziya 
ret eden AK Parti Bur 
sa Milletvekili İsmail 
Aydın, “Gemlik 
Hamidiye Mahallesi’n 
deki alan için Gemlik

Belediyemiz imar 
düzenlemesine gitti. 
Buradaki alana 24 
derslikli okul yapıla

cak. Arsa değeri 
karşılığında Birliğe 
Engürücük’de 
Serbest Bölgeden

9 bin 500 metrekare 
yer tahsisi yapıldı. ” 
dedi.
Haberi sayfa 2’de

(î E |U| I î P fl R Kırmızı Beyazlılar Yalova’nın Süper Amatör Ligde
Ull mücadele eden güçlü ekiplerinden Çınarcık Bele

O îî D î î O î İVE OIIITI diyespor’u 2-1 yenerek seyircisine merhaba dedi. UUBlUbUlE ylİBİl Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 7’de

M I H V •

\ ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
vr 2002 v/ “Aykent ile hedeflerinize doğru ”

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çaja ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman öneri İle çalıyır, 

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

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve bet ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, •BAŞARACAĞIM” der ve baçanr.

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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Özgürlük

MARMARABİRLİK’İN ARSALARI UZUN YILLAR SONRA ÇÖZÜME KAVUŞTU

Marmarabirlik arsasına
Her ne denli devlet ricalinden Cumhur 

başkanı ve başbakan ile IŞİD sultanının 
açıklamaları kafa karıştırıcı ise de;

IŞİD elindeki 46 Türk Yurttaşının rehin 
alındıktan 101 gün sonra sağ selim özgür 
kalmaları sevindirici...

Önce o insanların aileleri ve yakınları 
sonra da Türk Halkı rahat bir soluk aldı.

En rahat soluğu da önce kılı tereyağına 
sokup sonra da çeken kimse o almıştır 
eminim...

Neyse sözü fazla uzatıp bir yerlere 
değindirip değdirmeden emeği geçenleri 
kutlayalım rehinelere de sağlıklı, özgür, 
mutlu bir yaşam dileyelim.

Atatürk Kent Ormanı
Yıllar önce;
Nilüfer Belediyesi’nin ve O’nun değerli 

başkanı Mustafa Bozbey’in BursalIlara 
armağan ettiği 150 hektarlık önemli bir 
dinlenme alanı...

Özellikle hafta sonlarında Bursa’mn 
dört bir yanında yaşayan tüm yurttaşları 
ormanla ve doğayla buluşturuyor.

Yemyeşil...Tertemiz...Sağlıklı...Güvenli 
Binlerce dönümlük bir alan olmasına 

karşın Nilüfer Belediyesi her anlamda 
yükün altından kalkabiliyor.

Ancak ne hikmetse Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Başkan Recep 
Altepe’nin görünürde isteksiz davran
masına karşın Nilüfer Belediyesi ile 
sözleşme süresi sona eren ormanın 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devrini 
sağladı.

Anlaşılması aslında çok da zor değil.
Büyük olasılıkla siyasal bir ötek- 

ileştirme anlayışının dışa vurumu...
Umarız ve dileriz yargı haklının hakkım 

teslim eden bir karara varır.

rrtraavefiaıgaY Kdrft rârKi...
Doğanbey’de Bursa’mn böğrüne 

nançefı sdKanTba^Kan ftfrepe, 
Hüdavendigar Kent Parkı’yla yarayı sar
mayı amaçlıyor.

Hüdavendigar Kent Parkı henüz tamam
lanmadığı halde dahi;

Spor alanları...
Yürüyüş parkurları...
Göleti...
Dinlenme yerleri...
Kamelyaları...
Neredeyse her türden on bine yakın 

ağacı...
Yeşili...
Mimarı yapısı...
Çevre düzenlemesi ile tam anlamıyla bir 

“doğal ve sağlıklı yaşam parkı” olmuş.
Gerçe'rtıeŞ'ûreriıeri 'KuYruyoruz. 
Ne ki...
510 bin metrekarelik parkın kente 

kazandırılmasından çok kentlilerce 
korunması çok önemli...

Dinlenme banklarının ve kamelyaların 
yanındaki yöresindeki çöpler, tartan pist 
üzerlerine atılan sigara izmaritleri insanın 
içini acıtıyor.

Onun için sahip çıkılması gerekiyor...
Sahip çıkılması için de; Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı 
“Sizin de dikili bir ağacınız olsun kampa
nyasına katılmak” ve Hüdavendigar Kent 
Parkı’na bir ağaç dikmek gerekiyor.

okul yapılacak
AK Parti Bursa 
Milletvekili 
İsmail Aydın, 
Marmarabirlik’in 
Gemlik ve 
Orhangazi ilçe 
merkezlerinde kalan 
iki ayrı arsasının 
belediyelere devir 
ve takaslarının 
yapıldığını, birinin 
okul diğerini de 
yeşil alan olarak 
hizmete kazandırıla
cağını söyledi. 
Aydın, “Bunun 
karşılığında 
Marmarabirlik’i de 
mağdur etmedik. 
Söz konusu 
arsaların değerleri 
karşılığında yer tah
sisinde bulunuldu” 
dedi.

GEMLİK’TEKİ 
ARSAYA OKUL 
YAPILACAK 
Marmarabirlik’in 
uzun süredir Gemlik 
ilçe merkezinde yer 
alan yaklaşık 7 bin 
538 metrekarelik 
arsası için devreye 
giren AK Parti 
Bursa Milletvekili , 
İsmail Aydın, çalış
malar sonucu 
tarafları memnun 
edecek protokolün 
imzalandığını 
söyledi.
Aydın, “Gemlik 
ilçemizin Hamidiye 
Mahallesi’ndeki alan 
için Gemlik Belediye 
miz imar düzen
lemesine gitti. 
Buradaki alana 24 
derslikli okul yapıla
cak. Belediyemiz, 
ilçe kaymakam
lığımız ve Marmara 
birlik ile protokol 
yapıldı. Buna 
karşılık Marmara 
birlik’i ve üreticileri 
m izi de mağdur 
etmedik. Arsa değe 
ri karşılığında Birli 
ğe Engürücük’de 
Serbest Bölgeden 9

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Marmarabirlik Başkanı 
Hidamet Asa’yı ziyaret etti.

bin 500 metrekare 
yer tahsisi yapıldı. ” 
diye könüşuî.
Söz konusu alana 
yapılacak olan 24 
derslikli okulun 
devlet bütçesi ile 
inşaatına başlanıp, 
önümüzdeki 
eğitim-öğretim 
dönemine yetiştir
ilmesi planlanıyor.

ORHANGAZİ’YE 
PARK 
KARŞILIĞINDA, 
MERKEZDEN YER 
TAHSİSİ
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, 
Marmarabirlik’in 
aynı durumda 
Orhangazi’nin Cami 
Kebir Mahallesi’nde 
16 bin metrekarelik 
arsasının da istim
lak ve ya takas 
çalışmalarında son 
aşamaya gelindiğini 
söyledi.
Bursa Milletvekili 
Aydın konuyla ilgili 
şu bilgiyi verdi: 
“Aynı şekilde 
Marmarabirlik’e ait 
Orhangazi’nin 
merkezinde 16 bin 
metrekareyi aşan 
arsası bulunuyor.

Bizler, bu arsanın 
karşılıklı görüşmeler 
sûn'ÛGÜ târanarâ eri 
iyi şekilde kazandı 
nİması yönünde 
çalışmalarda bulun
duk. Bu arsanın 
Orhangazi Belediye 
si tarafından geçmiş 
yıllarda imar deği 
şikliği ile yeşil alan 
olarak kullanıma 
açılması karan alın
mıştı. Marmarabir 
lik’in ve üretici 
ortaklarının mağdur 
olmamaları konu 
sunda yerin arsa 
değeri karşılığında 
istimlak bedeli 
ödenerek veya 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından Bur 
sa’nın imara açılan 
bir bölgesinde yer 
tahsisinde bulu
narak konuyu 
çözüme kavuştur
mak istiyoruz”

MARMARABİRLİK 
ÇALIŞMALARI 
OLUMLU 
KARŞILADI

Öte yandan, 
Orhangazi ve 
Gemlik ilçelerinde 
bulunan Marmara

birlik’e ait 2 ayrı 
arsanın okul ve
yeşil ciiciıı uıararv 
BursalIların kul
lanımına kazandı 
rılacak olması 
Marmarabirlik yöne
timinde de olumlu 
karşılandı.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Çahşmalan 
yakından takip 
ediyoruz.
Milletvekilimiz 
İsmail Aydın’ın 
girişimleri sonucu 
Orhangazi’deki 
arsamızın yeşil 
alan karşılığında 
Birliğimizin Genel 
Kurulun da belir
lenen bedel 
karşılığında Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından yer tah
sisi yapılacak 
olması, aynı şekilde 
Gemlik’teki 
arsamızın da okul 
olarak kazandırılıp 
karşılığında Serbest 
Bölge’den yer ver
ilmiş olması bizim 
için önemli ve 
yerinde bir 
kazançtır” diye 
konuştu.

HM ABONE OLDUNIM?
«■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFİİA Â “SUYUNU BOŞA 
IVlR 0 HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
Kampanyasına sû’tuKeurnının dnıenmesı için'su! afe Katlim

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mslilti lııısıa Mimi niaMı Spor çantadan
Bursa’da bir 
ikametin önünden 
motosiklet çalan 
hırsız, polis ekip
lerinin kovalamacası 
sonucu kıskıvrak 
yakalandı.
Olay, dün 00.30 
sıralarında Bursa- 
Ankara yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Bir ikametin 
önünden motosiklet 
çalan M.G., 
Ankara yolu 
üzerinde kaçmaya 
başladı. Motorunun 
çalındığını gören 
sahibi de kaçan

Sar halMm 111 Hw alev mi
Bursa’da meyve 
yüklü bir TIR’ın 
seyir halindeyken 
bir anda alev alması 
korku dolu anlar 
yaşattı. Yangın 
ekiplerin yaklaşık 1 
saat süren çalış
ması sonucu kon
trol altına alınırken, 
TIR ve dorsesi kul
lanılamaz hale 
geldi.
Olay, Bursa’nın 
Kestel ilçesine bağlı 
Gölbaşı mevkiinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye

Mı mı »nmılılMt mucize kurtuluş
İnegöl’de babasının 
kullandığı otomo
bilin takla atması 
sonucu camdan fır
layıp tarlaya düşen 
2 yaşındaki Havsa 
Sena Güner ölüm
den döndü. Kazada 
hafif yaralanan 
küçük çocuk, 
sıkıştıkları otomo
bilden güçlükle 
çıkartılan anne ve 
babasıyla birlikte 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Eskişehir'den, 
Çanakkale'ye git
mekte olan 38 
yaşındaki Kemal 
Güner'in kullandığı 
10 KF 870 plakalı 
otomobil, İnegöl'ün 
Kurşunlu

hırsızın peşine 
düştü. Yaklaşık 300 
metre kadar kovala
maca yaşandıktan 
sonra Oto Hırsızlık 
Masası ekipleri

göre İsmail Algül 
(37) idaresindeki 33 
CZC 31 plakalı bir 
TIR, Bursa’nın 
Gürsu ilçesinden 
Mersin’e gitmek

Kavşağı'nda, dikkat
sizlik sonucu önce 
trafik levhalarının 
bulunduğu direğe 
çarpıp ardından 
takla atarak tarlaya 
uçtu.
Kazada otomobilin 
arka koltuğundan 

durumu fark etti. 
M.G.’nin peşine 
düşen ekipler, kısa 
sürede hırsızı 
yakalamayı başardı. 
M.G. ifadesi

üzere yola çıktı. 
Armut yüklü TIR, 
Turanköy rampası
na geldiğinde 
henüz belirlene
meyen bir sebepten

fırlayan Havsa Sena 
Güner tarlaya 
düşerek hafif yara
landı. Haber ver
ilmesi sonucu kısa 
sürede belirtilen 
yere gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 

alınmak üzere 
karakola götürüldü. 
Motosikleti çalınan 
E.A., “Evden bir 
ses duydum.
Kapının önüne 
baktım, motoru 
çalıyorlar. 200-300 
metre kadar koval
adım. Hırsızlık 
masasından 
komiserlerimiz de 
önümüze çıktı. 
Onların sayesinde 
hırsızı yakaladık” 
dedi.
Polis ekipleri 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı.

alev almaya 
başladı. Kısa 
sürede TIR’ı etkisi 
altına alan alevler, 
olay yerine gelen 
itfaiye ekiplerinin 
yaklaşık 1 saat 
süren söndürme 
çalışmasının ardın
dan kontrol altına 
alındı. Yangın sebe 
biyle yaklaşık bir 
saat trafiğe kapalı 
olan yol yanan 
aracın yoldan 
kaldırılmasının 
ardından yeniden 
trafiğe açıldı.

ekipleri ve sağlık 
görevlileri, otomo
bilde sıkışan sürücü 
ile birlikte ön 
koltukta oturan eşi 
Fatma Güner'i 
güçlükle çıkardılar. 
Yaralılar, ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
doktorlar, sağlık 
durumu iyi olan 
minik Havsa'nın, 
araçtan fırladıktan 
yağmur nedeniyle 
ıslak olan toprağa 
düşmesi sonucu 
ölümden döndüğü 
nü söylediler.
Kazayla ilgili soru- 
turmaya İnegöl 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı.

esrar çıktı

İnegöl’de, bir araç
ta 4 kilo esrar ele 
geçirilirken, 3 kişi 
gözaltına alındı. 
İnegöl Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Amirliği 
ekipleri, durumun
dan şüphelendik
leri, Diyarbakır’dan 
İnegöl’e gelen olan 
21 LA... plakalı hafif 
ticari aracı 
durdurdu.
Arama yapan 
ekipler, aracın arka 
koltuğunun

alkollü kailin 
ortalını birhirine 

kattı

Bursa’da darp 
edilen alkollü bir 
kadın ortalığı bir
birine kattı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bulunan Yeşilyayla 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, N. Ü. (29) 
isimli bir kadının 
sokak ortasında 
dayak yediği 
ihbarını alan polis 
ve sağlık ekipleri 
bölgeye geldi. 
Ekipler, yüzünde 
darp izleri olan ve 

altındaki spor 
çantadan 
şüphelendi. Çan
tadan 4 kilogram 
esrar çıktı. Araçta 
bulunan 40 yaşın
daki Ali Ö., 36 
yaşındaki M.A. ve 
32 yaşındaki A.A. 
gözaltına alındı. 
M.A. ve A.A., olaya 
karışmadıklarının 
tespit edilmesi 
üzerine serbest 
bırakıldı. Ali Ö. ise, 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edildi.

alkollü olduğu 
öğrenilen kadını 
hastaneye 
götürmek için ikna 
etmekte güçlük 
çekti. Sinir krizi 
geçiren ve kendisi
ni dövdüğünü iddia 
ettiği kişinin yanına 
getirilmesini 
isteyen kadın, uzun 
süren uğraşların 
sonucunda 112 Acil 
Servis Ambulan 
sı’na bindirilerek, 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.
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Güne Bakış GTSOYfl BİGMtlfden ziyaret
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MARMARABİRLİK İLE 
TAKAS..

Planlamakla kalmadı, Marmarabirlik 
yönetime bir yazı yazarak, Serbest 
Bölgeden kendilerine daha büyük bir 
arsa vermeyi önerdi.

Görüşmeler başladı, ama bilindiği 
gibi belediyede başlatılan soruştur
ma sonucu Güler görevinden uzak
laştırıldı.

Yönetime yeni gelen Refik Yılmaz, 
ise Fatih Mehmet Güler’in başlattığı 
tüm projeleri bir kenara ittiği gibi bu 
projeye sıcak baktı.
Ancak bir değişiklik ile.
Bilindiği gibi Güler’in Pazar yeri 

yapmayı düşündüğü yere okul yeri 
olarak planlarda değiştirildi.
Pazar yerini ise Ha m id iye Mahalle 

sindeki Hürriyet Caddesi üzerine kay
dırıldı.

Dün bize ulaşan bir haberde AKP 
Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın 
Marmarabirlik’i ziyaretinden bu 
konunun görüşülerek takasın kabul 
edildiği ve protokol imzalandığı 
yönündeydi.

Gemlik Belediyesi Marmarabirlik 
yönetimine ilçe merkezindeki 7 bin 
538 metrekarelik arsalarına karşın, 
Serbest Bölge’de, imara açık bir 
alanda 9 bin 500 metre kare arsa 
verecek.

Marmarabirlik’in mülklerinin bulun
duğu alanda yapılan plan değişikliği 
ile bu mülkün kullanımı mümkün 
olmaktan çıkmıştı.
Marmarabirlik’in depo ihtiyacı var.
Zeytinin var olduğu yıllarda, 

Gemlik’teki depolar dolunca, 50 kilo
metre uzaklıktaki Merkez Birlik depo
larına kamyonlarla zeytin taşınıyor
du.
Bu yeni yapılacak depolarla ortadan 

kalkacak, hem de kent içinde ucube 
bir şekilde duran viran eski zeytin 
depoları yıkılarak bir çirkinlik ortadan 
kalkacaktır.

Nüfusu her gün büyüyen ilçemize 
aynı zamanda devlet eliyle 24 derslik
li bir okul kazandırılacak.

Marmarabirlik Yönetim kurulu 
Başkanı Hidamet Asa’yı yazımı yaz
madan önce aradım.

O’ndan da bilgi ^icıım.
Haberi doğruladı.
Her iki taraf için de hayırlı olacağına 

inandığını söyledi.
Ben de buna inanıyorum.
Boş duran ve zeytin üreticilerini 

malı olan işe yaramaz binaların 
kaldırılarak yerine eğitim kurumu 
yapılması Gemlik kadar ülkemiz ve 
gençlerimiz için önemli.

Bu konuda iyi niyetli davranan 
Marmarabirlik yöneticilerini ve diğer 
ilgilileri kutluyorum.

Gemlik’e gelen 
Bosna ile İlişkileri 
Geliştirme Merkezi 
Vakfı (BİGMEV) 
yetkilileri Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret 
ettiler.
Ziyarette Oda Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekilleri Mehmet 
Yıldırım, Nurettin 
Hocaoğlu, Yönetim 
Kurulu Sayman 
Üyesi Ergin Erenoğ 
lu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Mehmet 
Anar, Şefik Yılmaz 
ve Fikret Mete ile 
Genel Sekreter 
Agah Arda hazır 
bulundular.
Bosna Hersek ile 
Türkiye arasındaki 
başta ekonomik ve 
ticari olmak üzere 
ilişkileri geliştirmek 
amacıyla 2010 yılın
dan beri faaliyetler 
yürütmekte olan 
vakıf, Bosna 
Hersek’in yatırım ve 
İş olanaklarını tanıt
mak ve Türk iş 
dünyası ile kazan 
kazan çerçevesinde 
buluşturmak kap
samında GTSO ile 
işbirliği yapmak 
istediklerini 
söylediler.

1 liranın altmıia ekmek satan fırınlar kapatılacak
Yargıtay tarafından 
alınan karar doğrul
tusunda illere göre 
belirlenen ekmek 
fiyatlarının altında 
satış yapan fırınlara 
yüklü miktarda 
tazminat cezası ve 
ruhsat iptaline varın 
caya kadar yaptırım
lar uygulanacak. 
Ekmek Üreticileri 
Federasyonu Genel 
Başkanı Murat 
Kavuncu, örneğin 
Bursa'da 1 lira 
olarak belirlenen 
ekmek fiyatının 
altında ekmek satıla
mayacağına dikkat 
çekti.
Yargıtay tarafından 
alınan karar doğrul
tusunda ekmek 
satışları artık tek 
fiyat olacak. "Artık 
Türkiye'de, fırıncılık 
mesleğinde haksız 
rekabet olmayacak"

Ziyarette söz alan 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Mehmet Yıldırım; 
"Oda olarak bizler 
bu gibi çalışmalara 
sıcak bakıyoruz. 
Üyelerimizin ticari 
faaliyetlerini geliştir 
mek, onlara yeni fır
satlar yaratmak 
öncelikli hedefleri 
miz arasında yer 
almaktadır. Bu konu
da da sizinle birlikte 
çalışmaktan mutlu

diyen Ekmek Üreti
cileri Federasyonu 
Genel Başkanı 
Murat Kavuncu, "Bir 
buçuk ay öncesinde 
ekmek üreticileri 
federasyonumuzun 
ve başkanlığımızın 
Çankırı Şube 
Başkanlığı tarafın
dan Çankırı Ticaret 
Mahkemesindeki 
açmış olduğumuz 
haksız rekabete 
karşı davadan dola 
yı, bir buçuk ay 
önce Yargıtay bir 
karar onayladı. Artık 
Türkiye'de, fırıncılık 
mesleğinde haksız 
rekabet olmayacak 
ve bunun uygula
ması olarak da fed
erasyonumuzun 
avukatları, hukuk 
müşavirliği, oda 
başkanlıkları ve 
şube başkanlarımız 
olarak 81 ilimizde 

luk duyanz. Gerekli 
çalışmalarımızı ta 
marnlayıp net veriler 
üzerinden bu konu 
yu daha detaylı 
incelersek çok daha 
verimli çalışmalara 
İmza atanz” dedi. 
Ardından söz alan 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir; "Öncelikle 
kurumumuza hoş 
geldiniz. Sizleri ağır
lamaktan mutluluk 
duyduk. İki ülke 
arasında ekonomik 

bütün fırıncılarımıza 
tebliğ etmek için 
konferanslar ve 
seminerler yapı 
yoruz" dedi.
Kavuncu, "Bugün 
burada 7. il olarak 
da Bursa'da, Bursa 
Ekmek Üreticileri 
Federasyonu Şube 
Başkanlığı tarafın
dan görmüş olduğu 
nuz gibi bu organi
zasyon yapılıyor.
Bugünkü konumuz 
fırıncılara, Yargı 
tay'ın onaylamış 
olduğu haksız reka
betten dolayı bunun 
uygulamasını ger 
çekleştireceğiz. Bun 
dan sonra fırıncılık 
mesleğinde 50 kuru 
şa hiç kimse ekmek 
satamayacak, çünkü 
mahkeme tarafından 
ekmek maliyet fiyatı 
hesaplanmış bulu 
nuyor. Şu anda Tür 

çalışmalar yapmak 
elbette üyelerimiz 
açısından son dere 
ce faydalı sonuçlar 
doğuracaktır. Bu 
kapsamda sektörleri 
bir araya getirerek 
ticari hayatlanna 
katkılar sağlayabili
riz. Konuyu oda 
meclisimizde görü 
şüp diğer çalışma 
arkadaşlanmın da 
fikirleri doğrultusun
da çalışmalanmıza 
hız verebiliriz” dedi 

kiye'deki ilk olarak 
Çankırı'da açmış 
olduğumuz ilk da 
vayla birlikte Türki 
ye'nin en küçük ili 
ve buradaki ekmek 
maliyet fiyatı, çalı 
şanların ücretleri, 
kullanılan malzeme 
leri her şeyi hesap
landıktan sonra 80 
kuruşa mal olduğu
na karar verilmiştir. 
Mahalle marketleri, 
bakkallar, fırıncılar 
ve büyük alışveriş 
merkezleri mahke
menin vermiş oldu 
ğu bu karara uymak 
zorundadırlar. Uy 
mayanlar hakkında 
resmi yasal süreç 
başlayacak, bununla 
ilgili de tazminat 
davaları, disiplin 
cezaları hatta fırın
ların kapatılmasına 
kadar ceza uygula 
nabilir" dedi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kantinler temiz ciltti
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
ekiplerinin ortaklaşa 
organize ettiği kan
tin denetimlerinin 
periyodik hale 
getirileceği açık
landı.
Zabıta Müdürü 
Özcan Aslan 
öncülüğünde, eş 
zamanlı ilçedeki tüm 
okullara yönelik 
yapılan denetim
lerde kantinlerin 
ufak tefek eksiklikler 
dışında sınıfı geçtiği 
bildirildi.
Genel Temizlik, gıda 
ürünlerinin satış 
yerlerinin hijyeni, 
etiket, çevre sağlığı, 
son tüketim tarihi, 
personelin hijyen ve

Düğün öncesi hastanedeki
dedeleri ziyaret eltiler

Bursa Hakimiyet 
Gazetesi eski 
muhabirlerinden ve 
Gemlik’in tanınmış 
simalarından 
Mehmet Şekip 
Esen’in torunu, 
gazeteci Ercüment 
Esen’in kızı Elif 
Esen yaşamını ve 
Muharrem Mutaf ile 
birleştirdi. 
Genç çift, düğün 
öncesi, 1.5 yıldır 
kanser tedavisi 
gören gelinin 
dedesi, 77 yaşındaki 
Mehmet Şekip 
Esen’i gelinliği ile 
ziyaret etti. 
Gemlik’te Almanca 
öğretmeni olan Elif 
Esen ve resim 
öğretmeni 
Muharrem Mutaf, 6 
yıllık birlikteliklerini 
mutlu sonla 
pekiştirmek istedi. 
Çift, düğün öncesi 
kanser tedavisi 
gören ve durumu 
ağırlaştığı için bir 
özel hastaneye 
kaldırılan gelinin 
dedesi Mehmet 
Şekip Esen’i 
hastane de ziyaret 
ederek, dedelerini

bakımına yönelik 
denetimlerde, kantin 
işletmecileri ve okul 
yöneticileri eksiklik
lerin giderilmesi 
konusunda uyarıldı. 
Buna karşın çevre 

mutlu ettiler. 
Gelinlik ve damatlık
larını giyerek gelin 
arabası ile hasta 
neye giden çift, 
Şekip Esen’i ile 
hasta yatağında 
ziyaret ederek mut
luluklarını paylaştı. 
Elif Esen, birlikte 
çektirdikleri çocuk
luk fotoğrafına 
bakarak dedesi ile 
duygusal anlar 
yaşadı.
Mehmet Şekip Esen, 

sağlığı, genel sağlık 
ve yasalara uyan 
kantin işletmeleri ve 
okul yöneticilerine 
ise teşekkür edildi. 
Gemlik Zabıta 
Müdürü Özcan 

torununu çok 
sevdiğini bu 
mutlu gününde 
yanında olamadığı 
için üzüldüğünü 
ancak ziyaretleri 
ile bu üzüntünün 
biraz olsun 
azaldığını söyledi. 
Gözyaşlarını 
tutamayan gelin 
Elif Esen de, en 
kıymetli varlıkların
dan birisi olan 
dedesine vefa 
borcunu ödemek

Aslan, denetimlerin 
periyodik hale geti 
rileceğini belirterek, 
ilçe tarım müdür
lüğü ile ortaklaşa 
titiz çalışmaların 
süreceğini bildirdi.

için onu ziyaret 
ettiklerini söyledi. 
Esen, düğüne 
katılamadığı için 
dedesini burada 
görmek ve helalleş 
mek istediklerini 
belirtti.
Hastaneden 
gelin arabasına 
binerek ayrılan 
gelin ve damat daha 
sonra Gemlik’te 
yapılan düğün 
ardından dünya 
evine girdi.

Sakarya Meydan 
Muharebesinin 
kazanılmasından 
sonra 19 Eylül 1921 
tarihinde, TBMM 
tarafından Büyük 
Önder ve 
Başkomutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk’e “Mareşal” 
rütbesi ile “Gazi” 
unvanı verilmesinin 
93. Yıldönümü olan 
19 Eylül Gaziler 
Günü, tüm yurtta 
olduğu gibi 
Gemlik’te düzenle
nen törenle kut
landı.
Gemlik Atatürk 
Anıtında organize 
edilen törenlerin 
birinci bölümünde 
Kaymakam Cahit 
İşık, Garnizon 
Komutanı Kurbay 
Albay İbrahim 
Altınbaş ve Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu anıta 
çelenk sundular. 
Günün anlam ve 
önemini belirten 
vecize ve şiirlerle 
renklenen törende 
konuşan Muharip 
Gaziler Derneği 
Teşkilat Sorumlusu 
Çetin Dizdaroğlu, 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ebedi başkomutan 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürmk ve 
silah arkadaşlarının 
yanı sıra, tüm 
şehitleri ve ebe
diyete intikal etmiş 
tüm gazileri saygıy
la andıklarını bildir
di. Gaziler 
Gününün aynı 
zamanda dernek
lerinin kuruluş 
günü de olduğunu 
vurgulayan 
Çetin Dizdaroğlu, 
tarihi bir anekdot 
olarak da Sakarya 
Meydan 
Muharebesinin, 
Türk Ordusunun 
1683 ikinci Viyana 
Kuşatmasından 
beri süren geri çek
ilişine son veren 
bir destan 
olduğunu söyledi.

Bir dakikalık 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından, protokol 
üyeleri, Gaziler ve 
aileleri Askeri 
Veteriner Eğitim 
Merkez 
Komutanlığında 
organize edilen 
geleneksel gaziler 
günü kahvaltısına 
katıldılar.
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Caianaksnor karate miü Ilı ı um

Spor Toto Süper 
Lig Sülayman Seba 
Sezonu 3. haftasın
da bu akşam saat 
21.30'da Bursaspor 
ile karşılaşacak 
olan Beşiktaş takı 
mı, Bursa'ya geldi. 
Feribotla dün saat 
16.30'da Mudan 
ya'ya gelen siyah 
beyazlı kafileyi bir 
grup taraftar çiçek
lerle karşıladı. 
Taraftarlar, Teknik 
Direktör Bilic ile 
kaleci Tolga'ya 
çiçek verdi.
Beşiktaş kafilesi, 
buradan yoğun 
güveniik örıienıieri 
altında kamp yapa 
cağı otele hareket 
etti. Güzelyah'da 
bir grup Beşiktaş 

taraftarı sevgi gös
terinde bulundu. 
Beşiktaş takımını, 
konaklayacağı 
otelde de taraftar
ları karşıladı. 
Tezahüratlar 
eşliğinde futbolcu
lara sevgi göste 
risinde bulunan 
taraftarlar, futbol
cularla hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Özellikle kaleci 
Tolga Zengin ile 
taraftarlar arasında 
ilginç diyalog 
yaşandı 
Taraftarların üçlü 
isteğine olumsuz 
cevap veıeıı Tuiga, 
taraftarlara biraz 
yaklaşınca küçük 
çaplı kargaşa 
yaşandı.

Gemlik Çotanakspor 
Karate Klübü, 
9.su düzenlenen 
Karate Şampi 
yonasında, büyük 
bir başarıya imza 
attı.
Bursa Semih 
Başol Salonunda 
düzenlenen, 
10 il ve 370 sporcu
nun katıldığı müs
abakalara, 
Çotanakspor 
4 sporcu ile 
katıldı. Katılan 4 
sporcunun da 
madalya kazan 
ması, camia ve 
Gemlikliler tarafın
dan taktirle 
karşılandı. 
2 birincilik, 2 de 
ikincilik elde 
edilen Turnuva 
sonrasında, 
Karate Takımı 
Antrenörü Dilek 
Salum, başarılarının 
ve başarı 
yüzdelerinin hızla 
arttığını

ifade ederek, 
önümüzdeki 
yıl daha büyük 
hedeflere ulaşmak 
istediklerini

kaydetti. 
Turnuvada Elif 
Aslan ve Arda 
Özdemir kategori
lerinde birinciliği

elde ederken, 
Eren Çetinavcı ve 
Buket Marangoz 
ikinci oldular.

Gemlik KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

www.gemlikkorfezgazetesi.comSMıMuM
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL VO GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN
GÜNDE DAVETİYE BASILIR.

Zengin çeşit ve kataloglarımızı görmeden karar vermeyin...
K GÜLE’R AJJSNS § âŞ| 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

9.su
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 Eylül 2014 Pazartesi Gemlik KHrfez Sayfa 7

Kİ “ZM

İlçe stadında seyirci
lerin meraklı 
bakışlarıyla sahaya 
çıkan yeni kadro ile 
teknik heyet taraftar
ların güvenini 
kazandı.
Bu sezon yeni ve 
kaliteli kadrosuyla 
kendisinden söz 
ettirecek olan 
Gemlikspor dene 
yimli hocaları Selçuk 
Serbest ve İsmail 
Arslan nezaretinde 
çıktıkları ilk hazırlık 
maçında 1-0 geriye 
düşmelerine rağmen 
hızlı ve baskılı 
oyunuyla sahadan 
2-1 galip ayrılmasını 
bildi.
Eski İl Hakemleri 
mizden Erdinç 
Derya’nın orta 
hakemliğini

yaptığı karşılaşmada 
yardımcılıklarını 
Murat Ülkü ile 
Deniz Tutum yaptı. 
Maça öne geçmek 
için gol arayışıyla 
başlayan iki takım 
da rakip kalede

:<-'V ■■ •- ' '

rahat pozisyonlar 
buldu. Karşılaş 
manın 45. dakikasın
da Çınarcık 
Belediyespor atağın
da kale önündeki 
karambolda Çınarcık 
Belediyespor 1-0

öne geçti ve ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıya mutlak 
gol için organize 
ataklar düzenleyen 
Gemlikspor 64. 
dakikada ikinci yarı
da oyuna giren

Şiyar’ın kaydettiği 
golle beraberliği 
sağladı 1-1 
Beraberlik golünden 
sonra galibiyet için 
yüklenen kırmızı 
beyazlılar 68. 
dakikada Faruk’un

golüyle 2-1 öne 
geçti. Kalan dakika 
larda başka gol 
olmayınca Gemlik 
spor seyircisi önün 
de çıktığı ilk hazırlık 
maçında sahadan 2- 
1 galip ayrıldı.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ fCE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK -
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11B fennini nam si telaıal
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) sonbahar 
dönemi başvuruları, 
22 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak. 
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) sonbahar 
dönemi başvuruları, 
22 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak. 
OSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
ALES Sonbahar 
Dönemi Sınavı, 23 
Kasım'da yapılacak. 
Sınava başvurular, 
22 Eylül-1 Ekim'de 
alınacak.
Yükseköğretim 
kuramlarında öğre
tim görevlisi, okut
man, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim 
öğretim planla
macısı kadrolarına 
açıktan veya öğre
tim elemanı dışında
ki kadrolardan 
naklen atanabilmek 
ve Türkiye'de bir 
lisansüstü eğitimi 
programında öğren
im görmek için 
ALES'e girmek 
gerekiyor.
Güzel sanatlar fakül
teleri ile konservatu- 
varlara alınacak

yüksek lisans, dok
tora ve sanatta 
yeterlik öğrenci
lerinden, ALES’e gir
miş olma koşulu 
aranmayacak. 
Ancak, güzel sanat
lar fakülteleri ile 
konservatuvarlarda- 
ki doktora program
larına başvurularda 
üniversite veya yük
sek teknoloji 
enstitüsü senato
larınca ALES puan 
şartı getirilecek.
Yükseköğretim 
kuramlarının öğre
tim elemanı ihtiy
acının karşılanması 
amacıyla veya kamu 
kurum ve kuruluşlar 
adına lisansüstü 
öğrenimi görmek 
üzere yurt dışına 
gönderilecek aday
ların seçiminde de

bu sınavın sonuçları 
kullanılacak. Bu 
yolla yurt dışında 
lisansüstü öğrenim 
görmek isteyen 
adayların bu sınava 
girmeleri gerekiyor. 
Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
izin verilen yük
seköğretim kuram
larındaki öğretmen
lik sertifika pro
gramlarına öğrenci 
seçme ve yer
leştirme işlem
lerinde de ALES 
sonuçları kullanıla
cak.
Sınava, bir lisans 
programından 
mezun olabilecek 
durumda bulunan
lar, lisans pro
gramını bitirenler ile 
denklik belgesi 
almış olmak kaydıy-

la yurt dışında 
lisans eğitimi gör
müş olanlar 
başvurabilecek. 
ALES'e yabancı 
uyruklular da gire
bilecek.
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar, 
kılavuz ile aday 
başvuru formuna 
başvuru tarihleri 
içinde ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den ulaşabilecek. 
Kılavuzun dağıtımı 
yapılmayacak.
Kılavuzda, başvuru, 
sınav, değer
lendirme ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler yer 
alacak. Sınava 
başvuracak aday
ların bu kılavuzu 
dikkatle incelemeleri 
gerekiyor

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 
(ÛMINELI- 
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

TEMA A
“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 
0 224 513 6111 
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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.osym.go
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Emeklhıe güzel haber! o kesinti kalkıyor
Çalışan ve işyeri 
olan emeklinin 
maaşlarındaki 
yüzde 15'lik 
kesinti kalkıyor 
Uzun zamandır 
dile getirilen Sosyal 
Güvenlik Destek 
Primi (SGDP) 
kesintilerinin

kaldırılması gün
deme geldi. 
Emekli olduktan 
sonra yeniden çalış
maya başlayan 
vatandaşlardan 
yüzde 15 oranında 
SGDP kesintisi 
yapılıyor. Emekli 
vatandaş eğer bir

işyerine bağlı 
çalışıyorsa, 
bu kesintiyi 
işveren ödüyor. 
Emekli eğer 
kendi işini 
devam ettiriyorsa 
bu kez kesinti emekli 
maaşından 
yapılıyor.

Asıl büyük sorun 
da burada çıkıyor. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik bu 
taleplerle ilgili 
çalışmalar yaptık
larını belirtti.

Kredi kartı sahipleri bu habere dikkat!
Kredi kartı sahibinin 
bilgisi dışındaki 
işlemlerde ispat 
yükümlülüğü 
bankaya geçti. 
Ancak kartı kaybe 
derseniz sorumluluk 
sizde olacak. Kredi 
kartı ve banka kartı 
sahibinin kötü niyetli 
olduğu ya da şifre 
korumada özen 
göstermediğini 
ispatlayamazsa 
usulsüz harcamadan 
banka sorumlu ola
cak. Ancak kaybolan 
kartta sorumluluk 
kartın sahibinde. 
Kart kaybolmadan 
ve dinamik kimlik 
doğrulama sistemi' 
kullanılmadan 
yapılan usulsüz 
işlemlerde, kart 
sahibinin menfaat 
elde etmek amacıyla 
kötü niyetli hareket 
ettiği ya da kimlik 
doğrulama verisini 
korumada gerekli 
özeni göstermediği 
banka tarafından 
ispat edilemezse, 

harcamadan banka 
sorumlu olacak. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), banka ve 
kredi kartları ile 
gerçekleştirilen 
işlemlerde kullanılan 
bilgi sistemlerinin 
güvenliğine ilişkin 
tebliğ taslağı hazır
ladı. Taslağm, 
sorumlulukları 
düzenleyen madde
sine göre, kartın 
manyetik şeridi kut
lanılarak gerçek
leşen suiistimal ve 
dolandırıcılıklarda 
kartın manyetik 
şeridinde hassas 
kart verisi varsa, 
kart sahibi manyetik 
şeritte hassas kart 
verisi bulunmasmı 
talep etmemişse ve 
kart sahibinin men
faat elde etmek 
amacıyla kötü niyetli 
hareket ettiği ispat 
edilemezse, gerçek
leşen işlemlerden 
dolayı kart sahibi

sorumlu tutulamaya
cak.
Her banka Kredi 
kartı ve banka kart
larıyla yapılacak 
işlemler için en az 
iki bileşenden 
oluşan dinamik kim
lik doğrulama siste
mi kurmak zorunda 
olacak. Bu mekaniz
mada, bileşenlerden 
birinin ele geçirilme
si durumunda 
diğerinin güven

liğinin azalmaması 
esas olacak.
Dinamik kimlik 
doğrulama olmayan 
diğer kimlik doğrula
ma mekanizmaları, 
kart sahibinin işlemi 
gerçekleştirdiğini 
ispatlamaya yeterli 
delil sayılamayacak. 
Şimdiye kadar kart 
kaybolmadan 
yaşanan usulsüz 
işlemler dava 
konusu olduğunda 

bankalar sorumluluk 
kabul etmeyerek, 
müşterinin iyi niyetli 
olduğunu ispat 
etmesi gerektiğini 
savunuyordu.

KAYBOLAN KARTTA 
150 TL'YE KADAR 
SORUMLULUK 
MÜŞTERİDE 
Halen yürürlükteki 
mevzuata göre, kart 
şifrelerinin güvenli 
bir şekilde korun

masından kart 
sahipleri sorumlu. 
Kartın çalınması, 
kaybolması duru
munda bankaya 
yapılacak bildirim
den önceki son 24 
saat içinde yapılan 
harcamalarda 
kart sahibinin 
sorumluluğu 150 
lirayla sınırlı 
bulunuyor. 
Eğer bildirim 
yapılmazsa veya 
gecikmeli yapılırsa 
bu durumda tum 
harcamalardan kart 
sahibi sorumlu 
oluyor. Bankalar, bu 
tür durumlarda 
genellikle konuyu 
mahkemeye taşıyor 
ve kart sahibinin 
şifre güvenliğini 
sağlamadığını ya da 
çalınmış gibi gös
terip gerçekte ken
disinin işlem yap
tığını iddia ediyor. 
Yeni tebliğ ile getir
ilecek ispat yüküm
lülüğü bu açıdan 
önem taşıyor.

: Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
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.

513 13 53

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

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

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

■MAŞIM 513 15 07
Pamuklu !•
DENİZ UÇ Adi
Pegasus Akmls Sayahat
METRO
Aydın Turizm 
SOzar Turizm
Kanbarofllu-Esadaş
Anrtur
Kamil Koç

612 OO 25

513 12 12
813 20 77
012 1O 72

012 O1 «3

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

L 513 18 46
513 71 66HASTANELER İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

ULNI2UIUUUÜU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

VAPUR-FERİBOT

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

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

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4980 

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)

HMİIİ
VENÜS SİNEMASI 

DABBE ZEHR-İ 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 

12.00-14.15-16.15- 
18.15-20.30 

AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


HM

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ
* 3EjyinJ3crcan^çJa(ıirl^)ufnan.

Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriye.t.Cad: No : 28 GEMLİK Tel : 0 224 514 2^§ - Fax ^(£224 514 25 26

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİRGEMLİK
MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

^manastiremlak

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL 
DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

I.

i TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com

www.manastiremlak.sahibinden.coin - www.ilan.com.tr/manastiremlak

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


KAVLAK'

DOĞANIN HAZÎNESİ
[kfrVi-Ajç]

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

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

f;Zeytin8c4SSP 
Zeytinyağı 
Kestane Şekeri 
Yöresel Reçelleri!^KAVLAKP 

«> tin RSÇeU

—...

Mh • 'ğ*^lwtrt>*irw>*’’nTT"": rrt'**,*xT

Kozmetik Ürünler

www.kavlak.com.trt fHiM-i- ib» m «Min -. _ •’Ş* •:
ŞUÖELER: Kûmla Fabrika - Kumla .iskele - Gemlik (İstiklal Cad;) * Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek);

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Eylül 2014 Sah yvww.2emlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

u/unv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillenmemiş tehlike saçan eski ve viran binalar tespit edildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

REHİNELER VE İŞID..
Irak ve Suriye de örgütlenen Şam Suriye 

İslam Devleti diye bilmen kısa adı İŞID olan 
İslam terör örgütünün, Irak topraklarında 
Müslüman kanı akıtarak ilerlemesi sırasında, 
Musul elçiliğimizdeki diplomatları ve ailelerini 
esir almasından 101 gün sonra tutsakların 
serbest bırakıldığına sevindik.

Masum insanların, kazasız, belasız vatan
larına ve ailelerine kavuşmalarına, millet 
olarak sevindik. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’nin Muhtarlar ile işbir
liği çerçeve sinde yürüttüğü çalışma son 
rasında şehir içinde başlayan metruk bina 
yıkımlarının tüm mahallelerde de vam 
edeceği bildirildi. Bugüne kadar on 
civarında metruk ve tehlike saçan bina 
nın yıkımını gerçekleştiren Gemlik Bele di 
yesi ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde tes 
pit edilen 27 eski yapı için de Anıtlar Yük 
sek Kurulu ile irtibata geçecek. Syf2’de

Valiliklen fırtına uy ar ısı
Bursa Valiliği, fırtına 
konusunda vatan
daşları uyardı.
Valilikten yapılan 
açıklamada, "Sah 
günü öğle saatle 
rinden itibaren rüz
garın İç Anadolu 
nun kuzeybatısında 
(Ankara, Eskişehir) 
güneybatı yönler
den saatte 40-70 
kilometre, Marma 
ra'da batı ve kuzey
batı yönlerden, 
Kuzey ve iç Ege'de 
güneybatı zamanla

batı ve kuzeybatı 
yönlerden, akşam 
saatlerinden itiba 
ren Batı Karade 
niz'de batı ve kuzey
batı yönlerden saat
te 60-90 kilometre 
hızında fırtına şek
linde esmesi bek
lendiğinden ağaç ve 
direklerin devrilme
si, çatı uçması ve 
ulaşımında aksa 
malar gibi olumsuz 
luklara karşı dikkatli 
ve tedbirli olun
malıdır" denildi.

Dolandırıcılık şehekesi 
kıskıvrak yakalandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Istan 
bül’dan paravan bir nakliye şirketine ait 
TIR’a yüklenen 50 bin dolar değerindeki 
plastik ham maddeyi, 3 ayrı araç değiştir
erek 3 şehir dolaştınp 25 bin dolara satan 
şebekeyi yakaladı. Haberi sayfa 3’de

ÖZEL AYKEN! ILkvvKETIM OKULU
II t I

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k1 Z.tr

“Aykent ile hedeflerinize doğru”
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı iğin kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ■HBHBOF'- 
ÖĞRENCİLER;

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, AJa pç iÇKtİHT. l*gM
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, L afer?”I

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her raman özveri İle çalışır, 1 * yr
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi If f f H ıM a ,’***' L

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir l 1J1' I kıla i Alı |*lı) iıi ■■/nk h niUkL 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ‘ / ly

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır. ı®İMİBr^''4 .*

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
yvww.2emlikkorfezgazetesi.com
u/unv.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mustafa Emre özgen 
ozgen.me@gmail.com

IŞİD
Geçtiğimiz Cumartesi, uyanır uyanmaz 

baktığım internet sitelerinde, Irak Şam 
İslam Devleti (IŞİD) adlı uluslar arası 
terör örgütünün elindeki Türk rehinele 
rin serbest bırakıldıklarını öğrendim.

Kolay değil, 101 gün boyunca bir 
örgütün elinde rehin tutuldu Türk 
bürokratlar. Bir çok senaryo yazılıp çizil
di. öyle ki kimi muhalefet odakları, 
rehinelerin cumhurbaşkanlığı seçimin
den önce serbest bırakılacağını, böyle
likle dönemin başbakanı Tayyip Erdo 
ğan’a toplumda büyük bir artı 
kazandırılacağı bile iddia ediliyordu.

Abartılı bir iddia gibi görünebilir, IŞİD 
ile AKP hükümetinin (artık AKP devleti 
demek daha doğru olacak gibi) tabiri 
caizse “rölantide” bir ilişki yürüttüğü 
ortada. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
8 Ağustos tarihinde gazetelere yansıyan 
görüşlerini hatırlatalım; Dış İşleri Bakanı 
iken özetle şöyle diyordu Davutoğlu, 
“IŞİD terörist bir organizasyon olarak 
algılanıyor, fakat yapısı içinde Türkler, 
Kürtler, Araplar var. Öfkeyle bir araya 
gelmiş bir insan topluluğu. İşin özünü 
unutmamak lazım.”

Açıkçası ben işin özünde kafası kamer
alar önünde kesilen insanlar görüyo
rum. Böyle bir imaj çizen IŞİD’in Türk 
bürokratları 101 gün sonra kazasız 
belasız ve sağ bir şekilde ülkemize tes
lim ettiği için şükrettiğim kadar bir şey
leri de sorgulamıyorum değil.

IŞİD PETROLÜ TÜRKİYE’DEN 
IŞİD’in serbest bıraktığı Musul Başkon 

solosu Öztürk Yılmaz, Ankara Esenboğa 
Havalimanında gazetecilerin karşısına 
çıkıp vatan-bayrak temalı bir konuşma 
yapıı."MÛbüı'u "oımerece insanın 
öldürüldüğü, dünyanın en tehlikeli 
yerinde bayrak dalgalandırmanın kolay 
bir iş olmadığını” söyledi başkonsolos. 
Gazetecilerin alnındaki yara izine ilişkin 
sorusunu ise cevapsız bıraktı. Belli ki 
tutsaklıkta tatsızlık yaşamıştı. O durum
da yaşadıklarını, örgütün muamelesini 
ya da şu dünyanın en tehlikeli yerinde 
binlerce insanı öldüren IŞİD hakkında 
oır şey söylemesini ’oe'kıerâfK. 
Söylemedi.

Şaşırmadım. Hükümet kanadından bu 
güne dek IŞİD hakkında olumsuz pek bir 
şey auymafdiK.*AKSıne 'aış? oasınaa 
Türkiye’nin IŞİD’e destek olduğu bile 
yazıldı. New York Times gazetesi, IŞİD’in 
karaborsa petrol gelirinden çok sayıda 
Türk hükümet görevlisinin yararlandı 
ğım yazdı. Tayyip Erdoğan yine “alçak- 
ıal*, yaıhnöııar" ayârıhâa oıf «açiKiama 
yapsa da, ABD Dış İşleri Bakanı John 
Kerry, IŞİD’in Irak’ta ele geçirdiği bölgel
erdeki kuyulardan elde ettiği petrolü 
Türkiye üzerinden pazarladığını açıkladı! 
İnanabiliyor musunuz? Terörist örgütün 
ticari faaliyetlerine ortak olan hükümet 
görevlileri. İddia vahim! Kerry’ye göre 
sadece Türkiye değil, Lübnan da IŞİD’in 
günde 2-3 milyon doları bulan petrol 
tıcafeuhae onetnlı'Dir'sIkıormuş.

YA SONRA?
Güney’deki komşular iç savaş halinde. 

Suriye’de savaş yıllardır devam ediyor. 
Irak’ta IŞİD belası, katliamlar. Petrol 
ticareti. Para...

Sınırda mülteciler. Türkiye’nin büyük 
Kfe'nuerı’ndö ourıyeıı sıgınmdcııar. 
Kamplarda olduğu söyleyen yaklaşık 1 
milyon Suriyeli. Peki Türkiye’nin diğer 
şehirlerinde? Gemlik’te bile sığınmacılar 
var artık. Belki gözümüzün önünde değil 
ama, Orta Doğu’daki bu kırılmanın vatan 
daş olarak bizim kapımıza gelip dayan 
dığını farketmenin zamanı değil mi?

Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından 
tescillenmemiş 
tehlike saçan eski 
ve viran binalar 
tespit edildi. 
Gemlik Belediye 
si’nin Muhtarlar ile 
işbirliği çerçeve 
sinde yürüttüğü 
çalışma sonrasında 
şehir içinde başla 
yan metruk bina 
yıkımlarının tüm 
mahallelerde devam 
edeceği bildirildi. 
Bugüne kadar on 
civarında metruk ve 
tehlike saçan bina 
mn yıkımını gerçek
leştiren Gemlik Bele 
diyesi ekipleri, Umur 
bey Mahallesi’nde 
tespit edilen 27 eski 
yapı için de Anıtlar 
Yüksek Kurulu ile 
irtibata geçecek. 
Umurbey Mahallesin 
deki 27 binayı 
Teknik ekibin yanı 
sıra Muhtar Mustafa 
Duran ile birlikte 
gezen Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, önce
likli olarak tescillen
memiş eski binala 
rın önleminin alınıp, 
yıkımının gerçekleş 
tirileceğini söyledi. 
Vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin 
çok daha önemli 
olduğuna dikkat 
çeken Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ile irtibata geçerek, 
tehlike saçan binala 
ra güvenlik şeridi 
çektirdiklerini anlat-

I ılıt im1 lıı H w» taı'ın iıttitıı t
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
Belediye tarafından 
alt yapısı ve 
çevre düzenlemesi 
yapılan Hayvan 
Pazarında 
incelemelerde 
bulundu.
Belediye Daire 
Amir ve Müdürle 
riyle birlikte 
Hayvan Pazarını 
gezerek, İncele 
melerde 
bulunan ve celepler 
ile sohbet eden 
Ercan Barutçuoğlu, 
temizlik, çevre 
düzenlemesi, 

îi.umurbey Âbduiia'n 
Fehmi İlkokulu 
karşısındaki metruk 
binada gerçekleşen 
bina içi yıkımı son
rası ekiplerin müda
hale ettiğini hatırla
tan Ercan Barutçu 
oğlu, birçoğu SİT 
kapsamında tescil- 
lenen binalar için de 
Anıtlar Yüksek 
Kurulu’ndan röleve 
proje çizimi isteye
ceklerini açıkladı.
“Tarihi dokunun

fiyatlar konusunda 
notlar aldı. 
Celeplerin sorun
larını da dinleyen

Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
Kurban Bayram

larını şimdiden kut
layarak, hayırlı 
uğurlu İşler temen
nisinde bulundu.

korunması çok 
önemli ancak daha 
önemlisi vatandaşla 
nmızın can ve mal 
güvenliğidir” diye 
konuşan Barutçu 
oğlu, “Öncelikli 
olarak tescillenme 
miş, tehlike saçan 
binaların tespitini 
yapıp encümene 
getireceğiz. Encü 
men karan sonrası 
bu evlerin yıkımını 
yapacağız. Tescilli 
binalar için de 

röleve proje isteye
ceğiz. Umurbey’de 
tehlike saçan 27 
eski metruk ve viran 
halde bina tespit 
edildi. Bu çahşmala 
n Umurbey mahalle 
sinden başlatıp, 
ilçenin tüm mahalle 
ve sokaklannda 
devam ettireceğiz. 
Tarihi hiçbir değeri 
olmayan, atıl durum
daki binalarda başla 
d iğim ız çahşmalan, 
tehlike saçan tüm 
binalarda devam 
ettireceğiz” dedi. 
Umurbeyli vatan
daşlarla sohbet 
edip, tehlike saçan 
binalar konusundaki 
şikâyetlerini 
dinleyen 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik 
Belediyesi nin 
vatandaşın can ve 
mal güvenliği adına 
tehlike saçan evlere 
kökten çözüm 
getireceği müjdesini 
verdi.

mailto:ozgen.me@gmail.com
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Ut atma taMBasııfla ttıoHar konuştıı
Bursa’da iki grup 
arasında laf atma 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kültürpark’ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre, iki grup 
arasında laf atma 
meselesi yüzünden 
kavga çıktı.
Bıçakların konuş

2 Yaşındalû Belleğin 
Bumnmlan Fıstık Çıktıtuğu kavgada S.K.

(21) ile Y.O. (21) 
bıçaklandı.
Polis ekiplerinin 
müdahale ettiği kav
gada bacağından 
yaralanan 2 kişi 112 
ekipleri tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
götürüldü.
Yaralarının durum
larının iyi olduğu 
öğrenildi.

Cami tuvaletini soydular
Bursa'da, şehir 
merkezindeki tarihi 
Orhan Camii'nin 
tuvaletlerine giren 
hırsızlar, 150 lira 
parayı alıp 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat
lerinde camiye 
gelen tuvalet 
soruncusu Sehm 
Korkmaz, tuvalet
lerin camlarının 
kırık olduğunu 
gördü. Bunun üzer
ine tuvaletlerin 
çevresini inceleyen 
Korkmaz, içeri hır 
sızların girmiş ola
bileceğini düşündü.

Pazar günkü 
hasılatın yerinde 
olmadığını gören 
Korkmaz, durumu 
polise bildirdi. 
Korkmaz, "Camı ve 
yukarıdaki bakırlan 
kırmış, kilidi söküp 
kapağı açmış, ama 
içeri girememiş. 
İçeride yazar kasa, 

televizyon vardı; 
onlar duruyor. 
Pazar gününden 
kalma yaklaşık 150 
lira para vardı. 
Daha evvel de 3 
kere hırsız girmişti" 
dedi
Hırsızların 
yakalanamamasın
dan şikayet eden

Orhan Camii muha
sibi Ertan Tanır ise, 
"Tarihi caminin 
kulübesine de 
zarar verdiler. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
güvenlik kamerası 
için ricada bulun
muştuk. Kendileri 
bu konuda söz 
verdiler, fakat 
henüz daha takıl
madı. Bursa'nın en 
eski camilerinden 
olan bu mabede 
gerekli hassasiyet 
gösterilmiyor. Son 2 
senede üçüncü 
defa hırsızlık oldu" 
diye konuştu.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
bebeğin burnundan 
çıkan fıstık doktor
ları şaşırttı 
Edinilen bilgiye 
göre, neden 
ağladığı belli 
olmayan 2 yaşında
ki Duru B., ailesi 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
götürüldü.
Bebeğin burnu ile 
uğraştığını gören 
sağlıkçılar, tetkik 
yaptı. Yapılan 
muayenede 
bebeğin sağ burun * 

TOMfl ABONE OLDUNUZ MU?
■ınııııuııııııııııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tmm a T “suyunu boşa I 
Eİnft 4» HARCAMA”

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

deliğinde bir cismin 
olduğu fark edildi. 
Sağlık görevlileri, 
bebeğin burnunda
ki cismi almak için 
operasyon yaptı. 
Yaklaşık 10 dakika 
süren operasyonla 
bebeğin burnuna 
sıkışan cisim 
çıkarıldı. Bebeğin 
burnundan çıkan 
cismin fıstık olduğu 
görüldü.
Ağrılarından kurtu
lan sevimli Bebek, 
ağlamayı kesip 
etrafına gülücükler 
saçmaya başladı.

Dolandırıcılık şebekesi kıskıvrak yakalandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
İstanbul’dan para
van bir nakliye şirke
tine ait TIR’a yükle
nen 50 bin dolar 
değerindeki plastik 
ham maddeyi, 3 ayrı 
araç değiştirerek 3 
şehir dolaştırıp 25 
bin dolara satan 
şebekeyi, 350 
güvenlik kam
erasının 60 saatlik 
görüntülerini izle 
yerek çökertti. 
Güvenlik kamerası 
görüntüleri ve TIR 
sürücülerinin 
ifadelerine göre, 
şüphelilerden birinin 
daha önce 
dolandırıcılık 
suçlarından sabıkası 
bulunan beyaz takke 
takıp şalvar giyen ve 
çevresinde 'Hacı 
Ahmet' olarak bili
nen 45 yaşındaki

Ahmet Vural 
olduğunu belirleyen 
polis, İstanbul’un 
Şişli llçesi’nde 
düzenlediği operasy
onla Ahmet Vural ile 
birlikte kendisine 
yardımcı olan R.Ç. 
ve H.H.’yi gözaltına 
aldı.
İstanbul’da sahte 
evraklar düzenleyip 
paravan nakliye şir
keti kuran Ahmet 
Vural, R.Ç. (26) ve

H.H. (48), Beykoz 
llçesi’nde Erturan 
Doğan Oğuz’a ait 50 
bin dolar değerinde
ki plastik yapımında 
kullanılan ham
maddeyi Kocaeli’ne 
götürmek için 
anlaştı. TIR garajın
da bulunan bir 
sürücü ile anlaşan 
dolandırıcılar, araca 
yükledikleri 
malzemeleri 
Kocaeli’ne götürmek 

üzere yola çıktı. TIR’ı 
kendi araçlarıyla 
takip eden dolandın 
cılar, iddiaya göre 
TIR sürücüsü Y.A.’ya 
malların yanlış yük
lendiğini, Kocaeli 
yerine Bursa’ya 
götürüleceğini 
söyledi.
Dolandırıcılar, önce
den anlaştıkları 
Osmangazi 
İlçesi'ndeki bir 
depoya indirdikleri 
malları, daha sonra 
A.A.’ya ait TIR ile 
Kocaeli’ne götürülüp 
müşteri aradı.
Müşteri bulamayan 
dolandırıcılar daha 
sonra malzemeleri 
M.S.’ye ait TIR’a 
yükleyip İstanbul’a 
götürerek, yarı fiyatı 
olan 25 bin dolara 
sattı.
İLK TIR'IN 
ŞOFÖRÜNÜ

ARAYINCA 
Malların yerine ulaş
madığını öğrenen 
Erturan Doğan 
Oğuz, ilk yüklemeyi 
yapan TIR’ın 
sürücüsünü arayın
ca dolandırıldığını 
anladı. TIR 
sürücüsünün malları 
Bursa’ya götürdü 
ğünü söylemesi 
üzerine Oğuz, 
Bursa’ya gelerek ilk 
yükleme yapılan 
TIR’ın plakasını 
verip, şikayetçi oldu. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
başlattıkları soruş
turmada 350 ayrı 
güvenlik kamerası 
ve MOBESE’lerin 60 
saatlik kayıtlarını 
izleyerek malların 
İstanbul’dan çıkarılıp

Bursa, Kocaeli ve 
tekrar İstanbul’a 
götürüldüğünü 
belirledi. Polis, 
plakasını belirlediği 
TIR sürücülerinin 
ifadelerini alarak 
soruşturmayı derin
leştirdi.
İSTANBUL'DA 
YAKALANDILAR 
Yürütülen çalışmalar 
sonucu şüpheliler
den birinin çeşitli 
dolandırıcılık 
suçlarından sabıkası 
bulunan, beyaz 
takke takıp şalvar 
giyen ve çevresinde 
'Hacı Ahmet' olarak 
bilinen Ahmet Vural 
olduğunu belirleyen 
polis. İstanbul’un 
Şişli ilçesi’nde 
düzenlediği operasy
onla Vural ile birlikte 
kendisine yardımcı 
olan R.Ç. ve H.H.’yi 
gözaltına aldı.
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Güne Bakış Kuman Derisinılt TIBlıa Dönüş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

REHİNELER VEİSID..
Sayılan 49 olan Türk diplomatlarının ve 

ailelerinin kurtanlması eylemini Milli İstihbarat 
Teşkilatımız (MİT) yürütmüş.

Kurtuluş eyleme böylece milli oluverdi.
Hükümet kanadında bayram var.
Diplomat ve ailelerinin kurtarılmasını bir 

operasyon olarak niteliyorlar.
Nasıl bir operasyon bu?
Diplomatik, siyasi bir operasyon!
Böylece siyasi literatürümüze yeni bir deyim 

kazandırmış olduk.
Kurtanlma olayı, bir siyasi başarıymış gibi 

sunularak kamuoyunda kamuoyu oluşturulmak 
isteniyor. Sanki tutsakları İŞID in elinden askeri 
bir operasyon ile kurtarmıştır. Bundan bile 
yararlanmak istiyorlar.

Bu konuda bile milli bir birliktelik sağlaya
madık.

Muhalefet liderleri tutsakların sağ salim yurda 
dönüşlerinden dolayı sevinçlerini bildirdiler.

Ancak, hükümet İŞID ile ne tür pazarlıklar 
yapıldığını açıklamadı.

Belli ki, IŞID’in Türkiye’de tutsak olan bazı 
militanlarını karşılığı BİZİM DİPLOMATLAR 
SALIVERİLMİŞ.

Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu sözlerle 
açıkladı:

“Takas oldu olmadı. Velev ki takas olmuşsa 
dahi, 49 vatandaşımızın karşılığı hiçbir şeye 
değiştirilmez.”

İŞID in tutsaklan bırakmalan, Türkiye’nin 
IŞID’e karşı yapılması beklenen askeri operas 
yona imza koymamasının da etkisi olabilir.

Ayrıca, AKP Hükümetinin, kendileri gibi İŞID 
in Suriye ve Irak ta örgütlenmeleri sırasında 
askeri, lojistik ve sağlık yönünden destek ver
mesi konusu da var.

AKP’liler bu güne kadar Müslümanları katle
den, insanlann kafalannı acımasızca kesen, 
çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 
öldüren, ırza geçen bu eli kanlı teröristlere, bir 
türiü “SİZ TERÖRİSTSİNİZ” diyemedi.

İrak’taki Saddam Rejiminin yıkılması için ABD 
ve müttefikleri ile kol kola giren AKP’liler, 
TBMM den tezkereyi geçiremeyince şok olmuş
tu.

Saddam ve Suriye’deki Esad rejiminin yıkıl
ması için canı gönülden çaba harcayan AKP 
neden İŞID gibi bir terör örgütüne karşı seve
cen davranıyorlar.

IŞID’ın Irakta ilerlemesi üzerine tüm yabancı 
konsolosluklar elçiliklerini boşalttığı halde, 
Türkiye Musul elçiliğini neden boşaltmadı?

Bu sorulann karşılığı bugüne kadar verilmedi.
Kuzey sınırımızda 2 komşu bayrağı sal

lanırken şimdi 5-6 bayrak dalgalanıyor.
Yann ne olacağı belli değil.
Irak ın ağır silahlarını ele geçiren teröristler, 

Müslüman Kürtleri, Şiileri, Türkmenleri öldürü 
yor.

Bunu Allah adına yaptıklarını söylüyorlar.
Allah’ın adını canilikle nasıl yan yana getire

bilirsiniz?
Türkiye’nin bugünden sonra işi daha zorlaşa

cak.
Kapılarımıza yüz binlerce sığınmacı dayandı.
Kürtlere silahlanıyorlar.
Yakında ABD Türkiye’yi bölgede devre dışı 

bırakacak.
Bu da büyük Kürdistan’ın kuruluşunu daha 

kolay kurulmasını sağlayacak.
İŞID saldınlan, Kürtleri birleştiriyor.
İŞID bölgede etkinsiz kılındığında, çevremiz 

deki coğrafya da değişecek.
Türkiye’nin bugünden sonra işi daha zorlaşa

cak.

Türk Hava 
Kurumu'nu kurban 
derisi toplamada tek 
yetkili olmaktan 
çıkaran hükümet, 
bazı kuramların bu 
piyasadan yararlan
maması için yeniden 
düzenleme yapıyor. 
Hükümet, geçen yıl 
2860 sayılı Yardım 
Toplama 
Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle dernek 
ve vakıflara da kur
ban derisi toplama 
izni getirdi.
Ancak izin verilen 
derneklerin kurban 
derisi toplaması 
gerekirken geçen yıl 
çok sayıda kuru
luşun kaçak olarak 
piyasadan yarar
landığı belirlendi.

"CEMAATİN GELİRİ 
KESİLECEK"

s Mimi M w önlemler mini
Arka arkaya 
yaşanan iş 
kazalarını engelle
mek için hazırlıkları 
süren yeni iş güven
liği eylem planının 
detayları belli 
olmaya başladı. 
Geçen hafta 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu başkan
lığında yapılan 
toplantının ardından 
yeni iş güvenliği 
eylem planının 
detayları netleş 
meye başladı. 
Alınması planlanan 
önlemler arasında 
şantiyesinde kaza 
olan müteahhitin 
belgesinin askıya 
alınmasından, 
işverene verilen 
nakit desteğin geri 
alınmasına kadar 
birçok yeni düzen
leme var. Halen 
görüşmeleri süren 
eylem planı kısa 
süre içinde sosyal 
taraflarla tartışmaya 
açılacak, ekim ayın
da da yasal düzen
lemeler için meclise 
gönderilecek. 
ZORUNLU DERS 
OLACAK
Bu kapsamda önce
likle, okullarda ver
ilecek eğitimler 
netleştirildi. İlk aşa

Hükümetin, “Paralel 
örgüt” iddiasıyla 
başta yargı ve 
emniyet olmak üzere 
cemaat yapılanması
na karşı başlattığı 
girişim kurban derisi 
toplanmasındaki 
tartışmayı yeniden 
gündeme getirdi. 
Geçen yıl cemaate 
yakın bazı 

mada endüstri 
meslek liselerinde iş 
güvenliği dersinin 
zorunlu hale getir
ilmesi amaçlanıyor, 
ilköğretim okulların
da, “kol faaliyeti” 
olarak iş güven
liğine yer verilecek. 
Bir diğer eğitim 
faaliyeti ise, çalışan
lar bazında olacak. 
Halen Mesleki 
Yeterlilik Kurumu, 
başta tehlikeli iş 
kolları olmak üzere 
belli alanlarda 
çalışacak olan kişil
erde olması gereken 
bilgi, beceri ve 
kriterleri yayınlıyor. 
Bu bilgi ve becer
ilere sahip olan 
kişilere de mesleki 
yeterlilik belgesi 
veriliyor. Hazırlanan 
iş güvenliği planı 
kapsamında, 1 veya 
2 yıllık bir geçiş 
sürecinin sonunda 
ise, bu belgelerin 
zorunlu hale getir
ilmesi hedefleniyor. 
Bu sürenin sonunda 
özellikle madencilik, 
eletrik tesisatçılığı 
gibi tehlikeli meslek 
gruplarında, mesleki 
yeterlilik belgesi 
olmayan kişiler 
çalışamayacak. 
ÖDÜL YÜZDE 2 

kurluşların kurban 
derisi toplama 
konusunda önemli 
gelir elde ettikleri 
iddiası bulunuyor.

GENELGE 
HAZIRLANIYOR 
Hükümet bu yıl kur
ban derisi toplan
masında THK’yı 
yeniden etkin kıla

PRİM
İşyerleri için ödül ve 
ceza sistemi de 
kurulacak. Son 1 yıl 
içinde ölümlü iş 
kazası yaşanmamış 
işyerlerinde yüzde 2 
düzeyinde olan işsi
zlik sigortası primi 
veya aynı düzeyde 
alınan iş kazası ve 
meslek hastalığı sig
ortası alınmayacak. 
Buna karşılık kaza 
yaşanan bir işy
erinde, kamu 
kuramlarının verdiği 
nakit destekler geri 
istenecek. Kalkınma 
ajanslarının verdiği 
hibe ve destekler, 
KOSGEB, TÜBİTAK 
gibi kuramlardan 
sağlanan teşvikler 
bu kapsamda değer
lendirilecek. Ayrıca 
4735 sayılı kamu 
sözleşmeleri 
kanununa yapılacak 
bir ekleme ile, iş 
güvenliği maliyeti 
ihalelerde ayrı bir 
kalem olarak yer 
alacak. İşverenler iş 
güvenliğine 
yapacakları harca
maları, ihale aldık
ları kamu kurumuna 
bildirmekle yükümlü 
olacak.
Tartışılan bir diğer 
düzenleme de, şan

cak düzenlemeler 
yapmaya hazırla 
nıyor.
Yeni bir yasal 
değişiklik için 
zamanın yeterli 
olmadığı dikkate alı
narak genelge 
yoluya konuya 
müdahale edilmesi 
planlandı.

tiyesinde kaza olan 
mütehhitlerle ilgili. 
Söz konusu müteah
hitlerin kazada 
kusurlu olduğunun 
ortaya çıkması duru
munda yapı müteah
hitliği yetki bel
gesinin askıya alın
ması veya'ıpta'ı 
edilmesi üzerinde 
duruluyor. Ancak 
henüz bu konuda 
kesin karar ver
ilmemiş durumda. 
Bir diğer yenilik de, 
cezalarla ilgili gele
cek. Halen eksik 
olan iş güvenliği 
önlemleriyle ilgili 
olan tüm işyerlerine 
tek tip ceza uygu
lanıyor. Eylem planı 
kapsamında ise, 
işyerindeki çalışan 
sayısı veya tehlike 
durumuna göre 
cezalar farklılaşa
cak. Bir yetkili bu 
düzenlemeyle ilgili 
olarak “Diyelim 
ki, acil çıkış planı 
yok ve kanuna 
göre örneğin 5 bin 
TL ceza veriliyor. Bu 
5 bin TL, bin 
çalışanı olan yer 
için de 9 çalışanı 
olan yer için de aynı 
uygulanıyor. Bu 
durum değişecek” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemik 
Belediyesi’nin 
mülkü olan, CIUS 
AVM giriş katında 
bulunan eski Rum 
Kilise kalıntıların 
üzerini örten 
camekan kapla
manın çevre 
yapımı uzun 
zamandır tamam
lanmadan duruyor. 
Yaklaşık bir yıl 

önce AVM’nin giriş 
katı altında 
inşaatın temel
lerinin atıldığı sıra
da çıkan, Gemlik’te 
Kurtuluş Savaşı 
öncesi yaşayan 
Rum kökenlilere 
ait Merkez 
büyük kilisesinin 
temellerinin 
bulunması 
üzerine, inşaat

durdurulmuş, 
proje değişikliği 
yapılarak 
AVM’nin inşaatı 
geciktirilerek 
tamamlanmıştı. 
Geçtiğimiz yıl 
üzeri açık olan 
tarihi kalıntıların 
üzeri camekan la 
kapatıldı. 
Ancak, çevresin 
deki parke

döşemesi 
yapılmadan 
bırakıldı.
Çirkin bir görün
tüye neden olan 
hizmetin yapım 
işinin, ihalesi 
gerçekleştiği 
halde neden yarım 
kalan işin neden 
yapılmadığı 
merak konuşu 
oluyor.

Mıla hiiImiM
Gazhane 
Caddesinde 
5 yıl önce 
yarısı yer 
altına alınan 
elektrik kablo

dan nihayet 
yeraltına 
alındı.

»TEDAŞ

tarafından 
ihalesi yapılan 
ve yeraltına 
alınan elektrik 
kablolarının 
geçtiği beton 
direkler de 
cumartesi 
günü 
sökülerek 

yerine 
paslanmaz 
saçtan 
yapılmış 
elektrik aydın
latma direkleri 
dikildi.
Bora Sokak’ta 
kabloları açık
ta bırakılan

aydınlatma 
direği yine 
dikilimedi. 
Sokak 
sakinleri 
direk dikil 
meyecekse 
kabloların 
kaldırılmasını 
istiyorlar.

Uludan Üniversitesinin gurur nünü
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Baykara ve ekibi, 
katarakt ameliyat
larından sonra 
hastaların daha iyi 
görmesini sağlaya
cak, her şartta her 
göze takılabilecek 
lens (mercek) 
geliştirdi. Lensin 
patentinin de 
alındığı belirtildi.

, Uludağ Üniversitesi 
’ Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim Üyesi

“ Prof. Dr. Mehmet 
Baykara, çalışma 
grubunda yer alan 
Dr. Halim özdemir 

ve Mekatronik 
Mühendisi İbrahim 
Harmankaya ile bir
likte, dört yıldır 
sürdürdükleri yeni 
bir göz içi lens 
araştırmasını 
başarıyla sonuç
landırdı. Dünyada 
katarakt nedeni ile 
yılda yaklaşık 20 
milyon ameliyat 
yapıldığını ve hasta
lara ameliyat sonrası 
iyi görmeleri için 
göz içi lens 
takıldığını ancak 
bazı hastaların gerek 
göz içi merceği takıl
ması aşamasında 
veya sonrasında 
problemler yaşaya
bildiğini belirten 
Prof. Dr. Mehmet

Baykara, yeni 
geliştirilen lensin ise 
ameliyatı yapan 
hekimlere problemli 
olgularda daha 
başarılı sonuçlar 
alabilme imkanı 
verdiğini söyledi. 
HER GÖZE 
TAKILABİLECEK 
BİR GÖZ İÇİ LENS

Katarakt cerrahisi 
yapılan hastalarda 
katarakt temizlendik
ten sonra göz içeri
sine suni lens 
takılarak hastanın 
katarakt öncesi 
görme düzeyine 
ulaşmasının sağ
landığını ifade eden 
Prof. Dr. Mehmet 
Baykara, "Çok çeşitli 
yapı maddeleri ile 
üretilmiş, farklı 
şekillerdeki bu mer
ceklerden uyanlar 
hastalara takılıyor. 
Kimi zaman gözün 
durumu, bazen cer
rahinin gidişatı 
nedeni ile hastaya 
ameliyat sonrası 
takılması planlanan 
lens uymayabiliyor.

Bu ürün, göz 
içerisindeki durum 
ne olursa olsun, 
hemen her koşulda 
her şekilde göz içeri' 
sine takılabiliyor. 
Yeni geliştirilen 
lens, hem problem
siz giden bir 
ameliyatta, hem de 
planlanan şekilde 
gitmeyen ve prob
lem çıkan ameliyat
larda hekimin terci
hine göre, göz içeri
sine istenebilecek 
tüm şekillerde 
sorunsuzca takıla
biliyor. Bu avantaj, 
mercek takmak için 
hastanın yeniden 
ameliyata girmesine 
gerek bırakmıyor” 
dedi.

BAŞKA PROJELER 
YOLDA
Çalışma grubundaki 
arkadaşları ile birlik
te göz hastalıkları 
alanında kullanıla
bilecek çeşitli aletler 
ve özellikle katarakt 
ve göz tansiyonu 
(glokom) tedavisi 
için araçlar üzerinde 
de çalıştıklarını 
kaydeden Prof. Dr. 
Mehmet Baykara, 
üniversitelerin temel 
amaçlarından birinin 
de bilime katkıda 
bulunmak olduğunu, 
Uludağ Üniversite- 
si’nin de ULUTEK ve 
Teknoloji Transfer 
Ofisi ile bu yolda 
önemli bir adım 
attığını belirtti.
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Yed-I Velayet, Yedi 
İfilayet" BursalIlarla fiiicümspor’dan spora destek

"Yed-i Velayet, Yedi 
Vilayet Kısa Film 
Festivali" 
BursalIlarla buluş
tu.
7 şehrin 7 velisini 
konu alan kısa 
filmler Orhan Gazi 
Parkı'nda gösteril
di. 7 evliyanın hay
atından kesitler 
sunan kısa filmler 
büyük ilgi gördü. 
BursalIlar 5 gün 
süren gösterim
lerde yazlık sinema 
keyfi yaşadı.
Yağmurlu havalar
da Ulu Çarşı'da 

gösterilen ücretsiz 
filmlerde Aziz 
Mahmud Hüdai, 
Emir Sultan, Hacı 
Bayram Veli, Hacı 
Bektaş-ı Veli, 
Mevlana 
Celaleddin Rumi, 
Üveys- El 
Karani,Yunus 
Emre'nin hayatları 
anlatılıyor. 
Kısa filmlerin 
büyük kısmı Bursa 
Valiliği'nin 
desteğiyle 
Bursa'nın tarihi 
mekanlarında 
çekilmişti.

Mudanya ve Nilüfer 
Belediyesi'nin 
katkıları, Gemlik 
Gücüm Spor Külü 
bü, Çevre ve Şehir
cilik Bakanlığı, Bur 
sa Valiliği, Gençlik 
ve Spor II Müdürlü 
ğü ve Bisiklet 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliğinin 
desteği ile Nilüfer 
Kent Konseyi ile 
yerel bisiklet dernek 
ve gruplarının işbir
liğinde gerçekleşti 
rilen Arabasız Gün 
haftası etkinlikleri 
çerçevesinde gerçek 
■eştirilen Topha ne'- 
den Mudanya'ya 6. 
Geleneksel bisiklet 
turu, Mudanya 
mütareke binası 
önünde son buldu. 
GEMLİK GÜCÜM 
SPORDAN DESTEK 
Gemlik Gücüm Spor 
Bisiklet takımı Ömer 
Gümüş, Alparslan 
UÇ ve Efdal 
Mollamehmetoğlu, 
Genel Menajerimiz 
Yahya Gümüş, 
Başkanımız Tuğan 
Büyükbaşaran ve 
Borusan Holding 
adına Mustafa İZGİ 
katılarak ilçemizi en 
iyi şekilde temsil

etme onurunu 
yaşadılar.
DÜNYA 
OTOMOBİLSİZ 
GÜNÜ 
Tophane'deki 
Saltanat Kapı'nın 
önünden sabahın 
erken saatlerinde 
pedal çevirmeye 
başlayan yaklaşık 
800 bisiklet tutkunu 
Mudanya yolu güz
ergâhını takip 
ederek iki saatlik 
zorlu yolculuk son
rası Mudanya 
Mütareke binası 
önüne vardı. Burada 
sporcuları 
karşılayan Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz, 
organizasyonu 
gönülden destek
lediğini ve bu anlam 
lı turun her geçen 
yıl büyüyerek de 

vam edeceğine inan 
cinin tam olduğunu 
söyledi. Bisiklet 
tutkunlan ile Gidon 
başına geçen Baş 
kan Türkyılmaz, 
Mudanya'ya pedal 
çeviren sporcularla 
da hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
Tophane Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Defne Be 
nol da etkinliğin 
amacının trafik soru 
nu, gürültü ve hava 
kirliliği ile sağlıklı 
yaşam konularına 
dikkat çekmek ve 
Avrupa'da olduğu 
gibi bisikletin gün
delik yaşantıda yer 
alması için toplum
sal duyarlılık yarat
maya katkı sağla
mak olduğunu 
söyledi. Etkinliğe 
katılan 800 bisiklet 

tutkununa bu yıl ilk 
kez birer çekiliş 
kuponu da verildi. 
Turun finalini oluş
turan Mudanya'da 
yapılan çekilişle; 
Nilüfer Belediye 
si'nin katkıları ile 
sağlanan 3 hediye 
bisiklet sahiplerini 
buldu.Gemlik 
Gücüm Spor Basın 
sözcüsü Ömer 
Gümüş, ‘Çok güzel 
bir günde dünya 
otomobilsiz 
gününde pedal 
çevirmek çok önem
li bir adım Gemlik 
Gücüm Spor Kulübü 
olarak Dünyamızı ve 
çevremizi önemsi 
yoruz. Bunun için 
gerekli tüm adımlan 
var gücümüzle 
destek olamaya 
devam edeceğiz” 
dedi....

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ficara Gürcüleri Derneği nden Karadeniz gezisi
Gemlik Acara 
Gürcüleri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin Karadeniz 
Batum Gezisi Gemlik 
Belediyesi Sponsor 
loğunda ve Burtvin 
Turizm Kurucusu 
Tansu Erçevik 
rehberliğinde 
Îrapıldı.
Ik gün Samsun, 

Ordu, Giresun ve 
Trabzon illerindeki 
turistik yerler 
gezildikten sonra 
Trabzon’un Arsin 
ilçesi’nde konak 
layan ekibe, ikinci 
gün tura Gemlik 
Belediye Başkanı 
Sayın Refik 
Yılmaz’da katıldı, 
ikinci gün grup

Batum’a giderken, 
Batum’da Orta 
Camii’de namaz 
kılındıktan sonra 
şehir turu yapıldı. 
Daha sonra 
Batum Teleferiğine 
binilerek Stepnik

Tepesine çıkıldı. 
Gemlik’ten giden 
ekip, daha sonra 
Batum ve 
çevresinde bulunan 
Gürcü akrabaları ile 
buluştular.
3.gün Batum’un

Keda ilçesini 
gezen ekip, daha 
sonra Rize ili 
Ardeşen ilçesi 
Fırtına Deresi 
kenarında Gemlik’e 
doğru yola çıktı. 
Bolu Gölcük

Gölü’nde kahvaltı ekibi, daha sonra
eden Gemlikli gezi ilçemize döndü.

Marmara serin «e yağışlı havanın etlisine giriyor
Marmara ve 
Karadeniz Bölgesi 
bugün Balkanlar 
üzerinden gelecek 
serin ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
İstanbul'da hava 
sıcaklıklarının 10 
dereceye kadar 
düşmesi, Marmara 
Bölgesi'nde 
mevsimin ilk karının 
Uludağ'ın zirvesine 
yağması bekleniyor. 
Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den edinilen bilgiye 
göre yarın Marmara 
ve Karadeniz bölgesi 
Balkanlar üzerinden 
gelecek serin ve 
yağışlı havanın etki
sine girecek.
İstanbul'da bu sabah 
saatlerinde başlaya
cak yağışlar öğle 
saatlerinde etkisini 
artıracak.
Rüzgar ise yine öğle 
saatlerinde 
karayelden kuvvetli

ve fırtına şeklinde 
esecek.
Karayelin etkisiyle 
hava sıcaklıkları 
sabah Trakya'da 
öğleden sonra ise 
Marmara'nın 
genelinde hissedilir 
derecede düşecek. 
Sıcaklık düşüşlerinin 
10 dereceyi bulması 
beklenirken;
yağışların gece saat
lerinde kesileceği 
tahmin ediliyor.

İLK KAR ZİRVEYE! 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü yetkilile 
ri, bugün ve 
Çarşamba günü

Marmara Bölgesinde 
kar beklenmediğine 
dikkat çekerken, 
sadece Uludağ'ın 
zirvesine mevsimin 
ilk karının yağabile
ceğin! belirtiyorlar. 
İstanbul merkezde 
sıcaklıkların günde 
15-16; gece 13 
civarında olacağı 
tahmininde bulunu 
yorlar. Marmara'dan 
yayılan soğuk 
havanın çarşamba 
günü yurdun İç ve 
Doğu bölgelerinde 
etkili olduktan sonra 
hızlı şekilde yurdu 
terk edeceğini vur
guluyorlar.

FIRTINAYA DİKKAT! 
Meteoroloji işleri 
^enei Müdüriâ 
ğü'nün saat 13.00 
itibariyle yurt gene
line ilişkin fırtına 
uyarısı yaparak; 
ağaç ve direklerin 
devrilmesi ile 
ulaşımda aksama 
lara karşı vatan
daşları şöyle uyardı: 
Kuzey Ege: Bugün 
öğle saatlerinde 
güney ve güneybatı, 
zamanla batı ve 
kuzeybatı, akşam 
saatlerinden itibaren 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden olmak 
üzere, bugün öğle 
saatleriyle gece 
saatleri arasında 6-8 
kuvvetinde (60-75 
km/s) fırtına bek
leniyor.
Marmara: Bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren batı ve 
kuzeybatı yönlerden 
6-8 kuvvetinde (60-

75 km/s) fırtına bek
leniyor. Fırtınanın 
gece saatlerinden 
sonra etkisini kaybe
deceği tahmin 
ediliyor.

Batı Karadeniz: 
Bugün öğle saat
lerinden itibaren batı 
ve güneybatı, zaman 
la batı ve kuzeybatı 
yönlerden 6-8 kuvve 
tinde (60-75 km/s) 
fırtına bekleniyor. 
Fırtınanın gece saat
lerinden itibaren 
etkisini artırarak Batı 
Karadeniz'in doğu 
sunda 8-10 kuvvetin 
de (90-105 km/s) tam 
fırtınaya dönüşmesi 
tahmin ediliyor.
Fırtınanın Çarşamba 
öğle saatlerinden 
sonra etkisini kaybe
deceği bekleniyor. 
Orta Karadeniz ile 
Doğu Karadeniz'in 
batısı: Bu gece saat
lerinden itibaren batı 
ve kuzeybatı yönler

den 8-10 kuvvetinde 
(90-105 km/s) tam 
fırtına bekleniyor.
Finınânin Çarşamba 
öğle saatlerinden 
sonra etkisini kaybe 
deceği tahmin 
ediliyor.
Tam fırtına ve fırtına 
nedeniyle meydana 
gelebilecek olum 
suzluklara karşı 
başta denizciler ve 
balıkçılar olmak 
üzere, ilgililerin ve 
vatandaşların dik 
katli ve tedbirli olma 
lan gerekmektedir.

BALKANLAR'DAN 
YENİ SOĞUK HAVA 
GELİYOR

Uzmanlar, Cuma 
gününden itibaren 
ise yurdun genelinin 
yine Balkanlar 
üzerinden gelecek 
daha soğuk ve 
yağışlı bir havanın 
etkisine gireceğini 
belirtiyorlar.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

istmiai czad. Bora 5oK. «KbanK Arahgı no: 5-/ s OEMLİl-i r^nHIl F^l<3 KStII”
T«l (0 22^) 513 &G e5 rax : <0 224) 515 55 *35------------------------------------------  ----------
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I Üniversiteler için 
I ÖSYM tarafından 
I açıklanan üniversite 
I kontenjanları ve ek 
| yerleştirme başvuru- 
| lan ÖSYM sitesinde 
I kılavuzuyla yer 
I alıyor.
| Öğrencilerin yer- 
I leşmek istedikleri 

üniversiteler için 
ikinci bir şans 
anlamına gelen ek 
yerleştirmeler, 
ÖSYM internet 
sitesinde tercih 
başvurularını 
almaya başladı. 18- 
25 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak 
ÖSYM ek yer
leştirme başvuruları 
için son başvuru 
tarihi 25 Eylül. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
kılavuzlar, üniversite 
taban puanları ve 
kontenjan bilgilerini 
kullanarak öğrencil
er ek yerleştirme 
için başvuruda 
bulunabilecek. 
İnternet üzerinde 
yapılacak başvuru
lar ile öğrenciler ek 
yerleştirmeleri kulla
narak yeni üniver
sitelere yerleşmek 
adına tercih başvu
rusunda bulunacak. 
Üniversitelerde 224 
Bin ek kontenjan

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
PİNELİ • 
ÛÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

Üniversiteye yer
leşemeyen aday
ların, şanslarını 
yeniden deneyebile
ceği "ek yer- 
leştirme"ler için 
açıköğretim fakül
teleri dahil üniver
sitelerin ön lisans 
ve lisans program
larında kontenjan 
sayısı 224 bin 97 
olarak belirlendi. 
Yükseköğretim pro
gramlarının konten
janlarına, Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYŞ) sonuçlarına 
göre Ölçme Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından ek yer
leştirme yapılacak. 
Yerleştirme için 
bugün başlayan ter
cih süreci 25 Ey 
lül'de sona erecek. 
Üniversiteye yer
leşemeyen adaylar, 
merkezi yer
leştirmede boş

kalan ve yerleştir
ilen adayların kayıt 
yaptırmaması 
nedeniyle boşalan 
kontenjanlar ile 
üniversite için 
şanslarını yeniden 
deneyecek. 
AA muhabirinin 
ÖSYM yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, açıköğre
tim programları 
dahil bu yıl ek yer- 
leştirmeyapılacak 
yükseköğretim pro
gramları için kon
tenjan sayısı 224 
bin 97 olarak belir
lendi. Bu kontenjan
ların 151 bin 127'sini 
önlisans, 72 bin 
970'ini ise lisans 
programlan oluştur
du. Merkezi yer
leştirmede, 
açıköğretim dahil 
yurtiçi ve dışındaki 
üniversitelerin 
lisans ve önlisans 
programlarına, 982 
bin 182 kontenjan

ayrılmıştı. 
Bu kontenjanların 
480 bin 947'sini 
lisans programları 
oluşturuyordu. 
Merkezi yer
leştirmede lisans 
programlarına 450 
bin 263 aday yer
leşirken, 406 bin 199 
aday üniversiteye 
kayıt yaptırdı. 
Lisans programları 
için belirlenen 480 
bin 947 kontenjanın, 
53 bin 47'si 
açıköğretim için 
ayrılmıştı. Bu kon
tenjanın hepsine 
yerleşen adayların, 
34 bin 818'i kayıt 
yaptırdı.
Açıköğretimde 
lisans düzeyinde 18 
bin 229 kontenjan 
boş kaldı.Merkezi 
yerleştirme de 
açıköğretim dahil 
yurtiçi ve dışındaki 
üniversitelerin önli 
sans programlarına 
501 bin 235 konten
jan ayrılmıştı. Bu 
programlara 472 bin 
12 aday yerleşirken, 
350 bin 58 aday 
üniversiteye kayıt 
yaptırdı, önlisans 
programlarında ek 
yerleştirme yapıla
cak 151 bin 127 kon
tenjanın, 44 bin 
677'sini açıköğretim 
oluşturdu

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ - TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

TMA|
“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
0 224 513 6111 

05324930377

KAŞCDC 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

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni 10 Euro tedavüle giriyor
Kalpazanların sahte 
Euro banknotları 
piyasaya sürmesiyle 
zararın önüne 
geçilmesi için 2014 
yılında yeni banknot
lar piyasaya çık
maya başladı.
2014 Mayıs ayında 
yeni 5 Euro banknot
lar piyasaya 
sürüldükten sonra

23 Eylül Salı günü 
piyasaya yeni 10 
Euro banknotu 
çıkıyor. Merkezi 
Almanya’nın 
Frankfurt kentinde 
olan Avrupa Merkez 
Bankası (EZB) 2013 
yılında Almanya’da 
39 bin sahte 
banknot, AB ülkeleri 
içinde ise 700 bine

yakın sahte bankno- EZB önümüzdeki yıl- 
tun ele geçirildiğini lar içinde değeri
duyurdu. yüksek olan 20, 50,

100, 200, 500 Euro 
banknotların değişe
ceğini bildirdi. Yeni 
banknotların daha 
güvenli olduğu ifade 
edildi. Kalpazanların 
piyasaya sahte ban
knot sürmesinin 
önüne geçmek için 
yeni banknotlar 
önümüzdeki yıllar 
içinde piyasada

dolaşıma girecek. 
Eski Euro banknot
lar kademe, kademe 
piyasadan geri 
çekilecek. 
Eski Euro 
banknotların 
tedavülden geri çe 
kilme tarihi henüz 
kesinleşmedi. Eski 
banknotlar değerini 
kaybetmiyor.

Verimli beyaz eşyalara OTV kolaylığı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
enerji verimliliği yük
sek olan beyaz 
eşyalara Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) avantajı 
sağlayacaklarını 
belirtti. Hükümetin, 
cari açıkla mücadele 
ve enerji verimliliğin 
artırma yönünde 
aldığı kararlar üzer
ine Maliye Bakanlığı 
da kendi alanını 
ilgilendiren düzen
lemeleri yapjnaya 
devam ediyor. Bu 
kapsamda çalış
malarını hızlandıran 
Bakanlık, elektrik 
tüketiminde büyük 
yer tutan beyaz 
eşyalara ilişkin bir 
düzenlemeye git 
meye hazırlanıyor. 
Öte yandan, konuyla 
ilgili diğer bakanlık
lar ve kuramlarla 
yapılan çalışma ile 
de yalıtım konusun
da ortaya çıkan 
maliyet üzerine 
çekimser kalan 
binalara da kolaylık 

getirilmesi 
amaçlanıyor. 
Bunların yanı sıra, 
çevre kirliliğini önle
mek amacıyla kendi 
alanında "ne yapa
biliriz?" diye bir 
süredir çalışma 
yürüten bakanlık, 
karbondioksit 
emisyonu düşük 
olan araçları vergisel 
açıdan teşvik edici 
bir model planlıyor 
Bakan Şimşek, yap
tığı açıklamada, 
daha önce de birçok 
kez ifade ettiği gibi, 
ülkenin ekonomi 
alanındaki önemli 
sorunlarından 
birinin cari açık 
olduğunu söyledi. 
Bunun en önemli 
nedeninin de enerji 
ithalatı olduğuna 
dikkati çeken 
Şimşek, hükümetin 
söz konusu bağım
lılığın önüne geçme 
noktasında kararlı 
olduğunu ifade etti. 
Şimşek, bu kapsam
da her bakanlığın 
kendi görev ve yetki

alanında çalışmalar 
yürüttüğüne işaret 
ederek, şöyle konuş
tu: "Cari açığın en 
önemli neden
lerinden biri enerji 
ithalatımız. Enerjide 
tasarrufu artırmak 
suretiyle tüketim 
hızını azaltmayı 
hedefliyoruz. Ülkem
izde elektriğin yüzde 
23'ü meskenlerde 
tüketiliyor. 
Günümüzde hemen 
herkesin evinde kul
landığı buzdolabı, 
çamaşır ve bulaşık 
makineleri gibi 
beyaz eşyalar, bu 
tüketimde önemli bir 
rol oynuyor. Tabi 
bunların arasında 

enerji verimliliği de 
tüketimi de yüksek 
olan eşyalar var. 
Yeni üretilen ve 
satılan ürünlerde 
enerji verimliliği 
oldukça yüksek. Asıl 
sorun halihazırda 
birçok evde kul
lanılan ve çok elek
trik tüketen eski 
teknoloji ürünler. 
Hükümet olarak işte 
bu ürünlerin fişten 
tamamen çekilmesi 
ve enerjiyi az 
tüketen ev 
eşyalarının daha da 
yaygınlaştırılmasının 
gayreti içindeyiz. 
Bugün ülkemizde, 
rüzgardan üretilen 
elektriğin iki katın

dan fazlasını sadece 
buzdolaplan tüketiy
or. Sürekli elektrik 
fişine takılı tek 
beyaz eşya olan 
buzdolaplarının 
sarfiyatı ülkemizdeki 
toplam elektrik tüke
timinin yaklaşık 
yüzde 7'sine tekabül 
ediyor. Bunun için 
enerji verimliliği yük
sek olan beyaz 
eşyalara ÖTV avan
tajı sağlayacağız. 
Yapacağımız bir 
düzenlemeyle enerji 
verimîiîiği yüksek 
olan beyaz eşyaları 
tercih eden vatan
daşlarımız, diğerler
ine göre daha az 
ÖTV ödeyecek." 
Yalıtım yaptıracak
lara kolaylık 
Enerji verimliliğini 
sağlamak için 
binalardaki yalıtımın 
da önemini vurgu
layan Şimşek, 
yalıtımı yapılmayan 
binalarda ciddi bir 
kayıp olduğunu 
söyledi.
Bakan Şimşek,

yalıtımın öneminin 
aslında herkesçe 
bilindiğini ancak 
insanların bazen 
işin maliyetinden 
kaçındıklarını 
belirterek, şöyle 
devam etti: 
"Vatandaşlarımızın 
şunu bilmelerini 
isterim ki binalara 
yapılan yalıtım 
sayesinde önemli 
bir avantaj elde 
ediliyor.
Elektrik veya 
doğalgazın 
tüketiminin azal
masıyla hem 
vatandaşın parası 
cebinde kalıyor hem 
de cari açık nok
tasında ülkeye 
büyük bir katkı 
yapmış olunuyor. 
Zaten buraya 
yapılan yatırım, 
birkaç yıl içinde 
kendisini amorti de 
ediyor ama biz yine 
de bu noktada 
çekimser kalan bina 
sakinleri için bir 
hazırlık içindeyiz.”

^Gemlik K^örTez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

KAYMAKAMLIK
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_________ ULAŞIM_________
Pamukkate 91S OO 20
DENİZ UÇAĞI 013 00 1»
Faoaau* Akmta Say abat 014 •• «2
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SûzerTuriım 012 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 014 40 40
Anrtur 414 47 71
Kamil Koç_____________ 412 O1 33

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl.Şef. 513 12 88
MIHI 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 88
Ver. Dairesi Md. 613 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İtçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 813 71 68

BELEDİYE

TAKSİ LEB

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.Sag.Ocağı 513 10 65
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 85

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 87
Güven Taksi 813 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mansstır Taksi 517 33 94

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 613 23 »4

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

OTOBÜS

BAÜITICILAB

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 813 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Oto gaz 0*13 10 40
Bayza Petrol 013 O1 O»

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4981 
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)

ieriMeiM
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-İ 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GEMLİK ARAÇLARIMIZ, J 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...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
«*> 3^jıgin<J^trccuıl^çJa.krc3bMnan

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 3310 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


Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

■etimfG

kavlak

DOĞANIN HAZÎNESİ
[kavlak] | Kestane Şekeri ■ 

■Yöresel Reçeller^ 
1 Kozmetik ÜrünlerI

# Zeyti n S _ 
Zeytinyağı

ESBSSİfe®

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

12
www.kavlak.com.tr

*tkWLAKj^|
KhJSvıSili >1 lll.yİH«İivİÎNMÇBlI  I

Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, Jİy Jftj

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

Gemlik Ksrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

wmiv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

24 Eylül 2014 Çarşamba www.getnlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

DÜĞÜN SALONU NEDEN KÜLTÜR
MERKEZİ YAPILMAK İSTENİYOR

Dün, Belediye Başkanı Refik Yılmaz tarafın
dan belediye hoparlöründen yapılan bir 
duyuru ile Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulu
nan Düğün Salonu’nun 2015 yılında Düğün 
Salonu yapılacağı duyuruldu.

Düğün Salonu’nu, Gemlikli çocuklara bir 
çok dalda başarılı spor hizmeti veren Beledi 
ye Gençlik ve Spor Kulübü işletiyor.

Kulübün bugünkü yönetimi Refik Yılmaz ile 
ters. Oysa, kulübü kuran CHP'li belediye 
döneminde, belediye kulübe maddi ve 
manevi destek veriyordu. Devamı syf4’de

••

1 Çotanakspor Kulübü Başka 
nı Hüseyin Yavuz’a oze/ 
araç ve Giresunlular uerne 
ği’nin camlarının kırılmasın, 
dan sonra Hüseyin Yavuz 
ve kardeşi eski AKP neıeaı 
ye Meclis üyesi ve 3U Niart 
yerel seçimlerinden önce 
AKP Belediye Başkan aday 
adayı olan Selim Yavuza aıt 
işyeri kimliği belirsiz bir kişi 
tarafından kurşunlandı- Z'ae

MANASTIR KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ ÇALIŞTI RAMAYAN BELEDİYENİN YAPTIĞINA BAKIN..

BEmESPOBMBİFftElİMOlMOMftSIlOilllM
Dün, belediye anonsundan, Belediye Başkanı Refik Yılmaz tarafından yaptırılan duyuruda, 
Gemliklilere yapıldığı günden beri hizmet eden, kullanımı Gemlik Belediye Gençlik Spor Külü 
bü’nde bulunan Belediye Düğün Salonu’nun 31 Aralık 2014 tarihinden sonra yapılacak deği 
şiklik onarımı ile Kültür Merkezi olarak hizmet edeceği, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra düğün 
yapacak olanların verdikleri avansları geri istemeleri duyuruldu. Haberi sayfa 4’de

0

ÖZEL AYKENT HİCRETİM OKUUJ
i(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 
e hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 
uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

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
wmiv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.getnlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Çotanakspor Kulübü 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz’a ait özel araç 
ve Giresunlular 
Derneği’nin cam
larının kırılmasından 
sonra şimdi de 
Çotanakspor Kulübü 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz ve kardeşi 
eski AKP Belediye 
Meclis üyesi ve 30 
Mart yerel seçim
lerinden önce AKP 
Belediye Başkan 
aday adayı olan 
Selim Yavuz’a ait 
işyeri kimliği belirsiz 
bir kişi tarafından 
kurşunlandı.

KAMERAYA 
YAKALANDI

Olay, dün saat 01.45 
te meydana geldi.
Yavuz kardeşlere ait 
Çarşı Deresi’nin 
Çevre Yolu’na bir
leştiği köşede 
bulunan Çotanak 
Kıraathanesi’nin 
yanındaki Mogaz 
Tüp ve Su Bayii 
işyerine gelen 
kimliği belirnemeyen 
şahıs önce 
işyerinin önünde 
gözlem yaptıktan 
sonra Çevre 
Yolu’nun karşısına

geçerek, işyerinin 
camına iki el ateş 
ederek, olay 
yerinden ayrıldı. 
Olaylar, işyerine ait 
kamera ile tespit 
edildi.
Dün sabah işyerine 
gelen Selim Yavuz, 
işyerinin giriş 
kapısının solunda 
bulunan pencerede 
iki kurşun deliği 
görünce durumu ilçe 
Emniyet Müdürlü 
ğüne bildirdi.
Polis, olay yerine 
gelerek inclemeler 
yaptı, kamera 
kayıtlarını

incelemek üzere 
aldı.
Kurşunlama olayını 
yapan kişinin daha 
önce de Giresunlular
Derneği ve

Çotanakspor 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yavuz’a 
ait aracın camlarını 
kırarak zarar 
veren kişinin

aynı kişi olduğu 
sanılıyor, 
öte yandan, 
olaydan sonra 
gazetemizi arayarak 
açıklama yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın makam 
arabasını 
kurşunlayan 
Atilla C. olayla 
kendisinin bir 
ilişkisi olmadığını, 
bu olayın da diğer 
olaylar gibi 
kendisiyle 
bağlantı kurulmak 
istendiğini 
söyledi.

BIIOO, İno ve deniz uçağı seferleri iptal
BUDO, İDO ve 
deniz uçağı seferleri, 
istan bul ve 
Bursa'da etki li olan 
fırtına nede niyle 
iptal edildi.
İDO'nun internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
saat 15.00'de 
Kadıköy-Yenikapı- 
Armutlu-Armutlu- 
Bursa deniz otobüsü 
seferi yapılamadı. 
Saat 18.30'daki 
Bostancı-Yenikapı- 
Bandırma ve 
18.40'taki Kadıköy- 
Yenikapı-Bursa 
deniz otobüsü sefer
leri ile bugün 
07.30'daki Bandır

ma-Yenikapı- edildi. İPTALLERİ
Bostancı deniz oto- Bursa ile İstanbul
büsü seferi de iptal BUDO'DA SEFER arasında karşılıklı

işletilen Bursa Deniz 
Otobüsleri'nin 
(BUDO) bazı sefer
leri, olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
iptal edildi.
Bursa Ulaşım 
Toplu Taşım 
işletmeciliğinden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, saat 
15.00'teki Bursa 
(Mudanya)- 
İstanbul (Kabataş), 
15.30'daki İstanbul 
(Kabataş)-Bursa 
(Mudanya) ve 
İstanbul (Kabataş)-
Armutlu (Ihlas) 
seferleri, olumsuz 
hava koşulları 
yüzünden gerçek

leştirilemedi. 
BUDO'nun saat 
17.00'de Armutlu 
(Ihlas)-Bursa 
(Mudanya), 17.30'da 
Bursa (Mudanya)- 
Istanbul (Kabataş) 
ve 18.00'de İstanbul 
(Kabataş)-Bursa 
(Mudanya) seferleri 
de yapılamayacak.

DENİZ UÇAĞI 
SEFERLERİ DE 
İPTAL

Bu arada, saat 
17.00'de Haliç- 
Gemlik ve 18.00'de 
Gemlik-Haliç deniz 
uçağı seferleri ise 
iptal edildi.

CG e m I i k BC&rfeac* www.gemlikko rfezg azetes i. co m

http://www.gemlikko
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Mili MiiMlın iamradaı iııınııi
Bursa’nın İznik 
ilçesinde bir 
akaryakıt istasy
onunu soyan hırsı
zlar güvenlik kamer
alarına yakalandı, 
istasyonun market 
kısmına giren 
hırsızlar önce siga 
raları çaldı. Çelik 
kasayı da dışarı 
çıkaran hırsızlar, 
pompacının uyan
ması üzerine kasayı 
bırakıp kaçtı. 
Iznik-Yenişehir yolu 
üzerindeki bir akar 
yakıt istasyonuna 
plakası tespit edile
meyen otomobille

Tranım «ImU lamel çarptı
Bursa'da, tramvay 
yolunda ilerleyen 
bir kamyonet 
sürücüsü, otobüs 
durağına gitmek 
için karşıdan 
karşıya geçen yaşlı 
adama çarptı. Ağır 
yaralanan yaşlı 
adama ilk müdaha
leyi vatandaşlar 
yaptı., 
Kaza, İnönü 
Caddesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Arif Y. (32) 
idaresindeki 16 AAY

İnegöl’de 112'de 
staj yapan sağlık 
lisesi öğrencisi, 
bisikletiyle evine 
giderken bir otomo
bilin çarpması sonu 
cu ağır yaralandı. 
Meslektaşlarının ilk 
müdahalesini yap
tığı 17 yaşındaki 
Kaan Turan Kaya, 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı 
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 
akşam saatlerinde 
Organize Sanayi 
Kavşağı yakınların
da meydana 
geldi.
Salih İbrahim 
Kırcalı Sağlık 
Meslek Lisesi Acil 
Tıp Teknisyenliği

sabah saat 05.00 
sıralarında gelen 
hırsızlar, pom
pasının uyuduğunu 
fırsat bilerek, mar
ketin kapısını tor

32 plakalı kamyo
net, tramvay yolun
da ilerlerken, karşı
dan karşıya geçmek 
isteyen İbrahim 
Peker*i (85) fark 
etmedi.

bölümü öğrencisi 
Kaan Turan 
Kaya, İnegöl'de 
özel bir hastanede 
112 acil servis 
ambulansında sta
jyer olarak görevini 
tamamlayıp evine 
doğru harekete 
geçti.
Bisikletiyle seyre
den Kaya, Bursa 
yönüne giden Sedat 

navida ile açtı. 
10 bin lira 
değerindeki sigar
aları bir kutuya 
doldurduktan sonra 
araca koyan

Kamyonetin altında 
kalan yaşlı adama 
ilk müdahaleyi 
vatandaşlar yaptı. 
İhbar üzerine polis 
ve 112 ekipleri olay 
yerine geldi.

Düzgün (34) yöneti
mindeki 16 BB 994 
plakalı özel otomo
bilin çarpmasıyla 
ağır yaralandı. 
Kanlar içinde kalan 
genç sağlıkçı, 
meslektaşlarının 
olay yerinde yaptığı 
ilk müdahalenin 
ardından 112 ambu
lansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 

hırsızlar, tekrar mar
kete girdi. Bu kez, 
içinde 40 bin TL 
nakit para ve yine 
40 bin TL değerinde 
ziynet eşyası olan 
çelik kasayı 
yerinden kaldırarak 
dışarı çıkardı. 
Kasayı araca 
yüklemeye 
çalışırken, 
uykusundan 
uyanan pompacıyla 
karşılaşan zanlılar, 
kasayı bırakarak 
geldikleri araçla 
olay yerinden kaçtı. 
Olayla alakalı 
tahkikat başlatıldı.

Kaza sebebiyle 
tramvay yolu bir 
müddet trafiğe 
kapatıldı.
Hayati tehlike kay- 
dıyla Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaşlı 
adamın Mesken 
Mahallesindeki 
evine gitmek için 
otobüs durağına 
geçmek istediği 
öğrenildi.
Polis, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

getirildi. 
Kafasından ağır 
bir şekilde 
yaralanan genç 
sağlıkçının duran 
kalbi, yoğun müda
hale sonucu 
yeniden çalıştırıldı. 
Ancak genç sağlık 
çı, yapılan bütün 
müdahalelere rağ
men hayata 
tutunamadı. 
Kaan Turan 
Kaya'mn ölüm 
haberi ailesini, 
sağlıkçıları ve 
yakınlarını yasa 
boğdu.
Özel otomobil 
sürücüsü gözaltına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Orhangazi'de İki 
Minibüs Çarpıştı: 

18 Yaralı

Orhangazi’de, biri 
işçi servisi iki 
minibüsün çarpış
ması sonucu 18 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ahmet Gayrı (49) 
idaresindeki 16 RT 
783 plakalı servis 
minibüsü, 
Orhangazi-İznik 
karayolu Gölyaka 
Mahallesi mevk- 
isinde Abdülkadir 
Yalçın'ın (27) kul
landığı 34 KZF 92 
plakalı minibüsle 
çarpıştı. Çarpış
manın etkisiyle 
savrulan servis 
minibüsü, yoldan 
çıkarak zeytinliğe 
devrildi.
Vatandaşların 
yardımıyla araçlar
dan çıkarılan 
yaralılardan Yılmaz 
(28) ve Rıfat Talan 
(31), Betül (31) ve 
Deniz Gülsüm Kara 
(1), Ayşe (24) ve 9 
aylık Bilal Yalçın ile

Talihsiz kaza... Kendi
kazdığı kuma ıliisiü
Bursa'da, kanali 
zasyon inşaatında 
bir iş makinesi 
kendi kazdığı 
kuyuya düştü. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Başaran Mahallesi 
Ender Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Y.Ö., kepçeyle 
Bursa Su ve 
Kanalizasyon 
idaresi (BUSKİ)

Halil İbrahim 
Mülayim (24) 
112 Acil Servis 

ekiplerince 
Orhangazi Devîcî 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sürücüler 
Gayrı ve Yalçın ile 
Caner Coşyan (29), 
Fatih Kuru (32), 
Rahmi Aydın (55), 
Turan Yavuz (40), 
Vedat Sevinç (24), 
Yakup Karabıyık 
(35), Ali 
Küçükdemir (34), 
Necdet Kaya (35) 
ve Ersin Çizik (29) 
ise Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Abdülkadir 
Yalçın'ın hayati 
tehlikesi bulun
duğu öğrenildi. 
Servis minibü 
sünün, Gemlik'te 
bir fabrikada 
çalışan işçileri 
İznik'ten alarak 
yola çıktığı 
belirtildi.

adına mahallede 
kanalizasyon kazısı 
yapmaya başladı. 
Ancak, yolun 
altının boş olması 
sebebiyle kepçe 
birden çukura 
düştü. Operatör 
Y.Ö. kazadan şans 
eseri yara almadan 
kurtuldu. Mahallede 
trafik dururken, 
kepçe vinç 
yardımıyla çukur
dan çıkarıldı.
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Güne Bakış
MANASTIR KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ ÇALIŞTIRAMAYAN 

BELEDİYENİN YAPTIĞINA BAKIN..

IEIEDhE$NinM
eiIiiki Dliiı sııoıım mini

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

DÜĞÜN SALONU NEDEN KÜLTÜR 
MERKEZİ YAPILMAK İSTENİYOR

3 binin üzende çocuk ve gencin yararlandığı 
Belediye Spor Kulübü’nün, Refik Yılmaz döne
minde mali muslukları kesildi.

Benim de üyesi olduğum bu spor kulübü, 
Gemlik’e çok üstün başarılar getirdi.

CHP İllerin yönetimindeki Belediye Spor 
Kulübü maddi sıkıntıya girince, yönetimi 
AKP’lilere bıraktı.

Refik Yılmaz’ın Başkanvekili koltuğuna otur
duğu dönem de bu göreve AKP’li Meclis üyesi 
Turan Alkış başkanlığındaki AKP yönetimi 
devraldı.

Gel zaman, git zaman, 2014 seçimleri döne
minde Yılmaz ile Alkış arasında görüş farklılığı 
doğdu.

Refik Yılmaz, Gemlik Belediye Spor Kulübüne 
yardımları kesti.

Kulübün elindeki Yüzme havuzu belediye 
devredildi.

Belediye Spor Kulübü’nün tek gelir kaynağı 
Düğün Salonu oldu.

Bu Salon, bir kültür merkezi gibi de kullanılı 
yor. Düğünler, derneklerin geceleri, siyasi parti 
yemekleri, konserler ücretsiz veriliyor.

Gemlik Belediye Spor Kulübü yönetimi genel 
kurul kararı alarak, yeni yönetimini bugün 
belirleyecek.

Bunun genel kurul toplantı duyuruları gazete 
lerde yayınlandı.

Bugün saat 19.oo da genel kurul yapılacak. 
Yılmaz, Belediye Spor Kulübüne kendi iste

diği bir yönetimin gelmesini istiyor. Bugün 
yapılacak genel kurulda bunun mümkün olma 
olasılığı yok.

O’nun için Meclis kararı olmadan, alel acele 
bir karar alarak, genel kurulda yönetime gele
cek olanlara gözdağı vermek, gelir musluklarını 
kısmak için, kişisel hırs ve kararı ile Düğün 
Salonu’nu Kültür Merkezi yapacağını açıkladı.

Bu Salonun Kültür Merkezi yapılması 
Belediye başkanının seçim programında yoktu.

Manastır Kültür Merkezi’ni az yoğunlukla 
çalıştıran bir belediye, önce o salonu kullanıla
cak bir salon haline getirmeli.

Bir konserde veya gecede gidenler nefes 
alamıyor.

Havalandırması yok, tavanları sık sık akıyor. 
Isıtılması problemli.
iş yerlerini kiraya veremiyor.
Orada etkinlik düzenleyenler sürekli şikayetçi. 
İkincisi, Belediye geçtiğimiz yıllarda, OsmanlI 

Mimarisi ile yeni bir kültür merkezi yaptırdı.
O ne alemde?
Gemlik’in en prestijli düğün salonunu sırf 

sevmediği kişilerin yönetiminde olan Belediye 
Spor Kulübü’nün elinden almak için Kültür 
Merkezi yaptırmak isteniyor.

Mehmet Turgut tarafından 17 milyon liraya 
yaptırılan bu tesisi, belediye hizmet binası 
yaparak zaten ucdoeye döndürdü.

6 ğüze'iım Yfha'n ‘Sa'ıondnu bozdu.
Fen İşleri, İmar İşleri, İcra ve Emlak 

Dairelerini orada topladı.
Kışın tepelerine yağmur yağıyor, parkeleri 

bizim haberimizden sonra onarıldı.
Belediye tarafından kiraya verilen bir mülk, 

sırf Başkan öyle istiyor diye kiracının elinden 
alınamaz.

Burası Tanzanya değil.
Hukuk devleti varsa. Bu İş de, Başkanın diğer 

yaptığı hukuksuz işler gibi yargıdan döner.
önümüzdeki ay yapılacak Meclis toplantısın

da sanırım bu konu gündemde önemli yer tuta
cak.

Sosyal Yaşam Merkez olarak yapılan bir 
hizmet binası, keyfi olarak milletin parasını har
cayarak değiştirilemez.

Gemlik’e Kültür Merkezi yapacaksan, ona 
buna verdiğin arsalara yapsaydınız.

Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü’ne verdiğiniz 
belediye arsasına Gençlik Merkezi yapılmıyor.

O alana neden Kültür Merkezi yapmadınız?

Gemlik Belediye 
Başkanlığından dün 
yapılan açıklamada, 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nun yeni 
yılda Kültür Merkezi 
olarak hizmet vere
ceği açıklandı.
Dün, belediye anon
sundan, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz tarafından 
yaptırılan duyuruda, 
Gemliklilere 
yapıldığı günden 
beri hizmet eden, 
kullanımı Gemlik 
Belediye Gençlik 
Spor Kulübü’nde 
bulunan Belediye 
Düğün Salonu‘nun 
31 Aralık 2014 tari
hinden sonra yapıla
cak değişiklik 
onarımı ile Kültür 
Merkezi olarak 
hizmet edeceği, 
1 Ocak 2015 tarihin
den sonra düğün 
yapacak olanların 
verdikleri avansları 
geri istemeleri 
duyuruldu.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bu tarihten 
sonrasına düğün, 
nişan, kına ve sün
net cemiyetleri için 
düğün salonuna gün 
verilmeyeceğini 
belirtti.

SORUN KÜLTÜR 
MERKEZİ 
YAPMAK DEĞİL 
GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ YÖNETİMİ

Gemlik’e yakışır bir 
kültür merkezi için 
kolları sıvadıklarını 
anlatan Refik 
Yılmaz, tadilat pro
jesinin kısa sürede 
yapılacağını ve 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi Düğün Salonu 
nun 2015 yılı içinde 
kültür merkezine

dönüştürüleceğini 
açıkladı.
Cumhuriyet Mahalle 
si Manastır Bölge 
si’ndeki mevcut 
Kültür Merkezi’nin 
kent merkezine oian 
mesafesini de göz 
önüne alarak ilçeye 
ikinci ve modern bir 
kültür merkezi kazan 
dırmayı hedefledik
lerini vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “İlçe 
merkezinde bir 
kültür merkezinin 
olmaması büyük bir 
eksiklikti. Şimdi bu 
büyük eksikliği 
gidermek için proje 
hazırlıyoruz. Tadilat 
projesi bittikten 
sonra sosyal yaşam 
merkezi düğün salo
nunu her türlü 
kültürel ve sanatsal 
faaliyete ev sahipliği 
yapacak modern bir 
merkez haline 
dönüştüreceğiz” 
dedi.
Kültür Merkezi’nde, 
panel, konferans, 
seminer, Halk 
Eğitimi Merkezi ve 
özel sergiler, 
defileler, sinema 
günleri, tiyatro 
gösterimleri, el 
sanatları organizas 
yonlarının yanı sıra 
okulların her türlü 
sosyal, kültürel ve 

sanatsal etkinlikle 
rine de merkez ola
cağını açıklayan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’e 
önemli bir yatırımın 
daha kazandırıla
cağını sözlerine 
ekledi.

YÖNETİME 
GELECEKLERE 
GÖZDAĞI...

Gemlik Belediye 
Meclisi’nden böyle 
bir kararın geçme 
diğini, halen Gemlik 
Belediyesi’nin 
kiracısı durumunda 
olan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün 
bugün saat 19.oo da 
Sosyal Yaşam 
Merkezindeki 
Kafeterya’da yöne
tim kurulu seçimleri
ni de kapsayan bir 
genel kurul toplan
tısı yapılacağı, 
Belediye Başkanı 
Yılmaz’ın ise 
Belediye Spor 
Kulübü’ne hakim 
olamadığı için 
kulübün en önemli 
gelir kaynağı olan 
Düğün Salonu’nu 
Meclis kararı bile 
olmadan Kültür 
Merkezi yapacağını 
açıkladığı belirtildi.

Bu açıklamanın 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün genel 
kurulundan bir gün 
önce yapılmasının 
nedeninin ise, yöne
time geleceklere 
gözdağı vermek 
olarak nitelendin 
liyor.
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü, eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından kurul
duğunu, Gemlik 
gençliğine ve 
sporuna alt yapı 
desteği ile bugüne 
kadar başarılı çalış
malar yaptı.
Güler döneminde 
spor kulübü maddi 
ve manevi olarak 
desteklendi.
Ancak, Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan vekili 
olmasından 
bugüne kadar 
Belediyespor 
Kulübü’ne destek 
vermedi.
Belediyespor 
Kulübü’nün belediye 
ile aralarında kira 
sözleşmesi bulun
duğunu, yasa dışı 
emrivakilerle 
Düğün Salonu’nun 
ellerinden alın
masının mümkün 
olmadığı belirtildi.

MHa ABONE OLDUNUZ MU?
■EEHEBB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TrMA A “SUYUNU BOŞAI 1*111A HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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FIRTINA 3 DAKİKADA YIKTI GEÇTİ

PASAJI

BURSA DA BARAKALAR DEVRİLDİ

Dün, Meteorolojinin 
uyanları gerçekleşti 
ve 3 dakikalık fırtına 
Gemlik’i yıkıp 
geçti.
Saat 14.10 sıralann- 
da başlayan ani 
fırtına kısa sürdü 
ama etkisi büyük 
oldu.
İlçemizde batı 
yönünden gelen 
şiddetli fırtına 
çatıların uçurdu, 
camlan kırdı, 
ağaçları 
devirdi, elektriklerin 
kesilmesine 
neden oldu. 
İstiklal Caddesi 
Bora Sokak’ta 
çatıdan düşen 
aydınlık örten demir 
profilden yapılmış 
üzeri ondulün kaplı 
büyük bir kitle, yol 
ortasına düştü.
Yol kenarında park 
halinde bulunan 
bir aracın ön 
kısmına da isabet 
eden parça, aracın 
hasar görmesine 
yol açtı.
Parçanın düştüğü 
sırada yoldan 
geçenlerin olmaması 
olası bir kazanın 
daha olmasını 
engelledi.
Fırtına Gürle İş 
Merkezi’nde cam
ların kırılmasına, 
İskele Meydanında 
bulunan çay 
bahçelerinin 
kapı ve 
pencerelerinin 
hasar görmesine 
neden olurken, bazı 
evlerin bacaları 
yıkıldı, kiremitler 
uçuştu.
Pazar Caddesi’nde 
ise bir ağaç 
yerinden söküldü.

BURSA DA 
BARAKALAR 
DEVRİLDİ:
1 YARALI 
Kentte öğleden 
sonra etkili olan fırtı
na ve yağış sebe
biyle Botanik Park'ta 
kırılan ağaç altında 
kalan Nuri Alkan (44) 
başından yaralandı. 
Yaralı Alkan Çekirge 
Devlet Hastane 
si’nde tedavi altına 
alındı.Fırtına sebe
biyle Bursa-Uludağ 
arasında ulaşımı 
sağlayan teleferik 
seferleri iptal edildi. 
Kent merkezinde de 
çok sayıda ağaç 
kırıldı, elektrik telleri 
koptu. Vatandaşlar 
ise yürümekte 
güçlük çekti.
Fırtına Mudanya 
ilçesinde de hasara 
sebep oldu.
Otomobillerin 
üzerine devrilen bir 
prefabrik baraka 
hasara yol açtı. 
Çok sayıda balıkçı 
teknesi de 
dalgalardan hasar 
gördü.

Fırtına ağacı yerinden söktü

Camlar kırıldıTabelalar devrildi

Gemlik'te Çarşı Deresi’ne bakan 
işyerlerinin camları kırıldı

İstiklal Caddesi Bora Sokakta dem 
çatı sokağın ortasına uçtu
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Marmara'da 
yelkenler fara 
Türkiye Yelken Kulübü’nün futbol
Federasyonu’nun 
fikstüründeki 3. 
bölge 2. ayak yel 
ken müsabakaları 
24-28 Eylül 2014 
tarihlerinde Bursa 
Güzelyalı Burgaz 
da yapılacak. 
Toplam 4 gün süre
cek olan yarışlara 
Bursa, Tekirdağ, 
Çanakkale, Bahke 
sir illerinden 8-23 
yaş arasında yak
laşık 80 sporcu 
katılacak.
Türkiye Şampiy
onasına gidecek 
sporcuların da 
belirleneceği 
yarışlarda 
Güzelyalı sahili ve 
denizi yelkenlerle 
bezenecek. 
Katılacak takımları 
en iyi şekilde ağır
layabilmek için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü gerekli tüm 
hazırlıkları tamam
ladı. Büyükşehir 
Belediyespor

dışındaki bütün 
branşların gelişme
sine yönelik çalış
malar yaptığını 
hatırlatan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Başkan Yardımcısı 
ilhan Satık, su ve 
deniz sporlarının 
gelişmesine yöne
lik aktivitelerinin 
bundan sonra da 
devam edeceğini 
söyledi.
Burgaz Yelken 
Kulübü Başkanı 
Aynur Cesur da 
yarış organizas 
yonlarında Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi başta 
olmak üzere 
destek veren 
tüm kuramlara 
teşekkür etti. 
Yarışma müs
abakalarının 25 
Eylül Perşembe 
günü saat 11.00’da 
başlayacağı 
yarışların ödül 
töreni ise 28 Eylül 
Pazar günü saat 
16.00’da yapılacak.

BOIB MMTE KULUBUHDEH 
llt MUM OMU

Gemlik DoJo Karate 
Kulübü Sporcuları 
Bursa’da düzenle
nen ve bu yıl 9.su 
organize edilen İller 
arası Karate 
Şampiyonasında üç 
madalya aldı.
Necip Can Çelik’in 
Kumite’de 2.lik, 
Aykız 
Demirişleyen’in de 
3. lük aldığı 
şampiyona da 
Ayşenur Mutat’ta 
Kumite’de şampiyon 
oldu.
DoJo Karate Kulübü 
nün beş sporcusu 
da üçüncülük maçın 
da elenmelerine 
rağmen göz doldur
dular.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ı 
makamında ziyaret 
eden başarılı spor 
cular ve antrenörleri 
Gökhan Özler, daha 
önce 2 Balkan ve 3

Türkiye şampiyon
luğu bulunan 
başarılı sporcu 
Ayşenur Mutat’ın 
DoJo Karate 
Kulübüne transfer 
edildiğini söyledi. 
Türkiye Şampiyon

alarının yanı sıra 
Uluslararası 
müsabakalarda 
başarıların devam 
edeceğini belirten 
Gökhan Özler, 
Gemiik Belediyesine 
de destekleri

nedeniyle teşekkür 
etti.
Gemlik Belediye 
Başkan yardımcısı 
Nazmi Koçak’ta, 
sporcuları tebrik 
ederek, başarılarının 
devamını diledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

9.su
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mılftı lıiMa İsı m lwı' t ‘sili tıiımısf
Yıllık ihracatı 5 bin 
tona ulaşan ve yıl 
sonu hedefini de 6 
bin ton olarak 
belirleyen 
Marmarabirlik yeni 
Pazar arayışlarında 
gözünü İskandinav 
ülkelerine dikti. 
Geçtiğimiz hafta 
Danimarka, İsveç ve 
Norveç’e çıkarma 
yapan Hidamet Asa 
başkanlığındaki 
Marmarabirlik 
heyeti, bu ülkelere 
gerçekleştirdiği 
zeytin ihracatını 
arttırmak ve 
Marmarabirlik’! tanıt
mak amacıyla çeşitli 
temaslarda bulundu.

İHRACATIN 
YÜZDE 50’Sİ MAR- 
MARABİRLİK’TEN 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, beraberinde 
Satış ve Pazarlama 
Müdürü Tuncay 
Kural ve Avrupa 
Temsilcisi Süleyman 
Davarcı olmak üzere 
Danimarka, İsveç ve

Norveç’i kapsayan 
İskandinav ülkeleri 
ne 6 günlük saha 
çalışmasında bulun
du.
Geçen hafta gerçek
leşen yurt dışı saha 
çalışmasında ilk 
durak Danimarka idi. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, Türkiye’den 
sadece bu ülkeye 
yapılan zeytin ihra
catının yılda 300 
tonu bulduğunu ve 
bunun yüzde 
50’sinin Marmara 
birlik tarafından 
karşılandığını söyle
di. Birlik Başkanı 
Asa, “Danimarka’da 
yaptığımız görüşme 
ler ve alt yapı çalış
maları doğrultusun
da damak tadına 
hitap edecek ürün 
çeşitliliği ve ambala
jlama ile pazardaki 
payımızı arttırabile
ceğimizi gördük.
Hedefimiz Türkiye 
den gerçekleşen 
zeytin İhracatının 
yüzde 80’inine sahip

Hidamet Asa başkanlığındaki Marmarabirlik 
heyeti, Danimarka, İsveç ve Norveç’te yeni 
Pazar alanlarının oluşturulması amacıyla 

bir dizi görüşmelerde bulundu.

olmak” dedi. 
Danimarka, İsveç ve 
Norveç’teki görüşme 
lerin ihracatı arttır
ma anlamında çok 
olumlu geçtiğini 
söyleyen Marmara 
birlik Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Bizim bu yurt dışı 
saha çalışmamızdaki 
amacımız, Avrupa’da 

yeni pazar alanları 
açmak ve var olan- 
lan da arttırmak idi. 
İskandinav ülkelerin 
de büyük marketler 
de, zincir marketler 
de varız. Bu ülke 
lerde Türk kökenli 
yurttaşlarımız da 
var, diğer etnik 
kökenlerde. 
Tüketicinin damak 

tadına uygun ürün 
çeşitliliğini oluştur
mak amacıyla yap
tığımız saha çalış
malarında elimize 
bir çok veri geçti. 
AR_GE birimimizle 
bunları değerlendi 
rip, Danimarka, 
İsveç ve Norveç 
pazarında kalıcı ve 
sürekliliği olan ürün
ler piyasaya sunup 
etnik ve etnik dışı 
tüketiciye ulaşmayı 
hedefliyoruz” diye 
konuştu.

YENİ PLANLAMA VE 
YENİ HEDEFLER 
Danimarka, İsveç ve 
Norveç’e gerçek
leştirilen gezi son
rası değerlendirme 
de bulunan Marmara 
birlik Başkanı Hida 
met Asa şöyle 
konuştu: 
“Amacımız bu 
ülkelere gerçek
leştirdiğimiz pazar 
payını nasıl daha da 
arttırıp kalıcı hale 
gelebiliriz. Yapılan 
saha çalışmaları 

sonrasında Marma 
rabirlik’in yurt dışına 
gerçekleştirdiği 
satışlarda yeni plan
lamalar yapmasının 
ve yeni hedefler koy
masının yararlı ola
cağı sonucuna var 
dik. Özellikle ürün 
çeşitliliğini arttır
masının, farklı 
ebatlarda ambalaj 
lama sistemine 
geçmesinin, 
pazar kurallarına, 
taleplerine ve 
dinamiklerine 
uymasının satıştan 
mızın artmasında ve 
sürek li olmasında 
etken olacağı ortaya 
çıktı. 2013’ü 5 bin 
ton ihracatla kap
atan ve bu yıl da iş 
yılı ihracatımız (19 
Eylül tarihine 
kadar) 4 bin 
500 tonu bulan 
Birliğimizin yıl sonu 
hedefi 6 bin ton. 
Önümüzdeki yıl 
ihracatımızı daha da 
arttırmak için yeni 
planlamalar yapmayı 
hedefliyoruz”.

Beleiiye-muhtar îsbîrHğHarınısal kaltınma hamlesi
Gemlik Belediyesi 
ile Muhtarlıklar, ilçe 
de tarımın gelişti 
rilmesi, yeni su kay
naklarının belirlen
mesi, sulama havuz 
lannın sayısının 
artırılması, sulama 
suyunun tarımsal 
araziye verilmesi, 
tarımsal alt yapı ve 
üretimin desteklen
mesi konusunda 
işbirliği anlaşması 
yaptı.
Belediye Başkanve 
kili Ercan Barutçuoğ 
lu ile bir araya gelen 
Mahalle Muhtarları, 
Bütün Şehir olan 
Büyükşehir Belediye 
sinin sunduğu bütün 
imkânlardan fazlasıy 
la yararlanma konu 
sundaki tekliflere 
olumlu görüş bildir 
diler. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli’nin de katıldığı 
toplantıda muhtar
lara brifing veren 
Belediye Başkanve 
kili Ercan Barutçuoğ 
lu, “Tanmın geliştiril

mesi, çiftçi ve 
üreticinin desteklen
mesi için titiz bir 
çalışma yapalım. Su 
kaynaklarının bulun
ması, tarıma aktarıl
ması, sulama havuz 
lan ve su ile ilgili 
tüm işlemler Bütün 
Şehir Belediyesine 
bağlı BUSKPde, onla 
ra projeler sunalım. 
Tüm muhtarlanmız- 
dan tarımsal kalkın
ma adına proje, tek
lif ve mahalleleriyle 
ilgili tanmsal geniş 
tespitler bekliyo
rum” dedi.
Gemlik Mahalle 
Muhtarlarına yöne
lik, “Sizin, talep, 

proje ve önerilerinizi 
biz takip edeceğiz” 
diye konuşan 
Belediye Başkanve 
kili Ercan Barutçuoğ 
lu, dünyanın en 
kaliteli ve en lezzetli 
zeytininin bulun
duğu Gemlik’te, 
tarımın kalkınması 
için ne gerekiyorsa 
yapılması gerektiğini 
teklif etti. Gemlik 
Belediyesi’nin 
BUSKI ile ortaklaşa 
yaptığı sulama havu
zları sayısının da 
artabileceğini belir 
ten Ercan Barutçuoğ 
lu, beklentiler ve 
talepler konusunda
ki raporları en kısa

sürede beklediklerini 
sözlerine ekledi. 
Umurbey’de tespit 
edilen tehlike saçan 
27 ev ve belediyenin 
metruk, viran, tehli 
ke saçan binalara 
karşı başlattığı yıkım 
çalışmalarını da 
anlatan Ercan Barut 
çuoğlu, birçok 
tehlike saçan bina 
nın Kültür Varlıkları 
m Koruma kurulu 
tarafından tescil- 
lendiğini ama tescil 
kriterlerinin ne 
olduğunun belli 
olmadığını kaydetti. 
Tehlike saçan viran 
birçok binada anıt 
bina veya korunması 

gereken bir özelliğin 
bulunmadığını da 
ifade eden Ercan 
Barutçuoğlu, tescilli 
binaların röleve pro
jelerinin istendiğini 
anlattı. Umurbey’de 
Abdullah Fehmi 
ilkokulu. « 
Karşısındaki bir 
ahşap binanın gece 
yarısı içeriden çök
tüğünü, belediyenin 
de ivedilikle gerekli 
önlemleri aldığını 
hatırlatan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
bu binaların 
sadece can ve mal 
güvenliği açısından 

değil, suç unsuru 
teşkil etmesi açısın
dan da tehdit oluş
turduğuna dikkat 
çekti.
Gemlik Mahalle 
Muhtarlarından 
tehlike saçan 
binaların tespitinin 
yapılmasını ve 
belediye İmar İşleri 
ve Fen İşleri 
Müdürlüğüne 
bildirilmesini 
isteyen Ercan 
Barutçuoğlu, 
“Önce bu binalar 
tescilli mi, değil mi? 
Ona bakacağız.
Tescilli olmayanlan 
ivedilikle yıkacağız. 
Tescilli olanların da 
röleve projelerini 
isteyeceğiz. Bu 
binaların yıkımı 
suçla mücadelede 
de, güvenlik açısın
dan da önemli ola
cak. Bugün 
Bonzai denilen bir 
tehlike ile karşı 
karşıyayız.
Uyuşturucu ve suçla 
mücadele yerelde 
başlar" dedi.
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Sağlık Bakanlığı, 
Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinde 
akademisyen 
yetiştirecek. 
Bakanlık Müsteşarı 
Eyüp Gümüş, yap
tığı açıklamada, 
kaliteli, hızlı ve 
ulaşılabilir bir sağlık 
hizmeti verilebilmesi 
için hastanelerdeki 
teknik donanımın 
dışında sağlık 
çalışanı kadrosunun 
da yeterli olması 
gerektiğini belirtti. 
Bu nedenle has
tanelerde hekim 
kadrosunun 
kuvvetlendirilmesi 
gerektiğinin altını 
çizen Gümüş, 
"Hastanelerin çok 
iyi bir hekim kadro
suna sahip olması 
gerekiyor. Bu 
nedenle Sağlık 
Bilimleri Üniver 
sitesi kuruyoruz" 
dedi.
Gümüş, buna yöne
lik tüm çalışmaların 
tamamlandığını 
ifade ederek, 
''Rektörlüğü 
İstanbul'da olan ve
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SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞJlteLl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

tüm eğitim has
tanelerinin bağlı 
olduğu bir akademik 
yapı kurulacak.
Hekimlerin tamamen 
akademik ortamda 
eğitim vermesine ve 
araştırma yapması
na olanak sağlaya
cak bir yapı oluştu
racağız" diye 
konuştu 
Özlük hakları 
iyileştirilecek 
Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin 
amacının talebe 

SftTIUK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANA6A 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

yetiştirmek 
olmadığının altını 
çizen Gümüş, şun
ları kaydetti: 
"Şu anda eğitim 
hastanelerimizde 
yaklaşık bin 500 
doçent ve profesör 
var. Bunların özlük 
hakları, normal 
devlet üniversitesin- 
dekiler gibi değil. 
Emeklilik haklan ve 
maaşlar çok farklı. 
Bu nedenle Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve 
araştırma has

tanelerinden özel 
sektöre kaçışlar 
oluyor. Bunun 
engellenmesini 
istiyoruz.
Bu nedenle bakan
lığın eğitim ve 
araştırma has
tanelerinde görev 
yapacak hekimlerin 
özlük haklarının 
diğerleri ile aynı 
hale getirerek, onları 
kazanmak 
istiyoruz." 
Gümüş, Sağlık 
Bilimleri Üniver
sitesinden uzman
lığını tamamlamış 
hekimlerin 
yararlanabileceğini 
anlatarak,"Burası 
YÖK'e bağlı 
olacak, biz de 
hastanelerimizi 
afiliye edeceğiz. 
Bakanlık has
tanelerinde çalışan 
hocalarımızın 
özlük haklarını 
üniversite ile aynı 
hale getirerek, 
onları eğitim 
hastanelerimizde 
tutmak istiyoruz" 
açıklamasında 
bulundu.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

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

IHAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Konuna Vergi Oranları Düşürülecek
Hükümet, 2013 
yılının başından 
itibaren ruhsat alan 
projelerde uygula
maya koyduğu 
yüzde 8-18'1 i k vergi 
düzenlemesinde geri 
adım atmaya hazır
lanıyor.
Türkiye’de iç 
piyasanın daralması 
nedeniyle dışarıya 
yönelen müteaahit 

firmalar Dubai’de 
düzenlenen gayri
menkul fuarı 
Cityscape 2014’e 
akın ederlerken, 
fuara, AK Parti 
Milletvekili ve TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü 
Vedat Demiröz’ün 
vergi açıklaması 
damgasını vurdu. 
Lansmanlarını fuara 

saklayan Türk fir
maları konut stoku
nun eritilmesini 
kolaylaştıracak vergi 
indirimi olabile
ceğine dair 
Demiröz’ün açıkla
malarıyla umutlandı. 
Gayrimenkul sek
töründe satılamayıp 
biriken konut stoku, 
2013 yılının başın
dan itibaren ruhsat 

alan projelerde 
uygulamaya konulan 
yüzde 8-18’lik vergi 
düzenlemesinde geri 
adım attırıyor. 
Dubai’deki Citysca 
pe 2014 Fuarı’nda 
konuşan Demiröz, 
konut stokunun art
ması üzerine yüzde 
18 ile yüzde 8’lik 
vergi oranlarında 
indirim sağlanabile

ceğini söyledi, 
inşaat sektörünün 
Türkiye için çok 
önemli durumda 
bulunduğuna dikkat 
çeken Vedat Demir 
öz, “Bu sektördeki 
yaşanan yavaşla
malar Türkiye’nin 
büyüme rakamlarını 
olumsuz etkiliyor. 
Daha önce mevcut 
konut stoklarının eri- 

tilebilmesi için bu 
sektöre yönelik uy 
gulanan KDV’nin 
azaltılması söz ko 
nusu olmuştu. Bu 
günkü ortamda aynı 
şekilde yeni bir giri 
şimin tekrar başla 
tılması artık bizim 
üzerimize farz ol 
muştur. Türkiye in 
şaat sektörünün ya 
mnda olmalı.” dedi

Nüfusun Yüzde 15'i Yoksulluk Riski Altında
Türkiye istatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
araştırmasına göre, 
geçen yıl ortalama 
yıllık hanehalkı kul
lanılabilir geliri 29 
bin 479 lira olarak 
hesaplandı. 
TÜİK, Gelir ve 
Yaşam Koşulları 
Araştırması 2013 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, son 
yüzde 20'lik grubun 
toplam gelirden 
aldığı pay, ilk yüzde 
20'lik gruba göre 
(röû/rZv yüaicı yes>ı) 
7,7 kat oldu. P80/P20 
göstergesi kentsel 
yerlerde 7,2 kırsal 
yerlerde ise 6,5 
olarak hesaplandı. 
Gelir dağılımı eşit 
sizlik ölçütlerinden 
gini katsayısı bir 
önceki yıla göre 
0,002 puan düşüş ile 
0,400 olarak tahmin 
edildi. Katsayı, 
kentsel yerleşim yer
leri için 0,392, kırsal 
yerleşim yerleri için 
ise 0,365 olarak 
hesaplandı. Gelirin 

nüfusa dağılımındaki 
eşitsizliğin grafik 
gösterimi olan 
Lorenz eğrisinde ise 
Türkiye geneli için 
bir önceki yıla göre 
gelir dağılımında 
önemli bir değişim 
olmadığı görüldü.

ORTALAMA YILLIK 
GELİR 29 BİN 479 
LİRA
Türkiye'de hanehalkı 
başına düşen ortala
ma yıllık kullanıla
bilir gelir 29 bin 479 
îiıa uiuırvcıı, üiıâîâ" 
ma yıllık eşdeğer 
hanehalkı kullanıla
bilir gelir 13 bin 250 
lira olarak hesap
landı. İstanbul böl
gesi 18 bin 248 lira 
ile ortalama yıllık 
eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir geliri en 
yüksek olan bölge 
durumunda iken, 
burayı 16 bin 294 lira 
ortalama gelir ile 
Batı Anadolu 
Bölgesi izledi. En 
düşük ortalamaya 
sahip bölge ise 6 bin

920 lira ile 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi oldu.

TOPLAM GELİRDE 
EN FAZLA PAY 
MAAŞ-ÜCRET 
GELİRLERİ ALDI 
Maaş-ücret gelirleri 
yüzde 48,3'lük oran
la toplam gelir 
içerisinde en fazla 
paya sahip oldu. 
Bunu yüzde 19,7 ile 
sosyal transferler ve 
yüzde 19,6 ile 
müteşebbis gelirleri 
izledi.
Sosyal transferlerin 
yüzde 92'sini emekli 
ve dul-yetim aylıkları 
oluşturdu. Emekli ve 
dul-yetim aylıkları 
toplam gelir içinde 

yüzde 18,2'lik paya 
sahip iken, diğer 
sosyal transferlerin 
payı yüzde 1,5 
olarak belirlendi. 
Müteşebbis gelir
lerinin ise yüzde 
67,3'ü tarım-dışı 
gelirlerden oluştu. 
NÜFUSUN YÜZDE 
15'İ YOKSULLUK 
SINIRININ ALTINDA 
Eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir medyan 
gelirinin yüzde 40, 
yüzde 50, yüzde 60 
ve yüzde 70'i kul
lanılarak farklı yok
sulluk sınırları 
hesaplandı.
Eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir medyan 
gelirin yüzde 50'si 
dikkate alınarak

belirlenen yoksulluk 
sınırına göre 
nüfusun yüzde 15'i 
yoksulluk riski altın
da kaldı. Kentsel ve 
kırsal yerler için 
hesaplanan yoksul
luk sınırlarına göre, 
kentsel yerlerde bu 
oran yüzde 13,6, kır
sal yerlerde yüzde 
14,3 oldu.
4 yıllık panel veri 
kullanılarak hesa
planan "sürekli yok
sulluk" oranı, son 
yılda ve önceki 3 yıl
dan en az ikisinde 
yoksulluk riski altın
da olanlar olarak 
tanımlanıyor ve 
sürekli yoksulluğun 
hesaplanmasında 
eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir medyan 
gelirin yüzde 6O'ı 
dikkate alınıyor. 
Buna göre, 2012 
yılında sürekli yok
sulluk riski altında 
olanların oranı 
yüzde 16 iken, 
2013'te bu oran 
yüzde 13 olarak 
hesaplandı.

Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
kurumsal olmayan 
nüfusun yüzde 
39,7'si konutunda 
"sızdıran çatı, nemli 
duvarlar, çürümüş 
pencere çerçevesi 
gibi" sorunlar 
olduğunu beyan etti, 
yüzde 42,2'si otur
duğu konutta "izo
lasyondan dolayı 
ısınma sorunu" 
yaşadı, yüzde 65,4'ü 
hanesinin, konut 
alımı ve konut mas
rafları dışında taksit 
ödemeleri ve 
borçları olduğunu 
ifade etti, yüzde 
78,5'i "evden uzakta 
bir haftalık tatili", 
yüzde 49'u "beklen
medik harca
malarım" ve yüzde 
75,5'i "yıpranmış ve 
eskimiş mobilyala 
rım yenileme ihti 
yacını" ekonomik 
nedenlerle karşılaya
madığını beyan etti. 
Kendine ait konutta 
oturanların oranı ise 
yüzde 60,7 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
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL 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
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
llçeTanmMüd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
i

VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. s13 1° 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

K ULAŞIM! A
S

Ramukkal* «2 °° 25
DENİZ UÇAÖI «13 8» 1»
Pegasus Alunl* Seyahat 614 S3 52
METRO •1# 12 12
Aydın Turizm 51 ® 20 77
8Qz*r Turtam 012 1O 72
Kanbaroftlu-Esada* 514 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 05 29
Konur Tıp Mrk. 514 00 88

BELEDİYE
Santral 5JŞ 45 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

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94
1 Akcan Petrol

MAR-PET on3 3O 33
Tuncay Otogaz S13 16 4B
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 42 SAYI: 4982

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 
DABBEZEHR-İ 

CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

http://www.gemlfkkorfezgazetesi.com


GemlikKSrfez

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR
GEMLİK ■

MERKEZ 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... 
^ngin/J^crcandJddirÇbunuifi b

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

sahibinden.com


KAYLAK

DOĞANIN HAZÎNESİ
[kavlak] - cy 
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[Kestane Şekeri İ| 
■Yöresel Reçelleri 
[Kozmetik Ürünleri 
WMlİ

riaâöMSK®

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 gupesinin.yarunda, 

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

geytin&^tepı 
»^Zeytinyağı

_________________ ______ _ ■ -
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ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumlâ İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu.Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) www.kavlak.corri.tr

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yeni yönetimi belli oldu

Polis gözetimimle kongre
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BELEDİYESPOR’A YENİ YÖNETİM

Gemlik Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 
genel kurulu dün akşam yapıldı.

Yapıldı yapılmasına da, girişten salona 
kadar her yer polis kaynıyordu.

Emniyet yaşanan son olaylardan sonra 
geniş güvenlik önlem almak gereğini duydu.

Öyle ya, oraya buraya sıkanlar, camları 
kıranlar, ya bir densizlik kongrede yaparlarsa 
diye bu önlemler...

Polis sayısı Turan Alkış’ın da söylediği gibi 
genel kurul üyesinden çoktu.

Alkış, “Bu duruma hem sevindim, hem 
hicap duydum” dedi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün kong 
resinde, Turan Al 
kış yönetimi görevi 
yeni seçilen yöne
time devretti.
Polisin iç ve dışta 
geniş güvenlik 
önlemi aldığı genel 
kurulda konuşan 
Kulüp Başkanı 
Turan. Alkış, külü 
bü yerel seçimler
den sonra belediye 
ye devretmek iste
diklerini, belediye 
nin almaması üze 
rine Çotanaksporlu 
lardan gelen teklifi 
değerlendirerek, 
Gemlik’e hizmet 
edecek sporu se 
ven genç bir kadro 
nun yönetime talip

Turan Alkış

olduğunu söyledi. 
Turan Alkış, külü 
bün 500 bin lira 
borcu var diye 
dedikodu yapan
lara sitem ederek, 
kulübü 30 bin lira 
borçla devrettik
lerini, belediyeden

de başarılı sporcu
lar için alacaklan 
olduğunu söyledi. 
Yeni yönetimin 
Gemlik sporuna 
büyük katkı 
sağlayacaklarını 
belirtti.
Haberi sayfa 4’de

II H V 0

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 raman 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,

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.corri.tr
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Camili çalışanlarından tekerlekli 
sandalye »e akülü sandalye desteği

Cargill çalışanları 
engelliler yararına 
düzenledikleri bağış 
kampanyası ile 
Orhangazi’den 
sonra Gemlik’e de 
yardım ellerini 
uzattılar.
Orhangazi fabrika 
çalışanları tarafın
dan 8 adet tekerlekli 
sandalye ve 1 adet 
akülü sandalye 
ihtiyaç sahiplerine 
bizzat teslim edildi. 
Çalışanlar adına 
tekerlekli sanda
lyelerin ihtiyaç 
sahiplerine dağıtımı
na destek veren 
Cargill çalışanların

dan Muzaffer Arı, 
Hasret Karada, 
Durmuş Ergül ve 
Ayhan Karaoğlu 
yaptıkları açıklama
da; “Bedensel 
engelli olan birey
lerin toplumla daha 
iç içe bir yaşam 
sürmeleri için en 
gereksinim duyduk
ları şey tekerlekli 
sandalye. Bir teker
lekli sandalye ile 
birey eve bağımlı 
olmaktan kurtuluyor. 
Pencerenin dışında
ki yaşamla tanışıyor. 
Engelli yakınları ise 
günlük aktivitelerini 
bir nebze de olsa 

kolaylaştırıyor. 
Amacımız, engelli 
olmanın sokakta ve 
ev içindeki yaşam 
için engel 
olmadığını, küçük 
bir dokunuş ile 
engellerin en aza 
indirgenebileceğim 
herkese göstermek. 
Değerli çalışma 
arkadaşlarımızın 
anlamlı bağışları, 
düzenlediğimiz ker
mese gösterdikleri 
ilgi ve hala devam 
ettiğimiz mavi kapak 
toplama kampanyası 
neticesinde engelli 
dostlarımızın hayat
larına dokunmak ve 

onlar için küçük bir 
fark yaratmış olmak
tan çok ama çok 
mutluyuz." 
Cargill çalışanları 
bağış kampan 
yasının yanı sıra, 
Orhangazi fabrikada 
geliri tekerlekli 
sandalye alımında 
kullanılmak üzere 
bir de kermes 
düzenledi. Tüm 
etkinlikler sonucun
da 1OO’ün üzerinde 
sandalye alımı 
gerçekleştirildi. 
Şirket yıl boyunca 
mavi kapak 
toplamaya da 
devam edecek.

Karacaali’de mavi 
kapak toplama 

kampapyası sürüyor

Karacaali Mahallesi 
Muhtarı Göksal 
Noca, başlattıkları 
mavi kapak topla
ma kampanyasının 
devam ettiğini 
söyledi.
Karacaali Mahallesi 
muhtarlığına 
seçildikten sonra 
aktif çalışmalarıyla 
dikkat çeken 
Göksal Noca, bir 
yandan mahalle 

halkını belediye 
ile işbirliği 
yaparak tarihi ve 
turistik yerleri 
gezdirirken, çevre 
temizliğine de 
önem veriyor. 
Noca, sosyal proje 
kapsamında da 
engelli vatan
daşlarımıza destek 
için mavi kapak 
toplama kampan 
yasını yürütüyor

Marketlerde bayram hazırlığı başladı

Önümüzdeki gün
lerde kutlayacağımız 
Kurban Bayramı 
nedeniyle işyer
lerinde hazırlıklar 
başladı.
4-5-6-7 Ekim 2014 
tarihlerinde kutlaya
cağımız Kurban 
Bayramı nedeniyle 

bir yandan vatan
daşlar kurbanlık 
hayvan alım telaşına 
düşerken, marketler, 
pastaneler ve 
tatlıcılar da bayram 
hazırlıkları yoğun bir 
şekilde sürüyor. 
İlçemizin büyük 
alışveriş merkez

lerinden özdilek 
giriş reyonlarını 
tamamen bayram 
şekeri ve çikolata 
çeşitlerine ayıran 
düzenlemeler yaptı, 
öte yandan, bayram
ların vazgeçilmez 
tatlısı baklava yapan 
işyerleri de sipariş

atımlarına başladı.

KURBANLIKLAR EL 
YAKIYOR
Cihattı Köyü girişin
den gidilen eski 
Değrmenler 
Mevkiinde bu yıl da 
açılan Kurban 
Pazarı’nda satıcılar 

çadırlarını kurarak, 
kurbanlık hayvan 
satmaya başladılar. 
Et fiyatlarının son 
günlerde artması 
nedeniyle kurbanlık 
fiyatları da el 
yakıyor.
Geçtiğimiz yıl, 600- 
700 liraya alınan 

küçükbaş kurbanlık
lar 800-1000 lira 
arasında görücüye 
çıktı.
Vatandaşların kur
banlık hayvan atım
larını bayramının 
yaklaştığı son gün
lere bırakması dikkat 
çekiyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Eylül 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

6 araç birbirine girdi
Osmangazi’de, freni 
tutmayan minibüsün 
kırmızı ışıkta 
bekleyen araçlara 
çarpması sonucu 
meydana gelen zin
cirleme trafik kaza
sında 9 kişi yara
landı.
Kaza, saat 08.30 
sıralarında 
Yalova yolu 
üzerindeki özdilek 
Kavşağı’nda 
meydana geldi.
Terminal’den 
Gençosman 
yönüne giden

Çimento kamyonu devrildi
Bursa'da feci kaza.. 
Çimento kamyonu 
devrildiDürdane 
rampasında çimen
to kamyonu devril
di. Trafik felç oldu. 
Kaza, akşam saat
lerinde Yeni Yalova 
Yolu Dürdane ram
pasında meydana 
geldi. Gemlik 
istikametine 
seyreden çimento 
yüklü kamyon, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi

Seyir halindeyken alev aldı
Nilüfer’de, bir 
kamyonun hareket 
halindeyken alev 
alması nedeniyle 
sürücü yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Burşa-İzmir karay
olu Özlüce Kavşağı 
mevkisinde, 
Rahim Şen 
idaresindeki 
16 GN 658 plakalı 
mıcır yüklü kam 
yonun motor 
bölümünde henüz 
belirlenemeyen bir

Seyyar satıcılar yer için birbirine girdi
Bursa'da yer yüzün
den seyyar satıcılar 
arasında çıkan 
kavgaya kadınlarda 
da karıştı.
Olay Soğanlı 
Botanik Park'ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre,

Osman Solmaz 
yönetimindeki 
16 M 1878 plakalı

minibüs, freni tut
mayınca kırmızı ışık
ta bekleyen iki

sonucu, devrildi. 
Kamyon sürücüsü 
kazayı hafif sıyrık
larla atlatırken,

yol tamamen 
çimentoyla 
kaplandı.
1 saatten fazla bir

nedenle yangın 
çıktı.
Olayı fark eden 
Şen, aracı yolun

kenarına park ettik
ten sonra indi.
Vücudunda yanıklar 
oluşan Şen, 112

seyyar satıcılar 
arasında yer mese
lesi yüzünden 
tartışma çıktı. Kısa 
sürede büyüyen 
münakaşa kavgaya 
dönüştü.
Su satan seyyar 
satıcı, bir kişi 

tarafından itilip tar
taklandı. Ayrıca bir 
kadın da eline aldığı 
su şişesini fırlattık
tan sonra, yerden 
bulduğu cisimle bir 
kişiye vurmaya 
çalıştı. Çevredeki 
vatandaşlar duruma 

minibüse, bu araçlar 
da 3 otomobile 
çarptı. Zincirleme 
kazada, araçlarda 
bulunan 9 kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Haber verilmesi 
üzerine gelen 112 
Acil servis ambulan
sındaki görevliler 
yaralılara ilk müda
haleyi olay yerinde 
yaptıktan sonra 
çeşitli hastanelere 
götürdü. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

süre yol tarfiğe 
kapanırken, araç 
kuyrukları şehir 
merkezine dayandı. 
Çekici marifetiyle 
devrilen kamyon 
yoldan çekilirken, 
karayolları 
görevlileri uzun 
süre yola 
savrulan çimento
lan temizlemek 
için uğraştı, yolun 
temizlenmesinin 
ardından ise yol 
tekrar 
trafiğe açıldı.

Acil Servis ekipler
ince Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yangın 
ise itfaiye ekipler
ince kısa sürede 
söndürüldü.
Aracın kullanılamaz 
hale gelmesine 
yol açan yangının 
çıkış nedeni ve 
hasar tespiti 
için çalışma 
başlatıldı.

müdahale edip kav
gaya ayırmaya 
çalıştı. Kavgayı 
ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri ayırdı. 
Polis, kavga eden
ler hakkında işlem 
başlattı.

Çaldıkları koçları 
naıılasamamnca 
kendilerini ihbar 

ettiler

İnegöl’de, kiralık 
kamyonetle 17 kur
banlık koç çalan 
hırsızlar hayvanları 
paylaşamayınca 
kendi kendilerini 
ihbar etti.
İddiaya göre, 
Bursa'dan kiral
adıkları kamyonet 
ile İnegöl'de B.G. 
isimli celebin ahın- 
na kurbanlık koç 
almak için gelen 
kimliği belirsiz 
şahıslar, uzun 
pazarlığın ardından 
4 adet kurbanlık 
koçu ayırtıp ayrıldı. 
Gece yarısı ahıra 
gelen kimliği belir
siz 6 kişi, 17 adet 
kurbanlık koçu 
kiralık kamyonete 
yükleyerek kaçtı. 
İsimlerinin 
İ.O.,N.B.,I.V.,İ.S.,E.A 
.M.K. olduğu öğre
nilen 6 kişi kurban
lık koçları çaldıktan 
sonra paylaşamadı. 
Kendisine haksızlık 
yapıldığını iddia 
eden M.K, jandar
mayı arayarak, B.G. 
isimli celebin 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ahınndan kurbanlık 
köç hırsızlığı 
yapıldığını söyledi. 
Harekete geçen 
jandarma ekipleri, 
çok sayıda hırsızlık 
suçundan 
sabıkaları bulunan 
İ.O ve N.B. isimli 
kişilerin hırsızlık 
olayını gerçek
leştirdiğini, 
I.V., İ.S..E.A. ve 

M.K. ile birlikte 
araç kiralayıp 
kiralık araçla 
koçları Bursa'nın 
merkez Kestel 
ilçesindeki bir 
depoda gizledikleri
ni tespit etti. 
Jandarma tarafın
dan yapılan 
operasyonda 
gözaltına alınan 6 
kişiden I.Ö. ve N.B. 
tutuklanarak ceza
evine gönder
ilirken, diğer 4 
şüpheli tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Çalıntı koçlar jan
darma tarafından 
sahibi B.G'ye tes
lim edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yeni yönetimi belli oldu

Polis gözetimlnıle Kongre
BELEDİYESPOR’A YENİ YÖNETİM

Gemlik Belediye Gençlik Spor Kulübünü 
Gemlik gençliğine hizmet etmesi için kuran 
CHP’li meclis üyeleri, dünkü toplantıya -Zafer 
Ülgen dışında- katılmadı.

AKP’li kulüp yönetim kurulu üyeleri çoğun
lukla kongredeydi.

Kulübe yeni yazılan üyelerin salonu doldur
duğu kongre beklenildiği gibi tartışmalı veya 
vurdu kırdılı geçmedi.

Bir bakıma da polise görev düşmedi.
Divan başkanlığına spor sevdalısı bir AKP’li 

olan Gökay Bilir getirildi.
Sade bir genel kurul yapıldı.
Kulüp Yöneticisi Turan Alkış’ın iki kez söz 

aldığı genel kurulda, Alkış, kırgın, üzgün ve bir 
bakıma da yaşadıklarından ve birilerinin yaşat- 
tıklanndan dolayı öfkeliydi.

O birileri dediği kişiler, bugünkü Belediye 
yönetiminin başında ve AKP’nin yönetici
lerinden başkası değildi.

2002’de birlikte yıla çıktıkları AKP’li 
arkadaşlan...

Birlikte Belediye meclis üyeliği yaptıkları 
arkadaşları!

Turan Alkış, Belediye Spor Kulübü’nün 1400 
lisanslı sporcusunun bulunduğunu, Türkiye 
birincilikleri, Avrupa Şampiyonalannda derece 
ler aldıklarını, Yüzmede Galatasaray’a sporcu 
verdiklerini, Futbolda Bursaspor, İnegöl spor 
gibi kulüplere sporcu transfer ettiklerini, 
amaçlannın yalnız ve yalnız gemlik gençliğine 
spor yaptırmak olduğunun altını kalın çizgilerle 
çizdi.

Alkış, kulübü borçla aldıklarını, bu borçların 
büyük çoğunluğunun vergi ve sigorta prim
lerinin ödenememesinden kaynaklandığını, 
bunları belediyeden destek almadan ödedikleri
ni belirterek söylenenler gibi değil yalnız 30 bin 
Vira borçlan bıtiunduğunu belirtti.

Spor kulüplerinin mali destek almadan ayakta 
kalmasının zor olduğunu belirten Alkış, Beledi 
yenin Belediyespor’a destek vermemesinden 
yakındı.

Bunun üzerine, kulübü Belediye yönetiminin 
istediği devretmek istediklerini, 7 ay cevap ala- 
madıklannı, Gücümspor’un önünün belediye 
başkanı tarafından kesildiğini, bunun üzerine 
başarılı bir dönem geçiren Çotanakspor 
Kulübü’nün birlikte spor branşlarında hizmet 
vermek için kapılarına geldiğini ve bu girişimin 
böyle doğduğunu anlattı.

Çotanakspor yöneticileri ile anlaşmalarından 
sonra Belediyeden kulübü almak istedikleri 
haberlerinin gelmesi üzerine verilen söz
lerinden dönmediklerini anlattı.

Turan Alkış, Türkiye Şampiyonu olan 
Semanur Erdoğan’a belediyenin desteğinin bir 
çeyrek altın olduğunu, burs bile sağlayamadık
larını üzülerek belirtti.

Divan Başkanı sporla ilgili güzel sözler söyle
di. Seçimlerde genç bir kadro yönetime geldi.

Ağırlığın Giresunlularda olduğunu gördüğüm 
bir yönetim oluştu.

Aralanna bir de gazeteci kardeşimiz Kazım 
Bul ut’u almışlar.

Çotanakspor Kulübü Başkanı da yönetimde.
Seçimden sonra yaptığı kısa konuşmasında 

üyelere teşekkür ederken, amaçlannın Gemlik’e 
ve Gemlikli gençlere spor yaptırmak, uyuşturu
cu belasından gençleri kurtarmak Gemlik’i en 
iyi şekilde sporda temsil ettirmek olduğunu 
söyledi.

Anladığım kadarıyla Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın bu tabloyu görmek istemediği oldu.

Kendini seçimlerde istemeyen, bunun için her 
yolı deneyen Giresun kökenlilerin Gemlik 
Belediye Spor Kulübünde egemenliği o’nu fena 
sıktı.

Ve genel kurul öncesi Düğün Salonu kozunu 
oynadı.

Olacakları birlikte göreceğiz.

Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün dün 
akşam yapılan genel 
kurulunda, yeni 
yönetim kurulu 
belirlenirken, polisin 
aldığı sıkı güvenlik 
önlemi dikkat çekti. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi kantininde 
yapılan genel kurul 
toplantısında, Divan 
Başkanlığına Gökay 
Bilir, üyeliklere Çiğ
dem Kuş ve İbrahim 
Tokgöz’ün getirilme
si ile başladı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra Divan Başkanı 
Gökay Bilir, kulübün 
kurucu başkanı, 
yönetim kurulu ile 
kulubü bugünlere 
getiren Turan Alkış 
ve yönetim kurulu 
üyelerine, Gemlik 
halkına, gençliğe ve 
Türk sporuna yap
tıkları katkıdan 
dolayı teşekkür etti. 
Gökay Bilir, sporun 
birleştirici ve bütün
leştirici özelliklerinin 
yerine getirildiğinde 
sporda başarılı olu
nacağını söyledi. 
Daha sonra yönetim 
kurulu adına 
konuşan Kulüp 
Başkanı Turan Alkış, 
kulübü devraldıktan 
bugüne kadar 
yaşadıklarını anlattı. 
Son günlerde kendi
lerine karşı yapılan 
davranışları edepten 
uzak olarak nitele 
yen Alkış, “Bu olay
lar bizleri etkiledi” 
dedi.
Amaçlarının Gemlik 
gençliğine spor yap
tırmak olduğunu söy 
leyen Alkış, kulübü 
kuran ve külübün 
yönetiminde olan 
CHP’lilerin belediye 
deki görevlerinden 
uzaklaştırılmasından 
sonra kulübün sıkın
tıya girdiğini belirte 
rek, görevi kendi
lerinin aldıklarını 
söyledi.
Görev süresince 
Belediye Spor

KAYIP Uludağ Üniversitesinden aldığım öğrenci kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. MUSA ÇOKUR

Kulübü’ne siyaseti 
sokmadıklarını söyle 
yen Turan Alkış, 
“Çocuklarımızı spor 
ahlakı ile yetiştirmek 
istedik. 12 spor 
antrenörümüz var. 
Onlara bunu başın
dan söyledim. 
Kulüpte siyaset 
olmayacak dedim. 
Bin 400 çöcuğu- 
muza spor eğitimi 
verdik. Bunlar yaşa 
nırken, Gemlik’teki 
farklı kulüpleri bir 
çatı altında Kulüpler 
Birliği adı altında 
tOn!2d‘k. YöuStimiuv 
de Gemlik’in futbol
da A takımı olan 
Gemlikspor yöneti
cilerini getirdik. 
Ancak, bir süre son 
ra bu kişiler bizlerin 
hakkında dedikodu 
yapmaya başladılar. 
Sokakta 500 bin lira 
borçları var diye 
gerçek dışı aley
himizde konuştular. 
Muhasebe kayıt
larımız açık isteyen 
kulüpten gidip göre
bilir dedik. Yalan 
konuştular” dedi. 
Alkış, kulübün zor 
günler geçirdiğini, 
belediyeden gerekli 
desteği göremedik
lerini, buna rağmen 
eski yönetimden 
kendilerine kalan 
500 bin lira olan 
sigorta ve vergi 
borçlarını ödedik
lerini belirterek, 
"Kulübümüzün 
bugün 30 bin lira 
borcu bulunmak
tadır. Sokakta aley
himizde konuşanları 
burada kınıyorum.” 
dedi.
Kulübe bağlı olan 
yüzme havuzunun 
işletilmesinin zor

olduğunu söyleyen 
Turan Alkış, havuzu 
belediyeye devret
tiklerini, kulübü de 
devretmek istedik
lerini, ancak 
belediye başkanının 
7 ay süresince 
kulübü almadığını, 
havuzun aylık 
giderinin 50 bin lira 
masrafı 7-8 bin lira 
geliri bulunduğunu, 
kendilerinin 4 yıl 
süre ile havuzu 
çalıştırdıklarını 
belirtti.
Borcun havuzdan 
kaynaklandığını 
söyleyen Turan 
Alkış, Gemliklilere 
spor yaptırmak 
amacıyla göreve 
geldiklerini, 30 Mart 
yerel seçimlerinden 
sonra kulübü beledi 
yeye devretmek iste
diklerini, ancak önce 
ahmkar olmak 
isteyen belediyenin 
sonra vazgeçtiğini 
söyledi.
Alkış, yerel seçim
lerde belediye 
başkanının belediye 
bütçesinden 1 mil 
yon 800 bin lira 
parasını kendi rekla 
mı için harcadığını 
ama Gemlik’te bin 
400 çocuğa hizmet 
eden adında da bele 
diye olan kulübü 
almadığını, bunun 
üzerine Gücümspor 
yöneticilerinin 

birlikte spor yapmak 
istediklerini 
belirterek, Kulübü 
kendilerine 
devredebileceklerini 
belirtmelerine 
karşın bir süre 
sonra belediyeden 
gelen baskılarla 
kulübü almak 
istemediklerini 
söyledi.
Daha sonra, Çota 
nakspor yönetici
lerinin genel kurulu 
ardından kulübü 
ziyaretlerinde birlik
te çalışmak istem
lerinin onlardan da 
geldiğini söyleyen 
Alkış, bu konuda 
mutabaka vardık
larını, genel kurul 
ilanı yaptıktan sonra 
belediye başkanının 
kulübü almak iste
diğini belirtmesi 
üzerine, geç kaldık
larını belirterek, 
genel kurula gittik
lerini açıkladı. 
Genel kurulda 
yapılan seçimlerde 
yönetim kuruluna 
Hüseyin Yavuz, 
Tolga Karatepe, 
Murat Özten, Salim 
Karataş, Kazım 
Bulut, Telat Tepe, 
Selahattin Bakırcı, 
Cihan Erdem, Gülay 
Turhan, Denetim 
Kuruluna Serap 
Semiha İyem, 
Mücahit Onur, Emel 
özten seçildiler.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

EYLÜL AYINDA AĞVA VE KEFKEN (1)
Her mevsimin 

kendine özgü bir 
güzelliği var derler. 
Ancak bu güzellik
leri görmek için 
bakacak göz gerek
li. Genelde yaz ya 
da ilkbahar en çok 
sevilen mevsimler
dendir. Kış mevsi
minin onlardan geri 
kalır yanı nedir? 
Hele son yaz, hazan 
mevsimi olarak 
bilinir. Oysa son yaz 
öylesine güzellikler 
sunar ki biz insan
lara. Ayrımına vara
bilmek için mutlaka 
yaşlı olmak gerek
miyor, sadece o 
güzellikleri yaşamak 
gerekiyor.

Yine bir hazan 
mevsimi, aylardan 
eylül... Sevgili dost
larımız Mehmet ve 
Çiğdem Aladağ çifti 
bizleri Kandıra ve 
Ağva arasında bulu
nan Azaklı köyüne 
davet ettiler. Biz de 
davete icabet edip 
beş aile (Soyer, 
Aydın, Taşpınar, 
Ürer ve izgi aileleri) 
iki arabayla gitmeye 
karar verdik. Hem 
arkadaşlarımızı 
ziyaret edecek hem 
de Ağva, Ketken, 
Kerpe ve Cebeci’yi, 
Batı Karadeniz’in 
doğa harikası köşe 
terini görecektik.

Bir gece de 
Ağva’da kalmayı 
planlamıştık. 
Arkadaşımız Ağva- 
Liman Motel’de yer
lerimizi ayırtmıştı 
önceden.

Ne güzel, yıllar 
öncesinden süzülüp 
damıtılmış dostluk
larını sürdüren 
bizlere. İnsanı haya
ta bağlayan, yaşa
ma sevinci veren ve 
mutlu kılan bu 
duygu değil mi? 
İnsanın yalnız 
olmadığını anla
ması, sevilip 
sayıldığını görmesi, 
amaçlarının bit
memesi yaşamı 
daha renkli ve güzel 
kılmıyor mu? Yaşı 
altmışı geçmiş, 
sağlığı yerinde olan
lar için bundan 
daha güzel ne ola
bilir? Gezmek, 
görmek hayata 

anlam katmak, farklı 
renk ve sesler için 
de varlığını sürdür 
mek... Yaşam zen 
ginliği bu değil de 
nedir?

10 Eylül Çarşamba 
saat 7.15’te yola 
yola çıktık. Güzel, 
güneşli, pırıl pırıl bir 
hava vardı. İki araba 
ya beşer kişi yer
leşmiştik. Kaptanla 
rımız Ahmet ve 
Hüseyin’di. Gemlik, 
Yalova, Karamürsel 
derken Gölcük, bir 
de bakmışız İzmit 
arkamızda kalmış. 
Yollarda hiç mola 
vermediğimiz için 2. 
5 saat sonra yani 10 
civarında Kandıra’yı 
geçip Ağva yoluna 
girdik ve bir yol ayrı 
mından tarif üzerine 
arkadaşlarımızın 
köyüne vardık.

Yıllanmış meşe 
ağaçlarının altından 
geçip biraz yürüyün 
ce genç ceviz ağaç 
larının arasında 
gizlenmiş gibi duran 
evlerinin bahçesin 
de buluverdik 
kendimizi. Sarmaş 
dolaş, sevinç ve 
mutluluk, hatır sor
malar... Yeşillikler 
sanki bize hoş gel
diniz diyor. Güneş 
öylesine güzel ki 
insanın içini ısıtıyor. 
Müthiş bir atmos
fer...

Evin bahçesine 
masalar çıkarılmış, 
güneş etkilemesin 
diye şemsiyeler 
hazırlanmış... Köye 
gelmek üzere arayıp 
görüştüğümüz için 
çayımız bile dem
lenmiş. Hiç zaman 
yitirmeden masalara 
yerleştik. 
Arkadaşlarımız 
nefis bir kahvaltı 
hazırlamış bizlere. 
özel yapılan 
reçellerden tutun da 
aklınıza ne geliyor
sa her şey vardı 
masada, sadece kuş 
sütü unutulmuştu, 
bütün bu yiyecekler 
aynı zamanda 
organik.
Birçoğumuzun hoşu 
na giden yeşil ceviz 
oluyordu. Hemen 
yakınımızdaki 
ağaçlardan koparıp 
kırıyorduk cevizleri, 

sonra içini zar gibi 
kavuğundan ayıra 
rak yiyiyorduk. 
Cevizin birçok 
türünü bahçesinde 
yetiştirmişti arkada 
şımız. Yumruk gibi 
iri ve kabuğu ince
cik olanların içi da 
ha kolay çıkarılıyor
du. Sohbet muhab
bet derken kahvaltı 
epeyce uzadı. Çay
lar içildi, ardından 
yetmiyormuş gibi 
kahvelerimizi de 
yudumladık ılık 
hazan güneşinde. 
Hava gerçekten bize 
bir güzellik sunuyor 
du, Tanrının sevgili, 
dürüst muhterem
leriydik anlaşılan!

Bahçeyi gezmeye 
çıkıyoruz. Bahçe 
dediğime bakmayın 
7 dönümlük bir tarla 
ve içinde iki katlı 
şirin mi şirin bir ev. 
Cevizler, ayvalar, 
elmalar ve yeni di 
kilen incirler arasın
da dolaşıp bahçeyi 
denetliyoruz. Bizler 
ziraat mühendisleri 
yiz ya sözüm ona. 
Gerçekten büyük bir 
emek harcanarak 
ortaya çıkarılmış 
güzel bir cevizlik 
demek daha uygun; 
çünkü bahçenin 
büyük bölümünü 
ceviz ağaçları 
dolduruyor.

Birçok fidanı kendi 
aşılamış, hatta bir 
ağaca iki, üç çeşit 
değişik meyveler 
aşılanmış. Arkadaşı 
mız artık ceviz üreti
mi yaptığını, emeği 
nin karşılığını aldığı 
m söylüyor. Bunun 
fazlasını hakket
mişler, Mehmet 
Bey’i ve Çiğdem 
Hanım’ı yürekten 
kutluyoruz. Çünkü 
hâlâ üretiyorlar.

Ağzımız hiç boş 
durmuyor, ceviz 
yemeğe devam 
ediyoruz, bir yan
dan elma, ayva, 
armut ve incirlerin 
de tadına bakmayı 
ihmal etmiyoruz. 
Bakalım mideler ne 
kadar dayanacak... 
Zaman öylesine 
hızlı ilerliyor kİ 
farkına varamıyoruz 
nasıl geçtiğinin. 
Mehmet Bey bir

mangalın üzerine 
meşe odunu ve çalı 
çırpı koyuyor, son
raya hazırlık yapı 
yor. Odunlar 
yandıkça yenilerini 
atıyor mangala.

Saat 14.oo, 
gölgede biraz da 
memleket mese
lelerini konuşup 
tartışıyoruz. Ülke 
mizde yaşanan 
olumsuzluklar he 
pimizi üzüp 
derinden yaralıyor. 
Duyarsız ve sorum
suz yöneticilerin 
ülkeyi ne hale 
getirdiğini hararetle 
tartışıyoruz.

A... o da ne! Çiğ
dem Hanım mantı 
pişirmiş, konuk 
hanımlar da sıcak 
sıcak servis ediyor
lar, tereyağının 
kokusunu çevreye 
yayarak. Kahvaltının 
izlerini silmeden 
mantıyı indiriyoruz 
mideye. Kimi ayran, 
kimi gazoz, kimi 
kola içiyor yanında, 
öylesine güzel 
yapılmış ki yeme
den edemiyorsunuz. 
Ev sahibi ısrar edi 
yor, birer tabak 
daha yemek zorun
dasınız, diye.

Biz de kırmıyoruz 
arkadaşımızı, ikinci 
tabakları da afiyetle 
boşaltıyoruz. Artık 
bir şey yemeyiz...

Bir süre sonra 
Mehmet ve Ahmet 
Beyler kucaklarında 
sütlü mısır... Yan 
bahçedeki mısırlar

dan koparmışlar. 
Kabuklarını soyup 
mangalda pişirmeye 
hazır hale getiriyo 
ruz. Ürer Bey man
galdan söfUmiü. 
Kebapları biraz 
yakarak yediriyor; 
ama yine de tam not 
alıyor bu işten. 
Yediklerimizi erit
mek için biraz geze
lim diyoruz. Ahmet 
Bey’e köyün içine 
gidelim, adam bulur 
sak sohbet ederiz 
diyorum. Birlikte 
köyün içine doğru 
gidiyoruz. Kocaman 
köpekler bazen 
yolumuza çıkıyor, 
geçirmek istemiyor
lar, fakat nafile. 
Elimize bir sopa 
alarak sokaklardan 
geçmeyi başarıyo 
ruz. Tek ya da iki 
katlı evler... 
Bazılarının büyük 
bahçeleri ve 
bahçelerinde çeşitli 
ağaçlar kendini gös
teriyor. Köyün dışı
na kadar yürüyor, 
karşılaştığımız 
köylülerle kısa soh
betler ediyoruz. 
Evlerin geniş bahçe 
lerinde otlayan inek
leri görüyoruz. 
Köyde hayvancılığın 
yapılmakta olduğu 
söylenebilir. Tarıma 
uygun fazlaca alan 
görmüyoruz. 
Anlaşılan yıllar önce 
ormanlık bir alan
mış, meşe ağaçları 
yok edilince biraz 
bağ bahçe yapımına 
uygun alanlar yara 

tılmış. 
Arkadaşımızın 
dediğine göre 
köyde yaşayanların 
büyük bir bölümü 
yaşlı, yani emekli 
olan kişilerden 
oluşuyormuş, bu 
nedenle de kendi
lerini güvencede 
hissediyor ve biz 
sigortalıyız deyip 
ayrıcalıklı olduk
larını vurguluyorlar- 
mış.

Gençler kentlerde 
yaşamını sürdürü 
yor, köye zaman 
zaman geliyorlar- 
mış.

Azaklı köyü küçük 
olduğu için 
Kubuzcu muhtarlığı
na bağlanmış.

Gün kavuşmak 
üzere, hafif bir 
serinlik...

Yavaş yavaş geri 
dönüyoruz. 
Bahçede mangal 
yakıp güzel bir 
akşam yemeği yiyip 
Ağva’ya dönülecek. 
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
yemeği sürdürü 
yoruz ve kalkma 
saatimiz geliyor. 
Hani yediğin içtiğin 
senin olsun; ama 
gördüklerini anlat 
derler ya ben de 
gördüklerimi anlat
maya çalışacağım.

Yarın arkadaşları 
mızla Ağva’da, kah
valtıda tekrar buluş
mak üzere köyden 
ayrılıyoruz.

Devamı yarın ...
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llnatra Miatlmıılı lursa ırnlıa
Imanya'nın Olden 
burg şehrinde 
'Moda Haftası’nda 
düzenlenen sokak 
defilesinde BUS
MEK tarafından 
hazırlanan Bursa’ya 
özgü tasarımlar 
büyük ilgi gördü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Almanya’nın 
Oldenburg beledi 
yeleri arasında 
imzalanan pro
tokolle yıl boyunca 
spor, sanat, müzik 
gibi alanlarda Türk 
günleri düzenlenen 
Almanya’da, 
Türkiye ve Bursa 
tanıtılıyor. 
Oldenburg Kültür 
Müdürlüğü 
Haarenstrasse 
Ticaret Birliği’nin 
düzenlediği pro
gramda ipek havlu 
ve Türk motiflerinin 
tercih edildiği 
kumaşlar ve işleme 
ler ile günlük, abiye, 
spor giyim, bornoz, 
kaftan gibi tasarım
lar Türk modeller 
tarafından sunuldu. 
Profesyonel eğit
menlerle birlikte 
modanın büyülü 
dünyasında yer bul
mak isteyen öğren

cilere hünerlerini 
gösterme fırsatı 
sunuldu.
BUSMEK Mesleki

tur şeklinde 
yapılan defileyi 
yaklaşık bin kişi 
izledi.

Eğitim Merkezi 
Giyim Üretim 
Bölümü öğretmen
lerinden oluşan 5 
kişilik tasarım ekib
inin hazırladığı 43 
parçalık koleksiyon 
modaseverlerden 
tam not aldı. Şehir 
merkezine kurulan 
20 platform 
üzerinde, 500 
metrelik caddede 
sunulan defilede 
gün boyunca 
tanıtım anonsları 
yapılarak 
BUSMEK’in yapısı, 
faaliyetleri ve kolek
siyonun içeriği ile 
tekstil ve moda sek
törünün Bursa için 
önemi anlatıldı. 
Yarım saatte bir 
dönüşümlü olarak 6

Defile hazırlıkları ve 
defile sırasında 
Oldenburg Belediye 
Başkanı Prof. Dr. 
Gerd Schvvandner 
ve eşi, BUSMEK 
ekibini ziyaret 
ederek Bursa 
heyetine de destek 
oldu. Türk ve Alman 
ziyaretçilerin ilgi 
gösterdiği defilede 
ziyaretçiler tasarım
cılarla tanışarak 
BUSMEK ve Bursa 
hakkında bilgi 
sahibi oldu. Defile 
renkli görüntülere 
sahne olurken, 
stantları ziyaret 
eden yabancılar ise 
farklı tasarımlarıyla 
moda dünyasında 
yerini alan BUSMEK 
ekibini tebrik etti.

MisıiiiıiıiıbiiMM

Bursa, 19 yıl aradan 
sonra uluslararası 
bir gıda kongresine 
ev sahipliği 
yapacak.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) öncülüğün 
de ve Uludağ 
Üniversitesi ile 
Tarım İl Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenle
nen ‘3. Uluslararası 
Gıda Kongresi’, 
Merinos Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
26-27 Eylül 2014 tar
ihlerinde yapılacak. 
Kongre, Türkiye’nin 
gıda sektöründe 
2023 vizyonunu 
ortaya koyacak. 
‘Güvenilir Gıda

Gemlik Karfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Stratejileri’ temasıy
la 19 yıl aradan 
sonra yapılacak 
kongre 2 gün süre
cek. Kongrenin ilk 
gününde ‘İleri Gıda 
Teknolojileri ve 
Gıda Biliminde 
İnovasyon’, ‘Türk 
Gıda Sanayisinin 
Global Vizyonu’, 
‘Genetiği 
Değiştirilmiş 
Bileşen içeren 
Gıdalar ve Gıda 
Güvenirliği’, ‘Gıda 
Sektöründe 
Sürdürülebilirlik’ ve 
‘Gıda Güvenliği, 
Risk Değerlendirme 
ve Risk Yöneti 
minde Yeni 
Eğilimler’ tartışıla

cak. Kongrenin ikin
ci gününde ise 
‘Helal Gıdalar’, 
‘Beslenme ve 
Tüketici Sağlığı 
Stratejileri’, 
‘Fonksiyonel 
Gıdalar’, ‘Gıda 
Sektöründe 
Nanoteknoloji 
Uygulamaları’, 
‘Beslenme ve 
Tüketici Sağlığına 
Yönelik Yeni 
Eğilimler’, ‘Gıda 
Sektöründe Kalite 
Faktörü ve Haksız 
Rekabete Etkileri’ 
konulan alanında 
uzman isimler ve 
sektör temsilci
leriyle masaya 
yatırılacak.

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

' istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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BIIMH1N TBl HMIIKI Mteiisni HCTİ
UÇUK

Uçuk ve deli 
Düşler yıktım bugün 
Kaldırıma*
Memesinde bir sürü akşam
Yabancı kuşların
Tırnaklarında zeytin tanesi 
*

Kör gecenin
Dibine vuruyor
Kandil misali yıldız *
Üflesem, soluk göçebe
Tutsam bileklerim ateşten kelepçe
Yakarım diye korkuyorum gökyüzünün 
tenini
*

Oysa karanlık kalsın
İhtilal mahpusu misali, zemheri 
*
Soğuk çığlık bir de uzakta
Hani tırnakları söker gibi *
Ve içip bir yudum kızılcık şerbetini 
Kan kusalım
Kurnaya...

Bursa’daki yaşam 
kalitesinin dünya 
standartlarına 
ulaştırılmasını ve 
kentin her yönüyle 
marka kent olmasını 
sağlamak için hazır
lanan 2015-2019 
stratejik planı, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Eylül ayı 
meclisinde 
onaylandı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Eylül ayı 
meclisi ikinci oturu
mu Çarşamba’daki İl 
Genel Meclisi 
Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti. Büyük 
şehir Belediyesi 
Başkanvekili 
Atilla Ödünç’ün 
yönettiği oturumda, 
Büyükşehir Belediye 
si’nce hazırlanan ve 
şehrin 2030 yılına 
kadar geçerliliğini 
koruyacak 
anayasası özelliğini 
taşıyan 2015-2019 
stratejik plan 
görüşüldü.
Toplantı öncesinde 
hazırlanan plan 
hakkında meclis

üyelerine brifing 
veren Büyükşehir 
Belediyesi Stratejik 
Geliştirme Şube 
Müdürü Esra Ender, 
katılımcı ve pay
laşımcı anlayışla, 
kentin tüm dinamik
leriyle bağlantı kuru
larak hazırlanan 
2015-2019 stratejik 
planın etkin ve ve 
rimli uygulanması 
noktasında tüm 
çalışmaların gerçek
leştirildiğini söyledi. 
Gelecek 5 yılı hedef 
alan planın hazırla
ma aşamasında tüm 

paydaşların görüş
lerini almak ve 
hizmet beklentilerini 
ölçmek amacıyla 
çeşitli toplantılar ile 
anketler düzen
lendiğini belirten 
Ender, bu doğrultu
da ilçelerdeki tüm 
muhtarlarla bir 
araya gelindiğini, 
mahallelerdeki mev
cut durumlar ile 
beklentilerin belir
lendiğini ifade etti. 
Çalışmalar kap
samında; kamu 
kurumlan, üniver
siteler, STK’lar,

meslek odaları, 
akademik odalar, 
vakıf, birlik ve 
yöneticilerin de 
görüşlerinin 
alındığını vurgu
layan Ender, ortaya 
çıkan sonuçlar 
çerçevesinde 2015- 
2019 stratejik planın 
hazırlandığını 
anlattı.
Yapılan oylamada 
meclis üyeleri, 
Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
2015-2019 
Stratejik Planı’m 
onayladı

Marka indirim çadırı Bursa'da
Türkiye’nin en gözde 
markalarının ucuz 
fiyatlarla satıldığı 
indirim çadırı 
perşembe günü 
Bursa'da açılıyor. 
Marka indirim 
çadırının yeni adresi 
Bursa olacak. As 
Merkez ve Nilüfer 
Meto İstasyonu 
yanında iki ayrı 
çadır kurulacak 
Türkiye ‘yi dolaşan 
indirim çadırı, marka 
ve kaliteyi ucuza 
alma fırsatı sunacak. 
Aralarında Derimod, 
Altınyıldız, Barbour, 
Fabrika, T-Box, Dufy, 
Divarese. Monica, 
Ricci ve İnci gibi 
önemli markaların 
yer aldığı geniş bir 
ürün yelpazesi 
sunan çadırda sür
priz dünya markaları 
da satışa sunulacak. 
Çadırı Türkiye’nin 
her yerine taşıyan 
organizatörler, 
Türkiye’nin önde

gelen markaların 
ürünlerinin daha 
ucuza alınabileceği 
başka bir yer 
olmadığını ifade etti. 
BURSA'YA İKİ 
ÇADIR BİRDEN

Uzun süredir 
Bursa’ya gelmeyi 
planladıklarını ve 
BursalIlardan da çok 
ciddi bir talep 
geldiğini belirten 
yetkililer,

"BursalIların bu ta 
leplerini en iyi şek
ilde karşılamak için 
ilk defa iki çadır bir
den açmayı plan
ladık. As Merkez ve 
Nilüfer Metro istas 

yonu yanına kurula
cak iki çadır 30 gün 
BursalIlarla hizmet 
verecek. Ceket, etek, 
pantolon, gömlek, 
kravat, kemer, çanta, 
takım elbise,

ayakkabı ve çok 
geniş bir ürün yel
pazesi bu çadırlarda 
yer alacak" diye 
konuştu.
BAYRAM 
ÖNCESİ 
ALIŞVERİŞİN 
YENİ ADRESLERİ 
Marka ürünler 
çadırının kurban 
bayramı öncesine 
denk gelmesi 
bayram alışverişi 
için vatandaşların 
büyük ilgi gösterme
si bekleniyor. Çadır 
Turnesi yetkilileri 
bu bayramın 
Bursa’daki en şık 
bayramlardan biri 
olacağını da 
sözlerine ekledi. 
Çadır müşterilerine 
tüm kredi kartlarında 
3 taksit ödeme 
imkanı sunulacak. 
Bunun yanı sıra 
kredi kartlarının 
anlaşmalı olduğu 
taksit imkanından da 
yararlanılacak.

^Gemlik Körfez’ www. gemlî kko rfezgazetes i. com
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Nüfus miiıliirltikleri hafta sonu acık olacak
ÖSYM, KPSS'nin 
yapılacağı 27 Eylül 
Cumartesi ile 28 
Eylül Pazar günü 
nüfus müdürlük
lerinin açık ola
cağını bildirdi. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
Adayların ve Sınav 
Görevlilerinin Sınav 
Binalarına Giriş 
Koşullarına İlişkin 
Yönetmelik 
gereğince adayların 
sınavlara alın
malarında giriş bel
gesiyle birlikte 
nüfus cüzdanı veya 
süresi geçerli pas
aport bulundurul
ması gerekiyor. 
Bunların dışında bir 
özel kimlik belgesi 
geçerli kabul edil

miyor. Ancak bu 
durum, sınavdan bir 
gün önce nüfus cüz
danını kaybeden . 
adaylar için sorun 
oluşturuyor ve bu 
durumdaki adaylar, 
hafta sonu tatili 
olması nedeniyle 
yeniden nüfus cüz
danı edinemedikleri 
için sınava giremi 
yor. ÖSYM tarafın
dan, KPSS ortaöğre
tim ve ön lisansa 

katılacaklardan, 
nüfus cüzdanı 
olmadığı veya nüfus 
cüzdanında T.C. 
kimlik numarası, 
fotoğrafı bulun
madığı veya soğuk 
damgası belirsiz 
hale geldiği için 
sınava katılamaya
cak durumda ola
bilecek adayların 
mağdur olmamaları 
için İçişleri Bakanlı 
ğı Nüfus ve Vatan

daşlık İşleri Genel 
Müdürlüğün den, 
sınav merkez
lerinde 27-28 
Eylül'de saat 
07.00-09.45 
arasında il ve 
ilçe nüfus müdür
lüklerinin, elinde 
sınava ait giriş bel
gesi bulunanlara 

nüfus cüzdanı ver
mek için açık tutul
ması talep edildi. 
Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
bu talebe olumlu 
görüş bildirilerek, 
sınavın yapılacağı 
sınav merkezlerinde 
bu tarihlerde il ve 
ilçe nüfus müdür
lüklerinin açık tutu
lacağını belirtti.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Haritaya KPSS yasanı
Milyonlarca adayın 
sınav yapıldığı 
okulların duvarların
da artık Türkiye har
itası dahil hiçbir 
araç gereç yer 
almayacak 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(KPSS) ve 
Yükseköğretime

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞOlteLh 
ÖÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

Geçiş Sınavı (YGS) 
gibi milyonlarca 
adayın girdiği 
sınavlarda, salon
ların duvarları boş 
kalacak. Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Yusuf 
Büyük, konuyla ilgili 
olarak 81 il milli 
eğitim müdürlüğüne 

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

bir yazı gönderdi. 
Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi 
Başkanlığı'nın 
(ÖSYM) sınav 
hizmetlerinin yerine 
getirilmesinin tüm 
aşamalarında, 
konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbir

liği yaparak gerekli 
güvenlik tedbirlerini 
aldığına dikkat 
çeken Müsteşar 
Yardımcısı Büyük, 
sınav yapmaya 
uygun yurt genelin
deki mekânların 
ÖSYM tarafından 
kullanıldığını hatır
lattı.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

KAŞCDC 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. g e m I i kko rfezg azetes i. co m
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Maline vergi borçlularını ilan edecek
Maliye Bakanlığı, 
250 bin lira ve daha 
fazla vergi borcu 
olanları vergi 
dairelerinde 10-25 
Aralık tarihlerinde 
ilan edecek.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği'ne göre, ilgili 
mevzuatın Maliye

Bakanlığı'na verdiği 
yetkiye istinaden, 
vergi borçluları ilan 
edilecek. 250 bin lira 
ve daha fazla borcu 
olan mükellefler, 
Türkiye genelindeki 
vergi dairelerinde 
(vergi dairesinin ilan 
koymaya mahsus 
yerlerinde asılmak 
suretiyle) 10-25 
Aralık, Gelir İdaresi

Başkanlığının inter
net sitesinde ise 25- 
31 tarihlerinde 
arasında ilan 
edilecek.
Maliye Bakanlığınca 
yapılacak duyuruda, 
31 Aralık 2013 tarihi 
itibarıyla vadesi 
geldiği halde 30 
Kasım 2014 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş 
bulunan ve nev'i

itibarıyla 293 Sıra 
Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile açıklama 
kapsamına alındığı 
belirtilen vergi ve 
cezalar ile 
1 Haziran 2013-31 
Mayıs 2014 
tarihleri arasında 
kesinleşen 
tarhiyatlar dikkate 
alınacak.

Organik tarım desteklemeleri belli oldu
Organik tarım 
desteklemeleri kap
samında meyve 
sebze üretim alanları 
için dekar başına 70 
lira ödeme yapıla
cak.
Organik Tarım 
Destekleme (OTD) 
Ödemesi
Yapılmasına Dair 
Tebliğ (NO: 2014/45) 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Buna göre, çevre, 
insan ve hayvan 
sağlığına zarar 
vermeyen bir tarım
sal üretimin yapıl
ması, doğal kay
nakların korunması, 
tarımda 
sürdürülebilirlik, 
izlenebilirlik ve gıda 
güvenliğinin sağlan
masına yönelik 
organik tarım yapan 

çiftçilerin birim alan 
üzerinden desteklen
mesine ilişkin 
usul ve esaslar 
belirlendi.
OTD ödemesi, 
Organik Tarım 
Yönetmeliğine 
göre organik tarım 
yapan, Organik 
Tarım Bilgi 
Sisteminde (OTBİS) 
ve Çiftçi Kayıt 
Sisteminde 
(ÇKS) 2014 ile 2015 
üretim yılında kayıtlı 
olan ve OTD 
uygulamalarıyla 
ilgili belirtilen usul 
ve esaslara göre 
başvuru yapan 
çiftçilere yapılacak. 
OTBİS ve ÇKS'de 
2015 üretim yılında 
kayıtlı olma şartı, 
kesin icmallerin 
alınış tarihi olan 15 
Mayıs 2015 tarihinde 
kayıtlı çiftçileri kap-

sayacak. 
OTD ödemesi, 
Organik Tarım 
Yönetmeliği'ne göre 
organik tarım 
yapılan, söz konusu 
iki sistemde 2014 ile 
2015 üretim yılında 
kayıtlı aynı arazilere 
yapılacak. Meyve 
sebze üretim alanları 
için Geçiş süreci-2,

Geçiş süreci-3 ve 
organik statüde yer 
alan ürünlere dekar 
başına 70 lira, tarla 
bitkileri üretim alan
ları için Geçiş süre- 
ci-2, Geçiş süreci-3 
ve organik statüde 
yer alan ürünlere 
dekar başına 10 lira 
destekleme ödemesi 
yapılacak.

ödemeden faydalan
mak isteyen çiftçiler, 
12 Ocak-27 Mart 
2015 tarihleri arasın
da mesai saati 
bitimine kadar OTD 
başvuru dilekçesiyle 
ÇKS'de kayıtlı olduk
ları il/ilçe müdürlük
lerine başvuracak. 
Çiftçilerin 
OTBİS ve ÇKS'de

2014 ile 2015 üretim 
yılında kaydı 
olması gerekecek, 
il/ilçe müdürlükleri 
tarafından en 
geç 8 Nisan 2015 
tarihine kadar OTD 
ödeme icmalleri 
oluşturulacak. 
OTBİS ve ÇKS'de 
2014 ile 2015 üretim 
yıllarında kayıtlı 
olmayan araziler, 
ÇKS'ye kaydı yapıl
mayan araziler, 
kamu arazileri 
üzerinde yapılan 
doğadan toplama 
alanları, kadastro 
geçmemiş birim
lerde, tapu sicil 
müdürlüklerinden 
onaylı tapu zabıt 
kaydına sahip 
olmayan çayır 
vasıflı araziler bu 
uygulama kapsamı
na alınmayacak.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

ULHkkll ILLLtUNLAH HIŞMI UAIHLLLH ULNI1UIUUUSU
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
Pemukkelo ®1
DENİZ UÇAĞI ® 1
Pagasua Akml» Seyahat ®1
METRO ®1
Aydın Turtam ®i
SOzar Turtam ® 1
Kanberofilu-Eaadaa S1
Anıtur ®1
Kamil Koç S1

HASTANELER

B 
E 
R

Dwl(t Hastanesi 
Sahil Dav. HasL
Mer.Sag.OcaÇı
Tomok.y Tomografi
Konur Tıp Mrk.

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

517 34 00

513 05 29
514 80 05

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

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

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

121
186

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

513 13 64
524 85
513 10
513 10
513 77
513 18 
513 71

86
92

46
66

513 45 21 -23 
51345 20
513 24 32 
514 57 96
513 23 25

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

(212) 515 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 00 31

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYİN 
YIL : 42 SAYI: 4983 

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)

■kılını MI
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-I 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30
AZAZİLDÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKSrfezl

GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİRMARKA...

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...
, SzJtginJbircan Oakr Oburnan,

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 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAILmanastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.coni - www.ilan.oom.tr/manastiremlak

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


KAVLAK1

DOĞANIN HAZÎNESİ
Kestane Şekeri fl 
[Yöresel Reçelleri 
Kozmetik Ürünler

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

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

[kavlak] 1HE3H ;(kaylak]

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklâl Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelekj www.kavlak.com.tr

26 Eylül 2014 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

wuiw.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinlijemlak.com

Gemlik Zeytin Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşli, bu yıl rekoltenin çok düşük olduğunu söyledi

Güne Bakı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Orhangazi’ye kısa bir tur..
Dün, bir iş nedeniyle komşu ilçe Orhanga 

zi’ye gitmem gerekti.
Uzun süredir Orhangazi’ye gitmediğim 

için bu gidişimde bazı gözlemlerde bulun
dum.

Bugün, sizlerle bu gözlemlerimi paylaş
mak istiyorum.

Tarihin değişik süreçlerinde, bir kıyı kasa 
bası olan Gemlik, hep önem taşıyan bir 
stratejik bir yerleşim birimi olmuştur.

Bursa’ya ve İstanbul’a yakınlığı, bilhassa 
deniz ulaşımı, bunda önemli yer tutar. 4’de

Gemlik Zeytin Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Beşli gazetemize yaptığı 
açıklamada, kooperatifte rekolte atımlarına 24 
Eylül 2014 Çarşamba günü başladığını, 24 
Ekim 2014 Cuma günü mesai sonuna kadar 
devam edeceğini açıkladı.
Beşli, üretici ortakların rekolte beyannamesi 
vermesi aşamasında her türlü kolaylığın sağ 
/anacağını, ancak; tüm ortakların konunun 
hassasiyeti gereği rekolte beyannamelerini 
süresi içerisinde ve doğru bir şekilde beyan 
etmelerini istedi. Haberi sayfa 2’de

HAYVAN BARINAĞI İÇİN İLK ADIM
Gemlik Belediyesi’nin Adliye Köyü Mevkiinde'Mal Müdürlüğü’nden tahsisi istediği 36 
dönümlük arazide yapılacak olan Modern Doğal Hayvan Bakım Barınağı için adım atıldı. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bölgede hayvan severlerin konaklayacağı ahşap evlerde 
inşa edeceklerini, ayrıca piknik alanları, idari merkezi ve çeşitli aktivitelerin sağlanabile
ceği tesisler de inşa edileceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

II 0 do V o

OZBMKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Aykent ile hedeflerinize doğru"

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

ÖĞRENC|LER;

HoşgörülGdur, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 'T/? m®iö/
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, |L>lrjUÇ ? .’ttt ‘ Yr jR a x

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, BrMS?'T'-v - 7 tok ‘
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi f r' f <

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir L ! Jl | illi,® i İlil» 10 Lı ■ mili ı fa fa.»» ■LraftL.'vFi 
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini

ispatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır. îlmgg.W- ■ <u . - J_ _

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahceler 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
wuiw.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinlijemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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İmlH KOOPERATİFİNDİ MM DÖHEMIBAŞLAPI
2014/2015 ürün alım 
dönemi için rekolte 
beyannamesi verme 
süresi 24 Eylül 
Çarşamba günü 
başladı.
24 Ekim Cuma günü 
mesai bitimine kadar 
sürecek olan rekolte 
beyannamesi alım- 
larına kooperatifte 
devam edilecek. 
Ancak yapılan plan 
çerçevesinde 
köylere de akşamları 
gidilerek zeytin 
üreticilerinin rekolte 
verme işlemleri 
kolaylaştırılacak. 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
bölgemizde bu yıl 
rekoltenin çok 
düşük olduğunu ve 
hatta bazı yerlerde 
hiç zeytin bulun
madığını belirterek, 
rekolte ahmları için 
şunları söyledi: 
“Kooperatifimiz 
rekolte âiimiâfinâ 24 
Eylül 2014 Çarşam
ba günü başlamış 
olup, 24 Ekim 2014 
Cuma günü mesai 
sonuna kadar 
devam edecektir. 
Bu dönem içerisinde 
yeni anasözleşme 
mizin yani değişen

kooperatif tüzüğü 
nün getirdiği bazı 
kriterlere göre üreti
ci ortakların rekolte 
beyannamesi vere
ceğini belirten 
başkan bu kriterler 
ise şunlardır: 
Ortakların beyan 
ettiği rekolte miktarı, 
ortaklık giriş beyan
namesindeki taahhüt 
miktarından fazla, 
250 kg’dan aşağı 
olamayacak, 
Ortakların rekolte 
beyannamesinde 
taahhüt ettiği miktar, 
yağlık dahil kooper
atife teslim edeceği 
tüm ürünleri 
kapsayacak, 
Rekolte beyan
namelerine alınacak 
rekoltenin kalibraj 
dağılımın iriboy 
(200-260 dane/kg) 

ortaboy (270-350 
dane/kg) küçükboy 
(360 ve yukarısı) ve 
yağlık şeklinde gös
terilecek.
Rekolte beyanname
si vermeyen ortak
lardan kesinlikle 
ürün alınamayacak” 
Öte yandan; Gemlik 
merkez de oturan 
ortakların koopera 
tife ulaşımlarının 
kolay olduğunu ve 
mesai saatleri 
içerisinde koope 
ratife gelerek rekolte 
beyanlarını vere
bildiklerini söyleyen 
Beşli, bu yıl yine 
çalışma bölgemiz 
içerisinde yer alan 
Bursa’nın Gemlik, 
Osmangazi ve 
Kestel ilçelerine 
bağlı köyler ile 
Yalova ilinin Armutlu

İlçesi ve bağlı köy
lerine yapılan bir 
plan çerçevesinde 
kooperatif 
memurlarının 
akşamları mesai 
saatinden sonra 

Rekolte beyannamesi alımı köy ziyaret programı:
TARİH KÖY/MAHALLE ADI
29.09.2014 Alaşar - Demirtaş
30.09.2014 Ovakça - Karabalçık - Dürdane
01.10.2014 Selçukgazj - Seçköy - Avdancık
02.10.2014 Büyükkumla - Küçükkumla - Karacaali
08.10.2014 Fıstıklı - Armutlu - Mecidiye
09.10.2014 Narh - Kapaklı
10.10.2014Engürücük - Kurşunlu - Gençali
13.10.2014 Şahinyurdu - Cihatlı
14.10.2014 Umurbey - Adliye
15.10.2014 Merkez - Kurtul - Yeniköy
16.10.2014 Muratoba - Katırlı - Hamidiye
17.10.2014 Çataltepe

saat 18.00 gibi 
giderek ortaklardan 
rekolte beyannamesi 
alacağını ifade etti. 
Köy ziyaret progra 
mim da veren 
Başkan Beşli, üretici 
ortaklarımızın 
rekolte beyannamesi 
vermesi aşamasında 
her türlü kolaylığın 
sağlanacağını, 
ancak; tüm ortak
ların konunun has
sasiyeti gereği 
rekolte beyanname 
lerini süresi içerisin 
de ve doğru bir 
şekilde beyan 
etmelerini istedi. 
Başkan Beşli, 
“Ortaklarımızın 
rekolte beyannamesi 
konusunda hassas 

davranmasını ve 
belirtilen süre 
içerisinde beyan
name vermeleri 
gerektiğini önemle 
hatırlatmak istiyo
rum. Çünkü; hiçbir 
ortağımın hele hele 
bu gibi zeytin 
rekoltesinin çok 
düşük olduğu bir 
yılda mağduriyet 
yaşamasını şahsım 
ve yönetim kurulu 
arkadaşlarım asla 
istemeyiz. 
2014/2015 iş yılı 
ürün alım döneminin 
şimdiden ortak
larımıza, koopera 
tifimize, birliğimize 
ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

Ticareı ne Saıaıi Odasını Mîl ayı loılanası namlılı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Eylül 
ayı toplantısı, 
oda meclis salonun
da yapıldı.
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir başkan
lığında, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra 
oda danışmanların
dan avukat Aybars 
Yılanlı’da katıldı. 
Avukat Yılanlı’nın 
son çıkan torba 
yasasında oda 
üyelerinin 
bilgilendirilmesi 
için yapılan ve 
yapılacak olan

çalışmaları anlat
ması ile devam eden 
toplantıda, bir önce

ki döneme ait hesap 
cetvelleri ince
lenerek karara bağ

landı.
Vergi dairesinden 
kaydı silinen çok

sayıda şirketin 
oda borçlarının 
silinmesinin de

karara bağlandığı 
GTSO Eylül ayı 
toplantısında ayrıca 
Bosna Hersek 
Ekonomik işbirliği 
ziyaret talebi de 
değerlendirildi. 
Mart ayı içerisinde 
TOBB’da düzen
lenecek olan 
Meclis üyeleri 
bilgilendirme 
seminerine de katıl
ma kararı alan 
GTSO meclis 
üyeleri, son olarak 
önceki hafta düzen
lenen Karadeniz ve 
Batum iş gezileri ile 
alakalı değer
lendirmelerde 
bulundular.

/Gemlik Körfez* www.gemIikkorfezgazetesi.com

http://www.gemIikkorfezgazetesi.com
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Uyuşturucu Oııerasyonu: 19 fiiizalu
Bursa'da uyuştucu 
satıcılarına karşı 
önlemlerini artıran 
Emniyet Müdürlüğü, 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi, 
özel Harekat ile 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü'nde 
görev yapan 550 
polisle operasyon 
başlattı. Merkez 
Yıldırım ilçesinde 
Meydancık, 
Selimzade, Hoca 
Taşkın, Kayhan, Ebu 
İshak, Elmas 
Bahçeler ve Yeşil

Kamyoneiin Camlığı Httosikletli flğır Yaralanılı
İnegöl’de, kamyo
netin çarptığı moto
sikletli. 25 yaşındaki 
Yusuf İlhan ağır 
yaralandı.
Kaza gece meydana 
geldi. İnegöl'den 
Yenişehir yönüne 
giden Yusuf İlhan'ın 
yönetimindeki 
motosiklete, çalıntı 
olduğu sanılan ve 
üzerinde plaka 
bulunmadığı belir
tilen kamyonet 
çarptı. Sürücünün

Ağaçtan düsen kadın ölümden döndü
İnegöl'de, ceviz âğa 
çından düşen yaşlı 
kadın yaralandı. 
Eskikaracakaya 
Mahallesi'ndeki 
bahçelerine giden 
50 yaşındaki Fatma 
Yıldız, silkelemek 
için ceviz ağacına 
çıktı. Ağacı salla
maya çalıştığı sıra
da dengesini kaybe
den kadın, toprak

llıilıi$iııinölinıineneğenolaıııaıılıBıırsa'ğa)ialıalaniı
Yalova'da, bir hafta 
önce uyuşturucu 
satıcıları olduğu 
iddia edilen kişiler 
arasında çıkan 
çatışmada 2 kişinin 
ölümüne sebep 
olan zanlı Bursa'da 
yakalandı.

mahallelerinde 
savcılıktan alınan 
izin ile 18 eve bu 
Sabah baskın yapan 
polisler, satışa hazır

hale getirilen ecsta- 
cy, esrar, bonzai, 
metamfetamin ele 
geçirdi. Alfa isimli 
özel eğitimli

aracı bırakarak 
kaçtığı kazadan 
sonra ağır yaralan 
Yusuf İlhan, yoldan 

zemin üzerine

Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
hafta çarşamba 
günü Roman 
mahallesi olarak 
bilinen Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde uyuş
turucu ticareti yap
tığı iddia edilen 

geçenler tarafından 
görüldü. Haber ver
ilmesi üzerine gelen 
112 Acil Servis 

düşerek yaralandı.

B.D. (28), kendisi 
gibi uyuşturucu sat
tığı ileri sürülen 
Ertan Yüklen (34) 
ile kendisini polise 
ihbar ettiği gerekçe
siyle tartışmaya 
başladı.
Yumruklaşmayla

Narkotik köpeğinin 
de kullanıldığı 
operasyonda 4'ü 
kadın 19 kişi gözaltı
na alındı. Üç saat 
süren operasyonda 
polisler, yolda ve 
okul önlerinde 
yürüyen şüpheli 
kişilerin kimlik 
kontrollerini 
yapıp araçlarda 
arama da yaptı. 
İki ay önce aynı 
mahallelere 
yapılan baskınlarda 
gözaltını alınan 
24 kişi tutuklan
mıştı.

ekipleri ilk müda
halesini yaptıkları 
yaralı Yusuf İlhan'ı 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
götürerek yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına 
aldı.
Polis üzerinde 
plaka bulunmayan 
kamyonetin kaçan 
sürücüsünü tespit 
edebilmek için 
araştırmalara 
başladı

Yaralı kadın, olay 
yerine gelen 112 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yıldız'ın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı, 
olayla alakalı 
tahkikatın sürdüğü 
bildirildi.

başlayan 
kavgada, arabasın
da bulunan pompalı 
tüfeği alan B.D., 
Yüklen'e ateş etti. 
Silahtan çıkan saç
malar Ertan 
Yüklen'in göğsüne 
isabet etmişti.

BaKır kabloları 
çalarken hatıra 

fotoğrafı çektiler
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri tarafından 
şüphe üzerine dur
durulan bir traktör 
römorkunda iki 
adet av tüfeği, bu 
tüfeklere ait fişek
ler, tabanca mermi
leri, kesici aletler 
ile bir de fotoğraf 
makinası ele geçir
ildi. Fotoğraf maki- 
nasında zanlıların 
bir taşocağı trafosu 
içerisindeki pano 
ve bakır kabloları 
sökerken çekilmiş 
fotoğraflarının 
bulunması dikkat 
çekti.
Edinilen bilgiye 
göre; Bursa İl 
Jandarma Komu 
tanlığı ekipleri, 22 
Eylül 2014 günü 
saat 02.30 sıraların
da Orhangazi 
Üreğil Mahallesinde 
bulunan bir taşo
cağı bölgesinde 
önleyici kolluk 
devriye faaliyeti 
esnasında şüphe 
üzerine Ç.B. isimli 
şahıs yönetiminde
ki bir traktörü dur
durdu. Traktörün 
römor kunda 
yapılan kontrolde; 
1 adet ruhsatsız 
pompalı tüfek, 1 
adet dürbünlü ruh
satsız otomatik av 
tüfeği, 4 adet 7.65 
mm çapında taban
ca fişeği, 25 adet 
av tüfeği fişeği, 
hırsızlık olayında 
kullanılabileceği 
değerlendirilen 1 
adet el telsizi, 3 
demir kesme

KfiŞ€D€ 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

makası ile Ter tane 
el feneri, eldiven, 
balta, kürek, tırmık 
ve kazma ele geçir
ildi. Ayrıca römork
ta E.T. isimli şahsa 
ait nüfus cüzdanı, 
Y.A. isimli şahsa ait 
kredi kartı, M.G.’ye 
ait bankamatik kartı 
ile 1 adet fotoğraf 
makinesi ele 
geçirildi.
Olayla ilgili soruş
turmayı derin
leştiren İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, şüpheli E.T. ve 
Ç.B. isimli şahıs
ların yaklaşık 15 
gün önce 
Orhangazi-Üreğil 
Mahallesi böl
gesinde bulunan 
bir taş ocağından 
çaldıkları 1 kamyo
net dolusu bakır 
kabloyu Gemlik 
ilçesinde bulunan 
bir lojistik şirketine 
bıraktıkları, şüpheli 
Y.A. diğer şüphelil
er E.T. ve Ç.B.’ye 
ekonomik ve lojis
tik destek sağladığı 
tespit edildi. Aynca 
yakalanan traktör 
içinde bulunan ve 
şüpheli E.T.’ye ait 
olduğu değer
lendirilen fotoğraf 
makinesinin 
yapılan incelemede 
hırsızlık yaparken 
kendi kendilerine 
çektikleri (hırsızlık 
olayının meydana 
geldiği taşocağın- 
dan trafo içerisin
deki pano ve bakır 
kabloları sökerken) 
fotoğrafların bulun
duğu tespit edildi.
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Güne Bakı; MODEBH BABIHIIKICIH UDİM MİLDİ
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Orhangazi’ye kısa bir tur..
Gemlik bu tarihsel süreç içindeki yerini 

korudu.
Bu nedenle çevresindeki kasabalar Gemlik 

kadar gelişemedi.
Cumhuriyet döneminde ise, ilçe nüfusu bil

hassa 1970’li yıllardan sonra artarken, Gem 
Hk'in tarım ve turizm kenti olmaktansa, sanayi 
kenti olmasını yerel yöneticilerimiz uygun 
buldu.

Bu nedenle hızlı bir sanayileşme, çevre kir 
liliği ve nüfus artışı patlaması yaşadık.

Öyle ki, tarım arazisi olan alanları yapılma 
ya, yerleşime açtık.

Bir yandan da birilerine rantlar sağlandı.
Gemlik bugün bunun sıkıntısını çekerken, 

komşu ilçe Orhangazi, gelişime kapalı, tarımla 
uğraşan bir köydü.

Orhangazi’nin de 1980’li yıllarda sanayiye 
açılmasıyla bu komşu kasabamızda da büyük 
bir nüfus patlaması yaşandı, ardından yapılaş 
ma ve göçler başladı.

Sanayi kent yapısını değiştiriyor.
Yerli halk ile göçmenlerden oluşan nüfus 

kimliği, bugün Orhangazi’de Türkiye’nin her 
köşesinden gelen nüfusu içinde barındırıyor.

Bizim yerel yöneticilerimizin dar ufuklu 
olması, bir şok önceliği Orhangazi’ye kaptırdı.

Dünyaca ünlü Gemlik Zeytininin merkezi 
olan Gemlik, artık merkez olmaktan çıktı.

Bunun nedeni, Gemlikli zeytin satıcılarını bir 
araya toplayacak uygun bir araziyi imar plan
larında tüm istemlere karşı ayırmamalarıdır.

Orhangazi’ye gelmeden, yolun sağında bir 
girişimcinin yapılan plan değişikliği ile kur
duğu M ARZIM Zeytin Alım Satım Merkezi, 
Gemlikli birçok zeytin tüccarını da Orhangazi’ 
ye götürdü.

Gemlik’in neyi kaybettiğini gidip orada 
görün.

Kent içinde kalan Marmarabirlik depoları da 
aynı alanın bir köşesinde, ana yola karşı gör 
kemli bir şekilde yerini atmış.

Bundan önce Karsak Boğazı’nda İzmir, Geb 
ze otobanı çalışmaları almış yürümüş.

Gebze’ye bağlayan yol asfatlanmış, bir yan
dan geçit bile verilmiş.

Marzim’den Orhangazi’ye kadar işletmeler 
yerlerini almış.

Kent girişinden itibaren, büyük bir ticari 
canlılık sizi karşılıyor.

Yapılaşmanın İznik Gölü’ne doğru kaymasını 
doğru bulmadım.

Oysa Orhangazi’nin yapılanması Gemlik gibi 
zayıf toprağı olan Ovaya değil, sağlam zemin 
li, boş bulunan yamaçlara kaydırılmalıydı.

Yeni Orhangazi Belediye yönetimi, kentte 
a'fıyapı sdreı’oeı’ııgı 'oaş'ıdtmış.

Her yer kazılmış.
Ama bir altyapı seferberliği gözleniyor. 

Orhangazi’nin ana caddeleri dışında arka so 
kak aralarında, Yalova’ya giden iç yolda ticari 
işletmeler, Gemlik’i ikiye katlayacak kadar çok 
ve çeşitli.

Marka olarak bilinen her marka girmiş Orhan 
gazi’ye.

Bu canlılık, Gemlik’in nüfusunun yarısı ka 
dar bir ilçede beni şaşırtmadı desem, hata 
yapmış olurum.

Bence, bunda Orhangazi’nin zengin köyleri 
nin etkisi de var.

Bursa’ya Gemlik’ten daha uzak olmasının 
da.

Orhangazi de birkaç meslektaşımı ziyaret 
etme fırsatı da buldum.

Büyükşehir Belediye sınırlarına alınan 
Orhangazi’nin AKP’li milletvekili bile var.

Bu bile bizdeki siyasetin hafifliğini göster
miyor mu?

Yakın bir tarihte Pazarköy olarak bilinen 
Orhangazi’nin köy olmaktan çıktığını, Gemlik’i 
birçok konuda solladığını göreceksiniz.

Gemlik Belediye 
si’nin Adliye Köyü 
Mevkiinde Mal 
Müdürlüğü’nden 
tahsisi istediği 36 
dönümlük arazide 
yapılacak olan 
Modern Doğal 
Hayvan Bakım 
Barınağı için ilk 
adım atıldı.
Arazide inceleme 
de yapan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Bursa’nın en 
büyük modern 
hayvan barınakların
dan birisi olacak 
bölgede alt yapı ve 
üst yapı çalışma 
larının başladığını 
açıkladı. 
Fen İşleri Müdürü 
Rıdvan Çakmak, 
Park Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal ve Sağlık 
İşleri Müdürü Sami 
Beki ile birlikte barı
nak bölgesinde 
araştırma ve 
incelemelerde 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
sahipli, sahipsiz tüm 
köpeklerin doğal 
ortamda yaşama 
şansı bulacakları

Ysiit 'tmetll ıılıManmlati etsiiliilsr literilnıer
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanlığın 
dan yapılan açıkla
mada, Ankara’da 
yapılan Başkanlar 
Kurulu toplantısında 
alınan emekliler ile 
ilgili kararların yeni 
hükümete bildirildiği 
açıklandı.
Komşu ülkelerde 
yaşanan bölünme ve 
terörün insanlığa 
verdiği acıların sona 
ermesini Birleşmiş 
Milletler öncülüğün 
de bu konuda karar 
alınmasını, ülkelerin 
toprak bütünlüğüne 
zarar veren ve 
insanların ölmesine 
neden olan oluşum
lara son verilmesi 
barış ve huzur 
ortamının sağlan
ması istendi.

alanda her türlü, 
ameliyat, bakım ve 
korunmanın da 
yapılacağını bildirdi. 
Bölgede hayvan 
severlerin konakla 
yacağı ahşap evler 
de inşa edeceklerini, 
ayrıca piknik alan
ları, idari merkezi ve 
çeşitli aktivitelerin 
sağlanabileceği 
tesisler de inşa 
edileceğini açık
layan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, uzun vadede 
Modern Doğal Hay 
van Bakım Merkezi 
ne “Hayvanat 
Bahçesi”de eklene

Hüseyin (Yener

Açıklamada, 62. 
Hükümetin emeklile 
rin karşı karşıya 
kaldığı sorunları 
kapsamlı olarak ele 
almaları, başta 
emekli aylıklarındaki 
eşitsizliklere çözüm 
getirilmesi istendi. 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı Hüse 
yin Yener, alınan 

bileceğini vurguladı. 
İnsanların yanı sıra 
insanların can dos 
tu, sokak hayvan
larının da yaşam 
standartlarını artır
mayı hedefledikleri
ni kaydeden Yılmaz, 
“Büyük bir projenin 
il adımını attık. 
Bölgenin etrafını 
tellerle çevirdik. Alt 
yapı ve üst yapı 
çalışmalarını aynı 
anda başlatıyoruz. 
Çevre düzenlemesi 
nin yanı sıra, idari 
bina, hayvan sever
lere konaklama mer 
kezleri, piknik alan
ları da yapacağız.

kararlar arasında 
2000 yılından sonra 
emekli olanların 
mağdur edildiği bir 
süreç işletildiğini, 
özellikle 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile 
emekli aylıklarını 
düşüren hesaplama 
sisteminin değiştiril 
mesi gerektiğini,

Özellikle sahipli ve 
ya sahipsiz tüm so 
kak köpekleri bura
da güvenli biçimde 
doğal ortamda yaşa
ma imkânı bulacak
lar” dedi.
Uzun vadede bölge 
nin sosyal ve kültü 
rel faaliyetlere de 
hizmet verebilmesi 
için ve hayvan 
sevgisinin gelecek 
kuşaklara da 
aktarılabilmesi için 
bölgeye hayvanat 
bahçesi de yapabile
ceklerini bildiren 
Yılmaz, projenin 
Gemlik’e hayırlı 
olmasını diledi.

2000 sonrası emekli 
olanların aylıkların
daki eşitsizliklerin 
giderilmesi için gös 
terge sistemi baz ah 
nacak şekilde inti 
hakların yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Yener, kamu çalışan
ları için toplu sözleş 
me ile elde edilen 
haklar memur 
emeklilerine uygu
landığı biçimde 
işçi ve Bağkur 
emeklilerine de 
uygulanmasını iste
di. Torba Yasası’nda 
emekli aylıklarındaki 
eşitsizliği giderecek
lere yer verilmeme 
sinin önemli bir 
eksiklik olduğunu 
söyleyen Yener, yeni 
Torba Kanunu’nda 
bu değişikliğe yer 
verilmesini istedi

KAYIP K102380901NOLU AMATÖR DENİZCİLİK BELGEMİIlHIir KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. YÜKSEL UYSAL
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AYRINTI
Erhan İZGİ

EYLÜL AYINDA AĞVA VE KEFKEN (2)
Dünden devam...
Ağva:
Daha önce 

gördüğümüz bir yer 
Ağva. Ancak fazla 
tanıma olanağı bula
mamıştık. Gece saat 
22.oo civarında 
Köyden Ağva’ya 
doğru yola çıkıyo 
ruz. Yollar oldukça 
tenha, biraz virajlı, 
hanımlar virajlardan 
etkileniyor.

Ağva, iki dere ara 
sındaki köy anlamı
na geliyormuş. 
Göksu ve Yeşilçay 
denize ulaşırken 
getirdikleri toprak
larla Ağva köyünün 
arazisini meydana 
getirmişler. Göksu 
büyük bir ırmak; 
ancak daha önce 
denize dökülürken 
sonradan Karade 
niz’in dalgaları bu 
derenin ağzını kum
larla kapatmış. 
Fakat yağmurlar 
fazla yağıp suyun 
debisi yükselince 
Göksu’nun denize 
çıkışı kepçelerle 
açılarak tehlike 
önleniyormuş. Yarın 
hem burayı hem de 
Yeşilçay’ı gezip 
göreceğiz, o zaman 
daha ayrıntılı...

Ağva’nın tarihsel 
kimliği oldukça 
kanşık. Hititler, 
Frigler, Romalılar ve 
OsmanlIların kültür
lerinin kesiştiği yer 
olarak bilinmektedir. 
Ortaya çıkan bulun
tular Ağva’nın 7.yy 
*a kadar uzandığını 
göstermektedir.

Gece saat 23.oo’e 
doğru ilerliyor. 
Günün yorgunluğu 
nu hissetmeye 
başlıyoruz. Fakat 
erkeklerin yatmaya 
pek niyeti yok. 
Liman Motel’e gidip 
odalarımıza yer
leşiyoruz. Ahşap, 
sade, küçük; ama 
şirin mi şirin güzel 
bir motel, aynı 
zamanda denize 
sıfır... Zaman 
yitirmeden motelin 
girişinde erkekler 
buluşup akşam 
gezisine çıkıyoruz.

İnsanların birçoğu 
evlerine çekilmiş. 
Tatil sezonu da bit
tiği için kent bir yal

nızlığa terkedilmiş 
sanki.

Sokakları adeta 
köpekler istila 
etmiş, kedilerin de 
onlardan aşağı kalır 
yanı yok... Öylesine 
çok sokak köpeği 
ve kedi var ki size 
kendilerini sevdir 
mek için yapmadık
ları numara kaimi 
yor. Paçalarınıza 
sarılıyorlar, ilgi ve 
sevgi bekliyorlar 
mamadan önce. 
Yüreğinizde sevgi 
varsa mutlaka 
karşılık verip sevi 
yorsunuz onları.

Hava ılık, güzel bir 
sonbahar gecesi... 
Ay gökyüzünde 
sanki bize gülüm
süyor. Deniz, ay 
ışığının yansımasıy
la parıl parıl yanı 
yor. Yeşilçay’ın gi 
rişindeki restoran
larda üç beş kişi her 
halde son yudum
larını çekiyorlar. 
Fenere doğru gidi 
yoruz. Geniş bir 
kumsal yarına bizi 
bekliyor. Balıkçı 
teknelerinin Karade 
niz’e açıldığını, 
bazılarının da 
Yeşilçay’a girdiğini 
görüyoruz. Derenin 
her iki tarafının 
çıkışına uzunca 
dalga kıran yap
mışlar ve her iki uca 
da birer deniz feneri 
konuşlandırılmış. 
Balıkçı tekneleri ve 
sandallar için güven 
ii bir barınak oluştu
rulmuş.

Sabahleyin erken 
kalma düşüncesiyle 
motele dönüyoruz. 
Motel üç katlı 
görünüyor. Daracık 
merdivenlerden oda 
larımıza çıkıyoruz. 
Sabah 7’de buluşup 
yürüyüş yapacağız. 
Sessizce bize ait 
odaya çıkıp hiç 
zaman yitirmeden 
duş alıp hemen 
yatıyorum. Güzel ve 
rahat bir uyku 
çekiyorum.

Erken kalkma 
alışkanlığım olduğu 
için sabah saat 6.30 
uyanıyorum, perde 
yİ açıp dışarı bakı 
yorum. İn cin top 
oynuyor, kimseler 
yok. Zamanın

geçmesini bekler 
ken sabah duşumu 
alıyorum.
Gürültüme eşim 
uyanıyor, sabahın 
köründe beni uyan 
dırdın, başkalarını 
bari uyandırma diye 
uyarıyor. Giyiniyor 
ve rüzgârlığımı 
geçiriyorum sırtıma, 
fotoğraf makinemi 
de alıp yallah 
dışarı... Sabah 
fırçasını yediğim 
için arkadaşların 
hiçbirini telefonla 
arayamıyorum, yal
nız dolaşmayı tercih 
ediyorum.

Gerçekten dışarda 
sadece sokak 
köpeklerini görüyo
rum. Güneş henüz 
gecenin yerini ala
mamış, eskilerin 
deyişiyle sanki bir 
kuşluk vakti. Ne 
tarafa gideceğime 
karar veremiyorum. 
Sabah saatleri 
oldum olası beni 
hep mutlu etmiştir. 
Nedendir bilmem 
kendine özgü bir 
güzelliği vardır bu 
saatlerin. Bu yüz
den de sabah saat
lerini çok severim.

Fenere doğru git
meye karar verdim. 
Yeşilçay’a Karade 
niz’den bir motorun 
girdiğini fotoğraflı 
yorum. Bir süre 
sonra da balıkçı 
motorları sıra sıra 
Karadeniz’e doğru 
çıkıyor. Sadece 
teknelerin motor 
sesini duyuyor
sunuz. İki kedinin 
ayaklarıma dolan 
dığını hissediyo
rum. Onları 
ezmemek için çok 
dikkatli olmam 
gerekli. Üç dört 
köpek de peşime 
düştü, ayrılmıyor
lar... Yanımda yiye
cek türü bir şey de 
yok onlara vereyim. 
Eğildim, kedileri ve 
köpekleri sevdim. 
Anlaşılan yiyecek 
bekliyorlar... 
Fenerden Karade 
niz’in sonsuz mavi 
liğini seyrettim uzun 
uzun. Denizden 
gelen hafif bir serin
lik yüzümü yalayıp 
geçiyor.
Rüzgârlığımı almak-

la iyi ettiğimi anlıyo
rum; çünkü duş alıp 
çıkmıştım.

Yoksa şifayı kap
mak içten bile 
ueğiîdıf bü havada. 
Fenerden geri 
dönüyorum. 
Amacım Yeşilçay’ı 
daha yakından tanı
mak. Gün doğarken 
Yeşilçay’ın 
fotoğrafını çekiyo
rum. Doğrusunu 
söylemek gerekirse 
çayın rengi yeşilden 
griye dönmüş, ismi 
ne pek uymuyor, 
epey de kirlenmiş. 
Arkamdan adımı 
söyleyen biri... 
Arkadaşım Ürer 
Bey. Seni uzaktan 
görünce dayana
madım ben de çık
tım. Sabah sohbeti 
koyulaşacak 
anlaşılan. Derenin 
girişinde salaş 
restoranlar ve 
kahveler görüyoruz. 
Ürer Bey’e sana bir 
sabah çayı ısmar
layayım diyorum. 
Dönüşte içeriz 
diyor. Yeşilçay 
boyunca ilerliyoruz. 
Lokantaların bittiği 
yerde sandalların ve 
teknelerin bağlan 
dığı hatta tamir 
edildiği küçük 
ahşap iskeleler 
görüyoruz.
Bakımsız, düzensiz, 
göze hoş görün
meyen bir manzara 
çıkıyor karşımıza. 
Yeşilçay’ın geleceği 
de pek parlak değil. 
İki yakasını ağaçlar, 

sazlar çevirmiş, 
çürümeye yüz tut
muş ahşap iskeleler 
ve kendi haline 
terkedilmiş Yeşilçay. 
Dereye yakın evlere 
ait sandallar bağlan
mış ağaçlara... 
Güzel bir görün
tüyle karşılaşmı 
yoruz, ben şahsen 
hayal kırıklığına 
uğruyorum. 
Umutlarımı da 
yitirmek istemiyo
rum. İlerisi belki 
daha güzeldir diye 
düşünüyorum. 
Söğüt ve kavak 
ağaçları, dereye 
yıkılmış kökleri 
çürümüş yaşlı 
ağaçlar, sazlıklar, 
dere ölüme, yok 
oluşa gidiyor, iç 
açıcı bir manzarayla 
karşılaşamıyoruz. 
Ağva’nın girişine 
kadar yürüyoruz 
değişen bir durum 
yok. Şehrin içinden 
motele doğru gidi 
yoruz. Sabah 
ekmeğini çıkaran bir 
fırından simit alıp 
daha önce gördüğü 
müz sabahçı kahve
sine doğru yürü 
yoruz.

Salaş bir çayevi, 
daha çok balıkçılar 
gelip gidiyor.

Çaylarımızı söy
leyip bir simidi 
ortaklaşa yiyiyoruz. 
Bu arada Ahmet 
Bey arıyor.

Çay içtiğimiz yeri 
tarif ediyoruz.

Birer çay daha içip 
kalkıyoruz.

Motelde kahvaltı 
saat O9.oo ‘da 
yapılacak.

Yavaş yavaş 
motele doğru...

Çok güzel bîr kum
sal uzanıyor 
önümüzde. Koy, 
gelenlere sıcacık 
kollarını açarak 
serin sularına bek
liyor, incecik kum
larıyla.

Çevrenize şöyle 
bir baktığınızda otel, 
motel ve pansiyon
ları görmeniz 
mümkün.

Her bütçeye uygun 
bir yer bulunabilir, 
öğrendiğimize göre 
burada tatlı su 
kefalı ve deniz ürün
lerinden yeme 
olanağınız var.

Köyden arkadaşla 
rımız da kahvaltıya 
gelmiş, bayanlar da 
inmişler motelin 
restoran bölümüne. 
Yürüyüşten sonra 
kahvaltı iyi gelecek 
anlaşılan.

Menü oldukça zen
gin sayılır.

Hem çaylarımızı 
içiyor hem de gezi 
programını yapıyo 
ruz.

İki saat serbest 
zaman, ardından 
Göksu’da tekne turu 
yapılacak.

Ben, Hüseyin ve 
Mehmet Bey terci
himizi denize 
girmekten yana kul
lanıyoruz.

Bayanlar alışverişe 
gidiyor.

Devamı yarın...
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Bursa Sryalıı için ortak eylem plam II

Uludağ Yaş Meyve 
ve Sebze İhracatçı 
lan Birliği (UYMSIB) 
Başkanı Salih Çalı, 
dünyada "Bursa 
siyahı" adıyla mar 
ka haline gelen 
siyah incir üreti
minin geliştirilmesi 
için bazı kurum ve 
kuruluşlarla ortak 
çalışma yürütmek 
istediklerini bildirdi. 
Osmangazi 
Belediye sinden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Çalı ve 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği (UİB) Genel 
Sekreteri Mümin 
Karacakayalılar, 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar'ı 
makamında ziyaret 
etti. Ziyarette 
konuşan Çalı, şun
ları kaydetti: "Bursa 
siyahında verimlilik 
ve kaliteyi artırmak 
için başta Osman 
gazi Belediyesi 
olmak üzere İlçe 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
Tuğu ve muhtarlık
larla bir araya gel
erek bu konuda bir 
eylem planı hazırla
mak istiyoruz. Birlik 
olarak Bursa siyahı
na gönül verdik.

Bursa siyahı, dünya 
da marka olmuş bir 
ürünümüz. Bursamı 
za has böylesine 
önemli bir ürünün 
korunup desteklen
mesi gerek. Osman 
gazi Belediyesinin 
ve Başkan Dün 
dar'ın bu konudaki 
hassasiyetini bili 
yoruz. Bursa siya 
hında üretim ve 
kaliteyi artırmak için 
incir fidanlarının 
bakımından üretici 
nin kullandığı ilaçla 
ra, tarlaların işlen
mesi ve temizliğine 
kadar her alanda 
ciddi bir çalışma 
yürütülmeli. Bu 
konuda başta Os 
mangazi Belediye 
miz olmak üzere 
İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ve incir 
üretimi yapan köy

lerimizin muhtarları 
ile bir araya gelip, 
bu konuda bir ey 
lem planı hazırla
mak istiyoruz." 
Çalı, geçen yıl 35 
milyon dolarlık incir 
ihraç ettikleri bil
gisini verdi.
Dündar ise Bursa 
siyahında verimlilik 
ve kaliteyi yükselt
mek, dünyada 
marka bilinirliğini 
artırmak için Osman 
gazi Belediyesi 
olarak gerekli has
sasiyeti gösterdik
lerini vurguladı. 
Bu konuda her yıl 
festival düzenledik
lerini hatırlatan 
Dündar, "Bu yıl 
14'üncüsünü düzen
lediğimiz Ovaakça 
İncir Festivalini 
uluslararası boyutta 
yapalım istedik.’’ 1 
dedi.

Türkiye iş Kurumu 
(İş-Kur) tarafından, 
Ağustos ayında 14 
bin 403 kursiyer, bin 
618 mesleki eğitim 
kursuna katıldı.
Kursiyerin yüzde 
57,4'ünü kadınlar 
oluşturdu.
İş-Kur verilerine 
göre, Türkiye'de 
Ağustos ayında bin 
618 mesleki eğitim 
kursuna 6 bin 135'i 
erkek, 8 bin 268'i 
kadın olmak üzere 
toplam 14 bin 403 
kursiyer katıldı.
İzmir 118 kurs ile en 
fazla kurş olan şehir 
olurken,. İzmir'i 111 
kurs ile İstanbul, 86 
kurs ile Çorum takip 
etti. En az kurs ise 
Hakkari, Şırnak.Bolu 
ve Tunceli illeri son 
sıralarda yer aldı. 
Program türlerine 
göre aktif işgücü 
kursların dağılımı 
şöyle: 
"Çalışanların mesle
ki eğitiminde 12 
kurs'ta 177 kursiyer, 
komisyon kaynaklı 
29 engelli kursunda 
287 kursiyer, kurum 
kaynaklı bir engelli 
kursunda 17, giri 
şimcilik eğitim prog 
ramında 133 kursta, 
3 bin 408 kursi yer, 
kurum kaynaklı 4

hükümlü kursunda 
53 kursiyer, işbaşı 
eğitim programında 
bin 68 kursta 2 bin 
169, garantili istih
dam 146 kursta 4 
bin 649 kursiyer, 
garantisiz istihdam 
301 kursta bin 130 
kursiyer, özel politi
ka 54 kursta bin 257 
kursiyer, İEP UMUM 
projesi 69 kursta 
348 kursiyer, MEK 
UMUM projesi 60 
kursta 908 kursi 
yer."
İllere göre kurs 
sayıları ise şu 
şekilde oluştu: 
"İzmir 118, İstanbul 
111, Çorum 86, Ada 
na 79, Ankara 56, 
Samsun 53, Bursa 
43, Uşak 40, Van 37, 
İsparta 32, Bitlis 31, 
Muğla 31, Adıyaman 
30, Sakarya 28, 
Hatay 26, Eskişehir 
25, Mersin 25, Koca 
eli 24, Aydın 24, 
Kırıkkale 23, Osma 
niye 22, Manisa 22,

Batman 21, Gazian 
tep 21, Giresun 21, 
Elazığ 21, Karabük 
21, Zonguldak 20, 
Kayseri 20, Şanlıur
fa 19, Malatya 19, 
Denizli 19, Konya 
19, Bayburt 19, 
Artvin 18, Rize 17, 
Siirt 17, Kahraman 
maraş 17, Trabzon 
17, Tekirdağ 16, 
Yozgat 16, Ağrı 16, 
Diyarbakır 16, 
Balıkesir 16, 
Antalya 15, Gümüş 
hane 15, Erzurum 
12, Nevşehir 11, 
Mardin 11, Bingöl 
10, Çanakkale 10, 
Kastamonu 9, 
Ardahan 9, Afyonka 
rahisar 8, Kırşehir 8, 
Amasya 8, Sinop 8, 
Kars 8, Bilecik 7, 
KIrklareli 6, Edirne 
6, Tokat 6, Kütahya 
6, Ordu 6, Kilis 6, 
Niğde 6, Çankırı 6, 
Aksaray 5, Erzincan 
5, Bartın 5, Karaman 
5, Düzce 4, İğdır 4, 
Sivas 4, Yalova 4

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

EN ÖZEL VO 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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Acil Müdahale Ekibi göreue hazır
İlçemizde dört yıldır 
faaliyet gösteren 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri bilindiği 
üzere kısa bir süre 
önce Bursa MAG- 
DER olarak il 
derneği haline geldi. 
İlçemizde Afet 
kültürü oluşturmak 
ve olası afetlere 
karşı hazırlanmak 
adına bir çok 
başarılı çalışmalar 
yapan Bursa MAG- 
DER Ekibi, 
bünyelerindeki yeni 
kurdukları Acil 
Müdahale ekipleri 
Eğitimine Afad 
eğitimleri ile start 
verdiler.
Bursa Mag-Der’den 
yapılan açıklamada, 
"Başta şehrimiz ve 
ilimiz olmak şartıyla

yurt içi ve yurt dışın
da her türlü afette 
görev yapabilecek 
şekilde yirmi kişilik 
Acil Müdahale 
Ekibimiz yaklaşık

560 saat sürecek 
olan ve tahmini 
200.000 TL maliyeti 
olacak olan eğitim
lerine başladı.
Bizler gönüllü olarak 

bu taşın altına 
elimizi koymaktan 
çekinmedik. Bu 
eğitimleri devletin ve 
federasyon yetkisi 
olan sertifika vere

bilen kurumlardan 
alıyoruz. Başta 
belediyemiz kamu 
kurum ve kuruluşları 
özelliklede özel sek
törün desteğini 

yanımızda görmek 
istiyoruz. Bizler gibi 
gönüllü çalışan 
birçok il ve ilçe ekip
leri şehrin dinamik
leri tarafından 
desteklenmektedir. 
Ekibimiz başta trafik 
kazalarına müdahale 
olmakla birlikte su 
üstü arama kurtar
ma,dağ kayıplan 
arama kurtarma,ilk 
yardım, yangın eğiti
mi, sel eğitimi, 
stresve risk yöneti
mi, telekominikas 
yon eğitimi, üst 
seviye enkaz 
eğitimi, sphare 
eğitimi, uluslar arası 
işaret dili eğitimi, 
yabancı dil eğitimi 
ve dalgıçlık eğitim
leri alacaktır” 
denildi.

ImMi Yetişenlere lesehüı Yelkenler Güzelyalı'yı 
Renklendirdi

Gemlik 
Karadenizspor 
Yetişenler Alışveriş 
Merkezi ile 
Sponsorluk 
sözleşmesi imzaladı. 
Desteğinden dolayı 
Yetişenler AVM 
Yönetimine teşekkür 
eden Alican Durdu, 
spora destek olan 
her kuruluşun, 
gençliği kötü 
alışkanlıklardan 
uzaklaştırdığını 
belirtti 
Yetişenler AVM 
Yönetimi ise; 
"Yetişenler alış 
veriş mağazası 
olarak mağazaları 
rnızın bulunduğu 
Bursa’nın, diğer 
ilçelerinde ve semt
lerinde gençliğe ve 
spora elimizden 
gelen her katkıyı 
yapıyoruz.
Gemlik’te de Gemlik 
Karadeniz Spor’un 
tanıtım, reklam ve 
sosyal projelerden 
sorumlu Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Mutlu Bey ile yap
tığımız görüşmeler 
neticesinde, 
Gemlik Karadeniz 
Spor’a ve

dolayısıyla Gemlik 
Gençliğine destek 
verme kararı aldık. 
Yetişenler Alışveriş 
Mağazasını açmakla, 
çok isabetli bir karar 
verdiğimizi, şimdi 
daha iyi anlıyoruz. 
Mağaza olarak 
Gemlik halkıyla 
çok kısa süre 
İçerisinde, çok 
güzel diyaloglarımız 

oluştu, bizleri 
mağazamızı ve per
sonelimizi sevdiler. 
Biz de, Gemlik halkı
na ve gençliğine 
karşı kendimizi 
sorumlu hissettik, 
gençliğe ve spora 
teşvikte Gemlik 
Karadenizspor ile 
omuz omuza verdik. 
Gençliğimizin, göz
lerimizin önünde 

uyuşturucu ve kötü 
alışkanlıklar 
neticesinde avucu
muzun içinden 
yok olup gitmesi, 
toplumsal huzurun 
bozulması, aile 
yapımızın çökme 
mesi için, her 
kişi, kurum ve 
kuruluşu desteğe 
davet ediyoruz” 
dedi.

Türkiye Yelken Fe 
derasyonu'nun fik
stüründeki III. Böl 
ge II. Ayak yelken 
müsabakaları, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
desteği, Büyükşe 
hir Belediyespor 
Kulübü ve Burgaz 
Yelken Kulübü'nün 
ev sahipliğinde 
Mudanya'ya bağlı 
Güzelyah Burgaz 
'da başladı. 
'Optimist', 'Laser 
4.7' ve 'Laser 
Radial* olarak 3 kat
egoride gerçek
leştirilen müsabaka 
larda Bursa Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü sporcu
larının da araların
da bulunduğu 9 
takım yarışıyor. 60 
sporcunun kıyasıya 
yarıştığı mücadele, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü Yelken Takımı 
ve Burgaz Yelken 
Takımı'nın eğitim 
alanında start aldı. 
Türkiye'nin her böl
gesinden 9 ayrı 
hakemin yönettiği 
12 ayrı yarış sonu
cunda, sıralamada 

yeterli dereceye 
giren sporcular 
Türkiye Şampi 
yonası'na gitmeye 
hak kazanacak. 
Bursa'da 4 gün 
sürecek yarışlara 
Bursa'nın yanı sıra 
Tekirdağ, Çanakka 
le, Balıkesir'den 
sporcular katılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Yel 
ken Şubesi, Burgaz 
Yelken Kulübü, 
Gemlik Yelken 
Kulübü, Mudanya 
Yelken Kulübü, 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü, Çanakkale 
Yelken Kulübü, 
içdaş Yelken 
Kulübü, Bandırma 
Yelken Kulübü ve 
Ayvalık Yelken 
Kulübü'nden 8-23 
arası yaşlardan yel 
ken tutkunlarının 
birincilik için müca 
dele ettiği yarışlar
da; Güzelyalı 
sahili yelkenlerle 
renklendi.
Organizasyon, 28 
Eylül Pazar günü 
saat 16.00'da 
yapılacak ödül 
töreni ile son 
bulacak.
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Ek yerleştirme hasvurulan sona eriyor
Üniversitelere yapı 
lacak ek yerleştir 
meler için tercihler 
bugün sona erecek. 
ÖSYM, 2014-2015 
öğretim yılı için 
merkezi yer
leştirmede boş 
kalan ve yerleştir
ilen adayların kayıt 
yaptırmaması 
nedeniyle boşalan 
yükseköğretim pro
gramlarının konten
janlarına, Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sistemi (ÖSYS) 
sonuçlarına göre ek 
yerleştirme yapacak. 
Adaylar, 2014-ÖSYS 
ek yerleştirme ter
cihlerini, saat 
23.59'a kadar inter
net üzerinden birey
sel olarak yapacak. 
Başvuru merkez

lerinden veya ÖSYM 
sınav koordinatör
lüklerinden tercih 
işlemi yapılmaya
cak. Sadece elek
tronik ortamda 
yapılan tercihler 
işleme alınacak.
Postayla ÖSYM'ye 
gönderilen veya 
elden verilmek iste
nen tercih formları 
işleme alınmayacak. 
Ek yerleştirme için 
tercih ücreti 10 lira 

olacak. Ek yerleştir 
me kurallarına iliş 
kin bilgiler, 2014- 
ÖSYS Yükseköğ 
retim Programlarına 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda yer 
alacak. Adaylar, 
2014-ÖSYS Ek 
Yerleştirme Kılavu 
zu'na ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den ulaşabilecek. 
Kılavuz dağıtımı ve

satışı yapılmayacak. 
Ek yerleştirme için 
başvuracak aday
ların bu kılavuzu 
dikkatle incelemeleri 
gerekiyor. Kılavuz 
basılı olarak dağıtıl- 
mayacağından aday
ların ÖSYM'den yapı 
lan duyuruları takip 
etmeleri yararlarına 
olacak. Ek yerleştir 
me işlemleri, 2014 
ÖSYS Kılavuzu, 
2014-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu ile 
2014-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda belir
tilen esaslara göre 
yapılacak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI -
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

TralikflılahıDersiniGecenıepElıliyeifllanıayacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı, sürücü 
kurslarında trafikte 
adabımuaşeretin 
anlatılacağı "Trafik 
adabı" dersinin içer
iğiyle ilgili çalışma 
başlattı. Kurslarda 
dersi geçemeyenler 
ehliyet alamayacak. 
Özel Öğretim 
Kurumlan Genel 
Müdürü Ömer Faruk

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇEL' 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÖÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

Yelkenci, yaptığı 
açıklamada, trafikte 
sürücülerden yaya 
ya kadar herkesin 
trafik adabıyla ve 
genel görgü kural
larıyla ilgili problem
ler yaşadığına 
dikkati çekti.
Hakkı olmadığı 
halde birbirinin 
önüne geçen, sinyal 
vermeden şerit

SATILIK ZtHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

değiştiren, emniyet 
şeridi ihlal eden, 
kavşakta sıra 
bekleyen aracın 
önüne geçen bir çok 
sürücü bulun
duğunu dile getiren 
Yelkenci, "İnsanların 
birbirine saygı 
göstermedikleri, bir
birlerinin haklarını 
çiğnedikleri, nezaket 
kurallarını hiçe say

dıkları bir trafiğin 
içinde seyahat edi 
yoruz ve sürücü 
olan veya olmayan 
herkes evine zihin
sel yorgunlukla 
dönüyor. Bunun 
sebebi insanlârin 
trafikte sürekli 
hakkını korumak 
için mücadele etmek 
zorunda kalması" 
dedi

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

TEM A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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.gemljkkorfezgazetesi.coni

http://www.osym.go
http://Www.gemljkkorfezgazetesi.coni
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Esnafa 31 Ekim'e kadar şiire! Faizler silinecek
Esnafın kefalet 
kooperatiflerine 
ödenmemiş borcu
nun, 31 Ekim 2014'e 
kadar ödenmesi 
durumunda faizinin 
tamamı silinecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin 
Canikli, "Şu andan 
itibaren 31 Nisan 
2014 itibariyle 
esnafın kefalet koop
eratiflerine öden
memiş 460 milyon 
liralık ana para bor
cunun, müracaat tar
ihi olan 31 Ekim 
2014 tarihine kadar 
ödenmesi durumun
da faizinin tamamı 
silinecek" dedi. 
Canikli, kredi ve 
kefalet kooperatifleri 
ortaklarının 
borçlarının yapı
landırılmasına ilişkin 
Bakanlık konferans 
salonunda basın

toplantısı düzenledi. 
Esnaf ve sanatkarın 
kredi finansman 
ihtiyacının karşılan
ması noktasında 
özel bir çalışma 
yürüttüklerini ifade 
eden Canikli, bu 
çerçevede Halkbank 
aracılığıyla esnaf ve 
sanatkarlara uygun 
imkanlarla kredi sağ
landığını kaydetti. 
Türkiye'de şu anda 
900'ün üzerinde 
esnaf kefalet kredi 
kooperatifi olduğuna 
işaret eden Canikli, 
finansman açısından 
bunların ciddi 
anlamda kaynak 
oluşumu sağladığına 
dikkati çekti.
Torba Yasa ile kamu 
alacaklarının önemli 
bölümünün yapı
landırıldığını hatırla
tan Canikli, bu kap
samda ödenemeyen

ciddi miktardaki 
kamu alacağı için 
yeniden tahsil yolu 
aranmaya 
çalışıldığını ifade 
etti.
- "Borç kamu alacağı 
değil" 
Benzer bir durumun 
kefalet kooperati
flerinde de 
görüldüğüne dikkati 
çeken Canikli, şöyle 
konuştu: 
"Şu anda 91 bin

esnafımızın borcunu 
vadesinde 
Halkbank'a ödeye
memesi söz konusu. 
Bu kardeşlerimizin 
bu borcu 
ödemesinde ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor. 
91 bin esnafımızın 
kefalet kooperatifler
ine 461 milyon liralık 
ana para borcuna 
karşılık, 400 milyon 
liralık bir gecikme 
borcu bulunmak

tadır. Sonuç 
itibariyle, gecikme 
faiziyle birlikte 860 
milyon liralık bir 
borçtan, ilgili 221 
bin kişiden 
bahsediyoruz. 
Torba Yasa ile kamu 
alacaklarında yapı
landırma gündeme 
gelince, benzer bir 
modelin bu borçlar 
için de uygulanıp 
uygulanamayacağı 
konusunda 
TESKOMB yetk
ilileriyle görüşmeler
imiz oldu. Sonuçta, 
91 bin esnafı 
ilgilendiren 860 mil 
yon liralık bu borcun 
faizine tekabül eden 
400 milyon liralık 
kısımının tamamen 
silinmesi ve geri 
kalan kısımının 
ödenmesi karar
laştırıldı. Şu andan 
itibaren, 31 Nisan

2014 tarihi itibariyle 
esnafın kefalet koop
eratiflerine öden
memiş 460 milyon 
liralık ana para bor
cunu, müracaat tari
hi olan 31 Ekim 
2014 tarihine 
kadar ödenmesi 
durumunda faizin 
tamamı silinecek. 
Tüm esnaf ve 
sanatkar kardeşler
imize hayırlı olsun. 
Esnaf ve sanatkar
larımız açısından 
bugünden 
itibaren yeni bir 
sayfa açılmış ola
cak."
Canikli, söz konusu 
borcun kamu alacağı 
olmadığını ifade 
ederek, "Bu, 
TESKOMB'un doğru
dan esnaf ve 
sanatkardan ala
cağıdır" dedi

Dünya Ticaret Örgütü uyardı!
Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) bu yıl 
dünya ticaretinde 
büyüme hızının 
yavaşlayacağı 
uyarısı yaptl. 
DTÖ ekonomistleri 
dünya ticareti için 
büyüme öngörüleri
ni, Nisan ayında 
yaptıkları yüzde 
4.7 düzeyinden, 
yüzde 3.1 düzeyi 
ne, 2015 büyüme 
tahminlerini de 
yüzde 5.3 düzeyin
den yüzde 4.0'e

çektiler. büyüme tahmin- risklerin de etk-
DTÖ açıklamasında, lerinin, artan isiyle, küresel dü
dünya ticaretindeki jeopolitik gerilim ve zeyde zayıf ekono

mik büyüme ve aza
lan ithalat talep
lerinin etkisiyle 
aşağı yönlü revize 
edildiği belirtildi. 
Buna göre, 2014 
yılında Güney 
ve Orta Amerika 
gibi doğal kaynak 
zengini ülkeler ve 
Çin'in ithalat 
iştahlarının azal
ması ve Avrupa'daki 
durgunluk 
nedeniyle, dünya 
ticaretindeki 
büyüme yüzde 3.1

düzeyinde kalacak. 
Dünya ticaretindeki 
büyüme 2015 yılın
da yüzde 4.0 
düzeyine çıkacak 
olmasına karşın, 
jeopolitik riskler, 
bölgesel çatış 
malar ve ebola 
gibi salgıların etk
isiyle yayılan sağlık 
krizleri nedeniyle, 
son 20 yılın ortala
ma yüzde 5.3 olan 
yıllık büyümesinin 
oldukça altında 
kalacak
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HLÜMI UAIRLLLH
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 oo 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174

। Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 51e 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

OTOBÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R Pamukkale 612 OO 2 S

DENİZ UÇAOl 61 3 66 1 3
Pagaaua Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanberoÇlu-Eaada* 614 45 40
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

n
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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

1

| ı

1 1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 e5 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

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 
mar-pet js™
Tuncay Otogaz 813 16 46
Bayrı Petrol 513 01 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4984 

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)

GEMİMIİ
VENÜS SİNEMASI 

DABBE ZEHR-İ 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321



GemlikKirfez

GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA GÜVENİLİRMARKA—

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...
^Lngtfi^iraın Çbunıan

Kaya Mah. Hürriyet Çad. No: İ8 GI^LIKTfe^: 0 224514 25^5^âx :Ö 224T5T4 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

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

DOĞANIN HAZÎNESİ

Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası,

£Avlâk] ME3H
-[kavlak]

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

tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

r Kestane Şekeri &j 
lYöresel Reçeller 
£ Kozmetik Ürünleri

www.kavlak.conW®*ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla j.şkele-: Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelekj

www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

www.umurbeydeemlak.comi
www.irfaniinliiemlak.com

27 Eylül 2014 Cumartesi

Konuracılmadan 
çevresi kıymetlenıli

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ÇOCUK VE TÜRBAN

Işıd’ın Musul konsolosluk personelini 
serbest bırakmasından sonra, ABD, 
Avrupa ve Arap devletlerinin ortaklaşa 
IŞID’I yok etme planları ardından 
başlayan hava saldırıları arasında gözler 
dışarıdayken, Milli Eğitim Bakanlığı 
içeride ilkokul öğrencilerini kapsayan bir 
türban serbestliği getirdi.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Umurbey doğumlu eski Bas ketbolcu 
Mustafa Alpçetin, yerleştiği Kanada’da Gemlik 
zeytin, zeytinyağını sevdirdi. Alpçetin, burada 
kurduğu Alpçetin Inteniz Food. Firması ile 
KanadalI gıda tüketim mağazalarına Türk mal
larını satıyor. Haberi sayfa 2’de

İstiklal Caddesi’nde 
ilçemizde uzun 
süreden beri hizmet 
veren Özel Konur 
Gemlik Tıp Merkezi 
yeni binasına taşın
madan çevresinde
ki işyerleri ilgi gör 
meye başladı. 
Tıp Merkezi’nin 
Hürriyet Caddesi’n 
de açılmasıyla yeni

pazar yerinin de 
burada tamamla
narak hizmete 
girmesiyle bu 
caddenin ticari 
kapasitesinin 
daha da artacağı 
ve buradaki 
işyerlerinin 
değerleneceği 
belirtiliyor.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.comiwww.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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sHM Mustafa Emre Özgen 
«JJ ozgen.me@gmail.com 

GEMLİK YOLCU GEMİSİ’Nİ 
HATIRLAYAN VAR MI?

Milli IİIİM M

Gemlik hakkındaki eleştiriler, genellikle “burası 
küçük yer” diye başlar. Gemlik’te yaşa yanlar, 
Bursa’nın merkezi hatta yol üzerindeki alışveriş 
merkezi, sinema gibi eğlence yerleri karşısında 
ilçemizde pek alternatif olmadığından dert yanar. 
Doğrudur, Gemlik’te öyle para harcayacak lüks 
mekanlar yoktur. Fakat ilçe miz, sayısız tarihi 
esere, kültürel varlığa ve efsanelere ev sahipliği 
yapan bir yer olmuştur hep. Hatta çeşitli sinema 
filmlerinde ilçemiz çokça yer almıştır.

TenTen ve ALTIN POST
TenTen (orijinal adıyla TinTin), Belçikalı yazar 

ve çizer Herge tarafından 1929 yılında yaratılmış 
olan bir çizgi roman karakteridir. 200 milyondan 
fazla baskı yapan kitapları ve 50’den fazla dile 
çevrilen maceraları ile geçtiğimiz yüzyılın en 
tanınmış çizgi karakterlerinden biri olmuştur.

TenTen genç bir gazetecidir. Mesleği onu çeşitli 
maceralara sürükler. Köpeği Milu ile başta Kap 
tan Haddock olmak üzere bir çok dostu macera 
(arında ona eşlik ederler.

len ıen bir çok kez sinemaya uyarlanmıştır. Son 
sinema filmi TenTen’in Maceraları (The Adventu 
res of TinTin) adıyla ve animasyon olarak 2011’de 
yayınlanmıştır. Fakat konumuzu karakterin ilk 
sinema uyarlanması olan, 1961 tarihli TenTen ve 
Altın Post (Fransızca orijinal adıyla Tintin et le 
Mystere de la Toison d'or) oluşturuyor. Film hem 
İstanbul’da geçiyor, hem de kıyısından Gemlik’e 
de ulaşıyor.

Filmde TenTen’in arkadaşı olan Kaptan Had 
dock’a hayatını kaybeden bir yakınının mektubu 
ulaşıyor. Mektupta kaptanın arkadaşı ona gemisi
ni bıraktığını yazıyor. TenTen ve Haddock gemiyi 
almak için İstanbul’a geliyorlar. 1961 tarihli ve 
renkli olan film, o dönemin İstanbul’unu ilk kez 
renkli izlememize de vesile oluyor. Tenten ve 
Haddock, Y. BEŞİKTAŞ isimli küçük bir tekneyle 
boğazdaki limana doğru ilerlerken pek çok gemi
nin önünden geçiyorlar. Hepsi Türkçe isimlere 
sahip. Gemilerin isimleri şöyle; Güneysu, Bakır 
ve Gemlik! Hemen yanında da Haddock’a miras 
kalan La Toison D’or (Altın Post) isimli gemi!

GEMLİK YOLCU GEMİSİ’nin TALİHİ
Filmi ilk kez izlerken, TenTen ve diğer karakter

lerin Gemlik isimli bir geminin önünden geçip git
melerine şaşırmadım desem yalan olur. Internet 
büyük nimet doğrusu, oturdum ve başladım 
araştırmaya...

Filmde İstanbul boğazında demirli olan Gemlik 
isimli gemi, 1952 yılında, Hollanda’da üretilmiş ve 
Türkiye tarafından satın alınmış bir yolcu gemisi. 
Yaşı müsait olanlar belki hatırlar. Gemlik ile bir
likte Ayvalık isimli gemi de Gemlik-lstanbul hat
tında yolcu ve yük taşıyorlar. Ama öyle düz bir 
hat değil, Gemlik’ten çıkan yolcu gemisi ancak 12 
saat sonra İstanbul’a ulaşabiliyor. Bu gemiler 
Gemlik, Mudanya, Marmara Adası, Avşa, Karabi 
ga üzerinden Marmara Denizi’nde uğramadık 
liman bırakmadan İstanbul’a seyahat ediyorlar.

Bu seferler uzun yıllar devam ediyor. 
Nihayetinde Gemlik, 1988 yılında Istinye ter
sanesinde çıkan yangında onarılamaz derecede 
hasar görüyor. Sonrasında ise hurdaya çıkıyor... 
Ayvalık ise 1999 yılına kadar çalışmaya devam 
öaıyor aflrar haart ‘Aırağdaa'döRüıuyor...

Bu küçük araştırma sırasında, çeşitli internet 
sitelerinde bir çok yorumla karşılaştım. Gemiyi 
kullanma şansı olanlar, hatırlayanlar bir çok 
yorum yazmışlar. Gemlik yolcu gemisi, ilçemiz 
hafızası için oldukça büyük bir öneme sahip 
olmuş olsa gerek. Keşke gemi zarar gördükten 
sonra onarılsa, kullanılmasa bile ilçemizde 
sergilense ya da müzeye dönüştürülseymiş.

Gemlik Umurbey 
doğumlu eski Bas 
ketbolcu Mustafa 
Alpçetin, yerleştiği 
Kanada’da Gemlik 
zeytin, zeytinyağını 
sevdirdi.
Kanada’da yaşayan 
ailesinin yanına yer
leşen Mustafa 
Alpçetin, burada 
kurduğu Alpçetin 
İnteniz Food.
Firması ile KanadalI 
gıda tüketim 
mağazalarına Türk 
mallarını satıyor.

Gemlik’ten 8 yıldır 
Körfezim Yağ Sana 
yünden sızma, 
Rievera ve naturel 
zeytinyağı alan 
Alpçetin. ayrıca 
Gemlik zeytinini de 
Kanada da tanıtan 
işim oldu.
Önceki gün, bir kon 
teyner zeytin yağını 
gümrükleyen 
Alpçetin İnteniz 
Food. Firma sahibi 
eski baketbolcu 
Mustafa Alpçetin, 
Türkiye de uikerspor

ve Konya Meram 
Spor’da basketbol 
oynadı.
Eğitimini Kanada 
bursuyla Amerika’da 
ekonomi üzerine 
yaptıktan sonra 
Vencover kentinde 
gıda toptancılığına 
başladı. Gemlik 
zeytinyağı ve zeytini

ni KanadalIlara 
sevdiren Mustafa 
Alpçetin ürünleri 
mizi KanadalI 
işyerlerine sattığını 
söyledi.
Her yıl 100 ton 
zeytin ve zeytin 
yağının Kanada’ya 
ihraç edildiği 
öğrenildi.

Meteorololiılen uyarı: lafla sonuna miıkat!
Türkiye, hafta sonu 
nu serin ve yağışlı 
havanın etkisinde 
geçirecek, hava 
sıcaklığı, 6-10 derece 
azalacak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden alı
nan bilgiye göre, 
Türkiye, batı kesim
lerinden başlayarak 
yeni bir yağışlı sis
temin etkisine gire- 
cek.Hafta sonu ülke 
nin büyük bölümün 
de sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlarla birlikte 
Marmara Bölgesi ile 
Ege kıyılarında fırtı
na bekleniyor.
Hava sıcaklığının, 
27 Eylül Cumartesi 
günü batı kesim
lerde, 28 Eylül Pazar

günü iç ve doğu ke 
simlerde 6-10 derece 
azalacağı tahmin 
ediliyor.
Tahminlere göre, bu 
akşam saatlerine 
doğru batı kesimler 
de başlayacak yağış 
lar, gece saatlerin 
den itibaren Marma 
ra'nın batısı (Edime, 
KIrklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale, Bursa ve 
Balıkesir'in kıyı 
ilçeleri) ile Kıyı 
Ege'de (İzmir, Aydın 
ve Muğla) sağanak

ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
kuvvetli olacak. 
Cumartesi günü, 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Karade 
niz ile Gaziantep, 
Kilis ve Adıyaman 
çevreleri, sağanak ve 
gök gürültülü sağa 
nak yağışlı, diğer 
bölgeler ise parçalı 
bulutlu geçecek. 
Yağışlar, Marmara, 
kıyı Ege, ve Akdeniz 
bölgesinde kuvvetli

ve yer yer şiddetli 
etkisini gösterecek. 
Rüzgar, Marmara 
Bölgesi ile Ege kıyı 
larında kuvvetli ve 
fırtına şeklinde ese
cek. Pazar günü de 
kıyı Ege ve Doğu 
Anadolu'nun güney
doğusu dışında ülke 
genelinde sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak bekleniyor. 
Yağışlar, Marmara 
nın doğusu, Karade 
niz, iç Anadolu'nun 
doğusuyla Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
nun batısında kuv 
vetli ve yer yer şid
detli olacak. Rüzgar, 
Marmara Bölgesi ile 
Ege kıyılannda 
kuvvetli ve fırtına 
şeklinde esecek.

mailto:ozgen.me@gmail.com
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■ Serbest Kürsü
Ürer KONAK
(E) Tarih Ööretmeni

PREVEZE DENİZ SAVAŞI (27/28 EYLÜL 1538)

Orta Asya'da bir 
kara devleti olanak 
tarih sahnesine çık
tık. 1071'de Anado 
lu'ya geldik. Üç tarafı 
denizlerle çevrili yarı
madamızda güven 
içinde yaşayabilmek 
için denizi sevmemiz, 
denizciliği öğren
memiz gerekiyordu... 
Denizi Türk'lere tanı
tan, kaynaştıran ilk 
öncü ÇAKA BEY 
oldu. Izmir-Foça-Uria- 
Çeşme'yi Bizans'tan 
alarak 1081 de 50 
gemilik bir donanma 
kurdu. Böylece "Türk 
Deniz Kuwetleri"nin 
temeli atılmış oldu...

Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin kuruluşuy
la bu coğrafyayı koru 
manın, limanlarda 
sona eren ticaret yol- 
larına sahip olmanın 
tek yolu vardı: 
Denizlere egemen 
olmak. Çevremizdeki 
denizlere sahip olmak 
için Sinop-Alanya- 
Kırım Yarımadası gibi 
yerler fethedildi. 
Tersaneler kuruldu, 

gemiler yapıldı bu 
kentlerimizde.. 
Akdeniz, Karadeniz 
ve Ege'de üstünlük 
sağlandı...

Özellikle Alaaddin 
Keykubat döneminde 
ülke çok zenginleşti 
bu nedenlerde...

OsmanlI'nın kuru
luşuyla birlikte deniz
ciliğe önem verilmeye 
tekrar başlandı. İlçe 
miz Gemlik'te, Edin 
cik, Gelibolu, Kara 
mürsel'de tersaneler 
kuruldu, gemiler 
yapıldı. Donanmamız, 
denizcilerimiz güçlen
di, yetişti. Umurbey, 
Karamürsel Bey gibi 
ilk denizcilerimiz 
yetişti... Daha son
raları Kemal Reis, Piri 
Reis, Turgut Reis, 
Burak Reis, Hızır Reis 
(Barbaros Hayrettin 
Paşa), Kılıç Ali Reis, 
Salih Reis, Şeydi Ali 
Reis.... gibi çok sayı
da denizcilerimiz 
yetişti.

Türk donanması, en 
güçlü konumuna 
Kanuni Sultan Süley 

man döneminde eriş 
ti. Afrika ve Avrupa 
kıyılarına sahip 
olduk... Bu gücü yok 
etmek isteyen Alman 
İmparatoru CHARLES 
QUİNT (Şartken) ve 
Papalık büyük bir 
HAÇLI Donanması 
oluşturdular.

O güne dek 
dünyanın görmediği 
en büyük donanma 
kuruldu. Hemen tüm 
Avrupa devletleri 
katıldı.. Kimler yoktu 
ki? Ispanya, Alman 
ya, Venedik, Portekiz, 
Ceneviz, Malta, 
Floransa, Papalık 
gibi... Dev armada 
600 den fazla gemi
den oluşmuştu. 308 
tanesi büyük kadırga 
ve kalyondu. 600 
binden fazla asker 
bindirilmişti gemile 
re... Komutanı Avru 
pa'nın ünlü denizcisi 
ANDREA DORİA'ydı.

Barbaros'un oluş
turduğu donanmamız 
122 gemiydi, içlerinde 
20 bin asker taşıyor
du.. Amirallerini 

topladı. Düşüncele 
rini almak istedi. İleri 
sürülen düşünce 
şuydu: Düşman bek
lemeden usanıp çeki 
linceye dek Preveze 
Körfezi'nden çıkma
mak... Barbaros bu 
fikri kabul etmedi. 
Boğazdan çıkacağını 
düşmana saldıra
cağını söyledi. 
Haçlıları yenerse, 
Akdeniz'deki üstün
lüğümüzün uzun 
süreceğini biliyordu. 
27 Eylül'de donanma 
Körfezden dışarı çıktı. 
Hilal şeklinde açıldı... 
Turgut Reis'i arkada 
yedekte bıraktı. 
Düşmana ateş açtı. 
Andrea Doria, daha 
iyi bir pozisyon 
almak üzere donan
masını 27 Eylül'ü 28 
Eylül'e bağlayan gece 
kuzeybatıya doğru 
hareket ettirdi.

28 Eylül 1538 
Cumartesi sabahı iki 
donanma karşı 
karşıya geldi. Ortada 
Barbaros, evlatlığı 
Haşan Reis, asıl oğlu 
Haşan Reis ile birlikte 
yer aldı. Sağ kanada 
Kazdağı Salih Reis, 
sol kanada Şeydi Ali 
Reis komuta ediyor
du. Turgut Reis 
geride ihtiyat filosu
nun başındaydı. 
Yanında Murat, Sadık 
ve Güzelce Mehmet 
Reis'ler bulunuyordu.

Küçük ama manevra 
yeteneği güçlü, ulu 

sal geçlerden oluşan 
donanmamız, Haçlı 
Donanması'nı top 
atışları ve hızlı hare 
ketleriyle batırdı. 
Turgut Reis, geri dö 
nüp kaçmak isteyen 
Haçlı gemilerini top 
ateşleriyle batırdı. 
128 büyük gemi batı 
rıldı. Andrea Doria, 
tüm gemilerinin fe 
nerlerini söndürttü. 
Bu o zaman denizci
lik anlayışına göre 
büyük bir onursuz 
luktu. 5 saat içinde 
sonuç alınmıştı. Kay 
bımız bir kaç gemiy
di. 400 şehit, 800 ya 
rahmız vardı. 36 kadir 
ga, 3000 ne yakın tut
sak aldık. Bu zafer
den sonra Akdeniz 
bir "Türk Gölü" duru
muna gelmişti. Kızıl 
deniz'de denetimi 
mize girdi. Donan 
mamız Hint Okyanu 
su'na da açıldı.
Andrea Doria kaçarak 
kurtuldu. Sumatra 
Adası'na dek donan
mamız gitti. Denizlere 
egemen olan OsmanlI 
Devleti en güçlü 
dönemlerine erişti.

Günümüze gelelim 
şimdi de... Üç tarafı 
denizlerle çevrili yur
dumuzun karasuları 
nın güvenliği büyük 
ölçüde "Deniz Kuv 
vetleri"mize emanet
tir. Kaçakçılığın önlen 
mesi, güvenliğimiz, 
derin haklarımızın 
korunması (petrol- 

doğalgaz arama vb) 
onlara emanettir.
Bayrağımızı denizler 
de dalgalandırmak 
ancak güçlü bir do 
nanmaya sahip olmak 
la mümkündür. Bu da 
ancak bana göre 
Turgut'lar, Salih'ler, 
Barbaros'lar gibi 
komutan ve subay
larımıza, gemilerimize 
sahip olmakla 
mümkündür...

Ne yazık ki "Balyoz" 
denilen komplo ile 
donanmamızın pek 
çok değerli komutan- 
lan-subaylan harcan
mıştır. Adeta deniz 
gücümüz hareket 
edemez duruma geti 
rilmiştir. Tekrar eski 
gücümüze ulaşmak 
zaman alacaktır... 
Yetenekli subayları 
mızı yetiştirmek, ken 
di gemilerimizi ter
sanelerimizde kendi 
gücümüzle yapmamız 
gerekmektedir. Ulusal 
çıkarlarımız doğrul
tusunda, doğru poli
tikalar çizerek hare 
ket etmek zorundayız.

Görüyoruz bu gün
lerde... AB.D gibi, 
İngiltere, Fransa gibi 
güçlü donanmalara 
sahip olan ülkeler 
neler yapabilmekte... 
Neden biz de olma 
yalım? zamanlar 
içinde olmadık mı? 
27 Eylül'den başlayan 
"Denizcilik Haftası" 
bunları anımsattı.

MMııaıalBltMıHliıliıiıillıı
Bursa'da, bankadan 
para çeken kişiyi 
takip ederek 
otomobilinden 
ayrılmasını fırsat 
bilen 2 şüpheli, 
sinyal kesici 
cihaz kullanıp kol 
tuktaki 47 bin 
lirayı çaldı. 
Olay, çevredeki 
güvenlik kamerala 
rina yansıdı. Alınan 
bilgiye göre, kira 
ladıkları hafif ticari 
aracın camlarını 
siyah filmle kapla
tan 2 kişi, Osmanga 
zi ilçesindeki 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bir banka şubesinin 
önüne gelerek bura 
ya giren vatandaşla 
rı izlemeye başladı. 
Zanlılar, otomobilini 
şubenin önünde 
park ettikten sonra 
şubeden 47 bin lira 
çekerek aracıyla

buradan ayrılan 
H.A'yı bir süre takip 
etti. H.A, tuvalet 
ihtiyacını karşıla
mak için Yalova yo 
lundaki bir akarya 
kıt istasyonunun 
girişinde durdu. 
Zanlılar, anahtarlık 
şeklindeki sinyal 
kesici cihaz yardı 
mıyla onun, otomo
bilinin kapılarını kil
itlemesini engelledi. 
H.A. daha sonra 
aracını kilitlediğini 
zannedip istasyona 
girdi. Şüphelilerden 

biri, otomobilin sağ 
ön kapısını açarak 
koltuktaki 47 bin 
lirayı çalıp elindeki 
hırkaya sardı. 
Bunun ardından 
şüpheliler hızla olay 
yerinden uzaklaştı. 
Aracının yanına 
geldiğinde par
alarının yerinde 
olmadığın fark 
eden H.A, polise 
haber verdi.
Polis ekipleri, 
çevredeki Mobil 
Elektronik Sistem 
Entegrasyonu

(MOBESE) ve iş 
yerlerine ait 20 
güvenlik kamera 
sının kayıtlarını ince 
leyerek, paraları 
çalan kişinin Özcan 
C. (30) olduğunu 
belirledi.
İnegöl ilçesindeki 
evinin yakınında 
ekiplerce gözaltına 
alınan ve emniyette 
işlemleri tamam
landıktan sonra 
adliyeye sevk 
edilen özcan C, 
tutuksuz yargılan
mak üzere mahke
mece serbest 
bırakıldı.
Diğer zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerinde, 
H.A'nın banka 
şubesinden ayrıl
ması ve aracından 
paralarının çalın
ması yer aldı.

Bursa-Ankara
Karayolunda Kaza: 3 Yaralı

Bursa-inegöl kara 
yolunda meydana 
gelen trafik kaza
sında 3 kişi yara
landı.
Alınan bilgiye 
göre, Inegöl- 
Bursa kara 
yolunda, Süheyl 
Bozkurt (26) yöneti
mindeki 16 KH 978 
plakalı otomobil, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
refüjdeki ağaçlara 
çarptı ardından 
karşı yola geçerek 
Ahmet Şahin (37) 
idaresindeki 16 F 
2320 plakalı 
otomobille çarpıştı. 
Kazada otomobil 
sürücüleri ile

bulunan Erol 
Yokuş (48) yara
landı.
Yaralılar 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındılar. 
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kaza sonrası 
Bursa-Ankara 
karayolunda uzun 
trafik kuyruğu 
oluşurken, 
araçların çekici 
vasıtasıyla 
çekilmesinin 
ardından trafik nor
male döndü.
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Güne Bakı$ keıır açılmajan ceıır&si ki umetleiitii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ÇOCUK ve TÜRBAN
Vatana millete havylı olsun.
Ortaöğretim öğrencilerine diye başlayan 

serbestlik, 5 saat sonra 10 yaşındaki 
ilkokul öğrencilerini de kapsam içine 
soktu.

Bunun adını özgürlük olarak vatandaşa 
yutturulmaya çalışılıyor.

18 yaş üzerindeki gençlere kapsayan tür
ban serbbetkliği, AKP’nin başından beri 
planladığı şekilde en alt katmanlara kadar 
indirildi.

Bu da yetmez. Bence anaokulu öğrenci
lerinin de başının örtülmesi gerekir.

Bunu yapan minik öğrencileri yelerinden 
toplayıp, ne idüğü belirsiz yerle götürerek 
Kura an kursu veren Gemlik’ti tipler belir
di.
Bunlann yaptığı iş izinli mi değimli belli 

değil.
Kaymakamlık ve emniyet bu minikleri 

toplayan sarıklı, şalvarlı tipleri gözlüyor 
mu onu da bilmiyorum.

Ama minibüslerle kapı, kapı dolaşarak 
Medreselerine minikleri götürenlerin 
denetlendiğini de sanmıyorum.

10 yaşındaki bir alnınım başîîl! Örtmek 
için karar verecek yaşta olmasının imkanı 
yok.

Bu kararı çocukların aileleri verecek.
Mahalle ve tarikat, cemaat baskıları 

sonucu miniklerin başları bir bez 
parçasıyla örtülünce muratlarına erecek
ler.

AKP, toplumu özgürlükler adına giderek 
muhafazakarlaştırmak, dindar nesiller 
yetiştirmek çabasında.

Fikri hür, vicdanı hür nesiller yerine 
ümmet toplumunun peşindeler.
Bu bununla da kalmayacak.
Okullarda başını örten ile örtmeyenler 

arasında çıkacak ayrımlar miniklerin 
piskolojilerini bozacak, veliler arasında da 
yeni kutuplaşmalara neden olacak.

Laik bir ülkede, din derslerini zorunlu 
hale getirenler, okullarda seçmeli derseler 
arasına Kuran’a derslerini çokça koyan
ların amacı belli.

Yakında bunlar medreseleri yeniden 
açarlarsa şaşmayın.

Devrim yasaları yürürlükte olduğu halde 
yaşananlar ibret verecidir.

AKP tek tip insan yaratmanın peşinde.
Gülen’in Nur Cemaatiyle çıktıkları yolda 

önemli mesafeler katlettiler.
Ama çıkar kavgası onları birbirine 

düşürdü.

Her iki grubunda uzak hedefi şeriat 
devletine giden yolun taşlarını döşemekti.

Türban konusuna böyle bakmakta yarar 
var.

Bu işin böyle gideceğini ve istedikleri 
düzeni kuracakları sanıyorlar.

Ne kadar çabalasalar, bu ülkeyi geriye 
götüremeyecekler.

Bııerırfoe'ık'tfaar ğucu öısa'aa..

İstiklal Caddesi’nde 
ilçemizde uzun süre
den beri hizmet 
veren özel Konur 
Gemlik Tıp Merkezi 
yeni binasına taşın
madan çevresindeki 
işyerleri ilgi gör 
meye başladı. 
Baytaş İnşaat 
tarafından 8 ay gibi 
kısa bir sürede 
yapımı tamamlanan 
ve Acıbadem 
Hastaneler Grubuna 
bağlı olarak çalışan 
Özel Konur Gemlik 
Tıp Merkezi yeni 
hizmet binasının iç 
döşeme çalışmaları 
sürdürülürken, 
modern binanın 
çevresindeki 
İşyerleri şimdiden 
kiralanmaya 
başlandı.
Özel Konur Gemlik 
Tıp Merkezi’nin 
karşısındaki binanın 
altında bulunan 
BursalI bir eczacı 
tarafından kiralanır 
ken, yeni açılacak 
eczanenin düzen
leme çalışmaları da 
başladı.
Öte yandan, aynı 
binanın karşısındaki 
bir işyerinin de bir 
gözlük mağazası 
olarak kiralandığı 
ve yakında hizmete 
açılacağı öğrenildi. 
Özel Konur 
Gemlik Tıp 
Merkezi’nin Hürriyet 
Caddesi’nde 
açılmasıyla yeni 
pazar yerinin de 
burada tamamla
narak hizmete 
girme siyle bu cad-

değerleneceğiartacağı ve
buradaki işyerlerinin belirtiliyor.

denin ticari kapa
sitesinin daha da
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i AYRINTI 
' 1 Erhan İZGİ

EYLÜL AYINDA AĞVA VE KEFKEN (3)
Dünden devam...

Ağva’nın denizi 
gerçekten bir hari
ka.

Su nefis.
Kumlar incecik, 

bastıkça vücudu 
nuzun elektriğini 
alıyor.

Yüz- yüz elli 
metre gidiyor
sunuz su 
boyunuzu aşmıyor. 
Eylül güneşi de 
sizi ısıtmaya 
devam ediyor.

Denizden insanın 
çıkası gelmiyor, 
biz de tadını çıkar
maya çalışıyoruz.

Bu mevsimde 
boylesı bir güzellik 
kolay kolay ele 
geçmez.

Kendimizi şanslı 
sayıyoruz.
Ağva’da sezon 

erken bitmiş 
anlaşılan, bizden 
başka denize giren 
birkaç kişi var.
Toplanma saa

timiz geliyor. 
Herkes motelden 
eşyalarını alıp ara
balara yerleştiriyor 
ve Göksu’yu 
yakından görmek 
için teknelerin 
kalkış noktasına 
gidiyoruz.

12 kişiyi alacak 
büyük bir tekneye 
biniyoruz. 
Kaptanımız kültür
lü, güngörmüş bir 
adam, aynı zaman
da hoş sohbet. 
Kafa yapımıza da 
uygun...

Göksu ve Ağva 
hakkında konuşu 
yoruz, buralarla 
ilgili bilgileri kap
tandan alıyoruz.

Göksu gerçekten 
çok güzel...

İki tarafında 
oteller sıralanmış, 
karşıdan karşıya 
geçmek için san

dal ve teknelerin 
dışında teleferik de 
kullanılıyor bazı 
yerlerde.

Çayın kıyısında 
otellerin dışında iki 
üç katlı yapıları da 
görüyoruz.

Doğa burada 
insanı büyülüyor... 
Sandallar, tekneler, 
deniz bisikletleri 
otellerin önünde... 
Bazı vatandaşlar 
bizim gibi tekne 
kiralayıp geziyor, 
bazıları da deniz 
bisikletlerine binip 
dolaşıyor. Irmağın 
iki tarafı da 
ağaçlarla 
kuşatılmış, yeşil 
renk suya da yan
sımış, gökyüzünün 
mavi beyaz tonları 
da yeşille bir- 
leşınce size sanki 
bir renk cümbüşü 
sunuyor ırmak. 
Fotoğraf çekerken 
biraz dikkat eders
eniz suya vuran 
görüntülerden bir 
simetri elde ede
bilirsiniz.

Nereye baksanız 
yeşilin değişik ton
larını görüyor
sunuz. Göksu 
bütün güzelliği ile 
yaşarken Yeşilçay 
ne yazık ki güzel
liklerden uzak 
yaşamını sürdürü 
yor.

Ama ne zamana 
kadar?

Tekne turundan 
sonra Mehmet Bey 
ve Çiğdem 
Hanımla vedalaşıp 
rotayı Kefken’e 
çeviri yoruz.

KEFKEN

Batı Karadeniz’in 
yeni yeni 
keşfedilen yeşil 
köşelerinden biri...

Güzel bir koya 
konuşlanmış,

doğası güzel... 
Sahile indiğinizde 
karşınıza hemen 
liman çıkıyor.
Balıkçı tekneleri 
sıra sıra dizilmiş.

Bir tarafta sandal
da balık satan 
balıkçı...

Hemen yakınınız
da kahve...

Biraz uzağınızda 
kumsaldan yüz 
elli- iki yüz metre 
uzakta sıralanan 
evler...

Burda yerleşim 
birimleri birbirine 
çok yakın.

Kefken de halk 
plajı alabildiğine 
kalabalık.

Eylül ortaları 
olmasına karşın 
burda tatil sanki 
yeni başlıyor.

Ahmet Bey’in bir 
öğretmen arkadaşı 
varmış burada. 
Onunla buluşup 
birlikte gezmeye 
başlıyoruz.

Ürer Bey buraya 
gelip de Pembe 
kayaları görmeden 
olmaz deyince 
Emin Bey hemen 
bizi sözü edilen 
yere götürüyor.

Devamı Pazartesi

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Gemlik Ksrfez Sayfa 627 Eylül 2014 Cumartesi

Kış saati uygula
ması bu yıl da 
devam ediyor. 
Saatlerin pazar 
günü 04.00’den 
itibaren 1 saat 
geriye alınacağı 
açıklandı.
'Kış saati' uygula
ması, çalışanın 
psikolojisini bozdu: 
TBMM Dilekçe 
Komisyonu, bir 
memurun başvu
rusu üzerine 'kış 
saati' uygulamasıyla 
ilgili harekete geçti. 
Konuyla ilgili 
görüşü sorulan 
Enerji Bakanlığı, 
yaptırdığı anketi 
komisyona sundu. 
Ankete göre çalışan
ların yüzde 70'i ileri- 
geri saat uygula
masından psikolojik 
olarak rahatsızlık 
duyuyor. Türkiye'de 
yıllardır tartışılan 
'kış saati' uygula
masının çalışanlarda 
psikolojik rahatsı
zlıklara yol açtığı 
ortaya çıktı. TBMM 
Dilekçe Komisyonu, 
Nihan Gözalıcı isimli 
memurun 'Tasarruf 
edilmiyor, memurlar 
1 saat geç çıkınca 
elektrik sarfiyatı 
oluyor' diyerek yap
tığı başvuru üzerine 
kış saati uygula
masının kaldırılması

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
^mineli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

için harekete geçti. 
Enerji Bakanlığı'nın 
daha önce gündeme 
getirdiği; ancak 
sonuç alamadığı 
sorunu Dilekçe 
Komisyonu, bir alt 
komisyon oluştu
rarak inceledi. 
Komisyon, bütün 
kurumlardan konuya 
iliş-kin görüş 
alırken, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bürokrat
ları, sürpriz bir 
anket sunumu yaptı. 
Ankette; vatan
daşların yüzde 
70'inin saatlerin ileri 
ve geri alındığı 
dönemlerde psikolo
jik, sosyal, 
ekonomik ve sağlık 
gibi konularda 
olumsuzluk yaşadık
larını belirttiklerini, 
yüzde 80'inin ise yıl 
boyu yaz saati 
uygulamasının 
yerinde olması 
yönünde görüş 

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

belirttiklerini ifade 
etti. Bürokratlar 
şunları kaydetti: 
"Dünyadaki uygula
ma daha çok 
ülkenin en doğusun
dan geçen 
meridyenin referans 
meridyen olarak 
alınması şeklindedir. 
Ancak ülkemizde 
dünya uygula
masının aksine batı
dan geçen meridyen 
referans alınıyor. 
Türkiye'de referans 
meridyen olarak 
İzmit ilinden geçen 
30 derece doğu 
meridyenin belirlen
mesinin gerekçesi 
borsa, bankacılık ve 
dış ticaret gibi konu
larda AB ülkeleriyle 
uyum sağlamaktır. 
Yaz saati uygula
masının 9 aya 
çıkarılması yani yaz 
saatinin mart ayında 
başlatılması ve 
kasım ayının sonun
da bitirilmesi şeklin

deki uygulama ener
ji tasarrufu açısın
dan faydalıdır ancak 
bakanlık olarak yaz 
saatinin yılın 
tamamında uygulan
ması görüşündeyiz." 
Dışişleri Bakanlığı, 
ekonomik ilişkilerin 
olumsuz etk
ilenebileceği 
gerekçesiyle düzen
lemenin uygun 
olmayacağı 
yönünde görüş 
bildirdi. İstanbul 
Valiliği ise uygula
manın mesai saat
leri açısından sorun 
oluşturabileceğini 
ancak bunun mesai 
saatleri düzen
lenerek aşılabileceği 
değerlendirmesi 
yaptı. Türk Hava 
Yolları, uçuş 
tarifelerinin düzen
lenmesi açısından 
bir uyum sürecine 
ihtiyaç duyacağını 
vurgularken, TEDAŞ 
kullandığı elektrik 
sayaçlarının bir 
kısmı dışarıdan 
müdahale edilebilir 
olmadığından 
yeni saat uygula
masına göre 
elektrik sayaçlarının 
yenilenmesi gereke
bileceği, dolayısıyla 
bunun kuruma bir 
maliyet getireceğini 
bildirdi.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

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

T
“SUYUNU BOŞA 

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ vvww.gemlikkorfezgazetesi.com

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kredilerde yeni dönem Haşlıyor
Kredisini erken 
ödeyene indirim 
uygulanacak, temer
rüde düşenden 
yüzde 30'dan fazla 
faiz alınamayacak, 
sözleşmede en 
düşük faiz baz alı
nacak.
Tüketici Kanunu'nun 
kredilere yönelik yol 
haritası şekillendi.
Tüketici Kredisi 
Sözleşmeleri 
Yönetmeliği'yle 
banka kredisi kul
lananlara çok sayıda 
kolaylık ve hak 
getiriliyor.
Kredisini erken 
ödeyene faiz ve 
maliyet kalemlerinde 
indirim, kredi 
sözleşmelerinde en 
düşük faiz oranına 
yer verilmesi, faiz 
değişikliğinin 60 gün 
içinde borcunu kap
atana yansıtılma- 

ması, temerrüde 
düşene faizde yüzde 
30 sınırı, limit aşımı 
bilgisinin anlık 
iletilmesi gibi önemli 
adımlar atılıyor.
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nca hazır
lanan taslakta yer 
alan önemli başlıklar 
şöyle:
BİLEŞİK FAİZ YOK: 
Temerrüt hali de 
dâhil olmak üzere, 
tüketici işlemlerinde 
bileşik faiz uygulan
mayacak. ödemenin 
üç aydan daha uzun 
süre ertelenmesini 
veya taksitle ödeme 
imkânı sağlayan 
kredi kartı 
sözleşmelerinde 
uygulanacak faiz 
kredi kartı sözleşme
si uyarınca belir
lenen orandan fazla 
olamayacak.
GECİKMEYE YÜZDE

30 AYARI: Tüketici 
temerrüde düşerse 
akdi faizin yüzde 30 
fazlasından daha 
yüksek gecikme faizi 
istenemeyecek. 
Daha yüksek tahsis 
eden, tüketiciye geri 
ödeyecek. 
Sözleşmede efektif 
yıllık faiz oranının 
yer alması zorunlu 
olacak.
ERKEN ÖDEMEYE 
İNDİRİM: Tüketici, 
vadesi gelmeyen bir 
veya birden çok tak- 
sidi ya da kredi bor
cunun tamamını 
erken ödeyebilecek. 
Bu durumda kredi 
veren, erken ödenen 
tutara göre tüm faiz 
ve maliyet unsurları
na ilişkin indirim 
yapmakla yükümlü 
olacak. Vadesinden 
önce yapılan 
ödemelerde, erken 

ödenen taksit tutarı 
içinde yer alan ana
para tutarı üzerinden 
akdi faiz oranı ve 
erken ödenen gün 
sayısı dikkate alı
nacak. Faiz, faiz üze 
rinden hesaplanacak 
kamusal yükümlülük 
ler toplamı ve ücret 
tutarı kadar indirim 
yapılacak. Erken 
ödeme indirimi veya 
faiz hesaplanırken 
ödemenin yapıldığı 
tarih esas alınacak.
YAZILI BİLDİRİLE
CEK: Tüketiciden 
talep edilecek her 
türlü ücret bilgisinin, 
yazılı şekilde tüketi
ciye verilmesi zorun
lu olacak.
İZİNSİZ SİGORTA 
YASAK: Tüketicinin 
açık talebi olmadan 
krediyle ilgili sigorta 
yapılamayacak.
GELİRE UYGUN

LUK: Bankalar, kredi 
verirken tüketicinin 
gelir durumuna 
uygun olup 
olmadığını ayrıntılı 
bir şekilde açıklaya- 
caka 
DEĞİŞİKLİK YAZILI 
BİLDİRİLECEK 
DÜŞÜK FAİZ BAZ 
OLACAK: Kredinin 
maliyetinin hesa
planmasında esas 
alınacak akdi faiz 
oranı, düşük göster
ilen efektif yıllık faiz 
oranına uyacak. 
Ödeme planı, 
değişikliklere göre 
yeniden düzen
lenecek.
ANINDA BİLGİ 
VERİLECEK: Banka 
bir ayı aşan dönem 
de limit aşımını, kul
lanılan tutar, akdi 
faiz oranı, geciken 
tutara uygulanacak 
faizi tüketiciye yazılı 

olarak bildirecek. 
KAPATMAYA 60 GÜN 
SINIRI: Tüketici faiz 
değiştikten sonra 60 
gün içinde borcunu 
kapatırsa, bu artış 
hiçbir şekilde kendi
sine yansıtılmaya
cak.
TÜKETİCİYE 14 
GÜNLÜK CAYMA 
HAKKI GELİYOR 
14 GÜNLÜK CAYMA 
HAKKI: Tüketici, 14 
gün içinde bir 
gerekçe göstermek
sizin ve cezai şart 
ödemeksizin tüketici 
kredisi sözleşmesin
den cayma hakkına 
sahip olacak. 
Belirsiz süreli 
sözleşmelerde kre
dinin türü, limiti, 
değiştiğinde uygu
lanacak düzenleme, 
aktif faiz oranı gibi 
tüm ayrıntılar yer 
alacak.

Karabibere havram zammı
Et denince akla ilk 

gelen baharat olan 
karabiberin kilo
gram fiyatı geçen 
yıla göre yüzde 25 
artarak 50 liraya 
ulaştı. 
Dönemsel olarak 
tüketimi en fazla 
Kurban Bayramı 
öncesi artan 
baharat ürünlerinde 
geçen yıla göre 
çeşitli oranlarda 
artışlar görülüyor. 
İzmir'de Tarihi 
Kemeraltı Çarşısı'n- 
da perakende satışı

yapılan ve özellikle 
ithal edilen baharat 
türlerinde fiyat 
artışları dikkati 
çekiyor. Kurban 
öncesi tüketiciyi en 
çok üzecek fiyat 
etiketi ise karabiber 
rafında gözleniyor. 
Geçen yıl kilogramı 
40 liradan satılan 
karabiber, bu yıl 50 
lirayla satışa 
sunuluyor. 
Türkiye'de üretimi 
bulunan kimyon, 
kekik, pul biber gibi 
ürünlerde ise fiyat

lar genel olarak 
yatay seyrediyor. 
Baharatçı dükkan

larının raflarında 
kimyon 15 lira, pul 
ve kırmızı biber 20

lira, köfte 
baharatı 15 lira 
fiyatla satışa

sunuluyor.
Ege'de toptan ve 
perakende olarak 
baharat ticareti 
yapan bir şirketin 
temsilcisi olan 
Yılmaz Yelken, 
baharat satışlarının 
her yıl Kurban 
Bayramı öncesi 
ve sonrasında 
arttığını, vatan 
daşın özellikle kara
biber, kimyon, 
kekik, kırmızı 
biber gibi baharat
ları tercih ettiğini 
ifade etti.

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4985 
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)

nsinii
VENÜS SİNEMASI 

DABBEZEHR-I 
CİN: 11:30-14:00- 

16:30-19:00-21:30 
ÇİLEK 

12.00-14.15-16.15- 
18.15-20.30 

AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321
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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^îrcan^'Öa-fıirÇbuman.
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DOĞANIN HAZÎNESİ
[kavlak] Sjtstîrlfcg . [kavlak]
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| Kestane Şekeri 1 
| Yöresel Reçeller , 
^Kozmetik Ürünler

Iİ3>fıT
ŞUBELER: Kumla Fabrika^ Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek)

ıs ife,

www.kavlak.com.tr
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
L Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

Türkiye'nin dört bih/âbındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 
. tüketicinin güven ve beğenisi kazanmıştır.

Gemlik Körfez
_______GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ
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EN AVANTAJLI

SİTESİ /...
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unM.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Fırtına yine yıktı geçti
Güne Batış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BU PAZAR EVE KAPANDIM
SAİT FAİK’İ OKUDUM...

Bu yıl kış erken mi gelece* ne?
Ekim ve Kasım ayının pastırma sıcak

larını özleyecek miyiz?
Cuma gecesi başlayan yağışlar ve fırtı

na kök söktürüyor.
Sanki Mart ayındayız.
Derler ya “Mart kapıdan baktırır, kazma

kürek yaktırır.”
Dışarıdaki hava Mart havası...
Dün, evde şömineyi ilk kez yaktık. 4’de

Süper Amatör Ligin 
güçlü ekiplerinden 
Gemlikspor’un 
takımlarına verdik
leri destekle adın

şıaaeııı urunave sağanak yağış hayatı yine 
olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sel baskın
ları yaşanırken, Mudanya’da bir sandal battı, 
seferler iptal edildi. Fırtınaya hazırlıksız vaka 
lanan vatandaşlar zor anlar yaşarken 24 saat te metrekareye V60 R/rog^f^^”

GEHMUUFDUI
DERHEĞİ’HOE KAH DEĞİŞİMİ

dan söz ettiren 
Gemlikspor Taraftar 
Derneği’nde (Grup 
Kios) yönetim 
değişti. Syf 7’de

2014-2015 Türkiye Basketbol 3.liginde 
mücadele edecek Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü, Türkiye’nin en güçlü kuruluşu 
olan Borusan Holdingi formasının önünde 
taşıyarak gücüne güç kattı. Haberi 7’de

90 0 10 M 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

S m
İl HU

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER; M ' 1

Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, HHHvr 1
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, KHKjUçYv j

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, \ 1RİI
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi İT ... ‘ fj

İle hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ( ı .11 l’jjlı n i j.f T
ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini »*“* ■ IJJ | p ı ■ s 1... , i. fc. L -

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

4-5 YAŞ 
ANASINIFI

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

6.500
7.000
9.000

11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000

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

http://www.kavlak.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazefesi.com
unM.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Nereden kaynaklandı, 
kim karar verdi

Nereden kaynaklandı, kim karar 
verdi? Bilinmiyor.

24 Eylül’den itibaren özel toplu taşı
ma araçları Karacaali yolcularını gezi 
çamın bulunduğu 4.ncü durakta bira 
kıyor, Narlı’ya, Sahil Gazinosu önün
deki rampadan çevre yoluna çıkarak 
ulaşıyor.

Beşinci., altıncı., yedinci duraklar 
iptal.
Hizmet verilmeyen duraklar insan 

yoğunluğunun olduğu yazlık, turistik, 
sosyal amaçlı devlet kuruluşlarının 
bulunduğu yerler.

Huzur Sitesi, Huzur Motel, Bolyar 
Kampı, Çamlık Sitesi, Anadolu Üniver- 
sitesi’nin Büyükşehir Belediyemizce 
devrandan tesisleri, Noca Et Mangal, 
İzcilik Kampı, Karaca Tesisleri ve de 
Büyükşehirin ihya ettiği ve hizmete 
koyduğu tesisler ile Oba Sitesi’ne 
gelenler var, öğrenciler var.
Yörenin hizmet dışı bırakılmasına 

sebep Karaca Tatil Köyü rampasının 
darlığı imiş.

Narlı-Gemlik karşılıklı sefer otobüs
leri karşılaşıp, zor geçiyorlarmış.

Peki, geçende yazdım. Dalyankaya, 
Ortakaya, İğdealtı Yolun virajları pek 
mi geniş. Yazın araç parkından yol 
daha da daralıyor.

Karaca rampasından anayola çıkış 
ve geliş, görüş açısından daha geniş, 
Çınaraltı rampası daha dar ve de 
tehlikelidir.

Karacaali sakinlerinin söylediğine 
göre, Çınaraltı rampasında hasarlı bir 
çok kaza olduğu halde, Karaca ram
pasında hiçbir kaza olmamış. Bütün 
bunlar gerçekken yöre sakinlerine 
hizmet yerine bir nevi ceza, dördüncü 
durak, yedinci durak en az 600-700 
metre çocuk öğrenci, yaşlı insan, 
elinde yükü, güneş, yağmur, kar altın
da dördüncü durağa gidecek, gele
cek. İnsaf.

Yaz sonu, yöre topluluk olarak aza
lıyor. Otobüsçüler insan azlığından 
verimsiz bulmuş olsalar gerek.
Tehlikeyi dikkate alsalar, yazın araç 

yoğunluğundan yol üzerine araç 
parkından zor geçilen tehlike arz eden 
durumun giderilmesi için mücadele 
verirler, çare aramalılar, ilgilileri 
uyarmalıydılar.

Büyük ihtimalle uyarıda bulun
muşlardır. Topluma ses vermeli, 
eylem yaparak halkı arkalarına 
almalıydılar.,

Bugünkü tutumla halk cezalandırdı 
yor.

Bahse konu yol, elli yıldır hizmet 
yolu yolcu taşınarak eskisi gibi hiz 
met verilmeli insanlar mağdur 
edilmemelidir.
Altıncı durağa kabin beklenirken, 

şimdi duraklar bir kararla iptal edili 
yor. Halk cezalandırılıyor, bir sebebi 
olsa gerek...

Düşünüp geçmiş irdelenirse rahatlık
la 'Ddıunacelkur, sanırım.

Geçtiğimiz hafta 
yaşanan fırtınananı 
ardından, bu hafta 
sonu da fırtına ve 
yağmur hayatı olum
suz etkiledi. 
Cuma gecesi 
başlayan fırtına ve 
sağanak yağış 
aralıksız sürerken, 
yağmur suları 
ilçemizde ve 
Marmara Bölgesinin 
tümünde su baskın
larına, seferlerin 
iptaline neden oldu. 
Ote yandan, şiddetli 
fırtına nedeniyle 
çatılar uçarken, fırtı
naya hazırlıksız 
yakalanan vatan
daşlar zor anlar 
yaşadı.

MUDANYA’DA 
SANDAL BATTI 
Mudanya’da şiddetli 
fırtına ve dev dal
galar nedeniyle 
Kumyaka balıkçı 
barınağında bir 
Sandal battı.
Şiddetli rüzgar 
Mudanya sahil 
şeridinde yer alan 
Tj.riJye, Ketendere ve 
Eşgel bölgelerinde 
etkili olurken, dev 
dalgalar Kumyaka 
balıkçı barınağında 
bulunan bir sandalı 
batırırdı, çok sayıda 
tekne de kayalıklara 
çarparak zarar 
gördü.
Rüzgarla birlikte 
etkili olan yağış da 
Ketendere ve Eşgel 
bölgelerinde su 
baskınlarına neden 
oldu.

SEFERLER İPTAL 
Bursa ile İstanbul 
arasında karşılıklı 
işletilen Bursa Deniz 
Otobüslerinin 
(BUDO) sefer
lerinden 7'si, olum
suz hava koşulları 
nedeniyle iptal edil
di.
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeci 
liğinden yapılan 
açıklamaya göre, 
elverişsiz hava 
koşulları yüzünden 
08.00 ve 09.00 saat
lerindeki Bursa 
(Mudanya)-istanbul 
(Kabataş), 08.30' daki 
İstanbul (Kabataş)- 
Bursa (Mudanya),

ileri bir tarihte 
yapılacağı bildirildi.

’ METREKAREYE 160 
KİLOGRAM YAĞIŞ

I DÜŞTÜ 
i Bursa’da, kentin su 
I kaynaklarını 
I besleyen Uludağ’a 
I son 24 saat içinde 
I metrekareye 160 
ü kilogram yağış 
I düştü. Yağışlarla 
I kentin içme suyunun 
1 yüzde 90’ını 
I karşılayan Doğancı 
I ve Nilüfer barajlann- 
I da doluluk oranı 
I yüzde 50’lere ulaştı. 
I bursa, yağışlarla 
I yazı kuraklık yaşa- 
I madan atlattı. Yaz 
I sıcaklan ve tüketim 
“ ile 3 ayda düşen 
3 barajlardaki su 
; seviyesi sonbahar 
a yağışları ile yeniden 
î yükselmeye başladı, 
g Bursa’da yüzde 
e 25’lere kadar düşen 
e barajlardaki su 

seviyesi son 
yağışlarla birlikte 
Doğancı Barajı’nda 
yüzde 47’ye, Nilüfer 
Barajı ise yüzde 55’e

■ ulaştı. Son üç günde 
I ise Türkiye’yi etkisi 
] altına alan yağışlar 
| da 24 saat içinde 
। kentin su kay- 
I naklannı besleyen 
£ Uludağ’da metrekar- 
J eye 160 kilogram 
| yağış düştü. Su 
■ baskınlarının 
I yaşandığı kent 
™ merkezinde ise 
~ metrekareye 21 kilo

gram yağmur yağdı

09.30'daki Armutlu 
(Ihlas)-lstanbul 
(Kabataş) seferleri 
gerçekleştirilemedi. 
BUDO'nun 12.30'da

si ile Ticaret ve 
Sanayi Odası iş bir
liğiyle organize 
edilen turşu festi
valinin 27-28

ki Bursa (Mudanya)- 
Istanbul (Kabataş), 
10.30 ve 14.00'daki 
İstanbul (Kabataş)- 
Bursa (Mudanya) 
seferleri de yapıla
mayacak.
Öte yandan, 
Orhangazi Belediye

Eylül’de yapılacaktı. 
Turşunun üretildiği 
Gedelek Mahallesi 
ile Orhangazi 
ilçesinde düzenlen
mesi planlanan 
etkinlikler hava 
muhalefeti nedeniyle 
ertelendi. Festivalin

BURSA SUSUZ 
KALMAYACAK 
Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
yağışların sevindirici 
olduğunu belirterek, 
“Bursa bu yıl 
susuzluk yaşamadı. 
Yağışlar böyle 
devam ederse yaz 
aylarında da susu
zluk tehlikesi yaşan
mayacak. Son yağış 
ölçümlerini Pazartesi 
günü işlenecek. İki 
günde yaşanan 
yağışlarla bu 
seviyenin daha da 
yükseldiğini göre
ceğiz" dedi.
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İSli HSİII İMi W iMı
Mudanya Zeytinba 
ğı Mahallesi Keten 
dere mevkinde aşırı 
yağmurdan dolayı 
köprü yıkıldı. Yolun 
karşısında bulunan 
vatandaşlar, köprü
den geçmenin 
tehlikeli olduğunu 
ifade ederek, yak
laşan kurban bayra
mı öncesi araçla 
rının kurtarılmasını 
istedi.
Olay, Mudanya ilçe
si Zeytinbağı Mahal 
leşi Ketendere 
mevkinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Bursa'da öğleden 
sonra etkili olan 
yağış Keten dere 
mevkinde bir 
köprünün yıkımına 
sebep oldu. Yol 
kenarında bulunan 
tarım arazileri de 
yağmurdan zarar 
görürken, dereden 
gelen pislikler 
denize aktı.
Toprak kayması 
sebebiyle denizin

İyilik yaptı, yolda kaini
Bursa’da, kendisine 
saldıran bir gruptan 
kurtulmak için 
arkadaşını ortada 
bırakıp, onun oto
mobiliyle kaçan 
ehliyetsiz sürücü, 
nefes kesen kovala- 
macanın ardından 
yakalandı 
iddiaya göre, Ö.D., 
kavgada ayağından 
yaralanan arkadaşı 
E.D.’yi (24) yolda 
gördü. Ö.D., arkada 
şını 16 P 8769 
plakalı aracına 
alarak evine bırak
mak istedi. 
Kamberler 
Mahallesi’nden 
geçtikleri sırada,
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renginin değiştiği 
görülürken, 
köprünün diğer 
tarafından evlerinde 
oturan vatandaşlar 
ise mahsur kaldı.
Köprünün 
yıkılmış olması 
sebebiyle karşıya 
geçmekte yürü 
yerek geçmekte 
zorlanan vatan
daşlar, yetkililer 
den yardım iste 
yerek araçlarının 
kurtarılmasını iste
di. Ketendere

E.D.’nin husumetti 
olduğu kişiler araca 
taşlı saldırıda 
bulundu. Bu sırada 
Ö.D.’nin polise 
haber vermek için 
araçtan inmesini fır
sat bilen E.D., oto
mobili alarak kaç
maya başladı. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
Yıldırım Araştırma 
Büro Amirliği ekip
leri, Hacivat 
Mahallesi’nde 
olduğunu tespit 
ettikleri E.D.’nin 
peşine düştü.
Yaklaşık yarım saat 
süren kovalamaca, 
Yıldırım ilçesine 

mevkinde yaklaşık 
40 kişinin oturduğu 
öğrenilirken, 
köprünün yıkılması 
sebebiyle 10 aracın 
da mahsur kaldığı 
öğrenildi.
Yağmurdan dolayı 
köprünün yıkıldı 
ğını ifade eden 
vatandaşlar, 
"Aşırı yağmur 
yağdı ve köprü 
sulara gömüldü. 
Bu sebeple 
köprü yıkıldı ve 
araçlarımız burada 

bağlı Hamamlıkızık 
köyü yakınlarında 
son buldu. Bu 
bölgede şahsın 
gidebileceği bütün 
noktaları araç 
trafiğine kapatan 
ekipler, ehliyetsiz 
olduğu öğrenilen 
E.D.’yi yakalamayı 
başardı.
CEZA YEMEMEK 
İÇİN MOBESELER- 
DEN YAVAŞ 
GEÇTİM” 
Olay yerindeki ilk 
sorgusunun ardın
dan doktor raporu 
için Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne sevk 
edilen şahıs, ilginç 

mahsur kaldı. Biz 
köprüden karşıya 
güçlükle geçebil! 
yoruz. Yağmur 
sebebiyle denizin 
kenarında bulunan 
kayıklarımız da 
zarar gördü. 
Köprünün biran 
önce tamir edilmesi 
gerekiyor.
Önümüzde kurban 
bayramı var. Araçla 
rımız mahsur kaldı. 
Yetkililerden bu 
konuda yardım bek
liyoruz" dedi.

bir de itirafta bulu
narak, “Ceza 
yememek için 
MOBESE kamer
alarından bile yavaş 
geçtim. Işıklarda 
da durdum.
Ben kurallara 
uyarım. Çok 
güzel araba kul
lanırım” dedi... 
Aracın sahibi Ö.D. 
ise, “Hacivat 
Mahallesi’nde 
evime gidiyordum. 
Yolda E.D.’yi araba
ma aldım. Ancak 
Romanlar saldırınca 
arabamı alıp kaçtı. 
İyilik yaparken 
böyle oldu” diye 
konuştu.

Emniyetten Nefes 
Kesen Operasyon

İnegöl’de hırsızlık 
ve uyuşturucu 
madde satıcılığın
dan aranan bir 
kadın, İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı 
operasyonla 
yakalandı. 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde hırsızlık 
ve uyuşturucu 
madde satıcılığın
dan aranan bir 
kadın, İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı 
operasyonla yaka
landı.
Uyuşturucu 
satıcılığı suçundan 
sabıkası bulunan, 
hırsızlık sucundan 
dolayı ise 
mahkeme tarafın
dan 4 yıl kesin
leşmiş cezası bulu
nan ve hakkında 
yakalama emri 
çıkan İlknur K. 
isimli kadının, 
Sinanbey Mahallesi 
Refah Sokak 
üzerindeki bir evde 
saklandığı bilgisini 
alan emniyet

Kestiği Ağacın 
Altında Kaim Öldü
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesi'nde, ormanda 
kestiği ağacın 
devrilmesi sonucu 
altında kalan 59 
yaşındaki 
Süleyman Akman 
yaşamını yitirdi. 
Harmancık İshaklar 
Mahallesi’nde 
oturan Süleyman 
Akman, kestiği 
çamın devrilmesi 

ekipleri, eve 
operasyon 
düzenledi. 
Evin kapısının açıl
maması üzerine 
güç kullanarak 
açmaya çalışan 
ekipler, İlknur K.'yi 
evin içerisinden 
çıktığı çatıdan kaç
maya çalışırken 
kıskıvrak yakaladı. 
Sabıkalı kadının 
yakınları, kadının 
yakalanmasına 
engel olmaya 
çalışırken, yaka
landıktan sonra da 
götürülmesine 
mani olmak istedi 
ler. Olay yerine 
sevk edilen takviye 
emnivet ekinleri, 
kadının yakınlarının 
dağılmalarını 
sağladı.
Emniyet Müdür 
lüğü'ne götürülerek 
ifadesi alınan İlknur 
K. isimli sabıkalı 
kadın, daha sonra 
adliyeye sevk edil
di. İlknur K., 
adliyedeki sorgusu
nun ardından ceza
evine gönderildi.

sonucu altında 
kalarak öldü. 
Akman'ın cesedi 
eve dönmemesi 
üzerine ormanda 
aramaya çıkan 
köylüler tarafından 
bulundu.
Evli ve 5 çocuk 
babası Süleyman 
Akman'ın ölü 
müyle ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■mmimffi» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Eğitim Bir Sen Gemlik Temsilciliği Olağan Kongresi yapıldı

Güne Bakış Gemici, güven tazeledi
BU PAZAR EVE KAPANDIM 

SAİT FAİK’İ OKUDUM...
Çocuklar, "Üşüyoruz baba” deyince, evi 

ısıtmak zorunda kaldık.
Cumartesi gecesi esen fırtına, balkonda 

bir tane saksı bırakmadı.
Yaz aylarında diktiğim çiçeklere verdiğim 

emeklerim boşa gitti.
Sabah kalktığımda, balkon savaş alanı 

gibiydi.
Kırık saksılar, yerlere dökülen topraklar, 

kopan çiçek dallan, uçuşan eşyalar...
Aman, Allahım!
Bir saat balkon temizliğiyle geçti 

zamanım.
Bir yandan da üşüdüm.
Dün, bütün gün yağmur yağdı.
Toprak suya doydu.
Barajlar da suyu doğmuşsa gelecek yaz 

su sıkıntısı çekmeyecek demektir.
Yağışların kuraklık tehlikesini gidermesi 

sevindirici.
Kara bulutlarla kaplı bir gökyüzü içimi 

karartıyor.
Bu nedenle dün, evden dışanya hiç çık

madım.
Pencereye vuran yağmur tanelerinin 

karşısında Körfez’in buğulu görüntüsünü 
izledim.

Bu da iç açmıyor.
İçini karartıyor insanın.
Vakit de geçmiyor.
O’nun için kitap okumaya karar verdim.
Geçtiğim günlerde Bursa’dan gelirken, 

Metro’ya uğramıştım.
Koca süpermarkette, dolaştım, dolaştım.

6 tane kitapla çıktım içeriden.
Tümü de, uzun yıllar önce okuduğum

Sait Faik kitapları..
Şimdiki kitaplığımda bulunmadığı için, 9 

kitaplık dizinin 6’sını aldım.
Sait Faik’in yalın Türkçesine, öykülerini 

okurken bir daha hayran kaldım.
Öyküleri okumaya, "Kayıp Aranıyor” ile 

başlamıştım.
Dün ise, yeniden, "Balıkçının Ölümü”, 

"Son Kuşları’nı okudum.
Kısa öyküler ama, sizi içine alıp bir yer

lere götürüyor.
Bırakamıyorsunuz kitabı elinizden.
"Sarnıç",” Semaver”,” Şahmerdan”,” 

Lüzumsuz Adam”,” Mahalle Kahvesi”, 
"Havuz Başı”, "Son Kuşlar”...

Sait Faik, Bursa Erkek Lisesinde 
okurken ilk öykülerini burada yazmış.

"Beyaz Mendil” ve "Zembelek”.
O’nun Bursa’daki gençlik yılarındaki ilk 

yazılarıdır bunlar.
Türk edebiyatına büyük eserler bırakan 

bu güzel insanı, kitaplannı okurken bir 
kez daha saygıyla andım.

Kitapları evimin her katında, bir 
masasının veya bir sehpanın üzerinde.

Elim değdikçe bir öyküsünü okuyorum.
Sıkıntılı Pazar günleri insanın kendine 

bir meşgale bulması gerekir.
Bu Pazar hava buz gibiydi.
Bağ bahçe işleri olmayacağına göre, en 

güzeli kitap okumaktı.
Ben de onu yaptım.
Orhan Veli o meşhur şiirinde ne demişti:
"Beni bu havalar mahvetti...”
Dün, beni de kapkara gökyüzünün 

görüntüsü, kitap okumaya meyletti.
İyi de oldu. Rahatladım..

Eğitimciler Birliği 
Sendikası (Eğitim 
Bir-Sen) Gemlik ilçe 
Temsilciliğinin yöne
tim kurulu ve il dele 
ge seçimi yapıldı. 
Tek liste ile gerçek
leştirilen seçimde 
Halil Gemici yeniden 
başkanlığa seçilerek 
güven tazeledi. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Salonu’nda 
hafta sonu saat 
10.00 da başlayıp 
17.00’ ye kadar 
süren seçime tek 
liste olarak girilme
sine rağmen Eğitim 
Bir-Sen üyeleri yo 
ğun bir katılım gös
terdi. Yapılan seçim 
sonucunda üç yıl
lığına 2009 yılından 
beri bu görevi yeri 
ne getiren Halil 
Gemici yeniden 
başkanlığa seçilir 
ken, yeni yönetim 
kurulu ise şu isim
lerden oluktu: 
Ömer Beki, Ömer 
Öksüz, Bülent 
Öztürk, Şuayb 
Serdaroğlu Gonca 
Arıcı, Cemal Obam 
Bayer
Yönetim Kurulu yanı 
sıra 5 kişilik il 
delegeleri de Halil

II

MMIİMİIIİII İlil M İD»*
9. Bursa Karate 
Turnuvasında 
katıldığı 4 sporcu 
sunun da madalya 
kazanması ile 
büyük başarı elde 
eden Çotanakspor 
Karate Takımı 
madalyaları ile 
Av. ilkim Şahin’i 
ziyaret etti. 
Takıma olan 
desteklerinden 
dolayı 
Av. İlkim Şahin’e 
teşekkür eden 
kulüp antrenörü 
Dilek Salum, 
öğrenci velileri ve 
öğrenciler, 
Av. İlkim Şahin’e

Gemici, Ömer Beki, 
Ömer öksüz, Bülent 
ve Şuayb Serdaroğ 
lu’dan oluştu. 
Seçimin sonucunu 
değerlendiren 
Eğitim Bir-Sen ilçe 
Temsilcisi Halil 
Gemici, Gemlik 
Eğitim Bir-Sen’in 
yapmış olduğu 
Yönetim Kurulu ve 
delege seçiminin 
adeta bir demokrasi 
şöleninde gerçek
leştiğini belirterek, 
"Delege seçimleri ve 
ilçe yönetimi seçim
leri yoğun bir katılım 
la gerçekleşti. Bu 
seçimlere katılan ve 
yönetimimize oy 
veren tüm arkadaşla 
rıma teşekkür ediyo
rum. Bu ortamın 

ile daha büyük 
başarıların 
kazanılabileceği 
belirtildi.

konumu adına soh
bet edilen teşekkür 
ziyaretinde, 
desteğin artması

pasta armağan 
ettiler.
Karate sporu ve 
Gemlik’te Şporun

sağlanmasında 
emeği geçen başta 
seçimde görevli 
arkadaşlarımıza ve 
bizlerden desteğini 
esirgemeyip yağışlı 
havaya rağmen seçi 
me yoğun katılım 
sağlayan tüm üyele 
rimize teşekkür edi 
yorum. Biz devamlı 
büyüyen büyük bir 
aileyiz, üye sayımızı 
devamlı artırıyoruz. 
Sendika olarak 
amacımız sürekli 
olarak üyelerimizin 
yanında olmak dert
leri ile dertlenmek 
ve hep birlikte bir 
güç oluşturmanın 
yanı sıra ilçemizdeki 
eğitim sorunlarının 
çözümü noktasında 
çalışmalar yapmak

tır. Yeni yönetimimi
zle bu hizmet bay ra 
ğımızı daha üst sevi 
yelere çıkarmanın 
mücadelesini vere
ceğiz. Bu yeni 
dönemde özellikle 
yönetimimizde yer 
alan Gonca Ancı 
ile hanımlar korniş 
yonu, Cemal Obam 
Bay er ile de Gençlik 
komisyonu olarak 
atılım yapmayı 
hedefliyoruz.
Biz kuruluşumuz 
dan beri hakaret 
ve iftira sendikacılığı 
değil hizmet 
sendikacılığı yaptık 
bundan sonra da 
böyle devam 
edeceğiz” diye 
konuştu.

M ABONEOLDUNUZMU?
■mmımiB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tema ▲ “suyunu boşa JMft -. HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafindan başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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AYRINTI
Erhan İZGİ

EYLÜL AYINDA AĞVA VE KEFKEN (4)
Cumartesi 

gününden devam

Pembe kayalar:

Pembe kayalar 
adını renginden 
alıyor anlaşılan. 
Volkanik yapısı ve 
özellikleri 
nedeniyle görül 
meye değer.

Suyun içinde 
yumuşak, 
çıkarıldıktan sonra 
sertleşme özel
liğine sahip bir taş 
çeşidi.

Bu özellik
lerinden dolayı 
Osmanh döne
minde insan 
gücüyle dikdört
gen biçimiyle 
kesilerek deniz 
yoluyla İstanbul’a 
götürülmüş, Sultan 
Ahmet camii’n 
duvarlarının 
yapımında kul
lanılmış.

Bunun dışında 
birçok camiin 
yapımında da 
malzeme olarak 
kullanılmış.

Peynir kalıbı gibi 
kesilmiş kocaman 
kayalar, insan 
gücüyle gemilere 
nasıl yüklenerek 
İstanbul’a gönde 
rilmiş gerçekten 
bir bilmece.

Hâlâ yerleri dün 
kesilmiş gibi 
ûuı uyuı.

Bazı yerlerde kay
aların tabakalar 
halinde olduğunu 
da görüyoruz. 
İlginç bir özelliğe 
sahip, sanki kay
aların yaşını bu 
tabakalardan 
çıkarabileceksiniz 
ağaçlarda olduğu 
gibi.

Emin Bey’e 
karnımızın acık
tığını söyleyip 
ondan bize yemek 
yiyebileceğimiz bir 
yer bulmasını isti 
yoruz. “Arkadaşlar, 
yemeği size 
Kerpe’de yedire
ceğim, en uygun 
yer orası... diyor. 
Cebeci’yi görelim 
sonra yemek işini 
hallederiz...

Cebeci:
Kefken’in hemen 

yakınında yer ah

yor. Karşısında 
Kefken adası.
Uzaktan seçebili 
yorsunuz.

Bu ada 
Karadeniz’in en 
büyük adasıymış.

Cebeci’in uzun 
bir sahili var; 
ancak kuzeye açık 
olduğu için biraz 
dalgalı.

Halk plajında 
çoluk çocuk hâlâ 
denize giriyor. 
Sahil cıvıl cıvıl 
insan sesleriyle 
yankılanıyor. 
Denize girenlerden 
anlaşıldığına göre 
deniz sığı 
görünüyor.

Burada fazla 
kalmadan çok 
yakınımızda olan 
Kerpe’ye doğru yol 
alıyoruz.

Kerpe:

Karadeniz’in yeni 
keşfedilen güzel 
koylarından... 
Azgın dalgaları 
burda görmeniz 
mümkün değil.

Bir tarafınız yeşil 
orman diğer iki 
tarafınız maviye 
keser...

İnsana ferahlık 
veren nefis bir 
havayı kokluyor
sunuz. 
Arkadaşımız Emin 
Bey, burda insanın 
uûğüıiTiâSi iÇiTi ÇOK 
hünerli olması 
gerekli diyerek 
denizin çok güven
li olduğunu vurgu
luyor.

Birkaç yüz met 
reye kadar çok sığ 
olduğunu ögreni 
yoruz.

Bu durum küçük 
çocuklar ve yüzme 
bilmeyenler için 
çok uygun.

Kerpe, Karade 
niz’de tek doğal 
liman olarak bilinir. 
Bu nedenle deniz
ciler burasını bir 
sığınma noktası 
olarak kullanırmış. 
Karadeniz ne 
kadar fırtınalı olur
sa olsun bu koy 
rüzgâra kapalı bir 
sığınakmış.

Orman ve deniz 
iç içe, bu nedenle 
mavi ve yeşilin
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likler rant uğruna 
yok edilmez, gele
cek kuşaklara 
armağan olarak 
bırakılır.

Kumsala uzanmış 
insanlar daha 
sezonun bitmediği
ni anlatıyor.

Dileriz bu güzel-

Güzel yurdumun 
başka bir köşesini 
anlatmak umu 
duyla....

BİTTİ....

ortaklığını sunuyor 
doğa insanlara.

Yakın zamana 
kadar ismi pek bil
inmeyen Kerpe, 
İstanbul’a yakın 
olması nedeniyle 
doğası ve denizi 
ön plana çıkmış. 
Son yıllarda 
İstanbullular bu 
beldeyi mesken 
tutmuş ve bu yüz
den de müthiş bir 
yapılaşma gün
deme gelmiş. 
Yüksek binalar 
görülmemesine 
karşın üç dört katlı 
yapılardan söz 
edilebilir.

Güzel bir balık 
lokantasına oturup 
hem yorgunluğu
muzu gidermeye 
hem de çevreyi 
gözlemleyip 
fotoğraf çekmeye 
çalışıyorum.

Bizim için çorba 
yapılıyor, ardından 
palamut, salata ve 
bira...

Biraz kendimize 
geliyoruz, bütün 
yorgunluğumuz 
uçup gidiyor 
sanki.

Burası cennetten 
bir köşemi acaba 
diye kendinize sor
madan edemiyor
sunuz.

Dağa gerçekten 
bir harika...
Yeşillikler içine 
giz. ——— ■—
yer.
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Bırsa Bire İle kaille j oWı

Acemi kasaplar kur
banlık yerine ellerini 
kesmekten, çelik 
eldivenle koruna 
cak.Geçen yıl yürür
lüğe giren kanunla 
riskli meslekler 
sınıfına dahil edilen 
kasaplara çelik 
eldiven kullanma 
mecburiyeti getiril
di. Çelik eldivenler 
200 ila 350 liradan 
satılıyor. Kurban 
Bayramı'nda sık 
görülen yaralan
maların kurban kes
imi sırasında genel
likle acemilikten 
kaynaklandığını 
belirten uzmanlar, 
bıçağın el ya da 
vücudun başka yer
lerine kazayla 
temas etmesini 
yüzde 100 önlemek 

mümkün olmadığı 
için en azından eli 
koruyacak çelik eldi 
ven kullanılması ge 
rektiğini söylüyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nın kas
aplar için hazırladığı 
risk kontrolü listesi 
belirli aralıklarla 
güncellenmeye 
devam edilirken, 
alınması gereken 
tedbirlerden biri de 
çelik eldiven oldu. 
Temmuz ayından 
itibaren kullanılması 
mecburi tedbirlerin 
başında çelik zırhlı 
eldiven ve önlük 
şartı getiriliyor. Risk 
değerlendirmesine 
göre tehlikeli 
meslekler sınıfında 
yer alan kasaplara 

çelik zırhlı eldiven 
ve önlük giydiril
erek, her yıl Kurban 
Bayramı'nda yaşa 
nan kazaların bu 
sayede önüne geçil 
mesi planlanıyor. 
BursalI bıçakçı Erdi 
Güler, "örgü 
halinde yapılan 
çelik eldiven 
kasaplar için 
mecburi hale geldi. 
Kullanılan eldiven 
sayesinde hem 
kazaların önüne 
geçilecek, hem de 
insanın elindeki 
bakterilerin ete 
bulaşması 
önlenecek. Çelik 
eldiven satışları iyi 
durumda, fiyatları 
ise 200 ila 350 lira 
arasında değişiyor" 
diye konuştu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Rize 
Belediyesi arasında 
kardeşlik protokolü 
imzalandı. Rize 
Belediye Başkanı 
Reşat Kasap ile bir
likte protokole imza 
atan Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kardeşlik 
faaliyetlerinin 
başlangıcı olarak 
Rize’ye bir kent 
meydanı kazandıra
caklarını açıkladı. 
Rize’de yapılan 
kardeşlik protokolü 
imza töreninde. 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu ile 
Rize Valisi Erzin 
Yazıcı da hazır 
bulundu. Rize ile 
mevcut kardeşlik 
bağlarının atılan 
imzayla resmiyet 
kazandığını belirten 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, pro
tokolle Rize ile 
bağlarının daha da 
gelişeceğini söyledi. 
Yeşil Bursa ile 
Yeşil Rize’nin 
dolayısıyla Marmara 
ile Karadeniz 
kardeşliğinin önemii 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Bundan

sonra atacağımız 
adımlarla iki kent 
arasındaki ilişkileri 
daha da kalıcı hale 
getireceğiz” dedi. 
Kardeşlik pro
tokolünün nişanesi 
olarak Rize’ye bir 
kent meydanı yap
mak istediklerini 
vurgulayan Başkan 
Altepe, “Bu konuda 
Rize Belediyesi’yle 
ortak bir projenin 
hazırlığı yapıldı. En 
kısa zamanda proj
eye başlayacak ve 
inşaatın tamamlan
masını, sağlaya
cağız. İstiyoruz ki, 
güzel Rize’mizin 
güzel bir meydanı 
olsun. Kente" 
yakışan meydanla, 
ilişkilerimizi 
taçlandıralım” 

diye konuştu. 
Rize Belediye 
Başkanı Reşat 
Kasap ise belediye 
seçimlerinde 
temeli atılan kardeş
lik projesinin başla
masından duyduğu 
memnuniyeti ifade 
etti. Kardeşlik pro
tokolünün Bursa’nın 
maddi ve manevi 
olarak Rize’ye 
katkılarını, Rize’nin 
de kültürel ve 
sosyal olarak 
Bursa’daki faaliyet
lerini içerdiğini 
anlatan Kasap, 
“Katkısı olan 
herkese teşekkür 
ediyorum. Bursa ile 
birçok güzel projeye 
birlikte imza ata
cağız” şeklinde 
konuştu.

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

EN ÜZEL 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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IBIİBMI» MMİÜİ1IIİ İM M
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Ligin 
güçlü ekiplerinden 
Gemlikspor’un 
takımlarına verdik
leri destekle adından 
söz ettiren 
Gemlikspor Taraftar 
Demeği’nde 
(Grup Kios) yönetim 
değişti.
Geçtiğimiz hafta 
olağan genel kuru
lunu gerçekleştiren 
Gemlikspor Taraftar 
Derneği yeni sezona 
daha iddialı giriyor. 
Bursa Bölgesinde 
demekleşen tek 
taraftar derneği olan 
ve Gemlikspor’un iç 
sahada olduğu 
kadar her deplas
manına giderek 
gönül verdikleri 
takımlarına destek 
olan Gemlikspor

Taraftar Demeği bu 
sezonda takımlanna

BAL ligi için 
güveniyorlar.

Yeni sezona kan 
değişikliği ile

başlayan
Gemliksı» ' Lıraftar

Derneği yeni yöneti
mi Şafak İsmail 
Şendil, Muharrem 
Ozcan, Haşan Onur, 
Ahmet Acı, Mustafa 
Duran, Murat Ersöz, 
Şener Uçar, Gökhan 
Danabaş, Emir 
Kökçam’dan 
oluşurken Denetim 
Kurulu’na ise Serhat 
Çolak, Haydar Yiğit 
ve Turgay Selvi 
getirildi.
Gemlikspor Taraftar 
Deneği yaptığı ilk 
açıklamada; gönül 
verdikleri kırmızı 
beyaz 
Gemlikspor’un tüm 
alt yapılan ile birlikte 
daha iyi ve daha 
profesyonelce 
yönetilmesi için 
yapılacak her tür
çalışmaya destek 
verecekleri belirtildi.

Bonısan Giicünıspor'a aüc imi Bursa üç puanı
2014-2015 Türkiye 
Basketbol 3.liginde 
mücadele edecek 
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü, 
Türkiye’nin en 
güçlü kuruluşu olan 
Borusan Holdingi 
formasının önünde 
taşıyarak gücüne 
güçkattı.
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü 
Genel Menajeri 
Yahya Gümüş, 
“Yönetim 
ve Teknik kadro 
olarak İlçemizi 
spor alanında en 
iyi şekilde temsil 
etmek için attığımız 
doğru adımların 
destek görmesi 
bizleri daha çok 
hırslandırıyor.
Borusan Holding'in 
ilçemiz adına 
yaptığı sayısız pro
jeler içinde spora 
destek vermesi 
gençleri mizin 
önünde rol model 
oluşan bir takımın 
olmasındaki en 
büyük güç. 
2014-2015 sezo 
nunda toplam 
13 il takımını

Gemlik’te misafir 
edeceğiz, İlçemizin 
tanıtımı ve 
ekonomisi açısından 
Borusan Holding 
Gemlik Kampüs 
Koordinatörü 
Mustafa izgi'nin 
Borusan Holding 
adına verdiği 
destek ilçemiz 
adına çok büyük 
bir kazançtır. 
Borusan Holding'e 
ve Mustafa Izgi'ye 
bu anlamlı 
yaklaşımlarına 
karşılık parkede 
alacağımız 
sonuçlar ve 
sosyal projelerde 
göstereceğimiz 
gücümüzle ilçemizi 
iyi şekilde temsil 
etmek artık bizim 
görevimiz" 
ifadelerini kullandı. 
Gemlik Gücüm 
Spor 18 Aralık’ta 
kendi evinde 
Ankara Orman 
ile oynayacağı 
maç hazırlıklarına 
aralıksız olarak 
yaptığı antrenman 
ve hazırlık maç 
lan ile hazırlanı 
yor.

BAŞARI
BİRLİKTE

GÜCÜN 
SVOA* 

TJ3OP

Tek Golle fildi
Spor Toto Süper 
Lig'de Bursaspor, 
deplasmanda 
Çaykur Rizespor'u 
1-0 yendi. 
16. dakikada 
kazanılan köşe 
vuruşunda Murat 
Duruer'in ceza 
sahası içerisine 
ortasında, Viera'nın 
kafa şutunda top 
kalenin solundan 
auta çıktı. 
23. dakikada faul 
atışında Josue'nin 
ceza sahası içeri
sine ortasında, 
Ozan Tufan topu 
kafayla boş durum
daki arkadaşı 
Fernandao'nun 
önüne indirdi. Bu 
futbolcunun altı 
pas içerisindeki 
düzgün vuruşunda 
meşin yuvarlak 
filelerle buluştu: 0- 
1. 28. dakikada 
Sylvestre'nin pasın
da ceza sahası 
içerisine giren 
Engin Bekdemir'in 
Bursaspor defan
sını çalımladıktan 
sonra sert şutunda 
top az farkla üstten 
auta çıktı. 
31. dakika faul

atışında Josue'nin 
sağ taraftan ceza 
sahası içerisine 
yaptığı ortada, 
Fernandao'nun 
kafa şutunda üst 
direğe vurarak 
oyun alanına dönen 
topu yeşil-mavili 
oyuncular uzak
laştırmayı başardı. 
40. dakikada 
Çaykur Rizespor, 
Engin Bekdemir ile 
gole çok yaklaştı. 
Bu futbolcunun 
soldan Bursaspor 
defansından iki 
kişiyi oyundan 
düşürdükten sonra 
ceza sahası çizgisi 
üzerinde sert 
şutunda, kaleci 
Harun filelere git
mekte olan topu 
yatarak son anda 
uzaklaştırdı. 
Karşılaşmanın ilk 
yarısı, 
Bursaspor'un 1-0 
üstünlüğüyle sona 
erdi.
51. dakikada Ozan 
ipek'in sol taraftan 
ceza sahasına 
ortasına 
Fernandao'nun 
kafa vuruşunda top 
üstten auta çıktı.
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HPS^de kaneralı dönem taslBror
ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, KPSS'de 
duvarlara asılacak 
saatlerde kamera 
olacağım ve 54 bin 
896 kameranın 
sınavları kayda ala
cağını açıkladı. 
ÖSYM Başkanı Ali 
Demir, Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) 
54 bin 896 entegre 
kamerayla kayıt 
yapılacağını bildirdi. 
ÖSYM Başkanı 
Demir yaptığı açıkla
mada, KPSS'nin 
ortaöğretim ve 
lisans düzeyinde 
cumartesi ve pazar 
günü Bişkek hariç 
170 sınav merkez
lerinde yapılacağını 
anımsattı.

ÖN LİSANS 
CUMARTESİ, ORTA 
ÖĞRETİM PAZAR 
Adayların ön lisans 
düzeyinde 27 Eylül 
Cumartesi, ortaöğre
tim düzeyinde ise 28 
Eylül Pazar günü 
sınava gireceklerini 
hatırlatan Demir, 
ÖSYM 
Başkanlığında sınav 
günü yaklaşık 40 
kişilik bir grubun 
görev yapacağını 
belirtti.Demir şunları

kaydetti:
Bu sınavın çok 
büyük bir aday kitle
si var. KPSS'ye ön 
lisans düzeyinde 
827 bin 230, orta 
öğretim düzeyinde 1 
milyon 828 bin 53 
olmak üzere 2 mily
on 655 bin 283 aday 
girecek. Sınavlar 9 
bin 157 bina ve 136 
bin 726 salonda 
gerçekleştirilecek. 
Sınavlarda 362 bin 
366 sınav görevlim

iz, 35 bin 189 da 
güvenlik görevlisi 
çalışacak. Güvenilik 
önlemlerinden taviz 
vermemek adına 
yine saate entegre 
kamerayla sınav 
salonlarında kayıt 
yapmaya devam 
edeceğiz. 
Bu kapsamda 
KPSS ön lisansta 
17 bin 570, orta 
öğretimde ise 37 bin 
326 olmak üzere 54 
bin 896 entegre 
kamera kul
lanacağız." 
Demir, sınav günü 
444 67 96 (ÖSYM) 
numaralı çağrı 
merkezininde de 
görev yapacak 
personel sayısını 
artırdıklarını söyledi.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

Öğretmenlere ekstra gelir çıktı
Dershanelerin kapan 
masıyla birlikte açı 
lan takviye kursların 
da ders verecek 
Öğretmenler, 7ÖÖ 
TL'ye kadar ek gelir 
elde edebilecek. 
Ders hanelerin özel 
okula dönüştürülme 
siyle birlikte okullar
da ve halk eğitim 
merkezlerinde açıla
cak olan “takviye 
kursları” öğretmen
lere yarayacak.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞOMlNEll- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

Öğretmenler, okulda 
girdiği dersler dâhil 
toplam 40 saate 
kadar ders verebile
cek. Böyîece okulda 
haftada 21 saat 
derse giren bir 
öğretmen, 19 saat 
de takviye kursunda 
ders verebilecek. 
Bu sayede takviye 
kurslarında ders 
veren öğretmenler, 
maaşlarına ek 
olarak ayda

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ortalama 700 
liraya kadar ek 
gelir elde edebile
cekler.
Görevlendirmelerde 
bazı kri terler 
dikkate alına cak. 
Bilgi ve tecrübesi 
ile branşında 
deneyimli, çevresi 
ile iyi ilişkiler kura
bilen, öğret me 
tekniklerine hâ 
kim, teknolojik araç- 
gereçleri eğitim 

orta mında kullan
abilenler, veli ve 
öğrencilerin 
istediği, alanında 
yüksek lisans 
yapanlar, öğretim 
teknikleri, sınıf 
yönetimi gibi alan
larda hizmetiçi 
programları 
tamamlayanlar ve 
öğrencileri başarılı 
olan öğretmenler 
öncelikle tercih 
edilecek

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT
0 224 513 6111
0 532 493 03 77

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Veride fırsat zamanı başlıyor
Torba yasa ile 
getirilen afların 
uygulama tebliği 
yayınlandı. Borcu 
olan kişi ya da şir
ketler için başvuru 
zamanı başlıyor. 
Şimdi borcu olan 
kişi ya da şirketler, 
futbol kulüpleri, 
kendileri için hazır
lanmış dilekçeler 
üzerinden ilgili kuru
luşlara başvurularını 
yapabilecek. 
Başvurular yarından 
itibaren yapılabile
cek.
11 Eylül tarihinde 
yasalaşan af pake
tine başvuru yapıla
bilmesi için çıkması 
beklenen tebliğ dün 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Vergi 
borcu olanlar artık 
ister vergi daireler
ine isterlerse de 
Gelir İdaresi

Başkanlığı’nın inter
net sitesinden 
başvurabilecekler.

DİLEKÇELER 
TEBLİĞDE

6552 sayılı yasa 11 
Eylül tarihinde çık
mış, yasanın uygula
masına ilişkin tebliğ 
taslağı da 16 Eylül 
tarihinde Gelir 
İdaresi 
Başkanlığı’nın inter

net sitesinde yayın
lanmıştı. Tebliğ çık
ması uygulamaya 
açıklık getirilmesi, 
uygulanacak kat
sayılar ve vergi 
dairelerine verilecek 
dilekçeler açısından 
önemliydi. Şimdi 
borcu olan kişi ya da 
şirketler kendileri 
için hazırlanmış 
dilekçe üzerinden, 
futbol kulüpleri ve 
kasa affı için başvu

racak olanlar da yine 
kendileri için hazır
lanmış dilekçeler 
üzerinden başvuru
larını yapabilecekler. 
Başvuru için son 
tarih 1 Aralık 2014. 
Ödemeler peşin ya 
da 6, 9,12 veya 18 
taksitte yapılabile
cek. Futbol kulüp
lerinin taksit sayısı 
ise 42 takside kadar 
ödenebilecek.

VERGİDE FIRSAT 
ZAMANI 
Gelir idaresi 
Başkanlığı’nın 
gib.gov.tr adresinde 
“Vergide fırsat 
zamanı” başlığı 
altında 6552 sayılı 
yasaya başvurmak 
isteyenler için yeni 
düzenlemeler 
yapıldı. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın inter
net sitesinde gir

ildiğinde ilk sayfada 
“Vergide fırsat 
zamanı” penceresi 
çıkıyor. Pencere 
açıldığında, 
“Bilgilendirme, borç 
sorgulama ile başvu
ru ve ödeme” başlık
lı bölümler yer alıy
or. İnternet sitesin
den borç sorgulan
abiliyor, kredikartı ile 
de ödeme yapıla
biliyor. Ancak 
ödemeler, anlaşmalı 
bankalar üzerinden 
saat 02.00 ile 22.00 
arasında yapılabile
cek. Vergi borcu; 
internet vergi dairesi 
kullanıcı kodu, TC 
kimlik numarası, 
motorlu taşıtlar 
plaka ve tescil 
numarası ya da tecil 
dosya numarası kul
lanarak ödenebile
cek.

ARAÇ MUAYENESİ 
İÇİN DE BAŞVU 
RULABİLECEK

Resmi Gazete’de 
dün ayrıca gecikmiş 
araç muayeneleri 
için de uygulamaya 
yönelik tebliğ de 
çıktı. Araç muayen
esini yaptırmayanlar 
yüzde 5 fazla faiz 
yerine hesaplanacak 
enflasyon oranlarına 
göre ödeme yapa
bilecekler. Örneğin 
16 Eylül 2013 tari
hinde araç muayene 
süresi dolan bir kişi 
2014 yılı için 165.20 
lira lira muayene 
ücreti ödeyecekti.
Ayrıca yüzde 5 faizle 
123.90 lira daha 
ödemesi gerekecek
ti. Şimdi ise hesa
planacak orana göre 
20.68 lira ödemesi 
yeterli olacak

Faturam geciktirene aoma-kapama ücreti yok
Tüketici 
Kanunu’nun nasıl 
uygulanacağına 
yönelik yönetmelik 
taslakları önemli 
ölçüde tamamlandı. 
76 milyon vatan
daşa yeni haklar 
getiren Tüketici 
Kanunu’nun uygu
lanmasına ilişkin 
yol haritası netleşti. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, yeni 
Kanun’un mad
delerinin nasıl 
uygulanacağına 
yönelik yönetmelik 

taslaklarını önemli 
ölçüde tamamladı. 
Buna göre Abonelik 
sözleşmelerinde 
(elektrik, su, doğal- 
gaz, telefon) fatu
ranın zamanında 
ödenmemesi duru
munda tüketiciden 
gecikme faizi dışın
da ücret, tazminat 
ve benzeri adlarla 
herhangi bir bedel 
alınamaya- 
cak.Tüketi cinin 
kredi itibarının 
değerlendirilmesi 
sonucunun olum

suz olması halinde 
kredi verenin tüketi
ciyi ücretsiz olarak 
bilgilendirmesi 
gerekiyor. 
ABONELİK CEZA

ÖDEMEDEN 
SONLANDIRILA- 
CAK
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
açıklanan abonelik 

sözleşmelerine 
ilişkin yönetmeliğe 
göre ise hizmete 
ilişkin 
ücretlendirme 
hizmetin tüketiciye 
fiilen sunulmasıyla 
başlayacak.
Sağlayıcı sunmadığı 
hizmetin bedelini 
tüketiciden talep 
edemeyecek. Satıcı 
ile sağlayıcılar veya 
faturanın tahsilatı 
konusunda aracılık 
yapanlar, tahsilat 
işlemi sebebiyle 
tüketicilerden her

hangi bir ad altında 
bedel talep ede
meyecek. Fiilen 
kesilmeyen 
hizmetler karşılığın
da tüketiciden 
açma-kapama, 
kesme-bağlama ve 
benzeri isimler 
altında herhangi bir 
bedel alınmayacak. 
Belirli süreli abone
lik sözleşmelerine 
sözleşmenin belir
lenen süre kadar 
uzayacağına ilişkin 
hükümler konula
mayacak.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md.

513 13 53

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamukkal*
DENİZ UÇ Adi
Pegasus Akmla Seyahat
METRO
SOzar Turizm
Kanbaroûlu-Esaday
Anıtur
Kamil Koç

612 OO 20
«14 83 82
«13 12 12
S13 20 77

«14 47 71
«12 O1 «3

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.
LJ^IIz PAitim Mı ır

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

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

naiK tzgııım ıvıuc
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

51345 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

ULNiıunjuusnr

Gemlik Körfez
VAPUR- FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(226) 8*14 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 Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Akcan Petrol
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Boyza Petrol

«13 1O 79
513 30 33
«13 18 45

VENÜS SİNEMASI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4986 

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 günlen yayınlanmaz)

DABBEZEHR-I 
CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321

gib.gov.tr
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GEMLİK 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...

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
3^ngin,J^ir(un^çJa.(iir(3bumıifi

"Dr. 3ya Kaya Mah. Hürriyet Cad. No: 28 GEMLİK ;.ö;^4 5l£2525 - Fax: 0 224 51^25 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

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


Kavlak

DOĞANIN HAZÎNESİ
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Doğallık ve kalitenin sembolü KAVLAK markası, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesinin yanında, 

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

t zeytinyağı] f Kestane Şekeri
| Yöresel Reçeller 1
, Kozmetik Ürünler 1

[kavlak] ■MESHi [KAVLaRT

ŞUBELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelekj WWW. havlak.conTitr **

Gemlik Körfez
_______GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ !...

30 Eylül 2014 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

wunv.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

M Man i ıHı Mim Marmarahirlikin arsa 
ııkıısı tamamlandı

tüne Batış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KURBANLIKLAR...
Bu dünyada kimin kurban, kimlerin kur

banlık olduğu belli değil.
Orta Doğu’da müslümanın müslümanı 

boğazladığı, Sünni’nin, şii’yi, ezidiyi, 
Hınstiyanı kestiği, kadınların köle gibi 
satıldığı bir dünyada yaşıyoruz.

Aşıl kurbanlıklar orada...
Birkaç gün sonra Kurban Bayramını 

kutlayacağız. Dün, Gemlik Kurban 
Pazarında bir gezi yaptım. Bu yıl Hayvan 
Pazarı Çarşı Deresi’nin çevre yolundan 
ilerisinde kurulmuş. Devamı sayfa 4’de

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gemlik 
Hayvan Pazan’nda satışlar son günleri bek
liyor. Küçükbaş koç fiyatları 600 Hra He 1000 
Hra arasında büyüklüğüne göre değişirken, 
büyükbaş hayvanların fiyatları ise 4 bin Hra 
ile 10 bin Hra arasında satışa sunuluyor. 4’de

Marmarabirlik, 
Gemlik İlçe Kayma 
kamlığı ve Gemlik 
Belediyesi arasında 
Marmarabirlik’e ait 
şehir merkezin deki 
kullanılmayan atıl

durumdaki eski 
depolar ile Engürü 
cük Köyü Serbest 
Bölge depolama 
alanlarında bulunan 
arsanın takasını 
tamamladı. Syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wunv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
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HATADAN DÖNMEK 
FAZİLETTİR

Görüşlerimizi ve Karacaali Mahalle 
sakinlerinin haklı tepkilerini dikkat 
alan BURULAŞ, halk otobüslerinin 
Gemlik - Karacaali Narlı seyahat gü 
zergahı değişikliğini tekrar eski haline 
getirmiş bulunuyor.

Eskiden olduğu gibi; halk otobüsleri 
Karacaali Mahallesindeki 5,6,7. nci 
duraklardan yolcu alacaklar.

Hatalı karardan dönme basireti 
gösteren BURULAŞ yetkililerine ve 
konunun halli için büyük uğraş veren 
Karacaali Köyü Muhtarı Göksal 
Noca’ya ve halk otobüsleri işletmesi 
yöneticilerine şahsen ve tepki 
gösteren sakinler adına teşekkürleri
mi sunuyorum.

Hatadan dönmek fazilettir. 
Sağ olun.

BEKO 499 TRA2K 70401375 
NOLU YAZAR KASAMIN 
RUHSATINI KAYBETTİM.

HÜKÜMSÜZDÜR.
MEHMET HAN/fİ ALPARSLAN

Marmarabirlik, 
Gemlik ilçe Kayma 
kamlığı ve Gemlik 
Belediyesi arasın
da Marmarabirlik’e 
ait şehir merkezin 
deki kullanılmayan 
atıl durumdaki eski 
depolar ile Engürü 
cük Köyü Serbest 
Bölge depolama 
alanlarında bulu
nan arsanın 
takasını tamamladı. 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, takas 
işleminin tamam
landığını bildirdi. 
Beşli; “Uzun süre 
dir gündemimide 
olan bu takas işle
mi 26.09.2014 tari
hinde Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nden 
alınan tapu senedi 
ile resmen bitmiş 
oldu” dedi.
Marmarabirlik’e
Engürücük Köyü

Serbest Bölge 
depolama alan
larında 9.500 m2 lik 
bir arsanın tahsis 
edildiğini söyleyen 
Başkan Beşli, 
şöyle devam etti;
“Şehir merkezinde 
bulunan ve kul
lanılmayan atıl 
durumdaki depo
ların yerine yeni 

depo yapımı için 
uygun serbest 
bölgede 9.500 m2 
yer alınmıştır. 
Bundan sonraki 
süreçte hedefimiz 
modern, kooperati
fimize ve ortak
larımıza yakışır bir 
depo yapmak’’ 
dedi.
Ayrıca bu takas 

işleminde emeği 
geçenlere de 
teşekkürlerini 
ileten Başkan 
Beşli, “Takas 
işlemi b izleri 
çok memnun' 
etmiştir. Umarım 
Ortaklarımıza, 
Birliğimize ve 
Beldemize hayırlı 
olur dedi.A IIV B ■ । V Vı-ı ■ ■ ■ ■■ ■■İtin »rtıwl m meslae omi mim stmının ıtnltı

Gemlik’teki çeşitli 
okullara 19 Eylül 
2014 tarihinde 
Bakanlıkça ataması 
yapılan 12 öğret
men için “Mesleki 
Gelişim Programı” 
çerçevesinde 
“Uyum Eğitimi 
Semineri” gerçek
leştirildi.
Öğretmenlik mesle 
ginin değerinin bi 
linmesi, öğretmen
lik meslek etiği, 
ll/ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin 
kurumsal yapısı, 
Gemlik ilçesinin 
sosyo-ekonomik 
yapısı, tarihi doku 
su ve coğrafi özel
likleri hakkında 
bilgi verilmesi, çev 
reyi, okul ve kurum 
lan tanıması, okul, 
çevre etkileşiminin 
eğitim açısından 
önemini kavrama,

Bursa ve Gemlik’in 
tarihi ve kültürel 
dokusu hakkında 
bilgi verilmesi gibi 
amaçları içeren 
program iki günde 
gerçekleştirildi. 
Celal Bayar Anado 
lu Lisesinde başla 
yan programın 

tamamlanmasından 
sonra, ilçemizin 
tarihi özelliğine 
sahip Celal Bayar 
Müzesi ile mezarı 
mn bulunduğu 
Umurbey, 
doğanın eşsiz 
güzelliklerinin 
bulunduğu Haşan 

ağa ve Karacaali 
kamplarına geziler 
düzenlendi.
Nalı Sosyal Tesisle 
rinde dellçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Duran ve İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdü 
rü Burhan İnan 
öğretmenlerimizle 
tanışma, kaynaşma 
yemeğinde bir 
araya geldi. 
Kaymakam Cahit 
Işık öğretmenlerle 
tek tek tanışıp soh
bet etti.
Işık, genç öğret
menlere yaptığı 
konuşmada, 
“İlçemize atanarak 
eğitim kadrosunda 
yer almanızdan 
dolayı çok mutlu 
olduğumu, bundan 
sonraki eğitim 
çalışmalarına katkı
da bulunacağınız
dan şüphem olma 
dığını, başarılı çalış 
malara imza ata
cağınıza inancımın 
tam olduğunu 
belirtmek isterim.’’ 
dedi.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da 
yaptığı konuşma
da; “Ülkemizin 
sizin gibi genç, 
yetenekli ve 
başarılı eğitim 
neferlerine ihtiyacı 
olduğunu, bunu da 
siz genç öğretmen
lerin başaracağına 
inanıyor ve çalış
malarınızda başarı 
lar diliyorum.” 
dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran da program 
sonunda yaptığı 
konuşmada; tanış
ma programımıza 
katılan Kaymakam 
Cahit Işık ve 
Belediye Başkanı 
mız Refik Yılmaz’a 
eğitim camiası 
adına teşekkür 
ederek, başarılar 
diledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürsu’da polis 
ekipleri, kurban 
satıcılarına sahte 
para konusunda 
broşür dağıttı. 
Yaklaşan kurban 
bayramı öncesi 
Gürsu İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü, 
sahte paranın 
önüne geçmek 
istiyor. İlçedeki 
hayvan pazarlarını 
gezen Asayiş ve 
Toplum Destekli 
Polis Amirliği 
ekipleri, satıcılara 
sahte para 
hakkında uyarılarda 
bulundu.
Kurban satıcılarına 
broşür de veren

Bursa'da 25 kişilik 
bir grup, iddiaya 
göre 3 genci döner 
bıçağı ve sopa 
tehdidiyle gasp etti. 
İhbarı değer
lendiren polis ekip
leri, nefes kesen 
kovalamaca sonu
cunda 21 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Olay, Osmangazi 
Metro İstasyonu 
nun yanında mey
dana geldi. 
İddiaya göre B.A. 
(16) ile M.B. (16) 
hastalanan 
arkadaşları A.B.'yi 
(17) Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.
Hastaneden çıkınca 
Çiftehavuzlar 
Mahallesindeki 
evlerine yürüyerek 
giden 3 genç, 
Osmangazi Metro 
İstasyonu'nun

ekipler, para alırken 
dikkat etmeleri 
gereken hususları 
tek tek anlattı.
Satıcılardan şüphe
lendikleri şahısları 

önünde tanımadık
ları 25 kişilik bir 
grupla karşılaştı. 3 
gençten para 
isteyen gruptakiler, 
şahısların diren
mesi üzerine yan
larında bulunan 
çakı, döner bıçağı 
ve sopayı gösterdi. 
Şahıslardan korkan 
3 genç, yanlarındaki 
sigara ve 10 lirayı 
parayı şüphelilere 
verdi. Şüphelilerin

155 ihbar hattına 
bildirmelerini 
isteyen ekipler, 
"Şüphelendiğiniz 
bir olay olduğunda 
o kişileri polis 

yanlarından uzak
laşmasının ardın
dan 3 genç polisi 
arayarak ihbarda 
bulundu.
POLİSLE 
KAPKAÇÇILAR 
ARASINDA 
NEFES KESEN 
KOVALAMACA 
Şüphelilerin 
Merinos Parkı'na 
gittiğini öğrenen 
polis ekipleri 
hareke geçti. Polis, 

gelene kadar 
oyalayın" dedi. 
Kurban satıcıları, 
kendilerini bil
gilendiren polislere 
teşekkür etti.

nefes kesen kovala
maca sonucunda 
kapkaç şüphelisi 21 
kişiyi gözaltına aldı. 
3 genç Merinos 
Polis Karakolu'na 
gelerek kendilerini 
gasp edenleri 
teşhis etti. Öte yan
dan gençlerin 18 
yaşından küçük 
olduğu ve üst
lerinden döner 
bıçağı, çakı ve sopa 
çıktığı öğrenildi.

Zehirleyerek
öldürdüler

Bursa’nın Yenişehir 
İlçesi’nde, 3 köpek 
ile 2 kedinin 
zehirlenerek telef 
edilmesi, tepkilere 
neden oldu. 
Yenişehir Kurtuluş 
Mahallesi Bakcan 
Sokakta 3 köpek ile 
2 kedi zehirlenmiş 
olarak bulundu. 2 
yıldır baktığı 
köpeğini evin 50 
metre uzağında 
otların arasında 
zehirlenmiş olarak 
cansız bulan 
Tunahan Dönmez, 
şöyle dedi: 
"Köpeğim 3 gündür 
kayıptı. Şüphelen

Büvükorhan'da 
traktör devrildi: 1 ölü
Büyükorhan 
ilçesinde, traktörün 
devrilmesi sonucu 
1 kişi hayatını kay
betti.
Alınan bilgiye göre, 
74 yaşındaki 
Osman Başar ın 
kullandığı traktör, 
ilçeye bağlı 
Durhasan 
Mahallesi'nde 
devrildi.
Kazada ağır 

mişim. Korktuğum 
başıma geldi. Süs 
köpeğim ile yanın
da bulunan 2 
köpek ve 2 kediyi 
zehirlemişler. 
Bunları yapanlar 
insanlıktan nasip 
almayan kişiler 
olmalı. Hayvanları 
zehirleyenler 
bulunup ceza
landırılmalı." 
Yenişehir 
Belediyesi yetki 
lileri, köpek ve 
kedilerin zehirlen
mesiyle ilgili 
şikayet üzerine 
araştırma başlattık
larını belirtti.

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

İnegöl'de Traülı Karası: 3 Yaralı
İnegöl’de meydana 
gelen trafik kazasın
da 3 kişi yara- 
landı.Süheyl 
Bozkurt (26) 
yönetimindeki 
16 KH 978 plakalı 

otomobil, 
İnegöl-Bursa 
karayolunun İnegöl 
girişinde orta 
refüjdeki ağaçlara 
çarptıktan sonra 
karşı yola geçerek

Ahmet Şahin (37) 
idaresindeki 16 F 
2320 plakalı 
otomobil ile 
çarpıştı. Kazada, 
otomobil sürü 
cüleri ile Erol

Yokuş (48) yara- 
landı.Yaralılar, 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.çom
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

. KURBANLIKLAR...
Yeni açılan Roda İmam Hatip Okulu’nu 

biraz geçince, sıra sıra hayvan barınaklarını 
göreceksiniz.

Ön sırada küçükbaş hayyanlara ayrılmış.
Büyükbaşlar arkasındaki ikinci ve 3. 

sıradalar.
Yağmur ve fırtına pek etkilememiş Hayvan 

Pazan’nı.
Çevresinde bataklık falan oluşmamış.
Her şey yerinde.
Hanı öyle güllük, gülistanlık da değil ama, 

en azından çamur deryasında yürümüyor
sunuz.

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının pahalı olacağı 
söyleniyordu.

Son günlere kadar hayvan fiyatlarının yük
selişe geçmesi, Gıda Tanm ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın düğmeye basmasına ve canlı 
hayvan ithaline yol açtı.

Bu mudur fiyatları normalleştiren bilmiyo
rum.

Arabamı dere kenarına park edip, fotoğraf 
makinamı elime aldım.

Bir baktım tanıdık bir sima. Semiz koçlann 
satıldığı tezgahın önünde.

Beni alıcı sanarak, hemen iri ve besinli 
koçlardan birini çektirdi çocuklara..

“Kadri Ağabey, bu 950 lira, ama sana bir 
şeyler yaparız.

Bundan 30 - 35 kilo temiz et çıkar.
Yağ arama, şişirme değil,
Arpa ve otla besili 7-8 aylık havyanlar bun

lar. Pancar küspesi yedin İmiş değil.
Yumurtalıklannın çevresinde bir miktar yağ 

olur.
Memnun kalacaksın” dedi.
Satış yöntemine hayran kaldım.
Hayvan almak amacıyla gelmemiştim ama, 

neredeyse bir kurbanlık satın alacaktım.
Yeniden geleceğimi söyledim.
Biraz da hayvan piyasası hakkında bilgi 

aldım.
Sonra çevreyi dolaşmaya ve piyasayı 

öğrenmeye, alımlann durumunu sormaya 
başladım.

Kimi satışlardan memnun, kimi son gün
lerde satışlann artacağını söylüyor.

Büyük ve küçükbaş hayvan pazarda bol 
miktarda var.

Kimse hayvan bulamayacağım diye endişe
lenmesin.

Gruplar halinde hayvan pazanna gelenlere 
kulak astım.

Daha çok büyükbaş hayvan için toplan
mışlar.

Körpe dana mı, yoksa besili bir sığır mı 
almayı konuşuyorlar.

Bin küçük olanların körpe olacağını söylü 
yor.

Ne yaptılar bilmiyorum. Ben yanlarından 
uzaklaşıp ağıllardan fotoğraflarını çekerken 
biri yanıma yaklaşıp “Abı Körfez’e mi koya
caksın fotoğrafları'’ dedi.

Genelde satıcılar Doğu’dan ve iç Ege’den 
gelenler olduğundan şaşırdım.

Meğer Gemlikliymiş konuştuğum.
“İyi çek ağabey. Bu hayvan Paşa Ağde 

mir’in, bu da Faruk Ağdemir’in.
Kurbana kadar bizim misafirimiz bu hay

vanlar.”
Her biri 250 kilo gelen besili ve gösterişli 

kurbanlıklar.
Allah kabul etsin, “Yakışır" deyip aynldım.
Hayvan Pazan’nı dolaşıp yine başladığım 

noktaya geldiğimde, kurbanlıklar konusunda 
epey bilgi sahibi olmuştum.

Bu kurban bayramının kurbanlık bölümü. 
Bir de bu hayvanların kesilmesinden sonra 
deriler konusu var ki asıl rant orada.

AKP iktidarı, bu konuda ortamı serbest 
bıraktı.

Bu nedenle tarikat ve cemaatlerin önü 
açıldı.

Asıl denetlenemeyen ve milyonların 
döndüğü deri bağışında, bu yıl savaş büyük 
olacak.

A
'*

.

Kurban Bayramı’na 
sayılı günler kala 
Gemlik Hayvan 
Pazarı’nda satışlar 
son günleri bekliyor. 
Dün gezdiğimiz 
Hayvan Pazarı’nda 
Türkiye’nin dört bir 
köşesinden gelen 
hayvan satıcıları 
küçük ve büyükbaş 
hayvanlarını alıcı 
bulmak için bekli 
yorlar.
Hayvan Pazarı’nda 
görüştüğümüz 
satıcılar, Gemlik’te 
k.'J.rhg.n.l.ı.k hgjpfan 
satışlarının bayrama 
bir kaç gün kala hız
landığını belirterek, 
şunları söyledi: 
“Hayvan satıştan 
genelde son gün
lerde hızlanır.
Çünkü vatandaşın 
hayvana bakacak 
yerleri olmadığından 
hayvan alimini son 
günlere bırakılır. 
İyi hayvan seçmek 
isteyenler ise hay- 
vanlannı alıp bizim 
damlarımızda kur
ban bayramı gününe 
kadar emanette 
bırakıyorlar. Biz 
onlar için ayrı bir 
yer ayırıyoruz.
Kurban Bayramı 
sabahı herkes gelip 
hayvanını buradan 
alıyor.”

FİYATLAR 
UYGUN

Kars, Bitlis, Van, 
Afyon, Kütahya, 
Tavşanlı, Keleş, 
Orhaneli gibi yurdun 
dört bir yanından 
getirilen küçük ve 
büyük baş hayvan
lar alıcı beklerken, 
satıcılar bu yıl 
küçükbaş kurban 
fiyatlarının ucuz 
olduğunu söylüyor
lar.
Küçükbaş koç fiyat
ları 600 lira ile 1000 
lira arasında büyük
lüğüne göre 
değişirken, büyük
baş hayvanların 
fiyatlarının da 4 bin 
lira ile 10 bin lira 
arasında satışa 
sunulduğu belirtili 
yor.
Hayvan Pazarı’nda 
Büyükşehir 
Belediyesi zarar
lılara karşı

mücadele yaparken, Bu yıl Gemlik açılan Roda İmam
Zabıta ekipleri de Hayvan Pazarı, Çarşı Hatip Lisesi’nin 500
denetimlerini Deresi’nin doğu metre ilerisinde
sürdürüyor. bölümünde yeni kuruldu.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

CHP HALKIN UMUDU OLABİLİR Mİ?
Ülkemizde 

yaşanan kaos, tüm 
siyasi partileri de 
içine almış durum
da. Bu kaosun tek 
sorumlusu elbette 
ki sadece AKP ikti
darı değil, muhale
fet de bundan 
sorumlu. İktidar 
partisi AKP hiç 
durmadan, yasaları 
çiğneyerek, anaya 
saya uymayan her 
alanda kendi 
düşüncelerini 
eyleme 
dönüştürüyor. 
Bunlarla yetin
meyip hükümetin 
seçkinleri yolsuz 
luk yaparken suç 
üstü yakalanıyor, 
ekonomi bir açmaz 
da, 600 milyar dola 
ra dayanan iç ve 
dış borçları ödeye
cek bir babayiğit 
bekleniyor. Ülke 
bir savaşın eşiğin 
de, terör örgütleri 
cirit atıyor. 
Sınırlarımız kan 
gölüne dönmüş 
durumda. Okullar 
açılıyor bin bir 
sorunla. Türban 
özgürlük adına 

. ilköğretim okulları
na sokuluyor. 
Halk, çocuklarını 
imam okullarına

göndermek isteme 
diği için çaresiz.

Kürt sorununa 
ABD’de çözüm 
aranıyor CHP’nin 
de ortaklığıyla. 
Suriyeli göçmenler 
iki milyonu aşmış 
durumda ve büyük 
bir sorun olmaya 
devam ediyor.

Hükümet, ilaçtan 
doğalgaza kadar 
pek çok ürüne zam 
yapmaya hazırla 
nıyor. Her gün 
sokaklarda insan
lar bir birini öldürü 
yor. Toplumun 
büyük kesimi mut
suz. Köylüler, 
emekliler, esnaf 
büyük sıkıntı 
içinde. Üniversite 
bitiren gençlik 
işsiz, hâlâ ailesinin 
eline bakıyor. 
Ülkede gelir dağılı 
mı alabildiğine 
bozulmuş, zengin
le fakir arasındaki 
fark bir uçuruma 
dönüşmüş.

Bu ortamda muha 
lefet ne yapıyor? 
Televizyon kanal
larında boş boş 
konuşuyor, ne 
yazık ki iktidarın 
yarattığı haksızlık
lara, yolsuzluklara 
karşı çıkıp mey

danlarda halka 
anlatamıyor, bu 
konuda halkın 
desteğini alamıyor. 
Suçüstü yakalanan 
bir hükümetin (17- 
25 Aralık) iktidar 
dan gitmesi hiçten 
bile değilken, 
muhalefet sadece 
konuşmakla yetini 
yor. Halkın çıkar
ları demek ki böyle 
korunuyor.

Düşünüldüğü 
zaman, Türkiye’de 
ki atmosfer iktidar 
olmak isteyen bir 
parti için bulun
maz bir ortam. 
CHP muhteremleri, 
ne yazık ki bu 
ortamı yıllardan 
beri değerlendi
remedi, halkın 
umudu olamadı. 
Geçmişte yapılan 
genel, yerel ve 
cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde 
büyük bir yenilgiye 
uğradılar. Partinin 
yapılanması ve 
örgütlenmesi iyi 
değerlendirilme 
diği için parti ne 
yazık ki Güney- 
Doğu Anadolu’da 
silindi, köylerde 
adı geçmez oldu. 
Sadece masa 
başında elitlerin

partisi olma yolun
da epey yol aldı.

Atatürk’ün par
tisiyiz, cumhuriyeti 
biz kurduk demesi 
kolay. Cumhuriyet 
bir kurt gibi kemir- 
ilirken, laiklik yok 
sayılıp türban ilk 
okullara sokulur 
ken, Atatürk’ün 
heykelleri yakılıp 
yıkılırken, cumhu 
riyetin kazanından 
bir bir yok edilir 
ken siz nerdeydi- 
niz? Bütün bu 
olanlara yıllardan 
beri seyirci kalındı, 
hatta meclise tür
banlı milletvekilin
in girmesini iste 
yen bir muhteremi 
baştacı edildi.

Zaman zaman 
partinin yetkili ağı
zları bütün sorun
lar CHP iktidarında 
çözülecektir, diyor. 
Sizin sihirli bir 
değneğiniz mi var, 
ey muhteremler! 
Çareler halka 
anlatılarak umut 
olmak varken...

Bilinçle yoğrul
muş, örgütlenmiş 
gençliğiniz, kadın
larınız, köylüleriniz 
nerde? Emekçi 
sınıfı temsil eden 
işçilerle nerde 
güçbirliği yapabil
diniz? Emekçi 
tabanınızı ve üyele 
rinizi hangi eğitim 
çalışmalarından 
geçirip partinin 
dünya görüşüyle 
yetiştirdiniz? 
Seçimden seçime 
güdük, çapsız 
siyasetçilerle yap

tığınız çalışmaların 
sizi başarıya götü 
remeyeceğini artık 
anlamış olmalısı 
nız.

Köylü yok olup 
giderken kaç bölge 
de ses getiren 
zeytin, buğday, 
ayçiçeği, fındık ve 
meyve mitingleri 
düzenlediniz? 
Toplumu aydınlata
cak, onunla ileti 
şim kuracak bir 
yayın organınız- 
gazete ya da dergi- 
var mı? Halkın 
arasına girmekten, 
halkla dirsek 
teması yapmaktan 
neden çekiniyor
sunuz? Sırça 
köşklerde oturarak 
politika yapılmaz 
diyorsunuz; fakat 
yapılanlar bundan 
çok mu farklı?

Niçin, seçimlerde 
ön seçim yapma 
gereği duymadınız, 
partiyle ilgisi olma 
yan kişileri bir ya 
ma gibi milletveki 
li, belediye başkan 
adayı ve meclis 
üyesi yapma kur
nazlığını gösterdi
niz? Böylelikle 
partinin taban yap
masına neden 
oldunuz. Özeleştiri 
yaparken bunları 
aklınıza hiç getirdi
niz mi?

CHP iktidar ol 
mak istiyorsa yeni 
bir yapılanmaya ve 
örgütlenmeye git
mek zorunda değil 
mi? Halka umut 
olacak programlar 
ve projeler üret

mek, şayet varsa 
halka bıkmadan 
usanmadan anlat
ma zamanı gelme
di mi? Emek güç
leriyle birleşerek, 
kucaklaşarak ortak 
değerlerde birlikte 
mücadele veril 
meşinin zamanı 
geldi de geçiyor 
bile...

İçi boş sözlerle 
halka umut olmak 
mümkün değil. 
Bilimsel düşünce 
nin ışığında 
Atatürk’ün göster
diği aydınlık yolda 
ilerleyerek, ülkeyi 

bütünleştirip başa 
riya ulaştıracak 
çabanın içinde ne 
zaman olacağız?

Sözde değil 
gerçek anlamda" 
BEN” kavramının 
yerine “BİZ” 
kavramını ne 
zaman koyup ben- 
leri bizler denizin 
de eritip güçlene 
cek ve çoğala
cağız? Halka umut 
olmak için önce 
işe burdan başla
mak gerekmiyor 
mu?

Halka umut 
olmak yüce dağın 
ardında değil; 
içimizde, sıcacık 
yüreğimizde; 
ancak onu ortaya 
çıkaracak, büyüte
cek beyinler gerek
li. Bunlar CHP’nin 
içinde var mı? 
Bunu zaman 
içinde hep birlikte 
göreceğiz.

Bininim- Istanbel 35 dakika
Bandırma ile İstan 
bul arasını 35 
dakikaya düşüren 
deniz uçağı yolcu 
taşımaya başladı. 
Bursa Ulaşım Toplu 
Taşım İşletmeciliği 
Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş 
(BURULAŞ) tarafın
dan hizmete 
sunulan deniz 
uçağı, Bandırma- 
lstanbul seferlerine 
başladı.
Uçağın ilk müşterisi 
olan Bandırma Tica 
ret Odası Başkanı 
Mehmet Kılkışlı, 
yaptığı açıklamada, 
son yıllarda sanayi 
yatırımlarıyla ön 
plana çıkan 
Bandırma'dan

Istanbul'a ulaşımı 
daha kolay hale 
getirmek istedikleri
ni söyledi. 
Bu çerçevede 
yürüttükleri görüş 
melerin olumlu 
sonuçlandığını 
ifade eden Kılkışlı, 
"Gemlik’ten 
İstanbul seferlerini 

sürdüren 
BURULAŞ'a ait 
deniz uçağı, 
Bandırma-lstanbul 
arasında da yolcu 
taşımaya başladı. 
Seferlerin aslında 
15 Haziran 2014 ta 
rihinde başlaması 
planlanıyordu 
ancak bürokratik 

sebeplerden 
bugüne kaldı" dedi. 
Deniz uçağının kap
asitesinin 8 kişilik 
olduğunu, sefer
lerin başlamasıyla 
Bandırma-lstanbul 
arasının 35 
dakikaya düşeceği
ni dile getiren 
Kılkışlı, "Deniz 
uçağı her gün saat 
10.00 ile 17.00'de 
Bandırma'dan, 
09.00 ile 16.00'da 
Haliç'ten kalkacak. 
Fiyatı 150 TL olan 
bilet fiyatlarında 
BURULAŞ ile yap
tığımız protokol 
kapsamında odamız 
üyelerine 15 TL'lik 
indirim uygulana 
cak" diye konuştu.

Sı kannaMannl kullamm 
imi BUSKİ’ye geçti

6360 sayılı kanun 
uyarınca, büyükşe- 
hirlerdeki il özel 
idarelerinin yetki
lerinin, büyükşe- 
hlrlere devredilme
siyle, hazır su sek
törüne yatırımda 
bulunmak isteyen
lerin su kaynaklarını 
kullanım izni ile kira 
lama yetkisi Büyük 
şehir Belediyesi 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne geçti. 
Suyun yönetimi, 
kullanımı ve dağıtı 
mı ile ilgili hizmetin 
en iyisini sunmada 
üstün gayretle 
çalışan Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetin 
avcı, bundan böyle, 
hazır su sektörüne 
yatırımda bulunmak 
isteyenlerin su kay

naklarını kullanım 
İzni ile kiralama 
yetkisinin BUSKİ 
nin onayını gerek
tirdiğini vurguladı. 
Su firmalarına 
yatırım izninin belir
li süre İle ihaleyle 
verildiğine işaret 
eden Çetlnavcı, “Su 
firmalarına gerekli 
yatırım izni İle su 
kaynaklarını kirala
ma yetkisi önceki 
süreçte II özel İdare 
lerince verilmektey
di. 6360 sayılı ka 
nun uyarınca, bü 
yükşehirlerdeki il 
özel idarelerinin 
yetkilerinin, 
büyük şe hirlere 
devredilmesiyle, su 
kaynaklarını kul
lanım izni ve kirala
ma yetkisi de 
BUSKİ’ye geçmiş 
oldu” dedi.
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Yelken tutkunlarının ödül sevinci
Bursa’nın ev sahip 
liginde gerçekleştin 
len Türkiye Yelken 
Federasyonu fik
stüründeki ‘III. Bölge 
II. Ayak Yelken Müsa 
bakaları’, 4 gün bo 
yunca Burgaz’da 
coşkulu görüntülere 
imza atarken, yarış 
lar ödül töreniyle 
sona erdi.
Türkiye Yelken Fede 
rasyonu fikstüründe
ki ‘III. Bölge II. Ayak 
Yelken Müsabaka 
lan’ ödül töreni spor 
cuların heyecanına 
sahne oldu. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü ve 
Burgaz Yelken Külü 
bü’nün ev sahipliğin 
de Mudanya’ya bağlı 
Güzelyalı Burgaz’da 
gerçekleştirilen 
yarışlar, ‘Optimist’, 
‘Laser 4.7’ ve ‘Laser 
Radial’ olarak 3 kat
egoride yapıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü sporcularının da 
katıldığı yarışlarda 9 
takım ve 60 sporcu 
şampiyonluk için 
kıyasıya yarıştı. 
Ödül töreninde 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Başka

m Recep Altepe’nin 
spora verdiği 
değeri anlatan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili ve 
Büyükşehir Belediye 
spor Kulübü Yöne 
tim Kurulu Üyesi 
Abdullah Karadağ, 
“Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü’nün ‘Büyükşe 
hir’den Olimpiyat 
lara’ şeklinde bir 
sloganı var. Aynen 
burada olduğu gibi 
olimpiyatlara da 
gideceğiz. Turistik 
ziyaret değil, başarı 
larımızla gideceğiz, 
İstiklal Marşı’nı 
dünyaya duyura
cağız. Gençlerimiz 
den Türkiye, Avrupa 
ve Dünya şampiyon
ları çıkacaktır, inanı 
yoruz” dedi.

Başkanvekili Kara 
dağ, yarışlarda 
dereceye giren 
sporculara ödüllerini 
vere rek, başarının 
sevin cini spor 
cularla paylaştı. 
Programa katılan 
AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Davut 
Gürkan, Gü ney 
Marmara Sahil 
Güvenik Komutanı 
Tayfun Paşaoğlu, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Müdürü 
Taha Başparmak, 
Bursa Yelken 
Kulübü Başkanı 
Sürel Solaközlü, 
Türkiye Yelken 
Federasyonu (TYF) 
Sorumlusu Ali 
Turgut, Burgaz Yel 
ken Kulübü 2. Baş 
kanı Önder Cesur, 
Burgaz Yelken Külü 

bü Başkanı Aynur 
Cesur, Mudanya 
Yelken Kulübü 
Başkanı Alper Tatar 
oğlu da başarılı 
sporculara madalya 
larını verdi. 
Şampiyonada 
dereceye giren 
sporcular 
Optimist Genel kate
gorisi
1 .Meriç Erdağlı - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Erdem Taşkoparan 
- Tekirdağ Yelken 
Kulübü
3 .Doğukan Ayan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
4 .Arda Ayyıldız 
Bayraktar - Tekirdağ 
Yelken Kulübü 
ö.Alev Erkan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Optimist Genel Kız

kategorisi
I .Alev Erkan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Şebnem Su Elmas 
-BEYK
3 .Ceren Düşünen - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Optimist Junior 
Genel kategorisi
1 .Meriç Erdağlı - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Arda Ayyıldız 
Bayraktar - Tekirdağ 
Yelken Kulübü
3 .Alev Erkan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
4 .Yiğit Uzun - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
5 .Can özbilen - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Laser 4.7 Genel kat
egorisi
I.Mert Cicigül 
-BEYK
2 .Ayşenur Orhan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
3 .Demir Ata Irkın - 
BEYK
4 .Can Tenekeci -
Tekirdağ Yelken 
Kulübü 
ö.Kaan Eren - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Laser 4.7 Kız kate

gorisi
1 .Ayşenur Orhan - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2 .Yaren Yüksel - 
BEYK
3 .Sümeyye Sen - 
Çanakkale İÇDAŞ
YK
Laser 4.7 Junior kat
egorisi
1 .Demir Ata Irkın - 
BEYK
2 .Can Tenekeci - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
3 .Kaan Eren - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
Laser Radial Genel 
kategorisi
I.Berkan Şahin - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2.Buket Aslan - 
Çanakkale İÇDAŞ 
YK
3.A. Rasim 
Kahraman - Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü
Laser Radial Genç 
I.Berkan Şahin - 
Tekirdağ Yelken 
Kulübü
2.Buket Aslan 
- Çanakkale İÇDAŞ 
YK
3.Samet Aydoğdu - 
Çanakkale İÇDAŞ 
YK

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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♦. 1 Duşımgu
Mustafa Emre Özgen 
ozgen.me@gmail.com

OKULLARDA TÜRBAN

Ortaöğretim kurumların- 
da başörtüsü (ya da tür
ban) kullanılabilmesine 
ilişkin yapılan düzenle
menin üzerinden yaklaşık 
bir hafta geçti. Konu hâlâ 
sıcaklığını koruyor. 
Sendikalar konuyla iliş 
kili bir çok açıklama yap
mış olsalar da siyasi par
tilerden pek ses çıktığı 
söyle nemez.

Konuya “başörtüsü 
yasağı kalktı” şeklinde 
yaklaşmak yerine, 
başörtüsü kullanımına 
ilişkin bir dizi düzen
lemeler yapıldı den
mesinin daha doğru ola
cağını düşünüyorum.

Düz mantık ile devleti 
yasakçı, hükümeti hür
riyetçi algılatacak 
kelimeler seçmekten 
kaçınmayı yeğlerim.

NE OLDU?
Başörtüsü düzenlemesi, 

ÂKP Bursa Milletvekili ve
Başbakan Yardım cısı 
Bülent Arınç tarafından 
duyuruldu. Buna göre 
Milli Eğitim Bakan hğı’na 
bağlı ilk ve orta öğretim 
kurumlarında öğrenci
lerin uyması gereken 
kılık kıyafet kurallarını 
belirten madde “Okul 

içinde baş açık, saçlar 
temiz ve boyasız olarak 
bulunur, makyaj yapa
maz, bıyık ve sakal bira 
kamaz” şeklinde iken ba 
şı açık niteliği kaldırıla 
rak kız öğrencilerin başla 
rım örtmesi önündeki 
yasal engeller ortadan 
kaldırıldı.

Lisedeyken, okulun 
etrafında başörtülerini 
açıp çıkışta yeniden örtü
nen arkadaşları yaşadık

Bursa Büyükşehir 
Belediye Konserva 
tuarı'na girmek 
isteyen 600 sanatçı 
adayı sınavı kazan
mak için yetenek
lerini sergiledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Turizm 
Şube Müdürlüğü 
Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği ve 
Çalgıcı Mektebi

larını pek hoş karşıla- 
mazdım açıkçası.
Yaklaşık 5 yıldır üniver
sitelerde de başörtüsü 
serbest, herhangi bir 
kaos yaşanmadı.
Ama bence düzen

lemedeki niyete bakmak 
önemli.

BAŞÖRTÜSÜ SİYASETİ, 
NEDEN ŞİMDİ?

Belitrttiğimiz gibi, üni 
versitelerde başörtüsü 
yaklaşık beş yıldan beri 
kısmen de olsa serbest. 
Çünkü öğrenciye müda
hale edip etmemek öğre
tim görevlilerinin 
takdirinde. Yani hoca 
karışmazsa öğrenci başı 
kapalı olarak derslere 
girebiliyor.

Bunca yıldır üniversite 
lerde başörtüsü serbest 
ken liseler ve orta öğre
tim kurumlarında uygu
lanması için neden bu 
kadar beklendi? Bir 
düşünelim.

Bu yıl eğitim ve öğretim 
dönemi oldukça sancılı 
başladı.

Öncelikle rötas yon adı 
verilen uygulama ile 
bulun dukları konumda 
dört yılı doluran okul 
idarecileri görevden 
alındı. Sebep, dört yıldır 
aynı görevde olmaları!

Bu görevden almalar ile 
boşalacak konumlara ise 
AKP’ye yakın Eğitim Bir 
Sen’e (Eğitimciler Birliği 
Sendikası) üye eğitimci
lerin atanacağı konuşu
luyor.

Eğitim Bir Sen, geçtiği 
miz günlerde okullarda 
kız ve erkek öğrencilerin 
birlikte eğitim gördüğü 
karma eğitim sisteminin 

bölümlerinde 
gerçekleştirilen 
sınava, 4 yıllık kon- 
servatuvar eğitimi 
almak isteyenler 
katıldı. Sınava giren 
adaylar, usta 
sanatçıların 
karşısında müzikal 
yeteneklerini 
sergiledi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde

(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilen 
sınavlarda, sanatçı 
adayları, heyecanlı 
anlar yaşadı. 7’den 
77’ye her yaştan 
vatandaşın yoğun 
ilgi gösterdiği 
sınavlara Türk 
Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği Bölümü 
ve Çalgıcı Mektebi 
bölümlerinin yanı

tacize neden olduğunu 
söylemiş! (Merak edenler 
Akit Gazetesi’ne baksın
lar.)
öte yandan liselere gi 

rişte yıllardır yapılan deği 
şiklik öğrencilerin kade 
riyle oynamaya devam 
ediyor. Ben liseye başlar 
ken (2005 yılında) LGS 
diye bir sınav vardı. Adı 
Liselere Giriş Sınavı’ydı. 
Bunun üzerine kaç kez 
değişti bilmiyorum. Şim 
di TEOG olmuş.
Ayrı bir inceleme 

konusu.
12 yıllık iktidar, eğitim 

ve sınav sistemini ortala
ma iki yılda bir değiştiriy
or. Gelecek yıl üniver
sitelere giriş sisteminin 
değiştirileceği söyleniy
or.

Bu uygulamanın bir 
sonucu olarak öğrenci
lerin farklı şehirlerdeki 
okullara yerleştirilmesi, 
İstemedikleri kurumlara 
kayıt ettirilmesi gibi 
âururırirar öa ortaya çIKu. 
40 bin öğrencinin kendi 
arzusu dışında İmam 
Hatip okulalrına yerleşti 
rildiğini öğrendik.

İşte bü başarısız'liklar 
silsilesinin bir şekilde 
gizlenmesi, üzerinin 
‘■oftüımesT gerdkıyorâu.

Bir baktık, hop, 
başörtüsü...

Şimdi birazcık siyaset
ten anlayan kimse 
başörtüsü üzerinden 
muhalefet yapmaya kalk
masın.

Çünkü olay daha kötü 
ve karmaşık.

O örtüyü kaldırıp 
eğitimin getirildiği nok
taya bakmaya çalışmak 
gerek.

sıra Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk 
Müziği çocuk koro
suna katılmak 
isteyen genç 
yetenekler de 
katıldı.
Yaklaşık 600 öğren
ci adayının girdiği 
sınavın sonuçları 
http://orkestra.burs
a.bel.tr/ adresinden 
öğrenilebilir.

mailto:ozgen.me@gmail.com
http://orkestra.bursa.bel.tr/
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Yükseköğretim 
kuramlarına kayıt 
hakkı kazanan, 
kayıt yaptıramayan 
öğrenciler, 
10 Ekim 2014 
Cuma gününe 
kadar kayıtlarını 
yaptırabilecek. 
YÖK'ten yapılan 
açıklamada, 2014 
ÖSYS ve 2014 DGS 
sonucunda yük* 
seköğretim kuram
larına kayıt hakkı 
kazanan ancak 
çeşitli sebeplerle 
kayıt yaptıramayan 
öğrencilerin 10 Ekim 
2014 Cuma günü

mesai bitimine 
kadar ilgili yük
seköğretim kuram
larına başvurmaları 
halinde kontenjana

bakılmaksızın 
kayıtlarının yapıl
masına karar 
verildiği belirtildi. 
Açıklamada, bu

tarihten sonra 
başvuran aday 
lara işlem yapıl 
mayacağı 
bildirildi.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

Polis Akademisi 
kayıt başvuruları 
başladı. Polis Akade 
misi kayıtları'nda 
aranan şartlar, kayıt 
tarihleri Polis 
Akademisi sitesinde 
açıklandı.
Polis Akademisi 
kayıtları için başvu
rular başladı. Polis 
Akademisi 
Başkanlığı Fakülte 
ve Yüksek Okulları,

emniyet teşkilatının 
alt birim ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
2 bin 500 öğrenci 
alacak Emniyet 
genel müdür
lüğünün yaptığı 
açıklamaya göre 3 
büyük ilimiz İzmir, 
Ankara ve 
İstanbul'da öğren 
çiler Polis 
Akademisi kayıtları 
için başvuruda

bulanabilecek. Bu 
başvurular için 
İstanbul'da ve 
Ankara'da 1000, 
İzmir ilinde ise 
500 kişilik Polis 
Akademisi konten
janı bulunuyor. 
Polis Akademisi 
kayıt başvuruları 
25 Eylül'de başladı 
ve 10 Ekim'de 
son erecek.
Polis Akademisi fizi

ki yeterlilik sınavı 
ise 15 Ekim - 25 
Ekim tarihleri 
arasında yapıla 
cak.
Polis Akademisi 
başvurularını 
pa.edu.tr adresin 
den yapabilirsiniz, 
Polis Akademisi 
kayıt başvuruları 
için başvuru 
kılavuzuna buradan 
ulaşabilirsiniz.

VERONA MERMER 
TEL:5142021

KİRALIK

SATIIIK

UNIURBEY’DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
ftlİllMLl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATIUK
05353781800

SATIUK ZEHİNÜK
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 
sİ için siz de katılın

UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 2245136111 
05324930377

KnŞ€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.gemlikkorfezgazetesi.com

pa.edu.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çiticiler aikkal! 1 EHim'e kadar mutlaka naııumı
Çiftçiler mağduriyet 
yaşamamaları için 
2014 ÇKS başvuru
larını 1 Ekim tarihine 
kadar yaptırması 
gerekiyor.
Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Çiftçi 
Kayıt Sisteminde 
(ÇKS) bu yıl hem 
2014, hem de 2015 
yılı kayıtlarının 
yapılacağını bildirdi. 
Bayraktar, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının, 29 
Ağustos 2014 tari
hinde sona eren 
ÇKS başvurularıyla

ilgili süreyi 1 Ekim 
Çarşamba tarihine 
kadar uzattığını 
hatırlattı.
Yoğunluk yaşanma 
ihtimali göz önünde 
bulundurularak 
çiftçilerin bir an 

önce ÇKS kayıtlarını 
yaptırmaları gerek
tiğinin altını çizen 
Bayraktar, üretici
lerin bu yıla mahsus 
iki ÇKS başvurusu 
yapacağı konusunda 
da uyarıda bulundu.

Bayraktar, yeni ÇKS 
yönetmeliğine göre, 
üreticilerin bu yıl 
hem 2014, hem de 
2015 yılı ÇKS başvu
rularını yaptıracak
larını belirterek, şun
ları kaydetti:

"Daha önce, ÇKS 
için çiftçi müracaat
larının yıl sonuna 
kadar sürmesi 
nedeniyle ortaya 
çıkan alışkanlıkların
dan dolayı bazı 
çiftçilerin süre uza
tımlarına rağmen 
halen 2014 üretim 
yılı ÇKS müracaat
larını başvuru süresi 
içinde yapamadık
larını görüyoruz. 
2014 ÇKS kaydında 
son gün 1 Ekim 
Çarşamba. Çiftçiler
imizin mağduriyet 
yaşamamaları için 
2014 ÇKS başvuru
larını 1 Ekim 
Çarşamba günü 
mesai saati bitimine 
kadar yaptırmaları 

gerekiyor. Üreticiler
imiz olası sıkışıklık
ları düşünerek, son 
gününü beklemeden 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığımızın il ve 
ilçe müdürlüklerine 
müracaat edip bir an 
önce 2014 yılı ÇKS 
başvurusunu yaptır
malarında fayda 
var." 
Tarımsal destekler
den yararlanabilmek 
için ÇKS başvuru
larının yapılmasının 
zorunlu olduğuna 
işaret eden 
Bayraktar, bu neden
le ÇKS kayıtlarının 
ihmal edilmemesinin 
büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

Türkiye büyük bir rekora imza attı

t

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, 
Türkiye'nin son 3. 
yılda Avrupa KOBİ 
Haftası etkinlik
lerinde 37 ülke 
arasında üst üste 
birinci olarak büyük 
bir rekora imza 
attığını belirtti. 
Işık, Avrupa KOBİ 
Haftası dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıkla
mada, Avrupa KOBİ 
Haftası etkinlik
leriyle KOBİ'lerin 
ülke gündeminde 
daha fazla yer tut
masının amaç
landığını ifade etti. 
Avrupa Birliği fon- 
larından yararlan
maları için

KOBİ'lere rehberlik 
ve yönlendirme 
hizmetlerinin 
artarak devam 
ettiğini belirten Işık, 
Avrupa İşletmeler 
Ağı (AIA) gibi 
KOBİ'leri ulus
lararası ölçekte ön 
plana çıkaracak 
programları da 
uygulamak için 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
kaydetti.
Türkiye'deki işlet
melerin ve sivil 
toplum kuru
luşlarının son 2 
yıldır KOSGEB'in 
öncülüğünde 
yapılan başvurular 
sonucu Avrupa 
GirişimciliğiTeşyik

Ödülleri'ni aldığını 
vurgulayan Işık, şu 
bilgileri verdi: 
"Böylece çalış
malarımızın 
meyvesini de 
toplamış oluyoruz. 
Avrupa KOBİ 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında, KOS- 
GEB Hizmet 
Merkezi

Müdürlüklerinin 
kamu ve sivil kuru
luşlarıyla gerçek
leştirdikleri konfer
ans ve toplantılarla 
KOBİ ve girişimcilik 
konusundaki bilinci 
artırıyoruz. Aynı 
zamanda, AB ile 
olan ilişkilerin art
tırılması, dış ticaret 
hacmimizin yük

seltilmesi, 
KOBİ'lerimizin ulus
lararası piyasalarda 
rekabet güçlerinin 
geliştirilmesi gibi 
çok önemli husus
lar da yine Avrupa 
KOBİ Haftası 
çerçevesinde gün
deme aldığımız ana 
başlıklar. Ülkemiz 
son üç yılda 
Avrupa KOBİ 
Haftası etkinlik
lerinde 37 ülke 
arasında üst üste 
birinci olarak 
büyük bir rekora 
imza attı" 
Işık, Avrupa KOBİ 
Haftası Kamu 
Koordinatörlüğü 
görevini yürüten 
KOSGEB'in 2013 

yılında 300'ün 
üzerinde etkinlik 
gerçekleştirdiğini 
ve 15 bin kişiye 
doğrudan ulaşarak 
farkındalık 
sağladığını belirtti. 
- "Kurumsallaşma 
ve markalaşma 
süreçlerine odak
lanacağız" 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Işık, 29 Eylül-5 Ekim 
tarihlerinde kut
lanacak Avrupa 
KOBİ Haftası 
dolayısıyla 
Türkiye'de 
KOBİ'lerin kurum
sallaşma ve 
markalaşma süreç
lerine odaklanacak- 
larını kaydetti.
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ULHLRLI ILUTUNLAH'
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» ®1!
DENİZ UÇAÖI »"> <
Pagaaua A km la Sayahat ® 1 <
METRO «1।
Aydin Turizm «11
SOzar Turizm ®1!

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Mznastır Taksi

HIŞMI UAIHLILH ULNI2UIUHUSU

513 23 29
513 10 68
513 55 29

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

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.

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

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. 
İlçe Tarım Müd.

513 10 92
513 10 45

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

Akcan Petrol 
MAR-PET

VAPUR-FERİBOT

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTBBÜS

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4987 

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
DABBEZEHR-İ

CİN: 11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:30 

ÇİLEK 
12.00-14.15-16.15- 

18.15-20.30 
AZAZİL DÜĞÜM 

13.30-15.30-17.30- 
20.45

5133321



GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİ

MERKEZ 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...
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