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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

PLANLAR..
I Dûn, Gemlik Belediyesinin 2010 yılında Fatih
I Mehmet Güler döneminde yaptırdığı, Serbest
1 Bölge ve Kurtul civarı 1/1000 ölçekli imar plan- 
I larının, revizyon planlarının tanıtımı toplantısı 
■ vardı.
m Toplantıya Belediye meclis üyeleri sivil toplum 
.kuruluşları davet edilmiş.
& Haberim, MHP İlçe Başkanı Osman Durdu’nun 

. rayıp bilgi vermesiyle oldu.
Ömer Kahraman Belediye Hizmet Binasındaki 

fc toplantıya katıldım.
-• :ki gibi toplantı zamanında başlamadı.

, jdevuya AKP’lilerin uyma gibi bir 
alışkanlıkları yok. Zamanında gelen, meclis 
üyeleri ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerine 
karşı biraz ayıp olmuyor mu? Devamı sayfa 4'de

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 
Kurban kesecek vatandaşlarımıza gerekli 
kolaylığı sağlamak ve bu konuda yapıl
ması gereken işleri, alınması gereken ted
birleri görüşmek üzere ilçemiz Kurban 
Hizmetleri Komisyonu 5 Eylül 2014 tari
hinde bir araya gelerek kesim yerlerini ve 
koşullarını belirlediler. Haberi sayfa 2’de

İnşaat sektöründeki 
sorunlar masaya 

yatırıldı

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu 
ve Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli tarafından

organize edilen 
geniş çaplı istişare 
toplantısında 
ilçedeki inşaat 
sorunlan masaya 
yatırıldı.
Haberi sayfa 2’de
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Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr
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“Aykent ile hedeflerinize doğru"
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

linBiyj

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

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

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

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

4-5 YAŞ 
ANASINIFI
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NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.
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Mm kesim netleri ve koşullan açıklandı
Yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde 
Kurban kesecek 
vatandaşlarımıza 
gerekli kolaylığı 
sağlamak ve bu 
konuda yapılması 
gereken işleri, alın
ması gereken ted
birleri görüşmek 
üzere İlçemiz 
Kurban Hizmetleri 
Komisyonu 5 Eylül 
2014 tarihinde bir 
araya gelerek 
kesim yerlerini ve 
koşullarını 
belirlediler. 
Buna göre kurban 
kesim yerleri şöyle

1- KURBAN SATIŞ 
YERİ:
Hamidiye Mah. 
Dereboyu Roda 
mam-Hatip Lisesi 

yanındaki 122 ada 
3 parseldeki arsa 
Roda İmam Hatip

Lisesi ilerisi...

2- ÜCRETSİZ 
KURBAN KESİM 
YERLERİ:

a) Hamidiye Mah. 
Dereboyu Roda 
İmam-Hatip Lisesi 
yanındaki 122 ada 
3 parseldeki arsa 
(Kurban Satış Yeri) 

b) Manastır 
mevkiinde belde 
sitesinin yanı 
İlknur Kooperatifi 
arası
c) Küçük Kumla 
Mahallesi Eski 
mezbahanesi 
d) Umurbey 
Mahallesi Eski 
Mezbahanesi 
e) Fatih Talebe

Yurdu Bahçesi 
f) Hamidiye 
Mahallesi 122 ada 
3 parseldeki kur
ban satış yeri 
olarak kullanılan 
yer 
g) Eski Devlet 
Hastanesi Bahçesi 
h) Lale Kemal 
İlköğretim Okulu 
yanı Pazar Yeri

(Buralarda kurban
larını kesecek olan 
vatandaşlarımız 
kendi kasaplarını 
kendileri bulacak
tır)
3- 2014 yılı Kurban 
Komisyonunca 
Kurban Bayramı 
süresince ücretli 
kesim yeri tespit 
edilmemiştir.
4- Vatandaşlarımı 
zın Kurban alırken 
büyükbaş hayvan
larda 2 yaşını, 
küçükbaş hayvan
larda ise 1 yaşını 
doldurmuş ve 
sağlıklı olmalarına 
da dikkat etmeleri 
gerekmektedir.
5- Kurban Satış 
Yerinde Kurban 
olma özelliği taşı
mayan hayvanlar, 
Kurban Komisyo 
nunca görevlen 
dirilen veteriner- 

lerce tespit 
edilerek 
Belediyemiz 
tarafından kurban 
satış yerinde 
tanzim edilen yerde 
muhafaza edilerek 
satışları engel
lenecektir.
6- Herhangi bir 
sorunla karşılaşılır
sa kurban satış ve 
kesim yerlerindeki 
telefon numara 
larını arayarak 
yardım ve destek 
alabileceklerdir. 
Lüzumlu Telefon 
Numaralan 
Müftülük: 5131364 
Belediye: 5134521 
Zabıta: 
5134521 -1176 
Veteriner: 
5134521 -1131 
Emniyet 5131879 
Ambulans: 112

hsaat sektöriinıteki sar ınlar masaya yanma
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu ve 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 
tarafından organize 
edilen geniş çaplı 
istişare toplantısın
da ilçedeki inşaat 
sorunlan masaya 
yatırıldı.
Gemlik Belediyesi 
Daire Müdür ve 
Amirlerinin yanı sıra 
Mimarlar Odası 
Başkanı llyas Yüce, 
inşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı Murat 
Aslan, Müteahhitler 
Odası Başkanı Ham 
za Aygün ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
katıldığı toplantıda, 
başta istinat duvar
ları sorunu olmak 
üzere dış ve iç cep 
he yahtımlan konu 
sundaki sıkıntılar 
değerlendirildi. 
Mayıs ayında yapı 
lan toplantının ardın
dan ikinci kez bir 
araya gelen taraflar, 
sorunların sıfır nok
tasına inene kadar 
periyodik olarak 
toplanılması 
görüşünü benim 
sediler.
İnşaat sektöründeki

sıkıntıları, Belediye, 
Mimarlar, Mühendis 
ler ve Müteahhitler 
açısından ele aldık- 
larını ve sorunların 
tespitinin yanı sıra 
çözümüne yönelik 
uygulamaları da 
masaya yatıracak
larını belirten Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli’nin hazırladığı 
titiz çalışma ile 
sorunlar konusunda 
çözüm yollarını 
konuşacaklarını kay
detti. Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli’de, 
istinat duvarlarının 
en baştan projelerde 
yer alması gerek
tiğine işaret ederek, 
proje bittikten sonra 

istinat duvarı yapıl
masının, alt yapı, 
bina ve çevreye za 
rar verdiğini söyledi. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası eski Başkanı 
Haşan Hamaloğlu 
nun, imar durumu 
verilen bölgelerde 
alt yapı eksikliğinin 
giderilmesinin yanı 
sıra, parsel sınır
larında istinat duva 
rının ne şekilde olma 
sı gerektiğinin de 
belirlenmesi talebi 
ne, Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
“Belediye olarak 
yapılması gereken 
istinat duvarlarını 
zaten yapıyoruz.
Yollar arası kot farkı, 
belediye ve parsel 
sınırı belirlenmeli. 
Belediye sorumlu
luğu ile parsel sınırı 
nın müşterek olması 

gerekir” diye yanıt 
verdi. Mimarlar 
Odası eski Başkanı 
ve aynı zamanda 
Belediye Meclis 
üyesi olan Kenan 
Çakır’ın, kamu ku 
rumlarının da duru
ma hassas olarak 
yaklaşarak, alt yapı 
başta olmak üzere 
bürokratik işleyişi 
hızlandırması gerek
tiği yönündeki görü 
şe de katıldıklarını 
ifade eden ve uyarı 
görevini yapacak
larını vurgulayan 
Vedat Büyükgölci 
gezli, “Sîzlerden 
çözüm önerileri bek
liyoruz. Alternatifli 
çözüm önerileri ve 
veriler üzerinden 
değerlendirmeler 
yapabiliriz. İnşaat 
sektöründeki sorun
ları en asgariye indi
rebiliriz” dedi

Mimarlar Odası Eski 
Başkanı Osman 
Turan’da, devlet ve 
belediye, yapı dene
tim firmaları ve müte 
ahhitlik ve proje 
mimarlığı arasındaki 
üçgende yaşanan 
sorunlarda, kim 
senin suçu birbirine 
atmadan, müşterek 
hareket etme adına 
bu toplantıların ne 
kadar önemli 
olduğuna dikkat 
çekti. Gemlik’te en 
büyük inşaat soru
nunun istinat duvar
ları sorunu olduğu 
nu anlatan Osman 
Turan, sorunun 
çözümünün proje 
safhasından başladı 
ğım, proje safhasın
da araziye gidilerek 
ruhsat öncesi bu 
sorunun giderilebile
ceğini bildirdi. 
Gemlik Belediyesi 
nin en az iki kişilik 
istinat denetim ekibi 
kurması gerektiğini 
ve üçgenin ortak 
akılla hareket etmesi 
ni isteyen Turan, 
mimarlar olarak 
üzerlerine düşen 
görevi yapacakları 
sözünü verdi.

Müteahhitler Odası 
Başkanı Hamza

Aygün’de, ortak akıl
la hareket ederek, 
toplantılar yaparak 
ilçede dış cephe 
yalıtım sorunlarını 
sıfıra indirdiklerini 
savunarak, istinat 
duvan konusunda 
da bunun yapılabile
ceğini bildirdi. Yapı 
denetim firmaları ve 
müteahhitlik sek
törünün de disipline 
edilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Hamza 
Aygün, “Hangi yapı 
denetim firması 
hangi inşaatı eksik
likler var diye dur
durmuş ki?” diye 
sordu. Gemlik 
Belediyesinden de 
alt yapı konusunda 
hızlandırılmış 
çözümler bekledik
lerini anlatan Hamza 
Aygün, suçlamak 
için değil, çözüm ve 
denetim adına 15 
günde bir toplanıl
ması gerektiğini söz
lerine ekledi.
Gemlik İmar Müdürü 
Ahmet Turan’da, isti
nat duvarı soru
nunun proje ve 
hafriyat aşamasın
dan başladığını 
belirterek, bu konu
da tespit ettikleri 
aksaklıkları anlattı.
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fKaçan kurbanlıklarını yaKalamak 
için taksi tutup peşlerine düştü

Üniversiteli 
gene kız canına

Orhangazi’de 
Derviş Titiz, kurban 
bayramında kesmek 
için aldığı 4 koçu, 
İznik Kavşağı’ndaki 
refüjde otlatmak 
istedi. Yoldan 
geçen araçlardan 
ürkerek kaçmaya 
başlayan hayvan
ların peşine taksi 
tutarak düşen Titiz, 
polis ve vatan
daşların yardımıyla 
koçları yakaladı. 
Olay, dün Bursa- 
İstanbul Karayolu 
üzeri İznik 
Kavşağı’nda 
meydana geldi. 
Hayvan pazarından 
önceki gün aldığı 4 
koçu otlatmak 
isteyen Derviş Titiz, 
hayvanlan nı İznik 
Kavşağı'ndaki 
çimenliğe saldı. 
Çimenlikte bir süre

otlayan hayvanlar, 
yoldan geçen 
araçlardan ürkerek 
koşuşturmaya 
başladı.
Gemlik yönüne 
doğru koşan hay
vanların önüne 
geçemeyen Titiz, 
yoldan geçen bir 
taksiyi durdurdu.

Taksiyle hayvanları 
takip eden Titiz, bu 
sırada durumu 
polise bildirdi.
Yoldan geçen 
sürücüleri tehlikeye 
sokan hayvanlar 
refüje daldı. Yol 
kenarındaki esnaf 
ve vatandaşlar 
tarafından refüje

kıstırılan hayvanlar 
yakalandı.
Yakalanan hayvan
larının yanına 
taksiyle gelen 
Derviş Titiz, 
vatandaşlara 
teşekkür etti ve 
koçları bir kamyo
nete yükleyerek 
götürüldü.

Bursa’da bunalıma 
giren üniversite 
öğrencisi bir genç 
kız, kendini asarak 
canına kıydı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
sabah saatlerinde 
merkez Osmangazi 
ilçesi Bahar 
Mahallesi Yeni 
Sokağı üzerindeki 
bir evde meydana 
geldi. 20 yaşındaki 
üniversite öğren
cisi T.T., kendisini 
asarak canına

Uyuşturucu 
tacirlerine ağır 

Harbe

kıydı.
Genç kızın cesedi, 
annesi C.T. tarafın
dan bulundu. 
Gözyaşlarına 
boğulan anne, 
yakınları tarafından 
teselli edildi.
Savcılık, genç 
kızın sır ölümüyle 
ilgili soruşturma 
başlatırken, T.T.’nin 
cesedi otopsiye 
kaldırıldı. Daha 
önce de ilaç içtiği 
öğrenilen genç 
kızın neden 
canına kıydığı 
araştırılıyor.

İki kardeş ölümden döndü
İnegöl’de, otomo
bilin çarptığı bisik
lette bulunan 14 
yaşındaki Mehmet 
Acar ile kardeşi 13 
yaşındaki Ahmet 
Acar yaralandı 
Kaza, dün 
Kemalpaşa 
Mahallesi Adnan 
Menderes Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
seyir halinde olan 
36 yaşındaki 
Mustafa Hamla 
kay yönetiminde 
ki 16 F 0030 plakalı 
otomobil, yola 
aniden çıkan 
Mehmet Acar’ın 
kullandığı bisiklete 
çarptı. Bisiklet 
sürücüsü

Bomba gibi patladı
Av malzemeleri 
satan bir işyerinden 
İstanbul’a teslim 

Edilmek üzeri veri 
! len av malzemeleri 
•- ve kuru sıkı mermil- 

er kargo ofisine 
| taşınırken patladı, 
I bir kurye ağır yara

Mehmet Acar ile 
arkasında oturan 
kardeşi Ahmet 
Acar çarpmanın 
şiddeti ile bisiklet
ten düşerek 
vücutlarının çeşitli 
yerlerinden yara
landı.

landı. Alınan bilgiye 
göre, olay Merkez 
Osman gazi İlçesi 
Haşimişcan Caddesi 
üzerin deki kargo şir 
ketin de akşam saat 
lerin de meydana 
geldi. İddiaya göre, 
bir kargo şirketine

Yaralı kardeşler, 
haber verilmesi 
üzerine gelen 112 
Acil Servis 
Ambulansı’nda 
görevli sağlık ekip
lerinin müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet 

is tanbul’a teslim 
edil mek üzere av 
malze mesi verildi. 
Kargo görevlisi olan 
53 yaşındaki Yasin 
Ça kır, malzemeleri 
araç tan şubeye 
indirir ken düşürdü. 
Bu esnada paket

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
kontrollerde, yaralı 
kardeşlerin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu belirlendi. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

lerin içinde bulunan 
kuru sıkı mermiler 
bir an da bomba 
gibi patladı. Paniğe 
ne den olan patla
mada va tandaşiarın 
ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve 112 
ekipleri sevk edildi.

İnegöl’de uyuşturu
cu satıcılarına 
yönelik operasyon
lar sürüyor. Bir eve 
yapılan operasyon
da, 600 gram sen
tetik uyuşturucu 
madde, bin 750 
gram esrar, 560 
adet extacy ve ruh
satsız silah ve 
mermi ele geçirildi. 
Evde yakalanan 3 
kişi gözaltına 
alındı.
İnegöl'de uyuşturu
cu baronu olarak 
bilinen İlknur K.'nin 
geçen cumartesi 
günü yapılan 
operasyonda 
yakalanmasının 
ardından dün aynı 
sokakta bir eve 
daha baskın 
yapıldı. Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) ekipleri, 
Yenice Mahallesi 
Refah Sokağı'ndaki 

bir eve operasyon 
düzenledi. Ekipler 
evin her yerini 
didik didik aradı. 
Bir odaya yönelen 
ekipler, kapının kil
itli olduğunu fark 
edince, o odayı da 
açtı. Kilitli odada 
600 gram sentetik 
uyuşturucu madde, 
bin 750 gram esrar, 
560 adet extacy, 
ruhsatsız silah ve 
bol sayıda mermi 
ile iki adet çalıntı 
kavdı bulunan lao- 
top ve dijital uydu 
ele geçirildi. 
Uyuşturucu dolu 
evde bulunan 38 
yaşındaki H.K. adlı 
şahısla 25 yaşında
ki C.K. ve 15 yaşın
daki S.K. adlı genç 
kızlar gözaltına 
alındı. Yakalanan 
uyuşturucu mad
delerine ve ruhsat
sız silah ile çalıntı 
mallara el konuldu.
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Güne Bakış fiEML Erasmus projesinde örnek olıl^
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Planlar....
Konut Dışı Kentsel Dönüşüm Alanları ve 

Depolama Alanları olarak bilinen bu bölge, 
Jandarmadan Kurtul Mahallesine, öte yan
dan Azot Yolundan Serbest Bölge ve Sanayi 
Kuruluştan arasında kalan yaklaşık 580 
dönümlük bir alanı kapsıyor.

Revizyon Planını Devingen Planlama fir
ması almış. Sunumu, firma ortaklarından 
Haşan Şahin Devingen yaptı.

Bizim pek anlamadığımız o planları dinle
mek ve ne olup bittiğini öğrenmek için 
katıldım toplantıya..

Bir çoğumuzu da ilgilendiren bir konu 
değil.

Bu bölgelerde arazisi bulunanlar, yıllar 
önce ileriyi görmüş, parası bol olanların 
ucuz aldığı yerler, Gemlik’in liman ve sanayi 
kenti olmasıyla büyük değer kazandı.

Serbest Bölge’nin de bu bölge içinde 
kalması, toprak değerini çok arttırdı.

Bugün bu belgede arsa fiyatlarının 
metrekaresi 800 lira ile bin lira arasında.

Buyurun siz hesabını yapın.
İmar planları olmayan bu bölgedeki fiyatlar 

dudak uçuklatıyor.
Planlamanın hep arkadan geldiği bir ülkede 

yaşıyoruz.
Bu bölgede gelişen ekonomik gelişme 

nedeniyle tarla veya zeytinlik durumundaki 
alanlar bugün ya depolama tesis, ya da TIR 
Parklarıyla doldu.

Bir kısmı ise kereste deposu yapıldı.
Hiçbirinin ruhsatı yok.
Nasıl ruhsatı olsun, planı yok ki.
Peki, bu durum ne zaman başladı.
AKP’nin 2002 de iktidara gelmesiyle AKP’li 

Belediye Engürücük’ten kurtula kadar yol 
kenarlarındaki zeytinliklerin kereste deposu 
yapılmasına göz yumdu.

Yağmalama bu dönemde başladı bu gün
lere kadar geldi.

2010 yılında Fatih Mehmet Güler’in yap
tırdığı imar planları meclisten ve Bursa 
Büyükşehir Meclisi’nden geçti.

Belediye 18 uygulamasıyla buradan olduk 
ça önemli arsaya sahip çıkacaktı.

Bu da Fatih’in bütün projelerinin maddi 
kaynağını teşkil edecekti.

Ama Fatih’in ipini çektiler.
Belediyeyi ahlaksız yöntemlerle ele 

geçirdikten sonra bu planlarla ilgili Savcılığa 
şikayetler yapıldı, davalar konu oldu. Açılan 
davalardan ne çıktı. Hiç.

Bu arada ne mi oldu?
Şahinler Kereste ve alanındaki arazilerden 

geçecek olan Otobanın güzergahı değiştiril
di.

Gemlik ile Bursa yönündeki bağlantı 
kavşağı Engürücük Köyü çıkışındaki 
Otomobil Fabrikası çevresinden yapılacaktı.

Oradaki arazi sahiplerinin AKP’li mil- 
letvekilleriyle yaptığı lobi faaliyeti sonucu, 
güzergah yolunun zemini çürük bahanesiyle 
karşıya alındı.
Bugün yapılan revizyonun asıl nedeni bu.
Bir de, rantı bu kadar büyük bir alanın plan

lamasında AKP’nin söz sahibi olması 
konusu yatıyor.

Siyasi irade her zaman yönlendiricidir.
Hele 2014 yerel seçimlerinden sonra 

Belediyede AKP’nin mutlak çoğunluğu elde 
etmesinden sonra, işler iyice bir bilenin eline 
kaldı. AKP’li meclis üyesi kardeşlerim 
gözünü açma'ıı. 'KıMa dımama'ıı.

Dün bunun bir örneğini toplantıda gördük.
Toplantının sonuna kadar konuşmaları ve 

sorulan soruların cevaplarını dinleyen AKP’li 
iki meclis üyesi tepki gösterdi.

Bunlardan biri, 60 tane Yapı Kullanma izin 
belgesine belediye başkanının “ben olsam 
imzalamam” dediği Ömer Uslu’ydu.

Serbest Bölge ve Kurtul civan imar planları 
4 yıl önce bitecekti.

Bu açılan davalar ve şikayetler, ayrıca oto
ban güzergahının değiştirilmesiyle geri 
ka'ıdı. ArtİK üzüm yeme zamanı.

Bu konuyu adil bir şekilde çözmek Gemlik 
Belediye Meclisinin görevi.

Kapalı kapılar ardında oyunlar çevirmeden 
Gemlik’in bütün plan sorunlarını çözün ki 
arkanızdan beddua edenler olmasın.

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
hazırladığı proje 
2014 yılı Erasmus + 
Mesleki Eğitim 
Hareketlilik Projeleri 
kapsamında başvu
rusu yapılan 1482 
proje arasında 
örnek proje oldu. 
Erasmus + Mesleki 
Eğitim Hareketlilik 
Projeleri kapsamın
da 221 projenin 
kabul edildiğini 
söyleyen Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er, okulun 
İngilizce öğretmeni

İsmail Çağlar ile bir
likte AB Bakanlığı,

Türkiye Ulusal
Ajansının açılış

toplantısına 
katıldılar.

SP’den Milli Eğitime ziyaret
Yeni eğitim ve öğre
tim yılının başlaması 
nedeniyle, Saadet 
Partisi II Başkan 
Yardımcısı Sedat 
Özmen ve İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
makamında ziyaret 
ederek, yeni görev
lerinin ve yeni 
eğitim ve öğretim 
yılının hayırlı 
olmasını dilediler. 
Daha sonra bazı 
okulları ziyaret eden 
Sedat Özmen ve 
Ahmet Yıldız, 
okullarda müdürler
le ve öğretmenlerle 
bir araya geldi. 
Eğitim ve öğretimle 
ilgili bilgiler alan 
Saadet Partili 
yöneticiler, son 
zamanlarda uyuştu-

rucu ve özellikle 
bonzai denen 
kimyasal uyuşturu
cunun okullarımıza 
kadar inmesinden 
dolayı endişe duy
duklarını, bunun için 
geleceğimiz olan 
çoçukların ahlak ve 
maneviyat duygu-

larının gelişti 
rilmesinin çok 
önemli olduğu ve 
bu konuda da 
eğitimcilerimize 
daha çok sorumlu
luk düştüğünü 
belirtiler.
Ziyaretler sonrasın
da Ahmet Vakkas

Yıldız, "Eğitim ve 
öğretimin önemli 
bundan dolayı 
ziyaretlerimiz devam 
edecektir. Tüm 
eğitimcilerimize ve 
öğrencilerimize yeni 
öğretim yılının hayır
lı olmasını dilerim." 
dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Dış 
Ticaret Eğitimi 
Sertifika Programı 
düzenliyor.
Odadan yapılan 
açıklamada; “20-21- 
22 (3 Gün / 21 Saat) 
tarihleri arasında 
odamızda üyelerim
ize yönelik Dış 
Ticaret Eğitimi 
Sertifika Programı 
düzenlenecektir.
Eğitimin temel 
amacı, Uluslar arası 
pazarlara yeni giren 
şirketlerin karşılaştı 
ğı sorunların 
çözümüne yardımcı 

fitllM lifli FtSM İDSİIİI
üretilen Gedelek 
turşulannın tanıtımı 
amacıyla düzenle
nen festival renkli 
gösterilere sahte 
oldu. İki gün süre
cek festival kap
samında lahanadan, 
salatalığa, yumur
tadan ıspanağa 
kadar onlarca çeşit 
turşu alıcıların 
beğenisine sunula
cak.
Gedelek köy mey
danında kortej 
yürüyüşü ile 
başlayan festival, 
değişik eğlence ve 
gösterilerle devam 
etti. Gedelek 
turşusunun 
tanıtıldığı festi
valde, lezzet 
panayırı, festival 
yemeği, sanat etkin
likleri ve turşu 
kurulması gibi 
değişik etkinlikler 
düzenlendi.

TÜRKİYE'DEN 
SONRA Avrupa 
COĞRAFİ İŞARET 
ALINACAK 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu şehrin 
her alanda bir üre
tim merkezi olduğu
nun altını çizerek, 
"Şu anda Gedelek 
turşusu Türkiye'de 
coğrafi işaret almak 
üzere. İş bitiyor 
mu? hayır, 
Türkiye'de aldıktan 
sonra hedef Avrupa

“Dış Ticaret 
Eğitimi 
Sertifika 
Programı”

Tarih : 20-21 -22 Ekim 2014 
Başlama Saati : 10:00 
Bitiş Saati : 1630
Yer :GTSO

SON BAŞVURü’®^^ 

17 Ekim Cuma
olmak, global viz ticaret uzmanları
yona sahip dış yetiştirmek, uluslar

coğrafi işareti 
almak. Gedelek 
turşusunu biz ihraç 
da ediyoruz. 7 mily
on dolar az bir para 
değil tarımsal ürün 
olarak. Bunun üreti
mini de biraz mod
ern hale getirirsek 
ve tanıtımını biraz 
daha yaparsak çok 
daha fazla bunu 
ihraç etme şan
sımızda var. Onun 
için hemen 
Türkiye'de ki 
coğrafi işaret alma 
çalışmalarımız 
tamamlandıktan 
sonra inşallah 
Avrupa coğrafi 
işaret alma çalış
malarına başlata
cağız." şeklinde 
konuştu.
İLÇEDE 
TURŞUCULUK 50 
YIL ÖNCE BAŞLADI 
Kortej yürüyüşünün 
ardından yapılan 
açılış konuş

malarında 
düşüncelerini anla
tan Gedelek Köyü 
Muhtarı Mehmet 
Dönmez, festivalin 
kurulmasına destek 
verenlere teşekkür 
ederek, "Bizim bir 
sloganımız var; 
Gedelek turşuda 
tek. İnşallah 
geleneksel hale 
getireceğimiz festi
valimizde bundan 
sonraki yıllarda 
hepinizi aramızda 
görmek istiyoruz." 
dedi.
Festival hakkında 
bilgi veren 
Orhangazi Ticaret 
Ve Sanayi Odası 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu da il ve 
ilçelerin markaları 
ile ün kazandığını 
belirterek, "Bu gün 
Gedelek turşumuz 
Orhangazimiz için 
önemli ve benzer 
şekilde sahip çıkıl

arası ticaret 
işlemleri sırasında 
karşılaşılabilecek 
sorunları ve 
bunların çözüm 
yollarını saptayarak 
Dış Ticaret ala 
nında daha başarılı 
personel 
yetiştirmek üzere 
geliştirilmiş özel bir 
programdır” denil
di.
Programdan fay
dalanmak isteyen 
oda üyelerinin oda 
internet sitesinden 
başvuru formunu 
doldurmaları 
yeterli olacak.

ması gereken bir 
değerdir. Gedelek 
turşumuz 500 yıllık 
tarihi çınarların 
hemen yanında 
bulunan Pınarbaşı 
suyundan yapıldığı 
için çok özel tadı ve 
kıvamı var. Biz bu 
suyumuzun Bursa 
gıda tahlil laboratu- 
varında tahlilini 
yaptırarak turşu
muzun tadı ve 
kıvamının bu Sudan 
geldiğini kanıtlayıp 
suya atıfta bulu
narak coğrafi işaret 
talebinde bulun
duk." dedi. 
Orhangazi’de 
turşuculuğun yak
laşık 50 yıl önce 
başladığını anlatan 
Ergün Efendioğlu, 
bugün 
Orhangazi’de 
yaklaşık 50 adet 
turşu imalathanesi 
bulunduğunu 
söyledi.

Sayfa 5
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Barsa Kem Konseyi'nıle gönüllüler 
sanal müziği çalışmaları yapıyor

Bursa’da geçen 
hafta yaşanan 
yağışlar, barajlarda
ki doluluk oranlarını 
yüzde 52’ye çıkardı. 
Bursa’nın, şu anda, 
barajlara hiç su gir
işi olmaması 
halinde bile Şubat 
2015 ortalarına 
kadar yetecek içme 
suyu rezervi 
bulunuyor.
Bursa’da mevcut 
durumda su sıkın
tısı olmadığını 
belirten Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ

Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, son 
yağışların barajlar
daki su rezervine 
olumlu yansıdığını 
söyledi. Çetinavcı, 
“Yağışlardan önce 
yüzde 44’ler 
seviyesinde olan 
barajlardaki doluluk 
oranları hiç yağmur 
yağmaması duru
munda bile 
Bursa’da Ocak 2015 
ortalarına kadar su 
sıkıntısı yaşanmay
acağı anlamına 

geliyordu. Eylül 
ayının son haftası 
görülen yağışlar, 
barajlardaki su 
seviyesini, yüzde 
44’lerden yüzde 
52’ler düzeyine yük
seltti. Bu durum, 
barajlara hiç su gir-' 
işi olmaması ya da 
hiç yağmur yağma
ması halinde bile 
Bursa’da Şubat 
2015 ortalarına 
kadar su sıkıntısı 
yaşanmayacağı 
anlamına geliyor” 
diye konuştu.

Tamamı gönüllüler
den oluşan Bursa 
Kent Konseyi (BKK) 
Türk Sanat Müziği 
Çalışma Grubu, 
2014-2015 sezonu 
için hazırlık çalış
malarına başladı. 
BursalI sanatsever
lerin gönlünde taht 
kuran BKK Türk 
Sanat Müziği Çalış
ma Grubu, usta 
sanatçı Burhan

Dikencik’in önder
liğinde Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Tamamı 
gönüllülerden 
oluşan Türk Sanat 
Müziği Çalışma 
Grubu üyeleri, gös
terdikleri perfor
mans ile profes 
yönel sanatçıları 
aratmıyor. 
BKK Semih Pala, 

usta sanatçı 
Burhan Dikencik 
olmak üzere destek 
veren herkese 
teşekkür etti. 
Bursa’nın kültür ve 
sanat hayatına katkı 
yaptıklarını 
söyleyen Pala, 
BursalI sanatsever
lerin BKK Türk 
Sanat Müziği Çalış
ma Grubu’nu takip 
etmesini istedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T N|A a “SUYUNU BOŞA 
Iflfl fj| HARCAMA”

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

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83
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BüyüKsehir »e Toias'tan örnek işbirliği
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü ve Tofaş 
Spor Kulübü işbir- 
liğiyle gerçekleştir
ilecek ‘Her Galibi 
yete Bir Pota, Her 
Sayı Bir Top’ adlı 
proje ile gençlerin 
spora teşvik edilme
si hedefleniyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü ve Tofaş 
Spor Kulübü işbir- 
liğiyle gerçekleştir
ilecek 'Her Galibi 
yete Bir Pota, Her 
Sayı Bir Top' adlı 
proje ile gençlerin 
spora teşvik edilme
si hedefleniyor.
Spor kenti Bursa* 
hedefiyle spora 
desteklerini sürdü 
ren Büyükşehir 
Belediyesi, sosyal 
sorumluluk bilinci 
taşıyan çalışmalan 
kapsamında, 
Bursa‘nın en Önemli 
spor kulüplerinden 
Tofaş ile örnek bir 
sportif işbirliğine 
adım attı.
Tofaş Spor 
Kulübü'nün '40.

Kuruluş Yıldönümü' 
nedeniyle yapılacak 
olan 'Her Galibiyete 
Bir Pota, Her Sayı 
Bir Top' adlı proje, 
gençleri spora 
teşvik etmeyi hede
fliyor. Projeye göre, 
Bursa'da ihtiyacı 
belirlenen okullara, 
'2014 - 2015 Türkiye 
Deplasmanlı 
Erkekler 1. Ligi'nde 
Tofaş tarafından 
atılan her sayı için 
bir basketbol topu 
ve alınan her gali
biyet için de bir 
basketbol potası 
hediye edilecek. 
Proje, gençlerin 
spora teşvik edilme

si ve basketbol 
sporunun daha 
geniş kitlelere 
ulaştırılabilmesi™ 
hedefliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkan 
Yardımcısı Ilhan 
Satık, "Bursa'mızın 
bir markası olan, 
Bursa'yı yurtiçi ve 
yurtdışında başarıy
la temsil eden Tofaş 
Spor Kulübü ile bir
likte, bu güzel bas
ketbol sporunu 
sevdirmek amacıyla 
yapılan kampa
nyaya ortak olmak 
bizleri onurlandırdı. 
Bursa'da

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
spora ve sporcuya 
verdiği desteği 
herkes görüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Belediyespor 
Kulübü olarak bizler 
de gençlere sporu 
sevdirmek ve aynı 
zamanda 7'den 70'e 
tüm vatandaşlara 
spor yaptırabilmek 
amacıyla çalış
malarımıza yön 
veriyoruz. Gelece 
ğin olimpiyat şam 
piyonlarını Bursa 
dan çıkarmayı amaç 
lıyoruz” dedi

Bursa'da sporu 
daha da geliştirmeyi 
hedefleyen çalış
maların sürdüğünü 
sözlerine ekleyen 
Satık, "Güzel bir 
çalışma olacağına 
inandığım projeyle 
Bursa'ya yeni Efe 
Aydan'lar kazandıra
cağımızı umuyo
rum" diyerek, 
Tofaş'a yeni sezon
da başarılar diledi. 
Tofaş Spor Kulübü 
Başkanı Efe Aydan 
da 'Her Galibiyete 
Bir Pota, Her Sayı 
Bir Top' adlı pro
jenin taşıdığı sosyal 
sorumluluğun öne
mine dikkati çekti. 
Aydan, 2014 - 2015 
sezonunun Tofaş 
için çok özel bir 
sezon olduğunu 
belirterek, "Tofaş 
Spor Kulübü olarak 
40. sezonumuza 
başlıyoruz.
Kurulduğumuz, 
1974 yılından 
bugüne kadar 
geçen süreçte 
Bursa'daki spora 
gerek basketbol 
gerekse futbol, 
voleybol veya masa 
tenisi gibi diğer 

branşlar olsun, her 
zaman hizmet 
verme anlayışını 
taşıdık. Bursa'nın 
sporcularını 
yetiştirip milli takım
larda oynamalannı 
sağlamaya çalıştık. 
Ana branşımız bas
ketbolün 40. sezo
nunu oynayacağız. 
Bu sezona özel bir 
sosyal proje hayata 
geçirmek istedik" 
dedi.
Bursa'da gençlerin 
basketbola sevgiyle 
bakmalarını ve kötü 
alışkanlıklardan kur
tulmalarını sağla
mayı hedefledikleri
ni anlatan Aydan, 
projeye destek 
veren Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür ederek, 
'Her Galibiyete Bir 
Pota, Her Sayı Bir 
Top' adlı projem
izde, kazançla elde 
edilen bu ödülü 
ihtiyacı olan yöre 
lere dağıtmayı plan
lıyoruz. Umuyorum 
sezon sonunda bu 
güzel proje, bize de 
bol galibiyet ve çok 
sayı getirir" şek
linde konuştu.

Ekim’de 50 fuar düzenlenecek
Son yıllarda 
Avrupa'nın önemli 
fuarcılık merkez
lerinden biri haline 
gelen Türkiye'de 
gelecek ay 50 fuar 
düzenlenecek. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) yetk
ililerinden aldığı bil
giye göre, gelecek 
ay 16 farklı şehirde 
50 fuar organizasy
onu gerçekleştirile
cek.
Ekim ayında 23 
fuara ev sahipliği 
yapacak İstanbul ilk 
sırayı alırken, ikinci 
sıradaki Antalya'da 
5, üçüncü sıradaki 
başkent Ankara'da 4 
fuar yapılacak.
Mersin ve İzmir üçer 
fuarla dördüncü 
sırayı paylaşırken, 
Bursa, Van ve 
Gaziantep'te ikişer, 
Erzurum, Kahraman 
maraş, KIrklareli, 
Kütahya, Malatya ve

Tokat'ta birer fuar 
organize edilecek. 
Dünya mücevher 
sektörü fuarları 
arasında ilk 5 içinde 
yer alan "İstanbul 
Jevvelry Show", gele 
cek ay düzenlenecek 
fuarlar arasında 
dikkat çekiyor. 29 
yıldır kesintisiz 
olarak gerçekleşti 
rilen İstanbul 
Jevvelry Show, 16-19 
Ekim tarihlerinde 
sektör profesyonel
lerini İstanbul Fuar 
Merkezi'nde bir 
araya getirecek. 
Fuar, Doğu Avrupa 
dan Yakın Doğu'ya, 
Rusya'dan Kuzey 
Afrika'ya birçok sek
tör paydaşına bilgi 
paylaşımı ve iş 
olanakları sunuyor. 
Ekim ayında yapıla
cak fuarların bazıları 
ve tarihleri şöyle: 
Tarih Fuar adı Yer 
Şehir 8-12 Ekim 4. 
Trakya Autoshovv

Lüleburgaz Semt 
ve Fuar Alanı Kırkla 
reli 9-12 Ekim Emlak 
ve Gayrimenkul 
Fuarı ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı Ankara 
9-12 Ekim Promo 
türk- Kurumsal 
Kimlik, İmaj ve 
Kominikasyon Fuarı 
Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı 
İstanbul 9-12 Ekim 
Çin Zhejiang İhraç 
Fuarı 2014 Lütfi 
Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi 
Sarayı İstanbul 13-14 
Ekim 10.Türkiye 
Çağrı Merkezi Fuarı 
Haliç Kongre 
Merkezi İstanbul 14- 
18 Ekim Burtarım 
2014 12.Uluslar 
arası Tarım, Tohum 
culuk, Fidancılık ve 
Süt Endüstrisi Fuarı 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi Bursa 14-18 
Ekim Bursa

7.Uluslararası Hay 
vancıhk ve Ekipman 
lan Fuarı Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi 
Bursa 14-19 Ekim 
MAKTEK Avrasya 
2014 (4.) Tüyap 
Fuar ve Kongre 
Merkezi İstanbul 14- 
19 Ekim MOF'14 - 
Mersin 5.Otomobil, 
Ticari Araçlar ve 
Motosiklet Yenişehir 
Fuar Merkezi Mersin 
15-19 Ekim 4.Van 
Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı Tuşba 
Fuar ve Kongre 
Merkezi Van 15-19 
Ekim 21.Van-Asya 
Ipekyolu Sanayi ve 
Ticaret Tedarikçileri 
Fuarı Tuşba Fuar ve 
Kongre Merkezi Van 
16 Ekim Eğitim, 
Eğitim Materyalleri 
ve Teknolojileri Fuarı 
Ankara Mövenpik 
Oteli Ankara 16-18 
Ekim TURKCHEM 
Chem Show Eurasia

2014 6.Uluslararası 
Kimya Sanayi Grup 
Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 16-18 Ekim 
Cosmetics & Home 
Çare Ingredients 
2014 İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 16-19 Ekim 
Best Gayrimenkul 
14 Fuarı Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı 
İstanbul 16-19 Ekim 
Best Bina Elektrik, 
Elektronik, Mekanik 
ve Kontrol 
Sistemleri Fuarı 
2014 (Mühendislikte 
Kariyer Günleri özel 
Bölümü) Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı 
İstanbul 16-19 Ekim 
Food & Spirit 
İstanbul Küçük Çift
lik Park Maçka 
İstanbul 16-19 Ekim 
Kent Expo '^.Şehir
cilik ve Kent 
ihtiyaçları Fuarı

Uluslararası İzmir 
Fuar Alanı İzmir 16- 
19 Ekim Bijuteri 
2014 - Bijuteri Moda 
ve Aksesuarları 
Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 16-19 Ekim 
İstanbul Jevvelry 
Shç>w Ekim 2014 
39.İstanbul 
Uluslararası 
Mücevherat, Saat ve 
Malzemeleri Fuarı 
İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul 16-19 Ekim 
OTM 2014 
Ortadoğu Tekstil 
Makineleri Fuarı 
OFM Ortadoğu Fuar 
Merkezi Gaziantep 
16-19 Ekim Alanya 
Auto Show 2014 
2.Alanya Otomobil, 
Ticari Araçlar, Yan 
Sanayi ve Aksesuar 
lan Fuarı Alanya 
Park Fuar Merkezi 
Antalya 17-18 Ekim 
İstanbul Havacılık 
Eğitimleri Fuarı
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JLfS hoıruları hugün sona erecek
ALES Sonbahar 
Dönemi Sınavı, 23 
Kasım'da yapılacak. 
Sınava başvurular, 
bugün sona erecek. 
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) sonbahar 
dönemi başvuruları, 
sona erecek. 
ÖSYM’nin internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
ALES Sonbahar 
Dönemi Sınavı, 23 
Kasım'da yapılacak. 
Sınava başvurular, 
yarın sona erecek. 
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 
girmiş olma koşulu

aranmayacak. 
Ancak, güzel sanat
lar fakülteleri ile 
konservatuvarlarda- 
ki doktora program
larına başvurularda 
üniversite veya 
yüksek teknoloji 
enstitüsü senato
larınca ALES 
puan şartı getirile
cek.
Yükseköğretim 
kuramlarının öğre
tim elemanı ihtiy
acının karşılanması 
amacıyla veya kamu 
kurum ve kuruluşlar 
adına lisansüstü 
öğrenimi görmek 
üzere yurt dışına 
gönderilecek 
adayların seçiminde 
de bu sınavın 
sonuçları baz alı
nacak. Bu yolla 
yurt dışında lisan

süstü öğrenim 
görmek isteyen 
adayların bu sınava 
girmeleri gerekiyor. 
YÖK tarafından 
izin verilen yük
seköğretim 
kuramlarındaki 
öğretmenlik 
sertifika program
larına öğrenci 
seçme ve yer
leştirme işlem
lerinde de 
ALES sonuçları 
kullanılacak.
Sınava, bir lisans 
programından 
mezun olabilecek 
durumda bulunan
lar, lisans pro
gramını bitirenler ile 
denklik belgesi 
almış olmak kay 
dıyla yurt dışında 
lisans eğitimi 
görmüş 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. 
gov.tr internet 
adresinden 
ulaşabilecek.
Kılavuzun dağıtımı 
yapılmayacak. 
Kılavuzda, 
başvuru, sınav, 
değerlendirme 
ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler 
yer alacak. Sınava 
başvuracak 
adayların 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 
Ş)İNELI- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 37818 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK 
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2

BAHÇESİ 800 M2 

MÜRACAAT 
0 224 513 6111 
05324930377

KAŞ6DC 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
4 T'. __________________ '_______ I ' l ,| | __

http://www.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ünuslts am iıs ticaret raiamlan acıMamlı
Türkiye İstatistik 
Kurumu, ağustos 
ayına ilişkin dış 
ticaret istatistiklerini 
açıkladı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturu
lan geçici dış ticaret 
verilerine göre; ihra
cat 2014 yılı Ağustos 
ayında, 2013 yılının 
aynı ayına göre %2,9 
artarak 11 milyar 440 
milyon dolar, ithalat 
%7 artarak 19 milyar 
476 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 
%13,5 arttı 
Ağustos ayında dış 
ticaret açığı %13,5 
artarak 7 milyar 80 
milyon dolardan 8 
milyar 36 milyon 
dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2013

Ağustos ayında 
%61,1 iken, 2014 
Ağustos ayında 
%58,7’ye düştü. 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre ihracat %10,5 
azaldı 
Mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış seriye 
göre; 2014 Ağustos 
ayında bir önceki 
aya göre ihracat 
%10,5, ithalat %4,3 

azaldı. Takvim etki
lerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2014 
yılı Ağustos ayında 
önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat 
%3,2, ithalat %1,2 
azaldı.
Avrupa Birliği’ne 
ihracat %10 arttı 
Avrupa Birliği’nin 
(AB-28) ihracattaki 
payı 2013 Ağustos 
ayında %41,4 iken, 
2014 Ağustos ayında 
%44,3 oldu. AB’ye 

yapılan ihracat, 2013 
yılının aynı ayına 
göre %10 artarak 5 
milyar 65 milyon 
dolar olarak gerçek
leşti.
En fazla ihracat 
yapılan ülke 
Almanya oldu 
Almanya’ya yapılan 
ihracat 2014 yılı 
Ağustos ayında 1 
milyar 137 milyon 
dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 
İngiltere (777 milyon 

dolar), Irak (647 
milyon dolar) ve 
ABD (530 milyon 
dolar) takip etti. 
İthalatta ilk sırayı 
Çin aldı 
Çin’den yapılan itha
lat, 2014 yılı Ağustos 
ayında 2 milyar 257 
milyon dolar oldu. 
Bu ülkeyi sırasıyla 
Rusya (2 milyar 137 
milyon dolar), 
Almanya (1 milyar 
746 milyon dolar) ve 
İtalya (994 milyon 
dolar) izledi.
Yüksek teknolojili 
ürünlerin imalat 
sanayi ihracatı için
deki payı %3,4 oldu 
Teknoloji yoğun
luğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC 
Rev.3 sınıflaması 
içinde yer alan 
imalat sanayi ürün
lerini kapsamaktadır. 
Ağustos ayında ISIC 
Rev.3’e göre imalat 

sanayi ürünlerinin 
toplam ihracattaki 
payı %93,7’dir. 
Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat 
sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki 
payı %3,4, orta 
yüksek teknolojili 
ürünlerin payı ise 
%28,7’dir.
Yüksek teknolojili 
ürünlerin imalat 
sanayi ithalatı 
içindeki payı %13,3 
oldu
İmalat sanayi 
ürünlerinin toplam 
ithalattaki payı 
%77,8’dir.
Yüksek teknolojili 
ürünlerin 2014 
Ağustos ayında 
imalat sanayi 
ürünleri ithalatı 
içindeki payı 
%13,3, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin 
payı ise %41,6’ 
dır.

Tansltl erken ödeyene inilirim Beliyor
Gümrük Bakanlı 
ğı'nın yönetmeliği 
ile taksitli alışver
işte erken ödeme 
yapana faiz ve 
komisyon indirimi 
geliyor 
Tüketici Kanunu 
nun taksitle satış 
sözleşmesine yöne
lik yol haritası açık
landı. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlı ğı'n- 
ca hazırlanan yönet
melikle, insanların 
günlük yaşam
larının vazgeçilmezi

haline gelen beyaz 
eşya, teknoloji, kon
feksiyon, giyim gibi 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için yaptığı tak
sitli alışverişlere 
çok sayıda kolaylık 
getiriliyor.
Taksitini erken 
ödeyene faiz ve 
komisyon indirimi, 
7 gün içinde cayma 
hakkı, temerrüde 
düşene faizde 
yüzde 30 sınırı gibi 
önemli adımlar 
atılıyor. Taksitli

alışverişlerde yeni yönetmelikteki bazı Erken ödeme 
haklar getiren başlıklar şöyle: yapan, faiz ve

komisyon indirimi 
talep edebilecek. 
Taksitle satış 
sözleşmeleri yazılı 
şekilde, kalıcı veri 
saki ayıcı sı ile 
tüketiciye 
verilecek.
Tüketici 7 gün 
içinde gerekçe 
göstermeden 
sözleşmeden caya
bilecek. Faiz miktan 
sözleşmede belir
lenen faiz oranının 
yüzde 30'unu 
geçemeyecek.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4988 

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:8/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mim mm
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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GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YILTAMGARANTİLİDİR

MERKEZ OTOMOTİV
ARAÇ ALIM SATIMINDA CÜVENİLİR 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...
<J^ircan'^>çJa.(ıîr ÇDııman

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.sanibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

sahibinden.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sanibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Kozmetik ÜrünlerlSB
Türkiye’nin dört bir yanındaki şarküteri, restoran, otel ve marketlerde 

tüketicinin-güven ve beğenisi kazanmıştır. '

Doğallık ve kalitenin sembdlü*KAVLAK mSrkâsı, 
Yöresel Ürünleri kapsayan yelpazesi ile 5 şubesiîiin^anındâ,

[kavlak] apMignm
T^İİT^- Taylak]

ŞUÖELER: Kumla Fabrika - Kumla İskele - Gemlik (İstiklal Cad.) - Yalova Yolu Satış Mağazası - Orhangazi (Gedelek) -h WWW kâVİâk CÖ!TI tf

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

2 Ekim 2014 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

lenfti Mm ■ılıftM
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ÇOCUKLARIMIZI EĞRETİ GELİN 
YAPTILAR

Dün günüm Bursa’da geçti yine.
Neden mi diye sorarsanız, Lise birinci sınıfa 

geçen Barış’ın Bursa Ulubatlı Haşan Anadolu 
Lisesi’nden naklinin yenilenmesi için.

AKP iktidara geldiğinden beri, Milli Eğitimle 
oynayıp duruyor.

Milliliği kalmayan, girerek İslâmlaştırılmak 
istenen ve geleceğin çocuklarını dindar nesli 
olarak yetiştirmeyi düşünen bu siyasi partinin 
liderleri, kendileri gibi tüm çocukları İmam 
Hatipli olmasını arzuluyorlar.. Devamı 4’de

2010 yılında Gemlik 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan, ancak daha 
sonra otoban yolun 
güzergahının değişme 
si ve dönemin beledi 
ye başkanının planlar
la ilgili olarak şikayet 
edilmesi nedeniyle 4 
yıldır beklemede olan 
Serbest Bölge civarı 
ile Kurtul Mahallesine 
kadar olan yol güzer
gahındaki alanların 
reviz yon planları 
tanıtıldı. Syf 4’de

Marmarabirlik 
2014-2015 ürün 

alım kampanyasının 
ilk startını verili

24 Eylül’de başlayan ve 25 Ekim tarihinde sona erecek olan 
beyanname alımlannın devam ettiğini söyleyen Marmar^oırıiK 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu sürede ürün teslimin 
de bulunamayacak olan ortakları ilçelerindeki Tarım İlçe Müdür 
lüklerine başvurmaları konusunda da uyardı. Haberi sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
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Marmarabirlik 
2014-2015 iş yılı 
ürün alım kampan 
yasının ilk startını 
verdi.
Kooperatiflere 
bağlı ortaklardan 
alınmaya başlayan 
rekolte beyan
namesi 24 Eylül ile 
24 Ekim tarihlerini 
kapsıyor. Bu 
sürede taahhütte 
bulunmayan ortak
lardan, Birlik Ana 
Sözleşmesi gereği 
ürün alımı yapıl
mayacağı vurgu
lanırken, atımlarda 
ve kampanya döne
minde geçtiğimiz 
bahar aylarında 
özellikle Marmara 
bölgesinde zeytin 
üreticisini vuran 
uzun süreli yağışlar 
nedeniyle yaşanan 
rekolte düşüşünün 
de etkili olması 
tahmin ediliyor.

ÜRÜN KAYBI 
YAŞANDI 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa, 2014-2015 iş 
yılı ürün alım döne
mini ortakların tes
lim edeceği zeytin 
miktarını belirten 
rekolte beyan
namelerini topla
maya başlayarak 
açtıklarını söyledi. 
24 Eylül’de başla 
yan ve 25 Ekim ta 
rihinde sona ere
cek olan beyan
name alımlarının 
devam ettiğini 
söyleyen Başkan 
Asa, “Maalesef 
kampanya dönem
ine biraz sıkıntılı 
giriyoruz. Zira sek
törde daha önce de 
yaptığımız açıkla
malar üzerine 
görüyoruz ki bahar 
aylarında Marmara 
Bölgesi’nde etkili 
olan olumsuz hava 
koşullarının sıkın
tıları mevcut” dedi 
ve konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Olumsuz hava 
şartları zeytinin 
tam da çiçeklenme

dönemine denk 
geldi. Dolayısıyla 
uzun süreli yağış, 
şiddetli fırtına ve 
dolu çiçeklerin çü 
rümesine yol açtı. 
İznik, Orhan gazi, 
Gemlik ve Mudanya 
bölgele rindeki 
zeytin üreticileri 
ciddi anlamda etk
ilendi. O dönem de 
sektörde ciddi bir 
rekolte düşüşü nün 
yaşanacağını da 
söyledik. Şimdi bir 
önceki yıllara göre 
Orhangazi ve İznik 
bölgemizde yüzde 
80’lere varan, 
Gemlik ve Mudan 
ya’da ise yüzde

50’leri bulan bir 
rekolte düşüşü ile 
karşı karşıya 
kaldığımızı ortak 
üreticilerimiz adına 
üzülerek ifade 
etmeliyim”.

ÜRÜN TESLİM 
EDEMEYECEK 
ORTAKLAR 
UYARILDI 
Olumsuz hava 
koşullarından 
dolayı ürününde 
kayıp yaşayan 
ortakları da uyaran 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “2014 yılı 
Ocak-Şubat ayların 
da ortaklarımızın 

almış oldukları ay 
ni ve nakdi kredi 
nin geri dönüşü 
münde rekolte 
beyanı atımından 
sonra borçlarının 
ertelenmesi konu 
sunda değerlendir 
me yapılacak olup, 
kesinlikle mağdur 
edilmeyeceklerini 
de belirtmeliyim” 
dedi. Ayrıca bu 
sürede ürün tesli
minde bulunama 
yacak olan ortakları 
ilçelerindeki Tarım 
İlçe Müdürlüklerine 
başvurmaları konu 
sunda da uyaran 
Başkan Asa konuş
masını şöyle 
tamamladı: “Durum 
larını raporlandır- 
maları gerekiyor. 
Aldıkları bu rapor
ları bağlı bulunduk
ları kooperatiflerine 
teslim etmeleri 
halinde ise bir 
sonraki yılda orta 
ya çıkacak uygula
malardan muaf 
tutulacaklardır. 
Konuyla ilgili 

gerekli bilgileri or 
taklarımız koopera 
tiflerinden ayrıntılı 
olarak alabilirler. 
Yine 11.04.2014 
tarihli Resmi Gaze 
te’de yayınlanan 
6455 sayılı kanun 
ve 4572 sayılı 
Tarım Satış Koo 
peratifleri Birliği 
hakkındaki ana 
sözleşme değişik
liği kapsamında 
ortaklarımızın 
ortaklık sermaye 
paylarının ödemek
le yükümlü olduğu 
kalan kısmı 20 yıla 
taksitlendirilmekte 
olup hiçbir şekilde 
ek ödeme yüküm
lülüğü talep 
edilmemekle 
beraber ortaklık 
yenilemesi de 
yapılmamaktadır. 
2014-2015 ürün 
alım kampan 
yasının koope 
rafitlerimize, 
Marmarabirlik’e ve 
sektöre hayırlı 
uğurlu olmasını 
dilerim”.

Komşu ile dostluk köprüsü kuruldu
Gemlik’ten 1922 yılı 
öncesi ve sonrasın
da göç etmiş 
Yunanlı dostlar 92 
yıl sonra atalarının 
yaşadığı topraklara 
adım attılar.
Yunanistan’ın İtea, 
Delphi ve başkent
leri Atina’dan 
Türkiye’ye gelen 40 
kişilik turist kafilesi 
İstanbul’dan sonra 
ilk olarak Gemlik’e 
geldiler.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Nazmi 
Koçak tarafından 
ağırlanan komşular, 
dedelerinin 
hatıralarını anlattılar. 
Yunanistan’da kuru
lan Küçük Asya 
Derneği Başkanı 
Nicos Kazancapulos 
ve eşi Kosntantina 
Kazancapulo’nun 
kafile başkanlığını 
yürüttüğü heyet, 
Gemlik’in yanı sıra,

Küçük Kumla ve 
Kurşunlu 
Mahallelerini de 
gezdi, istanbul- 
Gemlik-Kumla- 
Kurşunlu-Mudanya- 
Tirilye ve Bursa 
turu sonrasında 
Gelibolu’dan 
Yunanistan’a 
dönecek olan heyet 
Gemlik Belediye

Başkan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve 
Nazmi Koçak’a böl
gelerini tanıtan 
kitapçık ve broşür
leri hediye etti. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Avcı ve 
Koçak’ta heyete 
Gemlik Zeytini, 
Gemlik Zeytinyağı 
ve Sabunundan 

oluşan hediye paket
lerinin yanı sıra, 
Gemlik’! tanıtan 
broşür ve kitapçık
ları takdim etti.
Yunanistan Küçük 
Asya Derneği 
Başkanı Nicos 
Kazancapulos, 
dedesinin Kurşunlu 
Mahallesinden 
olduğunu, Büyük 

annesinin de 
Mudanyalı olduğunu 
belirterek, daha 
önce de Gemlik’e iki 
kez geldiğini söyle
di. Dernek yönetim 
kurulu üyelerini ve 
ailelerini ilk defa 
Türkiye’ye getirdiği
ni bildiren 
Kazancapulos, 
kafiledeki tüm 
heyetin Gemlik ve 
Mudanya göçmeni 
olduğunu vurguladı, 
iki ülke arasında 
olduğu gibi Gemlik 
ile Delphi ve İtea 
ilçelerinin de 
dostluk ve kültür 
köprüsünü 
geliştirmesini ve 
karşılıklı ziyaretlerin 
sürmesini isteyen 
Kazancapulos, 
“Dedelerimizin 
doğup, büyüdüğü, 
yaşadığı toprakları 
92 yıl sonra gezmek, 
bizlere büyük mutlu
luk ve gurur veriyor.

Gösterdiğiniz ilgi 
için kafile adına 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’da, uzatılan 
dostluk eline kayıt
sız kalınmayacağını 
ifade ederek, İtea ve 
Delphi kentleriyle 
Gemlik arasındaki 
kültürel alış verişin 
ve ziyaretlerin 
sürmesine öncülük 
yapabileceklerini 
bildirdi. Gemlik’ten 
gitseler bile bu 
topraklarda yaşamış 
herkesi ve torun
larını yabancı 
görmediklerini, 
onları Gemlikli 
olarak benimsedik
lerini vurgulayan 
Ahmet Avcı, Yunanlı 
dostlara ilçedeki 
kaldıkları süre içinde 
her türlü kolaylığı 
göstereceklerini söz
lerine ekledi.
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Bursa'da iskele faciası
İnegöl’de, iskelenin 
kırılması netice 
sinde 4 metre yük
seklikten düşen işçi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, bir binada 
tadilat yapmak 
için binanın dış 
cephesine kurulan 
iskeleye 3 usta 
çıkarak çalışmaya 
başladı, iskelenin 
aniden kırılması 
neticesinde 
ustalardan 
Cemalettin Bülbül 
yaklaşık 4 metre 
yükseklikten 
düşerek yaralandı. 
Arkadaşlarının

Mustafakemalpaşa’ 
da, jandarma ekip
lerince yapılan 
uyuşturucu operas 
yonunda 3 kişi 
gözaltına alınırken, 
zanlıların araziye 
attığı çuvalda 
esrar ele geçirildi. 
Bir istihbaratı 
değerlendiren 
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Şehriman 
köyü girişinde 
takip edilen şüpheli 
aracı durdurdu. 
Aracın arkasında 
oturan S.Tnin

Sahte parayla alışveriş 
yaparken suçüstü yakalandı
Karacabey’de, iş 
yerlerinden sahte 
parayla alışveriş 
yapan bir kişi polis 
tarafından yaka
landı.
Alınan bilgiye 
göre, Ö.G.A. (25), 
sahte 200 lira ile iki 
ayrı iş yerinden 
alışveriş yaptı. 
Esnafın paraların 
sahte olduğunu 
anlamasıyla 
durumdan

‘Gemlik Körfez’ ww,gemlikkorfşzgaziBtesi,çom

haber vermesi üze 
rine gelen sağlıklı 
ekiplerinin yaptığı 
ilk müdahalenin 
ardından İnegöl 

araziye attığı çuval
da 3 kilo kusar 
esrar bulundu. 
Araçta bulunan

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Bülbül 
tedavi altına alındı. 
Alnında açılma 
olan ustanın sağlık

S.T., S.S. ve Ş.K. 
gözaltına alındı. 
İfadelerinin ardın
dan adli makamlara 

durumunun iyi 
olduğu 
belirtilirken, iş 
kazasıyla alakalı 
tahkikat sürüyor.

teslim edilen 
şüpheliler tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı

haberdar edilen 
Karacabey polisi, 
verilen eşkal 
doğrultusunda 
Ö.G.A.'yı başka 
bir dükkanda 
alışveriş yapmak 
isterken gözaltına 
aldı. Üzerinden 
8 adet daha sahte 
200 lira çıkan 
Ö.A.G, ifadesinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.

Suriyeli genç
km elektrik

çarptı

İnegöl’de, mutfakta 
temizlik yapan 
Suriye uyruklu 
genç kız, elektrik 
akımına kapıldı. 
Edinilen bilqive 
göre, Süleymaniye 
Mahallesi'ndeki 
evlerinde temizlik 
yapan 15 yaşındaki 
Sıba Elhüseyin, 
ıslak paspasla mut
faktaki fırının altını 
temizlediği sırada 
elektrik akımına 
kapıldı. Bayılan 
genç kızı, bir süre 
sonra eve gelen 
annesi fark etti.

Bakır kabloları 
çalarken hatıra 

fotoğraf çektiler
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri tarafından şüp 
he üzerine durduru
lan bir traktör rö 
morkunda iki adet 
av tüfeği, bu tüfek
lere ait fişekler, 
tabanca mermileri, 
kesici aletler ile bir 
de fotoğraf maki- 
nası ele geçirildi. 
Fotoğraf maki- 
nasında zanlıların 
bir taşocağı trafosu 
içerisindeki pano 
ve bakır kabloları 
sökerken çekilmiş 
fotoğraflarının 
bulunması dikkat 
çekti.
Edinilen bilgiye 
göre; Bursa il 
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

Türkçe bilmeyen 
annesinin feryat
larını duyan 
komşularının 
haber vermesi 
üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından genç kız 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Genç 
kız müşahede 
altına alınırken, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.

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 
makası ile 1’er tane 
el feneri, eldiven, 
balta, kürek, tırmık 
ve kazma ele geçi 
rildi. 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.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

MuNIİIHM
ÇOCUKLARIMIZI EĞRETİ GELİN 

YAPTILAR
Onun için AHM kararlarına karşın, okullar

da din ve ahlak derslerini sorunlu hale 
getirdiler.

Onca inanç sistemi içinde suniligı dayatı 
yorlar.

Bu kitaplarda aleviliğe, diğer tarikatlara, 
Müslümanlık dışındaki dinlere ayrılan yerler 
çok az.

Neyse gelelim bizim sorunumuza.
4+4+4 diye getirdikleri ucube sistem ile sis

temin içine okudular.
TEOG diye bir yerleştirme uygulama getir 

diler ki evlere şenlik.
8. sınıf öğrencileri yıl içinde girdikleri 

sınavlarda aldıkları notlardan sonra ortak bir 
puan çıktı ortaya.

Bu puan çocuğun 9. sınıfa yerleşmesinde 
esas teşkil ediyor.

Her veli çocuğunun ücretsiz, kaliteli 
okullarda okumasını ister.

Bunun için okullar da alacağı öğrenciler 
için tavan ve taban puanları belirliyor.

Okullar açıkladıkları bu puanlara göre 
merkezi sistemden kontenjanı kadar 
öğrencinin kaydını alıyor.

Bu yıl ki uygulamada, 26 Eylül kadar 
öğrencinin tercih ettiği okul arasında nakil 
sistemi getirdi.

öğrenci istediği okulun hangisine puanı 
tutuyorsa, sistem onu oraya yerleştiriyor.

Her hafta Perşembe günü kontenjanlarda 
boşalmalar olduğunda Cuma günleri 
Bakanlık Sitesinden yerleştirmeler yeniden 
düzenleniyor.

Bursa ilinde en yüksek puanla öğrenci alan 
okul Bursa Anadolu Lisesi.

Bu yıl tavan puanı 482 olarak açıkladı.
Bu puandan aşağıya doğru başvuran 

öğrencileri kontenjanı kadar aidi.
İlk hafta bir baktık 70 öğrenci açık.
Neden açık oldu.
Özel okullar yüksek puan almış başarılı 

öğrencilere yüzde 100 bursluluk verip 
okullarına aldı.

Onları ileride, okullarının vitrini olarak kul
lanacaklar.

Yani başarı grafiğini yüksek gösterecek 
öğrenciler o çocuklar.

ttaŞKa sın firara’rse tiüşUKpuaıiıryllnğı'2b- 
30 bin liradan öğrenci kaydediyorlar.

Kontenjanlar boşaldıkça, alt puanla öğrenci 
alan okuldan, yüksek puanlı okula geçişler 
oluyor.

Bursa Anadolu Lisesi’nin altında yüksek 
puanla öğrenci alan okul, Milli Piyango, yeni 
adıyla Ahmet Erdem Anadolu Lisesi.

Ardından 'C/rdod/ıı 'Haşan, ‘Ş’tİKrü “Şenkaya, 
Erkek Lisesi geliyor.

Yüksek puanlı okullara öğrenci yazdırmak 
isteyen veliler diken üstünde.

Her hafta bilgisayarların karşısında MEB 
internet sitesine girerek heyecanla bir bek
leyiş içindeler.

Nakiller bilgisayardan izleniyor.
26 Eylül tarihine kadar Bakanlık bu istemi 

yürütüyordu.
Şimdi iş muallakta.
Dün gittiğimiz okullardan şaşırtıcı bilgilerle 

döndük.
26 Eylül günü saat 17.oo de sistem 

'Kapandıktan ’nemen sonra ve “ıh. 
sınıflara nakil yaptırmak isteyen öğrenciler 
için taban puan kaldırılmış.

Birileri hemen yüksek puanla öğrenci alan 
okullara koşup boş kontenjanları doldur
muşlar.

Bu olsa, olsa, Paralel Yapı’nın işidir!
Duyduğuma göre, WEB den sızan ’ofığfıede, 

AKP’lilere giden maillerle uyanıklar işi bitir
miş.

Bundan sonrası ne olacak bilen yok.
Yıl boyunca ayda bir nakil hakkı herkese 

saklı.
Ama nasıl bir yöntemin uygulanacağı yine 

muallakta.
Puanlama sistemi aynen devam ederse 

adaletli bir düzen gider.
Denetim de kolay.
Araya düşük puanlı öğrenci girerse şikayet 

hakkı doğar.
Veliler cenderede, öğrenciler hani okula 

devam edeceğinin şaşkınlığı içindeler.
Sizin anlayacağınız, çocuklarımız Eğreti 

Gelini oynuyorlar.
PİS A sınavlarında öğrencilerimizin aldığı 

puanlar ile 42. sırada olduğumuzu unutma 
yalım.

AKP’nin, Yeni Türkiye düzenindeki dünya 
dak'ı yerimizi 'ou. A'ıın başınıza taç yapın.

2010 yılında Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan, 
ancak daha sonra 
otoban yolun güzer
gahının değişmesi 
ve dönemin belediye 
başkanının planlarla 
ilgili olarak şikayet 
edilmesi nedeniyle 4 
yıldır beklemede 
olan Serbest Bölge 
civarı ile Kurtul 
Mahallesine kadar 
olan yol güzergahın
daki alanların reviz 
yon planları tanıtıldı. 
Önceki gün, Ömer 
Kahraman Belediye 
Meclis Salonu’nda 
revizyon planların 
yapım ihalesini 
kazanan Devingen 
Plancılık firması 
ortaklarından Haşan 
Şahintürk, belediye 
meclis üyeleri, mes 
lek odaları, siyasi 
parti temsilcileri ve 
çok az sayıda vatan
daşın katıldığı bir 
toplantıda revizyon 
planları tanıttı. 
Şahintürk, çizimleri- 
ni tamamladıkları 
planları tanıtırken, 
bu planların 1/100. 
000 ölçekli, 1/ 25000 
ölçekli, 1/5000 ölçek 
li plan esaslarına 
sadık kalınarak ha 
zırlandığını söyledi. ■ 
Gemlik ekonomisi 
nin gün geçtikçe 
büyüdüğünü 
söyleyen Haşan 
Şahintürk, planların 
bir ihtiyaçtan kay
naklandığını, bu 
planların geçmiş yıl
larda meclislerden 
geçtiğini, 2010 yılın
da şuyulandırması 
yapılmayan plan
ların 500 dönümlük 
bir alanı kapsadığını 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığından 
Kurtul Mahallesine 
doğru yolun sağ ve 
sol şeridini kap
sadığını, bu güzer
gahtan geçecek olan 
otoban yolunun hat 
değiştirmesi nede 
niyle planların değiş 
tirilmesinin zorunlu 
hale geldiğini belirt
ti. Şahintürk şunları 
söyledi: “2010 yılın
da yapılan 1/1000 
ölçekli planların 
revizyon edilmesinin 
ana nedenlerinden 
biri, otoban güzer
gahının değiştirilme
sidir. Bu durum, 
ciddi olarak plan
ların revizyon edil 
meşine neden oldu.. 
Revizyonu hazırla 
nan planlar Bursa 
nın can damarların
dan biri olan Bursa

i
Serbest Bölgesini ve 
çevresini de kapsam 
içine almaktadır. 
Kurşunlu yönünden 
gelen 20 metrelik 
yol ile bağlantısı 
kurulmuştur. Ser 
best Bölgeye giden 
ana artel yol olarak. 
30 metrelik geliş 
gidiş yolu bırakılmış 
tır. Bu yol Bursa ana 
yolunu ve otobanı 
limanlara ve Serbest 
Bölgeye bağlamak
tadır. Ara yollar sis
tematiği içinde 20 
metrelik, araçların 
rahat geliş gidişleri
ni sağlayacak yollar 
bırakılmıştır. Aynı 
zamanda, değişik 3 
yerde kamyon oto 
park yerleri, akarya 
kıt istasyonları sos 
yal donatı alanları 
Ata Mahallesinde 2 
okul alanı öngörül 
müştür. Doğalgaz, 
elektrik yüksek 
gelirim ve hatların 
geçtiği alanlar altları 
yeşil alan olarak 
ayrılmıştır.”

SORULAR VE 
CEVAPLAR 
Daha sonra planlar 
hakkında katılım
cıların plancıdan 
öğrenmek istedikle 
rine geçildi. 
MHP grubu adına 
Osman Doğan plan
lar yapılırken ilgili 
kurumlardan görüş 
alınıp alınmadığını 
sordu. Plan yapım
cısı Haşan Şahin
türk, karayolları, 
Tedaş, Uedaş, Bo 
taş, DSİ gibi kuram
ların görüşlerinin 
alındığını söyledi. 
“İhtiyaç olan kurum
lardan görüş aldık. 
Olumsuz bir durum 
yok” dedi. 
Osman Doğan tekrar 
söz alarak, “Bölge 
zeytin bölgesi Tarım 
Bakanlığından gö 
rüş alındı mı?” diye 
sordu. Şahintürk, 
“Biz üst ölçekli plan 
lara göre alt ölçekli 
planları yapıyoruz.

Nazım İmar Plan 
göre, 1/1000 ölçekli 
2010 yılı planının 
revizyonunu yapıy
oruz. Daha önceki 
planlarda Gıda Hay 
vancılık ve Tarım 
Bakanlığından ge 
rekli izinler alınmış. 
Biz yasal izinlere 
göre gerekli izinleri 
aldık.” şeklinde 
Doğan’ın sorusuna 
cevap verdi.
Depolama alanların
da yoğunluğun 
yüzde 0,60 dır diyen 
plancı, bunun iyi bir 
yoğunluk olduğunu, 
çünkü bölgede yo 
ğun bir araç trafiği 
yaşanacağını söyle
di. MHP grubundan 
Mahmut Solaksuba 
şı ise bu alanlarda 
yoğunluğun 0,60- 
0,75’e çıkarılması 
gerektiğini, sosyal 
donatı alanı olarak 
daha fazla Kentsel 
Dönüşüm alanında 
sosyal donatı alan
larının daha fazla 
gösterilmesinin yan
lış olduğunu, bu 
alanların mülk sahip 
lerin alınmamasının 
gerektiğini vurgu
ladı. Solaksubaşı, 
2010 planlarında 
DOP un yüzde 24 
olmasına karşın, bu 
planda DOP’un yüz 
de 38’e yükseltilme 
sinin nedenini de 
sordu ve bunun 
hakkaniyete uygun 
olmadığını söyledi. 
Plancı, Bursa da 
DOP uygulamaları 
nın bu orandan 
daha yüksek olduğu 
nu, bu oranın nor
mal olduğunu, 
Gemlik’in ileriki yıl
larda göre ihtiyacını 
karşılayacağını, 
çünkü bölgede 
yapılacak birçok 
park yeri, yeşil alan, 
okul, sağlık tesisi, 
karakol gibi alan
ların bu DOP tan 
elde edilecek yer
lerde yapılacağını 
belirtti.
Belediyelerin kendi

lerine DOP ile mülki 
yet yaratmadığını, 
bunların geçmişte 
kaldığını belirten 
Şahintürk, bölgede 
çok büyük sosyal 
donatı alanı olmadı 
ğım vurguladı.
CHP grup Başkanı 
Özgür Aksoy ise 
Akademik odalardan 
plan revizyonunda 
görüş alınıp alın
madığını sordu. 
Plancı, bunda yasal 
zorunluluğun bulun
madığını söyledi. 
Yapılanın revizyon 
planı olduğunu 
söyledi.
MHP grup başkanı 
Osman Doğan 
yeniden söz alarak, 
planların yapıl
masında politikacıla 
rın etkisinin ne ka 
dar olduğunu plan 
cinin vicdanına 
seslenerek sordu. 
Bu soruya AKP’liler 
itiraz ettiler. Böyle 
sorunun sorulama 
yacağını ileri sürdü 
ler. Doğan ise, ken
disinin plancıdan bir 
cevap istediğini var 
veya yok diyebile
ceğini belirtti.
Plancı planlarda 
siyasetçilerin etki 
sinin bulunmadığını 
söyledi.
AKP grup başkanı 
ve Belediye başkan 
Vekili Ercan Barutçu 
oğlu, tartışmalar 
üzerine toplantıya 
yeterlilik önergesi 
verdi ve oda temsil
cilerinin toplantıda 
“gıkının çıkmadığını, 
katkı koyamadık
larını eleştirdi. 
Gemlik Mimarlar 
Odası Temsilcisi 
llyas Yüce buna 
verdiği cevapta, 
kendilerine toplan
tıyla ilgili son anda 
bir yazı ile bilgi veril 
diğini, plan revizyo 
nu sürecine çağrılıp 
görüş istenmediğini 
belirtti.
Tanıtım toplantısı 
yer yer tartışmalar 
ile son buldu.
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Mııl zümre loılanııs iıapıim
Bursa Maarif Müfet 
fişleri Başkanlığı, 
Gemlik bölgesi 
Maarif Müfettişleri 
Levent Kılıç, Adil 
Korkmaz ve 
Abdullah Ateş 
tarafından İlçemiz 
deki “Okul Zümre 
Başkanları” ile 6 
saatlik bir toplantı 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Konferans Salonun 
da gerçekleştirilen 
proğram saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun
masıyla başladı. 
Programın açış 
konuşması İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdü 
rü Burhan İnan 
tarafından yapıldı. 
Toplantının verimli 
ve başarılı geçmesi 
dileğinde bulunduk
tan sonra Maarif 
Müfettişi Levent

MHIIHIİİMİIKMIİIB
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden gazetemize 
yapılan açıklamada, 
mezun öğrencilere 
yönelik destek 
kursları açılacağı 
belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Örgün ve Yaygın 
Eğitimi Destekleme 
ve Yetiştirme 
Kursları Yönergesi 
kapsamında Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
günden Lise 
mezunu öğrencilere 
destek amacıyla 
ÖSS hazırlık 
kursları açılacak. 
Kurslar hafta içi

Kılıç tarafından 
değişim, materyal 
kullanma, öğrenme 
stilleri, öğretim ilke 
ve teknikleri, öğre
tim yöntem ve 
teknikleri üzerinde 
durularak örnekler 
verildi.
Öğrencilerin birey
sel farklılıklarının 
dikkate alınması, 
öğrencilerin yeni 
aldığı bilgilerin, 
sahip oldukları bil
gilere eklenerek 
kendilerine özgü 

akşam saatleri yada 
hafta sonu Cumarte 
si günü olarak plan
landı.
Kurslara katılmak 
isteyen lise mezunu 
öğrencilerin Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne şah
sen başvuru yap
maları gerekiyor. 
Kurslar dönemlik 

biçimde yapılandır
maları gerektiğini 
ifade etti.
Daha sonra “Öğren
me stilleri kavramı 
nın popüler olması 
nın sebepleri olan 
eğitimde bireysel 
farklılığın önemi, 
öğrenmenin tanımı, 
eğitim öğretimde 
öğrenme stilinin 
öne mi, öğrenme 
stili modelleri ve öğ 
renme stiline dayalı 
öğretim konuları ör 
neklemelerle su 

alarak en az açıl
ması planlanan ana 
dersler üzerinden 
36 saat olarak 
yapılacak.
Herhangi bir derste 
en az 10 kişilik 
başvuru yapılması 
halinde grup oluş
turulabilecektir.
Kurs programı kap
samında her bir 

num şeklinde anlatıl 
dı. “Bilgiyi veren 
değil, bilgiye 
ulaştıran olmalı 
yız.” sözü ile pay
laşımını tamamladı. 
Daha sonra yapı- 
landırıcı anlayışa 
göre öğrencilere 
çoklu ölçme 
değerlendirme 
fırsatlarının 
sunulması, ölçme 
değerlendir me için 
kullanılacak olan 
soru tiplerinin 
çeşitlendirilmesi, 
geleneksel ölçme 
değerlendirme 
metotlarının yanı 
sıra alternatif 
ölçme değer
lendirme metotlarını 
kullanılması gibi 
konular örnekleme 
lerle okul zümre 
başkanlarına 
anlatılarak toplantı 
tamamlandı.

dersten 2 saat 
olmak şartı ile 
günlük farklı der
sler de dikkate alı
narak, 8 saatlik haf
tanın farklı günleri 
için planlama 
yapılacak. Kurs 
başvuruları 10 
Ekim'e kadar süre
cek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik - yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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flrlıangazi BeleJiyespor: 30 Gıüimsnor: 88
Salı günü oynanan 
Gençler hazırlık 
maçında Gemlik 
Gücüm Spor maçın 
ilk periyotta kur
duğu üstünlüğü 
maç sonuna kadar 
koruyunca maçı 
rahat kazandı. 
Antrenörlüğünü 
kariyerine Mersin’ 
de başlayan 
Trabzon, 
stanbul’da devam 

eden Serhat 
Dardağanın yaptığı 
Genç Takımın aldığı 
galibiyet lige hazır 
olduklarının sinyali
ni verdi.
Dardağan yaptığı 
açıklamada, “Geçen 
sezon sonunda 
kulüp başkanı 
Tuğan 
Büşükbaşaran ve 
genel menajer 
Yahya Gümüş’ün 
teklifleri beni mutlu 
etti. Kulübün yapısı, 
hedefleri ve ortam 
basketbol için

uygun olduğunu 
altyapıdaki oyuncu
lar ve yeni yetiştire
ceğimiz basketbol- 
cularla A takıma ve 
Türk basketbolüne 
yeni isimler 
kazandırmak için 
Gemlik Gücüm’de 
kariyerime devam

etme kararı aldım. 
Galibiyetten dolayı 
sporcu arkadaş 
larımı canı 
gönülden kutlarım. 
A takım antrenörü 
müz Ziya Güler ile 
zamanla iyi işler 
yapacağımıza 
inanıyorum.”

dedi 
Gemlik Gücüm 
Spor Spor okulları 
çalışmalarını 
CUMARTESİ 08.00- 
11.00 PAZAR 
GÜNLERİ 13.00- 
16.00 saatleri 
arasında kız ve 
erkek sporcularla

GEMLİK KAPALI 
SPOR SALONUNDA 
başladı.
Gemlik Gücüm 
Spor Gemlik'teki 
yıldızları keşfedip 
Türk sporuna 
kazandırmayı 
hedefliyor..

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T ma * a “suyunu boşa r IfIR H HARCAMA" 
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Bufsasgoı'da ■ 
Çifte Bayram
Bursaspor Teknik 
Direktörü Şenol Gü 
neş, Mersin İdman 
Yurdu ile oynaya
cakları karşılaşma 
öncesi yaptığı açık
lamada, "İnşallah 
bayramdan önce 
bayramı yaşarız" 
dedi.
Spor Toto Süper 
Lig'in 5. haftasında 
deplasmanda 
Mersin idman Yurdu 
ile karşılaşacak olan 
yeşil-beyazlılarda, 
teknik direktör 
Şenol Güneş Özlüce 
Tesisleri'nde düzen
lenen basın toplan
tısında açıklamalar
da bulundu.
Güneş, ligde 4 maçı 
geride bıraktıklarını 
hatırlatarak, "6 
puanımız var. Ama 
bu doyurucu değil. 
Rakibimizde yeni 
kurulan bir takım 
olarak lige başladı. 
Her geçen gün 
falrım ııvıımıımı buiîiıii uyuıııuııu 
geliştirdi. Tecrübeli 
ve yabancıları fazla 
bir takım. 7 puan ile 
bizim üzerimizdeler. 
Beşiktaş maçında 
da bölüm bölüm iyi 
oynadılar ancak 
kaybettiler.

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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BTM’ye'üza^ ve HavacılıK'höliimii kurulacak

Yan ıslak...
“dün görmüştüm ki avurtlarına hüzzam 
yalnızlıklar çökmüş “

ertelenmiş ışıklan gecenin
dalgalar içerken parmak aralannı
•ki. n. koku. •üninrjthir. da. îudüna *
bir de mahmurluğu zühre'nin
vururken gamzelerine ıssız silueti

ben
ayak izlerini anyordum hala
çakıl taşlannda

uzaklaşırken cemrelerden
ve yaklaşırken zemheriye evet üşüyordun 
gıyabında hasretin*
oysa şiirler yazılıyordu
avuçlannda kuş gibi titrerken avuçlanm 
yalarken nefesimi lodos misali nefesin *
iklimi değiştiren meleği
anyordu gözlerim *
kaç mevsime daha çentik atacaktı
erik dalları küserken zamana
ve koşarken düşe kalka son bahara

KİRALIK 
RESTAURAIİT
FAAL DURUMDA 

KİRALIK 
RESTAURANT

0532 294 98 26

Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
kente kazandırılan 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM), her geçen 
gün yenilikler zin
cirine yepyeni hal
kalar eklemeye 
devam ediyor. BTM, 
TÜBİTAK ve Kana 
dalı firma yetkilileri, 
BTM’de yeni yapıla
cak olan ‘Uzay ve 
Havacılık’ bölümü 
nün detaylarını 
Bursa’da görüştü. 
Bursa’da geleceğin 
bilim insanlarını 
yetiştirme hedefi ve 
‘Başımıza İcat 
Çıkarın’ düşüncesin 
den hareketle çalış
malarını sürdüren 
BTM, mevcut 
yapıya yeni 
eklenecek olan 
‘Uzay ve Havacılık’ 
bölümü için çalış
malarını hızlandırdı. 
2013 yılında 12 bin 
metrekarelik alanda 
hizmete açılan 
BTM, modüler 
olarak büyümeye 
devam ediyor. Şu 
anki haiiyie açıldığı 
günden itibaren 85 
bin kişiyi ağırlayan 
BTM’de yeni yapıla
cak bölüm için

Sü BÖRCLflRI YENİDEN YflPIlAHDIRILDI

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

İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karama 
melerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına 
Dair 6552 Sayılı 
Kanun uyarınca, 
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü’ne 
su borcu bulunan 
abonelerin borçları 
yeniden yapılandırıl 
dı. Buna göre, 30 
Nisan 2014 tarihi 
dahil olmak üzere, 
bu tarihten öncesine 
dair su borcu olan
lar, 1 Aralık 2014’e 
kadar BUSKİ’ye 
başvuruda bulu
narak, borçlarını 6-9- 
12-18 eşit taksit 
ödeme seçenekler
ine göre yeniden 
yapılandırabilecek- 
ler.
BUSKİ Genel Mü 
dürlüğü’nden yapı 
lan açıklamada, 
kanun kapsamında; 
su borcu bulunan 
abonelerin müracaat

TÜBİTAK yetkilileri 
ve yeni bölümünü 
içerik çalışmasını 
ve iç tasarımını 
yapacak olan 
KanadalI Aldrichpe 
ars Associates fir
ması yetkilileri, 
Bursa’da bir araya 
geldi. Tasarım 
KanadalI firmadan 
TÜBİTAK ve 
KanadalI firma yetk
ilileri, Bursa ziyaret
lerinde Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar ile Acemler 
deki makamında 
görüştü. Avşar, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin kentte eği 
timi destekleyen 
önemli çalışmalara 
imza attığını BTM 
nin de bu adımlar
dan biri olduğunu

tarihi, taksit sayısı, 
ödeme başlangıcı, 
ihlal ve hangi dönem 
borçlarının yapılandı 
olacağına ilişkin dü 
zenlemelerin yapıl 
dığına işaret edile 
rek, “Borçlu abone 
lerimizin kanunun 
yayınlandığı 11 Eylül 
2014 tarihini izleyen 
ikinci ayın sonu olan 
30 Kasım 2014 tari
hine kadar başvuru
da bulunmaları, 30 
Kasım 2014 tarihinin 
hafta sonuna gelme
si nedeniyle, 1 Aralık 
2014 mesai bitimi 
olan saat 17.00’ye 
kadar kurumumuza 
müracaatta bulun
maları gerekmekte
dir. Borçlu aboneler
den söz konusu su 

söyledi. BTM’nin 
teknik donanımı ve 
işleyişi hakkında 
Bursa Kültür A.Ş. 
Genel Müdürü Rıfat 
Bakan’ın bilgi 
verdiği görüşme 
de, TÜBİTAK yet 
kiiileri de BTM’de 
‘Uzay ve Havacılık’ 
ana temasıyla 
çalışmalar yapacak 
olmanın sevincini 
yaşadıklarını ve 
KanadalI firmanın 
da ihale usulüyle 
belirlendiğini 
söylediler.
Yerçekimsiz ortam 
BTSO'nun da dikka 
tini çeken projede 
yeni bölümün içerik 
çalışmasını ve iç 
tasarımını yapacak 
olan KanadalI 
Aldrichpears 
Associates firması,

alacağı vadesi, 30 
Nisan 2014 tarihin
den (Bu tarih dahil) 
önce olduğu halde 
kesinleşmiş olup; 
kanunun yayın
landığı tarih itibarı 
ile ödenmemiş bulu
nan alacaklar 
hakkında uygu
lanacaktır. Borçların 
taksitlendirilmesi 
hususunda, abonele 
rin talepleri doğrul
tusunda 6-9-12-18 
eşit taksit ödeme 
seçenekleri getiril 
miştir. Borçlu abone, 
bu seçeneklerden 
sadece birini seçe
bilecektir. Kanundan 
yararlanmak isteyen 
borçlu aboneler, tah
silat şube şeflikleri 
ne, ilçelerde işletme 

daha önce de her 
kıtada bilim merkezi 
iç tasarımı yapan 
bir firma olması 
yönüyle dikkat 
çekiyor. Projeye 
göre, alanda bulu
nacak biyoloji, tıp, 
kimya, matematik, 
geometri, çocuk 
alanı, gözlem kulesi 
gibi diğer disiplinler 
ana temaya uygun 
olarak işlenecek. 
Tamamen interaktif 
düzeneklerden 
oluşması beklenen 
‘Uzay ve Havacılık’ 
alanının, yerçekim
siz ortamın dene 
yimleneceği ve 
çocuklarda astro 
not olma isteğini 
uyandıracak bir 
eğitim istasyonu 
kurulması 
hedefleniyor.

şube müdürlüklerine 
doğrudan başvura
bilecekleri gibi posta 
(iadeli taahhütlü, 
APS) yoluyla da 
başvurabilecek
lerdir.” denildi.
Yasadan yararlan
manın şartları 
Borçlu abonelerin 
borçlarını taksitten 
dirmeleri için kul
lanılacak dilekçele 
rin, BUSKİ Genel 
Müdürlü ğü’nce 
düzenlenerek, abo 
nelerin kullanımına 
sunulacağına dikkat 
çekilen açıklamada, 
borçlu abonelerden 
borcu icralık olan 
veya kurum aleyhine 
dava açmış olanların 
davalarından vazgeç 
meleri, mahkeme, 
icra ve avukatlık 
ücretlerini ilk tak
sitte ödemeleri 
halinde yasadan 
yararlanabilecekleri, 
aksi durumda yarar
lanmalarının müm 
kün olmayacağına 
vurguda bulunuldu.
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Bayramda havayollarında 296 ek sefer
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Elvan, vatan
daşların bayram 
süresince mağ
duriyet yaşama
maları için trenlere 
ek vagonların 
ekleneceğini, hava 
yollarında da 296 ek 
seferin planlandığını 
bildirdi.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, 
ASELSAN ziyare
tinin ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Kurban Bayramı'na 
yönelik alınan 
önlemlere ilişkin 
soru üzerine Bakan 
Elvan, öncelikle tüm 
vatandaşların 
Kurban Bayramı'nı 
kutladığını belirtti. 
Kurban Bayramı 
öncesi, bayramın ilk 
ve son günlerinde 
çok yoğun bir trafik
le karşı karşıya 
kalındığını ifade 
eden Elvan, trafik 
kazalarının bu gün
lerde arttığına 
dikkati çekti. 
Kazaların yarısının 
hızlı araç kullanmak
tan kaynaklandığına 
işaret eden Elvan, 
sürücülerden, yola 
çıkmadan önce araç 
bakımlarını yaptır
malarını, gidecekleri 
güzergahtaki yol 
çalışmaları hakkında

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

bilgi almalarını ve 
trafik işaret ve 
işaretçilerine dikkat 
etmelerini istedi. 
Araçlarıyla uzun 
yola çıkacak vatan
daşların her 2 saat
lik sürüşten sonra 
mutlaka mola ver
meleri gerektiğini 
vurgulayan Elvan, 
bakanlığının ilgili 
birimlerince alınan 
bayram önlemlerini 
de şöyle sıraladı: 
"Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz 
(KGM), Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) 
Genel 
Müdürlüğümüz ve 
hava yolu şirketler
imizin bayram 
dolayısıyla aldığı 
önlemler var. KGM 
ekipleri bayram 
boyunca 24 saat 
vatandaşlarımızın 

SATILIK ZEHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

hizmetinde olacak. 
Bayram süresince 
yol yapım çalış
malarına ara vere
cekler. Acil bir 
durum söz konusu 
değilse bakım 
onarım çalışmaları 
olmayacak. 
Bir bölümü kapalı 
yollarda sürücüler 
uygun levhalarla 
yönlendirilecek. Bu 
tür yerlerde sık sık 
kazayla karşı 
karşıya kalıyoruz. 
Sürücülerimizin bu 
tür yerlerde daha 
dikkatli olması 
gerektiğini düşünü 
yorum. Ekiplerimiz 
trafik levhalarını 
gözden geçirecek, 
görünmeyen, tahrip 
olmuş levhalar 
varsa bunların ye 
rine yenileri konula
cak. Yola çıkmadan 
önce sürücülerimiz 

mutlaka yol danış
ma batlarımızdan 
bilgi almalılar. Alo 
159 hattından ya da 
KGM internet 
sitesinden tüm bil
giler alınabilir. Yine 
'032 415 88 00' veya 
'0312 425 47 12' 
numaralı telefonlar
dan yol durumu 
hakkında her türlü 
bilgi alınabilmesi 
mümkün. 
Bakanlığımızın ve 
KGM'nin internet 
sitesinden nereye 
ulaşmak istiyorsanız 
en uygun alternatif 
güzergah bilgisine 
ulaşılabilecek." 
BAYRAMIN İLK VE 
SON GÜNÜNE 
İLİŞKİN YHT 
BİLETLERİ 
TÜKENDİ 
Bakan Elvan, 
demiryollarında 
bayram biletlerinin 
15 gün önceden 
satışa çıkarıldığını 
ve yüksek hızlı tren 
hatlarında arefe, 
bayramın birinci ve 
son gününe ait 
biletlerin satıldığını 
söyledi. Bayram 
süresince İzmir 
Mavi Treni, Doğu 
Ekspresi, 4 Eylül 
Mavi Treni, 
Güney Ekspresi, 
Çukurova Ekspresi, 
Konya Mavi 
Trenlerine ilave 
vagon ekleneceğini 
anlatıldı.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

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 MA â
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KRŞCDC 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.gemlik ko rfezg azetesi.com

http://www.gemlik
azetesi.com
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İmalat sanayine üretim endeksi arın
İmalat sanayi 
genelinde çalışan 
kişi başına üretim 
endeksi, bu yılın 2. 
döneminde, bir 
önceki döneme göre 
yüzde 5,42 arttı. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
bu yılın ikinci döne
mine ilişkin ver
imlilik istatistiklerini 
açıkladı.
Avrupa 
Topluluğu'nda 
Ekonomik 
Faaliyetlerin 
İstatistik! Sınıflaması 
baz alınarak yapılan 
hesaplamaya göre,

çalışılan saat başına 
üretim endeksi ise 
bu yılın 2. döne
minde, geçen yılın 
aynı dönemine göre

yüzde 0,49; bu yılın 
1. dönemine göre de 
yüzde 5,41 artış gös
terdi. Söz konusu 
endeks, geçen yılın

2. dönemine göre 
ise yüzde 1,28 
azaldı.
İmalat sanayi 
genelinde çalışan

kişi başına üretim 
endeksi de bu yılın 
2. döneminde, bir 
önceki döneme göre 
yüzde 5,42 arttı. 
Bölümler itibarıyla 
bakıldığında ise 
çalışan kişi başına 
üretim endeksinde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre en 
büyük artış yüzde 
10,61 ile " temel 
eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin 
imalatı", en büyük 
azalış ise yüzde 
25,59 ile " kok 
kömürü ve rafine

edilmiş petrol ürün
leri imalatı" kategori
lerinde oldu.
Çalışılan saat başına 
üretim endeksinde 
de geçen yılın aynı 
dönemine göre en 
büyük artış yüzde 
13,99 ile "temel 
eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin 
imalatı", en büyük 
azalış ise yüzde 
25,84 ile "kok 
kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürün
leri imalatı" bölüm
lerinde gerçekleşti.

Stajyerlere emeklilik müjdesi!
Stajyerlik 
sürelerinin de 
emeklilik hesabında 
sayılması için çalış
ma başlatıldı.
Bu süreler borçlanı 
larak erken emekli 
olunabilecek.
Hayata geçen 
torba yasayla gelen 
erken emeklilik 
müjdelerine bir 
yenisi eklendi. 
Stajyerlikte geçen 
sürelerin emeklilik 
hesabında sayıl
ması için çalışma 
başlatıldı. Bu 
sürelere borçlan 
ma imkanı verile
cek. Çalışanlara, 
stajyerlik dönemi 
ni borçlanma

imkanıyla erken 
emeklilik yolu 
açılacak.

Sistem nasıl?

Mevcut sistemde, 
stajyer iken alınan 
girişler emeklilik 
hesabında giriş 
olarak sayılmıyor. 
Çünkü; stajyerken 
sadece kısa vadeli 
sigorta primleri, 
yani iş kazası, 
meslek hastalığı, 
analık primleri 
yatıyor. Emeklilikte 
geçerli olan uzun 
vadeli sigorta prim
leri olan yaşlılık, 
malûllük primleri 
ise stajyerken yat

alınmıyor.mıyor. Dolayısıyla 
stajyer olarak geçen 
süreler emeklilik 
hesabında dikkate

Güvenlik Bakanlığı, 
bu konuya el attı. 
Stajyerlik dönemi
nin emeklilik

BAKAN EL ATTI
Çalışma ve Sosyal 

hesabında sayıl
ması için çalışma 
başlatıldı. Bakan 
Faruk Çelik de, 
geçtiğimiz hafta 
yaptığı açıklamada, 
bu konunun gün
demlerinde 
olduğunu söyledi. 
Buna göre; stajyer
likte geçen süreler 
için borçlanma 
hakkı verilmesi gün
demde. Bu düzen
leme hayata 
geçerse, çalışanlar 
stajyerlik dönemini 
borçlanarak erken 
emekli olabilecek. 
Sigorta girişi daha 
erken olacağı için 
emeklilik yaşı da 
geriye çekilecek.

ULNI1UIUUUSITHIŞMI UAIHLLLHULHLRL1 I UklUHUlH
256

30 60

(226) 811

23 94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

HASTANELER
517 34 00

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

E

R
E 513 29 29

513 12 95

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

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

513 65 29
514 80 88

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

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

Santral
Başkanlık

Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

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

DENİZ UÇAâl 
Pegasua Akml

Aydın Turizm 
Süzer Turizm

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

51345 21 -23
513 45 20

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Haat

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

DAĞITICILAR

G

M

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

BELEDİYE

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez VENÜS SİNEMASI

|S
&

B 
E

o a 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

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4989 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


IrfezlIcfJ’Hİimg

CE|y||j R ARAÇLARIMIZ’ 1Y,L TAM GARANTİLİDİR

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...

M AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
SEjtfrcn^îrcafi1̂  z/ahjır Çbunum

ıDr. Ziya»:Kayâ^^yffimyet Cad. No 514

|^gahibindeıı..com gemlikmerkezotomotiv

Yayanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL
DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlâk Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TEL&EA* 02245173310 CEP.05327443383 E^L:imnastiremlak@hotmail.com 
www.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

gahibinde%25c4%25b1%25c4%25b1..com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:imnastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1/| QQ u.
HARA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI I H.UU T>

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA- HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE

Keyif Durağınız

MOLA jj

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sök. Nö: 3 GEMLİK-/ BURSA leh Q'224 512 01 00 Www.elitmola.com Sffifo@elitmola.com

ĞemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...
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unM.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiğinde sınır ötesine geçerek, Irak ve Suriye’deki olaylarda müdahale edebilecek

Tezkere Meclis ten geçti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TEZKERE
Ortadoğu’da yaşanan bugünkü süreç nasıl 

başlatıldı?
Ortadoğu’da asırlardır bu bölgede yaşayan 

halkların kavgaları ve savaştan süregelmiştir.
Kimi kavimler bu topraklardan sürülmüş, dün 

yanın dört bir köşesine dağılmışlardır.
Yerlerinden yurtlarından edinmişlerdir.
Daha sonra bu topraklara yerleştirilmiş, fakat 

sorunlar bitmemiş aksine çoğalmıştır.
Bu kez sürgünler başka halklara uygulandı.
Ortadoğu, topraklarının altı p&roı uoıu.
Başta, ABD ve Batının petrole ihtiyacı çok. 4’de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiğinde yurt dışında görevlendirilmesini içeren Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde hükümete izin verecek olan tezkere görüşmeleri dün akşam geç 
saatlerde yapılan konuşmalardan sonra, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. 
TBMM’nde tezkere ile ilgili hükümet adına Milli Savunma Bakanı konuşma yaparken,
CHP ve HDP gruplarının Hayır oyu kullanacağı açıklandı. Haberi sayfa 4’de

Vftlin l/lllhnn D AIINAIİİI ^arın başlayacak olan Kurban Bayramı 8 Ekim 2014 tarihinde sona idiIII Kili lldll Ddllldllll erecelc ^an ^ayramı ia^ıne resmı daireler bugün girdi. Gaze 
I1WI Milli MUjJIHIIH temiz Gemlik Körfez, Kurban Bayramı süresince yayınlanmayacak.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

;.comwww.ı

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

http://Www.elitmola.com
mailto:Sffifo@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unM.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.coni
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Z HHUUL BEUİn RTÜLUESİ
4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 

ieTinftilklin eki /îiitei i arilii ÂArftivari
Beyin 
Atölyesi

/)ikkal eksikliğini zeka oyun/arıy/a çözüyorum.
Tjeka oyunları i/e üretkenliğimi ye/iştiriyorum 

© O kay karafark/ı açı/ardan bakmayı öğreniyorum. 
e Ttjeka oyun/arı i/e dfâi/imi keşfediyorum

z

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA-HAFIZA TEKNİKLERİ

ÜCRETSİZ
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 
DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©0532 5592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No; 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ
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Sahillere yatırım sözü
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanı 
Hakan Bebek, 
Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu ile bir 
araya gelerek, 
Gemlik Sahillerine 
yapılacak yatırım
ları görüştü.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gemlik sahillerinin 
estetik güzelliğe 
kavuşurken, 
yolcu ve yük taşı
ma kapasitesinin 
artırılması ve bu 
yöndeki sorunların 
giderilmesinin 
yanı sıra, Gemlik 
Körfezi’nde önce
likli yatırımların 
turizm ve su 
sporlarının gelişimi 
yönünde olması 
gerektiğini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahiller 
Daire Başkanı 
Hakan Bebek ve 
Belediye Daire 
Müdür ve Amirle 
riyle bir toplantı 
düzenleyen Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gemlikli 
Balıkçıların gelir

lerinin artırılması 
ve sorunlarının 
çözümü için de 
balık satış merkezi, 
balıkçı barınağı ve 
balık kapasitesinin 
artırılması için 
yapay resif pro
jesinin yaşama 
geçirilmesini istedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
Gemlik, Mudanya 
ve Karacabey 
Sahillerinin yanı 
sıra Göller 
Bölgesini de 
içine alan yerleri 
kamunun kul

lanımına açarken, 
yatırımlar yapmak 
ve sorunları 
yerinde çözmek 
için Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığını oluş
turduğunu vurgu
layan Hakan 
Bebek, Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığının da bu 
projeye büyük 
destek verdiğini 
bildirdi.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığıyla hazır
lanacak geniş çaplı 
proje konusunda 
protokol imza

lanacağını hatırla
tan Hakan Bebek, 
projenin ilk beş 
yıllık süreç başta 
olmak üzere gele
cek dönemleri de 
kapsayacağını ve 
imzalanacak pro
tokole belediyelerin 
yanı sıra özel sek
törün de uyacağını 
ifade etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
avam projeler üret
meye başladık
larının altını çizen 
Sahiller Daire 
Başkanı Hakan 
Bebek, 2015 yazın

dan itibaren pla
jların kalitesinin 
artırılması yönünde 
harekete geçile
ceğini, duş kabin, 
tuvalet ve gerekli 
tesisler ile plajların 
cazibe merkezi 
haline getirileceğini 
anlattı.
Mayıs 15 Eylül 15 
arasında bu böl
gelerin temizliğinin 
de Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan üstlenileceğini 
savunan Hakan 
Bebek, kıyı 
dolgu planları ile 
ilgili titiz etüt

çalışmalarının 
sürdüğünü 
kaydetti.
Gemlik Sahilleri ile 
ilgili Gemlik 
Belediyesi ile 
birlikte ortaklaşa 
düşünülen projeleri 
de masaya yatıran 
Hakan Bebek, 
Gemlik Kent 
Meydanı Projesi, 
Derelerin denizle 
buluşması, Sosyal 
Tesisler ve 
önlerindeki kıyı 
düzenlemeleri, 
Gemlik, 
Kurşunlu ve 
Kumla’ya marina 
projeleri, Limanlar
Bölgesi Lojistik 
Köy, Kurşunlu 
Kumsaz Bölge 
Parkı önüne Liman 
Köy, 20 noktada 
belirlenen ve 
amatör balık 
çılığın destek 
lenmesini 
hedefleyen ahşap 
iskeleler ve balıkçı 
barınağı gibi 
yatırımların da 
Çevre ve Şe 
hircilik Bakanlığı ile 
hazırlanacak pro
tokol kapsamında 
imzalanacağını 
açıkladı.

Zam ttayram alışverişi nenetımınde

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri ve İlçe Tarım 

«Müdürlüğü ekip- 
| lerinin organize

ettiği denetimlerde 
gıda ürünü satan 
pastane, şarküteri ve 
tatlıcılar elden 
geçtiler.

Gemlik Zabıta Müdü 
rü Özcan Arslan’ın 
organize ettiği dene
timlerde gramaj, 
hijyen, üretim böl

gelerinin sağlıklı 
olup olmadığı ve 
ambalajlar gözden 
geçirildi.
Kurban Bayramı

öncesinde halkın da 
ha sağlıklı ürünler 
tüketebilmesi için 
yapılan ve bayram 
süresince de devam

edeceği ifade edilen 
denetimlerde kural
lara ve hijyene uyan 
üretici ve satıcılara 
teşekkür edildi.

‘Gemlik Körfez’ vvww.gemlikkorfezgazetesi.com

vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiğinde sınır ötesine geçerek, 
Irak ve Suriye’deki olaylarda müdahale edebilecek

Tezkere Meclis ten geçli
TEZKERE...

O’nun için Ortadoğu’yu yeniden dizayn 
etme projesi olan Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin uygulamaya konulması, o 
günkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu 
projenin eş başkanı olduğunu söyledi.

Sonuçta, başta Irak olmak üzere 
işgaller dönemi başladı.
ABD silahlı kuvvetleri, Saddam Reji 

minin kimyasal silah ürettiğini bahane 
ederek Irak topraklarına girdi.
AKP hükümeti bu işgalde rol oynamak 

istedi.
Ama sağduyulu AKP’li bazı milletvekil

leri bugünkü gibi meclise getirilen tezke 
reye oy vermeyerek, tezkerenin geçmesi
ni. engelledi.

İşte bugün yaşananlar o günkü Irak 
Savaşı’nın ve Saddam Rejiminin devril 
mesiyle başladı.

Irak’ın başına kukla bir hükümet kur
durdu.

Türkiye’nin güneyinde bir Kürt Devleti 
kurmanın emellerini Birinci Dünya Sava 
şı’ndan sonra ilk kez gerçekleştirildi.

Kuzey Irak Kürt Devleti’nin bir resmen 
açıklanması kalmıştı.

İrak ve Suriye’nin karıştırılıp, müslü- 
manın, müslümana kırdırılma projele 
frrirn sonu^ıarrm yaşıyoruz.

Ortadoğu’da müslüman ülkeler kendi 
içlerinde bölünerek, ırkçı ve mezhep kav
gaları içine itildi.

Sonuçta bugünlere geldik.
IŞID denen fanatik İslamcı terör örgütü 

kendi dindaşlannı yanı başımızda 
katlediyor.

Giderek de güçlenerek Suriye sınırında 
kürt halkının yaşadığı Kobani’yi kuşat
mış, sınırımızdan çatışmalar görünür 
hale gelmiştir.

IŞİD’in Musul işgali sırasında kendi 
diplomatlarını koruyamayan AKP iktidarı, 
101 güneli kolu bağlı olarak bekledi.
IŞİD’in büyümesinde ve ilerlemesin de 

her türlü lojistik desteğin Türkiye’den 
sağlandığını sağır sultan bile duydu.

IŞİD’in Türkiye’deki militanlarına karşı 
39 rehineyi serbest bırakmasından son 
ra ABD Başkanı Obama’nın kelle kesen 
IŞID’e karşı açık tavır koyması, Ingiltere 
ve Almanya ve de Fransa’nın desteği, 
Katar, Suudi Arabistan’ın desteklerinin 
gelmesinden sonra IŞİD’e terör örgütü 
dilemeyen AKP hükümeti, fikir değiştirdi.

Türkiye şimdi IŞİD’i ‘terör örgütüdür 
diyor’ ama pazarlık masasına oturduğu 
PKK’yı da terörist ilan ediyor, PKK ile de 
mücadele edilmesini talep ediyor.

Tezkere 298’e karşı 98 hayır oyuyla 
geçti.

MHP yine AKP’ye istepnelik yaptı.
Türkiye’nin başına yeni belalar getirecek 
olan bu tezkere, dileriz genç vatan evlat
larının kahpe kurşunlara hedef olmasına 
neden olmaz.

ABD’nin ortadoğuda açtığı bataklığı 
temizleme görevini başarıyla yerine geti 
recek olanlar sonuçların sorumlusudur.

IŞİD’in Irak ve 
Suriye topraklarında 
ilerlemesi üzerine, 
Birleşmiş 
Milletler’de alınan 
karar ile Türkiye’nin 
de oluşturulacak 
ortak harekatta yer 
alması için 
Başbakanlığın 
gerektiği takdirde, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin sınır 
ötesi hareket ve 
müdahalede bulun
mak üzere yabancı 
silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulun
masını içeren tarihi 
tezkere görüşmeleri 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin dün 
yapılan genel kuru
lunda görüşüldü. 
Hükümet adına 
konuşan Milli 
Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, 
tezkerenin zorunlu 
olduğunu, Irak ve 
Suriye’deki terörist 
nmufİArrlon 
va VfMMVI MUII 

Türkiye’ye yönele
cek saldırıların 
bertaraf edilmesi 
için Türk Silahlı 
Kuvvetlerine sınır 
dışı hareket ede
bilme yetkisini veren 
önergeye AKP’nin 
evet oyu kul

İIİIİWI GMisHitfı
Yarın kutlanacak 
olan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
resmi bayramlaş
ma bayramın birin
ci günü saat 
16.oo’da Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılacak.
Kaymakamlıksan 
yapılan açıklama
da, kamu kurum ve 
kuruluşların temsil
cileri, siyasi parti, 
sivil toplum kuru
luşları, özel kuru
luşlar ve halkın 
katılımıyla yapıla
cak olan bayram
laşma nedeniyle 
Kaymakam Cahit 
Işık, Gemlik halkı
na kutlama mesajı 
yayınladı. 
Kaymakam Işık, 
mesajında “Bayrak 
ların insanlar 
arasındaki karşılıklı

<5 '’ Gündem! IRAK versURlvrTEKERESİ’ ». ? * C *

MECLİSTE TARİHİ OTURUM
lanacağını açıkladı. 
CHP ve HDP’nin 
karşı oldukları 
tezkereye AKP’nin 
yanı sıra MHP’nin de 
destek vereceği 
belirtildi.
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yapılan 
konuşmalarda, 
Halkın Demokratik 
Partisi Sözcüsü 
Ertuğrul Kürkçü, 
AKP’nin alınacak bu 
kararla bölgede 
işİD'a karşı olmadığı 
nı, Suriye’deki rejimi 
yıkmaya çalıştığını 
ve bölgede güç 
göstermek istediğini 
belirterek, 
Kobani’nin düşmesi 
halinde Türkiye, Irak 
ve Suriye Kürtlerinin 
bu konuda topyekün 

sevgi ve saygının 
perçinlediği, dargın 
tıkların unutul
duğu, insanların 
barıştığı, kardeşçe 
kucaklaştığı, milli 
ve dini duyguların, 
inançların, örf ve 
adetlerin uygulanıp 
sergilendiği bir 
toplumda millet 
olma şuurunun 
şekillendiği, milli 
birlik ve beraberlik 
hislerinin kuvvet 
lendiği günlerdir. 
Hep birarada huzur 
lu bayramlar geçir
meniz dileğiyle 
Kurban Bayramının 
Gemliklilere, çalış
ma arkadaşlarıma 
aileleri ile birlikte 
sağlık, huzur ve 
mutluluk getirmesi
ni diliyor, bayra
mınızı kutluyorum’’ 
dedi.

mücadeleye katıla
cağını, amacın 
bölgesel güç göste 
risi için askerlerin 
kullanılmak 
istendiğini, bu 
nedenle tezkerenin 
çıkarılmak istendiği
ni söyledi.
Kürkçü, Obama’nın 
IŞID konusundaki 
açıklamalarından 
sonra Türkiye’nin 
konuya aktör oldu 
ğunu söyleyerek, 
tezkereye red oyu 
vereceklerini belirtti. 
MHP adına söz alan 
Mehmet Şanlı ise 
konuşmasında, AKP 
hükümetini eleştirdi. 
Şanlı, vatan söz 
konusu olunca her 
şey bir kenara konur 
diyerek tezkereyi

Dün, Gemlik’te 
kamuoyuna bomba 
gibi düşen cinsel 
taciz olayı konusun 
da açıklamalar 
geldi.
Gemlik Belediye 
si’nde temizlik işleri 
müdürlüğü görevin
de bulunan ve özel 
veteriner muayeha 
nesi olan Sami B.' 
hakkında Cumhuri 
yet Başsavcılığına 
başvuran M. adlı 
bayanın kendisine 
adı geçen kişinin 
çeşitli defalar taciz 
de bulunduğunu ve 
kandırdığını iddia 
ederek, cezalandı 
rılmasını istemişti.
Önceki gün, 
Savcılıkça ifadesi 
alınan ve mahke 
meye sevk edilen 
Sami B. iddiaların 
asılsız olduğunu ve 

desteklediklerini 
belirtti.
CHP grubu adına da 
söz alan Faruk 
Loğoğlu, hükümetin 
esas derdinin IŞID 
olmadığı, asıl 
amaçlarının Esad 
rejimini yıkmak - 
olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin yeni bir 
maceraya sürüklen
mek istendiğini, 
tezkereye hayır oyu 
kullanacaklarını 
söyledi.
Görüşmelerin 
tamamlanmasından 
sonra yapılan yokla
ma ardından oyla
maya geçildi.
Suriye - Irak tezkere
si 298 evet oyuna 
karşın 98 hayır 
oyuyla geçti.

iftiradan ibaret oldu 
ğunu ifade ederek, 
suçlamaları kabul 
etmedi.
Yargılamanın tutuk
suz olarak devam 
etmesi üzerine 
Sami B. şikayetçi 
olan kişinin ticari 
itibarını sarstığı ve 
asılsız iddialarda 
bulunduğu için 
hakkında davacı 
olduğunu söyledi. 
Basında çıkan iddi
aların da asılsız 
olduğunu söyleyen 
Sami B. “Işyerimde 
çalışan bayanla 
iddia sahiplerinin 
hiçbir ilişkisi yok
tur. Haber, doğru 
değildir. 20 yıllık 
esnafım. Aynı 
zamanda kamu 
görevlisiyim. Bu 
iddialar iftiradır” 
dedi.
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Hnimiasifllilltıiııııllı
Bursa Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 1-7 
Ekim Emzirme 
Haftası dolayısıyla 
etkinlikler düzen
lendi.
Hastanenin toplantı 
salonunda ve 
Poliklinik binası 
girişinde anne 
sütünün önemine 
yönelik gebelere ve 
halkımıza bil
gilendirme yapıldı. 
Toplantı salonunda 
Kadın Doğum 
Servisi Sorumlu 
Ebesi Seher Alan, 
tarafından “Anne 
Sütü ve Emzirme ile 
İlgili Temel Esaslar” 
konulu bir eğitim 
verildi.
Eğitimde anne 
sütünün bebek için 
tek ve en iyi besin 
olduğu vurgulandı. 
Ayrıca, 1 Ekim 2014 
Çarşamba günü 
Gemlik Özdilek 
AVM'de açılan

Cem Yılmaz’ın 
yazdığı ve aynı 
zamanda da yönet
men sandelyesinde 
oturduğu Pek Yakın 
da filmi Gemlik 
Venüs Sineması’n 
da gösterime girdi. 
Biletlerini günler 
öncesinden satın 
alan sinemaseverler 
sinema koltukların
daki yerlerini aldı. 
Pek Yakında filmi 
konusu ise şöyle : 
Bir zamanlar fıgü 
ranlık yapan ama 
tutunamayan ve 
geçinmek için kor
san DVD (Digital 
Versatile Disc) 
satan Zafer, eşinin 
ondan boşanmasını 
istemesi yüzünden 
illegal işlere tövbe 
etmeye karar verir. 
Karısını ve çocuğu 
nu geri kazanabil 
mek için bir zaman
lar rafa kaldırılmış 
“Şahikalar-Kötülü 
ğün Sonu” isimli 
fantastik Türk sine
masını çekmeye

stantta Anne Şutu sı etkinlikleri kap 
ve Emzirme Hafta samında bilinçlen

T:*

dırmeye yönelik 
çalışmalar yapıldı.

karar verir. 1970’ 
lerden beri çekilme 
miş bu film için 
eski sinemacılardan 
oluşan bir ekip 
toplar. Ekip ‘Yeşil 
çam usulü’ çeke
ceği bu film ile hem 
sınırlarını zorlaya
cak hem de yeni bir 
serüvene doğru 
yelken açacaktır. 
Ünlü komedyen 

Twitter hesabından 
son sinema filmi 
için, "En Sevdiğim 
Filmlerden "Aşk 
Filmlerinin 
Unutulmaz 
Yönetmeni"nden 

4

ilham aldım. Yavuz 
ahimizin beni çok 
etkilemiş bir 
filmidir, güzel film” 
demişti. 
Filmin oyuncu 
kadrosu şöyle: 
Cem Yılmaz (Zafer) 
, Zafer Algöz 
(Ahben), Ozan 
Güven (Boğaç 
Boray), Özkan Uğur 
(Ejder), Tülin Özen 
(Arzu), Çağlar 
Çorumlu (Zeki), 
Cengiz Bozkurt 
(Suat), Hare Sürel 
(Tuna) ve Ayşen 
Gruda (Remziye). 
Ayrıca Nurgül

Yeşilçay, Mazhar 
Alanson ve Yılmaz 
Erdoğan da misafir 
oyuncu olarak 
kadroda bulunan 
bir diğer iddialı 
isimler.

PEK YAKINDA 
ADLI FİLMİN 
VENÜS SİNE
MASINDAKİ 
GÖSTERİMDE 
OLAN SAATLERİ 
İSE ŞÖYLE :

11:15- 14:00- 
16:40- 19:20-
21:45
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Kestel’de, internet 
üzerinden kurbanlık 
büyük baş hayvan 
satmak isteyen bir 
besiciyi, Nijerya 
uyruklu birinin cep 
telefonuyla irtibat 
kurararak, sahte 
çek vermek suretiy 
le dolandıran zan
lılar, jandarma tara 
fından olaydan 8 
saat sonra 
Bilecik'te yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kestel'in 
Gölcük Mahalle 
si'nde besicilik 
yapan M.A.G, 4 
büyük baş hay
vanını satmak için

Kurban Bayramı tati 
li nedeniyle otobüs 
terminallerinde ha 
reketl i lik yaşanıyor. 
Vatandaşların bay ra 
mı memleketlerinde 
geçirmek istemesi 
sebebiyle otobüsler 
de yer kalmadı, ter
minaller dolup taştı. 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Termina 
li’nde de büyük 
yoğunluk yaşanıyor. 
Yoğun talep nede 
niyle doğu ve Kara 
deniz yolcu taşıyan 
otobüslerde yer 
bulmak imkansız.

| Biletlerini erken

internete ilan verdi.
I.Ç. ve B.D. isimli 
şahıslar, telefonla 
irtibat kurtukları 
üreticiyle buluşup, 
15.250 TL tutarında
ki çek karşılığında 
hayvanları satın 
aldı. Besici M.A.G, 
satış sonrasında 
yaptığı kontrolde 
çekin sahte olduğu 
nu öğrenince jan
darmaya başvurdu. 
Şüphelilerin kul
landıkları GSM hat
tının Nijerya vatan
daşı C.A'ya ait oldu 
ğunu belirleyen 
ekiper, hayvanların 
Bilecik'in Pazaryeri 

alan vatandaşlar 
sıkıntı yaşamazken, 
geç kalanlar yer 
bulamadı.
Memleketine gitme 
imkanı bulanlar, 
"Çok kalabalık ama 
memleketimize 
gidiyoruz, çok mut

ilçesine götürüldü 
günü tespit etti.
I.Ç'nin ahırında söz 
konusu büyük baş 
hayvanlar bulunur 
ken, dolandırıcılıkta 
kullanıldığı değer
lendirilen 5 adet çek 
fotokopisi, 2 adet 
yazılı senet, 75 adet 
boş senet, 3 adet 
farklı firmalar adına 
basılmış kaşe, 3 
adet cep telefonu, 5 
adet vekâletname 
ve satış sözleşmesi, 
3 adet sim kart, 2 
adet B.D. adına 
düzenlenmiş kimlik 
fotokopisi ile muhte 
lif isim ve telefon 

luyuz" diyerek 
sevincini ifade etti. 
Esadaş Bursa So 
rumlusu Yalçın Ka 
ya, Erzurum’a giden 
otobüslerin de tama 
men dolu olduğunu 
söyledi. Kaya, şu 
bilgileri verdi:

numaralarının yazılı 
olduğu kâğıtlar ele 
geçirildi.
Yaklaşık 8 saatte 
olay aydınlatan jan
darmalar hayvanları 
sahibine teslim etti. 
Şüpheli İ.Ç.ile olaya 
karıştığı tespit 
edilen B.D. adli 
makamlara sevk 
edildi. Dolandın 
cılık, resmi belgede 
sahtecilik ve bor
cunu ödeme şartını 
İhlal suçlarından 
aranan I.Ç. tutuk
lanırken, B.D. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

"İnsanlar yer bula 
mıyor ama çözme 
ye çalışıyoruz. İlave 
servisler açıyoruz. 
Trene, uçağa yön
lendiriyoruz. Bay 
ram dönüşü için de 
sıkıntı var ama ilave 
araçlarla sıkıntıları 
çözmeye çalışı 
yoruz. 2 -3 gün gün
lük bir sıkıntı bu, ar 
dından yer bulmak 
mümkün olacak. 
Bursa’da 500 bine 
yakın Erzurum lu 
var, bunlar her fır
satta memleketine 
gidiyor, böyle bir 
sıkıntımız var."

Çiftçilere leylin 
Hastalıkları 

anlatıldı

Mudanya’da, Meyve 
Üreticileri Birliği 
tarafından çiftçilere 
zeytin hastalıkları 
ve zararlılarla müca 
dele yolları anlatıl 
dı.
Göynüklü Mahalle 
si'nde köy kahve 
sinde yapılan top 
lantıda, Ziraat Mü 
hendisi Fatma Nur 
Akyol Aydın tara 
fından çiftçiler bil
gilendirildi. Zeytin 
ve meyvede hasta 
lıklar ve zararlılarla 
mücadele hakkında 
teknik bilgiler 
verildi.

MM abone oldunuz mu?
ABONE OLUN OKUNUN OKULUN

2 “SUYUNU BOŞA I 
IWA * HARCAMA-

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” SU 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın BBRMf *

Toplantıya çok 
sayıda üretici 
katıldı. Birlik Başka 
m Fazlı Aydoğan, 
çiftçileri ücretsiz 
olan ziraat mühen
disi danışmanlık 
hizmetinden yarar
lanmaya davet etti. 
Aydoğan, eğiti me 
katılan üreticilere, 
sunumu yapan 
Ziraat Mü hendisi 
Aydın'a teşekkür 
ederek, bilgilendir 
me toplantılarının 
her hafta ayrı bir 
mahal lede yapıla
cağını sözlerine 
ekledi.

Gemlik halkının ve 
müşterilerimizin 

Kurban Bayramı'nı kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

PERDECİ LATİF
FANTAZI TUL - JALUZİ - STOR PERDE - 

DİKEY PERDE - AHŞAP PERDE - ZEBRA PERDE 
ÇEŞİTLERİ

M7/F piftMV
İstiklal Caddesi No: 18 GEMLİK 

Tel : 513 08 10

Orhaniye Mahallesi 
Kafesci, Kırkmer 
diven, Küçük ve 
Büyük Aralık’ta 
bulunan mahalle 
sakinleri, gazete 
mizi arayarak, Bele

diyeye başvurmala 
rina karşın mahal
lelerinin temizlen
mediğini belirterek, 
sokaklarda çıkan 
otlardan yürüneme 
diği, çocukların

böceklerden kork
tuklarını ve yangın 
çıkması halinde 
faciaya neden ola
cağını belirterek, 
mahallelerin temiz 
lenmesini istediler
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‘teçmiş Zaman Olur ii, ’ fitmlitle salmeleoıli
Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su, ‘Her Yerde 
Tiyatro’ projesi kap
samında ‘Geçmiş 
Zaman Olur ki...’ 
oyununu Gemlik 
Açık Cezaevi’nde 
sahneledi.
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, tiyatroya 
gitme olanağı 
bulunmayan çevre 
yerleşimlerde 
yaşayan vatan
daşları tiyatro ile 
tanıştırmak ve 
şehirle kültürel bağı 
güçlendirmek 
amacıyla gerçek
leştirilen ‘Her 
Yerde Tiyatro’ pro
jesi kapsamında, 
‘Geçmiş Zaman 
Olur ki...’ adlı oyu
nunu kent 
merkezine uzak yer
leşimlerde sahnele
meye devam ediyor. 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu

metinlerinden der
lenen ‘Geçmiş 
Zaman Olur ki’ 
oyunu, usta 
sanatçılar tarafın
dan Gemlik Açık 
Cezaevi’nde sahne
lendi.
Sanatçılar, eğlen 
celi oyunlarıyla 
izleyicileri kahka
haya boğdu.
Şehir Tiyatrosu’na 
yoğun ilgi gösteren 
sanatseverler keyifli 
bir akşam yaşadık
larını belirterek,

kendilerini tiyatroy
la buluşturan Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediyesi

Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gemlik Kaymakam 
vekili Mehmet 
Selman Yurdaer,

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz ve Gemlik 
Açık Ceza İnfaz 
Kurumu Müdürve 
kili Ali Ateş de 
oyunu ilgiyle 
izledi.
Programın sonunda 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Şube Müdürü Nur 
Çakır ile Şehir 
Tiyatrosu Sanat 
Yönetmeni Ertan 
Akman’a teşekkür 
plaketi verildi.

IHlIMtil 
IhracatıS 
ftvıia 17 Miluar 
Bılara Dayanflı 
Avrupa pazarı hare 
kellenmeye başla 
yan otomotiv sek
törü, yılın 9 ayında, 
geçen senenin aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,7'lik yük
selişle 16 milyar 930 
milyon 625 bin dolar 
lık ihracatı yakaladı. 
Eylül ayında ise 
sadece yüzde 0,2 
ihracat artışı göste 
ren sektör, aylık 
bazda yılın en dü 
şük artış oranını 
kaydetti.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi kayıtların
dan derlenen bil
gilere göre, otomo
tiv sektörü, 2013'ün 
Ocak-Eylül döne
minde 15 milyar 713 
milyon 945 bin dolar 
olan dış satımını, bu 
senenin aynı 
sürecinde yüzde 
7,7'lik yükselişle 16 
milyar 930 milyon 
625 bin dolara 
taşıdı.

GEMLİK TİCARET VI SANAYİ ODASI

Üyelerimizin ve Değerli Gemlik halkının 
Kurban Bayramı'm 

Kutlar Esenlikler Dileriz.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal AKIT
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir

Başkan Vekili Mehmet Yıldırım - Başkan Vekili Nurettin Hocaoğlu 
Muhasip Üye Ergin Erenoğlu - Üye Mehmet Anar - Üye Şefik Yılmaz - Üye Fikret Mete 

Genel Sekreter Agah ARDA
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Adreslerinden uzak 
okullara kayıtları 
yapılan öğrenciler 
yapılan düzenleme il 
yakın liselere kayıt 
yaptırabilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, TEOG 
kapsamında, tercih 
listesinde yazdığı 3 
ilçe dışında 
adreslerine uzak 
okullara sistem 
tarafından yerleş 
tirilen veya bu 
nedenle açık 
liseye kaydını 
alan öğrencilerin 
adreslerine en 
yakın okullara 
nakillerini yapacak. 
Nakil için velilerin 
il veya ilçe milli 
eğitim müdürlükler
ine yazılı başvuru 

da bulunması 
gerekiyor.
Öğrenci Yerleş 
tirme ve Kayıt 
Komisyonlarınca 
gerçekleştirilecek 
nakiller 17 Ekim’e 
kadar sürecek.
İşlemler öğrencilerin 

ikamet adreslerine 
en yakın mesleki ve 
teknik Anadolu 
liselerine, Anadolu 
imam hatip liseler
ine veya çok pro
gramlı Anadolu 
liseleri bünyesindeki 
programlara

başvuranlar arasın
dan puan üstün
lüğüne göre gerçek
leştirilecek. Bu 
çerçevede yapılacak 
nakil ve geçişler, 
2014-2015 
eğitim öğretim 
yılıyla sınırlı olacak

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■ 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VER6NA MERMER 
TEL: 514 20 21

KİRALIK 
RESTAURANT 
FAAL DURUMDA 

KİRALIK 
RESTAURANT 

0532 294 98 26

SATILIK

UMURBEY'DE 
BAHÇELİ 

4+1
MASRAFSIZ 
(OMINELI- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ACİ1SATIUK0AİRE
ÇUKURBAHÇEBİMCİVARI5.KAT 

TERASLI M M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİL SATILIKTIR. FİYATI 32.000 TL 

0 506 584 25 57 (SAAT 17.oo den sonra)

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

MI 

“SUYUNU BOŞA
HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKÂNI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2 

müracaat
9 224 513 6111 

05324936377
KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 

GÜN İÇİNDE T^M^TmİLİR

güLER AJANS
Istudarcaddesi ğVAY,Ncıl-IK - REKLAMCILIK 

Te?f (O 224^No : 3,B GEMLİK 
L 513 96 83 Fax . 513 35 95

cGemlik Körfez* www.gemllkkorfezgazetesi.com

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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GUciimspor: 73 Bursaspor: 82
Gemlik Gücüm Spor 
3.lige hazırlık 
maçında 3. lig B 
grubu takımlarından 
Bursaspor ile 
yaptığı maçı 73 -82 
kaybetti.
Gemlik Ekibi ilk 
periyotu 24:17 
geride tamamladı. 
İkinci periyota iki 
takımda birbirlerine 
üstünlük kurama 
yınca 15-15 biterken 
ilk yarıyı Bursaspor 
39-32 önde tamam
ladı.
Maçın ikinci yarısın
da etkili olan 
Bursaspor 3 peri 
yotu 30 -17 önde

tamamladı. 
Gemlik Ekibi 
4.Periyotda daha 
etkili olması 13 -24 
periyotu önde 
tamamlamasına rağ
men maçı Bursa 
spor’a 73-82 mağlup 

oldu. 
Gemlik Gücüm A 
takım Antrenörü 
Ziya Güler, “Bursa 
spor’un ürettiği 3 
lüklere engel ola
mayınca mağlubiyet 
kaçınılmaz oldu.

Lige hazırlanmak 
için oynadığımız 
maçta eksikleri 
mizi görmek 
açısından iyi bir 
müsabaka oldu. 
Genç oyuncu
larımızın da

süre aldığı müsa 
bakada oyuncu
larımızın performan
sı bizi çok memnun 
etti. 2013-2014 
sezonuna göre 
çok daha genç bir 
kadro ile mücadele 

vereceğiz.
Sakat olan oyuncu
larımızın tedavileri 
lige kadar hazır ola
cak olması ilk 
maçımıza daha 
hazır bir kadro ile 
mücadele edecek 
olmamız bizi lig 
öncesi umut
landırdı.” dedi. 
Gemlik Gücüm 
Spor İlk Maçında 
Ankara Orman ile 
18 Ekim 2014 
Cumartesi saat 
15:00 mücadele 
edecek.
Bursaşpor’un ilk 
rakibi İzmir 
Bostanlıspor.

2014DE Ot ŞflM PİYONIBR DEĞİŞMEDİ

Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlügü’riun 
bu yıl İkincisini 
düzenlediği 
Kaymakamlık 
Kupası Gemlik 
Tenis Turnuvası 
Bay/Bayan 
Finalleri ve ödül 
töreni yapıldı. 
Saat 18.00 de 
havanlar finali 

ile başlayan 
müsabakanın 
ardından, saat 
19.30 da da erkek
ler finali başladı. 
Bayanlarda 16, 
erkelerde de 16 
olmak üzere 32 
sporcunun yarıştığı 
Tenis Turnuvası 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Tenis 
Kortun da bir 

hafta boyunca 
tenis severleri 
kortta buluşturdu. 
Gemlik Tenis 
Turnuvası 2014'ün 
şampiyonları tıpkı 
geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi kadın
larda Elif Çelik, 
erkeklerde ise 
Murathan Gülal 
oldu.
Kadınlar finali ile 

başlayan turnu
vanın son gecesin 
de Elif Çelik rakibi 
Fatma Daregenli 
karşısında aldığı 
2-0'lık galibiyet ile 
bir kez daha 
şampiyonluk zaferi 
yaşadı.
Erkeklerde ise 2 
buçuk saati aşan 
ve izleyenlere 
büyük keyif veren 

mücadele sonunda 
Murathan Gülal, 
rakibi B.İlker Işık'ı, 
6-2, 6-1, 5-7 ve 6- 
2'lik dört setin 
ardından 3-1 
yenerek tekrardan 
şampiyon oldu. 
Finalleri izlemeye 
ve ödül törenine 
Orhangazi 
Kaymakamı 
Gemlik Kaymakam 

V. Mustafa 
Selman Yurdaer, 
Belediye Başkan 
Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Belediye 
Meclis Üyesi 
Mukaddes Serim 
ve tenis severler 
katıldı.
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5 lira sıkıntısı yaşanıyor
Kurban Bayramı'nda 
çocuklara bayram 
harçlığı vermek için 
vatandaşların 
piyasadan 5 liralık 
banknot toplaması 
sıkıntı yarattı. 
Dursunbey Esnaf 
Odası Genel 
Sekreteri Ramazan 
Atam, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, bayram 
öncesi bazı iş kol
larında esnafın en 
yoğun günlerini 
yaşadığını söyledi.

Bayram giysisi 
kadar misafirlere 
ikram etmek için 
şeker, çikolata,

kahve, içecek 
alışverişinin de bu 
dönemde arttığını 
vurgulayan Atam,

"Harçlık, önemli 
bayram gelenekler
imiz arasında yer 
alıyor.

Çocukları sevin
dirmek isteyenler 
çok oluyor. Bayram 
öncesinde bayram 
harçlığı için 
piyasadan 5 TL 
toplayanlar da 
artıyor. En ideal 
harçlık 5 TL olunca 
vatandaşlar esnaf
tan, seyyar satıcılar
dan ve mümkün 
olduğunca bankalar
dan 5 TL'lik alıyor" 
diye konuştu. 
Atam, fazla miktarda 
5 liralık banknot

toplanınca piyasada 
sıkıntı oluştuğunu 
anlattı. Bu sıkıntının 
bayrama kadar sür 
meşini beklediklerini 
dile getiren Atam, 
"Esnaf, para üstü 
vermekte zorlanıyor. 
Bayramın birinci 
günü çocuklar para 
harcamaya başlayın
ca durum normale 
döner ancak bugün 
ve arife günü esnaf 
biraz daha zorlana 
cak" ifadesini kul
landı

Kamuda araç kiralamaya «eni düzenleme
Kamuda "yakıt 
dahil" araç kirala
maya son verildi. 
Taşıtlar, artık yakıt 
hariç, şoförlü veya 
şoförsüz kirala 
nabilecek. 
Hizmet alımı sure 
tiyle taşıt edinilme
sine ilişkin esas ve 
usullerde değişik
liğe gidildi.
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt 
Edinilmesine İlişkin 
Esas ve Usuller'in 
6. maddesinde yer 
alan, "Taşıtlar şoför
lü veya şoförsüz, 
yakıt dahil veya 
hariç, kısmen şoför
lü veya şoförsüz 
veyahut kısmen 

yakıt dahil veya 
hariç olarak 
edinilebilecektir" 
şeklindeki düzen
lemede değişiklik 
yapıldı. Buna göre, 
kamuda "yakıt 
dahil" araç kiralama 
kaldırıldı. Taşıtlar, 
artık yakıt hariç, 
şoförlü veya 
şoförsüz kiralan
abilecek.

- Kasko değerinin 
yüzde 2'sini aşa
mayacak

Değişiklikle genel 
yönetim kapsamın
daki kamu idareleri 
ile bu idarelere 
bağlı döner ser
mayelerin 
(Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği 
ile TBMM Genel

Sekreterliği hariç) 
hizmetleri için 
ihtiyaç duyulan 
binek, station- 
wagon, arazi binek, 
kaptı kaçtı, panel ve 
pikap tipi taşıtların 
hizmet alımı yön
temiyle ediniminde, 
şoför giderleri hariç 
yapılan taşıt kirala
malarında aylık 

kiralama bedeli 
(KDV hariç, her 
türlü bakım-onarım, 
sigorta ve benzeri 
giderler dahil), 
taşıtın Türkiye 
Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirket
leri Birliği tarafın
dan yayımlanan ve 
harcama talimatının 
verildiği yılın ocak 

ayı itibariyle uygu
lanacak Motorlu 
Kara Taşıtları Kasko 
Değer Listesinde 
yer alan kasko 
sigortası değerinin 
yüzde 2'sini aşma 
yacak.
Şoför giderleri dahil 
yapılan taşıt kirala
malarında aylık 
kiralama bedeli, söz 
konusu orana göre 
tespit edilecek 
tutara yürürlükteki 
brüt asgari ücretin 
yüzde 50 artırımlı 
tutarının ilave 
edilmesi suretiyle 
hesaplanacak tutan 
aşmayacak.
Yüzde 2'lik oranı 
idareler ve taşıt 
cinsleri itibariyle 
yüzde 20'ye kadar 
artırmaya ve eksilt
meye Maliye

Bakanlığı yetkili 
olacak.
Binek, station- 
wagon, arazi binek, 
kaptı kaçtı, panel ve 
pikap tipi taşıtlar 
haricindeki taşıtlar 
ile bazı makam ve 
hizmetler için 
edinilecek taşıtların 
temininde satın 
alma yöntemi tercih 
edilecek.
Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihte 
sözleşmesi devam 
eden taşıt kirala
maları, sözleşme 
süreleri bitimine 
kadar mevcut 
sözleşme hükümle 
rine göre yürütüle
cek.
Düzenleme, bugün
den geçerli olmak 
üzere yürürlüğe 
girdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4990 
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)

IHIİI SİNİM lllllül

VENÜS SİNEMASI
PEK YAKINDA: 

11:15-14:00-16:40- 
19:20-21:45 

KARABASAN: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

19:30-20:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta - Meşrubat- Çerez 
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yöster.isi

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösferisi 
Servis ve etynnanhr - Sürpriz Gösteriler 

www.gemlikmifton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

T T ¥ i • 1 *

44.yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

|W TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83,

http://www.gemlikmifton.com
plus.google.com/miltondugun


ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

Y> YİĞİT İNŞAAT
” YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ
Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 

deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 
ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 

doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 
BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98SIHHİ TESİSAT -------------------- --------

ÜRÜNLERİ TEL: O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


İSTİKLAL CD. BORA SK. NO:3/B TEL: 513 96 83 GEMLİK | PARA İLE SATILMAZ

Q Kadri GÜLER

Ramazan Bayramı’nın ardından 
yarın Kurban Bayramı’m 
kutlayacağız.
Hep söylendiği gibi Bayramlar, 
müslümanlıkta kardeşlik, barış, 
dostluk ve sevgi içerir. 
Küskünlüklerin sona erdiği, 
kırgınlıkların giderildiği günlerdir 
bayramlar.
Ama gelin görün ki; bu niyetler 
günümüzde geçerli değil. 
Bayram günlerinde bile İslam 
dünyasında kan akıtılıyor. 
Dindaşlar, kendi dininden 
olanlara karşı acımasız bir 
savaşın içinde, Allah adına 
öldürdüklerini sanıyorlar. 
Kendileri gibi olmayanları 
kafir, İslam düşmanı sayıp 
katledenlere karşı İslam ve 
hıristiyan dünyası birleşti.
İslam dünyasının içinde olduğu 
bu dönem güzel dinimizin yükse 
lişini değil, bu fanatik terörist 
gruplar nedeniyle iniş yıllarını 
yaşıyor.
Müslüman dünyasının 
dışındaki halklar islamı 
terör ile bağdaştırıyor. 
Bunun böyle olmadığını 
anlatmak gerekir.
Ama mevcut durum 
buna izin vermiyor. 
Irak ve Suriye’de IŞİD zülmü 
ve ilerleyişi durdurulamıyor. 
Bunun için Türk Silahlı 
Kuvvetleri teyakkuza geçti. 
Sınırlarımız delik deşik. 
IŞİD’in topçularının atışları 
sınırımızın içine düşüyor. 
Türkiye için kutsal sayılan 
Süleyman Şah Türbesi 
tehlike altında.

Çünkü bu gözü dönmüş terörist 
müslümanlar, ne cami dinliyor, 
ne mescit ve türbe.
Yerle bir ediyorlar hepsini.
Kendi sunni inançlarını egemen 
kılıp, islamın bayrağını yücelte 
çeklerini sanıyorlar.
Bölgedeki durum öyle hal aldı ki, 
dün birbirine düşman olanlar, 
IŞİD’e karşı biraraya geldiler. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 
yıl savaştığı PKK teröristleriyle 
IŞİD’e karşı savaşacakları 
söyleniyor.
Olmaz mı bilemiyorum.
Herşey olur.
Kurban Bayramı kanlı 
bir bayramdır.
Allah adına kan akıtılır.
Bu kan hiçbir zaman insan 
kanı olmamıştır.
Dinin icap ettiği küçük ve büyük 
baş hayvanların kanıdır 
akıtılacak olan kan.

Bu kanın ardından, o hayvanların 
eti, muhtaç olanlara dağıtılıp 
tok olanın aç olanı hatırlaması, 
inanç sahiplerinin dayanışmasıdır. 
Kurban etmek, insanlık tarihi 
içinde hep var olmuştur.
Yalnız müslümanlara ait bir 
dini yaptırım değildir.
Güçsüz insan, her çağda güçlü 
olana insan ve hayvan kurban 
etmiştir. Böylece belalardan 
kendini koruyacağını sanmıştır. 
Ama koruyamamıştır.
En son din saydığımız İslamiyet 
de de Allah için kurban kesme 
zorunlu kılınmıştır.
Ama koşullarda sıralanmıştır. 
Kesilecek kurbanın nasıl 
dağıtılacağı belirtilmiştir.
Yıllardır çevreme baktığımda 
kesilen kurbanların genelde 
muhtaç olanlara değil de, 
kurban kesenin çevresinde 
kesmeyenlere ve aile bireylerine

www. gemi ikk0rfeMgzetesi.com

dağıtıldığını görüyorum.
Bu kurbanın icaplarını yerine 
getirmedir.
Dostlar alışverişte görsün 
durumudur.
Kurban kesmediler dememek için 
yapılan bir gösteriş durumudur. 
Bunun için kurbanın nasıl dağıtılması 
gerektiği konusunda ilgililerden, 
hiç olmazsa bilgisayarlardan 
bilgi edinilebilir.
Kurban ve yardım insani bir olay.
Kurban kesip gereği gibi bunu 
paylaştırıp huzur duyanlara 
ne mutlu.
Bayramları bayram gibi 
kutlamak gerekiyor.
Ama artık bundan da uzaklaşıyoruz.
Kentleşme yapısı içinde 
bunalanlar bayram günlerinin 
büyük çoğunluğunu tatil günleri 
olarak kabul ediyor.
Her ikisini birden yaşamak en güzeli. 
Bayramların gereğini yerine getir 
dikten sonra bir kaç gün dinlenme 
nin ne zararı olur.
Savaşsız, kavgasız, gürültüsüz, 
barış içinde bir bayram dileklerimizi 
her zaman yineliyoruz.
Bugün resmi daireler bir gün 
önceden tatil ilan edildi.
Büyüklerine gitmek isteyenler 
yollara düşecek.
Ama her bayram tatilinde, dinin 
icap ettiği kurban yerine, 
kendimizi kurban ediyoruz.
Yollar tehlike saçıyor.
Dikkatli olup, bayramı acıya 
dönüştürmemek gerektiğine 
inanıyorum.
Acıyı, tatlıyı birlikte paylaştığımız 
bu topraklarda barış içinde, 
kardeşlik içinde, huzur ve özgürlük 
içinde yaşayacağımız nice 
bayramlara diyorum.

KurelujiHn

^Bmjrammız tut/u otsun

ikk0rfeMgzetesi.com
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Bayramda gönlünüzden 
neşe, banş, sevgi eksik olmasın.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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ATASOY UNLU MAMÜLLER

Bayramınızı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 
"Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen 

Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 
Gemliklilere hizmet vermekten 

gurur duyar

BjjTÜhlLER MOBİLYA
EyTU.NLER DÜĞÜN salonu
Kılım Mobilya Gemlik Bavi

doluaünler (fileriz.

nfr Sİ<e fa kilim mobilya

HörriyetCad.No:30-Tel:5136500
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Kurban Bayramı 
bıçakçıların yüzünü

Meteoroloji Kurban 
Bayramı hava duru
munu açıkladı.
Marmara'da hava 
sıcaklığının 19-21 
derece arası olması 
beklenirken 
Karadeniz'de yağışlı 
bir hava hakim ola
cak.
Meteoroloji Kurban 
Bayramı süresince 
yurt genelinde hava 
durumunun nasıl 
olacağını açıkladı. 
YURT GENELİNDE 
HAVA NASIL 
OLACAK?
Bayramın ilk günü 
Marmara az bulutlu 
ve açık geçecek. 
Bayramın ikinci 
gününde sıcaklık 
değerlerinde 
değişiklik beklen
mezken, Doğu 
Karadeniz ve Ankara 
Eskişehir, Bilecik'te 
yağış bekleniyor. 
Yağışlı hava bayra
mın üçüncü ve 
dördüncü gününde 
tüm Kuzey Anadolu 
'da etkili olacak. 
Hava sıcaklığı yur
dun iç ve batı kesim

lerinde mevsim nor
mallerinin 1-3 
derece altında, diğer 
yerlerde mevsim 
normalleri civarında 
seyredeceği tahmini 
yapılıyor.
Türkiye 'nin kuzey
doğu kesimlerinin 
parçalı ve çok bulut
lu; Doğu Karadeniz 
ile Doğu Anadolu 
nun kuzeydoğusu'- 
nun sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin az bulutlu ve 
açık geçeceği tah
min ediliyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE 
HAVA DURUMU 
TAHMİNİ

MARMARA: Parçalı 
ve az bulutlu geçe
ceği tahmin ediliyor. 
EGE: Az bulutlu ve 
açık geçeceği tah
min ediliyor. 
Rüzgarın; kıyı kes
imlerinde kuzey ve 
kuzeybatı yönlerden 
kuvvetlice (30-50 
Km/S) esmesi bek
leniyor.
AKDENİZ: Az bulutlu 
ve açık geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Rüzgarın; Doğu 
Akdeniz'de kuzey ve 
kuzeydoğu yönler
den kuvvetlice (30- 
50 Km/S) esmesi 
bekleniyor.
İÇ ANADOLU: 
Parçalı ve az bulutlu 
geçeceği tahmin 

ediliyor. Rüzgarın; 
doğu kesimlerinde 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden kuvvetlice 
(30-50 Km/S) esmesi 
bekleniyor.
BATI KARADENİZ: 
Az bulutlu ve açık 
geçeceği tahmin 
ediliyor.
ORTA ve DOĞU 
KARADENİZ: 
Parçalı, doğusu yer 
yer çok bulutlu; öğle 
saatlerinden sonra 
Trabzon, Rize, 
Artvin, Bayburt ve 
Gümüşhane 
çevrelerinin sağanak 
ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği tah
min ediliyor.
DOĞU ANADOLU: 
Parçalı, kuzey ve 
doğu kesimleri yer 
yer çok bulutlu; öğle 
saatlerinden sonra 
Erzurum, Kars, 
Ardahan, Ağrı, 
Bingöl ve İğdır 
çevrelerinin sağanak 
ve yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği tah
min ediliyor.

güldürdü

Kurban Bayramı’nın 
yaklaşmasıyla işleri 
açılan bıçakçıların 
yüzü gülüyor. 
Kurban Bayramına 
sayılı günler kala 
Tekirdağ’da hizmet 
veren bıçak 
satıcıları ve bıçak 
bileyicilerinde 
yoğunluk yaşan
maya başladı. 
Kurbanlıkların 
kesilmesi ve 
etlerin daha rahat 
doğranması için 
bıçaklarını 
bilettiren ve yeni 
bıçak satın alan 
vatandaşlar, 
bıçakçıların 

işlerinin açılmasını 
sağladı. Bçakçılık 
mesleğini yıllardır 
yapan Murat 
Bıçakçı, Kurban 
Bayramı’nın bıçakçı 
esnafının işlerinin 
açılmasını sağladığı 
nı belirterek, 
"Vatandaşlar 
Kurban Bayramı’nın 
yaklaşmasıyla 
bıçaklarını biletm
eye getiriyor. Biz de 
elimizden geldiği 
kadar bize gelen 
satırları, kesme 
bıçaklarını, et açma 
bıçaklarını, yüzme 
bıçaklarını bilemeye 
çalışıyoruz.’’ dedi
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Turizm sektörünün Kurhan Bayramı beklentisi
Okulların açılması, 
serinleyen havalar 
ve bayram tatilinin 5 
gün olması, sek
törün bayrama yöne
lik beklentilerini 
boşa çıkardı. 
Habertürk'ten Ünsal 
Ereke'nin haberine 
göre, geçtiğimiz yıl 9 
gün olan Kurban 
Bayramı'nda önemli 
bir taleple 
karşılaşan turizm 
sektörü, bu yıl pek 
umutlu değil. 
Konuyla ilgili değer
lendirmede bulunan 
turizmciler, halkın 
bayramı büyük oran
da evde geçireceğini 
kaydediyorlar. 
Geçen yıl ekim 
sonundaki 9 günlük 
Kurban Bayramı’nda 
yurtiçi ve yurtdışın- 
da satış rekorları 
kıran turizm sektörü 
bu bayramın 
kısalığına yenik 
düştü. Hükümet 
tarafından cuma 
gününün tatil 
edilmesiyle 5 güne 
çıkan bayram tatili

bir miktar hareket 
yaratsa da, talebin 
düşüklüğü 
nedeniyle otellerin 
Kurban Bayramı’na 
yönelik fiyatları 50 
liraya kadar düştü. 
Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı 
Başaran Ulusoy, son 
dönemde havaların 
biraz serin geçmesi 
ve okulların da açıl
ması nedeniyle bay 
rama talebin düşük 
kaldığını belirtti. 
Ulusoy, “Ancak 
buradaki asıl önemli 
nokta bayramın kısa 
geçecek olmasıdır. 
Yoğun geçen bir yaz 
döneminin arkasın
dan 5 günlük 
bayram tatili insan
lara az gelmiş ola
bilir. Kurban kese
ceklerin de olduğu 
dikkate alındığında 
bu bayramı evde 
geçireceğimiz 
görünüyor. Yine de 
belli bir oran tatile 
gidecektir” ifadeleri
ni kullandı.

Otelciler ise bayramı 
da kalabalık geçirip 
sezon finali yapmak 
istiyorlardı. Ancak 
talepteki düşüklük 
buna engel oldu. 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, bayra
ma yönelik tatil 
hareketi olmadığını 
belirterek, “Talebin 
çok canlı olmadığını 
görüyoruz. 
Karşımızda çok 
karamsar bir tablo 
yok ama bayram 
tatili olarak pek de 
fazla talep var 
denilemez. Bunun 
nedeni çok kısa bir 
bayram tatili olması 

görülüyor” dedi. 
Ayık, kurban kesen 
kitlenin zaten kısa 
bayram tatiliyle 
talebi aşağıya çek
tiğini belirtti.

600 LİRA BİLET 
FİYATINA’DEĞMEZ’ 
DİYORLAR 
Türkiye’nin önde 
gelen seyahat acen
teleri arasında bulu
nan ETS’nin Yurtiçi 
Turlar Müdürü Suat 
Özbek ise bayram 
tatiline yönelik 
olarak kısa 
geceleme seçenek
leri ve tarih olarak 
ilk günlerin cumarte
si ve pazar günler
ine denk gelmesiyle 

son tatil fırsatı 
olarak görülen 
Kurban Bayramı’na 
yönelik iç talebin 
çok zayıf kaldığını 
belirtti.
Özbek, ilk günden 
itibaren klasik tatil 
noktaları talep 
görmese de Abant- 
Afyon gibi yakın 
seçeneklerin tercih 
edilmeye baş
landığını belirterek, 
“Son noktada cuma 
gününün de tatil 
edilmesiyle birlikte 
kurban kesmeyecek
lerin talebi biraz 
olsun hareketlenme 
yarattı” dedi.
Geçen yıl 9 gün 
olarak kutlanan 
Kurban Bayramı’na 
göre talepte yüzde 
30’luk düşüş 
olduğunu belirten 
Özbek, “Ekimin 
başına yönelik 
olarak Rus ve 
AvrupalI turist bek
lentinin altında kaldı. 
Buradan bakılınca 
otellerin fiyatları da 
çok düşük kaldı.

50 LİRADAN 
BAŞLIYOR 
Gecelik fiyatları 50 
liradan başlayan 
oteller var. Ancak 
uçak fiyatlarının 
yüksekliği devam 
ediyor. Bir kişinin 
uçak bileti fiyatı 600 
lira olunca, insanlar 
bu kısa dönem için 
gidip gelmeye 
değmez gözüyle 
bakıyorlar” ifadeleri
ni kullandı.

SON DAKİKA! 
VİZESİZ TURLARA 
TALEP VAR 
Bayramda yurtdışına 
yönelik turlarda 
önemli oranda 
azalma olduğunu 
belirten Jolly Tur 
Yurtdışı Turlar 
Müdürü Tolga Tekin, 
“Bu bayramın 
hareketli geçeceğini 
öngörüp charter 
turlarıyla anlaşma 
imzaladık ancak 
geçen yılki hareketli 
talebe ulaşmak 
mümkün görün 
müyor.” dedi

Yüreğinize Ma Ma umut, 

gönlerinize bin tatlı mutluluk dolsun, 

dedikleriniz hep yanınızda ^Lsun, 

yüzünüz hiç salmasın, 
bayramınız kutlu ı^Lsun...

GİRİT VC RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, sevgi dolu ve 
huzurlu nice bayramlar 

geçirmek dileğiyle,

Kurban Bayramınız 
kutlu olsun!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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Hm alırten diHıat edilmesi aereien hıısıslaı
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Sinan 
Sağlam, kurbanlık 
hayvanda aranacak 
en önemli özelliğin 
sağlıklı olması 
gerektiğini belirte 
rek, bunun hem 
Islami açıdan, hem 
insan sağlığının 
olumsuz etkilen
memesi için zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Alınacak kurbanlığın 
fiziksel ve psikolojik 
hastalığı ya da özrü 
bulunmaması gerek
tiğini belirten 
Sağlam, "Küçükbaş 
larda Küpeli olması
na, büyükbaşlarda 
veteriner hekim 
sağlık raporu 
olmasına dikkat 
edin. Kestiğiniz 
etleri 24 saat sonra 
tüketin. Etleri en az 
6 saat beklettikten 
sonra buzdolabına 
alın" dedi.
Bayrama sayılı gün
ler kala kurbap 
pazarları 
hareketlenirken, 
Bursa Veteriner

Hekimler Odası, kur
banlık atımında 
dikkat edilmesi 
gereken hususlar ve 
etlerin tüketilmesi 
ve saklanması 
konusunda vatan
daşlara önemli 
uyarılarda bulundu. 
Oda Başkanı Sinan 
Sağlam, kurban 
ahmına gidecek 
vatandaşların en 
başta sağlıklı ve 
İslami açıdan 
aranan koşullara 
uyulmasını istedi.

KÜPE YA DA 
SAĞLIK RAPOR 
OLMALI

Büyük ve küçükbaş 
hayvanlarda aranan 

yaş kriterine dikkat 
edilmesini isteyen 
Sağlam, sağlık yö 
nünden göz önüne 
alınması gereken 
hususlara da deği 
nerek, şu uyarılarda 
bulundu: 'Küçükbaş 
hayvanların kulak 
küpesi, büyükbaş 
hayvanların veter
iner sağlık raporu 
olmalıdır. Hayvan 
ların sağlıklı ve ve 
rimli olması önem
lidir. Zayıf, yeni 
doğum yapmış ya 
da ileri düzeyde 
gebe hayvanları kur
ban olarak kese- 
meyiz. Ağız, burun, 
göz, meme veya cin
sel organlarından 
akıntı gelmesi 

hastalık belirtisidir. 
Ayrıca rahat nefes 
alamayan ve 
öksüren hayvanları 
da sağlıklı kabul 
edemeyiz. Ağız ve 
burun içinde yaralar 
bulunmamalı.
Hayvanda kene, pire 
gibi parazitler olma
malı. Sindirim siste
mi rahatsızlığı olan 
hayvanlar ile vücud
unda ödem oluşmuş 
ve topal olan hay
vanlar kurban edile
mez. Ayrıca hay
vanın psikolojik açı
dan da sağlık 
olması gerekir.
Saldırgan, aşırı tepki 
veren ya da çevreye 
karşı ilgisiz olması, 
hayvanın ruh 
sağlığının bozuk 
olduğunu gösterir.'

Sağlam, verim 
açısından da kur
banın besili olması 
gerektiğini söyledi. 
Vatandaşların hay
vanın fiziksel özel
liklerine bakarak 
verimli olup olmaya
cağını anlayabile

ceğini ifade eden 
Sağlam, hayvanı 
göğüs çevresinin 
geniş olması, 
kuyruk sokumu ve 
kalçanın dolgun ve 
yuvarlak olması, sırt 
çizgisinin düz ve 
dolgun olması ve 
boynun kısa ve etle 
dolu olması gibi 
kriterlere dikkat 
edilmesi gerektiğini 
kaydetti.

ETLERİ HEMEN 
TÜKETMEYİN

Sağlam, kurban 
etlerinin saklanması 
ve tüketilmesiyle 
ilgili de önemli 
uyarılarda bulundu. 
Kurban etlerinin 
hemen tüketilmeme
si gerektiğinin altını 
çizen Sağlam, 14 
derecenin atında, 
hava almadan en az 
5-6 saat bekletilip 
etin soğutulması 
gerektiğine vurgu 
yaptı. Sağlam, 
"Kesilen hayvanın 
kanının tamamen 
akıtılması önemlidir.

Hemen tüketirseniz 
çok sert olması 
nedeniyle hazmı da 
zordur. Bekleme 
yaparsak, kaslar ete 
dönüşür ve 
yumuşar. En 
uygunu 24 saat 
sonra yemektir" 
dedi.

SAKLAMA 
KOŞULLARI

Kurban etlerinin 
öncelikle güneş 
görmeyen yerlerde 
temiz kaplarda bek
letilip, daha sonra 
tüketilmesinin ya da 
buzdolabına konul
masının önemli 
olduğunu anlatan 
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Sinan 
Sağlam, etin buz
dolabında 0-2 dere
cede 6 gün, buzluk
ta ise 2 hafta sak
lanabileceğini söyle
di. Bu sürenin derin 
dondurucu da (-18 
derecede) 3 ay sü 
reye çıkabileceğini 
söyledi.
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Kurban kesiminde Tueff tekniği öneriliyor
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak ace 
mi kasaplara uyarı 
larda bulunan uz 
manlar, kesim yapı 
lan kurbanlığa zarar 
veren ve etin lezzeti
ni azaltan "Türk" ve 
"Berlin" yöntemleri 
yerine "Rueff” 
tekniğini öneriyor. 
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak olan 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
uzmanlar, kesim 
yapılan kurbanlığa 
zarar veren ve etin 
lezzetini azaltan 
"Türk" ve "Berlin" 
yöntemleri yerine, 
"Rueff" tekniğini 
öneriyor.
Yaklaşan bayram 
öncesi kurbanlık 
kesimi yapacak 
acemi kasaplara 
uyarılarda bulunan 
Düzce Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Şerif Ali 
Karanfil, Kurban 
Bayramı'na sayılı 
günler kaldığına 
vurgu yaparak, kur
banlık kesimini

uzman kişilerin yap
ması gerektiğini 
söyledi. Uzman kişi
lerin dışında kesim 
yapacak "Acemi 
Kasaplara" da 
uyanlarda bulunan 
Karanfil, kesimi 
yapacak kasabın 
kurbanlıklara eziyet 
vermemesi gerektiği
ni ve kesimi kolay
laştıran teknikleri 
uygulaması gerek
tiğini ifade etti. 
"Acemi Kasapların" 
bazı teknikler öğrene 
rek işlerini kolaylaş 
tırabileceğini anlatan 
Karanfil, "Kurbanlık 
kesimlerinde hay
vanların yatırılışında 
çok fazla şekil var

ama en fazla 3 tane
si kullanılıyor.
Kurbanlıkların ke 
simde kullanılan en 
yaygın yatırma şekli 
Türk usulü yatırma 
şeklidir" dedi. 
Türk usulü yatırma 
şeklinin zahmetli ve 
eziyetli olduğunu 
belirten Karanfil, 
şunları söyledi: 
"Türk usulü teknikte 
hayvanın 3 ayağı 
uzun bir iple bağla 
mr ve ipin çekilmesi 
ile hayvanın üç aya 
ğı bir araya toplana 
rak devrilir. Bu yatır
ma tekniği kasap 
için zor, hayvan için 
ise eziyetlidir.
Yatırma tekniklerin 

den bir diğeri ise 
'Berlin usulü* yatır
madır. Bu yatırma 
tekniğinde de hay
vanın 4 ayağı uzun 
bir iple bağlanarak 
ipin çekilmesiyle 
hayvanın ayakları 
toplanır ve devrilir. 
Bu yatırma teknikle 
ri, biraz zahmetli ve 
hayvanların eziyet 
çekmesine neden 
olan tekniklerdir. 
Türk ve Berlin tekni 
ği dediğimiz teknik 
lerde, hayvanda 
kesim öncesi kırık 
ve çıkıklar, ezikler 
meydana geliyor. 
Hayvanı kesecek 
olan kişilerinde zarar 
görmesi mümkündür 
çünkü kesimi yapan 
kişiler acemi olabili 
yor ve yatırma tek 
niklerini de bilmiyor
lar."
Kurbanlık kesiminde 
kasap için zahmet
siz, hayvanlar için 
de eziyetsiz en iyi 
tekniğin "Rueff" 
olduğunu vurgu
layan Karanfil, bu 
yöntemde hayvana 

hiçbir eziyet uygula
madan yatma hissi 
vererek yatırılabildi 
ğini kaydetti.
Karanfil, hayvanın 
stressiz bir şekilde 
yatmasının etin 
lezzetli bir hal alma 
sini da sağladığını 
dile getirerek, 
"Stresle birlikte ette 
oluşan bu olumsuz 
luklar, Rueff tekniği 
ile yatırılan kurban
lıklarda meydana 
gelmiyor. Bizimde 
önerdiğimiz tek kişi 
nin bile yapabileceği 
bu yatırma tekniği 
dir. Bu tekniğin uygu 
lanması için bize 6 
veya 7 metre uzun
luğunda bir ip yeter- 
lidir. 400 kilo et ve 
ren yani canlı haliyle 
800 kilonun üzerinde 
gelen bir hayvanı bir 
kişi bu yöntemle 
yatırabilir" diye 
konuştu.
“Rueff" tekniğinin 
uygulanabilmesi için 
öncelikle kurbanlığın 
başının sabit bir 
yere bağlanması 
gerektiğine işaret 

eden Karanfil, şöyle 
devam etti: 
"Hayvanın başı sabit 
bir yere bağladıktan 
sonra elimizdeki ipi 
hayvanın boynuzları
na sağlam bir şekil 
de bağlıyoruz. İple 
hayvanın boyun kıs
mına bir halka, gö 
ğüs kısmına bir hal 
ka ve karın bölge
sine bir halka yapa 
cak şekilde sarıyo 
ruz. Halkalarımızı 
yaptıktan sonra bir 
kişi ipin ucundan 
tutarak hayvana 
sarılı olan ipi çek 
meye başlıyor, ipin 
yavaş yavaş çekil 
mesiyle hayvanda 
bir yatma hissi olu 
şuyor ve kurban
lığımız, verdiğimiz 
yatma hissi ile yatı 
yor. Kurbanlık kese
cek kişiler, hayvana 
hiçbir eziyet uygula
madan bir kişinin tek 
başına yapabileceği 
bu tekniği uygular
larsa kesilen kurban
lıktan daha lezzetli 
bir et elde edecek
lerdir."

ALTAN TİCARET

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramı’nı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir bayram 

geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Dost ve müşterilerimizin 

Kurban Bayramı’nı 

en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı, mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

HaLuI< ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax : 513 42 98



BAYRAM ÖZEL Gemlik Körfez 3 Ekim 2014 Cuma

Ellerinizi sağlıMı koşullarda saklayın
Kurban etlerini sak
larken, pişirirken ve 
tüketirken bazı 
sağlık kurallarına 
uymak gerekiyor. 
Bayramda sindirim 
sorunları yaşamak 
ve hastalanmak 
istemiyorsanız bu 
önerilere kulak 
tıkamayın
Yanlış uygulanan 
pişirme ve saklama 
yöntemleri sonu
cunda etlerde pro
tein, vitamin ve 
mineral kayıplan 
oluşmaktadır.
Buna göre şunlara 
dikkat etmek 
gerekir.

1- Etlerin yağda 
kavrulması ve 
kızartılması besin 
öğesi kayıplarının 
artmasına, fazla 
miktarda yağ 
tüketilmesine yol 
açar.
Etlerin buğulama, 
ızgara, haşlama 
şeklinde pişirilip, 
tüketilmesi sağlık 

açısından daha 
yararlıdır.

2- Taze kesilen 
etlerin hemen 
tüketilmemesi 
gerekir. Taze 
kesilmiş etin 
sindirimi çok zor
dur, hazımsızlık 
yapabilir ve sert 
olmasından dolayı 
pişirilmesi zordur. 
Dolayısıyla buz
dolabında 
1-2 gün bekletilmiş 
etin tüketilmesi 
önerilmektedir.

3- Doğru saklama 
yöntemlerinin kul
lanılması ile besin 
öğelerinin kayıpları 
hem en aza 
indirilmiş olur, hem 
de mikroorganiz
maların çoğalması 
engellenmiş olur. 
Etler buzdolabında 
0-2 santigrat dere
cede 3-5 gün, derin 
dondurucuda ise - 
18 santigrat dere
cede 3 ay sakla

nabilir.

4- -Yağları ayrılmış 
dahi olsa kırmızı 
etin içerdiği yağ 
miktarının yüksek 
olduğunu unut
mayın.

5- Pirzola, biftek, 
köfte gibi etleri 
dondurmadan önce 
her dilimin araları
na yağlı kağıt 
koyarsanız, birbir
lerine yapışmalarını 
önlersiniz.
Böylece her 
seferinde gerekli 

olduğu kadar 
parçayı alır, 
gerisini donduru 
cüda bıraka
bilirsiniz.

6- Etleri buz
dolabında 
çözdürüyorsanız, 
mutlaka büyük bir 
kabın içine koyun. 
Böylece çözülürken 
bıraktığı suların, 
başka yiyeceklerin 
üzerine damla
masını önlersiniz.

7- Eti çözüldükten 
sonra hemen kul

lanın.
Çözüldükten sonra 
sakın tekrar don
durmayın.
Gıda zehirlenmesi 
riskini artırırsınız.

8- Çiğ etlerle mut
fakta çalıştıktan 
sonra mutlaka 
ellerinizi ve kul
landığınız 
malzemeleri iyice 
yıkayın.

9- Etin çabuk 
çözünmesi ama 
cıyla uygulanan 
kalorifer, soba 
üzerinde çözdürme, 
oda sıcaklığında 
bekletme gibi yön
temler, doğru 
değildir.

10- Kırmızı etlerin 
yağ miktarı fazla 
olduğundan 
pişirme sırasında 
yağ kullanılmasına 
gerek yoktur.
Yağda kızartılmış 
ve kavrulmuş 
etlerin sindirimi 

güçtür, yağ içerik
leri daha yüksek 
olduğundan daha 
çok enerji içerirler, 
ayrıca yüksek 
ısı nedeniyle 
pişirme sırasında 
sağlığı bozucu 
öğeler oluşabilmek- 
tedir.
ETİ SALATA İLE 
BİRLİKTE TÜKETİN 
Etlerin sebzelerle 
birlikte pişirilmesi 
veya salatayla 
tüketilmesi, besin 
çeşitliliği sayesinde 
dengeli beslenme 
sağlar.
Ayrıca domates, 
maydonoz, limon, 
biber vb. sebzeler 
C vitamini içerdiği 
için ette bulunan 
demirin emilimini 
artırır.
Ayrıca sebze ve 
salatayla tüketim, 
posa ahmını 
artırarak, tokluk 
hissini sağlar ve 
bağırsak faaliyet
lerinin sağlığı için 
çok yararlıdır.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KARAYOLO YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÜNETİM KURULU
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Kesim krallarına 
uymayanlara ceza yazılacak

Kurttan satıcıları, 
kalpazanlığa karsı 'Para 
Kontrol Kalemi' taşıyor

Bursa Valiliği, Kur 
ban Bayramı'nda 
nahoş görüntülere 
sebep olacak kişile 
re para cezası keşi 
leceğini açıkladı. 
Valilikten yapılan 
açıklamada, "4 -7 
Ekim tarihleri arası 
idrak edeceğimiz 
Kurban Bayramı 
sırasında kurban 
kesim hizmetlerinin 
hangi esaslar dahi 
linde yürütüleceği 
Bakanlar Kurulu'nun 
24 Ekim 2011 gün 
ve 3214 sayılı

Kararı, 18.08.2002 
gün ve 24850 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönet
melik ve 28 Ağustos 
2012 gün ve 28395 
sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan 
Kurban Hizmetleri 
nin Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
Yürütülmesine Dair 
Yönetmelik ile 
Bakanlıklararası 
Kurban Hizmetleri 
Kurulu'nun 21 Şubat 
2013 tarihli kararı 
açıktır.

Bayram öncesi hay
van hareketleri ve 
hazırlıklarından, 
kesim esasları ve 
kesim sonrası 
yapılacak işlemlere 
kadar bütün 
safhalar ayrıntılı 
olarak belirlenmiş 
ve esaslara 
uymayanlara 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu'na 
göre idari para 
cezaları uygu
lanacağı hükmo 
lunmuştur." 
denildi.

Kurban Bayramı 
öncesi kurban pa 
zarları hareketlendi. 
Kurban Bayramı 
öncesi kurban 
pazarları hareketlen
di. Güvenlik güçleri 
kurban satıcılarını 
sahte paraya karşı 
sık sık uyarıyor. 
Büyüklüğüne göre 
10 bin liraya kurban
lık satan satıcılar, 
kalpazanlara karşı 7 
liraya aldıkları 'para 
kontrol kalemi' ile 
mücadele ediyor. 
Kalpazanlar yine 
kurban satıcıların 
korkulu rüyası oldu. 
Bursa Yunuseli 
Kurban Pazarı'nda 
bayramın yaklaş
masıyla birlikte 
hareketlilik de arttı. 
Yurdun dört bir 
yanından bir sene 
boyunca yetiştirdik
leri hayvanları sat
maya gelen kurban 
satıcıları, sahte 
paraya karşı da ted

birini aldı. Birçok 
esnaf, "Kurban alan 
sahte para verir 
mi?" derken bazı 
esnaflar işi şansa 
bırakmadı. Pazar 
girişlerinde kurulan 
tezgahlarda 7 ile 7,5 
lira arasından 
satılan para kontrol 
kalemlerle sahte 
paraya karşı tedbiri
ni aldı.
Afyonkarahisar'dan 
getirdiği büyükbaş 
kurbanlıkları satan 
Nail Adak, "Yeri 
geliyor 10 bin liraya 

kurbanlık satıyoruz. 
Kalpazanlara karşı 
tedbirimizi kalemle 
almış durumdayız. 
Sadece 7 liraya 
aldığımız renkli 
para kontrol 
kalemiyle paranın 
üzerini çiziyoruz. 
Çizik kararırsa 
para sahte anlamına 
geliyor. Çok 
şükür şu ana kadar 
rastlamadık, ama 
tedbirimizi de 
elden bırakmaya
cağız." diye 
konuştu.
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Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Havıriı^ 
Bayramlar

Tüm vatandaşlarımızın ■

• Mübarek Kurban Bayramını

+ en içten duygularımla kutlar, 
Ülkemize, Milletimize ve

İslam Alemine hayırlar

• getirmesini dilerim.
4-

* GEMLİK BELEDİYE BAŞKANL1I

+ • Refik YILMAZ
* Belediye Başkanvekili^
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Bayramınızı kütlaş sağlık ve esenlikler dileriz

www.rodaport.com

http://www.rodaport.com
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Fatura, irsaliye, gider makbuzu gibi resmi belge ve her türlü kaşe çeşitleri.

Türkiye'nin en zengin davetiye çeşitleri. Kitap, dergi, katalog ve dit işleri.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B TEL: 0224 513 96 83 / GEMLİK
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3,5 milyon küçükbaş, 1 milyon 200
bin büyükbaş hayvan potansiyeli var
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 
Hayvancılık kurban
lık bulmada sıkıntı 
yaşanmayacağını 
açıkladı.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 
Hayvancılık Genel 
Müdürü Mustafa 
Kayhan, yaptıkları 
ölçümlerde 
Türkiye'de kurbanlık 
şartlarına uygun 3,5 
milyon küçükbaş, 1 
milyon 200 bin 
büyükbaş potan
siyeli olduğunu 
tespit ettiklerini, 
vatandaşların kur
banlık hayvan bul
mada sıkıntı çek
meyeceğini bildirdi. 
Kayhan, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de büyük 
baş hayvan var
lığının 14 milyon

700 bini, küçükbaş 
hayvan sayısının 
da 42
milyonu geçtiğini 
belirtti.
Kayhan, bu rakam 
ile Türkiye'de son 5 
yıldır hayvan 

sayılarında yükseliş 
yaşandığına dikkati 
çekerek, ilk hayvan 
sayımının yapıldığı 
1984'ten bu yana 
hayvan sayılarının 
sürekli düşüş 
trendinde olduğunu, 

2002'den sonra 
büyükbaş ve 
küçükbaş yetiştin 
ciliğine hayvancılık 
desteklerinin art
masıyla beraber 
yükselişe geçtiğini 
savundu.

Bmıramda tema 
vollarında296el(sefer

Trenlere ek 
vagonlar eklenecek, 
havayollarında 
da 296 ek sefer 
planlanıyor.
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Elvan, vatan
daşların bayram 
süresince mağ
duriyet yaşama
maları için trenlere 
ek vagonların 
ekleneceğini, 
havayollarında 
da 296 ek seferin 
planlandığını 
bildirdi.
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan,

ASELSAN ziyare
tinin ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Kurban Bayramı'na 
yönelik alınan 
önlemlere ilişkin 
soru üzerine Bakan 
Elvan, öncelikle 
tüm vatandaşların 
Kurban Bayramı'nı 
kutladığını belirtti. 
Kurban Bayramı 
öncesi, bayramın 
ilk ve son gün
lerinde çok yoğun 
bir trafikle 
karşı karşıya 
kalındığını ifade 
eden Elvan, trafik 
kazalarının bu gün
lerde arttığına 
dikkati çekti.

GEMtİK TİCARET BORSASI

Kurban Bayramınızı en içten 
dileklerimizle kutlar 
sağlık, mutluluk ve 

huzur dolu günler dileriz.

MECLİS ÜYELERİ

MUSTAFA DOĞAN 
SALİH ERDİNÇ ERSAN 
FERİT ALAN 
BURHAN ATALAY 
ALİ ÖZTÜRK 
ERDAL KAYALI 
CEVAT YAZICI 
SİNAN TURAN 
YAŞAR İSLAM

MELİH KARBAY

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ

İLHAN ACAR 
ÖZDEN ÇAKIR 
ERTAN TOKSABAY 
ERKAN SARIŞEN 
MEHMET TAŞAR

Tüm Gemlik halkının 
Kurban Bayramı'nı 

kutlar, 
sağlıklı, yaşanabilir 

kentlerde 
mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz
MİMfîRLflR ODflSI 

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ
YÖNETİM KURULU ADINA

İLYAS YÜCE

Gürle İş Merkezi K.2 No: 76 GEMLİK 
Tel : 0 224 513 38 05
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Bayramda et lüKetimine dikkat!
Kurban Bayramı 
öncesinde fazla et 
tüketilmemesi 
yönünde uyarıda 
bulunan özel 
Çerkezköy Hastanesi 
Diyetisyeni Burcu 
Özkan, "Et sindirimi 
zor olan bir besin 
öğesidir. O nedenle 
de aşırı miktarlarda 
tüketimi sindirimi 
güçleştireceğinden 
midesinde sağlık 
problemleri olan 
kişilerin aşırı miktar
larda et tüketmesi 
sakıncalıdır" dedi. 
Özel Çerkezköy 
Hastanesi 
Diyetisyeni Burcu 
Özkan Kurban Bay 
ramı öncesinde fazla 
et yenilmememisini 
önerdi. Fazla et 
yemenin mideye 
zarar vereceğini 
belirten Burcu 
Özkan, fazla et tüke
timinin kaçınılmaz 
olduğu Bayram'da 
etin yanında sebze 
ve meyve 
tüketilmesini de 
tavsiye etti.

AŞIRI ET 
TÜKETİMİNİN 
ZARARLARI 
Kurban Bayramı'nda 
beslenme 
tavsiyelerinde bulu
nan Diyetisyen 
Burcu Özkan, şun
ları kaydetti: "Et, 
geniş anlamda sığır, 
koyun, kümes, av ve 
deniz hayvanlarının 
yenilebilen kaslarıdır 
ve iyi bir protein 
kaynağıdır. Kişinin 
günlük enerjisinin % 
12-15’ i proteinler
den sağlanmalıdır. 
Vücudun büyümesi, 
gelişmesi ve 
hastalıklara karşı 
direncinin sağlan

abilmesi için pro
teine ihtiyaç vardır. 
Et hayvansal kay
naklı bir besin grubu 
içinde iken aynı 
zamanda içeriğinde 
doymamış yağları 
bulundurur. Aşırı 
miktarlarda 
tüketilmesi sonucu 
kan yağlarının yük
selmesine bağlı kalp 
damar hastalıklarının 
oluşmasına neden 
olur. Kırmızı etin 
yapısında oldukça 
fazla miktarda demir 
bulunur. Kırmızı etin 
fazla tüketilmesi 
halinde alınan fazla 
demirden dolayı 
idrarla kalsiyum 

atımı gözlenir. Yine 
aynı şekilde aşırı et 
tüketilmesi sonucu 
tansiyon yükselme
si, şişmanlık ve 
insülin metabolizma 
dengesi; bozula
cağından diyabet 
gözlenebilir." 
Fazla et yemenin 
sakıncalarını 
sıralayan Özkan, 
şöyle devam etti: 
"Her besin öğesinin 
vücut içindeki işley
işi ve sindirim biçimi 
farklılık gösterir. Dini 
bayramlarımızdan 
biri olan kurban 
bayramında gereğin
den fazla miktarda et 
tüketimi birçok 
rahatsızlıklara neden 
olabileceği gibi olan 
rahatsızlıkların da 
ilerlemesine neden 
olabilir. Bunlardan 
biri de mideye olan 
olumsuz etkileridir. 
Aşırı miktarlarda et 
tüketiminin yanında 
ete uygulanan 
pişirme teknikleri de 
önemlidir. Pişirme 
yöntemi olarak 

kavurma ve kızartma 
gibi sindirimi zor ve 
mide asidesini 
artıracak yöntemler 
tercih edilmemelidir. 
Ette, özellikle kırmızı 
ette demir oldukça 
fazla miktarlarda 
bulunur. Bu demirin 
vücut içinde biy- 
oyararlılığını artıra
bilmek için C vitami
ni yönünden zengin 
besin kaynaklarını 
etle birlikte tüket
mekte yarar vardır. 
Örneğin, uygun 
pişirme teknikleriyle 
yapılan eti bol mik
tarda yapılan limon
lu bir yeşil salatayla 
birlikte tüketmeyi 
tercih edebiliriz. Et 
sindirimi zor olan bir 
besin öğesidir. O 
nedenle de aşın mik
tarlarda tüketimi 
sindirimi güçleştire
ceğinden midesinde 
sağlık problemleri 
olan kişilerin aşırı 
miktarlarda et 
tüketmesi sakın
calıdır. Et posalı bir 
yiyecek grubu

değildir. Aşırı miktar
larda tüketimi sonu
cunda kabızlık prob
lemi ile karşılaşmak 
mümkündür. Bundan 
dolayı etin yanında 
en iyi posa kay
nakları olan sebze 
ve meyve tüketilme
lidir."
Kronik hastalıkları 
bulunanlara aşın et 
tüketiminin daha 
fazla etkisi olduğuna 
dikkat çeken Özkan, 
"Kronik hastalıklar
dan en yaygın olan
ları diyabet, tansiyon 
ve kalp damar 
hastalıklarıdır. Bu 
hastalıklardan biri 
veya birkaçı birlikte 
bulunan kişiler 
beslenmelerine 
dikkat etmeleri 
gereğinden dolayı 
aşırı miktarlarda et 
tüketmeleri sakın
calıdır. Aşırı miktar
larda ve uygun ko 
şullarda pişirilmemiş 
etler tansiyonun ve 
şekerin yükselme
sine neden olur.” 
dedi.

Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
bayramın birlik ve beraberlik 

içinde geçmesini dileriz.

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR ve BAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU ABINA BAŞKAN

Kadir UZAYDIN

vba/ıdtA/

RUblü/ olsun

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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AYRINTI
Erhan İZGİ

‘‘BAYRAM GELMİŞ NEYİME"
Çocukluğumda 

söylenmiş bir halk 
türküsünü anım* 
sıyorum “bayram 
gelmiş neyime; 
anam, anam 
garibem” söz
leriyle başlıyordu. 
Yalnızlık ve gurbet 
kokan, insanı et 
kileyen, alıp bir 
yerlere götüren bir 
türküydü.

Yıllar sonra bu 
türküyü anımsatan 
yaşadığımız 
toplumsal olay
lardı.

Bir sevincin pay
laşımından ÇOK, 
nice acıları toplum 
olarak yaşamak 
gerçekten insanın 
yüreğini dağlıyor. 
Bayram gün
lerinde sevenler 
sevilenler bir 
araya gelerek bir 
muthıiuğu yaşa
mak isterler. 
Çeşitli nedenlerle 
sevdiklerinden 
uzakta olanlar bu 
sevinci hep buruk 
yaşarlar.

İnsan bazen

düşünüyor, bütün 
insanlık barış ve 
kardeşlik içinde 
yaşasa, savaşlar 
olmasa, insanlar 
öldürülmese, 
çocuklar yetim 
kalmasa, ana- 
babaların gözü 
yaşlı olmasa, genç 
yaşta insanlarımız 
toprağa verilmese 
ne güzel olurdu 
değil mi?

Hayat bayram 
olurdu tüm insan
lar içini

Ülkemizde ve 
Dünya’da barış ne 
yazık ki yüzünü 
bir gösterip bir 
gizliyor.

Savaş ise bütün 
iyi niyetli çabalara 
karşın varlığını 
sürdürmekte 
kararlı.

İşin ilginç yanı 
Müslüman Müslü 
man’ı öldürüyor. 
Amaç kimine göre 
din kimine göre 
iktidar.

Ne olursa olsun 
hiçbir neden 
öldürmeyi haklı 

kılmaz; ancak 
savunmak zorun
da kalınırsa öldür 
mek kaçınılmaz 
olur.

Hepsinden 
önemlisi gelişmiş 
ülkelerin silahla 
rıyla masum ve 
suçsuz insanlar, 
çoluk çocuk, yaşlı 
genç demeden 
öldürülüyor. 
Amerikan, Ingiliz, 
Fransız, Rus 
yapımı silahlar 
Müslümanlara kan 
kusturuyor. 
Müslüman olan 
bazı uluslar da bu 
savaşa katılarak 
daha çok insanın 
ölmesine destek 
veriyor.

Böyle bir ortam
da bayram nasıl 
kutlanabilir?

İçinde yaşadığı 
mız dünyanın acı
masızlığı ve gad
darlığı insanları 
ortak sevinçten 
alabildiğine uzak
laştırıyor.

Bu bayram 
Müslümanlara ait 

bir kurban bayra
mı.

Hali vakti yerinde 
olanlar kurban 
kesecek, muh
taçlara ikram ede
cek ve Tanrıya 
şükredilecek... 
Durum öyle mi yal 
Müslüman coğ 
rafyada kan göv 
deyi götürüyor. 
Nice fidanlar kur
ban oluyor, nice 
ocaklarda acı ve 
gözyaşı sel olup 
akıyor.

Masum çocuklar 
kurban ediliyor. 
Bağrı yanık analar 
bayram mı kutlu 
yor çığlıklarıyla? 
Müslüman coğ 
rafyada Allah’ın 
adı anılarak insan
lar öldürülüyor bu 
bayram gün
lerinde.

İnsanın içinden 
gelmiyor bayram 
kutlamak.

Yanı başımızda 
kan ve gözyaşı 
varken insan nasıl 
bir sevinci pay
laşır ya da mutlu
luktan söz ede
bilir?

Şair bakınız bu 
kötü günleri 
dizelerinde nasıl 
anlatıyor, yoruma 
yer bırakmadan:

“Analar tabut 
başında ağlarken 
/ Bir haftalık gelin 
kara bağlarken/

Bayram bayram 
gibi yaşanır mı hiç 

Beşikteki yavru 
baba bek- 
lerken/Bacı 
kardeşine şehidim 
derken/Taze fidan
lar toprağa girer 
ken

Bayram bayram 
gibi yaşanır mı 
hiç,“ fazla söze 
gerek var mı?

Bu dinsel bayra
mın adı Kurban 
bayramı, nice hay
vanlar kurban 
edilecek.
Geçmişte yaşanan 
çirkin görüntüler 
yaşanmaz inşallah 
diyelim.

Bu alanda ne 
yazık ki her yıl 
Türkiye sınıfta 
kalıyor. 
Sokaklarda boğa 
larla insanların 
savaşını bütün 
Dünya izliyor. 
Acemi kasaplar 
yine iş başına 
geçecek, bir yer
lerini doğrayarak 
hastane köşelerin 
de bayramı kutla 
yacak mı? Cadde 
lor ve Marmara 
denizi yine kan 
gölüne dönecek 
mi? Dileriz bun
ların hiçbiri olmaz.
Ortadoğu’da 

körüklenen savaş 
ateşinin içine 
umarız Türkiye 
girmez ve büyük 

acıları yaşamayız. 
Geçen bayramda 

da söz etmiştim 
Islâm coğrafyasın
da kan, acı ve 
gözyaşı hâkim, 
Hristiyan dünyası 
gördüğümüz 
kadarıyla barış 
içinde.

Biraz düşünüp 
ders çıkarmamız 
gerekmiyor mu? 
Dileriz devleti 
idare edenler 
askerimizi Irak ve 
Suriye bataklığına 
sokmazlar.

Böyle bir hata 
yapılırsa acının, 
gözyaşının ve kan 
deryasının içinde 
buluruz kendimizi. 
Düşünün, Irak, 
Libya, Mısır, 
Suriye sıra hangi 
ülkede dersiniz?

Bir bayram 
gününde böyle- 
sine karamsar bir 
tablo çizmek 
benim de hoşuma 
gitmiyor; fakat 
görünen köy de 
kılavuz istemiyor. 
Bütün olumsuz 
luklara karşın yine 
de iyimser olup 
umudumuzu koru
mak zorundayız.

Çocukların sevin
diği, anne babala 
rın mutlu olduğu, 
savaştan uzak 
bir bayram 
geçirmek umut 
ve dileğiyle...

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN
| 1 GÜNDE DAVETİYE BASHIB |

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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BaYram iralini aeıelflesi mınHanılı
İçişleri Bakanı Ef 
kan Ala, Kurban 
Bayramı tatili boyun 
ca alınacak trafik 
tedbirlerine ilişkin 
genelge yayımladı. 
Bayram tatillerinde 
trafik yoğunluğunun 
arttığı, buna bağlı 
olarak da üzücü 
trafik kazalarının 
meydana geldiği 
belirtilen genelgede, 
vatandaşların bayra 
mı huzur ve güven 
içinde geçirmelerini 
sağlamak amacıyla 
trafikte alınacak 
ilave tedbirlere yer 
verildi.
Son zamanlarda 
şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı yapan 
otobüslerin karıştığı 
kazaların arttığı 
belirtilen genelgede, 
yolcu otobüslerinin 
denetimine ağırlık 
verilmesi istendi. 
Genelgeye göre, 
trafik hizmetlerinde 
görevli tüm perso 
nelin izni iptal edile
cek, ihtiyaç duyul
ması halinde genel 

hizmet personelin
den de trafik hizmet 
terinde yararlanıla
cak. Trafik şubele 
rinde büro hizmet
lerinde görevli per
sonel, trafiğin dene
timiyle görevli ekip 
lere takviye olarak 
görevlendirilecek, 
ekip sayısı arttırıla 
rak önemli kavşak, 
geçit ve güzergah 
larda sabit ekipler 
konuşlandırılacak. 
Görevliler, kılık ve 
kıyafetleri ile ekip 
araçlarının temiz ve 
bakımlı olmasına 
özen gösterecek, 
sürücülere hitap 
edilirken saygılı olu
nacak.

TÜM POLİSLER 
CEZA 
YAZABİLECEK 
Trafik polislerinin 
yanı sıra genel hiz 
met polisleri, trafik
te kural ihlallerine 
karşı bayram tatili 
süresince daha has
sas olacaklar, tespit 
ettikleri ihlallere 

ilişkin düzenledik
leri tutanakları trafik 
ekiplerine teslim 
edecekler.
Özellikle tatilin baş 
langıç ve bitiş gün
lerindeki yoğunlu 
ğun etkisiyle tıka 
nıklık yaşanan kara 
yollarında gerekli 
tedbirler alınacak, 
buralarda ilave 
ekipler görevlendir! 
lerek gerekiyorsa 
ışıklara müdahale 
edilip trafiğin akışı 
sağlanacak. 
Ana yollardaki 
Bölge Trafik Denetle 
me Şube Müdürlüğü 
veya istasyon amir
liklerinde, trafik 
kazası sonucu kapa 
nan yolun en kısa 
sürede açılabilmesi 
amacıyla çekici ve 
kurtarıcı hazır bek
letilecek.

AŞIRI HIZ VE 
HATALI SOLLAMA 
Bayram tatillerinde 
meydana gelen 
kazaların önemli 
bölümünün hız 

ihlali, hatalı solla
ma, yakın takip, 
yorgunluk, çalışma 
ve dinlenme süre 
sinin ihlali gibi ne 
denlerden kaynak 
landığı belirtilen 
genelgede, ilgililer
den bu ihlallerin 
önlenmesine yöne
lik denetimlere ağır
lık vermeleri istendi. 
Genelgeye göre, 
radarlı hız tespit 
ekipleri, başta oto 
yollar ve bölünmüş 
karayolları olmak 
üzere hız ihlalleri ve 
kazaların yoğunlaş 
tığı yer ve yol ke 
simleri ile saat dil
imlerinde seyir halin 
de denetimlerini 
sürdürecek. Araç 
durdurmanın müm 
kün olmadığı veya 
risk oluşturduğu 
durumlarda dene
timler çevirme ekibi 
bulundurmaksızın 
ihlalde bulunan araç 
ların tescil plakası
na göre ceza uygu
lanacak.
Denetimlerde

yorgunluğu, uyku 
suzluğu veya süre 
ihlali tespit edilen 
sürücülere, trafik 
kuruluşlarında din
lenebilecekleri 
söylenecek. Çalış
ma ve dinlenme 
sürelerini ihlal eden 
ticari araç sürücü
lerinin taşıt kullan
malarına müsaade 
edilmeyecek. 
Denetim amacıyla 
durdurulan araçla 
rın basit teknik mua 
yeneleri de yapıla
cak, sürücü ve yol
cuların emniyet ke 
meri takıp takmadık
ları kontrol edilecek. 
Araçların ışık dona 
nımlarına yönelik 
denetimlere ağırlık 
verilecek.
SİVİL İHBARLI

DENETİMLER
Trafik yoğunluğu
nun arttığı yollarda 
gerek görülmesi 
halinde ağır tonajlrj 
araçlar, trafik nor
male dönünceye ka 
dar uygun yerlerde 
kısa süreli bekletile
cekler.
Trafik denetim hiz 
metlerinde görevli 
ekip ve personelin 
bir kısmı "sivil ihbar 
lı denetimlerde" 
görevlendirilecek. 
Bu ekipler hatalı 
sollama, yakın 
takip, ışık ihlali, 
emniyet kemeri 
ihlali ile araç kul
lanırken cep tele
fonu kullanan 
sürücüleri tespit 
edip ceza uygulan
masını sağlayacak.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Kurban Bayramı’nı kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz.

MABM ABABİBLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 

MEHMET BEŞLİ
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i | Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Borsa bayram tatiline 
Cuma öğlen başlayacak

Nasıl
Yarın Bayram. 
Kurban Bayramı. 
Bayram, sevgi, 

saygı, dayanışma, 
dostluk ve kardeş
lik duygularının 
pekiştiği günler.

Durum bugün 
öyle mi ?

Hala İslam alemi 
birbirini yiyor.

İç savaş,İsrail 
saldırılan.

Kan, gözyaşı, 
katliam.
Yerinden yurdun

dan edilen milyon
lar.
Yuvalan dağıl 

mış, canlar alın
mış, sakat bırakıl 
mış müslümanlar.

Perişanlık, açlık, 
sefalet.

Sözde din adına, 
İslam adına ve 
rilen cihat.

Bayram Edebiliriz ki...
Cihat, düşmana 

karşı, cehalete 
karşı, dara 
düşmüşe, işsize, 
yardıma muhtaca 
yardım edebilmek 
için verilecek 
uğraş.

İslam dininin 
gereği bu!

Kafa kes, din 
kardeşini öldür, 
ciğerini ye.

İnsanlar üzerine 
bomba yağdır, 
canlı bomba ol.

Beklenen sözde 
cennet!

Oysa Kutsal 
Kitabımız can 
alanın yerini peşi
nen bildiriyor:

Cehennem, 
cehennem I

Bu kutsal günde, 
tüm İslam alemine 
dirlik, birlik, sağ

duyu, akıl, fikir 
diliyorum.

İnsanlara 
dünyayı zindan 
edenlerin, hiç de 
İslam! olmayan 
davranışlardan 
vazgeçmelerini 
temenni ediyorum. 

Zulme uğrayan 
din kardeşlerime 
sabır, kaybettikle 
rimize Allah'tan 
rahmet diliyorum.

Umarım tüm 
insanlığın dileği 
de budur.

Bu acı tablo 
karşısında, yürek
leri hüzünlen- 
meyip bayram 
edebilenlerin 
bayramı kutlu 
olsun.

Kansız, göz 
yaşsız nice bay 
ramlara...

Borsa İstanbul'da 
Kurban Bayramı 
nedeniyle Pay 
Piyasaşı'nda 3 
Ekim'de yarım gün 
seans yapılacak ve 
8 Ekim Çarşamba 
gününe kadar işlem 
yapılmayacak. 
Borsa İstanbul 
tarafından yapılan 
açıklamaya 
göre Kurban 
Bayramı'nın resmi 
tatil olması 
nedeniyle, pazar ve 
piyasalarda uygu- 
lanacâk işlem ve 
takas esasları 
belirlendi. 
Açıklamada, Pay 
Piyasası ve Gelişen 
İşletmeler Piyasa 
sında (GİP) 3 Ekim 
2014 tarihinde 
yarım gün seans 
yapılacağı, 6 ve 7 
Ekim 2014 tarih
lerinde seans yapıl
mayacağı bildirildi. 
Her iki piyasada, 1 
Ekim 2014 tarihli 
işlemlerin takasının

8 Ekim 2014 tari
hinde, 2 ve 3 Ekim 
2014 tarihli işlem
lerin takasının ise 9 
Ekim 2014 tarihinde 
yapılacağı 
kaydedildi.
Borçlanma Araçları 
Piyasası'nda 3 Ekim 
2014 tarihinde hem 
aynı gün hem ileri 
valörlü işlemlerin 
saat 11.30'a kadar, 
tescil işlemlerinin 
ise saat 09.30’a 
kadar yapılacağı 
bildirilen açıklama
da, 3 Ekim'de döviz 
ödemeli (USD, EUR) 
DİBS'lerde takas 
yapılmayacağı, 6 ve 

7 Ekim'de ise işlem, 
tescil ve takas 
yapılmayacağı ifade 
edildi. T 
Açıklamada, Kıy 
metli Madenler 
Piyasasında 3,6 ve 
7 Ekim 2014 tarih
lerinde seans işlem
leri kesintisiz de 
vam edeceği belir
tilirken, Vadeli işlem 
ve Opsiyon 
Piyasasında (VİOP) 
3 Ekim 2014 tari
hinde yarım gün 
seans yapılacağı, 6 
ve 7 Ekim 2014 ta 
rihlerinde ise seans 
yapılmayacağı 
bildirildi.

Tüm dost ve müşterilerimizin 

Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dileriz.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 
Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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"Kalp Hastaları, Yağsız Eti Tercih Etmeli”
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Şükrü Ünal, kalp 
hastalarının her şey
den önce etin yağsız 
kısımlarını tercih 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Kurban Bayramında 
et tüketiminin arttığı
na dikkat çeken 
Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Şükrü Ünal, kalp 
hastalarının her şey
den önce etin yağsız 
kısımlarını tercih 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Anakalp Hastane 
si'nde görevli 
Uzman Dr. Şükrü 
Ünal, Kurban Bayra 
mı'nda 'Koroner kalp 
hastalığı' olarak 
tanımlanan kalbin 
kendisini besleyen 
damarlarında 
hastalık tespit 
edilen, kalp yetme
zliği ve hipertansiy
onu olan hastaların 
kalp hastalığı olsun 
ya da olmaması için 
şeker veya böbrek 
hastalığı ve koles
terol yüksekliği 
olanların da diyetler

ine dikkat etmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Diyete uymanın en 
zor olduğu zaman 
dilimlerinin 
Ramazan ayı ile 
özellikle de et ve 
sakatat tüketiminin 
çok arttığı Kurban 
bayramları olduğunu 
kaydeden Dr. Şükrü 
Ünal, şöyle devam 
etti:
"Kurban Bayramı'nın 
olmazsa- olmazı 
olan et ürünlerini yu 
karıda bahsettiğimiz 
hastalıkları olan has 
tatarımızda yiyebilir, 
fakat ölçüyü kaçır
mamak şartıyla. Her 

şeyden önce etin 
yağsız kısımları seçil 
melidir. Kuyruk yağı 
kullanılarak yapılan 
kavurma yerine 
ızgara veya haşlama 
et tercih edilmelidir. 
Karnımızı tıka basa 
doldurmaktan kaçın
malı ve mutlaka et 
yemeklerinin yanın
da sebze ve salata 
gibi bitkisel gıdaları 
da ihmal etmemeli 
yiz. Kalp yetmezliği 
ve hipertansiyonu 
olan hastalar bu 
önerilere ilave 
olarak ayrıca tuz 
tüketimini arttırma
maya da mutlaka 

dikkat etmelidirler. 
Elbette hastalarımız 
için en doğrusu her 
zamanki diyete 
bayramlarda da 
devam edebilmekte
dir. Ayrıca herhangi 
bir hastalığımız 
olmasa bile bayram
lar da dahil her 
zaman sağlıklı 
beslenme kuralları
na uymaya çalış
malıyız. Ayrıca Kalp 
rahatsızlığı olanların 
kurban vazifelerini 
yerine getirirken 
aşırı efor gerektiren 
işlerden uzak dur
maları gerektiğini 
vurgulamak isterim."

Kurban Bayramı'm 
memleketlerinde 
geçirmek isteyenler 
trafiğe takılmamak 
için erkenden yol
lara düştü. TEM 
otoyolunun Bolu 
kesiminde Ankara 
istikametine doğru 
araç yoğunluğu 
olurken, araçlar 
gişelerden bekleme 
den geçti 
TEM otoyolunun 
Bolu kesimi Ankara 
istikametinde araç 
yoğunluğu yaşan
maya başladı.
Kurban Bayramı'm 
memleketlerinde 
geçirmek isteyenler 
trafiğe takılmamak 
için erkenden 
yola çıkarken,

Ankara 
istikametinde 
yaşanan araç 
yoğunluğuna 
rağmen trafiğin 
akışında herhangi 
bir sorun yaşan
madı.
Sürücüler, 
Yeniçağa ve Gerede 
gişelerinden 
beklemeden 
geçtiler.
TEM otoyolunun 
Gerede gişelerinde 
bu akşam ve yarın 
araç yoğunluğu 
beklenirken, trafik 
yetkilileri bayram 
tatili için yola çıkan 
sürücülerin aşırı 
hızdan kaçınmaları 
uyarısında bulun
dular

SIRENA MARINE SIRENA MARINE SIR SIRENA MARINE SIRENA MARINE SIR

Kurban Bayramınızı Kutlar 
Sevdiklerinizle Beraber 
Mutlu ve Sağlıklı Günler 

Geçirmenizi Dileriz.

B Euphoria
High-TcchBııjld’Haııd-Crtılieıl.F'inish

, SIRENA MARINE THE SAILOFV.SYACH.T-
I M LJ “T
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ZGKİ KAPTAN . . __
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 

TAŞIMACILIKSAN. yE TİC. LTD. ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
Zemin dolgu ve stabilize işleri
Kazı ve nakliye İşleri

Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdı Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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Cumartesi günü başlayan ve 4 gün süren Kurban Bayramı sona erdi.Kurban Bayramı sakin geçti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

KOBANİ’NİN DÜŞME TEHLİKESİ 
TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRDI

Gemlik ve civarında Kurban Bayramı sakin 
geçti.

Her ne kadar Irak ve Suriye’deki savaşlarda IŞİD 
ile yapılan çatışmalarda İnsanlar ölüyorsa, biz de 
de bayram sürecinde karayollarında savaşlardan 
daha çok insanımız öldü.

Kurban Bayramı'nda Irak ve Suriye de kan dur
madı.

IŞİD terör örgütü İslamcı cihatçılann büyümesi 
ne neden olanlar, bugün telaş içindeler. Dev.4’de

Kamuda çalışanların 
Cuma günü de tatil 
yaptığı Kurban 
Bayramı tatili sona 
erdi. İlçemizde Kur 
ban Bayramı tatili 
huzurlu geçerken, 
vatandaşlar kurban 
kesim yerlerinde ve 
boş alanlarda kur
banlarını kestiler.
Kurban Bayramı 
tatili boyunca ilçe 
m izde herhangi bir 
olaya rastlanmadı. 
Haberi sayfa 3'de

r ı

1

Güney Doğu Kobani’nin düşme tehlikesi nedeniyle karıştı.

7 ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilılı
Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Savur ilçeleri ile Van'ın Erciş ilçe 
sinde dün saat 17.00'dan itibaren 2. emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Syf4’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
k TELAFAK 02245173310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
■ www.manastiremlak.sahibinden.com - vwvw.ilan.coin.tr/inanastireiiilak

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
vwvw.ilan.coin.tr/inanastireiiilak
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4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

• 1)iRÂa/ eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.

■■■

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA-HAFIZA TEKNİKLERİ 
ÜCRETSİZ 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

©05325592985

• Olaylara fark/ı açılardan bakmayı öğreniyorum. 
2beka oyun/arı ide dfâi/imi keşfediyorum

Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK B HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - ITALYAN PİZZA - MAKARNA

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

OUNLUK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Kurttan Bayramı sakin geçti

4 gün süren Kurban 
Bayramı ilçemizde 
sakin geçti.
Kamuda çalışanların 
Cuma günü de tatil 
yaptığı Kurban 
Bayramı Cumartesi 
günü bayram 
namazıyla başladı. 
Kurban Bayramının 

birinci günü kurban 
kesme ibadetini 
yerine getiren 
vatandaşlar, kurban 
kesim yerleri ve boş 
alanlarda kurban
larını kestiler. 
Her zaman olduğu 
gibi bilindik kurban 
kesim manzaraları 

ortaya çıktı. 
Kurban Bayramının 
birinci günü saat 
16.oo da ise resmi 
bayramlaşma 
yapıldı.
Bayram süresince 
kurban kesimleri 
devam ederken, 
ilçede huzurlu bir 

bayram havası 
yaşandı.
Belediye, kurban 
bayramı süresince 
kabristandaki 
yakınlarını ziyaret 
etmek isteyenlere 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndan saat 
başı otobüs

tahsis etti.
Bayram süresince 
İlçe Şehir Mezarlığı 
ve şehitlik ölenlerin 
yakınlarının 
ziyaretleriyle 
dolup taştı.
Kurban Bayramının 
üç günü hava kapalı 
ve serin geçerken, 

vatandaşlar kurban
larını rahatlıkla 
kesme imkanı buldu. 
Bayramın son günü 
ise havanın günlük 
güneşlik olması 
nedeniyle vatan
daşlar piknik alan- 
lannı ve sahil yer
lerini doldurdu.

Mehmet Sekin Eseni sonsuzluğa uğurladık

Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’nin eski 
muhabirlerinden ve 
Körfez FM’in kurucu
larından Mehmet 
Şekip Esen yaka
landığı amansız 
hastalıktan kurtula
mayarak yaşama 
veda etti.
Bir yıldır prostat 
kanseri tedavisi 
gören Mehmet Şekip 
Esen, 1994 yılında 
Günaydın Grubuna 
geçen Bursa 
Hakimiyet Gazete 
si’nin Gemlik muha 
birliğine başladı. 
Bu arada Sunğipek

Fabrikası’nda 
Ticaret Servisinde 
satınalmacı olarak 
da görev yapan 
Şekip Esen, fab
rikaya kuruluş yıl
larında çocuk 
denecek yaşta girdi. 
35 yıl Sunğipek 
Fabrikası’nda 
çalıştıktan sonra 
emekli oldu.
Çocuklarıyla birlikte 
bölgenin ilk özel 
radyosu Körfez 
FM’in kuruluşunda 
bulundu.
Emekli olduktan 
sonra Kayhan 
Mahallesi’nde bir

M

süre fotoğrafçılık da 
yapan Mehmet Şekip 
Esen, geçtiğimiz yıl 
amansız hastalığa 
yakalandı.
2 çocuk babası olan 
Esen, Kurban

—— W; düğün törenine katılamayan 
|â edeıerı 'na^aneâe z'ıyardı ^mı^ıerâ’ı.

Bayramı öncesi 
hastalığın 
metastas yapması 
sonucu Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Kurban Bayramı’nın 
birinci günü hayata 
gözlerine yuman, 
Mehmet Şekip 
Esen Bayramın 2. 
günü Merkez 
Solaksubaşı

Camiinde öğle 
namazından sonra 
sevenlerinin de 
katıldığı cenaze 
töreninden sonra 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

KOBANİ’NİN DÜŞME TEHLİKESİ 
TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRDI

Sam Suriye İslam Devleti (IŞİD) biri 
yandan Irak’ta bir yandan Suriye de iler
lemesini sürdürüyor.

Irak Ordusunun kaçarken bıraktığı ağır 
silahlar ile donanan militanlar, Türkiye 
sınırına kadar dayandı.

PKK’nın yan kolu olan PYD’nin deneti
minde olan Kobani’yi kuşattılar.

Kürkler direniyor. Sokak savaşları 
başladı.

Bu direniş ne kadar sürer bilinmez.
Bu nedenle Türkiye de karıştı.
Abdullah Öcalan, “Kobani düşerse, 

barış süreci de biter” diyor.
Dün kardeşi Gemlik’ten İmrah’ya gitti.
Dönüşte yaptığı açıklamaları iyi 

okuyun.
Bir yıldır Öcalan ile barış adına(!) görüş 

meler yapan AKP hükümeti, Kobani’nin 
IŞİD tarafından kuşatılması üzerine zor 
durumda.

Kürtler, sınırların Türkiye de yaşanan 
Kültlere açılmasını, gönüllü Kürt genç
lerinin IŞİD’e karşı savaşmasının önünün 
açılmasını, Türkiye’nin de

IŞİD’e karşı açık tavır almasını istiyor.
Biliyorsunuz TBMM’inde görüşülen 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye 
ye gerektiğinde asker göndermesini 
görüşmelennde HDP, AKP’nin amacının 
IŞİD değil, Esad olduğu, bu topraklarda 
Türkiye’nin güç gösterisinde bulunmak 
istediği belirterek, tezkereye sert şekilde 
karşı çıktılar.

IŞID’ın Kobani de ilerlemesi dün 
Türkiye’yi karıştırdı.
Başta tfıardiriîn ’Aızfftepe, Ytusa^Din, 

Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Savur ilçeleri 
ile Van’ın Erciş ilçesinde, Kobani kuşat
ması nedeniyle çıkan sokak olayları 
başladı.

Valilikler bu 7 ilçede sokağa çıkma 
yasağı ilan etti.

Dün İstanbul karıştı.
PKK sempatizanlarınca onlarca araç 

yakıldı, kamu mallarına zarar verildi, 
bankaların ve özel şahısların iş yerine 
saldırılar yaşandı.

Sanki Tüı'Kıye ’oıriç savaş içinde.
Bu arada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 

Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’den 
Peşmergelerin Kobani’ye geçmesi için 
izin istedi.

Öte yandan, Başbakan Ahmet Davutoğ 
lu’nun, CNN International’a verdiği 
söyleşide, "ABD’nin Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad’ı hedef alması 
halinde, Suriye’ye kara birlikleri göndere
bileceklerini” sözlerine ABD Dışişleri 
daKafT'Sözcüsü jefTr'dakC'^Bizım 
pozisyonumuz değişmedi. IŞİD’e odak
lanmış durumdayız. Suriyeli muhalifleri 
desteklemeyi kesinlikle sürdürüyoruz" 
yanıtını verdi.

Anlaşılan o dur ki, AKP hükümetinin ve 
on’larının da başındaki Cumhurbaş 
kanının hedefi IŞİD değil, Suriye Devlet 
başkanı Esat.

Ama yapılan açıklamalarına yanıt baş 
müttefikten olumsuz geliyor, Başbakan 
yalanlanıyor.

Bugünlerde Kobani için ciddi yaptırım
lar yapılmazsa, bilin ki IŞİD yanı başımız
da komşumuz olacak. Yakında 
Büyükşehirlerde IŞİD militanlarının bom
balı eylemlerinin başlayacağı uyarısı 
geliyor.

Türkiye’nin başı belada.
BaKdıifn AkP dü beıaaan'nâsıı alnının 

akıyla çıkabilecek mi, çıkamayacak mı?

yasağı ilan edildiği 
bildirildi.

aydınlatma direkleri 
devrilerek, mazot 
tanklarıyla barikatlar 
kurulan uluslararası 
İpekyolu halen 
kapalı bulunuyor. 
İpekyolu üzerine 
çıkıp gösterilerini 
sürdüren gruplara 
polis, gaz bombası 
ve tazyikli su ile 
müdahalede bulun
du. İpekyolu 
üzerindeki olaylar 
gün boyu sürerken, 
uzun araç kuyruktan 
oluştu.Nusaybin ile 
merkezinde ise 
göstericiler, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Vilayetler 
Birliği Anaokulu, 
Hükümet Konağı ve 
PTT şubesine 
taşlarla saldırıp, 
binalara hasar verdi. 
Bir dershaneye 
molotoflu saldırıda 
bulunan gösteri 
çiler, Otogar 
kavşağında bir 
aracı da ateşe ver
erek yaktı.
İlçede göstericilerin 
barikatlarla yol kap
atıp, müdahale eden

MARDİN VALİLİĞİ 
AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliğinden 
yapılan açıklamada, 
Kızıltepe ve 
Nusaybin ilçeleri 
başta olmak üzere 
ortaya çıkan şiddet 
eylemleri nedeniyle 
bozulan asayiş ve 
güven ortamının 
tekrar tesis edilmesi 
için 5442 sayılı il 
İdaresi Kanunu'nun 
11/C maddesi 
gereğince Kızıltepe, 
Nusaybin, Derik, 
Mazıdağı, Dargeçit 
ve Savur ilçelerinde 
saat 17.00 itibarıyla 
ikinci bir emre kadar 
sokağa çıkma 
yasağı ilan edildiği 
belirtildi.

NUSAYBİN'DE 
OKULLARA 
SALDIRILDI, İPEK 
YOLU KAPATILDI

Mardin'in Nusaybin 
İlçesi'nde dün gece

polislerle çatış
maları sürüyor.

KIZILTEPE'DE 
16 YARALI 
Mardin'in Kızıltepe 
İlçesi'nde esnaflar 
kepenk açmazken, 
olaylar gün boyu 
sürdü.
İlçe merkezinde gös
teri yapan gruplar 
yolları kapatırken bir 
grup ise uluslararası 
Ipekyolu'nu barikat
larla kapattı.
Polis, molotof ve taş 
atan göstericilere 
gaz bombası ve 
basınçlı su ile 
müdahale etti.
Çıkan olaylarda 16 
kişi yaralandı.

HÜDA-PAR'A 
POMPALI İLE ATEŞ 
AÇILDI 
Kızıltepe'deki olay
larda Hüda-Par ilçe 
binasına pompalı 
tüfekle ateş açıldığı 
iddia edildi. Parti 
yetkilileri açılan 
ateşte 2 kişinin 
yaralandığını 
söyledi.

Güney Doğu Kobani’nin düşme tehlikesi nedeniyle karıştı.

1 İM Sliljl ClilM İMİ İlil UİMi
Mardin'in Kızıltepe, 
Nusaybin, Derik, 
Dargeçit, Mazıdağı, 
Savur ilçeleri ile 
Van'ın Erciş 
ilçesinde dün saat 
17.00'dan itibaren 2. 
emre kadar sokağa 
çıkma yasağı ilan 
edildi 
Mardin'in Kızıltepe, 
Nusaybin, Derik, 
Dargeçit, Mazıdağı, 
Savur ilçelerinde 
valilik kararıyla saat 
17.00'dan itibaren 
ikinci bir emre kadar 
sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi. 
Sokağa çıkma 
yasağı ilçelerde 
polis, camiler ve 
belediyelerden 
yapılan anonslarla 
halka duyuruldu. 
Mardin'in ilçelerinin 
ardından Van’ın 
Erciş ilçesinde de 
sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi.

ERCİŞ'DE DE 
SOKAĞA ÇIKMA 
YASAĞI

Van’ın Erciş 
ilçesinde sokağa 
çıkma yasağı ilan 
edildi. Van 
Valiliğinden yapılan 
açıklamada, IŞİD 
protestoları 
nedeniyle çıkan 
olaylar sonucu 
saat 18.00’den 
itibaren ikinci 
bir emre kadar 
sokağa çıkma

BftSSAĞUCl
İLÇEMİZİN ESKİ GAZETECİLERİNDEN 

BURSA HAKİMİYET GAZETESİ MUHABİRLERİNDEN, 
KÖRFEZ FM KURUCULARINDAN 

GÜZEL İNSAN

MEHMET ŞEKİP ESENİN 
ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÜZÜNTÜMÜZ DERİNDİR. 

MERHUMA TANRI’DAN RAHMET, 
KEDERLİ AİLESİ VE YAKINLARINA 

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
Serap & Kadri GÜLER

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mustafa Emre Özgen 
ozgen.me@gmail.com

Duşungu

Balıkpazarı’nda Bir Kilise, Panagia Pazariotissa
Geçtiğimiz Cumar 

tesi, Gemlik adlı 
yolcu gemisinden 
ve bu geminin bir 
Fransız filmine 
nasıl konuk olduğu 
nu anlatmıştık.

Gemlik için bu 
küçük bir ayrıntı. 
Bana kalırsa ilçenin 
bir parçası, Gemlik’i 
yüceltmez, aksine o 
filmi bizim için 
değerli kılar. Çünkü 
bir filme dahil 
olmaktan çok daha 
önemli özellikleri 
var Gemlik’in.

Biraz araştırmaya 
başlayınca, bir iki 
kitap karıştırınca, 
ilçenin tarihi ile 
ilgili bir çok ilginç 
ayrıntıya rastlamak 
mümkün.

Gemlik’i Gemlik 
yapan bir çok tarihi 
ve kültürel, doğal 

miras var çevre 
mizde. Asırlık 
çınarlar, pek bakım
lı olmayan ve ne 
yazık ki atıl durum
daki çeşmeler, eski 
evler, yüzlerce yıllık 
tarihi kalıntılar, 
eserler...

Bunların hepsi 
birer araştırma 
konusu.

Panagia Pazari 
otissa Kilisesi

Bu hafta biraz 
daha göz önünde 
olan bir yapıdan 
bahsetmek istiyo
rum. Balıkpazaarı 
Yeni Camii.

Ya da eski adıyla 
Panagia Pazario 
tissa Kilisesi!

Bu gün oldukça 
işlek olan 1 No’lu 
Cadde üzerinde 
bulunan Balıkpazarı 
Camii, Gemlik’in en 

çok gözönünde 
olup, geçmişi ile 
ilgili en az fikre 
sahip olunan 
yapılarından biri.

Balıkpazarı kahve
hanelerinin hemen 
yanında, etrafındaki 
bir çok dükkan ve 
apartmanın arasın
da sıkışıp kalan, 
adeta bulunduğu 
yere sinmiş olan bu 
yapı, uzun yıllar 
Gemlik’te yaşayan 
gayri müslimlere 
ibadethane vazifesi 
görmek amacıyla 
kilise olarak inşa 
edilmiş. 
Kaynaklarda yapım 
tarihi tam olarak 
bilinmemekle birlik
te 1922 yılında 
Gemlik’in kurtu
luşundan sonra 
camiye çevirildiği 
biliniyor.

Pek sanat tarihi 
bilgisi olmayan bir 
vatandaş bile 
yapının uzaktan 
bakınca cami özel
liği taşımadığını 
anlayabilir.

Üstelik kilise 
olarak inşa 
edildiğinden, kıble 
yönüne bakmayan 
yapıda vatandaşlar 
namaz kılmak için 
biraz sola dönmek 
zorundadır.

Yapının cenaze 
törenleri için uygun 
ve kullanılabilecek 
bir avlusu da 
bulunmuyor.

Panagia 
Pazariotissa 
Kilisesi, ya da kur
tuluştan sonraki 
adıyla Balıkpazarı 
Yeni Camii, çeşitli 
kaynaklarda kendi 
ne yer bulabilmiş. 
Yapının mimari 
özelliklerine kolay
ca ulaşmak 
mümkün.

Bursa Basım’nda 
Panagia Pazariotis 
sa

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nin inter
net sayfasında da 
yapının özellikleri 
ayrıntılı biçimde

verilmiş. Sayfada, 
yapı hakkında 
“Gemlik'te Balıkpa 
zarı mahallesinde 
kiliseden 
dönüştürülmüş 
cami. Yapının kilise 
adı "Panagia 
Pazariotissa"dır, 
halk arasında "Yeni 
Cami" adıyla da 
anılır, Yapım tarihini 
belirleyen yazıtı 
yoktur, sonradan 
konulan Türkçe 
yazıtından 1922'de 
Gemlik’in kurtu
luşunun ardından 
camiye dönüştürül 
düğü anlaşılmak
tadır. Doğu-batı 
doğrultusunda 
dikdörtgen planlı 
yapı, gelişmiş 
kapalı Yunan haçı 

şemasını yansıtır” 
bilgilerine yer veril 
m iş.

Yapı ile ilgili ayrın
tılı mimari bilgilere 
www.bgc.org.tr 
sitesinde Balıkpaza 
rı Camii ya da 
Panagia Pazariotis 
sa Kilisesi kelimele 
rini aratarak ulaş
mak mümkün.

Balıkpazarı Yeni 
Camii, sıkışıp 
kaldığı binaların 
arasında tarihi var
lığını sürdürmeye 
çalışıyor.

Kilise olarak inşa 
edilmiş olmasına 
rağmen, daha uzun 
yıllar cami olarak 
hizmet etmeye 
devam edecek gibi 
görünüyor.

Resmi bayramlaşma yanıldı
Gemlik Belediye 
Başkanlığının ev 
sahipliğinde yapılan 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Bayramlaşma 
töreninde protokol 
üyeleri sivil toplum 
örgütü yönetici
lerinin yanı sıra 
halkla buluştular. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda 
organize edilen 
Bayramlaşma 
töreninde, Gemlik 
Kaymakam vekili 
Selman Yurdaer, 
Garnizon Komutanı 
İbrahim Altınbaş, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, ilçe Emniyet 
Müdürü Ramız 
Erçetin ve İlçe 
Müftüsü Muam 
mer Turan vatan
daşları kapıda

karşılayıp, Kurban 
Bayramlarını kut
ladılar
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Vedat Büyükgölci 
gezli ve Ahmet 
Avcı’nın yanı sıra 
siyasi parti temsilci
leri, bazı belediye 
meclis üyeleri, 
sivil toplum örgütü 
yöneticileri,

muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Kokteyl ile renkle
nen bayram laşma 
töreni, sohbet hava 
sında gerçekleşti. 
Tören sonrasında 
protokol üyeleri 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü, 
Jandar ma Bölük 
Komutanlığı ve 
Cezaevini ziyaret

ettiler.
Yapılan açıklama 
da ise ülkemizin 
ve tüm İslam 
âleminin yanı sıra

Gemliklilerin de 
kurban bayramı 
kutlanırken, barış ve 
huzur ortamında 
nice bayramlar 
geçirilmesi 
temennisinde 
bulunuldu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
-j . j __________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——

mailto:ozgen.me@gmail.com
http://www.bgc.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HilMlMNUtİin
Gemlik ekibi yeni 
sezonda giyeceği 
formaların arkasına 
Gemlik Gübreyi 
alarak başarıyı 
hedefliyor.
Gemlik Gücüm 
Sporun bu günlere 
gelmesinde büyük 
emeği bulunan 
Yıldırım Holding 
başkan yardımcısı 
Mehmet Yıldırım ve 
Gemlik Gübre 
Genel Müdürü Ali 
Galip Küreksiz 
2014-2015 sezonun
da da Türkiye 
Basketbol 3 liginde 
mücadele edecek 
Gemlik Gücüm 
Spora destek ver 
meye devam edi 
yorlar.
Gemlik Gücüm 
Spor basketbol 
takımı zor şartlar 
içerisinde kurularak 
zaman içerisin de 
yapılan doğru plan
ları ve projeleri ya 
pan bir anlayış ile 
yönetilmesi kısa za 
manda basketbolü 
ilçeye sevdirdi. 
Gemlik Gübre 
Genel Müdürü Ali 
Galip Küreksiz, 
“Son derece önemli 
bir sezon geçire
ceğiz. 2013-2014

sezonunda 2.ligi 
şansızlık eseri kaçır 
dik. Yeni sezonda 
Gemlik Gücüm Spo 
run ilçemizi daha iyi 
temsil etmesi adına 
biz de desteğe de 
vam ediyoruz. 
İnanıyoruz ki bu 
sene güçlü rakiple 
re karşı halkımız ile 
bütünleşerek arzu
lanan hedefe hep 
birlikte ulaşacağız. 
Gücüm Spor Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş ile yapılan 
anlaşma gereği 
2014-2015 sezonun
da forma arakasın
da Gemlik Gübre 
logosu ile mücade 
le edecek olması 

bizleri gurur
landırıyor" dedi. 
Gemlik Gücüm 
Spor Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş, “Geçtiğimiz 
yıl istediğimiz yerde 
olmasa da başarılı 
bir sezon geçirdik. 
Gemlik halkının 
bize vermiş olduğu 
desteği de arkamıza 
alarak başlayacağı 
mız yeni sezonda 
TB2’nci lig, TBl’inci 
lig gibi ciddi hede
flerimiz var. Biz Ön 
çelikle planlarımızı 
hedeflediğimiz şe 
kilde takımımızı lige 
hazırlıyoruz. Bu 
sene inşallah 2’nci 
lige yükselerek

IMıaM:

ilçemize yeni bir 
heyecan yaşatmayı 
canı gönülden arzu 
ediyoruz.
Bu hedeflerimize 
ulaşmamız 
konusunda bize 
destek olan Yıldırım 
Holding ailesine 
ilçemiz adına 
teşekkür ederim. 
Geçen seneki 
kadroda bulunan 
oyuncuların bir 
kısmı ile yeniden 
anlaşma sağlayarak 
yaptığımız 6 trans
fer ile yeni sezona 
daha da güçlü 
hazırlanarak bize 
güvenleri mahcup 
etmeyeceğiz” dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan yeni stadyum tamamlanma aşa
masına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, çatı kaplaması süren ve 
koltuk dizaynları netleştirilen stadyumun 
yeni sezonda karşılaşmalara hazır hale 
geleceğini söyledi.
Spor yatırımlarında tüm kentleri geride 
bırakarak, Bursa’yı Türkiye’de ilk sıraya 
yerleştiren Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan yaptırılan yeni stadyumda açık ve 
kapalı tribünlerde kullanılacak koltuk şekil
leri belirlendi. UEFA’nın son kriterlerine 
uygun olarak inşa edilen ve tamam
landığında dünyanın sayılı stadyumları 
arasına girecek olan 45 bin kişilik yeni 
stadyumda, çatı kaplamaları da son aşa
maya girdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın ile birlikte 
stadyumda devam eden çalışmaları yerinde 
inceledi. Büyükşehir Belediyesi ‘bürokrat
larıyla birlikte stadyumda kullanılacak 
koltukları belirleyen ve çatı kaplamalarında
ki son durumu kontrol eden Başkan Altepe, 
Bursa’nın yeni sembolü olacak en önemli 
anıtsal yapılandan biri olan stadyumdaki 
çalışmaların yeni sezona kadar tamam
lanacağını 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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fltafimaı/anöğreimenenıiihenılislikyoluacılıyor
Milli Eğitim Bakan 
lığı (MEB), atanmayı 
bekleyen öğretmen 
adaylarını farklı sek
törlere yönlendir 
mek için çalışma 
başlattı 
Bakanlık, ilgili 
mevzuatta değişiklik 
yaparak öğretmen 
adaylarına mühen 
dişlik ve diğer alan
larda istihdam yol
unu açmayı 
hedefliyor.
MEB, son 10 yılda 
457 bin 996 öğret
menin atamasını 
gerçekleştirdi.
Eğitim fakültesinden 
mezun olan ve 
KPSS alan testinden 
yeterli puanı alarak 
atanmayı bekleyen 
öğretmen adayı

sayısı ise 240 bin 
dolayında.
YÖNETMELİK 
DEĞİŞİYOR 
Fen-edebiyat fakül
tesinde okuyan 
öğrencilerin farklı 
sektörde çalışması
na izin veriliyor. 
Eğitim fakültesinden 
mezun olan öğren
ciler ise ilgili mevzu
at gereğince yalnız
ca “öğretmenlik” 
yapabiliyor. Fen- 

edebiyat fakül
tesinde eğitim alan 
kimya bölümü 
öğrencisi, kimyager 
olarak özel sektörde 
veya kamuda iş 
imkânı bulurken; 
aynı fırsat eğitim 
fakültesinden kimya 
öğretmenliği 
mezunu olan 
kişilere verilmiyor. 
Bunu düzeltmek 
isteyen bakanlık, 
yönetmelikte bazı 

değişiklikler yapmak 
için kolları sıvadı.
Yönetmelikte yapıla
cak birinci değişik
likle öncelikle eğitim 
fakültelerinin müfre
datına, öğretmenlik
te okutulmayan 2 
veya 3 ders 
eklenecek.
Bu sayede öğret
menlik ve ilgili 
bölümleri (fizik, 
kimya gibi) okuyan 
öğrencilerin eğitimi 
eşitlenecek.
Yönetmelikte, bir 
başka değişiklik 
daha gerçekleştirile
cek. Eğitim fakültesi 
mezunlarının (öğret
menlerin), diğer 
alanlarda çalış
malarının önü açıla
cak.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■ 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VER6NA MERMER 
TEL:5142021

KİRALIK
RESTAURANT
FAAL DURUMDA 

KİRALIK 
RESTAURANT 

0532 294 98 26

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
(OMlNEll- 
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

B1M
ÇUKURBAHÇE BİM CİVARI 5. KAT 

TERASLI 90 M2 3 ODA SAHİBİNDEN 
ACİLSATILIKTIR.FİYATI32.000TL 

0 506 584 25 57 (SAAT IZ.oo den sonra)

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

T MA|
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
9 2245136111 
95324936377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Elde kalan Manlıtlar için deulet tellili!
Tarım Bakanlığı bu 
yıl elde kalan kur
banlıkların Et ve Süt 
Kurumu tarafından 
kilogramı 10.5 liraya 
alınabileceğini 
açıkladı.
Kurban pazarlarında 
13 liradan satılan 
kurbanlıklar için 
belirlenen fiyatın 
düşük olduğunu 
belirten sektör tem
silcileri, açıklanan 
rakamla üreticinin 
zarar edeceğini 
ancak özel sektörün 
fiyatları daha da

pazarlarında elde 
kalan kurbanlıklar 
için alım fiyatı açık
layan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık

aşağı çekmesinin 
engellenmiş olduğu 
belirtildi.
Kurban bayramı 
sonrasında hayvan

Bakanlığı, Et Süt 
Kurumu’nun 
(ESK)canlı hayvan 
ahmlarında kilogram 
başına ortalama 
10.50 TL ödeyeceği
ni ifade etti.
Kurban pazarlarında 
canlı hayvanın kilo
gram fiyatı 12.5-13.5 
TL seviyesinde 
olurken belirlenen 
fiyatın düşük 
olduğunu söyleyen 
Türkiye Ziraatçılar 
Derneği Başkanı 
İbrahim Yetkin, hay
van sahiplerinin kur-

ban pazarlarında 
kalan kurbanlıkları 
bu fiyata özel sek
töre de satabileceği
ni söyledi. Ancak 
ESK’nın alım fiyat
larının taban fiyat 
belirlenmesi 
konusunda iyi bir 
çalışma olduğunu 
anlatan Yetkin, 
“Özellikle batı böl
gelerine gelen hay
vanlar için çok fazla 
nakliye parası 
ödeniyor. Elde 
kalanları geri 
götürmek de ayrı bir

maliyet oluşturuyor. 
Bu yüzden geri 
götürmektense hay
vanlarını kuruma 
satmayı düşünebilir
ler. Ancak bu fiyata 
hayvanlar satılırsa, 
üretici zarar etmiş 
olur. Bu sebeple 
ESK’ya çok fazla 
hayvan satılacağını 
düşünmüyorum. 
Kalan hayvanları 
açıklanan fiyatın çok 
az daha üzerine özel 
sektörün alabileceği
ni düşünüyorum” 
dedi.

Talih kuşunun yeni yuuası kuruluyor
Net Şans-Hitay 
Ortak Girişim 
Grubu, 2 milyar 755 
milyon dolar teklif 
verdiği şans oyun
ları lisansının verile
ceği şirket bu ay 
kurulacak.
Şans oyunları 
özelleştirmesi kap
samında kurulacak 
şirket için sona 
gelindi. Net Şans- 
Hitay Ortak Girişim 
Grubu, 2 milyar 755 
milyon dolar teklif 
verdiği özelleştirme 
kapsamında şans 
oyunları lisansının 
verileceği şirket bu 
ay kurulacak. 
Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun, 
Milli Piyango 
İdaresine ait şans 
oyunları lisansının 
Net Şans-Hitay

Ortak Girişim 
Grubu'na 10 yıl 
süreyle verilmesini 
onaylamasının 
ardından gözler 
yeni kurulacak şir
kete çevrildi. 
Net Holding kay
naklarından alınan 
bilgiye göre, ismi 
belirlenen, ancak 
tescil işlemleri 
tamamlanmadığı 
için açıklanmayan 
şirketin kuruluş 
çalışmaları devam 
ediyor. Çalışmaların 
bayram sonrasında 
tamamlanması ve 
bu ay içinde şir
ketin kurulması 
planlanıyor. Daha 
sonra da paraf 
edilme sürecine 
geçilecek. 
Şirket ile.Milli 
Piyango İdaresi ve

Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı arasında 
parafe edilecek 
İisans sözleşmesi 
Danıştay'a gönder
ilecek. Lisans 
sözleşmesinde, 
Danıştay'ın onayı ya 
da yapacağı 
değişiklikler sonu
cunda oluşacak 
nihai metin imzaya 
açılacak. Ödeme 
tercihine göre 
ödeme yapılması ve 
diğer yükümlülük

lerin yerine getir
ilmesinden sonra 
lisans sözleşmesi 
imzalanarak yürür
lüğe girecek.
Lisans bedeli lira ve 
dolar olarak 
ödenebilecek. Ortak 
girişim, bu konuda
ki tercihini dolar 
olarak ifade etmişti. 
Lisans 
sözleşmesinin 
bedeli imza tari
hinde KDV dahil 
peşin olarak 

ödenebileceği gibi 
bedelin yüzde 4O'ı 
ile KDVnin defaten, 
bakiye tutar ise 
hesaplanacak faizle 
birer yıllık vadel
erde üç eşit taksitte 
olmak üzere 
ödenebilecek. 
Devir-teslim için 
imzalar atıldıktan ve 
Danıştay süreci 
tamamlandıkta 
sonra 360 günlük 
süre bulunuyor. 
Özelleştirmenin 
kapsamı 
Özelleştirme, 
karşılığı nakit olmak 
üzere, şans oyun
larını planlama, ter
tip etme ve çekiliş 
düzenleme hakkı 
Milli Piyango 
İdaresine ait piyan
go, hemen kazan, 
on numara, şans 

topu, sayısal loto ve 
süper loto ile ilgili 
mevzuat 
çerçevesinde izin 
verilebilecek benzer 
şans oyunları lisan
sının topluca devri
ni içeriyor.
Lisans sahibi, 10 yıl 
lisans süresince her 
takvim yıh için elde 
ettiği hasılattan 
yüzde 25, diğer 
gelirlerin brüt tutarı 
üzerinden de yüzde 
28 pay alacak.
Şirket, Milli Piyango 
İdaresi tarafından 
pazara sunulmuş 
mevcut oyunları 
oynatmaya ve söz 
konusu oyunlara ait 
logoları ve isimleri 
kullanmaya devam 
edebileceği gibi 
pazara yeni oyunlar 
da sunabilecek.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4991 

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)

GEIIİKSİKEHASİİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:30- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

19:30-20:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE { 1 W1
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA \ , M

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN £3 ftİK
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I
Pasta -Meşrubat'Çerez
Piyanist +î>J Performans
Saten Sandalye Giydirme 
Nifak Masası - Vb/fan gösterisi

İnternetten Cnnh Vupn- Sahne - iş ıh gösterisi 
Servis ve ekiptnan/ar -Sürprizoosfer Her 

www.gemliliinilton.com
1A facebook/miltondugunBaT A plus.google.com/miltondugun

aP Hükümet Konaği karşisi
,-!► Tel : 513 10 71 GEMLİK

4-^- tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz.---

& FATURA #
JM SEVK İRSALİYESİ # 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83.

http://www.gemliliinilton.com
plus.google.com/miltondugun


_IR MARKA

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ ALIM

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT

Y> YİĞİT İNŞAAT
V YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 
Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 

deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 
ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 

doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 
BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK
SERAMİK

CAM MOZAİK
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM

ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 3164 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyif Durunu GÜNÜN EN KEYİFLİMOLASI...
HARA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 /| Qfi

JMİK\ HAFİ» İÇİ 06.30tl2.Q0 KAHVALTIM4.UU V

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA - HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI-REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok NO: 3 GEMLİK Z BU.RSA.Je^O.:224.5120'100'WWW.elitmola.com - info@elitmola.com
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

unmi/.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

THK Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, Gemlik halkına teşekkür enL

THK. 2 bin 627 adet deri looladı Kobani eylemlerimle 
lükisiyasanıınıyiiinli

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ÜLKEYİ YAKIYORLAR
PKK'lı ve sempatizanı hainler, Türkiye’nin bir 

çok kentinde, kürt kenti Kobani’nin IŞİD militan
lan tarafından kuşatılmasına tepki olarak yakıyor, 
yıkıyorlar.

Dün, ölü sayısı 16’ya yükseldi.
Hainler, beslendikleri bu topraklarda, polise 

askere molotof kokteyl atıyor, kamu mallarını 
yakıyor, okullara saldırıyor, bankalan, kamu 
binalarını, işlerine, araçları yakıyorlar.

Türkiye bir iç savaş görüntüsünde.
Güneydoğu illeri, Türkiye’nin kontrolünden çık

mış durumda. Kim ne derse desin bu böyle. 4’de

Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, Kurban Bayramı’nda kuru
ma yapılan deri bağışlarına teşekkür etti. 
Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, gazetemize yaptığı açıkla
mada, Türk Hava Kurumu’nun yaşamsal 
gelirleri için yürüttüğü kurban derisi topla 
ma kampanyasında Gemlik’te kurban bay 
ramı süresince 2 bin 85 adet koyun, 347 
adet keçi, 195 adet sığır derisi toplan 
dığını söyledi. Haberi sayfa 3’de

İŞİ D'in Kobani'ye 
saldırılarını protes 
to için yapılan 
eylemlerde 16 kişi 
öldü, çok sayıda 
kişi yaralandı. 
Kobani’ye yönelik 
IŞİD saldırılarının 
protesto edildiği 
eylemlerde kan

aktı, Türkiye savaş 
alanına döndü. 
Diyarbakır’da 8, 
Mardin’de 3, 
Siirt’te 2, Van'da 1 

ve Bat man’da 1 
kişi, grup lar 
arasında çıkan 
çatışmada öldü. 
Haberi sayfa 5’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

l www.manastiremlakgemlik.com
TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

www.manastirernlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://WWW.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unmi/.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastirernlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


Beyin 
Atölyesi

HHVni BEVİn ATÖLYESİ I
14-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 

GELİŞTİRMENİNEN ÇÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Q HiÂlıal elsiJz/iğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
• 2>eAz oyun/arı ile üretkenliğimiye/iştiriyorum 
® Olaylarafark/ı açı/ardan kakmayı öğreniyorum.

Zeka oyun/arı i/e dt/i/imi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ
ÜCRETSİZ

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

_ _ _ ©0 532 559 29 85 
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK BHAYALBEYİNÂTÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA
VİgLUHHdmHIlllimîütnSRIM® te*-

J w
■L

I Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek
ı" için hizmetinizdeyiz....

i Lhl
EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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MEHMET SEKİP ESEN

THK Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, Gemlik halkına teşekkür etti.

IH k, 2 lı in 62} adet deri loplaıiı
Bayramlar sevinç günleri... Sevinç 

günlerindeki ölümler geride kalanlara 
onulmaz acılar veriyor.
Bayramlar sevinç yerine hüzüne 

dönüşüyor.
Geride kalanlar böylesi acıyı ömür 

boyu bayramlarda bir başka yaşıyor.
Acılar yürekleri dağlıyor.
Gözlerden akan yaşlardan göz 

pınarları adeta kuruyor.
Böylesi acıya uğrayanlar için yaşam 

çok zor.
Allah, kimselere bayram günlerinde 

ölüm vermesin...
Sevinç günlerinde geride kalanlara 

acı yaşatmasın.
Bu yıl Kurban Bayramı’nda benim 

bildiğim kadarıyla dört hemşehrimizi 
yitirdik.

Bayramın ikinci günü Mehmet Şekip 
Esen’i ebedi yolculuğuna uğurladık.

Mehmet Şekip Esen, Sunğipek 
Fabrikamızın Ticaret Servisinde 
uzun yıllar alım memuru olarak görev 
yaptı; oradan emekli oldu.

Sağlam karakterli, dürüst, namuslu, 
alçak gönüllü, kibar bir arkadaşımız, 
gazeteci olarak meslektaşımızdı 
Mehmet Şekip Esen.

Bursa yerel basınının uzun yıllar 
Gemlik muhabirliğinde bulundu.
Gemlik’in ilk radyosu Körfez FM’i 

kurdu.
Resim stüdyosu ile Gemlik insanına 

fotoğraf sanatçısı olarak hizmet 
verdi.
Her Gemliklinin, efendiliği, cana 

yakınlığı sakin ve sessizliği ile 
tanıyıp takdir ettiği sevip saydığı bir 
emekçiydi.
Yurtsever, geleneklerine ve 

Cumhuriyet değerlerine bağlı, Gemlik 
sevdalısı arkadaşımızın kaybı, 
halkımız ve yerel basın camiasında 
ouy İJk üzürftü yarâftı.

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet ve 
bağışlanmasını, dost, arkadaş ve 
akrabalanna sabırlar diliyor, acılarını 
paylaşıyorum.

Mekanın cennet olsun, şen ve 
ğclıery'ü2ıu afaaöaşım.

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

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : <0.224) S13 96 83 Fax : 813 35 95

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Kurban 
Bayramı’nda 
kuruma yapılan 
deri bağışlarına 
teşekkür etti. 
Gökhan Özler, kuru
mun şube saymanı 
Aylin Çelik ile birlik
te yaptığı açıklama
da, orman yangın
ları ile havadan 
mücadele, hava 
ambulansı hizmet
leri, havacılık 
akademisi ve 
sanayisinin 
gelişmesinde 
önemli faaliyetleri 
olan Türk Hava 
Kurumu’nun 
yaşamsal gelirleri 
için yürüttüğü kur
ban derisi toplama 
kampanyasında 
Gemlik’te kurban 
bayramı süresince 
2 bin 85 adet 
koyun, 347 adet 
keçi, 195 adet sığır 
derisi ile önemli 
katkılar veren 
Gemlik halkına 
teşekkür etti.

Ortıanaan Belediyesinin 
BiitçesH9 Milyon

Orhangazi Belediye 
si'nin 2015 yılı tah
mini bütçesi 49 mil 
yon 293 bin 870 lira 
olarak belirlendi. 
Belediye meclisi, 
ekim başında 
yapılan birinci bir
leşimde komisyon
lara havale edilen 
konuları görüşmek 
üzere ikinci kez 
toplandı. Asil Çelik 
A.Ş.'nin fabrika 
binasını büyütmek 
için talep ettiği plan 
değişikliği ile özel

okul arsasıyla ilgili 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin aldığı 
karara yapılan itiraz 
mecliste görüşül 
medi. Ay başında 
görüşülüp incelen
mek üzere Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'na havale edilen 
Orhangazi 
Belediyesi'nin 2015 
yılı tahmini bütçesi 
görüşüldü. Tek tek 
okunan gelir ve 
giderler ayrı ayrı 
oylandı.

61 yaşındaki hastaya
yapay kalp lakımı

Uludağ Üniversite
si (UÜ) Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi, 
Bursa'da ilk kez 61 
yaşındaki Hicabi 
Ozen'e yapay kalp 
taktı. Zorlu ameliy
at ardından sağlığı
na kavuşan özen, 
"3 kez kalp krizi 
geçir dim. Ameliyat 
oldu ğumu dahi 
anlama dım. Şu an 
sağlığım çok iyi" 
dedi.
Bursa'da ilk yapay 
kalp nakli UÜ Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi 
bölümü tarafından 
gerçekleştirildi. 
İstanbul'da oturan, 
9 yıldan bu yana 
kalp hastası olan ve 
organları iflas etm
eye başlayan Hicabi 
özen'e, dakikada 10 
litre kan pom-

palayabilen, pille 
çalışan yapay kalp 
takıldı. Özen, yak
laşık 5 saat süren 
ve başarılı geçen 
ameliyat ardından 
hastanede gözetim 
altında tutuluyor. 
Nakil ile ilgili bil
gilendirmede bulu
nan UÜ. Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. İrfan 
Kırıştıoğlu, 
operasyonun 
Bursa'da ilk kez 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
tarafından gerçek
leştirildiğini söyledi.

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

Güne Bakı; Ha alt tüsiint taşlı salim
ÜLKEYİ YAKIYORLAR

Bu bölgede hükümetin hatalı poli
tikaları nedeniyle, poliste askerde 
görev yapamıyor.

Sokak çeteleri, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin polisine askerine kafa 
tutuyor.
Sokaklardaki PKK çeteleri, PKK 

destek çişi kürt siyasetçileri AKP 
hükümeti döneminde elde ettikleri 
siyasi başarıları nedeniyle gemiyi 
azıya almışlardı.
Dökülen kanı durduracağız diye 

başlatılan girişimlerde elde edilen 
sonuç bu.

Kobani’yi Türk askeri kuşatmadı.
Kendilerini savunamayan Kürtler, 

bunun acısını bizlerden çıkarmak 
istiyorlar.
Kürtlerin baş müttefiki, Kuzey Irak 

Bölgesel Kürdistanını kurduran, 
Irak’a kürt kökenli Taliban iyi 
Cumhurbaşkanı seçtiren ABD neden, 
Irak ve Suriye’deki bu vahşeti yalnız 
havadan yaptığı saldırılarla durdur
mak istiyor.
Irak’a asker çıkarıp, Saddam rejimini 

deviren ABD ve müttefikleri, bu sonu
cun baş sorumlusudur.
Irak’tan sonra Suriye’yi de 

karıştırdılar.
Bugünkü manzara onların eseridir.
Şimdi, ateşe Türk askerini atmak isti 

yorlar.
AKP hükümeti de bir yandan PKK 

ile barış görüşmeleri yaparken, öte 
yandan, IŞI D neyse PKK ve Esad da 
odur diyor ve kara harekatı için 3 
hedef gösteriyor.
AKP Kobani düşerse ne yaparsa 

yapsın Barış Süreci’ni sürdüremez.
Türkiye bir taraftan PKK’nın yurt 

genelinde çıkaracağı olaylar, öte yan
dan IŞİD militanlarının eylemlerine 
gebe olacaktır.

Tezkerenin başımıza ne gibi belalar 
açacağını önümüzdeki süreçte birlik
te yaşayacağız.

Bursa’da, içerisinde 
yaklaşık 70 kişinin 
bulunduğu belediye 
otobüsü kimliği 
belirsiz kişi ya 
da kişilerce 
taşlandı.
Saat 15.45 sularında 
Bursa-Ankara 
karayolu Deliçay 
Köprüsü mevkiinde 
meydana gelen 
olayda Mustafa D. 
idaresindeki 
16 JPY 77 plakalı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
olan Burulaş’a 
ait şehir içi yolcu 
otobüsüne 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişiler taş attı.

GBOUPAMASİfiOBTAA.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirketimizle acente arasında yapılan 
17.10.2011 tarihli acentelik sözleşmesi ile 
Sözleşmeye müsteniden tanzim olunmuş ve 
Bursa 3. Noterliği’nden 17.10.2011 tarih, 
22695 yevmiye sayılı Umumi Vekaletname ile 
Şirketimizin Gemlik/Bursa’da Acenteliğini 
ifaya yetkili UÇKÂRDEŞLER SİGORTA ARA
CILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTI. Acenteliğinin bu 
sıfat ve yetkisinin Şirketimizce Bursa 3. 
Noterliği’nden tasdikli 03.01.2013 tarih, 
00188 sayılı fesih name ile geri alındığı, 
sözleşmelerin ise feshedildiği Sigorta 
Murakabe Kanunu Hükümlerince ilan olunur.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, yurt 
genelinde yapılan ve 
sokakları savaş 
alanına çeviren - 
Kobani protestoları 
ile ilgili yapılan 
kritik güvenlik 
zirvesi sonrası açık
lamalarda bulundu. 
Başbakan 
Davutoğlu, Kobani 
protestoları ile ilgili, 
"Kamu düzeni her 
ne suretle olursa 
olsun sağlanacaktır, 
bütün güvenlik 
birimlerine talimat 
verilmiştir." 
ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ 
TALİMAT VERİLDİ" 
Davutoğlu, "Sakın 
ola ki kargaşa 
ortamına sürüklen
meyin. Güvenlik 
toplantısına katılan- 
lara gerekli talimat 
verildi. Kamu düzeni 
sağlanacaktır. 
Çözüm sürecinin 
arkasına saklanarak 
yapılan provokas 
yona izin verile
mez." dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ 
KURBAN ETMEYİZ" 
Başbakan, "Çözüm 
sürecini garanti ede-

Yaklaşık 70 
kişinin bulunduğu 
otobüste yolcular 
yara almadan kurtu
lurken aracın camı

otobüste 
inceleme yaptı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

kırıldı.
Sürücünün bilgi 
vermesi üzerine 
olay yerine 
gelen polisler,

TOPLUMA ÇAĞRIcek temel unsur 
kamu düzenidir. 
Kimse manipülas 
yona izin veremez. 
Hiçbir vandalizme 
çözüm sürecini kur
ban vermeyiz ama 
hiçbir vandalizme 
müsamaha verme 
yiz." dedi.

"SORUMLULAR 
HESAP VERECEK"

Ahmet Davutoğlu, 
"Anlık temaslarla 
her bir olay tespit 
edilecek, sorumlular 
mutlaka hukuk 
karşısına çıkarıla
cak. HDP eğer siyasi 
partiyseniz, kim
liğinizi demokrasi
den ve barış içinde 

siyaset yapmadan 
ortaya koy
malısınız." şeklinde 
konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA 
SESLENİYORUM..."

Başbakan Davutoğ 
lu, "Ana muhalefet 
partisine sesleniyo
rum, Kılıçdaroğlu 
şiddetten yana mı 
huzurdan yana mı, 
tavrını ortaya koy
malı. Bu olaylarda 
istismar edilenlerin 
büyük kısmı çocuk
lar. Bu vandalizmde 
çocukları istismar 
ediyorlar." ifadeleri
ni kullandı.

ULUSLARARASI

Davutoğlu, 
"Uluslararası 
toplumda, 
Kobani'de 
yaşananları çözme 
sorumluluğu 
Türkiye'deymiş gibi 
bir hava yaratılmaya 
çalışılıyor.
Bütün bu Suriye 
deki gelişmelerin 
vebali BM ve 
Güvenlik Konseyi 
nin 5 üyesinindir. 
Uluslararası 
topluma çağrımız 
Suriye'de kalıcı 
bir istikrar için 
ortak adımların 
atılması çabasına 
girilmesidir." 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kobani eıılenılerinde 16 kişi iiasamım ııiliUi
IŞİD'in Kobani'ye 
saldırılarını protesto 
için yapılan eylem
lerde 16 kişi öldü, 
çok sayıda kişi yara
landı.
Kobani’ye yönelik 
IŞİD saldırılarının 
protesto edildiği 
eylemlerde kan aktı, 
Türkiye savaş alanı
na döndü.
Diyarbakır’da 8, 
Mardin’de 3, Siirt’te 
2, Van'da 1 ve Bat 
man’da 1 kişi, grup 
lar arasında çıkan 
çatışmada öldü. 
Muş’ta da 1 kişi, 
başına isabet eden 
gaz fişeğiyle ha 
yatını kaybetti.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ 
AŞAĞIYA ATTILAR

Diyarbakır’da önceki 
gün başlayan eylem
ler, dün de devam 
etti. Ofis Semti’ndeki 
bir görenci yurdun
da bulunan Atatürk 
büstü, öğrenciler 
tarafından binadan 
aşağıya atıldı, tek
melendi. Kent merke 
zindeki banka şube 
leri ve ATM’lerine 
zarar verildi.

ÇATIŞMALARDA 8 
KİŞİ ÖLDÜ

Protestoların arttığı 
akşam saatlerinde, 
iddiaya göre PKK 
yanlılarıyla Hizbullah 
çılar arasında çatış
ma çıktı. Çatışmada 
8 kişinin öldüğü 
bildirildi. Kentte ilk 
ve orta dereceli 
okullar bugün tatil 
edildi. Sur İlçesi 
Gazi Caddesi üzerin 
de bulunan Sur İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
önünde nöbet futan 
polislerin üzerine 
uzun namlulu silahla 
ateş açıldı. Bir polis 
yaralandı. 2 güvenlik 
görevlisi molotof ve

taş atılması sonucu 
yaralandı.

GÖSTERİCİLERE 
ATEŞ AÇILDI 
Siirt Kurtalan • 
ilçesinde toplanan 
bir grup sloganlar 
eşliğinde, AK Partili 
belediye binasına 
yürüdü. Gruptan 
bazıları binaya 
molotofkokteyli attı. 
Bu sırada bahçede 
bulunan Ak Partili 
Belediye Başkanı 
Nevzat Karatay’ın 
yakınları, iddiaya 
göre göstericileri 
korkutmak için 
havaya ateş açtı. 
Dağılan göstericiler 
daha sonra Karatay 

ile yakınlarının iş ve 
evlerine saldırdı. Bu 
sırada Karatay’ın 
yakınları oldukları 
belirtilen bazı kişiler, 
tabancalarla gösteri
cilere rastgele ateş 
açtılar.

KAFASINA GAZ 
FİŞEĞİ İSABET ETTİ

Muş'ta göstericiler, 
tüm cadde ve sokak
larda barikat kurup, 
Kobani için slogan
lar attı. Polis, barikat 
kurarak ateş yakan 
gruba biber gazı ve 
basınçlı suyla müda
hale etti.
Müdahaleye taş ve 
molotofkokteyli ile 

karşılık veren grupla 
polis arasında 
gerginlik tırmandı. 
Olaylar sırasında 
kafasına gaz fişeği 
isabet eden Hakan 
Buksur (25) öldü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 
ASKER ŞEHRE İNDİ

Batman’da çıkan 
olaylarda Turgut 
Özal Bulvarı mevkiin 
de 23 yaşındaki 
Emrah Demir, vücu 
duna isabet eden 
kurşunlarla ağır 
yaralandı. Batman 
Bölge Devlet Hasta 
nesi’ne sevk edilen 
Demir, yapılan tüm 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. İki 
gündür süren olay
lar nedeniyle Valili 
ğin sokağa çıkma 
yasağının yanısıra 
okulları bir gün 
(Çarşamba) tatil 
ettiği Batman’da, 
akşam saatlerinde İl 
Jandarma Komutan 
hğı’na bağlı askerler 
kent merkezine indi. 
Kentte güvenlik en 
üst seviyeye çıkarı 
lirken, polis araçla 
rından halka sokağa 
çıkma yasağı ilan

edildiği anonslarla 
duyuruldu.

MARDİN 3 ÖLÜ! 
Kent genelinde 
çıkan olaylarda 3 
kişi öldü. Derik 
ilçesinde gösterici 
ler, birçok yolu taş 
ve çöp konteynerleri 
ile trafiğe kapattı. 
AKP ve HüdaPar ilçe 
başkanlıklarına 
molotofkokteylleri 
ve taş atan gösteri
ciler, müdahale eden 
polis panzerlerine 
de saldırdı. İlçenin 
Kale Mahallesi’nde 
toplanan bazı gru
plar ise Kaymakam 
İsmail Sündük’ün 
lojmanına taşlarla 
saldırdı.
Muş’un Varto İlçe 
si’nde Suriye’nin 
kuzeyindeki Şanlıur
fa’nın Suruç İlçesi 
nin karşısında bulu
nan Kobani kentine 
yönelik IŞİD saldırı 
sini protesto protes 
to için yapılan gös
teriler sırasında açı 
lan ateşle 25 yaşın
daki Hakan Buksur 
öldü, Umut Bozkurt, 
Mehmet Salih Bingöl 
ile Diyar Barut yara
landı.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ne atanan Rıdvan 
Çakmak’ı makamın
da ziyaret etti. 
GMD Başkanı 
Hamza Aygün ile 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Ferhat Kurt 
ve Şerif Oğur’dan 
oluşan heyet; yeni 
görevlendirilen Fen 
İşleri Müdürü inşaat 
Mühendisi Rıdvan 
Çakmak’ı ziyaret 
ederek sektör ve 
belediye çalışmaları 
hakkında görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Ziyarette hayırlı 
olsun temennisinde

bulunan GMD Baş 
kanı Hamza Aygün 
şunları kaydetti: 
"Gemlik Belediyesi 
bünyesinde bulunan 
İmar İşleri, Fen İşleri 

ve Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün tek 
kişi üzerinden idare 
edilmesi hem hizmet 
verenler hem de 
hizmet alanlar

açısından sorunlara 
yol açmaktaydı. Bu 
müdürlüklerin her 
birine ayrı müdür 
atanmasını olumlu 
bir gelişmedir."

Yıldırım Belediye 
si’ndeki tecrübesi ve 
inşaat sektöründeki 
çalışmalarıyla 
masanın her iki 
tarafında olabilme 
yeteneğine sahip 
olan inşaat 
Mühendisi Rıdvan 
Çakmak’ın Fen işleri 
Müdürlüğü’ne atan
masının hizmetlere 
yeni bir soluk ve hız 
getireceğine 
inandığını kaydeden 
Aygün, Müteahhit 
lerle ilişkilerde 
dernek olarak köprü 
vazifesi görebilecek
lerini, istişare 
ederek her türlü 
sorunun üstesinden 
gelinebileceğini 
ifade etti.
Gemlik Belediyesi

Fen İşleri Müdürü 
Rıdvan Çakmak 
GMD heyetinin 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
ifade ederek, 
belediyenin hizmet
lerinin en iyi ve en 
hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi için 
elinden gelen 
gayreti göstereceği
ni belirtti.
GMD çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
dernek yöneticileri; 
ortak hedeflerinin 
Gemlik’in hak ettiği 
yere gelmesi 
olduğunu bunun için 
sektör temsilcileri 
olarak üzerlerine 
düşen görevleri 
yapacaklarını belirt
tiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Modanın Kaim Bursa'da Atacak
Uludağ Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
ihracatçıları Birliği 
(UHKİB), ‘Hazır 
giyim ve konfeksi 
yon sektöründe 
yeni trendler*, 
'Sektörde yeni 
akımlar ve bu akım
lardan ilham alma’ 
konularının ele alı
nacağı 2 günlık 
seminer düzenliyor. 
Uludağ Hazırgiyim 
ye Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB), ‘Hazır 
giyim ve konfeksi 
yon sektöründe 
yeni trendler', 
'Sektörde yeni 
akımlar ve bu 

akımlardan ilham 
alma’ konularının 
ele alınacağı 2 
günlık seminer 
düzenliyor.
Eğitim, hazır giyim 
ve konfeksiyon 
endüstrisinin nite
likli eleman ihtiya 
cinin karşılanması, 
moda ve tasarım 
konusunda global

trendlerin takip 
edilerek özgün 
trendlerin oluşturul
ması, yenilikçi dü 
şünce sistemine 
uyum sağlamış, 
problem çözme 
becerisi yüksek 
tasarımcılar yetişti 
rebilmek amacıyla 
düzenleniyor.
Londra'nın dünyaca 
ünlü moda okulu 
St. Marti n's London 
School Of Arts 
öğretim üyelerinden 
tasarım danışmanı

Patrick Lee Yow ile 
yine kendi özel 
moda tasarım büro
su olan, yenilikçi 
desenler, dünyadaki 
global trendler ile 
marka ve tasarım 
konularında tecrü
beli Carol Morgan 
tarafından verilecek 
eğitim iki gün 
sürecek. İlk gün, 
'global moda akım
ları, bayan giyim 
trendleri ve 
aksesuarlar'; ikinci 
gün ise 'renkler,

yeni kumaş trend
leri, erkek giyim 
trendleri ve trend 
gelişimi' konuları 
ele alınacak. 
Moda ve marka 
bilincinin oluşturu
labilmesi için 
önemli çalışmalara 
imza, atan 
UHKİB, düzenlediği 
eğitimler ile 
Bursa’yı Güney 
Marmara’nın moda 
üssü haline 
getirmeyi amaç 
lıyor.

inMH
Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda hijyen 
koşullarına uymayan ve çevreyi rahatsız 
edecek şekilde kesim yapanları ALO 181'e 
ihbar etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanhğı'nın 
Trabzon'daki Çağrı Merkezi'ne Türkiye'nin 
dört bir yanından ihbar yağdı. 4 günlük 
bayram süresince merkeze 2 bin 320 arama 
gerçekleştirildi ve kayıt altına alınan şika 
yet ve ihbarlar anında elektronik sistem 
üzerinden yetkili birimlere iletildi. Kurban 
Bayramı'nda merkeze yapılan aramaların 
büyük çoğunluğu büyükşehir illerinden 
geldi. En fazla çağrı bırakılan iller İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Ankara, Bursa, 
Gaziantep ve Konya oldu. Çağrı Merkezine 
bayram süresince bir dizi ilginç aramalar 
da yapıldı.

ALO 181'E İLGİNÇ SORULAR
Söz konusu aramalardan birkaçı şöyle: 
"Çok yüksek kilolu boğalarını uzun 
uğraşlar sonucu yere yatırıp kestiklerini, 
yönünü kıbleye çeviremediklerini, panikten 
salavat da getiremediklerini söyleyen 
bir vatandaş bu yüzden niyetlerinin 
kabul olup olmayacağını sordu. Kars'tan 
arayan bir vatandaş kurbanlık pazarını 
sineklerin istila ettiğini hayvanlarının huy- 
suzlandığını ve bu yüzden satış yapa
madıklarını söyleyerek temizlik için 
belediyeye ALO 181 kanalıyla çağrıda 
bulundu.
Kurbanlık ineğini acı çektirerek kesimini 
yapan kasabın acemi olduğunu söyleyen 
vatandaş, Kasaplar Odası'nın telefonunu 
isteyerek kasabı şikayet edeceğini söyle
di."

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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WırM Mı
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
adaylar ek yer
leştirme sonuçla 
rını, ÖSYM'nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden T.C. 
kimlik numaraları 
ve şifreleriyle 
öğrenebilecek. 
Sonuç belgesi basıl 
mayacak ve aday
ların adreslerine 
gönderilmeyecek. 
Bir yükseköğretim 
programına kayıt 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri, ilgili 
üniversite tarafın
dan 13-15 Ekim'de 
yapılacak.
Adayların kayıt 
olmak için, yer
leştirildikleri yük
seköğretim pro
gramının bağlı 
bulunduğu üniver
siteye 13-15 Ekim 
tarihlerinde, kayıt 
için gerekli belge 
lerle başvurmaları 
gerekiyor. 
Açıköğretim hariç,

üniversitelerde 
bulunan 161 bin 
191 kontenjanın, 87 
bin 640'ına adaylar 
yerleşti, 37 bin 26O'ı 
lisans, 36 bin 291’i 
önlisans olmak 
üzere 73 bin 551 
kontenjan boş 
kaldı.
Üniversitelerdeki 
54 bin 741 lisans 
kontenjanının 17 
bin 481'ine, 
önlisans düzeyinde 
ise 106 bin 450 
kontenjanın 70 bin 
159'una adaylar 
yerleşti.
Açıköğretimde ise 
62 bin 906 konten
janın 12 bin 810'u 
boş kaldı.
Adalet Bakanlığı 
İcra Müdür ve İcra 
Müdür 
Yardımcılarını 
Seçme Sınavı ile 
İçişleri Bakanlığı 
Kaymakam Adaylığı 
Giriş Sınavı 
(2014-Kaymakam 
lık) da ÖSYM'nin 
internet sitesinden 
açıklandı.

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ESRA DEŞ

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK 1EHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU

ELEKTRİK- 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

DÖKÜM MAKİNA 
TEL: 513 30 54

KİRALIK
BESTAURANT
GEMLİK’TE ÇALIŞIR 

m mı ııt/ın a fycmît 
MURUIVIMM VL.İM 14.

MANZARALI KİRALIK
RESTAURANT

05322949826

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VER9NA MERMER 
TEL: 514 20 21

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
92245136111 

65324930377
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
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Ekonominin yeni yol haritası açıklandı
Başbakan Yardımcı 
sı Ali Babacan 2015- 
2017 yıllarını kap
sayan 3 yıllık Orta 
Vadeli Programı 
açıkladı.
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
2014 yılı büyüme 
tahmininin yüzde 
4'ten yüzde 3,3'e 
düşürüldüğünü, 
enflasyon tahmini 
nin ise yüzde 5,3'ten 
yüzde 9,4'e yük
seltildiğini açıkladı. 
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan'ın 
konuşmasından 

satırbaşları şöyle; 
“Gelişmiş ekono 
milerde büyümenin 
dünya ekonomisine 
katkısının bir miktar 
arttığını görüyoruz. 
Ancak son dönem
lerde gelişmekte 
olan ülkelerin 
büyüme hızında 
da bir miktar 
yavaşlama oldu 
ğunu görüyo ruz. 
Gelecek 10 yılda 
geçmiş 10 yıla 
göre daha düşük bir 
büyüme ola
cak. Geçen yıla 
göre dünya

ticaretindeki 
büyüme de aşağı 
yönlü revize edilmiş 
durumda. Zaten 
büyüme hızı 2008 
krizi öncesinin de 
altında. Bu şartlar 
göz önünde bulun
durulduğunda dünya 
ticareti de gelecek 
yüzde 5 büyüyecek. 
OVP'DE 3 
ÖNCELİKLİ BAŞLIK 
Temel önceliğimiz 
enflasyonla 
mücadeleye karar
lılıkla devam ede
ceğiz. İkinci 
önceliğimiz ise cari 

işlemlerdeki açığı 
düşürmek var. 
Üçüncü sırada ise 
yapısal reformlar 
var. Bu reformlara 
hız vererek potan
siyel büyümeyi art
tıracağız.
BÜYÜME ORANLARI 
2014 yılı için 
büyüme oranını 
yüzde 3,3 olarak 
bekliyoruz. Bu oran 
daha dengeli bir 
büyüme olacak. 
Tamamen iç talebe 
yönelik bir büyüme 
olursa cari açık da 
büyür. 2015 büyüme 

hedefini ise yüzde 
5'ten yüzde 4'e çek
tik.
CARİ AÇIK 
Cari işlemler den
gesinde cari açıkta 
yüzde 5,7'lik bir yıl 
sonu rakamı bekli 
yoruz. Cari açığı 
progam sonunda 
yüzde 5.2 ile tamam
lamayı düşünüyoruz. 
TASARRUF 
Geçen yıl tasarruf 
oranlarında tari
himizin en düşük 
oranlarından birini 
gördük.
Tasarruf oranının

GSYH’nin 2014’te 
yüzde 14,9, 2015’te 
yüzde 15,2, 2016’da 
yüzde 16,2, 2017’de 
yüzde 17,1 olmasını 
öngörüyoruz.
İşsizlik oranlarına 
bakıldığında 
işgücüne katılım 
oranının hızla art
tığını görüyoruz. 
2014 sonunda 
yüzde 9,6 oranında 
işsizlik oranı bekli 
yoruz. Bu rakam 
2017 sonunda 
yüzde 9,1'e düşece 
ğini tahmin 
ediyoruz.”

2 milyon kiracının kabusuna iptal talebi!
Türkiye’de milyon
larca kiracının 
uykusunu kaçıran 
düzenlemeyle ilgili 
harekete geçildi. 
Yasanın iptali söz 
konusu olabilir.. 
Borçlar Kanunu’nun 
1 Temmuz’da yürür
lüğe giren ve 10 
yılını doldurmuş 2 
milyona yakın 
kiracıyı yakından 
ilgilendiren maddesi 
sonrası kiracılar 
arasında büyük 
panik yaşanmaya 
başlandı. Çünkü söz 
konusu madde ile 
mülk sahipleri 10 
yılını doldurmuş 
kiracısını hiçbir 
sebep göstermek
sizin kapının önüne 
koyabiliyor ve 
mülküyle ilgili iste
diği şekilde tasarruf

ta bulunabiliyor. 
İşte bu yasayı fırsat 
bilen birçok mülk 
sahibi yasa yürür
lüğe girer girmez 
harekete geçti ve 
avukatları aracılığı 
ile kiracılarından 
evini ya da işyerini 
boşaltmasını istedi. 
KURUNUN YANINDA 
YAŞ DA YANDI! 
Hal böyle olunca da 
çok kritik bir öneme 
sahip olan düzen
lemede korkulan 
oldu ve tabiri caizse 
kurunun yanında 
yaş da yandı.
Yıllarca mal sahibine 
her anlamda kan 
kusturan kiracıların 
yanı sıra her 
yönüyle tüm yüküm
lülüklerini yerine 
getiren kiracılar da 
düzenlemenin kur

banı oldu.
TARİHİ MEKANLAR
DA KAPANMA RİSKİ 
İstiklal Caddesi, 
Taksim, Eminönü ve 
Sultanahmet gibi 
turistlerin yoğun 
olarak bulunduğu 
bölgelerdeki tarihi 
mekânlar yasa ile 
birlikte daha fazla 
kira hırsı karşısında 
kapanma riskiyle 
yüz yüze geldi.
KONTRATLAR YENİ 
KİRALARLA

GÜNCELLENDİ 
Tabi sadece tarihi 
mekânlar değil; 10 
yılını doldurmuş ve 
bölgesinde 
markalaşmış onlarca 
işyeri sahibi de 
değerinde kira ver
mesine rağmen, 
işgüzar mülk sahip
lerinin yeni düzen
leme ile birlikte elin 
geçen "10 yıl” kozu 
yüzünden ya 
dükkânından oldu 
ya da dükkanından 

olmamak için tekrar
dan masaya otu
rarak kira ücret
lerinde güncelleme 
yapmak zorunda 
kaldı.
MECLİS'E ŞİKAYET 
YAĞDI
Yaşanan tüm bu 
olumsuz gelişmeler
den Meclis de nasib
ini aldı. Konuyla 
ilgili Meclis'e de çok 
sayıda şikâyet mek
tubu gönderildi. 
Gelen şikayetler 
üzerine harekete 
geçildi ve bir kanun 
teklifi hazırlandı.
YASANIN İPTALİ 
İSTENDİ 
Hazırlanan kanun 
teklifinde düzenle
menin 2079 sayılı 
T.C. Anayasası’nın 
Esnaf ve 
Sanatkârların

Korunması başlıklı 
173’üncü mad
desinde düzenlenen 
"Devlet esnaf ve 
sanatkârı koruyucu 
ve destekleyici ted
birleri alır.” 
Hükmüne açıkça 
aykırılık teşkil ettiği 
ve ciddi zararlara yol 
açabileceği belirtil
erek Borçlar 
Kanunu’ndaki ilgili 
maddenin iptali 
istendi.
TEKLİF KOMİSYON
DA 
Hazırlanan kanun 
teklifi Meclis Adalet 
Komisyonu’na da 
sunuldu. Kiracıları 
umutlandıracak tek
lifin ilgili komisyon
dan geçmesi halinde 
Meclis’te görüşüle 
rek karara bağlan
ması bekleniyor.
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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
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
I

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

■HI Uli ILIIIUUI

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
z* C«ur>l Vrr4 513 29 54

Yalova (226) 814 10 20
topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31■ c.bavcı ıra. w «w

Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

D Pamukkale 012 OO 26
DENİZ UÇ Adi 613 66 13
Psgasu* Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 614 46 46
Anıtur . 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

Otobüs Terminali (18 Hat)n DAĞITICILAR

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 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

H HASTANELER

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

BELEDİYED 
F

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET 3° 3“
Tuncay Otogaz o13 ,e 49
Beyza Petrol 313 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÜK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4992 

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)

IEILİISİIEHIM

VENÜS SİNEMASI
PEK YAKINDA: 

11:15-14:00-16:40- 
19:20-21:45 

KARABASAN: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

19:30-20:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


DUGUN SALONU

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZÎ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

P#sfy -Meşrubat-Çerez
Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vbihanyösterisi

İnternetten Canlı fâpn- Sahne - Işıhyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

www.gemlifemilton.com
Jy faceboofe/miltondugun

4^- ^fiUık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA O 
SEVK İRSALİYESİ # 

99 TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU O 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP O 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE 0 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI# 
İLAN & REKLAM 0 
PLAKET & KUPA # 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemlifemilton.com


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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^ngûıl/Btrauı ^Ja/îir ÇDıifnan

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK 

SERAMİK 
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ

ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98SIHHİ TESİSAT ---------------------- --------------------- ------------- --- -----------------------------------------------

ÜRÜNLERİ TEL : O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyif Durunu GÜNÜN EN KEYİFLİMOLASI...
HARA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 /| Qfi

JMİK\ HAFİ» İÇİ 06.30tl2.Q0 KAHVALTIM4.UU V

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA - HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI-REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok NO: 3 GEMLİK Z BU.RSA.Je^O.:224.5120'100'WWW.elitmola.com - info@elitmola.com
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ /...

unmi/.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

THK Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, Gemlik halkına teşekkür enL

THK. 2 bin 627 adet deri looladı Kobani eylemlerimle 
lükisiyasanıınıyiiinli

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ÜLKEYİ YAKIYORLAR
PKK'lı ve sempatizanı hainler, Türkiye’nin bir 

çok kentinde, kürt kenti Kobani’nin IŞİD militan
lan tarafından kuşatılmasına tepki olarak yakıyor, 
yıkıyorlar.

Dün, ölü sayısı 16’ya yükseldi.
Hainler, beslendikleri bu topraklarda, polise 

askere molotof kokteyl atıyor, kamu mallarını 
yakıyor, okullara saldırıyor, bankalan, kamu 
binalarını, işlerine, araçları yakıyorlar.

Türkiye bir iç savaş görüntüsünde.
Güneydoğu illeri, Türkiye’nin kontrolünden çık

mış durumda. Kim ne derse desin bu böyle. 4’de

Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, Kurban Bayramı’nda kuru
ma yapılan deri bağışlarına teşekkür etti. 
Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, gazetemize yaptığı açıkla
mada, Türk Hava Kurumu’nun yaşamsal 
gelirleri için yürüttüğü kurban derisi topla 
ma kampanyasında Gemlik’te kurban bay 
ramı süresince 2 bin 85 adet koyun, 347 
adet keçi, 195 adet sığır derisi toplan 
dığını söyledi. Haberi sayfa 3’de

İŞİ D'in Kobani'ye 
saldırılarını protes 
to için yapılan 
eylemlerde 16 kişi 
öldü, çok sayıda 
kişi yaralandı. 
Kobani’ye yönelik 
IŞİD saldırılarının 
protesto edildiği 
eylemlerde kan

aktı, Türkiye savaş 
alanına döndü. 
Diyarbakır’da 8, 
Mardin’de 3, 
Siirt’te 2, Van'da 1 

ve Bat man’da 1 
kişi, grup lar 
arasında çıkan 
çatışmada öldü. 
Haberi sayfa 5’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

l www.manastiremlakgemlik.com
TEL & FAX: 0224 517 33 10 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

www.manastirernlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://WWW.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
unmi/.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastirernlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


Beyin 
Atölyesi

HHVni BEVİn ATÖLYESİ I
14-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 

GELİŞTİRMENİNEN ÇÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Q HiÂlıal elsiJz/iğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
• 2>eAz oyun/arı ile üretkenliğimiye/iştiriyorum 
® Olaylarafark/ı açı/ardan kakmayı öğreniyorum.

Zeka oyun/arı i/e dt/i/imi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ
ÜCRETSİZ

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

_ _ _ ©0 532 559 29 85 
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK BHAYALBEYİNÂTÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA
VİgLUHHdmHIlllimîütnSRIM® te*-

J w
■L

I Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek
ı" için hizmetinizdeyiz....

i Lhl
EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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MEHMET SEKİP ESEN

THK Gemlik Şube Başkanı Gökhan Özler, Gemlik halkına teşekkür etti.

IH k, 2 lı in 62} adet deri loplaıiı
Bayramlar sevinç günleri... Sevinç 

günlerindeki ölümler geride kalanlara 
onulmaz acılar veriyor.
Bayramlar sevinç yerine hüzüne 

dönüşüyor.
Geride kalanlar böylesi acıyı ömür 

boyu bayramlarda bir başka yaşıyor.
Acılar yürekleri dağlıyor.
Gözlerden akan yaşlardan göz 

pınarları adeta kuruyor.
Böylesi acıya uğrayanlar için yaşam 

çok zor.
Allah, kimselere bayram günlerinde 

ölüm vermesin...
Sevinç günlerinde geride kalanlara 

acı yaşatmasın.
Bu yıl Kurban Bayramı’nda benim 

bildiğim kadarıyla dört hemşehrimizi 
yitirdik.

Bayramın ikinci günü Mehmet Şekip 
Esen’i ebedi yolculuğuna uğurladık.

Mehmet Şekip Esen, Sunğipek 
Fabrikamızın Ticaret Servisinde 
uzun yıllar alım memuru olarak görev 
yaptı; oradan emekli oldu.

Sağlam karakterli, dürüst, namuslu, 
alçak gönüllü, kibar bir arkadaşımız, 
gazeteci olarak meslektaşımızdı 
Mehmet Şekip Esen.

Bursa yerel basınının uzun yıllar 
Gemlik muhabirliğinde bulundu.
Gemlik’in ilk radyosu Körfez FM’i 

kurdu.
Resim stüdyosu ile Gemlik insanına 

fotoğraf sanatçısı olarak hizmet 
verdi.
Her Gemliklinin, efendiliği, cana 

yakınlığı sakin ve sessizliği ile 
tanıyıp takdir ettiği sevip saydığı bir 
emekçiydi.
Yurtsever, geleneklerine ve 

Cumhuriyet değerlerine bağlı, Gemlik 
sevdalısı arkadaşımızın kaybı, 
halkımız ve yerel basın camiasında 
ouy İJk üzürftü yarâftı.

Arkadaşımıza Allah’tan rahmet ve 
bağışlanmasını, dost, arkadaş ve 
akrabalanna sabırlar diliyor, acılarını 
paylaşıyorum.

Mekanın cennet olsun, şen ve 
ğclıery'ü2ıu afaaöaşım.

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

GON İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : <0.224) S13 96 83 Fax : 813 35 95

‘Gemlik Körfez' www.gemlikkorfezgazetesi.com

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Kurban 
Bayramı’nda 
kuruma yapılan 
deri bağışlarına 
teşekkür etti. 
Gökhan Özler, kuru
mun şube saymanı 
Aylin Çelik ile birlik
te yaptığı açıklama
da, orman yangın
ları ile havadan 
mücadele, hava 
ambulansı hizmet
leri, havacılık 
akademisi ve 
sanayisinin 
gelişmesinde 
önemli faaliyetleri 
olan Türk Hava 
Kurumu’nun 
yaşamsal gelirleri 
için yürüttüğü kur
ban derisi toplama 
kampanyasında 
Gemlik’te kurban 
bayramı süresince 
2 bin 85 adet 
koyun, 347 adet 
keçi, 195 adet sığır 
derisi ile önemli 
katkılar veren 
Gemlik halkına 
teşekkür etti.

Ortıanaan Belediyesinin 
BiitçesH9 Milyon

Orhangazi Belediye 
si'nin 2015 yılı tah
mini bütçesi 49 mil 
yon 293 bin 870 lira 
olarak belirlendi. 
Belediye meclisi, 
ekim başında 
yapılan birinci bir
leşimde komisyon
lara havale edilen 
konuları görüşmek 
üzere ikinci kez 
toplandı. Asil Çelik 
A.Ş.'nin fabrika 
binasını büyütmek 
için talep ettiği plan 
değişikliği ile özel

okul arsasıyla ilgili 
Büyükşehir Beledi 
yesi'nin aldığı 
karara yapılan itiraz 
mecliste görüşül 
medi. Ay başında 
görüşülüp incelen
mek üzere Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'na havale edilen 
Orhangazi 
Belediyesi'nin 2015 
yılı tahmini bütçesi 
görüşüldü. Tek tek 
okunan gelir ve 
giderler ayrı ayrı 
oylandı.

61 yaşındaki hastaya
yapay kalp lakımı

Uludağ Üniversite
si (UÜ) Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi, 
Bursa'da ilk kez 61 
yaşındaki Hicabi 
Ozen'e yapay kalp 
taktı. Zorlu ameliy
at ardından sağlığı
na kavuşan özen, 
"3 kez kalp krizi 
geçir dim. Ameliyat 
oldu ğumu dahi 
anlama dım. Şu an 
sağlığım çok iyi" 
dedi.
Bursa'da ilk yapay 
kalp nakli UÜ Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi 
bölümü tarafından 
gerçekleştirildi. 
İstanbul'da oturan, 
9 yıldan bu yana 
kalp hastası olan ve 
organları iflas etm
eye başlayan Hicabi 
özen'e, dakikada 10 
litre kan pom-

palayabilen, pille 
çalışan yapay kalp 
takıldı. Özen, yak
laşık 5 saat süren 
ve başarılı geçen 
ameliyat ardından 
hastanede gözetim 
altında tutuluyor. 
Nakil ile ilgili bil
gilendirmede bulu
nan UÜ. Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. İrfan 
Kırıştıoğlu, 
operasyonun 
Bursa'da ilk kez 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
tarafından gerçek
leştirildiğini söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Ekim 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakı; Ha alt tüsiint taşlı salim
ÜLKEYİ YAKIYORLAR

Bu bölgede hükümetin hatalı poli
tikaları nedeniyle, poliste askerde 
görev yapamıyor.

Sokak çeteleri, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin polisine askerine kafa 
tutuyor.
Sokaklardaki PKK çeteleri, PKK 

destek çişi kürt siyasetçileri AKP 
hükümeti döneminde elde ettikleri 
siyasi başarıları nedeniyle gemiyi 
azıya almışlardı.
Dökülen kanı durduracağız diye 

başlatılan girişimlerde elde edilen 
sonuç bu.

Kobani’yi Türk askeri kuşatmadı.
Kendilerini savunamayan Kürtler, 

bunun acısını bizlerden çıkarmak 
istiyorlar.
Kürtlerin baş müttefiki, Kuzey Irak 

Bölgesel Kürdistanını kurduran, 
Irak’a kürt kökenli Taliban iyi 
Cumhurbaşkanı seçtiren ABD neden, 
Irak ve Suriye’deki bu vahşeti yalnız 
havadan yaptığı saldırılarla durdur
mak istiyor.
Irak’a asker çıkarıp, Saddam rejimini 

deviren ABD ve müttefikleri, bu sonu
cun baş sorumlusudur.
Irak’tan sonra Suriye’yi de 

karıştırdılar.
Bugünkü manzara onların eseridir.
Şimdi, ateşe Türk askerini atmak isti 

yorlar.
AKP hükümeti de bir yandan PKK 

ile barış görüşmeleri yaparken, öte 
yandan, IŞI D neyse PKK ve Esad da 
odur diyor ve kara harekatı için 3 
hedef gösteriyor.
AKP Kobani düşerse ne yaparsa 

yapsın Barış Süreci’ni sürdüremez.
Türkiye bir taraftan PKK’nın yurt 

genelinde çıkaracağı olaylar, öte yan
dan IŞİD militanlarının eylemlerine 
gebe olacaktır.

Tezkerenin başımıza ne gibi belalar 
açacağını önümüzdeki süreçte birlik
te yaşayacağız.

Bursa’da, içerisinde 
yaklaşık 70 kişinin 
bulunduğu belediye 
otobüsü kimliği 
belirsiz kişi ya 
da kişilerce 
taşlandı.
Saat 15.45 sularında 
Bursa-Ankara 
karayolu Deliçay 
Köprüsü mevkiinde 
meydana gelen 
olayda Mustafa D. 
idaresindeki 
16 JPY 77 plakalı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
olan Burulaş’a 
ait şehir içi yolcu 
otobüsüne 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişiler taş attı.

GBOUPAMASİfiOBTAA.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirketimizle acente arasında yapılan 
17.10.2011 tarihli acentelik sözleşmesi ile 
Sözleşmeye müsteniden tanzim olunmuş ve 
Bursa 3. Noterliği’nden 17.10.2011 tarih, 
22695 yevmiye sayılı Umumi Vekaletname ile 
Şirketimizin Gemlik/Bursa’da Acenteliğini 
ifaya yetkili UÇKÂRDEŞLER SİGORTA ARA
CILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTI. Acenteliğinin bu 
sıfat ve yetkisinin Şirketimizce Bursa 3. 
Noterliği’nden tasdikli 03.01.2013 tarih, 
00188 sayılı fesih name ile geri alındığı, 
sözleşmelerin ise feshedildiği Sigorta 
Murakabe Kanunu Hükümlerince ilan olunur.

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, yurt 
genelinde yapılan ve 
sokakları savaş 
alanına çeviren - 
Kobani protestoları 
ile ilgili yapılan 
kritik güvenlik 
zirvesi sonrası açık
lamalarda bulundu. 
Başbakan 
Davutoğlu, Kobani 
protestoları ile ilgili, 
"Kamu düzeni her 
ne suretle olursa 
olsun sağlanacaktır, 
bütün güvenlik 
birimlerine talimat 
verilmiştir." 
ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ 
TALİMAT VERİLDİ" 
Davutoğlu, "Sakın 
ola ki kargaşa 
ortamına sürüklen
meyin. Güvenlik 
toplantısına katılan- 
lara gerekli talimat 
verildi. Kamu düzeni 
sağlanacaktır. 
Çözüm sürecinin 
arkasına saklanarak 
yapılan provokas 
yona izin verile
mez." dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ 
KURBAN ETMEYİZ" 
Başbakan, "Çözüm 
sürecini garanti ede-

Yaklaşık 70 
kişinin bulunduğu 
otobüste yolcular 
yara almadan kurtu
lurken aracın camı

otobüste 
inceleme yaptı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

kırıldı.
Sürücünün bilgi 
vermesi üzerine 
olay yerine 
gelen polisler,

TOPLUMA ÇAĞRIcek temel unsur 
kamu düzenidir. 
Kimse manipülas 
yona izin veremez. 
Hiçbir vandalizme 
çözüm sürecini kur
ban vermeyiz ama 
hiçbir vandalizme 
müsamaha verme 
yiz." dedi.

"SORUMLULAR 
HESAP VERECEK"

Ahmet Davutoğlu, 
"Anlık temaslarla 
her bir olay tespit 
edilecek, sorumlular 
mutlaka hukuk 
karşısına çıkarıla
cak. HDP eğer siyasi 
partiyseniz, kim
liğinizi demokrasi
den ve barış içinde 

siyaset yapmadan 
ortaya koy
malısınız." şeklinde 
konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA 
SESLENİYORUM..."

Başbakan Davutoğ 
lu, "Ana muhalefet 
partisine sesleniyo
rum, Kılıçdaroğlu 
şiddetten yana mı 
huzurdan yana mı, 
tavrını ortaya koy
malı. Bu olaylarda 
istismar edilenlerin 
büyük kısmı çocuk
lar. Bu vandalizmde 
çocukları istismar 
ediyorlar." ifadeleri
ni kullandı.

ULUSLARARASI

Davutoğlu, 
"Uluslararası 
toplumda, 
Kobani'de 
yaşananları çözme 
sorumluluğu 
Türkiye'deymiş gibi 
bir hava yaratılmaya 
çalışılıyor.
Bütün bu Suriye 
deki gelişmelerin 
vebali BM ve 
Güvenlik Konseyi 
nin 5 üyesinindir. 
Uluslararası 
topluma çağrımız 
Suriye'de kalıcı 
bir istikrar için 
ortak adımların 
atılması çabasına 
girilmesidir." 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kobani eıılenılerinde 16 kişi iiasamım ııiliUi
IŞİD'in Kobani'ye 
saldırılarını protesto 
için yapılan eylem
lerde 16 kişi öldü, 
çok sayıda kişi yara
landı.
Kobani’ye yönelik 
IŞİD saldırılarının 
protesto edildiği 
eylemlerde kan aktı, 
Türkiye savaş alanı
na döndü.
Diyarbakır’da 8, 
Mardin’de 3, Siirt’te 
2, Van'da 1 ve Bat 
man’da 1 kişi, grup 
lar arasında çıkan 
çatışmada öldü. 
Muş’ta da 1 kişi, 
başına isabet eden 
gaz fişeğiyle ha 
yatını kaybetti.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ 
AŞAĞIYA ATTILAR

Diyarbakır’da önceki 
gün başlayan eylem
ler, dün de devam 
etti. Ofis Semti’ndeki 
bir görenci yurdun
da bulunan Atatürk 
büstü, öğrenciler 
tarafından binadan 
aşağıya atıldı, tek
melendi. Kent merke 
zindeki banka şube 
leri ve ATM’lerine 
zarar verildi.

ÇATIŞMALARDA 8 
KİŞİ ÖLDÜ

Protestoların arttığı 
akşam saatlerinde, 
iddiaya göre PKK 
yanlılarıyla Hizbullah 
çılar arasında çatış
ma çıktı. Çatışmada 
8 kişinin öldüğü 
bildirildi. Kentte ilk 
ve orta dereceli 
okullar bugün tatil 
edildi. Sur İlçesi 
Gazi Caddesi üzerin 
de bulunan Sur İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
önünde nöbet futan 
polislerin üzerine 
uzun namlulu silahla 
ateş açıldı. Bir polis 
yaralandı. 2 güvenlik 
görevlisi molotof ve

taş atılması sonucu 
yaralandı.

GÖSTERİCİLERE 
ATEŞ AÇILDI 
Siirt Kurtalan • 
ilçesinde toplanan 
bir grup sloganlar 
eşliğinde, AK Partili 
belediye binasına 
yürüdü. Gruptan 
bazıları binaya 
molotofkokteyli attı. 
Bu sırada bahçede 
bulunan Ak Partili 
Belediye Başkanı 
Nevzat Karatay’ın 
yakınları, iddiaya 
göre göstericileri 
korkutmak için 
havaya ateş açtı. 
Dağılan göstericiler 
daha sonra Karatay 

ile yakınlarının iş ve 
evlerine saldırdı. Bu 
sırada Karatay’ın 
yakınları oldukları 
belirtilen bazı kişiler, 
tabancalarla gösteri
cilere rastgele ateş 
açtılar.

KAFASINA GAZ 
FİŞEĞİ İSABET ETTİ

Muş'ta göstericiler, 
tüm cadde ve sokak
larda barikat kurup, 
Kobani için slogan
lar attı. Polis, barikat 
kurarak ateş yakan 
gruba biber gazı ve 
basınçlı suyla müda
hale etti.
Müdahaleye taş ve 
molotofkokteyli ile 

karşılık veren grupla 
polis arasında 
gerginlik tırmandı. 
Olaylar sırasında 
kafasına gaz fişeği 
isabet eden Hakan 
Buksur (25) öldü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 
ASKER ŞEHRE İNDİ

Batman’da çıkan 
olaylarda Turgut 
Özal Bulvarı mevkiin 
de 23 yaşındaki 
Emrah Demir, vücu 
duna isabet eden 
kurşunlarla ağır 
yaralandı. Batman 
Bölge Devlet Hasta 
nesi’ne sevk edilen 
Demir, yapılan tüm 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. İki 
gündür süren olay
lar nedeniyle Valili 
ğin sokağa çıkma 
yasağının yanısıra 
okulları bir gün 
(Çarşamba) tatil 
ettiği Batman’da, 
akşam saatlerinde İl 
Jandarma Komutan 
hğı’na bağlı askerler 
kent merkezine indi. 
Kentte güvenlik en 
üst seviyeye çıkarı 
lirken, polis araçla 
rından halka sokağa 
çıkma yasağı ilan

edildiği anonslarla 
duyuruldu.

MARDİN 3 ÖLÜ! 
Kent genelinde 
çıkan olaylarda 3 
kişi öldü. Derik 
ilçesinde gösterici 
ler, birçok yolu taş 
ve çöp konteynerleri 
ile trafiğe kapattı. 
AKP ve HüdaPar ilçe 
başkanlıklarına 
molotofkokteylleri 
ve taş atan gösteri
ciler, müdahale eden 
polis panzerlerine 
de saldırdı. İlçenin 
Kale Mahallesi’nde 
toplanan bazı gru
plar ise Kaymakam 
İsmail Sündük’ün 
lojmanına taşlarla 
saldırdı.
Muş’un Varto İlçe 
si’nde Suriye’nin 
kuzeyindeki Şanlıur
fa’nın Suruç İlçesi 
nin karşısında bulu
nan Kobani kentine 
yönelik IŞİD saldırı 
sini protesto protes 
to için yapılan gös
teriler sırasında açı 
lan ateşle 25 yaşın
daki Hakan Buksur 
öldü, Umut Bozkurt, 
Mehmet Salih Bingöl 
ile Diyar Barut yara
landı.

Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ne atanan Rıdvan 
Çakmak’ı makamın
da ziyaret etti. 
GMD Başkanı 
Hamza Aygün ile 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Ferhat Kurt 
ve Şerif Oğur’dan 
oluşan heyet; yeni 
görevlendirilen Fen 
İşleri Müdürü inşaat 
Mühendisi Rıdvan 
Çakmak’ı ziyaret 
ederek sektör ve 
belediye çalışmaları 
hakkında görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Ziyarette hayırlı 
olsun temennisinde

bulunan GMD Baş 
kanı Hamza Aygün 
şunları kaydetti: 
"Gemlik Belediyesi 
bünyesinde bulunan 
İmar İşleri, Fen İşleri 

ve Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün tek 
kişi üzerinden idare 
edilmesi hem hizmet 
verenler hem de 
hizmet alanlar

açısından sorunlara 
yol açmaktaydı. Bu 
müdürlüklerin her 
birine ayrı müdür 
atanmasını olumlu 
bir gelişmedir."

Yıldırım Belediye 
si’ndeki tecrübesi ve 
inşaat sektöründeki 
çalışmalarıyla 
masanın her iki 
tarafında olabilme 
yeteneğine sahip 
olan inşaat 
Mühendisi Rıdvan 
Çakmak’ın Fen işleri 
Müdürlüğü’ne atan
masının hizmetlere 
yeni bir soluk ve hız 
getireceğine 
inandığını kaydeden 
Aygün, Müteahhit 
lerle ilişkilerde 
dernek olarak köprü 
vazifesi görebilecek
lerini, istişare 
ederek her türlü 
sorunun üstesinden 
gelinebileceğini 
ifade etti.
Gemlik Belediyesi

Fen İşleri Müdürü 
Rıdvan Çakmak 
GMD heyetinin 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
ifade ederek, 
belediyenin hizmet
lerinin en iyi ve en 
hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi için 
elinden gelen 
gayreti göstereceği
ni belirtti.
GMD çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
dernek yöneticileri; 
ortak hedeflerinin 
Gemlik’in hak ettiği 
yere gelmesi 
olduğunu bunun için 
sektör temsilcileri 
olarak üzerlerine 
düşen görevleri 
yapacaklarını belirt
tiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Modanın Kaim Bursa'da Atacak
Uludağ Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon 
ihracatçıları Birliği 
(UHKİB), ‘Hazır 
giyim ve konfeksi 
yon sektöründe 
yeni trendler*, 
'Sektörde yeni 
akımlar ve bu akım
lardan ilham alma’ 
konularının ele alı
nacağı 2 günlık 
seminer düzenliyor. 
Uludağ Hazırgiyim 
ye Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği 
(UHKİB), ‘Hazır 
giyim ve konfeksi 
yon sektöründe 
yeni trendler', 
'Sektörde yeni 
akımlar ve bu 

akımlardan ilham 
alma’ konularının 
ele alınacağı 2 
günlık seminer 
düzenliyor.
Eğitim, hazır giyim 
ve konfeksiyon 
endüstrisinin nite
likli eleman ihtiya 
cinin karşılanması, 
moda ve tasarım 
konusunda global

trendlerin takip 
edilerek özgün 
trendlerin oluşturul
ması, yenilikçi dü 
şünce sistemine 
uyum sağlamış, 
problem çözme 
becerisi yüksek 
tasarımcılar yetişti 
rebilmek amacıyla 
düzenleniyor.
Londra'nın dünyaca 
ünlü moda okulu 
St. Marti n's London 
School Of Arts 
öğretim üyelerinden 
tasarım danışmanı

Patrick Lee Yow ile 
yine kendi özel 
moda tasarım büro
su olan, yenilikçi 
desenler, dünyadaki 
global trendler ile 
marka ve tasarım 
konularında tecrü
beli Carol Morgan 
tarafından verilecek 
eğitim iki gün 
sürecek. İlk gün, 
'global moda akım
ları, bayan giyim 
trendleri ve 
aksesuarlar'; ikinci 
gün ise 'renkler,

yeni kumaş trend
leri, erkek giyim 
trendleri ve trend 
gelişimi' konuları 
ele alınacak. 
Moda ve marka 
bilincinin oluşturu
labilmesi için 
önemli çalışmalara 
imza, atan 
UHKİB, düzenlediği 
eğitimler ile 
Bursa’yı Güney 
Marmara’nın moda 
üssü haline 
getirmeyi amaç 
lıyor.

inMH
Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda hijyen 
koşullarına uymayan ve çevreyi rahatsız 
edecek şekilde kesim yapanları ALO 181'e 
ihbar etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanhğı'nın 
Trabzon'daki Çağrı Merkezi'ne Türkiye'nin 
dört bir yanından ihbar yağdı. 4 günlük 
bayram süresince merkeze 2 bin 320 arama 
gerçekleştirildi ve kayıt altına alınan şika 
yet ve ihbarlar anında elektronik sistem 
üzerinden yetkili birimlere iletildi. Kurban 
Bayramı'nda merkeze yapılan aramaların 
büyük çoğunluğu büyükşehir illerinden 
geldi. En fazla çağrı bırakılan iller İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Ankara, Bursa, 
Gaziantep ve Konya oldu. Çağrı Merkezine 
bayram süresince bir dizi ilginç aramalar 
da yapıldı.

ALO 181'E İLGİNÇ SORULAR
Söz konusu aramalardan birkaçı şöyle: 
"Çok yüksek kilolu boğalarını uzun 
uğraşlar sonucu yere yatırıp kestiklerini, 
yönünü kıbleye çeviremediklerini, panikten 
salavat da getiremediklerini söyleyen 
bir vatandaş bu yüzden niyetlerinin 
kabul olup olmayacağını sordu. Kars'tan 
arayan bir vatandaş kurbanlık pazarını 
sineklerin istila ettiğini hayvanlarının huy- 
suzlandığını ve bu yüzden satış yapa
madıklarını söyleyerek temizlik için 
belediyeye ALO 181 kanalıyla çağrıda 
bulundu.
Kurbanlık ineğini acı çektirerek kesimini 
yapan kasabın acemi olduğunu söyleyen 
vatandaş, Kasaplar Odası'nın telefonunu 
isteyerek kasabı şikayet edeceğini söyle
di."

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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WırM Mı
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
adaylar ek yer
leştirme sonuçla 
rını, ÖSYM'nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden T.C. 
kimlik numaraları 
ve şifreleriyle 
öğrenebilecek. 
Sonuç belgesi basıl 
mayacak ve aday
ların adreslerine 
gönderilmeyecek. 
Bir yükseköğretim 
programına kayıt 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri, ilgili 
üniversite tarafın
dan 13-15 Ekim'de 
yapılacak.
Adayların kayıt 
olmak için, yer
leştirildikleri yük
seköğretim pro
gramının bağlı 
bulunduğu üniver
siteye 13-15 Ekim 
tarihlerinde, kayıt 
için gerekli belge 
lerle başvurmaları 
gerekiyor. 
Açıköğretim hariç,

üniversitelerde 
bulunan 161 bin 
191 kontenjanın, 87 
bin 640'ına adaylar 
yerleşti, 37 bin 26O'ı 
lisans, 36 bin 291’i 
önlisans olmak 
üzere 73 bin 551 
kontenjan boş 
kaldı.
Üniversitelerdeki 
54 bin 741 lisans 
kontenjanının 17 
bin 481'ine, 
önlisans düzeyinde 
ise 106 bin 450 
kontenjanın 70 bin 
159'una adaylar 
yerleşti.
Açıköğretimde ise 
62 bin 906 konten
janın 12 bin 810'u 
boş kaldı.
Adalet Bakanlığı 
İcra Müdür ve İcra 
Müdür 
Yardımcılarını 
Seçme Sınavı ile 
İçişleri Bakanlığı 
Kaymakam Adaylığı 
Giriş Sınavı 
(2014-Kaymakam 
lık) da ÖSYM'nin 
internet sitesinden 
açıklandı.

KAYIP
GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALDIĞIM NÜFUS CÜZDANIMI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ESRA DEŞ

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK 1EHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU

ELEKTRİK- 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

DÖKÜM MAKİNA 
TEL: 513 30 54

KİRALIK
BESTAURANT
GEMLİK’TE ÇALIŞIR 

m mı ııt/ın a fycmît 
MURUIVIMM VL.İM 14.

MANZARALI KİRALIK
RESTAURANT

05322949826

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VER9NA MERMER 
TEL: 514 20 21

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÖZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
92245136111 

65324930377
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

https://sonuc.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ekonominin yeni yol haritası açıklandı
Başbakan Yardımcı 
sı Ali Babacan 2015- 
2017 yıllarını kap
sayan 3 yıllık Orta 
Vadeli Programı 
açıkladı.
Başbakan 
Yardımcısı Babacan, 
2014 yılı büyüme 
tahmininin yüzde 
4'ten yüzde 3,3'e 
düşürüldüğünü, 
enflasyon tahmini 
nin ise yüzde 5,3'ten 
yüzde 9,4'e yük
seltildiğini açıkladı. 
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan'ın 
konuşmasından 

satırbaşları şöyle; 
“Gelişmiş ekono 
milerde büyümenin 
dünya ekonomisine 
katkısının bir miktar 
arttığını görüyoruz. 
Ancak son dönem
lerde gelişmekte 
olan ülkelerin 
büyüme hızında 
da bir miktar 
yavaşlama oldu 
ğunu görüyo ruz. 
Gelecek 10 yılda 
geçmiş 10 yıla 
göre daha düşük bir 
büyüme ola
cak. Geçen yıla 
göre dünya

ticaretindeki 
büyüme de aşağı 
yönlü revize edilmiş 
durumda. Zaten 
büyüme hızı 2008 
krizi öncesinin de 
altında. Bu şartlar 
göz önünde bulun
durulduğunda dünya 
ticareti de gelecek 
yüzde 5 büyüyecek. 
OVP'DE 3 
ÖNCELİKLİ BAŞLIK 
Temel önceliğimiz 
enflasyonla 
mücadeleye karar
lılıkla devam ede
ceğiz. İkinci 
önceliğimiz ise cari 

işlemlerdeki açığı 
düşürmek var. 
Üçüncü sırada ise 
yapısal reformlar 
var. Bu reformlara 
hız vererek potan
siyel büyümeyi art
tıracağız.
BÜYÜME ORANLARI 
2014 yılı için 
büyüme oranını 
yüzde 3,3 olarak 
bekliyoruz. Bu oran 
daha dengeli bir 
büyüme olacak. 
Tamamen iç talebe 
yönelik bir büyüme 
olursa cari açık da 
büyür. 2015 büyüme 

hedefini ise yüzde 
5'ten yüzde 4'e çek
tik.
CARİ AÇIK 
Cari işlemler den
gesinde cari açıkta 
yüzde 5,7'lik bir yıl 
sonu rakamı bekli 
yoruz. Cari açığı 
progam sonunda 
yüzde 5.2 ile tamam
lamayı düşünüyoruz. 
TASARRUF 
Geçen yıl tasarruf 
oranlarında tari
himizin en düşük 
oranlarından birini 
gördük.
Tasarruf oranının

GSYH’nin 2014’te 
yüzde 14,9, 2015’te 
yüzde 15,2, 2016’da 
yüzde 16,2, 2017’de 
yüzde 17,1 olmasını 
öngörüyoruz.
İşsizlik oranlarına 
bakıldığında 
işgücüne katılım 
oranının hızla art
tığını görüyoruz. 
2014 sonunda 
yüzde 9,6 oranında 
işsizlik oranı bekli 
yoruz. Bu rakam 
2017 sonunda 
yüzde 9,1'e düşece 
ğini tahmin 
ediyoruz.”

2 milyon kiracının kabusuna iptal talebi!
Türkiye’de milyon
larca kiracının 
uykusunu kaçıran 
düzenlemeyle ilgili 
harekete geçildi. 
Yasanın iptali söz 
konusu olabilir.. 
Borçlar Kanunu’nun 
1 Temmuz’da yürür
lüğe giren ve 10 
yılını doldurmuş 2 
milyona yakın 
kiracıyı yakından 
ilgilendiren maddesi 
sonrası kiracılar 
arasında büyük 
panik yaşanmaya 
başlandı. Çünkü söz 
konusu madde ile 
mülk sahipleri 10 
yılını doldurmuş 
kiracısını hiçbir 
sebep göstermek
sizin kapının önüne 
koyabiliyor ve 
mülküyle ilgili iste
diği şekilde tasarruf

ta bulunabiliyor. 
İşte bu yasayı fırsat 
bilen birçok mülk 
sahibi yasa yürür
lüğe girer girmez 
harekete geçti ve 
avukatları aracılığı 
ile kiracılarından 
evini ya da işyerini 
boşaltmasını istedi. 
KURUNUN YANINDA 
YAŞ DA YANDI! 
Hal böyle olunca da 
çok kritik bir öneme 
sahip olan düzen
lemede korkulan 
oldu ve tabiri caizse 
kurunun yanında 
yaş da yandı.
Yıllarca mal sahibine 
her anlamda kan 
kusturan kiracıların 
yanı sıra her 
yönüyle tüm yüküm
lülüklerini yerine 
getiren kiracılar da 
düzenlemenin kur

banı oldu.
TARİHİ MEKANLAR
DA KAPANMA RİSKİ 
İstiklal Caddesi, 
Taksim, Eminönü ve 
Sultanahmet gibi 
turistlerin yoğun 
olarak bulunduğu 
bölgelerdeki tarihi 
mekânlar yasa ile 
birlikte daha fazla 
kira hırsı karşısında 
kapanma riskiyle 
yüz yüze geldi.
KONTRATLAR YENİ 
KİRALARLA

GÜNCELLENDİ 
Tabi sadece tarihi 
mekânlar değil; 10 
yılını doldurmuş ve 
bölgesinde 
markalaşmış onlarca 
işyeri sahibi de 
değerinde kira ver
mesine rağmen, 
işgüzar mülk sahip
lerinin yeni düzen
leme ile birlikte elin 
geçen "10 yıl” kozu 
yüzünden ya 
dükkânından oldu 
ya da dükkanından 

olmamak için tekrar
dan masaya otu
rarak kira ücret
lerinde güncelleme 
yapmak zorunda 
kaldı.
MECLİS'E ŞİKAYET 
YAĞDI
Yaşanan tüm bu 
olumsuz gelişmeler
den Meclis de nasib
ini aldı. Konuyla 
ilgili Meclis'e de çok 
sayıda şikâyet mek
tubu gönderildi. 
Gelen şikayetler 
üzerine harekete 
geçildi ve bir kanun 
teklifi hazırlandı.
YASANIN İPTALİ 
İSTENDİ 
Hazırlanan kanun 
teklifinde düzenle
menin 2079 sayılı 
T.C. Anayasası’nın 
Esnaf ve 
Sanatkârların

Korunması başlıklı 
173’üncü mad
desinde düzenlenen 
"Devlet esnaf ve 
sanatkârı koruyucu 
ve destekleyici ted
birleri alır.” 
Hükmüne açıkça 
aykırılık teşkil ettiği 
ve ciddi zararlara yol 
açabileceği belirtil
erek Borçlar 
Kanunu’ndaki ilgili 
maddenin iptali 
istendi.
TEKLİF KOMİSYON
DA 
Hazırlanan kanun 
teklifi Meclis Adalet 
Komisyonu’na da 
sunuldu. Kiracıları 
umutlandıracak tek
lifin ilgili komisyon
dan geçmesi halinde 
Meclis’te görüşüle 
rek karara bağlan
ması bekleniyor.
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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
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
I

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

■HI Uli ILIIIUUI

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
z* C«ur>l Vrr4 513 29 54

Yalova (226) 814 10 20
topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31■ c.bavcı ıra. w «w

Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

D Pamukkale 012 OO 26
DENİZ UÇ Adi 613 66 13
Psgasu* Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kanbarogiu-Eaaday 614 46 46
Anıtur . 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

Otobüs Terminali (18 Hat)n DAĞITICILAR

m GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 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

H HASTANELER

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

BELEDİYED 
F

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

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET 3° 3“
Tuncay Otogaz o13 ,e 49
Beyza Petrol 313 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÜK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4992 

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)

IEILİISİIEHIM

VENÜS SİNEMASI
PEK YAKINDA: 

11:15-14:00-16:40- 
19:20-21:45 

KARABASAN: 
12:00-14:15-16:30- 

18:30-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

19:30-20:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


DUGUN SALONU

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZÎ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

P#sfy -Meşrubat-Çerez
Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vbihanyösterisi

İnternetten Canlı fâpn- Sahne - Işıhyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

www.gemlifemilton.com
Jy faceboofe/miltondugun

4^- ^fiUık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA O 
SEVK İRSALİYESİ # 

99 TAŞIMA İRSALİYESİ # 
GİDER MAKBUZU O 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP O 
DERGİ & İLAN # 

KARTVİZİT & KAŞE 0 
EL İLANI & BROŞÜR # 

CİLT YAPIMI# 
İLAN & REKLAM 0 
PLAKET & KUPA # 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ # 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemlifemilton.com


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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^ngûıl/Btrauı ^Ja/îir ÇDıifnan

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK 

SERAMİK 
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ

ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98SIHHİ TESİSAT ---------------------- --------------------- ------------- --- -----------------------------------------------

ÜRÜNLERİ TEL : O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 4 fiQ l.
L\\ HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI T>

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ l
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK / BURSA Tel: 0 224 512 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

a ■■■ ■ r GemhkKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...
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wunif.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

CHP ilçe Başkanı Mehmet Sertaslan, basın açıklaması yaptı

BlIMlMllMMlIBli Kolıani eylemlerinin
hilancosu acıldandı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ÇÖZÜM ARAYIŞI....
Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında MHP 

li üyelerin verdiği bir önerge ile, Belediye’nin 
teknik elemanlarınca inşaatlarda yapılan incele 
mede, projeye uygunsuzluk görülen 60’a yakın 
binanın Yapı Kullanma İzin Belgesinin imzalama 
dığı için sorunlar yaşandığı öğrenildi.

Teknik elemanların imzalamadığı bu belgeleri, 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz'da imzalamamış.

Sürencemede kalan sorunu çözmek için, Bele 
diye Başkanının olmadığı bir gün, yerine bakan 
Başkanvekili Ömer Uslu, Yapı Kullanma İzin 
Belgelerini, Teknik elemanların imzalamamasına 
karşın imzalamış. Devamı sayfa 4’de

CHP Gemlik İlçe Başkanlığında yapılan, 
meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin katıldığı 
basın açıklamasında, Gemlik Belediyesi’nde 
verilen yapı kullanma izinlerindeki aksaklık
ları belirtilerek, verilen 39 yapı kullanma izni 
ile alakalı ilginç noktalara değinildi. CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Sertaslan, "Evrakları 
inceler ken gördük ki, 26’sında izine imza 
atılmış, harç bedeli 27’sinde yatmış. Bu izin 
de, yükümlülükleri yerine gelmeyen bina lara 
izin verildiğini bize düşündüren bir etken 
oldu. ” dedi. Haberi sayfa 3’de

Tarım ve Köy İşleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
Diyarbakır'da Koba 
ni eylemlerinin 
verdiği zararın 
bilançosunu 
açıkladı 
Diyarbakır'da huzur 
ve sükunetin hakim 
olduğunu belirte 
rek, sokağa çıkma 
yasağının kaldırıl 
dığı açıklandı. 
Diyarbakır'da ölen 
10 kişinin otopsisi 
yapıldı. Cenazeler 
ailelerine teslim 
edildi. Diyarbakır 
da 124 bina saldı 
riya uğradı. Bunlar 
dan 15'1 banka, 10'u 
kullanılamaz hale

gelen 34 'ü okul. 
BAŞVURANIN 
ZARARI 
KARŞILANACAK 
17 özel, 20 resmi 
araç, 5 parti binası, 
36 tane mobese 
kamerası zarar 
gördü. Bismil 
ilçesinde Tarım 
Müdürlüğünde 8 
bilgisayar, 4 yazıcı 
yağmalandı. Zarar 
gören vatandaşlan 
m izin başvurmaları 
halinde zararları 
karşılanacak.
116 kişi gözaltına 
alındı, 294 kişi 
hakkında sokağa 
çıkma ihlali nede 
nlyle işlem yapıldı

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

•' www.manastiremlakgemlik.com
I TEL&FAX: 0224 517 33 10 CER 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com

www.manastiremlak.sahibinden.com ■ www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wunif.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertaslan, basın açıklaması yaptı

lÖSlİSiıfc
ANACEV'İN ETKİNLİKLERİ...

ANAÇEV-Anadolu Çağdaş Eğitim 
Vakfı Gemlik Şubesi yeni dönem 
çalışmalanna başlamış bulunuyor.

Her yıl olduğu gibi; 2014-2015 döne
minde de çeşitli etkinlikler düzen
lenecek.
Yeni dönemin ilk etkinliği, yurt içi 

gezisi oldu.
Başkan Meziyet Tunalı ve yönetici 

lerle bağışçılar Antalya-Alanya’ya git
tiler.

20-25 Eylül tarihleri arasında 
yörenin turistik ve tarihi yerleri gezil
di.
Aktivite ANAÇEV bağış ve destekçi

lerini ziyadesi ile memnun etti.
Zaman içinde yurdun diğer yöreleri 

ne de geziler düzenlenerek katılım
cıların bilgi ve görgüleri artırılacak.
Tiyatro katılımlan, Türk Sanat 

Müziği konserleri de programlanıyor. 
ANAÇEV- Gemlik Şubesi’nin Başkan, 
yönetici ve gönüllülerinin büyük 
çoğunluğu emekli öğretmen.
Kendilerini Türk çocuklanna 

adamışlar. Bilgili, görgülü, kültürlü 
aydın ve yurtsever bir gençlik 
yetiştirmek üzere uğraş veriyorlar 
amatörce..
Gayretleri sonucu vakfa edindirdik

leri gelirlerle bugün yoksul ve 
başarılı 41 üniversite öğrencisine 
ayda 120 Vira burs veriyor.

Bu dönemin ilk ödemesi Ekim ayın
da yapılmış bulunuyor.
ANAÇEV-Gemlik Şubesi’nin başlıca 

amacı daha fazla öğrenciye katkıda 
bulunabilmek.

Her yıl Borusan’ın katkıda bulun
duğu gibi oda, borsa ve Serbest 
Bölge’de faaliyette bulunan işletme 
ler de yardım eli uzatmalılar bu hayır
lı işe.
Verebilme mutluluğunu duya- 

bilmeliler.
İnsana yapılacak yatırım en kutsal 

yatınmdır.
Sayın iş adamlanmız, katkılarınızın 

yetişmiş elemanlarca bir gün ziyade
si ile size döneceğini unutmayınız.

Eğitime hizmet için çırpınanları mo 
rai ize ediniz, destekleyiniz.
Sizden beklenen size yakışacak 

olan, sizi mutlu edecek olan hamiyet 
duygulannızdır.

Böyle düşünüyor, buna inanıyoruz.
Eğitim emekçilerini, gönüllüleri 

bağışçıları!
rrepırirze ^dram dısun.

miüT ABONE OLDUNUZ W
HHlriıluıtulııliMlıunııl

Trflflfl ▲ "suyunu boşa I IHA ('J HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın

CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığında yapı 
lan, meclis üyeleri 
ve ilçe yöneticileri 
nin katıldığı basın 
açıklamasında, 
Gemlik Belediyesi’n 
de verilen yapı kul
lanma izinlerindeki 
aksaklıklara değinil
di.
Verilen 39 yapı kul
lanma izni ile alakalı 
ilginç noktalara 
değinen Sertaslan’ın 
açıklaması şöyle: 
"Daha önce meclise 
de getirdiğimiz konu 
ile alakalı inceleme 
lerimizi yaptık. 39 
yapı kullanma 
izninde, personelin 
görüşü olmadığı ilk 
dikkat çeken konu 
oldu. İçlerinden 
bazılarını ise özellik
le farklı oldukları 
için seçtik. Öncelikle 
bilinmesi gereken, 
39 yapı kullanma 
izni 200 daire ve bir 
oteli kapsıyor. İnşaat 
lar %95 bittiğinde, 
yapı kullanma izni 
için başvuru yapılır. 
Belediyenin teknik 
ekipleri yapıyı ince 
ler, eksikleri varsa, 
düzeltilmesi için 15 
günlük süre verir. 
15 gün içerisinde 
düzeltilmezse de, 
kaçak yapı ekibi 
veya çevre il müdür
lüğüne başvurur.

“İmzadan sonra 
Harç Yatırıldı’’

Başkanvekili arkada 
şımız binaları incele
di ğini söylemiş, 3 
günde 200 bina ve 
bir oteli inceleme 
şansı yok. ‘insan
ların işini göreyim’ 
diyerek, iyi niyetle 
imzaladığına biz 
inanıyoruz. Yapı kul
lanma izni alabilmek 
için, bazı şeyleri 
tamamlamak gerekir. 
Evrakları incelerken 
gördük ki, 26’sında 
izine imza atılmış, 
harç bedeli 27’sinde 
yatmış. Bu izin de, 
yükümlülükleri ye 
rine gelmeyen bina 
lara izin verildiğini 
bize düşündüren bir 
etken oldu.
Bizim talebimiz tüm 
siyasi partilerden 
eşit sayıda üye alı
narak bir komisyon 
oluşturulması ve

konunun detaylı 
incelenmesidir. 
Konuyla alakalı 
akademik odaları da 
işe dahil edersek, 
akıllardaki soru işa 
retleri gidermiş olu
ruz. Çünkü biz arka 
daşların, durumdan 
menfaat edindikleri
ni düşünmüyoruz.

‘Otele özel not 
neden var?’

Mir Otel konusunda 
ise, diğer 39 izinden 
farklı olarak not dü 
şülmüş. "İmar Kanu 
nunun 28. Maddesi 
nin, 10. Fıkrasında 
istinaden verilmiş 
tir’’ şeklindeki not, 
yüklenen firmanın 
ruhsata elverişli 
olmama durumunu 
kapsıyor. Biz neden 
özellikle otel izninde 
bunun olduğunu 
merak ettik. Üst katı 
planlarda toplantı 
salonu olarak belir
tilirken, şimdi düğün 
salonu olarak kirala 
nabiliyor, ‘yoksa 
yükseltme ile mi bu 
sağlandı?’ diye 
düşünmüyor değiliz.

MHP’ye teşekkür

MHP’de bu konuda 
ciddi bir araştırma 
yapıyor. Bir meclis 
üyesinin çok sayıda 
ruhsatı, farklı bir 
meclis üyesinin de 
bir ruhsatı olmasına 
rağmen, konunun 

üstüne gitmekten 
çekinmedikleri için, 
kendilerine teşekkür 
ediyorum.
‘‘Firma ne dese 

oluyor” 
Bay taş Inşaat’ın 16 
kullanma izni imza
lanmış. Bu binalar
dan her biri en az 
300 bine satıldı. 
Burada mağdur olan 
vatandaş mı? Yoksa, 
müteahhitlerin işini 
çözmek için mi imza 
lar atılmış, yeniden 
değerlendirmek 
lazım. Yine Cumhu 
riyet Mahallesine 
Safir evlerinin dahil 
edilmesi ile firmanın 
işine yarayan bir iş 
daha yapılmış.
‘Meclis bu firmaya 
mı çalışıyor’ sorusu, 
doğal olarak aklımı 
za geliyor. Neden 
haksız rekabet orta 
mı yaratılmış, bunu 
merak ediyoruz. Bu 
konuda ciddi bir ka 
mu zararı oluşmuş
tur. Kurmak istediği 
m iz komisyon bun
ları değerlendirsin 
istiyoruz.

“Arkadaşımı ortaya 
atmazdım"

Bizim konunun üze 
rine gitmemizdeki 
asıl nokta, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın sözleridir. 
Refik Yılmaz ‘Ben 
olsam İmzalamaz 
dım, bugün de olsa 
imzalamam’ diyerek, 

ortaya atmıştır. Ben 
hiçbir arkadaşımı bu 
şekilde ortaya 
atmazdım, hiçbir 
arkadaşımı bu şe 
kilde yargılamazdım. 
Ben bu imzaların 
Refik Yılmaz’ın 
haberi olmadan 
atılacağın inanmıyo
rum.

“Bu nedenle 
intihar eden vatan
daşımız oldu” 
Bu konunun benzeri 
yüzünden, müstakil 
evi olan ve çatı katı 
yüzünden belediye 
ile sorun yaşayan 
bir vatandaşımız 
mağdur edildi. 
Mağduriyeti son
rasında ise intihar 
etti. Biz ise, bu işin 
ticaretini yapanların 
sorunlarını, ufak- 
tefek konular olarak 
anıyoruz.

39 izinde sadece 
2 yapı kullanma 
şirketi

Verilen 39 izinde, 
farklı yapı denetim 
firmalarının isimleri 
anılsa da, sadece 2 
farklı firma olması 
da, ilginç bir tesa 
düftür. Emak, Mimak 
ve Ermak bir kişiye, 
N.Y.D. Nilden ve Bur 
nil farklı bir kişiye 
aittir. Bu konuda 
firma eksiği mi var, 
yoksa bunların bir 
araya gelmesi ilginç 
bir tesadüf müdür?"



10 Ekim 2014 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ÇÖZÜM ARAYIŞI....

MHPTıler, bu konuda yasalara aykırı işlem 
yapıldığını belirtiyorlar.

Belediye Başkanının imzalamadığı bu izin 
belgelerini Başkanvekilinin imzalaması 
anlamlı.

Aynı, Çimtaş ve Borusan’a satılan 60 
dönümlük arsa kararının Belediye Başkanı 
nın bulunmadığı bir Encümen toplantısında 
Başkanvekili Mehmet Çelik’in imzaladığı 
gibi..

MHP’liler uyarıyor. Diyorlar ki:
“Bundan önce arsa satışında da hukuksuz 

luk yaptınız. Ama hukuksuzluğu savun
dunuz. Yargı arsa satışını durdurdu.”

Belediye Başkanı söz alınca, “Benim 
önüme yine gelseydi benyine imzalamam” 
diyor.

Hoppala.
Hatırlayın, Belediyede yolsuzluklar yapılı 

tor diye söylenti şeklinde konuşulanları bir 
gazete günlerce manşet yapınca Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma açmıştı!
0 savcılar şimdi yok.
Önceki gün, CHP İlçe başkanı Mehmet 

Sertaslan, yaptığı açıklamada, 39 belgenin 
200 daireyi ve bir öteli kapsadığım söyledi.

Kanunen hukuksuz olan bir belgeyi 
hpelfanvelrilinin imralama cesaretini hayran
lıkla karşılıyorum.

Yapı Kullanma İzin Belgelerinin verilmeme
si konusundaki eksikliklerin yasal sürede 
giderilmesi gerekirken giderilmemiş.

Küçük işler olarak değerlendirilmiş.
Benim merak'ettiğim konu ise, 'bü binaların 

sahipleri değil, yapan müteahhitleri inşaat
lardan sorumludur.
Bir de bü 'binaları denetleyen Yap? Denetim 

Firmaları.
Sertaslan, bu konuda bakın ne diyor: 
“39 izinde sadece 2 yapı kullanma şirketi” 
Verilen 39 izinde, farklı yapı denetim fir

malarının isimleri anılsa da, sadece 2 farklı 
firma olması da, ilginç bir tesadüftür.

Emak, Mimak ve Ermak bir kişiye, N.Y.D. 
Nüden ve Burnil farklı bir kişiye aittir.

Bu konuda firma eksiği mı var, yoksa bun
ların bir araya gelmesi ilginç bir tesadüf 
müdür?”

Denetimleri yapmayanların sıkıntısını 
görülen o ki mal sahipleri çekiyor.

Şimdi, MHP ve CHP bu konuda Belediye 
Meclisinde grubu bulunan 3 partinin bir 
araya gelerek, yetkin oda temsilcilerinin de 
bulunduğu bir toplantı yaparak soruna 
çözümünü arıyorlar.

Bunun için Belediyede bir toplantı yapıldı. 
Unutmayın, bundan 1 yıl kadar önce, eski 

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin’in ablası, 
evinin üzerine profilden yaptığı çatı katının 
Belediyece yıktırılması nedeniyle intihar 
etmişti.

Daireleri satanlar sattı, ama alanlar ne 
yapacak?

Sorunun çözümü varsa çözmek en iyisi 
ama nasıl olacak.

Birlikte göreceğiz.

Emekli öğretmenler 
Hüseyin Soyer, 
Erhan Izgi, Niyazi 
Üçlertoprağı, Salih 
Şergin, Cengiz 
Özarslan ve Cemil 
Karataş, ilçe Milli 
Eitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
makamında ziyaret 
ettiler.
Yeni görevinin 
hayırlı olmasını 
dileyen emekli 
öğretmenler, 
Duran’dan Gemlik’te 
bir öğretmenevi 
açılması konusunda 
yardımcı olmalarını 
istediler.
Öğretmenlerin 
kahve köşelerinde 
buluştuğunu ve bir 
öğretmenevinin 
bulunmamasının

Bursa turizmde ine m
Bursa Valiliği ve 
Güney Marmara 
Turizm ve Otel 
İşletmecileri Birliği 
Derneği (GÜMTOB) 
iş birliğinde, 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne 
giren Cumahkızık, 
Hanlar Bölgesi ve 
Sultan Külliyeleri'nin 
daha aktif kullanıl
ması ve turizm 
potansiyelinin artırıl
ması için sektör 
toplantısı yapıldı. 
Kentteki bir otelde 
düzenlenen, 
Bursa'nın dünya 
mirası kazanımını 
nasıl markaya 
dönüştürülebileceği 
ile ilgili sektör 
toplantısına Bursa 
Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta, 
GÜMTOB Derneği 
Başkanı Haluk 
Beceren, Dünya 
Mirası Gezginleri 
Derneği Başkanı 
Atilla Ege, acente 
yetkilileri, otel 
yöneticileri ve 
turizmciler katıldı. 
Bu toplantı ile bun
dan sonra nasıl 
hareket edeceklerini

eksiklik olduğunu 
belirttiler.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, emekli 
öğretmenlerin ken

ve Bursa'nın 
tanıtımının nasıl 
yapılacağını 
öğreneceklerini 
belirten Beceren, 
yaptığı açıklamada, 
"Bundan sonra 
işimiz daha zor. 
Bursa, Hanlar 
Bölgesi ve 
Cumahkızık ile tanı
nan bir yer. 
Buralarını daha iyi 
bir noktaya getire
bilmek ve daha fazla 
ziyaretçi alabilmek 
için uğraş vere
ceğiz" dedi. 
Bursa'nın otel 
konusunda bir sıkın
tısının kalmadığını 
dile getiren Beceren, 
"Son yıllarda dünya 
oteller zinciri

disini ziyaret 
etmesinden mutlu 
luk duyduğu nu 
belirterek, bu ko 
nuda yardımcı 
olacağını ve 

markaları Bursa'ya 
katkı sağladı. 
Onun dışında 
arkadaşlarımızın 
yaptığı yeni oteller, 
kaliteyi yükseltti. 
Bununla birlikte 
yatak kapasitemiz 
de arttı. Şu anda 10 
bine yakın yatak 
kapasitesine 
sahibiz. Yeni yatırımı 
başlamış olan 5 tane 
daha turistik 
tesisimiz var.
Onların tamamlan
masıyla 12 bine 
yakın kapasitemiz 
olacak. Bu sayı, 
Bursa için iyi bir 
rakam. Ayrıca 
Uludağ da 7 bin 
yatak kapasitesi ile 
yaz ayları için

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile de 
işbirliğine 
gidilmesinin 
uygun olacağını 
söyledi.

yedekte bekliyor" 
diye konuştu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin yap
tığı güzel işler ve 
kente kazandırdığı 
bu tarihi mekanların 
kendileri için bulun
maz bir fırsat 
olduğunu belirten 
Beceren, katıldıkları 
fuarlarda bu yerlerin 
tanıtımı için çalış
malar yapacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Daha sonra Dünya 
Mirası Gezginleri 
Derneği Başkanı 
Atilla Ege, 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne 
giren Hanlar 
Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve 
Cumahkızık ile 
ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi.
UNESCO'nun 
tarihi ve miras 
listesi hakkında 
katılımcılara 
bilgiler aktaran 
Ege, bundan sonraki 
dönemde neler 
yapılması gerektiği
ni ve bu tarz yerlerin 
tanıtımının nasıl 
yapılacağını anlattı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
'* 1 ____________ I______ t . .1 - 1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İLCİ SPOR ÜBBBRUIBB BU 
SPOR OKULLARITAMAMLANDI
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada; 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğü tarafın
dan 16 Haziran-05 
Eylül 2014 tarihleri 
arasında 4 dönem

olarak gerçekleştir
ilen Yaz Spor 
Okullarınının tamam
landığı belirtildi.
Basketbol, 
Voleybol, Karate, 
Güreş, Judo, 
Yelken ve 
Taekvvondo olmak 
üzere 7 branşta

açılan yaz 
spor okullarına;
619 kız, 608 erkek 
olmak üzere toplam
da 1227 kişi katıldı.
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürü 
Ahmet Adil Tunç; 
isteyen gençlerin 
sadece yaz spor

okulları döne 
minde değil, 
tüm yıl boyunca 
bünyelerinde 
bulunan spor 
branşlarında 
ücretsiz olarak spor 
yapmaya devam 
edebileceklerini 
belirtti.

A7SPOR

ûctetsvî-

^'mutlaka

8 başlamalısın!

Seni en yakın 
H spor merkezimize bekliyoruz.

£> «MeKUUeMTM m» /qenctlkıporbak

MOCflZ OTOEllZ'UlGn GİT BITHIT FHflltSI IKIU
Mogaz Otogaz, daha 
az yakıtla daha fazla 
kilometre yapma 
özelliğine dikkat 
çektiği “Git Git 
Bitmez” projesiyle 
tüketiciyi bilgilendir 
meye devam ediyor. 
Alanya, Adana, 
Konya, Karabük ve 
Bolu’da gerçekleşen 
etkinliklerin altıncı 
durağı, 11-12 Ekim 
tarihlerinde Kent 
Meydanı Alışveriş

Merkezi olacak. 
İstanbul, 08 Ekim 
2014 -Mogaz 
Otogaz’ın daha az 
yakıtla daha fazla 
kilometre yapma 
özelliğini anlattığı 
projesi “Git Git 
Bitmez”, 11-12Ekim 
tarihlerinde 
Bursa’da tüketiciler
le buluşacak. Bursa 
Kent Meydanı 
Alışveriş 
Merkezi’nde gerçek

leşecek olan etkin
likte, Mogaz 
Otogaz’ın ekonomik
liğinin yanında sahip 
olduğu yaygınlık, 
güvenlik, yüksek 
performans ve 
çevrecilik gibi özel
liklerine de dikkat 
çekiliyor.
Etkinlik dâhilinde 
Âygaz’ın otoga- 
zla.com sitesindeki 
tasarruf hesaplama 
aracının yansıtıldığı 

ekran ile elde edilen 
yakıt ekonomisi 
tüketicilere göster
ilirken, Türkiye’nin 
çeşitli illerine ait 
görsellerin önünde 
arabanın içindeymiş 
gibi poz veren 
tüketicilere, fotoğ 
rafları çerçeveyle 
hediye ediliyor. 
Standı ziyaret edip 
anketi yanıtlayan 
tüketiciler, kutu 
mendil ve araba 

kokusu kazanıyor. 
Beşiktaş Erkek 
Hentbol Takımı'nın 
sponsorluğunu da 
üstlenen Mogaz’ın 
kurduğu özel alanda 
gerçekleştirilen 
hentbol atış yarış
masında başanlı 
olan tüketiciler ayrı
ca 50 TL otogaz 
kazanacak.
Sağladığı yüksek 
performansın yanın
da çevreci özellik

leriyle de dikkat 
çeken otogaz, 
bugün Türkiye’de 
binek araçlarda en 
çok tercih edilen 
yakıt olma konu
munda... Türkiye’de 
her yıl 300.000 
dolayında otogazlı 
araç dönüşüm yap
tırılarak ya da sıfır 
kilometre olarak yol
lara çıkarken, otoga 
za olan talep de 
artıyor.

Başkanlık Kupası Heyecanı Başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Büyükşehir Beledi 
yespor Kulübü işbir- 
liğiyle düzenlendiği 
Bütünşehir 
Başkanlık Kupası 
maçları 13 Ekim 
Pazartesi günü 
başlıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire 
Başkanlığı Gençlik

ve Spor Şube 
Müdürlüğü ile 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü ortaklığında 
düzenlenen 
'Bütünşehir Belediye 
Başkanlık Kupası' 
Bütünşehir Belediye 
Başkanlık Kupası 
maçları 13 Ekim 
Pazartesi saat 
18.oo'da Orhaneli 
Belediyesi - Kestel

Belediyesi ve 
19.00'da Gürsu 
Belediyesi - 
Osmangazi 
Belediyesi karşılaş
malarıyla Fethiye 
Spor Kompleksi'nde 
başlıyor.
1 Aralık 2014'de 
yapılacak 3.'lük - 
4.lük ve Final 
maçlarıyla kıyasıya 
mücadele sona ere
cek.

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

www. gemi ik ko rfezgazetes i. co,m

zla.com
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iiıiMîiMıüttelftte
Aktaş 1 lojistik 
Gemlik Gücüm 
Spor Yıldız 
Takımına destek 
vermeye devam 
ediyor.
Aktaş 1 Lojistik 
Genel Müdür 
Yardımcısı Nuray 
Eryiğit; “Aktaş-1 
Lojistik Olarak 
İlçemizi sevdiğimiz 
için her türlü doğru 
projede yer almaya 
çalıştık. Başarılı 
sonuçlar ve projel
er olunca biz daha 
özverili ve istekli 
olmak için mücade 
le verdik. Gemlik 
Gücüm Spor bunun 
bir örneği 2013- 
2014 sezonunda 
destek verdiğimiz 
Yıldız Takım Bursa 
5.cisi olması ve 
çocuklarımızın 
gelişimi için doğru 
sosyal projelerde 
yer almaları 
AKTAŞ-1 olarak 
görmek istediğimiz 
nokta. Eryiğit Genel 
Müdürümüz ve 

kurucumuz Faik 
Aktaş hassasiyetle 
ilçemize faydası 
olan etkinlik ve pro
jelerde olması tüm 
Gemlik genelinde 
faaliyet gösteren 
kurum ve kuru
luşlarında ilçemiz 
için bir adım daha 
atmalarının doğru 
olacağını düşünü 
yoruz.” dedi 
Gemlik Gücüm 
Spor Alt Yapı 
Hocası Sabri 
Şelçuk; "Gemlik 
Gücüm Spor 
Kulübü olarak alt 
yapılara aldığımız 
destek ile Gemlik 

ilçesindeki 
gençleri sporun 
için yer almalarını 
sağlamak amacıyla 
Genç-Yıldız - 
Minik ve Spor 
Okulları ile Faaliyet 
göstererek sporcu
larımızın milli 
takımlarda boy 
göstermesi en 
büyük hedefimiz. 
Bu Yüzden Faik 
Bey ve Nuray 
Hanıma teşekkür 
ederek, tüm 
gönüllü destekçi 
lerimizi çocuk
larımız için bir 
adım daha atmaya 
bekliyoruz." dedi

A Milli Futbol 
Takımı tarihindeki 
519. sınavına 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu 
Stadı'nda Çek 
Cumhuriyeti 
karşısında çıkacak 
A Milli Futbol 
Takımı, tarihinde 
518 maça çıktı. 
Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 
resmi internet 
sitesinde yer alan 
habere göre, ay 
yıldızlı ekip, 26 
Ekim 1923'te 
Romanya ile 2-2 
berabere kaldığı ilk 
müsabakasından 
bu yana 91 yılda 
oynadığı 518 maçta 
190 galibiyet 
alırken, 120 kez 
berabere kaldı, 208 
kez de sahadan 
yenilgiyle ayrıldı. 
91 yıla sığan ve 
270'i resmi, 248'si 
özel olan bu 518 
maçta milli takım 
686 gol atarken, 
kalesinde de 767

gol gördü.

EKİM'DE 31 
GALİBİYET, 10 
EKİM'DE DE 3 MAÇ 
VAR
Bu arada tarihinde
ki ilk maçını 26 
Ekim'de Romanya 
ile oynayıp 2-2 
berabere kalan milli 
takımın Ekim 
aylarında 84 maça 
çıktı. Bu maçların 
31'ini kazanan ay 
yıldızlılar, 18 kez 
berabere kalırken 
35 maçta da 
sahadan yenilgiyle 
ayrıldı. Ekim 
maçlarında 98 gol 

atan milliler, 
kalesinde 130 gol 
gördü. Ekim 
aylarının en farklı 
galibiyetlerini 
1994'te İzlanda, 
2002'de 
Liechtenstein ve 
2006'da Moldova 
karşısında 5-0'lık 
skorlarla elde eden 
milli takım, 8-0'lık 
en ağır yenilgi
lerinden birine de 
1987 Ekim'inde 
İngiltere karşısında 
uğradı.
Milli takımın 91 yıl
lık tarihinde 10 
Ekim'lerde oynanan 
üç maç bulunuyor

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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KPSS sonuçlarının 
ne zaman açık
lanacağı merakla 
beklenmeye devam 
ediliyor. 2014 yılı 
için KPSS ön lisans 
ve ortaöğretim sınav 
sonuçlarının açık
lanmasını merakla 
bekleyen adaylar 
gözlerini ÖSYM'ye 
çevirdi. ÖSYM 
tarafından KPSS 
sonuçları ile ilgili bir

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

ELEKTRİK ■ 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
DÖKÜM MAKİNA 
TEL: 513 30 54

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
şoteLı- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

açıklama gelmezken 
sonuçların kısa süre 
içerisinde açıklan
ması bekleniyor. 
KPSS sınav 
sonuçlarının ÖSYM 
internet sitesinde 
açıklanması ile 
beraber 2014 yılı ve 
bir sonraki KPSS 
sınavına kadar 
memur alımlarında 
kontrol edilecek 
puanlama sonuçları 

SATILIK 1EHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

da adaylar için belli 
olmuş olacak. 
KPSS ön lisans ve 
ortaöğretim 
sonuçları açıklandık
tan sonra adaylar bu 
sonuçları ÖSYM 
internet sitesi 
üzerinden kontrol 
edebilecekler. ÖSYM 
sonuç sayfasında 
yer alacak KPSS 
sonuçlarına aşağıda 
yer alan adresler 
üzerinden ulaşıla
bilecek.
Adaylar sınav 
sonuçlarını, T.C. 
Kimlik Numaraları 
ve şifreleri ile 
ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr Internet 
adresinden 
öğrenebileceklerdir. 
Sınav sonuç belgesi 
basılmayacak ve 
adayların adresler
ine gönderilmeye
cektir. Sonuç bilgi
lerinde adayların 
testlere verdikleri 
doğru ve yanlış 
cevap sayıları ve 
KPSS puanları yer 
alacaktır. İnternet 
sayfasında ilan 
edilen sonuç bilgi
leri adaylara tebliğ 
hükmündedir.
ÖSYM, adaylara 
yönelik sınav sonuç 
belgelerinin doğru
lanmasını sağlamak 
üzere “Sonuç 
Belgesi Kontrol 
Sistemi” işlemini 

hizmete sunmuştur. 
Bu amaçla kullanıl
mak üzere Sınav 
Sonuç Belgelerinin 
en alt kısmına, sis
tem tarafından rast- 
gele üretilmiş bir 
“Sonuç Belgesi 
Kontrol Kodu” basıl
maktadır. Söz konu 
su işleme 
https://sonuc.osym. 
gov.tr üzerinde 
Sonuç Belgesi 
Kontrol Sistemi say
fasından ulaşılmak
tadır. Bu sınava 
katılan adayların 
öğrenim düzeylerine 
uygun ilgili yılın 
KPSS puanları 
yanında, öğrenim 
düzeylerine uygun 
KPSSP122, KPSSP 
123, KPSSP124 
puanları da hesa
planacaktır.
Adayların KPSS 
puanları KPSS 
kılavuzunda yer 
alan “Değerlen 
dirme” maddesinde 
belirtildiği şekilde 
hesaplanacaktır. Bu 
sınava katılacak 
adaylar için öğrenim 
düzeylerine göre 
hesaplanacak olan 
KPSSP122, 
KPSSP123, 
KPSSP124 puanları, 
KPSS sonuç 
bilgileri içinde yer 
almayacak, DHBT 
sonuç bilgileri 
içinde yer 
alacaktır.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ - TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■ 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

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 
sİ İçin siz de katılın

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

‘Gem I ikKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

https://sonuc.osym
https://sonuc.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3 uma 1.8 milyon Me istiMam sağlanacak
Hükümet yeni açık
ladığı Orta Vadeli 
Program'da 3 yılda 
1.8 milyon kişiyi 
daha iş sahibi yap
mayı hedefliyor. 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan’ın ekonomi 
yönetimindeki 
bakanlarla birlikte 
açıkladığı 
OVP’ye göre bu yıl

sonunda 25.8 
milyon olarak tah
min edilen istihdam 
2017 sonunda 27.6 
milyona ulaşacak. 
Böylece hükümet 3 
yılda 1.8 milyon 
kişiyi daha iş sahibi 
yapmayı hedefliyor. 
Şayet bu hedef 
tutarsa 3 yılın 
sonunda işsizlik 
yüzde 9.1’e

inecek.
3 yıllık Orta Vadeli 
Programın açık
landığı toplantıda 
konuşan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek ise 2015 
yılında kamuya kaç 
yeni memur alı
nacağını açıkladı. 
2014 yılında 74 bin 
memur alınmasının 
planlandığını ancak

ilave öğretmen 
ihtiyacı 
nedeniyle 
bu rakamın 104 
bine çıktığını 
söyleyen 
Şimşek, 2015 
yılında ise cari 
açık kontrolü 
için kamuya 
sadece 74 bin 
yeni memur alı
nacağını belirtti.

Kamum Irac Kiralamana Yeni Düzenleme
Kamuda, hizmet 
alımı suretiyle taşıt 
edinilmesine ilişkin 
esas ve usullerde 
değişikliğe gidildi. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren Bakanlar 
Kurulu kararına 
göre, Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt 
Edinilmesine İlişkin 
Esas ve Usullerin 6. 
maddesinde yer 
alan, "Taşıtlar şoför- 
lü veya şoförsüz, 
yakıt dahil veya 
hariç, kısmen şoför- 
lü veya şoförsüz 
veyahut kısmen 
yakıt dahil veya 
hariç olarak 
edinilebilecektir" 
şeklindeki düzen
lemede değişiklik 
yapıldı.
Buna göre, kamuda 
"yakıt dahil" araç 
kiralama kaldırıldı. 
Taşıtlar, artık yakıt 
hariç, şoförlü veya 

şoförsüz kiralan
abilecek.

KKASKO 
DEĞERİNİN 
YÜZDE 2'SİNİ 
AŞAMAYACAK

Değişiklikle 
genel yönetim kap
samındaki kamu 
idareleri ile bu 
idarelere bağlı döner 
sermayelerin 
(Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği ile 
TBMM Genel 
Sekreterliği hariç) 
hizmetleri için 
ihtiyaç duyulan 
binek, station- 
wagon, arazi 
binek, kaptı kaçtı, 
panel ve pikap tipi 
taşıtların hizmet 
alımı 
yöntemiyle edini
minde, şoför 
giderleri hariç 
yapılan taşıt kirala
malarında aylık

kiralama bedeli 
(KDV hariç, her türlü 
bakım-onarım, 
sigorta ve benzeri 
giderler dahil), 
taşıtın Türkiye 
Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik
Şirketleri Birliği 

tarafından yayım
lanan ve harcama 
talimatının verildiği 
yılın ocak ayı 
itibariyle uygu

lanacak Motorlu 
Kara Taşıtları Kasko 
Değer Listesinde 
yer alan kasko 
sigortası değerinin 
yüzde 2'sini 
aşmayacak.
Şoför giderleri 
dahil yapılan taşıt 
kiralamalarında 
aylık kiralama 
bedeli, söz konusu 
orana göre tespit 
edilecek tutara 

yürürlükteki brüt 
asgari ücretin yüzde 
50 artırımlı tutarının 
ilave edilmesi 
suretiyle hesa
planacak tutarı 
aşmayacak.
Yüzde 2'lik oranı 
idareler ve taşıt 
cinsleri itibariyle 
yüzde 20’ye 
kadar artırmaya ve 
eksiltmeye Maliye 
Bakanlığı yetkili

olacak.

SATIN ALMA 
YÖNTEMİ TERCİH 
EDİLECEK

Binek, station- 
wagon, arazi binek, 
kaptı kaçtı, panel ve 
pikap tipi taşıtlar 
haricindeki taşıtlar 
ile bazı makam ve 
hizmetler için 
edinilecek taşıtların 
temininde satın 
alma yöntemi tercih 
edilecek.
Bu maddenin yürür
lüğe girdiği tarihte 
sözleşmesi devam 
eden taşıt kirala
maları, sözleşme 
süreleri bitimine 
kadar mevcut 
sözleşme 
hükümlerine göre 
yürütülecek. 
Düzenleme, bugün
den geçerli olmak 
üzere yürürlüğe 
girdi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4993 

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)

illisin raf
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30

AZAZİL DÜĞÜM: „ 
11:30-13:30-15:30-

17:30-20:00 vi A

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

7W? - Meşrubat -Çerez 
Piyanist +İ)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vb/kan gösterisi

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıhyösterisi
Servis ve e tip utanlar - Sürprizgösteriler

İl www.geııılikmiiton.com
m facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

44 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA e 
SEVK İRSALİYESİ •

1 TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA O 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA<

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83

ww.ge%25c4%25b1%25c4%25b1%25c4%25b1likmiiton.com
plus.google.com/miltondugun


ARAÇLARIMIZ, 7 YIL TAM GARANTİLİDİRCEMLI

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

DA GÜVENİLİR

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...

com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK 

SERAMİK 
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE ŞU YALITIM

sihhi’tesIsat ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 31 64 FAK : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

İM

E



KeyifGÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...

MOLA ’

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK / .BURSATel: 0 224 512 01 00 www.elitmola.conn - info@elitmola.com

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
♦-KAFKAS KESTANE ŞEKERİ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . _
• zeytin - zeytInyaği - reçel PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 QQ
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI A.UU'D *

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:! 973

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

\mıniı.umurbeydeemlak.com
www.irfaniinliiemlak.com

11 Ekim 2014 Cumartesi www.gemiikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gemlik Ticaret Borsası’nın uygula
maya koyduğu coğrafi işaret barındıran hologram etiketi kullanımına başladı. Kooperatif Baş 
kanı Hulusi Bayrak, “Hologram etiketi kullanmaya başladıktan sonra satışlarımız arttı.” dedi.

Gemlik zeytini ambalajlarında 
Hologram etiket uygulaması..

Uzun zamandır gazetemizin abonelere 
dağıtımı ile ilgilenmiyordum.

Dün, kendi kendime bugün ben çıkayım, 
hem esnafla biraz kaynatalım oeoım.

Balıkpazan’ndan sonra, Toptancı Zeytin 
Hali’ne uğradım.

Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifinin bürosu 
ve paketleme ve ambalajlama hizmetlerinin 
verildiği işyerinin kapısında Başkan Hulusi 
Bayrak ile karşılaştık. Devamı sayfa 4’de

Ticaret Borsası’nın Gem 
lik zeytininin ilçe dışın
dan gelen yabancı men 
şeili zeytine karşı koru
mak ve tüketicinin ger 
çek Gemlik zeytini satın 
almasını ve Gemlik zey 
tin üreticisinin emeğini 
korumak amacıyla uygu 
lamaya koyduğu, Gem 
lik Zeytini Coğrafi işaret 
loğosunu banndıran 
holoğramlı etiketi hk Kul 
lanmaya başlayan sınırlı 
Sorumlu Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkındırma 
Kooperatifi, holoğramlı 
zeytin satışlarından 
memnun. Sayfa 3’de

R -A

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

http://www.elitmola.conn
mailto:info@elitmola.com
/m%25c4%25b1ni%25c4%25b1.umurbeydeemlak.comwww.irfaniinliiemlak.com
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
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4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Hiüai elsilliyinı zela oyunlarıyla çözüyorum. 
%jela oyunları ile üreilenliyimi yelişiiriyorum 

• Olaylara faril açılardan kalmayı öğreniyorum.
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t. SİK HAFTADA 4 SAAT

ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 
HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

Kkl ÜCRETSİZ

OKUL PSİKOLOJİK

DURUM ANALİZ ALGI VE 
DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

___ ©0 532 559 29 85 
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK fj HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
TEL: 0 224 514 7172 GEMLİK

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Coğrafi isanile fitmlik zefljniniB ıleğeri niiteeletelı
Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gemlik Ticaret Borsası’nın uygula
maya koyduğu coğrafi işaret barındıran hologram etiketi kullanımına başladı. Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, “Hologram etiketi kullanmaya başladıktan sonra satışlarımız arttı.” dedi.

Ticaret Borsası’nın 
Gemlik zeytininin 
ilçe dışından gelen 
yabancı menşeili 
zeytine karşı koru
mak ve tüketicinin 
gerçek Gemlik zey
tini satın almasını 
ve Gemlik zeytin 
üreticisinin emeğini 
korumak amacıyla 
uygulamaya koy
duğu, Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
işaret loğosunu 
barındıran 
holoğramh etiketi 
ilk kullanmaya 
başlayan Sınırlı 
Sorumlu Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkındırma 
Kooperatifi, holog 
ramlı zeytin satış 
larından memnun. 
Kooperatif Başkanı 
Hulusi’ bayrak, 
coğrafi işaretli 
hologram etiketi 
uygulamasını 
başlatan Gemlik 
Ticaret Borsası 
yöneticile 
rine teşekkür

ederek, uygulamayı 
kesintisiz sürdüren 
bir kurum olduk
larını söyledi.
Hologram etiketsiz 
hiçbir Gemlik zeyti
ni ambalajını 
piyasaya sürmedik
lerine belirten Bay 
rak şöyle konuştu: 
"Ambalajı içinde

Gemlik zeytini 
bulunduğunun 
kanıtı olan Gemlik 
zeytini coğrafi 
işaret loğosunu da 
barındıran holog 
ramlı etiket uygula
masını ilk başla
tanız. Satılan zeytin 
ambalajlarında 
tüketicinin Gemlik

zeytini diye 
başka yörelerinin 
zeytinin satılması 
önleyecek olan 
holoğramh etiket 
satışlarımızdan 
sonra bay ile timiz
den istekler arttı. 
Holoğramh etiket, 
hem Gemlikli 
zeytin üreticisinin 

emeğini koruya 
cak, hem de 
tüketicinin aldatıl
ması 
önleyecek.
Bu uygulamanın 
tüm Gemlikli zeytin 
satıcılarının başlat
masını bekliyoruz. 
Bizim depolarımız
dan hologram 

etiketsiz ürün 
pazara çıkmıyor. 
Bilhassa üreticileri 
iriizİn buna 
sahip çıkması 
gerekmektedir.
Üreticilerimiz 
ürünü satarken 
Müstahsil Makbuzu 
vermekten kork
masınlar.”

Palamutun
Uyalı yükseldi
Balık yasaklarının 
sona ermesinden 
sonra denize açılan 
balıkçılar, palamut 
sezonu nedeniyle 
denizden mutlu 
dönüyorlar. 
Palamut balığının 

beklenen büyük 
lüğe ulaşması ile 
balık sevenler de 
palamuta doymaya 
başladılar.
Kurban Bayramı 
nedeniyle 5 liraya 
kadar düşen pamut

fiyatları dün 8 ve 
10 liradan satıldı. 
Balık satıcıları, 
dün Hal’den az 
balık geldiği için 
fiyatların gününe 
göre değiştiğini 
söylediler.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA... «kSUıf rlıı.ı ıik fi O —tO SAATTE TESLİM EDİLİR 3 «

-------- —I
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
matbaacilik -yayincilik - reklamcilik Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 J
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Giineıakış
Tarihi K on ak eski i haline getirilecek...laüHtM ■ omu mı

Gemlik zeytini ambal ajlarında 
Hologram etiket uygulaması..

Hoş sohbetten sonra, kon u yine zey
tine ve bu yıl ki fiyatlar ne dur 
sorusuna takıldı.

Bayrak, “Bundan sonra fiyot açıkla
mayacağız. Bu yıl zeytin az. ıBizim 
amacımız ortaklarımızın ürün ünü 
imkanlarımız dahilinde en iyi fiyatla 
peşin almak” dedi.

Bu arada içeride işçi kadınlan ve elek
te çalışan erkek işçiler humma lı bir 
şekilde zeytinleri ambalajlıyordu.
Kasalardaki zeytinlere öyle bir göz 

ucuyla baktım. Hepsi simsiyah, parlak 
adeta “ye beni” diyor.
Katırh Kooperatifi, 300 tanenin 

üzerinde zeytin alıyor ve satıyor.
Barem ayrımı yapmıyor.
Tüm zeytini karıştırıp ambalajlıyor.
Zeytini satış fiyatları piyasanın 

üzerinde...
Buna karşın beğeniliyor, pahalı 

olmasına karşın satılıyor.
Hatta aranıyor.
Katırh Kooperatifi zeytinlerini her 

yerde bulamazsınız.
Gemlik’te PTT karşısındaki Erenoğlu 

Ticarette bu zeytinden edinebilirsiniz.
Genelde toptancılara değil, doğrudan 

şarküteriler üzerinden pazarlama sis
temiyle çalışıyorlar.

Sohbet sırasında gözüm ambalajlan
mış ve sevkıyata hazır ürünlere takıldı.

Katırh Kooperatifinin ambalajlarda 
hakim rengi lacivettir.
Kiloluk ve 2 kiloluk teneke kutuların 

üzerinde parlayan etiketi görünce yak
laştım ve ilk kez Gemlik Ticaret 

ı Borsası’nın uzun çabalar sorucu 
Gemlik zeytinini korumak amacıyla 
çıkarttığı Coğrafi İşareti barındıran 
hologram etiketle karşılaştım.

Şaşırmadım desem yalan olur.
Çünkü, bugüne kadar hiçbir markette 
Gemlik Zeytini Cögrafiişaretlni taşıyan 
hologram etiketli ambalajla karşılaş
madım.

Katırh Kooperatifi bu işte öncülük 
yapmış.

Kutlarım.
Ote yandan Gemlikli ve Gemlik zey

tininin geleceğini düşünen zeytin 
satıcılarının da bu uygulamayı yaygın
laştırması gerekir.

Gerekir, çünkü tüketici de Gemlik 
zeytini aldığına emin olur.

Aynı zamanda en büyük stokçu ve 
satıcı Marmarabirlik’in de Gemlik 
zeytinli ambalajlarda bu uygulamayı 
başlatması gerekir.

Bunu bekliyoruz.

Bahkpazarı 
Mahallesi 1 Nohu 
Cadde’de bulunan 
Bekçe Ailesi’ne 
aitken, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan kamulaştırılan 
tarihi konak, aslıma 
uygun olarak onaırıl* ■ 
maya başlandı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 2012 yılında 
kamulaştrılarak, 
rölyef çalışmaları 
tamamlandıktan 
sonra 2014 yılı 
bütçesinde yapım 
programına alınan 
tarihi konak yapılar ı 
ihaleden sonra 
müteahit firma 
tarafından aslına 
uygun olarak 
onarılmaya baş
landı.
Kurtuluş Savaşı 
öncesi Yunanlıların 
Anadolu’yu işgali 
sırasında yapıldığı 
belirtilen ve Yunan 
Kralı Venizelos’un 
ağırlanması içini 
hazırlanan konak, 
Kurtuluş Savaşı 
sırasında bir süre 
hastane olarak kul
lanıldı.
Savaş sonrası, 
Yunanistan’ın 
Vodina ilinden göç 
eden, Bekçe

Bursa Tarım Fuarı Başlıyor
Tüyap Bursa 
tarafından hazır
lanan Bursa 12. 
Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı ile 
Bursa 7. Uluslara 
rası Hayvancılık Ve 
Ekipmanları Fuarı, 
14-18 Ekim 2014 
tarihleri arasında 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzen
lenecek.
Fuarın basın 
toplantısı Almira 
Otel’de düzenlendi. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü Ilhan

Ailesi’ne tahsis 
edilen konak, 1990’11 
yıllara kadaır Haşan, 
Ekrem, Ferit ve 
Dürdane Bekçe 
kardeşler tarafından 
kullanıldı.
Konağın boşaltıl
masından sonra,

Ersözlü, bu yıl fuar
ların özel davetliler 
ve basın mensu
pları için 13 Ekim 
Pazartesi günü 
açılacağını söyledi. 
Ertesi gün ise 
‘büyük buluşma’ 
yaşanacağımı 
belirten Ersözlü, şu 
bilgileri verdi: “100 
binleri Bursa’da 
buluşturacak bir 
fuar. Büyük bir 
ticaret bekliyoruz 
bu yıl da. Herkesin 
tüm beklentilerini, 
sektörün tüm 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir hazırlık 
yapıldı. Geçtiğimiz 
yıl 252 bin 144 kişi 

ahşap bina da 
çökmeler ve 
ahşap aksamada 
bozulmalar 
başladı.
Gazetemizin de 
sürekli haber yaptığı 
tarihi konak, Bursa 
Büyükşehir

fuan ziyaret etmişti. 
Bu yıl 280 bin 
civarında bir 
ziyaretçinin fuarı 
gezmesini bekli 
yoruz. 25 ülkeden 
575 firma ve temsil
cilik fuara katılacak. 
7 ayrı salondan 
oluşan 40 bin 
metrekare kapalı 
alan ve 30 
metrekare açık 
sergileme alanı 
olmak üzere toplam 
70 bin metrekare 
alanda hazırlandı.” 
Fuara İtalya ve Çin’
den özel katılımlar 
olduğunu belirten 
Ersözlü, şöyle 
devam etti:

Belediyesi tarafın
dan aileden kamu
laştrıldı.
Bir yıl içinde bitiril 
mesi beklenen 
binanın eski görü 
nümde olacağı 
belirtiliyor..

Ülkemizde 49’a 
yakın tarım 
konusuyla ilgili fuar 
ve etkinlikler 
yapılıyor. Bu fuar
ların içinde Bursa 
Tarım Fuarı, 7 ilkim 
kuşağına hitap 
eden, buralardaki 
ürün yelpazesini 
sergileyen tek fuar. 
Tüm segmentteki 
ekipmanların, 
araçlann, sula
madan, bitki 
beslemeden, hay
vancılığa kadar 
tüm ürünlerin 
sergilendiği tek 
fuar. Bu bakımdan 
diğer fuarlardan 
ayrılıyor.”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

otmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MİMMİŞİM
Bursa Buyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
işbirl iğiyle restore 
edilen Mudanya 
Mütareke Evi 
Müzesi, Mudanya 
Mütarekesi'nin 
92'nci yıldönümü 
kutlamaları haf
tasında yeni yüzüy 
le ziyarete açıldı. 
Kurtuluş Savaşı 
sonrası Türkiye'nin 
ilk siyasi başarısına 
ev sahipliği yapan, 
1937'den sonra 
müze olarak kulla 
nılmaya başlanan 
Mütareke Evi, Bur 
sa Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı işbirliğiy 
le restore edildi.
19. Yüzyıl başların
da Rus asıllı tüccar 
Aleksandr Ganya 
nof tarafından yap
tırılan binanın 
restorasyon çalış
malarında çürümüş 
durumda olan tüm 
ahşap bölümleri 
aslına uygun olarak 
yenilendi. Projede 
ve raporlarda belir
tilen özgün kapı ve

SiiııMhSrtaiMiiteiciı
Genelkurmay Baş 
kanlığı,.dün Koba 
ni'ye IŞİD tarafın
dan yapılan saldırı 
lan protesto etmek 
isteyen 4 bin - 5 bin 
kişilik bir grubun 
mayınlı sahaya 
girdiğini, bu esna
da hududun Suriye 
tarafından bölgeye 
yaklaşan başka bir 
grubun askerlere 
ateş açtığını, asker
lerin karşılık ver
erek grubun hudu
da yaklaşmasını 
engellediğini açık
ladı. Olayda, 
Türkiye tarafındaki 
gruptan biri ağır 
olmak üzere 4 
kişinin yaralandığı 
belirtildi.
İşte TSK tarafından 
yapılan o açıklama; 
Türkiye - Suriye 
hududunda, Kara 
Kuvvetleri 4'üncü 
Hudut Alay Komu 
tanlığı (Mardin) 
Kapı Hudut Karakol 
Komutanlığı sorum
luluk bölgesinde,

pencereler ilaçlanıp 
bakımı yapılarak 
korunurken, bina 
etrafında çevre 
düzenlemesi 
gerçekleştirildi. 
Çatının ahşap 
taşıyıcılarından 
çürüyenler birinci 
sınıf çamdan 
yapılmış yenileri ile 
değiştirilerek çatı 
güçlendirildi ve çatı 
arasına ısı yalıtım 
malzemesi serildi. 
Restorasyon çalış
malarına 1 milyon 
100 bin lira harca
ma yapıldı.
Mütareke binasının 
yeniden açılması 
dolayısıyla düzenle
nen törende konu 
şan Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı AK Parti'li 
Recep Altepe, 
restorasyonla

Türkiye tarafından 
gelerek Suriye / 
Ayn El Arab ilçe
sine IŞİD tarafından 
yapılan saldırıları 
protesto etmek 
isteyen 4000-5000 
kişilik bir grup, 
2’nci Derece Askeri 
Yasak Bölge 
içerindeki mayınlı 
sahaya girmişler, 
bilahare 1'inci 
Derece Askeri 
Yasak Bölgedeki 
hudut nöbet kule 
ve mevzilerine 
doğru ilerlemeye 
başlamışlardır.
Nöbetçilerin "DUR" 
ve "Mayınlı Sahayı 
Terk Et" konusun
daki ikazlarına rağ
men ilerlemeye 
devam eden söz 
konusu gruba, 
bölgede görevli 
hudut personeli 
tarafından önce 
havaya, sonra yere 
ve daha sonra söz 
konusu şahısların 
yanlanna ikaz ateşi 
açılmıştır.

Mudanya Mütareke 
Evi'nin yeniden ori
jinal kimliğine 
kavuşturulduğunu 
söyledi. Mudanya 
Mütarekesi'nin Türk 
Devleti'nin siyasi 
alandaki üstün
lüğünü tanıtan ilk 
belge olduğunu da 
kaydeden Altepe, 
"Mütarekenin izleri
ni 19. yüzyılın 
mimari özelliklerini 
taşıyan ve müze 
olarak hizmet veren 
'Beyaz Yalı'da 
görmek 
mümkündür. 11 
Ekim 1922'de 
Mudanya, özgürlük 
bilincinin merkezi 
olmuştur. O gün 
Mudanya'da elde 
edilen başarı 
Türkiye'nin başarısı 
sayılmaktadır" 
dedi.

Açılan ikaz ateşler
ine rağmen grubun, 
ilerlemeye devam 
etmesi ve hudut 
hattında görevli 
askerlerin üzerine 
yürümesi üzerine, 
askerlerimiz tarafın
dan uyarı ateşlerine 
devam edilmiştir. 
ASKERE ATEŞ 
AÇILDI 
Bu esnada hudu 
dun Suriye tarafın
dan bölgeye yakla 
şan başka bir grup 
da yine aynı bölge 
de askerlerimizin 
bulunduğu kule ve 
nöbet mevzilerine 
yaklaşmaya başla 
mış, anılan gruba 
da gerekli uyarılar 
yapıldıktan sonra, 
havaya uyarı ateşi 
açılmıştır. Ancak, 
Suriye tarafındaki 
söz konusu grup, 
uyarı ateşi üzerine, 
hedef gözetmek
sizin askerlerimizin 
üzerine ateş 
açmaya başlamış 
tır.”

Bursa'da molotoflu 
eylem hazırlığında 
olduğu iddia 
edilen 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kobani'deki 
IŞİD saldırılarını 
protesto eden 
grupların 
molotoflu saldırı 
içinde olduğunu 
öğrenen Bursa 
polisi alarma 
geçti.
Bazı otomobil 
plakalarını takibe 
alan ekipler, 
çalışmalarını 
başlattı.
Merkez Osmangazi

SGK Bursa İl 
Müdürü Erhan 
Karaca, şehirde 
kuruma 59 bin 521 
kişinin borcu 
bulunduğunu 
söyledi.
Karaca, "Torba 
yasayla yapılandır
ma kapsamına, 
Bursa'da 1 milyar 
865 milyon TL'lik 
borç girdi.
Borçların büyük 
kısmı 5 bin liranın 
altında olduğu için 
bu borçların yüzde 
100'ünü tahsil 
ederiz diye 
düşünüyorum.” 
dedi.
İl Müdürü Karaca, 
SGK binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında şun
ları kaydetti: 
"Asıl borç tutarı 
868 milyon 104 
bin 461 TL. Bu 
borçların 31 bin 
848 adedi, 5 bin 
liranın altındaki 
bölümü oluşturu 
yor. 5 bin ile 
20 bin lira arasında 
15 bin 561 kişi, 20 
bin ile 50 bin lira 
arasında 7 bin 39 
kişi var. 50 bin ile 
100 bin arasında 2

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemltykorfezgazetesi.com

ilçesinde şüpheli 
bir aracı kovala
maca sonucunda 
durduran ekipler, 
patlamaya hazır 3 
tane molotof ele 
geçirdi. Olayla 
alakalı 5 kişinin 

bin 968,100 bin ile 
510 bin lira arası 
bin 951 kişi 
bulunuyor. 510 bin 
liranın üzerinde ise 
154 borçlu işvereni
miz bulunuyor. 
Gecikme zammı 
996 milyon lira. 
Bunun yapılandır
ma kısmına girecek 
olursak, yüzde 50'si 
silinecek miktar."

SURİYELİ 
ÇALIŞTIRANA 
CEZA YAZILIYOR 
Bir gatezecinin, 
Suriye'den gelip 
çalışanların duru
munu sorması 
üzerine Erhan 
Karaca, çalışma 
izinleri olmadığı 
için bu kişilerin 
çalıştırılmaya
cağının altını çizdi. 

gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
Şüphelilerin 
emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilmeleri 
bekleniyor.

Karaca, 
"Suriyelilerin çalış
masıyla İİgİİİ kimse 
resmi bildirim 
yapamaz. Şehrim
izde kaç Suriyelinin 
çalıştığına dair 
rakamları valilik 
tutuyor. Suriyeli 
çalıştırıp 
yakalananlar ceza 
alır. Şu an onunla 
ilgili çalışma var 
ama henüz çık
madı. Çalışma izni 
alamıyor Suriyeliler. 
Arkadaşlarımız 
tespit etse bile ceza 
uygulanıyor, kuru
ma bildirim 
yapılamıyor.
Oturum bildirimi, 
kimlik numarası 
olmadığı için kuru
ma bildirim yapıla 
mıyor." şeklinde 
konuştu.

http://www.gemltykorfezgazetesi.com
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ücretsiz devlet ılershanelerl açılıyor
Devlet okulları ve 
halk eğitim merkez
leri bünyesinde 
açılacak olan ücret
siz devlet der
shaneleri için çalış
ma takvimi uygula
maya başlatıldı. 
Buna göre Milli 
Eğitim 
Müdürlüklerinde 
kurulan komisyonlar 
10 Ekim’e kadar 
kurs merkezini belir
leyip başvuruları 
kabul etme süreci

devam ediyor.
13-17 Ekim tarihleri 
arasında 
görevlendirilen 
öğretmenlerin onayı

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

ELEKTRİK ■ 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
DÖKÜM MAKİNA 
TEL: 513 30 54

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞpIKlNELl- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

alınacak. 
Öğrencilerin hiçbir 
ücret ödemeden, 
istedikleri öğretmen
lerden ders alabile
ceği kurslar 20 
Ekim’de başlayacak. 
Hazırlıklarını tamam
layamayan okul ve 
halk eğitim merkez
lerine biraz daha

zaman tanınacak. 
Diğer taraftan 
kursların sorunsuz 
açılabilmesi ve 
işleyebilmesi için 
öğretmen transferi 
bile gerçekleştirile
cek.
Kurs verecek öğret
menin bulunmadığı 
durumlarda ek ders 
karşılığı dışarıdan 
öğretmen 
görevlendirilebile
cek.
Bazı okullar da kurs 
merkezi olarak kul
lanılacak. Nüfus 
yoğunluğu az olan 
ilçelerde merkezi bir 
okul, kurs merkezi 
olarak açılabilecek.

Gemlik KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4994 

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)

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TfflÂJ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ElEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI ■
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

KİBAUK
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 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.corn

http://www.gemljkkorfezgazetesi.corn
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

7W<? -Meşrubat-Çerez 
Piyanist +DJ Performans 
Saten Sanda/ye Giydirme 
Mkah Masası - Vb/kany&sterisi

İnternetten Canlı tym- Sahne - Işıkyösterisi 
şy Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteriier 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

4^2L yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

" ••
••

••
••

••
••

••
••

•FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA 

MADALYA 
NİKAH ŞEKERİ 
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


GemlikKErfez
ARAÇLARIMIZ, 7 YIL TAM GARANTİLİDİR

OTOMOTİV
^IWQ»6MENİLİ RARAÇ

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
” YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO
ürünleri TEL : 0 224 514 31 64 FAK : 0 224 513 90 41

98 
GEMLİK

sahibinden.com


Kevif Duranınız C2İİIUÎİIU CİM l/r%/irı i mum

MOLA
HARA SONU 06.30 14.00 ACIK BÜFE 1 4 QQ l/
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI l“.UU'v

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN ZEYTİNYAĞI-REÇEL PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

Güngör AVM Hisar Mah..İncesu Sok. No: 3 GEMLİK;/ BjJFİSftTel :,0224 51,201 00 www.elit-mola.com - info@elitmola.com

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Ekim 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

imnv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Hurdaya dönen minibüste sıkışan kişi ölümden döndü...

Süniiıaelilı’te miniliös TlB'a çarptı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ülkeyi kim yönetiyor?
Türkiye’de bir yönetim zafiyeti var.
Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasından 

sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur 
başkanı seçilmesi ardından Başbakan seçilen 
Ahmet Davutoğlu, geçen süreçte adeta gölge 
başbakanlık yapıyor.

Dün televizyon haberlerini izlerken, Türk! 
ye’nin Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
değil, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yönetildiğini iyice anladım. Devamı 4’de

Gemlik'ten aldığı otoban demir akşamını 
İstanbul’a götüren TIR, Süpürgelik’te 
trafik kontrolünden geçtikten sonra yola 
çıkarken 16ZA 566 plakalı minibüs //K a 
çarpınca 81 yaşındaki sürücü R.M. araç-1 
ta sıkıştı. İtfaiyenin yardımıyla araçtan 
çıkarılan R.M. hastaneye sevk edilerek, 
tedavi altına alındı. Haberi sayfa 4 de

Pazaryeri 
çizgisi 

komedisi

İlçenin en büyük 
pazarının kuruldu 
ğu Hürriyet Cadde 
si’nde Salı günleri 
tezgah açan esnaf 
için Belediye

tarafından çizilen 
çizgileri görenler 
bu nasıl çizgi 
demekten kendi
lerini alamıyorlar. 
Haberi sayfa 3’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

MASTIR EM

www.manastiremlakgemlik.com
TEL&FAX: 0224 5173310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL manastiremlak@hotmail.com 

www.manastiııemlak.sahibinden.conı ■ www.ilan.com.lr/manastiiiemlak

http://www.elit-mola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
imnv.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.ilan.com.lr/manastiiiemlak
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lllllll|)IIIİKİltlllllltll Millili
Bağımsızlık ve Mudanya Mütarekesi

Nereden nereye geldik.
Kurtuluş Savaşı... Mudanya Mütarekesi... 

Lozan Antlaşması... Aydınlanma 
Devrimleri...

Top yekûn kalkınma...
Sanayi atılımları... Kültür devrimleri... 
Sanatsal adımlar...
Ve hız kesmeden mücadele eden takkeli, 

cüppeli, örümcek kafalı karşı devrimciler...
İşbirlikçiler...
Hala temsil ettiği makamın anlamını 

kavrayamamış, tarafsızlığı benimseye
memiş bir Cumhurbaşkanı...

Çoğulculuğu ve çok sesliliği içine sindire- 
memiş bir başbakan...

Karısını herkesin gözü önünde gözünü 
kırpmadan öldüren bir koca...

Terör... Şiddet...
Hile... Desise... İrtikâp...
Kayırma, koruma, kollama...
İyiye dalalet değil yaşadıklarımız...

Yarışmada gence soruyorlar;
“İstiklal Marşı’nda geçen istiklal sözcüğü 

ne anlama geliyor “diye...
Bilmiyor bilemiyor... Özgürlükle bağımsı

zcık arasında bocalayıp duruyor.
İçinden çıkamayınca dönüyor öğretmen 

olan telefon jokerine soruyor bu kez...
O da kem küm...
Neyse yarışmacı genç “risk”e giriyor ve 

“bağımsızlık” diyerek doğru yanıtı veriyor...
Çok da tesadüfi değil gelinen içler acısı 

durum...
Sistemli ve bilinçli olarak değiştirilip 

değiştirilip dayatılan “müfredatlar” ile Üç 
Devrim Yasalarını ilga eden uygulamaların 
sonucudur yaşananlar...

Yazıktır ki;
ueriçıer arasııtaâ odyresf ae var...
Cumhuriyet Yazarı Orhan Çan’ın 

köşesinde sözünü ettiği gibi;
“Biz sizin genciniz olmaya çalışmaya

cağız..
Siz bizim Başbakanımız olmaya çalışacak

sınız..
Biz sizi beğeneceğiz, siz bizi değil..”! diye 

rek umudun bitmediğini gösteren de var.
O gençler
Misak-ı milli sınırlarını yeniden çizmek için 

yoğun çaba gösterenlere inat Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza dek yaşata
caklar... *****

Tıpkı 92’nci yıldönümünü kutladığımız 
Mudanya Mütarekesi’ni imzalayarak “ba 
ğımsız yaşadım bağımsız yaşayacağım” 
diyen İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Refet 
Paşa ve Türk Delegasyonu’nun temsil ettiği 
Türk Milleti gibi...

Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlık için can
larını, kanlarını esirgemeden veren adlı 
kasız sayısık rtanramâmar ğİDi...

1. Dünya Savaşı’nda ülkemizi paylaşmak 
isteyenlerin karşısında dimdik durulan 
Mudanya Mütarekesi’nin 92. yıldönümü’nü 
Mudanya Belediyesi çok görkemli ve 
anlamlı bir biçimde kutladı. Görüşmelerin 
başladığı gün olan 03 Ekim’den antlaşma 
mn imzalandığı 11 Ekim’e dek söyleşilerle, 
etkinliklerle Mütareke’yi ve önemini anlat
tılar.

Barışın Başkenti Mudanya’nın Belediye 
Başkanı Hayri Türkyılmaz ve ekibi;

Savaş tamtamlarının çalındığı, savaş 
çığırtkanlarının hançerelerini yırtarcasına 
bağırdığı bu günlerde savaşları ve kavgaları 
kınadıklarını vurguladılar, tüm dünyaya da 
Mudanya’dan barış dileklerini gönderdiler.

Mudanya’dan çağırılan barış türkülerinin 
önce Ankara’dan duyulmasıdır dileğimiz...

Uzun zamandan 
beri ilçemize sağlık 
hizmeti veren 
Konur Tıp Merkezi, 
önümüzdeki gün
lerde yeni hizmet 
binasına taşın
madan çevresindeki 
iş yerlerine yan 
sağlık kuruluşları 
açılıyor.
İstiklal Caddesi’nde 
ki işyerinden 
Baytaş İnşaat 
tarafından Tıp 
Merkezi projesine 
uygun olarak 
inşa edildikten 
sonra Acıbadem 
grubuna bağlı 
Konur Tıp 
Merkezi’ne 
kiralanan bina, ay 
sonuna doğru 
kapılarını Gemlik 
halkına açacak.

Konur Tıp 
Merkezi’nin Hürriyet 
Caddesi’ndeki yeni 
hizmet binası açıl

madan karşısında 
Gemlik Sağlık 
Eczanesi hafta 
sonunda yeni

düzenlemesini 
yaparak kapılarını 
müşterilerine 
açması bekleniyor.

Pazar veri çizgisi komedisi
İlçenin en büyük 
pazarının kurul
duğu Hürriyet 
Caddesi’nde Salı 
günleri tezgah açan 
esnaf için Belediye 
tarafından çizilen 
çizgileri görenler 
bu nasıl çizgi 
demekten kendileri
ni alamıyorlar. 
Orhangazi Caddesi 
girişinden Terminal 
önlerine kadar 
alanda ve ara 
sokaklarda Salı 
günleri kurulan 
ilçenin en büyük 
pazarı için 
esnafların tezgah 
açtığı alanların dışa 
taşmaması için sarı 
boya ile yer belir
leyici çizgi çizildi. 
Ancak, acemi 
ustalar tarafından 
çizildiği belli olan 
çizgilerin zigzaklar 
çizmesi komik 
görüntüler oluştur
du.
Çizgileri görenler 
şaşkınlıklarını 
gizleyemedi ler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Ülkeyi kim yönetiyor?
Devletten beslenme bir müteahhidin, 

Erdoğan’ın memleketi Rize’de, 
Cumhurbaşkanının babasının adı veri 
len İmam Hatip Okulu açılışında yap
tığı, konuşma ve aittiğjtoplantılarda 
yaptığı konuşmalar, Anayasanın 
Cumhurbaşkanına tanıdığı görevlerin 
dışında oluyor.
Erdoğan, ülkeyi yöneten -Anayasa 

miza göre- yürütme erkini elinde 
bulunduran hükümetin başı Başbakan 
gibi konuşuyor.

Bu da, ülkenin iki başlı yönetildiği 
anlamına geliyor.

Ülke kan gölüne döndü.
Görünüm 1970Tı yılları andırıyor.
Sokaklarda ellerinde molotofkokteyli 

militanlar, devlet mallarına, polise, jan
darmaya saldırıyor.
Bankalar yakılıyor, işyerleri yağ

malanıyor, tornalar taşlanıp yakılıyor, 
Emniyet Müdürlerine saldırı düzen
leniyor, polis şefleri öldürülüyor, 
Atatürk büst ve heykelleri yakılıp 
yıkılıyor.

Kürsüdeki adam afra tafra atıp tutu 
yor.

sokakları Kan golüne çevirenler kim
ler?

İzlenen politikaların yanlışlığı ülkeyi 
bu hale getirdi.

Yarınımızın ne olacağı belli değil.
Kürt sorununu barışçıl yollarla 

çözmek için başlatılan girişimler, 
sonuç vermeden Demokratik Açılım 
tehlikeye girdi.
Kobani de IŞID canilerinin kürtlere 

yönelik kıyım harekâtı karşısıridalzr'do 
gafı ’ın pöVıüKâları uİKe için'Karıştırdı.
Kürt milliyetçileri, IŞID sempatizanı 

siyasi İslamcılara saldırdı.
35 kişi öldü.
Öfkeli kalabalıklar büyük kentlerde 

terör estiriyor.
Çift başlı hükümet yeni yasalar 

çıkaracaklarmış.
İktidarlar aldıkları kararlarla nelerin 

olabileceğini önceden hesaplamasını 
ilen kurumlardır.
Biz de iktidarın hiçbir hesabı tutmu 

yor.
Yaptıkları soygunların hesabını vere

meyenler, her olayın andında Paralel 
Yapı arayanlar, kayalar tosluyor.
Ülkenin geleceğini de karaya oturtur 

larsa o zaman'hesap vefiiecek'nesabı 
Paralele bağlayamazlar

Bıfaı Minare içecek çeşitleri çoğalıyor
ŞİRA’DAN SONRA OSMANLI ŞERBETİ, KİZILCİK ŞERBETİ, DEMİRHİNDİ 

ŞERBETİ, NAR ŞERBETİ İÇECEKLER MARKET RAFLARINDA YER ALIYOR 
ilçemizin en eski 
gıda üretim fir
malarından olan 
Rifat Minare 
Konserve, üzümden 
elde edilen Şira’dan 
sonra, piyasaya 
sunduğu yeni ürün
leriyle beğeni kazan
maya devam ediyor. 
Ünlü marketlerin 
raflarında yer alan 
Rifat Minare içecek 
ürünlerine Şıradan 
sonra bunu 
Demirhindi Şerbeti 
ve Nar Şerbeti 
ve OsmanlI Şerbeti 
izledi.
Rifat Minare Konser 
ve ortaklığı ile Bursa 
da kurulduktan 
sonra fabrikasını 
Orhangazi Marzim 
Zeytinciler Sitesine 
taşıyan meyva suyu 
firması Şiraz adıyla, 
şıra, OsmanlI Şer
beti, Nar şerbeti, 
Kızılcık Şerbeti ve 
Demirhindi şerbeti

üretiyor.
Rifat Minare 
Konserve, kurul
duğu günden itiba 
ren enginar göbeği 
konservesi ile 
ünlendi.
Enginar konservesi
ni ilk üreten firma 
olarak enginar kon
servesini Türkiye ve 
dünyaya tanıttı.
Rifat Minare Konser

ve; konserve çeşit
leri, marmelat çeşit
leri, meyve suları, 
zeytin, turşu ve 
salça ürünlerinin 
çeşitlerini üretip 
yurt içi ve dışına 
pazarlıyor. 
Rifat Minare kon
servecilik ilçemizde 
birinci dünya sava 
şından sonra Laroz 
dan göç eden

Minarezade kardeş 
ler tarafından 1927 
yılında kuruldu. 
Firma, 1930 
yılından itibaren 
Rifat Minare tarafın
dan yönetil mişti. 
Bugün firma 
3.kuşan Minare 
zade Hakan ve 
Hikmet Minare 
kardeşler ta rafından 
yönetiliyor.

Hurdaya dönen minibüste sıkışan kişi ölümden döndü...

SMünefik'te Mlıftis Tlffa caırt
Körfez Köprü 
inşaatına götürülen 
metal direkleri 
taşıyan TIR'a çarpan 
minibüs hurdaya 
dönerken sürücü 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattı.
Kaza, sabaha 
karşı saat 06.00 
sıralarında 
Orhangazi-Yalova 
karayolu Süpürgelik 
mevkin de mey
dana geldi.
Alınan bilgiye göre, 
inşaatı devam eden 
Gebze-Orhangazi- 
İzmir Otoyol projesi 
kapsamındaki Kör 
fez Geçiş köprüsü 
nün demir aksanının 
inşa edildiği Gemlik 
Serbest bölgedeki 
demir akşamları 
alan 4 TIR malzeme 
leri Körfez köprüsü 
ne götürmek için 
yola çıktı.
4 TIR Orhangazi'de, 
Süpürgelik böl
gesinde trafik

kontrolü için ekipler 
tarafından durdurul
du. Kontrolleri 
yapılan H.K. (60) 
idaresindeki 34 TT 
4156 plakalı TIR'a 
yola çıkacağı esna
da Orhangazi 
yönünden Yalova 
‘ya doğru gitmekte 
olan R.M. (81) 
idaresindeki 16 ZA 
566 minibüs çarptı.

TIR'ın kasasının 
kenarlarından çıkan 
demir profillere 
çarpan minibüs hur
daya döndü.
Minibüste sıkışan 
yaşlı adamın 
yardımına ilk olarak 
polis ekipleri koştu. 
Araç içinde sıkışan 
ve kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
R.M.'yi Orhangazi

Belediyesi 
itfaiye ekipleri 
sıkıştığı yerden 
çıkarıp ambulansa 
taşıdı.
Yaralı yaşlı adam 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak burada 
tedavi altına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

DÜZELTME
Arife günü yayınlanan gazetemizin Bayram özel ekinde Belediye 
Başkanlığına ait kutlama ilanında Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın 
ünvanı sehven Belediye Başkanvekili yazılmıştır. Düzeltiriz. KÖRFEZ
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Ali Kütük Ortaokulu Fransa'da
Ali Kütük Ortaokulu 
tarihe tanıklık etmiş 
köprülerin, ordu
ların, kervanların 
aynı zamanda 
medeniyetlerin ve 
kültürlerin geçiş 
güzergâhı olduk
larını anlatan “Aynı 
Dili Konuşan 
Köprüler” adlı 
Comenius projesi

2014 Mart ayında 
Ispanya hareketliliği 
ile başlamıştı.
Bu Comenius proje
si kapsamında, 
ilçemizi ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil 
etmek üzere, proje 
kapsamındaki 
öğrenci ve öğret- • 
menlerle birlikte 
Pazar günü

Fransa’nın Digne 
Les Bains kentine 
ziyaretini gerçek
leştirmek üzere 
Fransa’ya gitti. 
Okul Müdür Vekili 
Rezzak Arslan; 
yanından geçtiği 
miz ama bazen fark 
etme diğimiz bu 
güzel mimari 
örneklere dikkat

THE BRIDGES SPEAKING THE SAME LANGUAGE
THE WITNESS OF HISTORV STONE BRIDGES

çekmeyi hedefleyen 
projenin amacına 
ulaşması için okulda 
ve yurt dışında

etkinliklerin devam 
edeceğini ve pro
jenin yaygınlaştırıl
masında

bundan sonraki 
yıllarda da çalış
maların süreceğini 
söyledi.

Aygiin; “Park ve bahçeler Gemlik’in gülen yüzüdür”
Gemlik Müteahhitler 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne 
atanan Cemalettin 
Uysal’ı makamında 
ziyaret etti.
Başkan Hamza 
Aygün ile Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Ferhat Kurt,Şerif 
Oğur ve Murat 
Çakır’dan oluşan 
heyet; yeni 
görevlendirilen Park 
ve Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal’ı 

ziyaret ederek 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulun
dular.
Park ve Bahçelerin 
müstakil bir müdür
lük bünyesinde 
faaliyetlerine devam 
etmesinin isabetli 
bir karar olduğunu 
ifade eden GMD 
Başkanı Hamza 
Aygün şunları 
kaydetti: "Sayın 
Uysal’ın göreve 
başlamasıyla 
Gemlik’in sosyal 
donatı alanlarının 
daha da güzelleşe

ceğini ve yeni 
alanlar oluşturula
cağına inanıyoruz. 
Park ve bahçeler 
Gemlik’in gülen 
yüzüdür.

Kendisine hayırlı 
olsun temennileri 
m izi iletiyor yeni 
görevinde başarılar 
diliyoruz.” dedi. 
GMD çalışmaları 

ve ileriye dönük 
planları hakkında 
Uysal’ı bilgilendiren 
heyet Gemlik 
Belediyesi’ndeki 
diğer birimler

gibi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ile de sıcak 
diyalog halinde 
çalışma isteklerini 
aktardılar.
Park ve Bahçeler 
Müdürü Cemalettin 
Uysal derneğin 
ziyaretinin 
kendisini çok 
memnun ettiğini 
belirterek 
Gemlik’in 
güzelleşmesi için 
ellerinden gelen 
bütün çalışmaları 
yaptıklarını 
bildirdi.

Metcaralaiiden sağanak yaiıs uyartsL.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü sabah 
saatlerinden itibaren 
beklenen kuvvetli 
yağış nedeniyle 
oluşabilecek olum
suzluklara karşı 
uyarı yaptı 
Yapılan açıklamada, 
yağışların Doğu 
Akdeniz'deki Adana, 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye ve Hatay 
çevrelerinde kuvvetli 
olmasının beklendiği 
kaydedildi. 
Açıklamada, "Bu 
nedenle olumsuz 
şartlara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunması gerekmek
tedir" denildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre; 
Güney ve iç Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun batısı,

Tokat, Bingöl ve 
Diyarbakır ile gece 
saatlerinde 
Marmara'nın 
doğusu, Zonguldak, 
Düzce, Bartın,Bursa, 
Bolu ve Karabük 
çevrelerinin aralıklı 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların 
Doğu Akdeniz ile 
gece saatlerinde 
Adıyaman, G.Antep 
ve Kilis çevrelerinde 
yerel olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz'in iç kes
imleri ile İç 
Anadolu'nun kuzey
batısında yer yer sis 
ve pus hadisesi bek
leniyor.
Hava sıcaklığı, 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor. Ülke

genelinde mevsim 
normalleri civarında 
seyredeceği tahmin 
ediliyor. Rüzgar, 
genellikle kuzey ve 
kuzeydoğu, zamanla 
Akdeniz kıyıları ile 
güneydoğu kesim
lerde güney ve batı 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara ve Kuzey 
Ege kıyılarında yer 
yer kuvvetli olarak 
(30-60 km/saat) 
esmesi bekleniyor. 
MARMARA

Parçalı, bölgenin 
doğusunun yer yer 
çok bulutlu, gece 
saatlerinde Kocaeli, 
Sakarya ve Bilecik, 
Bursa çevrelerinin 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Rüzgarın; 
kuzey ve kuzeydoğu 
(poyraz) yönlerden 
yer yer kuvvetli 
olarak (30-60 
km/saat) esmesi 
bekleniyor. Bölgenin 

doğusunda bu 
sabah ve gece saat
lerinde yer yer sis 
ve pus hadisesi bek
leniyor.
EGE
Az bulutlu, güney ve 
iç kesimlerinin 
parçalı, yer yer çok 
bulutlu, öğle saat
lerinden itibaren 
Güney ve İç Ege'nin 
aralıklı sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Rüzgarın; 
Kuzey Ege kıyıların
da kuzey ve kuzey
doğu yönlerden yer 
yer kuvvetli olarak 
(30-50 km/saat) 
esmesi bekleniyor. 
İÇ ANADOLU 
Az bulutlu, zamanla 
parçalı ve çok bulut
lu, öğle saatlerinden 
itibaren doğu kesim
lerinin, akşam saat
lerinden itibaren 

kuzeybatısının kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak 
yağışlı geçeceği tah
min ediliyor.
Bölgenin kuzey
batısında bu 
sabah ve gece saat
lerinde yer yer sis 
ve pus hadisesi bek
leniyor.
BATI KARADENİZ 
Parçalı ve az bulutlu, 
zamanla batısının 
yer yer çok bulutlu, 
akşam saatlerinden 
itibaren Bolu, 
Karabük, Zonguldak, 
Düzce, ve Bartın 
çevrelerinin kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak 
yağışlı geçeceği tah
min ediliyor.
Bölgenin iç kesim
lerinde bu sabah ve 
gece saatlerinde yer 
yer sis ve pus hadi 
sesi bekleniyor.
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Gümüş; îünı çabamız çocuklarımız için"
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş yaptığı açık
lamada ilçe ve 
çocuklar adına tüm 
engelleri kaldırma 
çağrısında bulundu. 
Açıklamada, 
“Çocuklarımızın 
daha iyi şartlarda 
eğitim alarak 
topluma faydalı 
bireyler olmaları 
için kulüp olarak 
üzerimize düşen 
görevleri yapmaya 
çalışıyoruz.
İlçemizin önde 
gelen büyüklerinin 
çocukluk yaşlarında 
spor yapmak için ne 
kadar kısıtlı imkan
larda spor yapmak 
zorunda kaldıkları 
en iyi onlar bilir. 
Artık herkesin çok 
rahatlıkla ulaşa bile
ceği spor 
malzemeleri ve

tesislerin olması 
spor yapmanın 
önündeki engelleri 
ortadan kaldırmıyor. 
Sadece okul ve 
parklarda spor 
yaparak milli 
sporcular ülkemize 
kazandıranlayız. 
Bu yüzden çocuk
larımıza sahip 
çıkarak onların daha 
iyi şartlarda spor 
yapmalarını sağla
mak en büyük mis 

yonumuz olmalıdır. 
Spor yapmak iste 
yen çocuklarımızın 
arasında sizin çocu 
ğunuzun olduğunu 
unutmayınız.
Gemlik Türkiye’nin 
önde gelen 
ekonomik anlamda
ki en güçlü ilçesi 
olmasına rağmen 
sportif anlamda 
diğer ilçelere göre 
çok başarılı değil. 
İlçemizi sportif 

anlamda Türkiye’nin 
en büyük kulüple 
rine karşı Judo, 
Karate, Güreş 
haricinde tek temsil 
eden Gemlik Gücüm 
Spor olması bir şey
lerin yanlış gittiği 
nin göstergesidir.

BAŞARI BİZE 
DESTEK 
OLANLARIN 
Türkiye Basketbol 
3.liginde milyonların 
konuşulduğu 
rakamlarla kurulan 
kadrolara karşı 
esnafı, doktoru, 
mühendisi, memu
ru, işçisi, ev hanımı, 
öğretmeni, antrenö 
rü, şoförü ve 
sporcusu ile müca 
del e ederek başarı 
ya ulaşmasının 
altındaki en büyük 
güç olması çok 
önemli. İlçe adına 
kazanılan bu başarı 

takdir edilmesi 
gerekirken kişilerin 
hırslarına yenik 
düşmesini çocuk
larımıza nasıl 
anlatırız bilenmez.

KAPILARIMIZ AÇIK 
Çocuklarımız spor 
yapmaları ve doğru 
projelerde için yer 
almaları için hep 
yanlarında olacağız. 
Çocuklarımızın 
geleceği için Gemlik 
Gücüm Spor 
kulübünde yönetici 
veya aktif görev 
almak isteyen 
herkese kapılarımız 
açıktır.

GERİ SAYIMI 
BAŞLATTIK 
2014-2015 Sezonun 
da Gençlerimize 
daha çok yer vere 
rek kurduğumuz 
kadro ile başarıyı 
hedefliyoruz.

Türkiye’nin en 
kariyerli hocaları ile 
a takım ve alt 
yapılarda hizmet 
vermeleri adına 
anlaştık. Türkiye 
Basketbol 3.ligine 
hazırlanan A takımız 
yaptığı hazırlık 
maçlarında Bandır 
ma Kırmızı -Tofaş 
Gelişim- Bursaspor 
ve Final Spor ile 
yapılan müsaba 
kalan kaybetmem
ize rağmen hede
flerinden sapmadan 
tüm ilçemizi daha 
iyi temsil etmek için 
çalışıyoruz. Sakat 
oyunculann takviye
si ile 18 Ekim 2014 
Cumartesi Günü 
Saat 15:00 da 
Yapılacak Ankara 
Orman Spor 
Müsabakasına gali
biyet parolası ile 
çıkmak istiyoruz.” 
denildi

IMiail^MllSK«İ!tİ!irai^fcİntBİI
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
okul meclis başkan
lığı seçimleri büyük 
heyecana sahne 
oldu.
Gerçek seçimleri 
aratmayacak plan 
ve program ve 
propaganda ile 
geçen seçim kam
panyası döneminde 
adaylar başkan 
olmaları halinde 
okulda yapmak iste
dikleri projeleri yap
tıkları konuşma ve 
afişlerle arkadaşları
na anlattılar. İki 
hafta süren propa
ganda döneminin 
sonunda GCBAL 
okul Meclis 
Başkanlığına aday

olan 10 B sınıfı 
öğrencisi Celal 
Sertaslan ve 11-D 
sınıfı öğrencisi 
Emir Kaya okul

bahçesinde 
toplanan bütün 
öğrencilere yönelik 
son birer konuşma 
daha yapmalarının

ardından bir gür 
sonra seçimlere 
geçildi.
İlçe Seçim Kurulun 
dan alınan sandık

ve tercih mühür
lerinin kullanıldığı 
seçim de öğretmen
ler Yusuf Mazlum 
ve Kasım Kılıç ile 
öğrenciler Eylem 
Seçik, Ezgi 
Çayeğil’den oluşan 
sandık kurulu’nun 
nezaretinde öğren
ciler sırayla oylarını 
kullandılar. 
Öğle saatinde biten 
oylama sonuçları 
Okul Müdür Vekili 
Kamil Beki tarafın
dan İstiklal Marşı 
törende açıklandı. 
Müdür Vekili Kamil 
Beki’nin açıkladığı 
sonuçlara göre ;576 
Kayıtlı Seçmende 
545’i Oy kullandı.Bu 
oylardan 24’ü

geçersiz olurken 
Emir Kaya 261,Celal 
Sertaslan 228, son 
anda seçimlerden 
çekilen Yavuz 
Selim Mert ise 32 oy 
aldı.
Böylece 11 D sınıfı 
öğrencisi Emir Kaya 
2014-2015 yılı için 
GCBAL öğrenci 
temsilciliğine seçil 
miş oldu 
GCBAL öğrenci 
temsilciliğine 
seçilen Emir Kaya 
seçim sonucu yap
tığı teşekkür konuş
masında söz verdiği 
vaatleri yerine 
getirmek için var 
gücüyle çalışa
cağını söyledi.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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ÖSYM tarafından 
2014 yılı KPSS 
sonuçları ne zaman 
açıklanacak merakla 
beklenmeye devam 
ediliyor.
KPSS sonuçlarının 
ne zaman açık
lanacağı merakla 
beklenmeye devam 
ediliyor. 2014 yılı 
için KPSS ön lisans 
ve ortaöğretim sınav 
sonuçlarının açık
lanmasını merakla 
bekleyen adaylar

gözlerini ÖSYM'ye 
çevirdi. ÖSYM 
tarafından KPSS 
sonuçları ile ilgili bir 
açıklama gelmezken

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU

ELEKTRİK ■ 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

DÖKÜM MAKİNA 
TEL = 5133054

sonuçların kısa süre 
içerisinde açıklan
ması bekleniyor. 
KPSS sınav 
sonuçlarının ÖSYM 
internet sitesinde 
açıklanması ile 
beraber 2014 yılı ve 
bir sonraki KPSS 
sınavına kadar 
memur alımlarında 
kontrol edilecek 
puanlama sonuçları 
da adaylar için belli 
olmuş olacak. 
KPSS ön lisans ve 
ortaöğretim 
sonuçları açıklandık
tan sonra adaylar bu 
sonuçları ÖSYM 
internet sitesi 
üzerinden kontrol 
edebilecekler. ÖSYM 
sonuç sayfasında 
yer alacak KPSS 
sonuçlarına aşağıda 
yer alan adresler 
üzerinden ulaşıla
bilecek.

SINAV 
SONUÇLARININ 
DUYURULMASI 
Adaylar sınav 
sonuçlarını, T.C.

Kimlik Numaraları 
ve şifreleri ile 
ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym. 
gov.tr internet 
adresinden 
öğrenebileceklerdir. 
Sınav sonuç belgesi 
basılmayacak ve 
adayların adresler
ine gönderilmeye
cektir.
Sonuç bilgilerinde 
adayların testlere 
verdikleri doğru ve 
yanlış cevap sayıları 
ve KPSS puanları 
yer alacaktır. 
Internet sayfasında 
ilan edilen sonuç 
bilgileri adaylara 
tebliğ hükmündedir. 
ÖSYM, adaylara 
yönelik sınav sonuç 
belgelerinin doğru
lanmasını sağlamak 
üzere “Sonuç 
Belgesi Kontrol 
Sistemi” işlemini 
hizmete sunmuştur. 
Bu amaçla kullanıl
mak üzere Sınav 
Sonuç Belgelerinin 
en alt kısmına, sis
tem tarafından rast- 
gele üretilmiş bir 
“Sonuç Belgesi 
Kontrol Kodu” basıl
maktadır. Söz 
konusu işleme 
https://sonuc.osym. 
gov.tr üzerinde 
Sonuç Belgesi 
Kontrol Sistemi say
fasından ulaşılmak
tadır.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ ■ 
ÛÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
05353781800

SATIUK 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 
sİ için siz de katılın

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 

MERKEZİNDE KİRALIK
2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 

BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
0 2245136111 
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

https://sonuc.osym
https://sonuc.osym
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yüzbinlerce tisine emeklilik yolu atılım
Günü ve yaşı dol
masına rağmen 
borcu kalan yüzbin- 
lerce Bağ-Kur'lu, 
emekli olmak için 
kredi alacak.
Torba yasa ile borç 
yapılandırmasının 
gelmesi yüzbinlerce 
vatandaşa da 
emeklilik yolunu 
açtı.
Özellikle Bağkur'lu 
esnaf, tüm şartları 
yerine getirmesine 
rağmen borcu 
olduğu için emekli 
olamıyordu. Yeni 
yasa yüklü borçların 
faizlerini silip taksit 

imkanı getiriyor. 
Borcun tamamını 
ödeyip emekli ola
caklar kredi alabile
cek.
Daha önce yapı
landırmada Ziraat 
Bankası devreye gir
erek emeklilik şansı 
olanlara kredi 
açmıştı. Vatandaşlar 
bu kredi ile 
borçlarını toptan 
kapatıp hemen 
emekli olmuş ve 
emeklilik maaşların
da küçük taksitlerle 
kredilerini geri 
ödemişlerdi.
YAZI GÖNDERİLDİ

Yani torba yasa için 
de Ziraat 
Bankası'nın yanında 
özel bankaların da 
devreye girmesi bek
leniyor. TESK 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, emekli 

olmak isteyen 
esnafın prim bor
cunu ödemek için 
kredi aradığını 
belirterek, 
bankaların düşük 
faizli kredi vermesi 
gerektiğini ifade etti.

Palandöken, "Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) ile protokol 
yapacak banka ya 
da bankalara çok 
önemli görev düşüy
or. Emekli olmak 
isteyen esnaf prim 
borçlarını ödemek 
için kredi arıyor. 
Bankalar, emekliliği 
gelenler için emekli 
maaşına bağlı düşük 
faizli kredi vermeli" 
dedi. Yasa ile prim 
borçları olması 
nedeniyle yaşlılık 
aylığı bağlanamayan 
esnaf ve sanatkara 
emeklilik imkanı 

sağlandığına deği
nen Palandöken, 
2011 yılındaki 
yasadan 5 bin 677 
kişinin prim borcunu 
peşin ödeyerek, 61 
bin 571 kişinin de 
Ziraat Bankası'ndan 
kredi kullanarak 
emeklilik hakkı 
kazandığını kaydetti. 
Palandöken, Bağ- 
Kur'lunun emekli 
olabilmesi için 
SGK'ya uygun 
görülecek bankalarla 
protokol yapılması 
için yazı gönderdik
lerini söyledi.

araç sahipleri dikkat! 1 Aralık ta haslımı
Şehirlerarası yük ve 
yolcu taşıyan ticari 
araçların kış lastiği 
takma zorunluluğu 1 
Aralık Pazartesi 
günü başlıyor.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 2 yıl 
önce yürürlüğe 
giren "Araçların 
Yüklenmesine İlişkin 
Ölçü ve Usuller ile 
Tartı ve Boyut 
Ölçüm Toleransları 
Hakkında 
Yönetmelik"e göre, 
kış şartlarına uygun 
olmayan, kar lastiği 
takılmamış araçların 
yola devam etmeler
ine izin verilmeye
cek.

Kurala uymayan 
araçların işletmeci
lerine 519 lira para 
cezası uygulanacak. 
Yönetmelikteki kış 
lastiği takma zorun
luluğu, şehirler arası 
yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçları kap
sıyor.
Buna göre, yolcu ve 
eşya taşımalarında 
kullanılan araçlar 
her yıl 1 Aralık ile 1 
Nisan tarihleri 
arasında zorunlu 
olarak kış lastiği kul
lanacak. Hava şart
larına bağlı olarak 
söz konusu süre, 
Bakanlık tarafından 
1 ay uzatılabilecek. 
Bu kurala uymayan 
araçların işletmeci

lerine 519 lira para 
cezası ve ceza puanı 
yaptırımı uygu
lanacak.
- Kar lastiği olmayan

araçlar yola devam 
edemeyecek 
Kış şartlarına göre 
önlemini almamış, 
kış lastiği olmayan

araçların yolu kapat
ması ve insanların 
mağdur olmasını 
önlemek amacıyla 
başlatılan uygula

mayla, karlı havalar
da yolların kapan
masının önüne 
geçilmesi 
amaçlanıyor.
Yetkili ekipler, bu yıl 
tedbirsiz, hazırlıksız 
yola çıkan araçları__
daha sıkı denetleye
cek ve kış şartlarına 
uygun olmayan, kar 
lastiği olmayan 
araçların yola devam 
etmelerine izin ver
meyecek.
Kış lastikleri 7 
derecenin altındaki 
sıcaklıklarda, ıslak, 
karlı ve çamurlu 
zeminlerde yaz 
lastiklerine oranla 
daha iyi yol tutuş ve 
yüksek güvenlik 
sağlıyor.

(IIIİHIIMİGemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4995 
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
PEK YAKINDA: 

11:15-14:00-16:40- 
19:20-21:45 

KARABASAN: 
12:00-14:15-16:15- 

18:30-20:30 
AZAZİL DÜĞÜM: 

11:30-13:30-15:30- 
17:30-20:00

5133321
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DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE f t W1 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA < Af

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI BBU

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I
Pasta -Meşrubat-Çerez ■ W
Piyanist +Dj Performans wk
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canlı fypn- Sahne - Işık gösterisi 
££ ^ervıs ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler
Af www.gemlikmilton.com

facebook/miltondugun
■ *■*-** MkJUK plus.google.com/miitondugun

SF* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

r lî^I
4-2. yıllık tecrübemiz ile 

bizmetmizöeyiz,...

MATBAACIL1KVAYINCIUKREK gg

M FATURA»
SEVK İRSALİYESİ •

Off TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR» 

s CİLT YAPIMI» 
SİLAN & REKLAM» 

PLAKET & KUPA •
MADALYA » 

î NİKAH ŞEKERİ» 
' BEBEK ŞEKERİ » 
HEDİYELİK EŞYA»

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK
Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miitondugun


ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARAÇ,R MARKA...

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^ngînJ^ircafi ÇDuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

v> yiğit inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

ürünleri TEL: O 224 514 3164 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


KeyifGÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14. AÇIK BÜFE

MOLA
HAFTA İÇİ 06.30-12 KAHVALTI 4.99 ₺

t ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ ’
• PASTA-HEDİYELİKÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ

■ • ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL F/ZZ4 ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ
Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok, No: 3 GEMLİK / BURSA Tel: O 224 512 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Marmarabirlik Başkanı Asa’dan “ek ödeme” iddialarına açıklama 

flsa. ' Kooııeratif ortaklarımızdan ne yeni bir
kesinti ne de el ödeme talen edilmemektedir”

Güne Bakış

MECLİS İMARA BOĞULDU
Dûn, Belediye Meclisinde Ekim ayı ikinci 

toplantısı yapıldı.
ilk toplantıda Haç’da olması nedeniyle katıla, 

mayan Belediye Başkanı Refik Yılmaz Meclise 
Başkanlık etti.

Bir önceki meclis toplantısında görüşüle
meyen gündem maddeleri ele alınırken, Ser 
best Bölge civarındaki Depolama Alanlarının 
1/1000 ölçekli imar revizyon planının tanıtımı 
yeniden yapıldı. Devamı sayfa 4’de

Kamuoyunda son günlerde Marmarabirlik’in ortak 
/arından sermaye payı adı altında ek kesinti yaptı 
gına dair çıkan iddialara Birlik'ten açıklama geldi. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, “Ortaklarımızdan ne yeni bir kesinti ne de ek 
ödeme talep edilmemektedir. Aksine ortaklarımı 
zın lehine yapılan yeni düzenleme, sanki yeni bir 
ek ödeme imiş gibi yansıtılmaktadır. Bu iddialar 
tamamen asılsızdır” dedi. Haberi sayfa 3’de

Internet sitemiz 
saldırıya uğradı
Gazetemiz Gemlik 
Körfez’in sanal 
ortamda yayın 
yapan internet 
sitesinin dün 
sabah bilinmeyen 
hackerlar tarafın
dan saldırıya uğra
ması kapanmasına 
neden oldu.
Sabah internet 
sitemize ulaşa
mayan okurlarımız, 
gazetemiz büro
sunu arayarak, 
sitenin bulunduğu 
alanda İslamcı slo
ganların yer

aldığını söylediler. 
Yaptığımız 
incelemelerde 
teknik elemanlar 
sitenin hackerlar 
tarafından 
saldırıya uğra 
dığını belirttiler. 
Yaptığımız girişim
ler sonucu internet 
sitemizi dün saat 
17.oo sıralarında 
yayına sokabildik. 
Daha önce de 
internet sitemize 
değişik zamanlar
da saldırılar mey
dana gelmişti.

MIMtılaıılıınıiM
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılan Küçük Kumla Meydanı’nda 
bulunan bina bugün saat 12.oo yapılacak 
tören ile yıkılacak.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
L TEL&FAX:02M5173310 CEP: 05327443383 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
b www.manastiremlak.sahibinden.corn-www.ilan.com.tr/rnanastireiTilak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.corn-www.ilan.com.tr/rnanastireiTilak


HHUHIBEVİI RTÖlVtSİ
Atölyesi

4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI
geliştirmenin en güzel yollarini öğretiyoruz.

e Dikkat eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
Zeka oyunları île üretkenliğimi yeliğtiriyorum 

© Olaylara farklı açılardan kakmayı öğreniyorum. 
® Zeka oyunları ile Zailimi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ
ÜCRETSİZr 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

©05325592985 
G HAYAL BEYİN ATÖLYESİHamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
TEL'.0224 514 7172 GEMLİK

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....
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Marmarabirlik Başkanı Asa’dan ”ek ödeme” iddialarına açıklama 

ftsa ' Kooperatil ortaklarımızılan ne yeni bir 
kesinti ne ile ek ödeme lalen edilmemektedir'NEDİR BU DUYARSIZLIK?

Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu 
BURULAŞ bir kaç aydan beri Gemlik 
- İstanbul - Gemlik uçak seferlerini 
hizmete koymuş bulunuyor.

Peki kim yararlanabiliyor bu hizmet
ten?

Varsıllar, Serbest Bölge’deki sanayi 
kuruluşlarının görevlileri.
Uygulanan fiyat tarifesi sade vatan

daşın yararlanmasına büyük engel! 
Pahalı.geliyor.

Halk İstanbul’a alışılmış ulaşımı ter
cihle gidiyor, geliyor.

Görüyoruz her seferinde uçaktan 6- 
7 kişi iniyor, bir o kadar yolcu bini 
yor. Tamamen dolu oluşu yok dene 
cek kadar. Uçakların üssü Gemlik’in 
en güzel bir yeri.

Halkın yoğun olduğu, istirahat ede
bileceği, dinleneceği, temiz deniz 
havası teneffüs edip, çayını, kahvesi
ni içebileceği, küçük çocuklarını 
eğlendirebileceği gazinoların bulun
duğu yer.

Gelin görün ki, uçaklar inerken, 
kalkarken doğaya salınan karbon- 
monoksit gazı, motor gürültüsü Halk

I oksijen yerine zehir soîuyor, zehir. 
Bir uçak iskele doğrultusunda ini 

yor, pervaneler olur da fırlarsa can 
alacak, diğeri pervaneleri doğru 
olarak denize dönük sal iskeleye 
yanaşıyor. Kaptan pilotların tercihine 
kalmış olur mu öyle şey!
Doğru dıanyapurlımdıı.
Rıhtımda Burulaş’a uçak yolcu ade

dine göre araç otoparkı ayrılmış 
durumda.

Başka bir araç yer bulamıyor aracını 
park etmeye, yolcu azlığından ayrılan 
otopark atıl kalıyor.

Lokantalar, gazinolar bu yörede 
aracına yer bulamadığı için vatandaş 
ilçeyi terke mecbur kalıyor, işyerleri 
iş yapamaz oluyor.
Bütün bu durumlara gerçekten 

toplum duyarsız ve de tepkisiz.
Bu ilçenin sağlık grubu yok mu?
Çevre koruma birimleri, doğa sever

ler, sivil toplum kuruluşları, siyasi 
partiler, sendikalar neden duyarsız 
lar? Bize ne deme hakkınız var mı? 
Halkı temsil ediyorsunuz. Halka 
hizmet göreviniz.
Bir zümreye hizmet için halk zehir 

soluyacak, uçakların kanatları mazal- 
lah gazinolara çarpacak diye tedirgin
lik duyacak bir tek İnan Tamer mi bu 
mücadeleyi verece'K.
Çok yazık.
Kusura bakmayın ama üzerlerinize 

öıû toprağı sefğıımış'öıu...
Hadi onlar suskun.
Senin sesin çıksın be halkım... 
Tehlike altındasın, zehir soluyorsun.

Kendine acı, hemşehrilerine acı.... 
Haykır, kaldırın bu belayı başımız

dan diye....
Devlet sağlığını korumakla görevli, 

ndsta ‘etrrieKie' değıı...

Kamuoyunda son 
günlerde Marmara 
birlik’in ortakların
dan sermaye payı 
adı altında ek kesinti 
yaptığına dair çıkan 
iddialara Birlik'ten 
açıklama geldi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Ortaklarımız 
dan ne yeni bir 
kesinti ne de ek 
ödeme talep edil 
memektedir. Aksine 
ortaklarımızın lehine 
yapılan yeni düzen
leme, sanki yeni bir 
ek ödeme imiş gibi 
yansıtılmaktadır. Bu 
iddialar tamamen 
asılsızdır” dedi.

İLAVE KESİNTİ SÖZ 
KONUSU DEĞİL 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 11 Nisan 2014 
tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınla
narak yürürlüğe 
giren 4572 sayılı 
Tarım Satış Koope 
ratifleri hakkındaki 
Kanun’da yapılan 
değişiklikler 
doğrultusunda yeni 
ana sözleşmede 
ortakların lehine

KAÇAK VE METRUK YAPIYfl AF YOK
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü ekiplerinin dene
timleri sonrasında 
Kurşunlu 
Mahallesi’nde kaçak 
4. Kat bir yapı ile 
Büyük Kumla 
Mahallesi’ndeki bir 
metruk bina yıkıldı. 
Kaçak binalar 
konusundaki has
sasiyeti bilinen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
direktifleri ve beledi 
ye encümeninin 
aldığı karar son
rasında Kurşunlu 
Mahallesi’ne giden 
yıkım ekipleri, kaçak 
4. Kat binanın yıkımı 
m gerçekleştirdi. 
Cezai işlemin de 
uygulandığı yıkımın 
ardından Büyük

düzenlemelerin 
olduğunu, ancak bu 
düzenlemelerin 
kamuoyunda bilgi 
eksikliğinden dolayı 
yanlış algılara yol 
açtığını söyledi.
Başkan Asa açıkla
masında şu 
değerlendirmede 
bulundu:
“Yeni Ana Sözleş 
menin getirdiği en 
önemli ve yerinde 
düzenleme, ortak
larımızın 2004 yılında 
ortaklık yenilemeleri 
sırasında taahhüt 
ettikleri ortaklık ser
maye paylarının 
bugüne kadar 
ödediklerinin dışında 
kalan tutarın ortak
larımız lehine 20 yıla

Kumla Mahallesin 
deki bir metruk bina 
da sahiplerinin 
talebi doğrultusun
da yıkılarak, tehlike 
ortadan kaldırılmış 
oldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kaçak 
yapı ile mücadelenin 

taksitlendiriliyor 
olmasıdır. Bugüne 
kadar yapılan kesin
tilerin üzerine ilave 
bir kesinti yapıl
madığı gibi, sadece 
kapital sermaye 
ödemesinin usulü ve 
şekli değişmiştir. Bu 
yeni düzenlemenin 
kamuoyunda sanki 
yeni bir ek ödeme ve 
ye yeni bir kesinti 
olarak, ortak 
olmayanlar ve bazı 
gruplar tarafından 
dile getirildiğini 
görmekteyiz.
Halbuki, yeni düzen
leme ortaklarımızın 
sermaye paylarının 
ödenmeyen kısmının 
taksitlendirilmesini 
içeren tebliğdir.

süreceğini belirte 
rek, tehlike saçan 
metruk binalar 
konusunda da 
gerekli araştır
maların yapıldıktan 
sonra yıkımının 
yapıldığını söyledi. 
Metruk binaların 
sadece kötü

İddia edildiği gibi 
ortaklık yenilemesi 
değildir.
Ortaklarımızın lehine 
olan bu düzenle
menin aleyhine imiş 
gibi çarpıtılması son 
derece yanlış ve 
asılsızdır. Ortakları 
mızdan bu tür - 
spekülasyonlara 
aldanmamalarını ve 
doğru bilgi almak 
için bağlı bulunduk
ları kooperatiflere 
başvurmalarını bek
liyoruz”. a 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa yaptığı açıkla
mada ayrıca 
önemli bir konunu 
altını da çizdi. 
Başkan Asa, 
“Ürün teslimatını 
düzenli şekilde 
yapan ortakların ser
maye taksitleri nor
mal yüzde 9 kesinti 
içinden yapılacak 
olup, 20 yıl için belir
lenen yıllık taksit 
kesildikten sonra 
kalan kısmı 
ortağımızdan yüzde 
9 değil, yüzde 4 
oranında kesilecek
tir. Görüldüğü gibi 
uygulama tamamen 
ortaklarımızın 
lehinedir” dedi.

görünüm vermediği
ni, her türlü tehlikeyi 
barındırdığını 
bildiren Refik 
Yılmaz, yıkımların 
estetik açıdan oldu 
ğu kadar güvenlik 
açısından da önemli 
olduğuna dikkat 
çekti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

MECLİS İMARA BOĞULDU
Revizyon planı hazırlayan firma yetkilisi hazır

ladıktan değişiklik planları üzerine Meclise bilgiler 
verdi.

Dünkü gündemin tamamı imar ile ilgili konulardı.
Aylardır Belediye Meçi isi’nin 2 sayfa tutan gün

dem maddelerinde büyük çoğunluk imar konuları.
Bu nedenle Meclis, imar konulanna boğuldu 

başlığını koydum yazıma.
İmar önemlidir.
İnsanların yaşadığı alanlarda imar çok önemlidir.
Ancak, her gün imar konuları kent meclisini 

meşgul etmemeli.
Kentlerin dinamikliği imar sorunlannı gündeme 

getiriyor olabilir ama bana göre yapılan imar plan
ları adam gibi yapıldığında bu kadar çok imar 
sorunu Meclisleri meşgul etmez.

Aslında İmar demek bir bakıma rant demek.
Dünkü toplantıda geçtiğimiz günlerde anlatılanlar 

tekrarlandı.
Bir bakıma bu bilgiler birinci toplantıda bula

mayan Belediye Başkan ma tekrarlanmış oldu.
Depolama alanlarının 1/5000 ölçekli planlarına 

göre Gemlik Belediyesi’nin Fatih Mehmet Güler 
döneminde yaptırdığı 1/1000 ölçekli planların, oto
ban kavşağının Gemlik yönüne getirilmesi 
nedenivle revize edilmesi esasını tasıygr.

Plancının verdiği bilgilere göre, yeni planlarda 
Otobana bağlanan yeni kavşak, Engürücük 
Kavşağı ve Azot Köprüsü kavşağı olmak üzere 3 
kavşak olarak hizmet verecek.

Kısaca, yollar 15 metreden küçük olmayacak, Ana 
kavsşöa baâlpVfin vpl 35 metre olacak.

Depolama alanlarında DOP uygulaması yüzde 27- 
28 olarak kullanılacak.

3 adet TlR parkı, spor tesisleri ve sosyal donatım 
alanları bulunacak.

MHP grubundan Mahmut Solaksubaşı’nın mülkü 
olan kıymetli bir arsaya ne hikmetse spor tesis 
koymuş plancı.

Solaksubaşı, konuşmasında, spor tesisinin yol 
kenarına yapılmasını değerlendirirken, “sanki 
hususiyetle yapılmış” dedi.

Verilen yanıt ise 1/5000 ölçekli planlarda aynı 
yerde spor tesisinin bulunduğu savunuldu.

Ne derlerse desinler, 1/5000 ölçekli planları da 
yaptıran ve kabul edenler AKP'lnerde.

Solaksubaşı ailesinin mülküne spor tesisi kon
ması bilhassa düşünülerek yapılmış bir davranış 
olarak değerlendiriyorum ben.

Aynı araziye bitişik veya çevresinde Gemlik’in 
başka önemli şahsiyetlerinin de arsaları var.

unlara dokunamazlar biliyorum.
Bilileri, birilerinden öç almak istiyorlar, 
cbkrbeıtihiilııer, yehrueriilıklııer ğıbı... 
Veya, eski Türkiye, yeni Türkiye gibi! 
Ayrımcılık yaptıkları gibi...
Dünkü mecliste 66 Nolu Kamyoncular 

Kooperatifinin bulunduğu arsaya İlçe Tarım 
Müdürlüğü binasına 1500 metrekare yer tahsisi 
yapıldı ve plan değiştirildi.

Bir tartışma da Adliye Sarayı’nın yapılacağı alan
da Hâzineye ait arsanın içinde kaçak olarak 
yapılmış binaların ve zeytin ağaçlarının belediye 
tarafından kamulaştırılmasında yaşandı.

CHP ve MHP grubu bu konuda Belediye 
yasasının 175 maddesine aykırılık iddia etti.

CHP li bir üye de Adalet Bakanlığının bütçesi, 
Gemlik Belediyesinden daha mı az diyerek, bu işin 
Gemlik Belediyesine yüklenmesini eleştirdi.

Yeni GemlikTte Belediye kentin bir köşesinde, 
Devlet Daireleri başka bir köşesinde olacak.

İleride Kaymakamlık da bir başka köşede olacak.
Neymiş efendim, gelişmeyen bölgelerin canlan

masına neden olacakmış.
0 bölgelerde ucuz arsa kapatanlar yaşayacaklar. 
Kısa zamanda köşe olacaklar..
Belediye Meclisinde imar konulan bitmeyecek.
Parmaklar İnecek, parmaklar kalkacak.
AKP çoğunluğuyla İstenilen yapılacak.
Başkan İse eleştirenlere ise oylamalarda “Red 

oyu verseniz ne olur, vermeseniz ne olur” diyerek 
alaylı bıyık altı gülüşüyle hafife almayı sürdürecek.

Böyle gelmiş böyle gidiyor...
Belediye Meclis hattında değişik bir şey yok.

BUKTED Gemlik'i de tanıtacak
Bursa Kültür ve 
Turizm Elçileri 
Derneği (BUKTED) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat 
Şenişler ve Başkan 
Yardımcısı Nihal 
Erten ve Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ederek, projelerini 
anlattılar. Dernek 
üyeleri, 19-22 Şubat 
tarihleri arasında 
İstanbul Feshane de 
yapılacak olan Bur 
sa Kültür ve Turizm 
Günlerinde Bursa 
mn tüm ilçelerinin 
yanı sıra Gemlik’in 
de tanıtımını 
yapacaklarını belirt
tiler. BUKTED yöneti 
çileri, Valilik, Kayma 
kamlık, Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Bele 
diyeleri ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları ile 
işbirliği 
çerçevesinde 
Turizm, Kültür, Sa 
nat, Sağlık ve Sos 
yal Projeler kapsa 
mında yoğun bir

çalışmaya imza ata
caklarını vurgu
ladılar.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı ile birlikte der 
nek üyelerini maka 
mında ağırlayan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, tüm 
sivil toplum örgüt
lerine yönelik proje 
ortaklığını BUKTED 
ile de devam ettire
bileceklerini anlattı.
Dünyanın en lezzetli 
ve kaliteli zeytininin 
Gemlik Zeytini oldu 
ğunu vurgulayan 
Başkan Yılmaz, 
Gemlik zeytininin 
tanıtımı konusunda 
üzerlerine düşen

görevi yapmaya 
hazır olduklarını 
söyledi. Dernek 
üyelerinin diğer pro
jelerinin yanı sıra 
eğitim kampanyala 
rina da katılabilecek
lerini açıklayan Re 
fik Yılmaz, 8 Ağus 
tos tarihinde kuru
larak tüzel kişilik 
kazanan dernek 
üyelerini tebrik etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı’ya teşekkür 
eden Dernek Başka 
m Sedat Şenişler ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa’nın 
dünya mirası

işteşine girdiğini de 
hatırlatarak, 
dünya mirası 
gezginleri ile işbir
liği çerçeve sinde 
çeşitli proje ve 
etkinliklere de imza 
atacaklarını 
söylediler.
Turizm, Kültür, 
Sanat, Sağlık ve 
Sosyallik 
alanlarının 
dışında ekonomik 
istihdam ve ticaret
için de çalışma ve 
işbirliği yapacak
larını ifade eden 
Şenişler, uluslar 
arası alanda da 
aktif çalışmalar 
yapacaklarını 
sözlerine ekledi.

Burtvin Turizm den sosyal sorumluluk faaliyeti
İlçemizde faaliyet 
gösteren Burtvin 
Turizm ve Seyahat 
Acentası, sosyal 
sorumluluk faliyet- 
leri çerçevesinde 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ne pazar 
günü yapmış olduğu 
Çanakkale Turunda 
ücretsiz rehberlik 
hizmeti verdi.
Burtvin Turizm kuru
cusu ve sahibi 
rehber Tansu 
Erçevik, şirket 
olarak tüm dernek 
ve kurumlara eşit 
mesafede olduk
larını, özellikle 
öğrencilere yönelik 
yapılan tüm sosyal 
etkinliklerde her 
kuruma ve gruba 
bu tür desteklerde 
bulunabileceklerini 
belirtti.
Program çerçeve 
sinde cumartesi 
günü Gemlik İskele 
Meydam’ndan 
kalkan ADD 
Otobüsü, önce 
Burtvin Turizm 
seminer salonunda 
tur ile ilgili ön bil
giler aldıktan sonra 
Çanakkale’ye doğru

yola çıktı. 
Çanakkale’de 
Kilitbahir Kalesi, 
Hamidiye Tabyası, 
Mecidiye Tabyası, 
Seyit Onbaşı Anıtı, 
Havuzlar Şehitliği, 
Soğanhdere 
Şehitliği, Şahindere- 
si Şehitliği, Alçıtepe 
Köyü Saim Mutlu

Müzesi, Şehitler 
Abidesi, Seddülba 
hir Köyü, Ertuğrul 
Koyu, Zığınderesi 
Şehitliği, Kabatepe, 
Mehmetçiğe Saygı 
Anıtı, Bomba Sırtı, 
Kırmızı Sırt, 57.Alay 
Şehitliği, 261 
Rakamlı Tepe, 
Conkbayırı, Anzak

Koyu, Arıburnu 
gezildi. Daha sonra 
Büyük Anafartalar 
Köyü ve Bigah Köyü 
görüldükten sonra 
Eceabat’tan feribot 
ile Çanakkale’ye 
geçip, Deniz Müzesi, 
Aynalı Çarşı ziyaret
leri gerçekleştirilip 
ilçeye dönüldü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

YANGINA BENZİN DÖKMEK
Yıllar öncesinden 

belliydi bulunduğu
muz coğrafyanın bir 
yangın yerine 
döneceği. Bunu 
anlamak için kâhin 
olmak gerekmiyor
du. Amaç bu 
yangından en az 
zararla çıkmak 
varken ne yazık ki 
gözleri kör siyaset 
adamları yangına 
benzin dökmeyi ter
cih ettiler.

Büyük Atatürk’ün 
“Yurtta barış, 
Dünya’da barış.” 
sözü anımsanmadı. 
İhtiraslar ve başarı 
sızhklar bu savaşa 
gerekçe olarak kur
gulandı.

Bizimle ilgisi 
olmayan olaylara 
sazan gibi dalarak 
ne kadar maharetli 
olduğumuzu 
gösterme gayretine 
girdik. Ülkemizdeki 
terör olayını çöze
mezken Arap 

dünyasının lider
liğine soyunduk. 
Komşularımızla 
barış içinde 
yaşarken onların 
içişlerine karışmayı 
hüner saydık. Ham 
hayaller peşinde 
koşarken gerçekleri 
göremez olduk.

Şu an içine 
daldığımız batak
lığın sorumlusu 
Ergenekon terör 
örgütü mü yoksa 
paralel yapı mı ola
caktır? Artık bu 
numarayı toplum 
yemiyorsa önemi 
yok, bunun da 
sorumlusu dış güç 
ler ya da muhalefet 
gösterilerek olay 
kökünden çözüle
cektir. Sayın muhte 
remlerin ortak akla 
ihtiyacı yok! Çünkü 
kendi akılları herke 
sinkinden üstün.

Bütün bu olaylar 
yaşanırken siz 
dışişleri bakanının 

ne yaptığını hiç 
merak etmez 
misiniz? Buna ne 
hacet, Sayın 
Erdoğan ve Sayın 
Davutoğlu gerekeni 
yapıyor.

Ülkemiz bir yangın 
yerine dönerken, 
Ortadoğu kan ve 
barut kokarken bi 
zimkiler nedendir 
bilinmez Esad’a 
kafayı takmışlar, 
göstermelik toplu 
açılış peşindeler.

Kendi ülkemizde 
yıllardan beri 
sağlayamadığımız 
barışın yerini terör 
almış durumda. 
Kardeş kardeşi 
öldürmeye başladı. 
Polise ve askere 
saldırılar aldı başını 
gidiyor. 12 Eylül’ü 
aratmayan günleri 
yaşamaya başladık. 
Yetkililer misliyle 
karşılık verilecektir 
diyor. Güldürmeyin 
adamı.

Yıllardan beri 
açılım, ileri 
demokrasi ve yeni 
Türkiye martavalı 
inandırıcı olmadı. 
Boşuna esip gür
lemeyin, Dünya 
artık sizin ne oldu 
ğunuzu anladı, bu 
yüzden itibar etmi 
yor.

Zavallı yurttaşları 
kandırarak bu gün
lere geldiniz. Yüreği 
yanan insanlar da 
artık size ko lay 
kolay inanmaz. 
Sadece sizin döne
minizde iktidarınız
dan nemalananlar 
inanmış gibi 
görünebilirler.

Mal meydanda: 
cumhuriyetin 
kazanımlar! bir bir 
yok edilirken, 
Atatürk heykelleri 
yakılıp yıkılırken, 
Türk bayrağı gön
derden indirilip 
parçalanırken bir 
devlet adamı olarak 
yüreğiniz yanmadı 
mı? Her gün gelen 
şehit haberleri, 
ardında kalan yetim 
ler, gözü yaşlı ana 
lar, bacılar sizi hiç 
düşündürmedi mı?

Geçmişte yap
tığınız yanlışların 
bedeli olduğunu bir 
kez olsun çıkıp 

topluma anlatma 
cesareti niçin göste 
remediniz? Hep siz 
mi haklıydınız? 
Sürekli başkalarını 
suçlayarak yaşanan 
lardan kendinizi 
soyutlamaya çalıştı 
mz. Yıllarca ayrıştır 
dığınız topluma 
şimdi diyalog çağrı 
sı yapmanız bir 
aldatmaca değil de 
nedir? 12 yıldan 
beri aklınız neredey 
di?

Gerçek devlet 
adamları ortak akla 
inanır ve hata yap
mışsa özür dileme 
erdemini gösterir. 
Siz muhalefetle, 
demokratik kitle 
örgütleri, sivil top 
lum kuruluşlarıyla 
bir araya gelip 
meslek odalarıyla, 
sendikalarla ülke 
çıkarlarını her şeyin 
üzerinde tutarak bir 
çalışma yapsay
dınız ve alınacak 
karaları uygulamış 
olsaydınız ortak 
aklı önemsemiş 
olurdunuz. Bu gün 
ülke kan gölüne 
dönmez, kimsenin 
de burnu kana- 
mazdı.
Yaşananlardan bal 
gibi siz sorumlusu 
nuz ve bu vebalin 

altından kolay ko 
lay kalkamazsınız.

Hâlâ afra ve tafra 
nızdan yanınıza 
yaklaşılmıyor. 
Düşüncelerinizi 
beğenmeyen ve 
size karşı çıkanları 
bir dövmediğiniz 
kalıyor. Her şeyin 
en doğrusunu 
sadece siz mi bili 
yorsunuz? 
Gösterdiğiniz bu 
hiddet ve öfke 
neden?

Bu durum sizin 
çaresizliğinizi ve 
güçsüzlüğünüzü 
yansıtmıyor mu?

Kimsenin aklına 
ihtiyacımız yok di 
yorsunuz.

Ülkenin bu duru
ma gelmesi sizin 
sayenizde olduğu
na göre sizin aklınız 
da pekiyi sayılmaz.

Doğruyu söyle
mek gerekirse siz 
de haklısınız; çünkü 
“Akıllan pazara 
çıkarmışlar, herkes 
kendi aklını almış.” 
Bu nedenle akıl 
akıldan üstün sözü, 
boş yere söylen
miş, hiçbir önemi 
ve anlamı olmayan 
bir sözdür.

Boş verin, 
bildiğinizi okumaya 
devam edin!

Gemlik’te faaliyet 
gösteren sigorta 
acenteleri, gelenek
sel olarak düzen
ledikleri mesleki bir
liktelik toplantıları 
mn sonuncusunu 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonunda 
düzenlediler.
Sektörde yaşanan 
sorunları, sigor
tacılığın geleceğini 
ve yasal konulan 
değerlendiren acen- 
teciler, Gemlik’te 
sigortacılığın ulaş 
tığı nokta üzerinde 
durdular. Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
acentelerin bir araya 
gelerek, ilerleme 
sağlamalarını ve 
sonrasında atılacak 
adımları da değer
lendirdikleri toplantı
da, daha sık bir ara 
ya gelmeyi düşün 
düklerini söylediler. 
Sigorta acentelerinin 
sorunlarının ve 
çözüm yollarının 
konuşulduğu

toplantıya ilçedeki 
Sigorta Acenteleri 
katıldı. Sigortacıların 
sorunlarının çözüm 
yollarında fikir ve 
öneride bulundu. 
Toplantıda yeni 
yürürlüğe giren 
acentelik yönet
meliği, tek düzen 
muhasebe uygula
ması ve birçok 
konun ele alındığını 
belirten Meslek 
Komitesi Başkanı 
Akın Duman ayrıca, 
başta Gemlik ticaret 
odası Meclis Başka 
nı Paşa Ağdemir ve 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal

Akıt’ın komite çalış
malarına vermiş 
olduğu destekten 
dolayı teşekkür etti. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak 
meşlektaşlarımız ile 
yakın mesafede 
olmanın ve bu yakın 
lık doğrultusunda 
sorunların çözüm 
noktasında katkı 
sağlama konusunda 
çaba göstereceğini 
belirten Duman, 
Gemlik Meslek 
Komitesi olarak 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne 
sunmuş oldukları 
vadesi başlayıp 

hemen iptal olan 
zorunlu trafik poliçe 
lerinden acentelere 
bir miktar pay ayrıl
ması önerilerinin 
kabul edildiğini, 
acentelerimizin az 
bir miktar da emeği
ni karşıladığını, 
komite başkanı 
buna benzer çalış
maların devam ede
ceğini, çalış
malarının hız 
kesmeyeceğini 
belirtti.
Komite Başkanı 
Akın Duman, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde 
il delegesi olarak 
görev yapmaktadır. 
Acente olarak 
ilçemizde faaliyet 
gösteren yetkisiz 
acentelere karşı bir 
yaptırım uygulan
ması konusunda 
BİRLİK MESAJI 
veren Duman, bu tür 
toplantılara daha 
fazla katılım sağlan
ması hususunda da 
temennide bulundu.

MAC helikopter kazası 
arama kurtarma 

çalışmalarına katıldı

Bursa Mag-Der 
ekibi bünyesinde 
bulunan acil müda
hale ekibi, İzmit’in 
Karlıtepe ilçesine 
bağlı Karaardıç 
mevkiinde deniz 
kuvvetlerine ait 
askeri helikopterin 
düşmesinden son 
ra olay yerine 
giderek, arama kur
tarma çalışmalarına 
katıldı.
Uzun süren ara
malar sonucunda 
helikopter enkazına 
ulaşan ekipler, dört 
askerimizin şehit 
olduğunu tespit 
ederek, daha son
rada yaklaşık 500m 
civarındaki yamaç
tan naaşları çıkartıp 
çalışmayı son-

landırdı.
MAG ekipleri, 
dönüş yaptıktan 
sonra, bölgedeki 
çalışmalar hakkın
da bilgilendirme 
yapmak için İlçe 
Kaymakam Cahit 
Işık'ı, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'ı ve başkan 
yardımcılarını 
ziyaret etti.
Yapılan ziyarette 
Kaymakam Cahit 
Işık, Bursa Mag-der 
acil müdahale ekibi 
ne zorlu görev
lerindeki başarıları 
nedeniyle teşekkür 
ederek, her zaman 
olduğu gibi bursa 
Mag-der'e destek
lerinin devam ede
ceğini belirtti.
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Çotanakspor galibiyetle haşladı
Sezona iddialı 
giren Gemlik Çota 
nakspor, deplas
manda oynadığı ilk 
maçından gali
biyetle ayrıldı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Fethiye Spor 
Stadyumunda Pazar 
günü saat 12.00 da 
oynanan maçta, 
Akpınar Spor ile 
karşılaşan Gemlik 
Çotanakspor, maç 
boyunca üstün 
oynadığı müsaba 
kadan 1-0 galibi 
/etle ayrıldı. 
Ik yarıya hızlı 

başlayan Çotanak 
spor, 17. dakikada 
Ömral ile gole 
yaklaştı. 
Pozisyonun hemen

ardından, Emre’nin 
aşırtma vuruşu ile, 
18. dakikada 1-0 
öne geçti.
İlk yarıda Nedrettin 
ile yine gole yak
laşan Çotanakspor, 
Arifin ayağından 

topu ağlarla buluş- 
tursa da, yan 
hakemin ofsayt 
bayrağını kaldırması 
ile gol değeri 
kazanmadı. 
Çotanakspor’u 1-0 
öne geçiren Emre, 

maçın 35. 
dakikasında sakat
lanarak oyundan 
alındı.
Maçın ikinci yarısı
na da baskı ile 
başlayan 
Çotanakspor,

Akpınar Spor kale
cisinin elinden 
kaçırması ile golü 
bulsa da, hakem 
tarafından gol 
geçersiz sayıldı. 
Nedrettin başta 
olmak üzere, 

çok sayıda 
pozisyondan yarar
lanamayan Gemlik 
ekibi, karşılaş
madan 1-0 gali
biyetle ayrılarak 3 
puanı hanesine 
yazdırdı.

Bursa’nın yeni stadyumuna ödül
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
inşa edilen ‘Bursa 
Büyükşehir 
Stadyumu’, Avru 
pa’nın en prestijli 
gayrimenkul ödül
lerinden olan 
‘Avrupa Gayrimen 
kül'üdiılTeri (interna 
tional Property 
Awards)’ yarışma 
sında ödül kazandı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
öncülüğünde Bur 
sa’da inşa edilen en 
önemli anıtsal 
yapılardan biri olan 
Bursa Büyükşehir 
Stadyumu, mimari 
alanda uluslararası 
öneme sahip 
‘Avrupa Gayrimen 
kul Ödülleri’ yarış
masında, ödül 
kazandı. Haşan 
Sözüneri Mimarlık, 
Bursa Adalet 
Kampüsü ve Bursa 
Büyükşehir 
Stadyumu projeleri 
ile ‘International 
Property Awards* 
yarışmasına 
‘Kamusal Yapılar’ 
kategorisinde iki 
proje ile katıldı ve 
ödül kazandı, 
ödüller, 14 Ekim 
Salı günü (YARIN)

Londra’da gerçek
leşecek galada 
sahiplerini bulacak. 
Ödüllü stadyum 
Bursa’ya prestij 
kazandıran 43 bin 
563 koltuk kapa
siteli stadyumun 
Haşan Sözüneri 
Mimarlık tarafından 
tasarlanan projesi, 
Bursa’nın gururu 
oldu. Türkiye’de ilk 
kez takımının sem
bolüyle tasarlanan 
bir stadyum olan 
Bursa Büyükşehir 
Stadyumu’nun 
çatısının 
Bursaspor’un sim
gesi olan ‘timsah’ 
formunda yapıl
ması, yapının en 
dikkat çeken özel
liği oldu. Stadın 
bulunduğu arazinin, 
UEFA ve FIFA’nın 

son dönemdeki 
yönergelerine göre 
‘statların ulaşım 
çözümlerini oluştur
mak kaydı ile kent 
içi günlük yaşamla 
bütünleşecek 
fonksiyonları da 
içererek inşa 
edilmesi’ noktasına 
uygun özellikler 
taşıması da yapıya 
yarışmada önemli 
bir avantaj sağladı. 
Çevresinde taraftar 
toplanma alanları 
oluşturulan, misafir 
takım taraftarlarına 
alternatif giriş ve 
çıkışlar sağlayan, 
açık ve kapalı 
otopark alanları ve 
naklen yayın 
araçlarının ilgili 
standartlara göre 
konumlanacağı 
yeteri kadar

boşluğa sahip olan 
ve farklı yönlerde 
yaklaşım ve tahliye 
imkanları veren 
stadyumun yakının
da metro istasyonu 
oluşu da ulaşımda 
kolaylık sunuyor. . 
Oluşturulacak yak
laşık 6500 araçlık 
otopark alanı ise 
maç günleri dışında 
transfer alanı olarak 
kent yaşamına katkı 
sağlayacak. Vaziyet 
planında görüleceği 
gibi yapılan trafik 
analizleri sonucun
da stat etrafında 3 
yeni kavşak, 3 alt 
geçit, 4 köprü, 1 
viyadük ile yeni yol
lar ilave edilerek 
stadın getireceği 
ilave kapasitenin 
trafik sıkışıklığına 
neden olmaması 

planlanıyor. 
Stadyumda 2530 
misafir takım 
koltuğu, 6128 VIP 
koltuğu 256 pro
tokol koltuğu, 161 
basın koltuğu, 1650 
açık loca oturumu 
ile toplam 43 bin 
563 koltuk kapasite
si oluşturuldu. 
Ayrıca 207 engelli 
pozisyonu refakatçi
leri ile beraber 
UEFA Standartları 
gereği kesintisiz 
görüş sağlanarak 
hazırlandı. En 
küçüğü 28,5 m2 
olan, en büyüğü de 
kuramların kiralan
masına imkan 
sağlayan tarafından 
kiralanacak 188 
m2lik toplam 72 adet 
locanın bulunduğu 
stadyumda taraftar
lar, VIP, basın, pro
tokol ve engelliler 
için toplam 60 
turnike oluşturuldu. 
Acil durumlarda 
kullanılabilecek şek
ilde tasarlanmış 84 
kapı tüm stadyum
da günlük kullanıma 
da cevap veriyor. 
Kale arkası tribün
leri kesintisiz 61 
sırayla Türkiye’deki 
en büyük tek parça 
tribündür.
Tribünlerde görüş 

açıları özel Bursa 
Stadyumu tribün 
tasarımı için özel 
geliştirilen bir 
yazılım sayesinde 3 
boyutlu olarak 
tasarlanıp kontrol
leri yapıldı. Ayrıca 
plan düzleminde 
köşe noktalarına 
göre açılan düzen
lenen tribün 
tasarımı sayesinde 
stadyumda sahanın 
tamamı tüm koltuk
lardan ideal şekilde 
görülüyor. Timsah 
görünümünde 
tasarlanan çatıyla 
dikkati çeken ve 
maç olmayan gün
lerde özel gezilere 
ve turlara imkan 
sağlayacak şekilde 
tasarlanan 
stadyumda, kafa 
kısmının altında 
Bursaspor müzesi, 
özel tanıtımlar için 
sinema salonu, 
yeme içme alanları 
bulunuyor. Proje 
konseptinin en 
önemli kısımların
dan biri olan Kuzey 
Kale Arkasında 
bulunan timsah 
çenesi, 28 m’lik 
konsoluyla 
Türkiye’nin en 
büyük konsolu 
olma özelliği 
taşıyor.
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AÖL kayıt yenileme 
teri devam ediyor. 
Kayıt tarihleri MEB 
Açık öğretim Lisesi 
Müdürlüğü'nce açık
landı.
Açık öğretim Lise 
si'nde eğitimine 
devam etmek iste 
yen adaylar için Milli 
Eğitim Bakanlığı 
AÖL Müdürlüğü 
kayıt yenileme tarih
leri ve kayıt şartları 
açıklandı. AÖL son 
kayıt tarihi ve

AÖL'ye kimler kayıt 
yenileyebilir böyle
likle belli oldu.
Yapılan açıklamaya 
göre AÖL kayıtları

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

ELEKTRİK - 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

DÖKÜM MAKİNA 
TEL: 513 30 54

24 Ekim 2014'e 
kadar devam ede
cek.
Açık öğretim Lise 
si'nde devam etmek 
isteyenlerin AÖL'ye 
kayıt yaptırmak için 
24 Ekim'e kadar 
vakti bulunuyor.
AÖL'de okumak için 
gerekli şartlar ve 
gerekli belgeleri 
sağ layan adaylar 
AÖL ye kayıt yap
tırıp AÖL sınav tar
ihle rine göre 
sınavlarına girerek 
liseden mezun ola
biliyorlar.
Açık Öğretim Lisesi 
müdürlüğünce 
yapılan açıklamalar 
Öğrenci ve velileri 
mizden değişik 
kanallardan gelen 
sorular nedeniyle 
aşağıdaki açıkla
maların yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 
Ön Kayıt Durumun 
daki Öğrencilerimiz 
1- Açık Öğretim 
Lisesi’ne yeni kayıt 
olan öğrencilerimiz; 
kesin kayıt işleri 
onaylandıktan ve

veri giriş işlemleri 
yapıldıktan (lise ara 
sınıflardan gelen
lerin notları sisteme 
işlendikten) sonra 
aktif hale gelerek 
derslerini seçebile
ceklerdir.
2- Yeni kayıt olan
ların web sayfamız
daki bilgileri ve yine 
web sayfamızda 
bulunan tanıtım 
sunumunu oku
malarını tavsiye 
ederiz.
3- 2012 yılı ve son
rasında ortaokulu 
(ilköğreti- 
mi)tamamlayarak 
Açık Öğretim 
Lisesi’ne kayıt olan 
(Ara sınıflardan 
gelenler dahil) 
herkes zorunlu 
eğitime tabi olup 
HER DÖNEM KAYIT 
YENİLEMEK VE 
SINAVLARA 
GİRMEK ZORUN
DADIR.
2014-2015 Eğitim 
Öğretim Yılı 1. 
Dönemle İlgili 
Önemli Tarihler 
1-30 Eylül 2014 
1. Dönem yeni kayıt 
işlemlerinin sona 
ermesi
2- 24 Ekim 2014 
1. Dönem kayıt 
yenileme işlem
lerinin sona ermesi 
(sistemde aktif, 
donuk ve silik 
konumda olan eski 
öğrencilerimiz için)

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 
(oteli- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEHİNİİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’

KİRALIK
UMURBEY MAHALLESİNDE 
YALOVA YOLU ÜZERİNDE 
UMURBEY ZEYTİN SATIŞ 
MERKEZİNDE KİRALIK

2 ADET DÜKKANI DEPO 670 M2 
BAHÇESİ 800 M2

MÜRACAAT 
02245136111 
05324930377

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

C* ______
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
stlklal 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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Türk sürücülere sokl 
Fiyat İki katına çıktı
İran devleti, 
Gürbulak sınır 
kapısından giriş 
yapan Türkiye 
plakalı araçlardan

aldığı ücreti iki katı
na çıkarttı.
Gümrükten giriş 
çıkış yapan sürü 
cüler, zor durumda

kaldıklarını belir 
terek, yıllardan uygu 
lanan transit geçiş 
ücretinin 750 dolar
dan bin 500 dolara

çıktığını, buna karşın 
gittikleri kilometreye 
göre ödenecek ücret 
lerin ise ne kadar 
olduğu hakkında bilgilerinin olma dığını söylediler.

6 yılda 6 milyon kişiye is imkanı sağlandı
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan, 
2009'dan bu yana 6 
milyon, son bir yılda 
da 1 milyon 200 bin 
kişiye imkanı sağ
landığını bildirdi. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankasının Yıllık 
Toplantıları kap
samında ABD'nin 
başkenti 
VVashington'da bulu
nan Babacan, Ulus 
lararası Finans 
Enstitüsünün (IFF) 
düzenlediği özel bir 
oturuma katılarak, 
IFF Başkanı Tim 
Adams'ın Türkiye 
ekonomisine ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
Babacan, 
Türkiye'nin son 12 
yılda gerçekleştirdiği 

en önemli başarılar
dan birinin gayri safi 
milli hasılanın 
(GSMH) 230 milyar 
dolardan, 820 milyar 
dolar seviyesine 
çıkarılması 
olduğunu belirterek, 
artan gelirlerin de 
ülke geneline den
geli bir şekilde 
dağıldığını söyledi. 
Türkiye'de istih
damın özellikle son 
5-6 yılda hızla art
tığını dile getiren 
Babacan, "2009'dan 
bu yana 6 milyon, 
son bir yılda da 1 
milyon 200 bin kişi 
ye iş imkanı yaratıl 
dı. Dolayısıyla, büyü 
memiz istihdam yara 
tan bir büyüme" 
dedi.
Türkiye'nin siyasi

açıdan da büyük 
gelişme gösterdiğini 
ifade eden Babacan, 
şunları kaydetti: 
"Demokrasimiz ve 
insan hakları uygu
lamalarımız çok 
gelişti. Hukukun 
üstünlüğü de geç 
mişte olduğundan 
daha iyi işliyor. Bu 
alanda uzun bir 
yapılacaklar listemiz 
var. Geleceğe bak
tığımızda, siyasi açı
dan nelerin eksik 
olduğuna bak

tığımızda, kendimizi 
birçok farklı yönden 
geliştireceğimiz 
siyasi reformlara 
yönelik uzun bir 
yapılacaklar listemiz 
var."
Babacan, öte yan
dan yakalanan 
ekonomik başarının 
cari açık gibi bazı 
yan etkilerinin de 
olduğuna değinerek, 
yükselen enerji fiyat
larının büyümek için 
yüksek düzeyde 
enerji ithal eden

Türkiye'nin dış 
ticaret ve cari açık
larını artırdığını 
bildirdi. Cari açığın 
artmasındaki ikinci 
faktörün düşen 
tasarruflar olduğunu 
aktaran Babacan, 
"Tüketicilerimiz çok 
iyimser ve geleceğe 
dönük güvenleri 
yüksek, şirketlerim
izin geleceğe yöne
lik güvenleri de yük
sek. Ancak bu yük
sek güven insanların 
daha fazla harca
ması ve daha az 
tasarruf yapmasına 
neden oluyor" 
değerlendirmesini 
yaptı.
Babacan, hükümetin 
düşük tasarruf oran
larını daha sıkı mali 
politikalarla artır

maya çalıştığını, bu 
alanda başarı sağ
landığını dile getirdi. 
"Bu seneki bütçe 
açığımızın GSMH'ye 
oranı yüzde 1,4. 
Bunun yüzde 1,9 
olacağını hede
flemiştik ama ondan 
daha düşük olacak. 
2017 itibarıyla de 
bütçe açığımızı 
GS MH'nin yüzde 
3'üne indirmeyi 
hedefliyoruz, 
böylece neredeyse 
denk bütçeye 
ulaşacağız" diyen 
Babacan, dikkatle 
ayarlanmış para 
poiitikaiarının ve 
etkili makro ihtiyati 
tedbirlerin de tasar
rufların artmasına 
katkıda bulun
duğunu vurguladı.

CHP İstanbul Millet 
vekili Sezin Tanrıku 
lu'nun soru önerge 
sini yanıtla yan 
Çalışma ve Sos yal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, SGK 
kayıtlarına göre 2014 

yılı Şubat ayı itiba 
rıyla 4/A kapsamın
daki sigortalıların 
yüzde 41'inin asgari 
ücret ile çalıştığını 
bildirdi. Türkiye 
istatistik Kurumu'n 
ca, Türkiye genelin 

de İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflaması 
düzeyin de yıllık 
bazda kayıt dışı istih
dam oranı hesap
landığını belirten Çe 
lik, buna göre 2005 
yılında 48,17 olan 

kayıt dışı istihdam 
oranının 2013 yılında 
36,75 olarak gerçek
leştiğini kaydetti 
Çelik, Türkiye İş Ku 
rumu (İŞKUR) tarafın 
dan istihdamın koru
masına ve artırıl

masına, işsizle rin 
mesleki nitelik le 
rinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak üze 
re aktif işgücü hiz 
metleri kapsamında 
mesleki eğitim kurs 
lan, işbaşı eğitim 

programları, girişim
cilik eğitim program
ları, iş ve meslek da 
nışmanlığı faaliyetle 
ri ve diğer kurs, pro
gram, proje ve özel 
uygulamalar dü zen- 
lendiğini ifade etti.

■
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ULHLRLI1 LLLtUNLAH----- HIŞMI UAIHLLLK -------- ULNI2 UIUUUÜB--------
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM 
Pamukkzto 012 OO 20
DENİZ UÇAdl 8*13 13
Pagasua Akmls Seyahat 014 03 62
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOzer Turizm 012 1O 72
KanberoOlu-Eaaday 014 40 40
Anıtur 414 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 1Ö 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 814 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 1O 7O
MAR-PET JlS io 33
Tuncay Otogaz b13 *10 4S
Beyza Petrol s*ıs 01 03

B 
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R 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Oceğı 513 10 08
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 so 88

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 4996 
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)

HNIİIIİIEMIİIIİII
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321
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DUGUN SALONU

plus.google.com/miltondugun

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

fysfy -Meşrubat-Çerez 
Piyanist +l)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme

- yuır\f(rı yvofcz/o/
İnternetten Canlı tym- Sahne - Işıkgösterisi 

m Servis ve ekipmantar - Sürprizaöster iler
4İWalL www.gemlikmilton.com

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI L- "if 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

FATURA •

44. yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

■-----------^.KReKLAMC.UKORCAN.ZASVO^jS

Matbmc>ukyawÇ^^■|

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN S

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM < 
PLAKET & KUPA S

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ > 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA S
İstiklal Cad. Bora Sok. No; 3/B GEMLİK |

Tel: O 224 513 96 83

plus.google.com/miltondugun
http://www.gemlikmilton.com
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CEMLI

çam UVENİDA İR MARKA...

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

Ootomötİ»

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...
^ngtfiiJBirauı çJa(ıir Ç&uman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK

SERAMİK
CAM MOZAİK

VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 

siÜhtesİsÂt ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 
ürünleri Tel : O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyift>urağiniz GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 14 fifl Jk d?

i^ookahva^H^uuT' <pS

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu'Sok. No: 3 GEı^l.Lj^ /,BljRŞATeL\P''224'512:,0İ'00 www.elitiTiola.com - info(g)elitmola.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Ekim 2014 foryımlvı_________ www.gemHkkorfezgazetesi.com___________________________ 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

www.umurbeydeemlak.wııı 
www.irfanünlüemlak.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SÖZÜNERİ’NİN BAŞARISI

Gemlikli mimar arkadaşımız Haşan 
Sözüneri’nin sahibi olduğu Sözüneri 
Mimarlık firmasının Bursa’da Büyükşe 
hir Belediyesi’ne çizdiği, Timsah Arena 
Şehir Stadyumu ve Bursa Adalet kam- 
pusü binaları projeleri Ingiltere de yapı 
lan Avrupa’nın en prestijli yarışmasın
da, “Avrupa Gaynmenkul Ödülü”nü 
kazandı. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzensiz ve 
çarpık yapılaşma nedeniyle merkezi bulun
mayan Küçükkumla Beldesi’ne meydan ka 
zandırmak için meydanda bulunan binanın 
yıkımını gerçekleştirdi. Dün Kumla meydanın 
da yapılan törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, T katlı, 4’ü 
dükkan 16 daireli binayı daha yıkıyoruz. 
İnşallah bu yıkımlar, şimdiden sonra burada 
yapacağımız düzenlemelerin başlangıcı ola
cak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Sayfa 3’de

Günaydın Sitesi nde 
itirazcıların 

daireleri satılıyor
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanan ilçemizin en 
büyük sitelerinden 
biri olan Günaydın 
Sitesi’nde, Kentsel 
Dönüşüm ile yeni 
dairelerin yapılma 
sına katılmayan 6 
daire sahiplerinin 
mülkleri Bakanlıkça

satışa çıkarıldı. 
Bakanlık 9 itirazcı 
nın mülkünün satışı 
için izin verdi.
23 Ekim 2014 gü 
nü, Bursa’daki Ba 
kanlık Bölge Müdür 
lüğü’nde saat 14.30
9 daire yasaya göre 
site sakinlerine 
satılacak. 4’de

OomIm Mm 
Mimim Mi Mm 
Aksa Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi 
kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle 
doğalgaz kullanan abonelere uyanda 
bulundu. Haberi sayfa 4’de

http://www.elitiTiola.com
elitmola.com
http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORI

& SMl BEVin nTOLUESI
Beyin
Atölyesi

Hillai elsiHiyini zela oyunlarıyla çözüyorum.

O/ay/arafarl/ı açı/arcfan Salmayı öğreniyorum. 
® 2jela oyunları ile bilimi leffediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 
DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

_ _ _ ©0 532 559 29 85 
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK ■! HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

■ J
L>| Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek

için hizmetinizdeyiz.

ı n

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
TEL: 0 224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Küçük Kumla meydanına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, düzensiz 
ve çarpık yapılaşma 
nedeniyle merkezi 
bulunmayan Küçük 
kumla Beldesi’ne 
meydan kazandır
mak için beldedeki 
bir binanın yıkımını 
daha gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Küçükkum 
la’da aynı dönem 
içerisinde ikinci 
binayı yıktıklarını 
belirterek, yapacak
ları düzenlemelerle 
birlikte Gemlik sahil
lerini Bursa’nın birer 
vizyon bölgesi hali 
ne getireceklerini 
söyledi.
Bursa’nın tüm sahil 
beldeleriyle birlikte 
daha sağlıklı ve yaşa 
nılabilir kent olması 
amacıyla kamulaştır
ması yapılan tüm 
alanları nefes alına 
bilecek mekanlarla 
donatan Büyükşehir 
Belediyesi, düzensiz 
ve çarpık yapılaşma 
nedeniyle kent mer 
tezinden mahrum 
olan Gemlik’in 
Küçükkumla Belde 
si’ne meydan yap
mak için düğmeye 
bastı. Daha önce 
Küçükkumla iskele

si’ndeki büyük bir 
binayı kamulaştıra 
rak yıkan Büyükşe 
hir Belediyesi, yine 
aynı mekanda bulu
nan 7 katlı binanın 
yıkımını daha 
gerçekleştirdi.
Yıkım çalışmalarını 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmazla bir
likte başlatan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik’in 
şirin beldesi Küçük 
kumla’ya değer kata
cak bir meydan 
kazandırmak istedik- 
ferîm söyledi*. Yıkımı 
yapılan ikinci binay
la Küçükkumla’nın 
daha sağlıklı, yaşan
abilir hale gelmesi 
nin adımlarından

birinin daha atıldığı 
nı belirten Başkan 
Altepe, "Daha önce 
buranın hemen 
yanında bulunan 
binanın yıkımını 
gerçekleştirmiştik. 
Bugün de 7 katlı, 4’ü 
dükkan 16 daireli 
binayı daha yıkıyo 
ruz. İnşallah bu 
yıkımlar, şimdiden 
sonra burada yapa 
cağımız düzenleme 
terin başlangıcı ola
cak. Hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.
Başkan Altepe, yapı 
lacak düzenlemeler
le Dirlikte başta 
Gemlik olmak üzere 
tüm sahillerin turizm 
beklentilerini karşı 
layan niteliğe bürün 
dürüleceğini söyledi.

Bu hedef doğrul
tusunda Küçükkum 
la’da kent meydanı 
yapmak için düğm
eye bastıklarını, 
çalışmaların devamı 
hm geleceğini kayd
eden Başkan Altepe, 
"Yıllardır söylenip 
de yapılamayanlan 
yapmak için büyük 
mücadele veriyoruz.

Sahillerin turizm 
beklentilerini karşıla
ması, gerçek anlam
da sahil kenti olması 
için daire başkanlığı 
kurduk. Şu anda tüm 
ekiplerimiz, Bur 
sa’yı sahiller açısın
dan da kalite şehri 
yapmak için plan ve 
proje çalışmalarını 
sürdürüyor. Önü

müzdeki yaz ayları
na kadar inşallah 
güzel geliş meleri 
hep birlikte yaşamış 
olacağız” dedi 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ise, Küçük 
kumla’nın Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla her 
geçen gün daha da 
güzel bir hal aldığını 
ifade etti. Başkan 
Yılmaz, BUSKİ’nin 
bölgeye içme ve 
yağmur suyu kollek- 
törleri döşemek için 
son hazırlıklarını 
yaptığını, bu çalış
malar sürerken 
sahillerin düzenlen
mesi çalışmalarına 
da start verildiğini 
belirtti.

M

Balıkpazarı'na ahşap proje
Gemlik’in nabzının 
attığı, tarihi Bahkpa 
zan semti gerçek 
kimliğine kavuşuyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile işbir
liği çerçevesinde 
Bahkpazarı semtine 
el atan Gemlik 
Belediyesi, kahve
haneler bölgesindeki 
borudan yapılma 
görsel kirliliğe yol 
açan görüntüyü 
ortadan kaldırıyor. 
Yaklaşık bir yıl önce 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
direktifleriyle hazır
lanan projeler

Bahkpazarı semti 
sakinlerinin beğeni
sine sunuldu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve Bele 
diye Meclis üyesi 
Ercan Barutçuoğlu 

ile birlikte Balıkpaza 
rı semtinde vatan
daşlar ve daire 
müdür ve amirleriyle 
bir araya gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, kışın 
rüzgârdan, yazın 
sıcaktan korunabile
cek ahşap ve bahçe 
düzenlemeli yapının 
yapımına kısa 
sürede başlanaca 
ğını müjdeledi. 
Bahkpazarı 
Mahallesini Gem 
lik’in nabzının attığı 
önemli bir merkez 
olarak anlatan 
Recep Altepe, bahçe 
düzenlemesi, yeşil 
alan, açılır kapanır, 
yazlık ve kışlık 
ahşap proje ile sem 
tin çehresini değiş 
(ireceklerini açıkladı. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz’da, 
ilçenin en eski ve 
tarihi yerleşim böl
gesi olan Balıkpaza 
rı’nın ahşap projenin 
yaşama geçmesiyle 
gerçek kimliğine 
kavuşacağını anlattı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
teşekkür eden Refik 
Yılmaz, yapımına 
kısa sürede başlana 
cak olan projenin 
ilçeye hayırlı uğurlu 
olmasını diledi, 
öte yandan tarihi 
Bahkpazarı Camii ve 
çevresini de gezen 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, camiinin 
çevresinin 
genişletilmesi, gasil 
hane, abdesthane, 
şadırvan ve cenaze 
namazı kılınması 
için geniş alan açma 
amaçlı kamulaştırma 
yapılacak eski bina 
lan incelediler. 
Gemlik Belediyesi 
ile Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, kamulaştırma 
konusunda işbirliği
ni yaşama geçirme 
kararı aldılar.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
A ■ 35101-35150 SERİ NOLU FATURA

A ■ 9451-9500 SERİ NOLU SEVK İRSALİYESİSâ X “ ÖCKIIWLU OEVf\ IHOMLITEOI«a A ■ 1501-1550 SERİ NOLU PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

İBRAHİM ÇAMOGLU 2280456492

o
BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş’den abonelere uyarı

Doğalgaz cihazlarınızın 
kakımını düzenli yaptırınSÖZÜNERİ’NİN BAŞARISI

Dün, Ingiltere'nin başşehri Londra’da dün yapılan 
ödül törenine Haşan Sözüneri katıldı.

Kendisini kutlamak için telefonla aradığımda 
Londra’ya indiğini yapılacak olan ödül töreni için 
hazırlandığını söyledi.

Kendisini, Gemlik adına kutladım ve “Seninle ifti
har ediyoruz” dedim.

Uluslararası bir yarışmada yaptığı prestij proje ile 
Bursa’ya ve Gemlikli olması nedeniyle ilçemizin de 
tanıtımına büyük katkı sağlamıştır.

Haşan kardeşimiz Gemlik’te çalışırken de açtığı 
bürosuna sık gidenlerdendim.

Araştırmacı ruhu, elinden düşmeyen kurşun 
kalemiyle sürekli çizimler yapması, sürekli mesle 
ğiyle ilgili yayınları izlemesi, bu konularda kitaplar 
alması güzel bir kitaplık oluşturması, eski eserlere 
karşı ilgisi benim hep dikkatimi çekerdi.

Başka mimar arkadaşların bürolarına gittiğimde 
Sözüneri’nin bürosunda gördüğüm düzeni oralarda 
göremezdim.

Kendi mekanını dizayn edemeyen bir meslek 
erbabı başkasının işini ne kadar başarıyla yapar 
diye düşünür, Haşan’ın bu yönünü takdir ederdim.

1880'H yıllarda Haşan Sözüneri ile birlikte ilk kez 
eski Gemlik Fotoğrafları sergisini açtık.

Büyük ilgi gördü.
Bu arada genç Üniversite bitirmiş ve meslek 

sahibi olmuş Gemlikliler Gemlik Turizm Tanıtma 
Derneği'ni canlandırdılar.

Gemlik Evleri Fotoğraf Yarışması düzenlediler, 
'Kddıan eseflerin sergisini açtâaL

Eski Gemlik fotoğraflarından kartpostallar bastık.
Bu dernek bir süre ciddi çalışmalar yaptı 

Gemlik'in tanıtımı için. Sonra dağıldılar.
Haşan Sözüneri, kurnaz, girişimci, yükselmek 

isteyen, iyi ilişkiler kurabilen, ileriyi gören bir 
mimardı.

Gemlik’te baba evini inşa ettikten sonra, 1980’1i 
yıllarda Manastır’ın imara açılması ardından bir 
Kooperatif inşaatı yaptı.

Belli bir ekonomik güce erişince, Kemal Akıt ile 
birlikte Bursa Çekirgede yeni bir inşaat yaparak, 
Bursa piyasasına girdi.

Bu arada, Uludağ Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde okutmanlık da yaptı.

Akademik camia ile tanıştı.
Bürosunu Bursa Çekirge’ye taşıdı.
Bursa da mimarlık faaliyetlerini yürüttü.
1980’H yıllarda ANAP’a yakındı.
Buradan da siyasi çevreyi tanıdı. Gemport’ un 

yapımında Muammer Ağım’a danışmanlık yaptı.
Akademik, siyasi, sanayici çevre ile iyi ilişkiler 

kurdu.
Bu arada, Bursa dışında büyük site projeleri 

gerçekleştirdi.
Yurt dışındaki Türk-i devletlerine projeler yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli 

Hikmet Şahin döneminde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne çok güzel bir proje yaptı.

Dışı Koza lie ötürü devasa proje, nıkmeı Şânm ’ı’n 
aday gösterilmemesi üzerine yerine seçilen Recep 
Altepe, projeyi ve yerine değiştirip, modern bir 
bina yerine neo klasik biri projeyi eski Sebze 
Hali'nin olduğu yere yaptırdı.

Sözüneri yılmadı, bu kez Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılacak olan stadı için 
proje çizdi.

Projesi en beğeniien proje seçhöi.
Bu projede stadın dış kaplaması Bursaspor’un 

sembolü olan timsahı andırıyor.
Onun için adı Timsah Arena oidu.
Ardından Bursa Adliye kampüsünün projesini 

kazandı.
Bu iki prestij kamu projesi ile Avrupa 

Gayrimenkul proje yarışmasında “Kamusal 
Yapılar” kategorisine katıldı.

İki pröjesıile'o'dûf Kazandı.
Uün,'Lon'ara ba 'duzeriıenen 'oti'ût töreninde 

Sözüneri ödüllerini aldı.
Bu ödülle, Sözüneri ve ekibi kadar, Bursa ve 

Gemlik’e de verilmiş sayıyor, kendisini kutluyorum.

Aksa Doğalgaz 
Dağıtım Anonim 
Şirketi kış mevsi
minin yaklaşması 
nedeniyle doğalgaz 
kullanan abonelere 
uyarıda bulundu. 
Aksa Doğalgaz 
Dağıtım Anonim 
Şirketi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
havaların soğu
maya başlaması ile 
önümüzdeki gün
lerde doğalgaz 
cihazlarını 
çalıştırarak evlerde 
ve işyerlerinde ısın
maya başlanıla
cağını belirtilerek, 
“Tüm aboneleri

10 san elektriksiz kaldılar
Önceki gün, 
Manastır’da kanali 
zasyon boru hattı 
döşeme çalışmaları 
sırasında, yeraltı 
elektrik kablolarının 
kopması sonucu 
Bulut Apartmanı ve 
Yapıkuranlar inşaatı 
10 saat elektriksiz 
kaldı.
Site sakinlerinin 
verdiği bilgiye göre, 
BUSKİ’ye ait 
müteahhit firmanın 
kanalizasyon kazı 
çalışmaları sırasın
da uyarılara karşın 
dikkâvSiZıik S&fîü’Cû* 
Bulut Apartmanı 
giden yeraltı enerji 
kablosu koptu.
Kablonun onarıl
ması için UEDAŞ’a 
yapılan duyurudan 
tam 10 saat sonra 
sorun giderildi. 
Bulut Apartmanı 
sakinleri, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, “Çalışma. 
yapan personeli kazı 
çalışmaları sırasın
da, kazı yapılan 
yerin yanından elek
trik kabloları 
geçtiğini söyleyerek 
uyardıklannı,

mizin huzurlu ve 
güvenli kış mevsi
mi geçirmesini 
temenni ediyoruz. 
Bu temennimiz ile 
birlikte aboneleri 
mize dikkat etmesi 
gereken bazı husus 
lan tekrar hatırlat
mak isteriz.
Öncelikle, cihaz 
ların bulunduğu 
mahallerdeki hava
landırma menfezleri 
kesinlikle kapatıl

lan gibi elektrikli 
aletlerin 10 saat 
süre ile çalışmaması 
demektir. Bu çağda

böyle bir duyarlıh 
ğının yaşanmasına 
anlam veremedik” 
dediler.

dikkatli olunması 
söylediklerini, buna 
karşın elektrik 
kablosunun kop
tuğunu ve konut
larında 10 saat süre 
ile elektriksiz 
kalarak mağdur 
edildiklerini söyledi. 
Basit bir kablonun 
bu kadar uzun süre 
de onarılmasına 
tepki gösteren 
apartman sakinleri, 
vatandaşların 10 
saat süre ile elek
triksiz kalması de 
mek, bilgisayarların, 
ütülerin, buzdolap

mamalıdır.
Cihazınızdan veya 
bağlantılarından 
oluşabilecek en 
küçük bir gaz kaça 
ğı, bu menfezler 
sayesinde dışarı 
atılmaktadır.
Kapatıldığı takdirde 
istenmeyen kazala 
ra sebep olabile
cektir.
Bir diğer önemli 
husus ise, cihaz 
/arınızın bakımlarını 

düzenli yaptırmanı 
zın gerekliliğidir. 
Düzenli bakımı 
yapılan kombi, 
kazan ve şofben
leriniz daha verimli 
ve daha ekonomik 
çalışacaktır. 
Bakımlarınızı, yet 
kili servislere 
yaptırmanız ciha 
zınız için önemlidir. 
Konutunuzdan 
veya işyerin izden 
aldığınız en 
küçük bir gaz 
kokusunda Doğal 
gaz Çağrı Merkezini 
(187) günün 24 
saati araya
bilirsiniz.” denildi.
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Günaydın Sitesi nde 
itirazcıların daireleri satılıyor
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanan ilçemizin en 
büyük sitelerinden 
biri olan Günaydın 
Sitesi’nde, Kentsel 
Dönüşüm ile yeni 
dairelerin yapılması
na katılmayan 6 
daire sahiplerinin 
mülkleri Bakanlıkça 
satışa çıkarıldı.
Yaklaşık bir yıldır 
süren itirazların 
sonuçlanması ve 
binaların yıkılmasın
dan sonra, 100 daire 
lik sitede, 91 ortak,

Vizyon Yapı Şirketi 
yeni daire yapılması 
için hazırlanan pro
jelere göre sözleme 
imzaladı. Kentsel 
Dönüşüm Yasası’n 
dan yararlanarak 
yeni yapılacak daire 
sahibi olmak isteme 
yen 9 itirazcı mülk 
sahibine ait dairenin 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’n dan yarar
lanılarak satışı 91 
mülk sahibi tarafın
dan Şehircilik ve 
Kentsel Dönüşüm 
Bakanlığından

istendi. Bakanlık 9 
itirazcının mülkünün 
satışı İçin izin verdi.
23 Ekim 2014 günü, 
Bur sa’daki Bakanlık 
Bölge Müdürlüğü’n 
de saat 14.30 9 daire 
yasaya göre site sa 
kinlerine satılacak. 
Alıcı çıkmazsa, yine 
yasaya göre Şehirci
lik ve Kentsel Dönü 
şüm Bakanlığınca 
satın alınacak. Yasa 
ya göre, satışa çıkan 
daireler, site sakin
lerinden başkasına 
satılamıyor.

Körfez geçişine jeolojik ayar
Gebze- Orhangazi- 
Izmir otoyolunda 
İzmit Körfezi geçişini 
sağlayacak asma 
köprünün ilk çıkışı 
kaydırıldı.
Türkiye’nin en büyük 
otoyol projesi olarak 
inşa edilen Gebze- 
Orhangazi İzmir 
otoyolunun 
Yalova'daki kavşağı 
değiştirilecek.
Körfez geçiş köprü 
sü için Yalova kıs
mında kavşak yapıl
ması planlanan 
bölgede, jeolojik 
engeller (zemin kay
ması) var.
Bu nedenle yapıla
cak kavşağın kay
dırılması gerektiğine 
karar verildi.
Alternatif bir

güzergâh 
düşünüldü. 
Bu kapsamda 
Dilovası ve Hersek 
Burnu arasında yer 
alan İzmit Körfezi 
için geçişi sağlaya
cak asma köprünün 

ilk çıkışı, Kılıç 
köyünden Semetler 
köyüne kaydırıldı. 
Köprüden sonraki ilk 
çıkışın köyün 
arazisinin yer aldığı 
noktaya yapılması 
uygun görüldü.

ARSA FİYATI 
4 KAT ARTTI 
400 dönüm arazinin 
kamulaştırtacağı 
köyde, arsa fiyatları 
10 liradan 40 liraya 
çıktı. Yol yapımı için 

kullanılacak arsanın 
kamulaştırma 
metrekaresi 70 lira 
olarak öngörülüyor. 
Yeni kavşağın Iznik'e 
çok yakın olması 
nedeniyle turistik 
olarak gelişmesine 

de ciddi katkı 
sağlayacağı belir
tiliyor. Köprü, 
İstanbul Boğazı'na 
yapılan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü'ne 
bağlanacak. Projenin 
başlangıç noktası 
Gebze olup, 
yapılacak otoyol 
Dilovası ile 
Hersek Burnu 
arasındaki İzmit 
Körfezi'ni 
3 kilometrelik 
asma köprü 
ve her iki taraftaki 
viyadükleri 
geçerek Orhangazi 
ve Gemlik yakın
larından devam 
edip Ovaakça 
Kavşağı ile Bursa 
Çevre Yolu'na 
bağlanacak.

GEMLIK’IN SEYAHAT ACENTASI

V
turizm

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad.
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 058 16 08
____  WWW.burtvlnturizm.com 1
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• OTOBÜS, MİDİBÜS ve MİNİBÜS KİRALAMA
• ÜCRETSİZ TARİH VE GEZİ SEMİNERLERİ -I
• TRANSFER HİZMETLERİ
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KAÇAK TURLARA KATILMAYIN. 
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burtvlnturizm.com
Otatil.com
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Gemlik Afyonlular Derneği kurulüu
Gemlik’te bulunan 
Afyonlular, 
demek çatısı altında 
birleşti.
Gemlik 
Afyonkarahisarlılar 
Sosyal Yardımlaşma 
Dayanışma ve 
Kültür Demeği 
kongresini Ahmet 
Süren Meydanında 
bulunan dernek 
binasında yaptı. 
Tek liste ile 
girilen kongrede, 
74 delegeden 
70’i evet oyu 
verirken, 4 de hayır 
oyu kullanıldı.

Dernek Yönetimi şu 
isimlerden oluştu; 
Mustafa 
Ağıl(Başkan),Hıdır 
Erdem, Selami 
Çelik, Hüseyin 
Yıldırım, Ali Aksoy, 
Üzeyir Akkuş ve 
İbrahim Akkoç Tur. 
Denetim Kurulu 
Başkanı; Harun 
Karasöğüt, 
Mustafa Kaya ve 
Faruk Poyraz.
Disiplin Kurulu 
Başkanı Şerif 
Ahmet Sarıkaya,- 
Ali Rıza Kılınç ve 
Abdullah Ayhan.

BUSMHTte dürsliir tasladı UMoltglllM
Bursa’da emeğin 
istihdama dönüştü 
ğü BUSMEK’te 
2014-2015 eğitim 
dönemi başladı. 
Bursa’da 10. yılına 
giren Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK), 
yeni kadrosu ve 
eğitim merkez
leriyle sanat 
kurslarından mesle
ki kurslara, kişisel 
gelişimden dil 
kurslarına kadar 
120 farklı branşta 
eğitim veriyor.
BUSMEK sayesinde 
her meslek ve yaş
tan vatandaşlar 
meslek sahibi 
oluyor.
Bu yıl toplam 21 
bin 526 ön başvuru 
alan BUSMEK, 8 
bin 677 kesin kayıt 
ile yeni eğitim 
dönemine 
başlarken, bir reko

KfiŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

o SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS Isüklal Caddesi Bora Sokak No: 3® GEMLİK
matbaacilik - yayincilik ■ reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemiıkkortezgazetesı.com

ra da imza attı. Bu 
yıl açılan yeni 
branşlarla 312 ayrı 
grupta toplam 120 
branşa ev sahipliği 
yapan BUSMEK, 
kaliteli eğitimin 
adresi olmaya 
devam ediyor, 
istihdama yönelik 
meslek teknik 
eğitimlerin yanı 
sıra, el sanatları, 
geleneksel Türk- 
Islam sanatları, bil
gisayar teknoloji
leri, yabancı dil 

eğitimleri ve güzel
lik hizmetleri gibi 
birçok farklı alanda 
eğitim veren 
BUSMEK’te konten
janı dolan bazı 
branşlarda (kurs 
bitiş tarihine göre) 
yeni gruplar açıla
cak. Yeni kayıtlar
dan haberdar 
olmak isteyen 
vatandaşlar, 
http://busmek.burs
a.bel.tr/ adresinden 
duyuruları takip 
edebilecek.

Uludağ Tekstil 
İhracatçıları Birliği 
(UTİB), moda 
dünyasının en 
prestijli fuarların
dan olan Premiere 
Vision Paris ve 
Texworld Paris 
fuarlarına katıldı. 
Uludağ Tekstil 
ihracatçıları Birliği 
(UTİB), Moda 
dünyasının en 
prestijli fuarların
dan olan Premiere 
Vision Paris ve 
Texworld Paris 
fuarlarına katıldı. 
96 Türk firmasının 
boy gösterdiği 
Texworld fuarında 
UTİB de kendi 
yayın organı olan 
Turkish Fashion 
Fabrics (TFF) 
Dergisi ile Türk 
tekstil sektörünün 
geldiği noktayı 
Fransa vitrininden 
dünyaya sundu. 
UTİB Başkanı 
İbrahim Burkay, 
"Biz Fransa'da 
katıldığımız fuarlar
da dünya tekst 
ilindeki son 
gelişmeleri takip 
ederken aynı 
zamanda, Türk 
kumaş sektörünün 
imajını', geldiği nok
tayı ve markalaş- 
mada öncülük ede
cek hale geldiğini, 
kısacası sektörün 
iddiasını ortaya 
koyuyoruz" dedi. 
Moda dünyasının 
en prestijli fuar
larından Premiere

Vision Paris 16-18 
Eylül ve Texworld 
Paris Fuarı 15-18 
Eylül tarihleri 
arasında Paris'te 
gerçekleştirildi. 
İpekten örme ve 
pamuklu kumaşa, - 
kot kumaşına kadar 
akla gelebilecek her 
türlü kumaş çeşidi 
ve aksesuarların 
sergilendiği fuar
lara 168 Türk fir
ması iştirak etti. Bu 
fuarlara Uludağ 
Tekstil ihracatçıları 
Birliği de tanıtım 
standı ve yayın 
organı olan Turkish 
Fashion Fabrics 
Dergisi ile katıldı. 
Türk tekstil sek
törünün başarısını 
dünyaya anlatmak 
amacıyla yayın
lanan dergi, fuara 
katılan ziyaretçiler 
ve yabancı firmalar 
tarafından yoğun 
ilgi gördü.
Dünyanın en büyük 
Moda markalarının 
yetkilileri, özel 
tasanmı ve renkli 
yapısıyla ziyaretçi
lerin oldukça dikka
tini çeken UTİB

standını ziyaret 
ederek, Turkish 
Fashion Fabrics 
Dergisi aracılığıyla 
Türk firmalarını 
yakından tanıma fır
satı yakaladılar. 
Fuarda Messe 
Frankfurt tarafından 
Kasım ayında ilk 
defa düzenlenecek 
Texworld İstanbul 
fuarının yabancı 
basına tanıtımı da 
yapıldı. Basın 
toplantısında UTİB 
Başkan Yardımcısı 
Pınar Taşdelen 
Engin, Türkiye 
tekstil sektörü ve 
üretim-ihracat ___
potansiyeli 
hakkında basına 
bilgi verdi. Engin, 
"Bugün üye fir
malarımız Rusya, 
Almanya, Amerika, 
Romanya, Iran, 
Birleşik Krallık, 
İtalya, Polonya, 
Fas, Belçika, 
Bulgaristan, Mısır, 
Ukrayna başta 
olmak üzere tüm 
kıtalara yayılan 
190'dan fazla 
ülkeye ihracat 
yapıyorlar.

ww.gemi%25c4%25b1kkortezgazetes%25c4%25b1.com
http://busmek.bursa.bel.tr/
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Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi MEB'in 
sözlü mülakatla 
atadığı bin 709 şube 
müdürü için yürüt
meyi durdurma 
kararı verdi.
Ankara Bölge idare 
Mahkemesi 1.
Kurulu, Türkiye’de 
bir ilke imza atarak, 
Milli Eğitim 
Bakaniığı’mn (MEB) 
Türkiye genelinde 
sözlü mülakatla yap
tığı bin 709 şube

m
<P‘

müdürünün 
tamamının ata
masının yürütmesini 
durdurdu.
Eğitim-Sen Balıkesir

ELEMANLAR
ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ VEYA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

ELEKTRİK ■ 
ELEKTRONİK 

MEZUNU 
ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

DÖKÜM MAKİNA 
TEL i 513 30 54

şubesi, Mehmet 
Vehbi Bolak Ticaret 
Meslek Lisesi’nde 
müzik öğretmeni 
olarak görev yapan 
Özlem Özalp adına, 
Özalp’in 10-28 Şubat 
2014 tarihleri arasın
da yapılan MEB 
Taşra Teşkilatı Şube 
Müdürlüğü Görevde 
Yükselme Sözlü 
Sınavında başarısız 
sayılmasına ilişkin 
işlemin iptali ve 
yürütmesinin durdu
rulması istemiyle 
Ankara 10. İdare 
Mahkemesi’nde 
dava açmış, mahke 
me ise verdiği karar
da yürütmenin dur
durulması istemini 
reddetmişti. Bunun 
üzerine sendika, 
Ankara Bölge idare 
Mahkemesi’ne baş 
vurarak, söz konusu 
red kararının kaldırıl 
masını istemişti. 
Danıştay kararı 
hatırlatıldı. Bölge 
İdare Mahkemesi 1. 
Kurulu, davayı 
sonuçlandırdı.
Mahkeme, kararında 
Danıştay 5.
Dairesi’nin 6 Mart 
2014’te verdiği, 
“Sözlü sınav, yazılı 
sınavı tamamlayıcı 
nitelikte, bilgi ve 
liyakati ölçmek, 
adayın mesleğe 
uygun yeteneğe ve 
kültürel birikime

sahip olup olmadı 
ğım belirlemek 
amacıyla yapıldığı, 
sözlü sınavın temel 
amacının, yazılı 
sınav yapılmak 
suretiyle nesnel bir 
biçimde tespit 
edilenler arasın 
dan en başarılı 
adaydan başla 
yarak en uygun 
olanların seçil 
mesi olduğu, bu 
nedenle başarı 
sıralamasının 
yalnızca başarı 
kriterleri daha 
muğlak sözlü sınav 
sonuçlarına göre 
oluşturulmasının, 
Anayasa nın 2. mad
desinde belirtilen 
hukuk devleti ilke
siyle bağdaşmaya
cak şekilde etkin 
yargısal denetimin 
yapılmasının 
engellediği” 
yönündeki kararına 

atıfta bulunuldu. 
Kararda liyakat ilke
sine aykırı olarak 
değerlendirilen bu 
sistemle gerçek
leştirilmiş tüm ata
maların hukuka 
aykırı olduğu belirtil
erek, sınava kaplan
ların başarı sırala
masının yazılı ve 
sözlü puanlarının 
birlikte değer 
lendirilerek belirlen
mesi gerektiği 
kaydedildi.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

KİRALIK

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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.conrı
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Sanayide cirolar Ağustosta azaldı
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi 
Ağustosta bir önceki 
aya göre yüzde 0,7 
azaldı.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 2014 
yılı Ağustos ayına 
ilişkin sanayi ciro 
endeksini açıkladı. 
Buna göre, Mevsim 
ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi 
bir önceki aya göre 
yüzde 0,7 azaldı. 
Sanayinin alt sektör

leri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde; 
2014 yılı Ağustos 
ayında bir önceki 
aya göre madencilik 
ve taşocakçılığı sek
törü endeksi aynı 
kalırken, imalat sana 
yi sektörü endeksi 
ise yüzde 0,8 azaldı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11,7 arttı. Sanayinin 
alt sektörleri 
(2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde;

2014 yılı Ağustos 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 9,5, 
imalat sanayi sek

törü endeksi ise 
yüzde 11,8 arttı. 
Ana sanayi grupları 
(MIGs) sınıflamasına 
göre, 2014 yılı 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre en 

yüksek düşüş yüzde 
5,1 ile enerjide 
gerçekleşti.
İmalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2014 yılı 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek düşüş yüzde 
9,1 ile temel ecza
cılık ürünlerinin ve 
eczacılığa ilişkin 
malzemelerin 
imalatında gerçek
leşti. Bu düşüşü, 
yüzde 8,7 ile giyim 
eşyalarının imalatı 
ve yüzde 5,9 ile deri 
ve ilgili ürünlerin 

imalatı takip etti. 
İmalat sanayi alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2014 yılı 
Ağustos ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 
24,1 ile makine ve 
ekipmanların 
kurulumu ve 
onanırımda gerçek
leşti. Bu artışı yüzde 
17,1 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatı ve 
yüzde 11,0 ile ağaç, 
ağaç ürünleri ve 
mantar ürünleri 
imalatı (mobilya 
hariç) takip etti.

Sigortacılara 'Pert Araç' Cezası
Maliye Bakanlığı 
Vergi Müfettişleri, 
sigorta şirketlerinin 
son 5 yıllık işlemleri
ni mercek altına aldı. 
Vergi cezası alan şir
ketler ise Maliye 
Bakanlığı'na dava 
açıyor. Sigorta şir
ketlerine vergi 
incelemesinin ana 
konusunu Banka 
Sigorta Muamele 
Vergisi (BSMV) oluş
turuyor.
Kaskosu olan bir 
araç pert olduğunda, 
sigorta şirketi daha 
iyi hizmet vermek ve 
işlemleri kolaylaştır
mak adına, bu aracı 
müşterisinden 
alarak, aynı fiyata 
satıyor. Maliye 
Bakanlığı ise şirket
lerin bu işlemden 
gelir elde ettiğini 
varsayarak şirket 
defterlerini inceliyor 

ve ceza kesiyor. Şir
ketler ise bu işlem
den para kazan
madıklarını, bu 
cezanın haksız yere 
verildiğini iddia 
ediyor.

250 MİLYON TL'LİK 
CEZA

Bir sektör yetkilisi 
konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: 
"Örneğin, bir aracın 
rayiç değeri 40 bin 
TL. Hasar oluştu ve 
aracın değeri 10 bin 
TL ediyor. Biz şirket 
olarak, bu aracı 10 
bin TL karşılığında 
alarak, müşteriye 
rayiç değer olan 40 
bin TL'yi ödüyoruz. 
Bu aracı da 10 bin 
TL'ye satıyoruz.
Yani bu işlemden bir 
kârımız yok.
Amacımız iyi hizmet 

vermek. Yoksa, müş
teriye hasarlı aracın 
10 bin TL, onu sat, 
biz sana 30 bin TL 
öderiz de diyebiliriz.

Müşteri uğraşmasın, 
işlemler kolay olsun 
istiyoruz. Ancak 
Maliye Bakanlığı, 'bu 
işlemi gelir yazdın. 
Yüzde 5 BSMV öde
men gerekir' diyor. 
Çünkü, BSMV 
Kanunu'nda, 'sigorta 
şirketinin lehte tah
sil ettiği paraya 
vergi uygulanır' 
deniyor. Bizler de 
şimdi araçları 
almıyoruz." 
Ceza kesilen şir
ketler bir bir dava 
açmaya başladı. 
Maliye'nin tüm şir
ketlere yaklaşık 250 
milyon TL'lik bir 
ceza kesmesi bek
leniyor.

AFYON'DA KAMPA 
GİRİLDİ

Bu konuyla ilgili 
olarak Maliye, Gelir 
İdaresi ve Türkiye 
Sigorta Birliği yet 
kililerinin eylül ayın
da Afyon'da bir haf- 
tasonu iki günlük 
toplantı yaptığı öğre
nildi. Sorunlarını 
ileten sektör yetk
ililerini, Maliye'nin 
haklı bulduğu ancak, 
bu sorunun çözümü 
için bir yasa değişik
liği gerektiği sonu
cuna ulaşıldığı dile 
getiriliyor.
Kısa vadede bir 
kanun değişikliğini 
mümkün görmeyen 
sigorta sektörü yetk
ilileri, çareyi mahke
meye gitmekte bul
muş. Şimdi hem 
sektör hem de

Maliye tarafı 
mahkemeden çıka
cak kararları bekli 
yor. öte yandan, 
birçok şirkette de 
incelemeler devam 
ediyor.

SÜRÜCÜ 
KUSURUNA 
TAZMİNAT

Sigorta şirketleri 
'sürücü hataları' kay
naklı hasar 
ödemeleriyle ilgili de 
Hazine bir çalışma 
yapıyor. Bilindiği 
gibi trafik sigortaları 
aracı kullananın 
değil, üçüncü şahıs
lara verilen maddi ve 
bedeni hasarları 
karşılıyor. Ancak, bir 
yargı karan son
rasında sürücünün 
kendi hatası 
nedeniyle hayatını 
kaybetmesi duru

munda, bu kişinin 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere 
'destekten yoksun
luk' tazminatı öden
meye başladı. Bu 
konuda son 10 yıllık 
dosyalann şirket
lerin karşısına çık
tığını belirten bir 
sigortacı, 
"Karayolları Trafik 
Kanunu'nda bir 
değişiklik için 
Hazine'nin çalış 
ması var. Kanunda 
'hiç kimse kendi 
kusuru sonucu elde 
edilen hasardan 
menfaat elde ede
mez' diyor. Bunun 
'maddi ve bedeni' 
olması gerekiyor" 
yorumunda 
bulundu. Sektörün 
bu konuda 300-400 
milyon TL'lik bir 
tazminat ödemesi 
bekleniyor.

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4997 

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)

ainıMi
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321



MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE i Wİ
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA f >1

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I BB

Pasti -Meşrubat-Çerez j M*
Piyanist +7)j Performans fBF
Saten Sanda/ye Giydirme
Nikah Masası - Vb/kanyösterisi

İnternetten Cnnh Sahne - Işıhgösterisi
Servis ve ekiptnnninr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/nıilton<luguıı

Hükümet Konaği karşisi 
Tel ; 513 10 71 GEMLİK

tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

1 MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK ORGA^tur. vu

FATURA •
I SEVK İRSALİYESİ • 
1 TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU O 

DAVETİYE > 
TAKVİM & KİTAP e 

DERGİ & İLAN < 
KARTVİZİT & KAŞE < 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI < 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA S 

MADALYA O 
NİKAH ŞEKERİ S 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/n%25c4%25b1ilton%253clugu%25c4%25b1%25c4%25b1




Keyif Durağınız

elifte '

MOLA

GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 ACIK BÜFE 1 A QQ l, 
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI I4.UJV

ı»
&

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA BjjPPtv

• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ w*—
• zeytin ZEYTİNYAĞI reçel PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. Nöı 3 GEMLİK / ÇÜ.RSÂ 224 .;51İ'^t’ÖÖ www.e[,itmolalcom - info@elitmola.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Ekim 2Ü14 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YENİ TÜRKİYE DEDİKLERİ...
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaş 

kanı seçilmesinden sonra, başbakanlık 
koltuğuna AKP içinde göstermelik ola 
rak yapılan "Iştişare” toplantıları sunu 
cu, Başbakan olarak Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyeti 
kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün Çan 
kaya Köşkünü beğenmedi. Dev. 4’de

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlü 
ğü’nden yapılan açıklamada; Cumhuriyeti 
mizin 91. yıl anısına ve Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) nedeniyle Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voley 
bol Müsabakaları 15 Ekim Çarşamba günü 
saat 19.00’da Gemlik Kaymakamlığı ile Milli 
Eği tim Müdürlüğü arasında oynanan müsa 
bakayla başladı. Haberi sayfa 6’da

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ I...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

HEM'de 
yenidöBem
Mm
tasladı

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yeni dönem 
kursları başladı. 
HEM tarafından 
başlatılan yeni 
dönem kurslar, 
Ekim ayının ilk 
haftası itibariyle 
start aldı. Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, kurs 
lara Ekim ayı so 
nuna kadar kayıt 
yaptırılabileceği 
belirtildi. 3’de

M 
Man 

sürüyor
27-31 Ekim 2014 
tarihleri arasında 
yapılacak olan 
Orhangazi Zeytin 
Festivali için hazır 
Iıklar sürüyor. 
Festivalde yapıla
cak yarışmalar ve 
yarışmalarda 
dereceye giren
lere verilecek 
ödüller belirlendi. 
Haberi sayfa 7’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
TEL & FAXr 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

www.rnanastirenrilak.sahibinden.com ■ www.Han.com.tr/manastiremlak

mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.rnanastirenrilak.sahibinden.com
http://www.Han.com.tr/manastiremlak
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■ Beyin 
“ Atölyesi

4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

MM & Dikkai eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
I Taeka oyunları i/e üreiken/iğimi yefişiiriyorum

O Olaylara farklı açılardan (takmayı öğreniyorum.
RLi e Taeka oyunları ile (Sikimi keşfediyorum

■’IMİVÎ

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA » ITALYAN PİZZA - MAKARNA

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Gemlik Denizcilik Toplnluğu'nılan HEM’ıleyenlfliıeınlmrslarha$laiı
AHMET

Öğretim Görevlisi 
E. Murat Tacar’ın 
danışmalığını yap
tığı Gemlik Asım 
Kocabıyık Deniz ve 
Liman İşletmeciliği 
öğrencilerinin 2010 
yılında kurmuş 
olduğu Gemlik 
Denizcilik 
Topluluğu ilk etkin- 
liğini düzenledi. 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu 
Seminer Salonun 
da gerçekleştirilen 
Kaptan Ahmet 
Pulat’ınverdiği 
seminere 40 deniz
cilik öğrencisi 
katıldı.
Ahmet Kaptan 
öğrencilere

denizcilere seminer

Denizci lik mesleği, 
denizcilik sektörü 
deniz kazaları ve iş 
yaşamındaki tecrü
belerini anlattı. 
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, Ahmet 
Kaptan’ın koordine 
edeceği Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
öu içerisinde 
İngilizce Konuş 
ma Atölyesi 
kurulup çeşitli 
aktiviteler ile 
öğrencilerin mes 
lek hayatlarında 
ilerlemesi için en 
önemli unsurlardan 
birisi olan İngilizce 
terini geliştirmele 
rine yönelik 
faaliyetlerin yapıla
cağı belirtildi.

Tacar, limanlara 
gelen gemilerin 
yabancı Kaptan, 
Makinacı ve gemi 
adamlarının haf
tanın belirli gün
lerinde okulda 
misafir edileceği 
bu proje ile öğren
cilerin meslekleri 
ile ilgili İngilizce 
Konuşma fırsatı 
yakalayacağını 
belirtti.
Keyifli geçen tüm 
katılımcıların 
memnun kaldığı 
seminer için 
Gemlik Denizcilik 
Toplulu ğu olarak 
Ahmet Kaptan’a 
verdiği bilgiler 
nedeniyle teşekkür 
edildi.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde yeni 
dönem kursları 
başladı.
HEM tarafından 
başlatılan yeni 
dönem kurslar, 
Ekim ayının ilk haf
tası itibariyle start 
aldı.
Gündüz gruplarında 
sabah öğle ve tam 
gün kursları başla 
mış olup; akşam 
saatlerinde çalışan 
kesimlere yönelik 
Bilgisayar, Hasta 
Kabul İşlemleri 
kursları başladı. 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, 
önümüzdeki gün
lerde Almanca, 
İngilizce ve sayısı 
oluşan diğer 
gruplarda başlatıla
cağı belirtildi.
Yine zorunlu eğitim
ler olan Hijyen 
Eğitimleri, Tehlikeli 
ve Çok Tehlikeli 
İşlerle ilgili kurslar, 
Orman Köylülerine 
yönelik Ağaç

Kesme ve Boylama 
Kursları planlandı. 
Gündüz saatlerinde 
Giyim, Ev Tekstili, 
El Sanatları, Ahşap 
Boyama Ahşap 
Rölyef, Filografi Üç 
Boyutlu Kağıt Şekil
lendirme, İğne 
Oyası, Kuaförlük, 
Yemek Yapımı, 
Pasta Yapımı, Aile 
Eğitimi (3-6 Yaş), 
Resim, kursları 
açılmış olup kurs 
kayıtları Ekim 
Ayının sonuna 
kadar devam ede
ceği bildirildi. 
Kurslara katılmak 
isteyen kişilerin 
şahsen Gemlik 
Halk Eğitim 
Merkezine giderek 
başvuruda

bulunmaları 
gerekiyor. 
Kayıt Alınacak 
Kurslar: 
İngilizce 
Almanca 
Bilgisayarlı 
Muhasebe 
Bilgisayar Kullanımı 
BADEP (Baba 
Destek Eğitimi) 
Arıcılık
Evde Çocuk Bakımı 
Emlak Danışmanlığı 
Giyim 
Ev Tekstili
Çini 
Diksiyon 
İğne Oyası 
Kalorifer Ateş 
çiliği Kursu 
Belirtilen Kurslara 
Ekim Ayının 
sonuna kadar kayıt 
alınacağı bildirildi.

Acıköğretimıle son gün kuyrıifliı!
Açık öğretim Fakül 
tesi kayıtlarının son 
gün olması sebe
biyle Bursa'da kayıt 
yaptırmak isteyen 
yüzlerce öğrenci 
kayıt bürosu önün 
de uzun kuyruklar 
oluşturdu.
Yapılan ikinci tercih
ler sonrasında 
boşta kalmak iste
meyen bir çok 
öğrenci Açık öğre
tim Fakültesini ter
cih etti. Sınavsız 
ikinci üniversite 
okumak isteyen 
bazı öğrencilerin de

kayıt yaptırmak 
istemesi, AÖF 
Büroları önünde 
uzun kuyruklar 
oluşmasına sebep 
oldu. Kayıtların son 
gününde, yüzlerce 
öğrenci, sabahın 
erken saatlerinde

Osmangazi ve 
Nilüfer ilçelerinde 
bulunan AÖF büro
larına akın etti. 
Mazeretli kayıtlar 
ise 16-17 ekim 
arasında mesai saa
tinin bitimine kadar 
devam edecek.

W 

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone-'~ 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

R5IL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan 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.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
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Güne Bakış 33 sanıklı gezi olayları davası Haşladı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

YENİ TÜRKİYE DEDİKLERİ...
Gidip oturmadı da.
Atatürk’ten bugüne kadar gelen Cumhurbaşkan 

lannın sürdürdüğü aeleneğj bozdu.
Asıl amaç, Atatürk’e karşı olan “gıcıklıklan” dır.
O’nu inançsız bulurlar.
Islama kötülük ettiğini, camileri kapattığını, ezanı 

Türkçe okuttuğunu, Kur-an’ı Türkçe’ye çevirterek 
beyinleri karıştırdığını, din adamlarına saygısızlık 
ettiklerini, toplumu dinden uzaklaştırdıklarına 
inanırlar.

Kur-an’ın yasakladığı içkiyi (rakıyı) içeni bir 
sarhoş olarak görüyorlar.

Kendi inançları ve yaşam tarzlarına aykırı bulu 
yortar.

Kadınlarla dans eden, kadınların başını açtıran 
batı taklitçi islamdan kopmuş biri olarak gördük
lerinden sevemezler, sevmediler.

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siz 
hiçbir yerde eşiyle dans ederken gördünüz mü?

Eşiyle, kızlarıyla, damatlarıyla denize girdiğini 
gördünüz mü?

Bir baleye giderek “Kuğu Gölü”nü izlediğini, bir 
klasik senfoni orkestrası konserine gittiğini, 
Haydn Shopeen’i, Amadeus Mozart'ı, Ludwig van 
Beethoven'i dinlediğini gördünüz mü?

Mehter müziği, Klasik Türk Müziği’nden Dede 
Efendi parçalan, Itri’nin besteleri, son zamanlarda 
da Tayyipçi sanatçılarla Aşık Veysel’i söyleye
bildiğini gördük.

Hangi kitapları okuduğu konusunda bugüne 
kadar basında birsçvtoğrmedik.

Evini basına açmadı 12 yıldır.
Okuduğu kitaplığı görme şerefine erişemedik.
uzun solun Kisâiı Atatürk e ta iti zıtıar...
O’nun için Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun 

bütün izlerini teker teker siliyorlar.
Fırsatını bulduklarında, ülkeyi böldüklerinde 

Resmi Dairelerden Atatürk portreleri kaldırılacak. 
Pazar tatili, Cuma’ya alınacak göreceksiniz.

Bunlar, MSP döneminden beri yetiştiklerini der
gahlarda, Atatürk’ü hep “Deccal" olarak öğrendiler.

Deccal, İslam! terminolojide, “Dinî inanışlara göre 
kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan 
yalancı ve kötü yaradılışlı kimse6 diye tanımlanıyor.

Ben bu sözcüğü öğrencilik yıllarımda çok duy
dum.

Resmi Bayramlarda Atatürk Anıtlarına gitmeyen 
siyasi parti liderlerini ve daire müdürlerini gördüm. 
Atatürk Heykellerine “Beton Mustafa’’ diyenleri, 
kıranları, kırdıran Tıcanîleri gördük.

0 günler başka bir şekildi. Yeni Türkiye adını 
verdikleri bu dönemde yeniden yaşıyoruz.

Recep Bey, Başbakanlığı sırasında, Atatürk’ün 
Mülkü olan Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliğinin 
ortasına yargı kararlarına karşın, Başbakanlık 
Konutu diye milyar dolarlık saraylar yaptırdı.

Ama o koltuğa Başbakan atadığı Ahmet 
Davutoğlu’nu değil, kendisi oturmaya karar verdi.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenleri yaklaşıyor. 
Bastırdığı davetiyede Atatürk Orman Çiftliği adını 

bile davetiyeye koydurmuyor. Resmi adı Atatürk 
Orman Çiftliği olan konutların bulunduğu yere 
“Beştepe” diye yazdırıyor.

Yeni Türkiye dedikleri bu döneme bir zamanlar 
eski marksistler, yeni liberaller de numara tak
mışlardı ama tutmamıştı.

Onlarla AKP’nin yolları ayrıldığı gibi kan kalık da 
bitti, hasımlık başladı.

Şimdi ileri demokrasi adına, Adli yılın açılış tören
lerini kaldırıyorlar, sırf Barolar Birliği Başkanı gibi 
birinin kendilerini eleştirmesin diye... Polise geniş 
yetkiler vererek daha baskıcı bir düzen kurulması 
için...

Bunlar, Atatürk’ten öylesine korkuyorlar kİ, onun 
düşüncelerini yıkmak İçin sinsice yapılanmaya 
gidiyorlar.

Yeni Türkiye, ikinci bir paralel yapılanmadır.

Bursa'da, Gezi 
parkı olaylarına 
destek amacıyla 
düzenlenen göster
ilerde, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhale
fetten haklarında 3 
yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açılan, 
aralarında 3 
avukatın da bulun
duğu 33 tutuksuz 
sanığın yargılan
masına başlandı. 
İstanbul 
Taksim'deki Gezi 
Parkı'nda ağaçların 
kesilmesine karşı 
çıkanların başlattığı 
eyleme destek 
amacıyla düzenle
nen gösterilerde, 
Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhale
fet ettikleri iddiasıy
la haklarında dava 
açılan, aralarında 
Çağdaş Hukukçular 
Derneği Bursa 
Şube Başkanı Aslı 
Evke Yetkin ve 
avukat eşi Kemal 
Özgür Yetkin ile 
Bursa Barosu 
avukatlarından 
Birkan Özey, Büro-

KörfezOrtaolıııliiöğreııcileriıııleııaıılamlıarasiınııa
Gemlik Körfez Orta 
okulu 6-D Sınıfı 
öğrencileri Ali Arda, 
Ali Eymen, Nazlı 
Can ve Gül Nihal, 
oldukça anlamlı bir 
araştırmaya imza 
attılar. Türkçe’nin 
önemini ortaya koy
mak ve Türkçe’nin 
daha yaygın kul
lanılması konusun
da bilinçlendirmek 
amacıyla Türkçe 
Dersinde ortaya 
atılan, “Ana Dilimiz 
Varken!” başlıklı 
araştırmaya Kamu 
Kurum ve Kuruluşla 
rından başlayan 
öğrenciler ilk olarak 
Gemlik Belediyesini 
ziyaret ettiler.
Beden Eğitimi öğret
menleri Murat Şahin 
ile birlikte Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak’ı maka 
mında ziyaret eden 
öğrenciler, “Ana 
Dilimiz Varken"

İş Bursa Şube 
Başkanı Sürmeli 
Selçuk Söğüt, 
Kimya Mühendisleri 
Odası Eski Başkanı 
Ali Uluşahin ve eski 
Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Haşan 
Özaydın'ın da 
bulunduğu toplam 
33 sanığın Bursa 
12'nci Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 
yargılanmasına 
başlandı. Bu dava 
Bursa'da gezi gös
terileriyle ilgili 
başlayan 5'inci 
dava oldu.
14 sanığın katıldığı 
ilk duruşmaya 
sanıklardan 3'ünün 
avukat olması 
nedeniyle, onlara 
destek için gelen 
avukatlar salonu

başlıklı projeye her 
kesimden destek 
beklediklerini 
söylediler.
öğrencilerin amaçla 
rım dinleyip, soru
larını yanıtlayan 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, dilin 
toplum için önemi 
konusunda bilgiler 
verdi. Nesiller arasın 
daki tarihi bağların 
dil sayesinde kurul
duğunu hatırlatan 
Nazmi Koçak, 
Gemlik Belediyesi 
olarak özellikle iş 

doldordu. 73 
avukatın katıldığı 
davada ÇHD Istan 
bul Şubesi Yönetici 
si Avukat Günay 
Dağ da gözlemci 
olarak bulundu.
Duruşma 
öncesinde adliye 
önünde toplanan 
sanıklar adına 
konuşan ve kendisi 
de sanık olan ÇHD 
Bursa Şube 
Başkanı Aslı Evke 
Yetkin, Gezi eylem
lerinden sonra 
başlayan sürecin 
baskılarla devam 
ettiğini iddia etti. 
Yetkin, "Bu davada 
sivil toplum örgüt
leri başkanlar)* 
yargılanıyor.
Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri

yerlerine Türkçe 
isimler bulunması 
konusunda hassas 
olduklarını ifade etti. 
Geçmişte konulan 
yabancı lisanlı işyer
leri için herhangi bir 
yaptırımın söz 
konusu olmadığını 
bildiren Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Nazmi Koçak, günü 
müzde yeni açılan 
işyerlerine Türkçe 
isimler verilmesi 
konusunda tavır
larını net anlattık
larını vurguladı. 
Gemlik Belediye 

kanununa muhale
fet ettiğimiz 
gerekçesiyle 
yargılanıyoruz. 
Aslında burada 
yargılanan bizler 
değil, Gezi direnişi 
yargılanıyor. 
Bu ülkede 
toprağını, vatanını 
seven ve bu uğurda 
baskıya karşı 
mücadele edenler 
yargılan) yor. Biz de 
sivil toplum kuru
luşları olarak bu 
davalar 
da yargılanmaktan 
gurur duyuyoruz. 
Bizi bu davalarla 
yıldıramazlar. 
Biz ülkemize sahip 
çıkmaya devam 
edeceğiz" dedi. 
Mahkemede sa 
vunmasını yapan 
Avukat Birkan 
Özey de, 
davaya konu olan 
yürüyüşü Istan 
bul Çağlayan 
Adliyesi'nde 150 
avukatın yaka 
paça gözaltına 
aiınması üzerine 
tepki olarak gerçek
leştirdiklerini ifade 
ederek, savun
masını yaptı.

Başkan Yardımcısı 
Koçak, Türkçe’nin 

- yaygınlaşması, 
toplumsal 
duyarlılığın gelişme
si ve en üst sevi 
yeye çıkarılması için 
Gemlik Belediye 
si’nin bundan önce 
olduğu gibi bundan 
sonra da destek 
vereceğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Nazmi Koçak’a verdi 
ği bilgiler nedeniyle 
teşekkür eden öğ 
renciler, Türkçe 
konu sundaki pro
jelerini Kaymakam 
hk başta olmak üze 
re tüm kamu kurum 
ve kuruluşlanna da 
götüreceklerini, 
vatandaşlar ve sivil 
toplum örgütleriyle 
de görüşerek, Türk 
çe Derslerinde 
orta ya çıkan pro
jelerini dosya haline 
getireceklerini 
söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ÖĞRETMEN FAKİR BAYKURT
Türkiye’de öğret

men hareketinin 
önderlerinden, 
eğitime büyük emek 
vermiş, roman ve 
öyküleriyle Türkiye 
aydınlanmasına 
destek olmuş bir 
büyük insan. 1960’h 
yıllardan sonra adın
dan sıkça söz etti 
ren, yazdıklarıyla ve 
söyledikleriyle gün
demden düşmeyen 
bir eğitimci, bir 
yazar... 1969 TÖS 
eylemiyle öğretmen
lerin siyasi iktidarı 
nasıl dize getirdiğini 
kanıtlamış bir şendi 
kaçı... Hayatını Türk 
halkının refahına 
adamış ve bu uğur
da ölümüne mücade 
le vermiş bir insan...

Fakir Baykurt, 
Gönen Köy Enstitü 
sü’nü bitirdikten 
sonra Ankara Gazi 
Eğitimi de bitirerek 
eğitim ordusuna 
katılmış öğretmen 

örgütlenmesinde ve 
bilinçlenmesinde 
ilerici ve devrimci 
bir ruhla çaba har
camış bir halk 
adamı...

TÖS (Türkiye 
öğretmenler Şendi 
kası) ün kurucuları 
arasında yer aldı. 
TÖS’ün kapatılma 
sından sonra çalış
malarını TÖMFED 
(Türkiye Öğretmen 
Dernekleri Milli 
Federasyonu) çatısı 
altında sürdürdü.

Yazdığı roman ve 
öykülerde köylülerin 
ezilmişliğini yan
sıtıyor, sömürünün 
nasıl engelleneceği
ni dilinin döndüğü 
ve gücünün yet
tiğince anlatmaya 
çalışıyordu. 12 Mart 
1971’de tutuklandı, 
suçsuzluğunu kanıt
layarak aklandı. 
Ancak içerde kaldığı, 
özgürlükten uzak 
günler yanına kâr

kaldı.
İlk gençlik yıllarım

da Fakir Baykurt’un 
roman ve öykülerini 
büyük bir zevkle 
okumaya çalıştım. 
Edebiyata karşı ilgim 
bu eserler sayesinde 
gelişti. Kırsal kesim
den gelen bir çiftçi 
çocuğuydum. Onun 
romanlarında ve 
öykülerinde kendimi 
bulduğum için 
müthiş keyif alıyor
dum. Yılanların öcü, 
Onuncu Köy, Tırpan, 
Kara Ahmet destanı, 
Çilli, Anadolu Garajı, 
Can Parası vb. zevk
le okuduğum eser
lerdendi.

Bu gün yaşı elliyi, 
altmışı geçenler 
Fakir Baykurt’un 
roman ve öykülerini 
okuyarak büyümüş 
ler, politik bilinçleri 
biraz olsun bunlar 
sayesinde gelişmiş 
tir.

Bir zamanlar aydın

ların ve öğretmen
lerin elinden 
Baykurt’un eserleri 
düşmezdi. Oysa 
şimdi adını anım
sayan yokl 

Fakir Baykurt, 
yazdıklarıyla Türk 
edebiyatında kendi 
ne özgü bir yer edin
di. Adı köycü 
romancıya çıktı. 
Onun kadar köyü ve 
köylüyü başarıyla 
anlatan bir yazar çık
madı. “Yılanları 
öcü” romanıyla Türk 
köylüsünün dramını 
bütün canlılığıyla 
ortaya koydu. Bu 
romanın yayınlan
masından sonra 
bakanlık emrine 
alındı. Siyasi iktidar
la hiç barışık olmadı. 
Bütün baskılara kar 
şı direnmesini bildi, 
hiç boyun eğmedi, 
köylülerin ve halkın 
safında yerini alıp 
sömürücülere karşı 
mücadelesini 
sürdürdü.

“Irazca’nın Dirliği” 
sanki Yılanların Öcü’ 
nün bir devamı gibiy 
di. En çok ses geti 
ren “Onuncu Köy” 
romanıydı.
Gerçekleri söyleyen 
ve dokuz köyden 
kovulan öğretmenin 
gideceği onuncu 

köyü anlatıyordu. 
“Amerikan Sargısı” 
başımıza bela olan 
ABD ve onun işbir
likçilerinin Türk 
köylüsünü ve Türk 
halkını ne duruma 
düşürdüğünü anla
tan önemli bir eser
di. “Tırpan” 1970’de 
yayımlandı, çok oku
nan ve ödül alan bir 
roman oldu. Her 
romanı bir iletiyi 
sunuyor, uykuda 
olan kitleleri sarsıp 
kendine getirmeye 
çalışıyordu. Fakir 
Baykurt’un eserleri 
sinemaya da uyar 
landı.

Türk eğitimine ve 
edebiyatına bü yük 
emekler veren ölmez 
eserler kazan dıran 
değerli insan 
ülkesinden yurtdışı- 
na gitmek zorunda 
bırakıldı. Türkiye’de 
emper yalizm ve 
onun yerli uşakları, 
Türk aydınlarını 
baskı altına alarak 
hayatlarını karart
maya devam ediyor
du. Daha önceleri 
Sabahattin Aliler, 
Nazım Hikmet ler, 
Rıfat llgazlar ve Aziz 
Nesinler nasıl siyasi 
iktidarın ga zabına 
uğramışsa Baykurt 
da aynı sıkıntıları

yaşıyordu.
Sağlık sorunları 

nedeniyle Türkiye’de 
rahat çalışamaya
cağını anlayınca 
Almanya’ya gitmek 
durumunda kaldı. 
Duisburg kentinde 
çalışmalarını 
sürdürdü. Birçok 
eserini Almanya’da 
verdi. 10 Ekim 
1999’da aramızdan 
ayrıldı. Aradan 
bunca yıl geçmesine 
karşın bu değerli 
insanı yeterince 
anlamadık, anlata
madık. Ne acıdır ki 
birçok öğretmen 
sendikası var sözüm 
ona. Ne hikmetse 
hiçbirinin bu konuda 
çalışma yaptığını 
duymadık, duymu 
yoruz. Eğitime emek 
veren ustalarını 
anımsamayan, önem 
semeyen eğitimci
lerin söylemleri 
inandırıcılıktan çok 
ama çok uzak ola
caktır. Dileriz bun
dan sonra değerli 
eğitimcilerimize 
küçük anma pro
gramları çok 
görülmez.

Selam sana büyük 
usta, seni minnetle 
anıyor, yaptıklarının 
karşısında saygıyla 
eğiliyorum.

Bilal Celiki unutmadılar
Ali Kütük Ortaokulu 
Aile Birliği yönetici
leri Vali Yardımcısı 
Bilal Çelik'i ziyaret 
ederek okullarına 
yaptıkları katkılardan 
dolayı teşekkür 
plaketi verdiler. 
Gemlik Cumhuriyet 
mahallesinde 5730 
metrekare arsası ve 
dört katlı olarak 32 
derslikli özgün

mimarı yapıyla pro
jelendirilen hayırse
ver iş adamı Ali 
Kütük tarafından 
kaba inşaatı üstle
nilen daha sonra 
dönemin Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik tarafından ince 
işçiliğinin de hayır
sever iş adamına 
Îtaptırılan İl özel 
daresi tarafından iç 

dizaynın tamam
landığı ortaokul Ali 
Kütük ortaokulu 
olarak eğitim hizme
tine sunuldu. 
Ali Kütük Ortaokulu 
Aile Birliği Başkanı 
Maksude Coşkun, 
"Cumhuriyet mahal 
temizde ortaokulu 
sıkıntımız vardı, 
hayırsever iş adamı 
mız Ali Kütük kaba 

inşaatını üstlenme
sine rağmen ince 
işçiliği ve iki adet 
laboratuvan, konfe 
rans salonu, ana 
sınıfı, özel alt sınıf, 
spor salonu, bilişim 
teknolojileri sınıfı, 
kütüphane ve kantin 
alanlarının yapılması 
konusunda dönemin 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik'in şahsi

gayretleri ile ilçe 
mize modern yapı 
siy la bir okul kazan 
dırmış olduk ve 10 
Şubat 2014 Yılında 
Eğitim Öğretime 

başladık" dedi. 
Bursa Vali Yardımcı 

sı Bilal Çelik mülki 
idareci olarak vatan
daşlarımızın nezdin 
de unutulmamak ve 
takdir edilmek biz- 
lerin çalışma azmini 
daha da güçlendin 
yor dedi.

GEMLİK’İN SEYAHAT ACENTASI • OTEL REZERVASYONLARI

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad.
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 058 16 08
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29 [KİM CUMHUBİYET KUPASI 
VOLEYBOL TURNUVASI STARTI VERİLDİ

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada; 
Cumhuriyetimizin 
91. yıl anısına ve 
Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) 
nedeniyle Gemlik 

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Cumhuriyet Kupası 
Voleybol 
Müsabakaları 15 
Ekim Çarşamba 
günü saat 19.00’da 

Gemlik Kaymakam 
lığı ile Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
oynanan müsa 
bakayla başladı. 
İkinci maç saat 
20.00’de Belediye 
Başkanlığı ile 
Cumhuriyet

Başsavcılığı arasın
da oynandı.
Gemlik 
Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Muammer Ağım 

Devlet Hastanesi 
olmak üzere 5 
takımın mücadele 
edeceği 29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası 
Voleybol Turnuvası 
21 Ekim günü 
oynanacak maçlarla 
sona erecek.

Takımlar tek 
devreli lig usulüne 
göre oynayacaklar. 
İlk üçe giren takım
lara Kupaları 
29 Ekim Cumhu 
riyet Bayramı 
törenlerinde verile
cek.

Hiieahihlenkm lı ıı Mm iiııret
Gemlik Müteah 
hitler Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Gemlik 
Tapu Müdürlüğü’ne 
atanan Vahdetdin 
Kars’ı ziyaret etti. 
Ziyareti GMD 
Başkanı Hamza 
Aygün ile Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Ferhat Kurt, 
Şerif Oğur ve 
Murat Çakır ile 
gerçekleştiren 
heyet, yeni 
müdüre hayırlı 
olsun temennilerini 
ileterek karşılıklı 
görüşlerini 
aktardılar.
Daha önce 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü 
bünyesinde 
çalışan Kars, 
1997-2000 yılları 
arasında Gemlik 
Tapu Müdürlüğü 
görevlerinde 
bulunmuştu. 
GMD Başkanı 
Hamza Aygün

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

yeni atanan Kars’ın 
Gemlik’te daha 
önce görev 
yapmış, Gemlik’i 
bilen bir idareci 
olmasından dolayı 
memnun olduk
larını kaydetti.
Aygün: 
“Müdürümüz 
ilçemize yabancı 
değil, Gemlik’i ve 
ihtiyaçlarını biliyor. 
Bu açıdan müteah
hitler olarak ken
disiyle kolay diya

log kurabile
ceğimizi, işlemler
imizi hızlı bir 
şekilde halledebile
ceğimizi umu 
yoruz." dedi.
Gemlik 
Müteahhitler 
Derneği’nin 
kuruluşundan bu 
güne gelinceye 
kadar ne gibi 
çalışmalar içinde 
bulunduğunu 
aktaran Aygün 
Tapu dairesinin 

sektör açısından 
önemli bir nokta 
olduğunu ifade 
ederek işlemlerin 
hızlı ilerlemesinin 
kendileri açısından 
önemine değindi. 
Gemlik Tapu 
Müdürü Cemalettin 
Kars da derneğin 
ziyaretinden 
memnuniyetini 
ifade ederek 
dernek heyetine 
çalışmalarında 
başarılar diledi.

Şehir Tiyatrosu
sezonu acıyor

Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatro 
su, yeni sanat 
sezonuna ‘Buzlar 
Çözülmeden’ adlı 
oyunuyla ‘merhaba’ 
diyecek. Yeni sezo
nun ilk oyunu, 4 
Kasım Sah günü 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi Salo 
nu’nda sahnelene 
cek. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, 
yeni sezonda Türk 
Tiyatrosu’nun en 
önemli yazarların
dan biri olan Cevat 
Fehmi Başkut’un 
Türk Tiyatrosu 
klasikleri arasında 
yer alan oyunu 
‘Buzlar Çözülme
den’ ile perde açı 
yor. Yönetmenliğini 
Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü 
Başkanı Prof. Dr.

Nurhan Tekerek’in 
yaptığı oyun, kar 
yüzünden yollan 
kapalı kasabaya ge 
len yeni kaymaka 
mın hikâyesini anla 
tıyor. Oyun, 4,11, 
18 ve 25 Kasım’da, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Orhangazi 
Salonu’n da 
tiyatroseverlerle 
buluşacak.
Şehir Tiyatrosu’nun 
bir diğer özel oyu 
nu ise Hüseyin Rah 
mi Gürpınar’ın 
‘Gulyabani’si...
Volkan Özgömeç’in 
yönetmenliğinde 
sahneye taşınan 
oyun, 06-13 Kasım 
Perşembe ve 07-14 
Kasım Cuma gün
leri saat 20.00’de, 
08-15 Kasım 
Cumartesi günleri 
de saat 14.00'da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlene 
bilecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye'nin en 
köklü festivallerden 
biri olan Orhangazi 
Zeytin Festivali için 
hazırlıklar sürüyor. 
Festivalle, alakalı 
Orhangazi 
Belediyesinde 
yapılan toplantıya 
belediye başkan 
yardımcıları Şemsi 
Kılıç ve Necmettin 
Şahin ile Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürü Gürkan 
Kabul, Ziraat 
Odası Başkanı 
Haşan Cevizlidere, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Mahmut 
Yordam, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
Kadri Ergen, Ticaret 
Ve Sanayi Odası, 
Marmarabirlik ve

ORZİM temsilcileri 
katıldı. Alt 
komitenin yaptığı 
toplantıda festi
valde yapılacak 
yarışmalar ve yarış
malarda dereceye 
girenlere verilecek 
ödüller belirlendi. 
Orhangazi Zeytin 
Festivali 27-31 Ekim 

tarihleri arasında 
yapılacak. Festival 
çerçevesinde bahçe 
bakımı, yemek, tatlı 
ve kompozisyon 
yarışmaları yapıla
cak. Dereceye 
girenlere toplam 19 
adet Cumhuriyet 
altını, 7 yarım altın 
ve 3 çeyrek altın

verilecek.
Her yıl kasım ayın
da düzenlenen 
Orhangazi Zeytin 
Festivali'nin bu 
yıl 3 Kasım 2014 
Pazartesi günü 
Orhangazi 
Cumhuriyet 
Alam'nda yapılması 
kararı alındı.

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ ■ TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL5142021

internetten yapılan 
e-YDS'ye girecek 
adaylar için hazır
lanan deneme sına 
vına, ÖSYM'nin 
internet sayfasında
ki bağlantıdan 
ulaşılabilecek. 
ÖSYM, bilgisayar 
üzerinden yapılan 
Elektronik Yabancı 
Dil Sınavı'na (e-

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞJMINEÜ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

YDS) girecek aday
lar için deneme 
sınavı hazırladı. 
ÖSYM'nin internet 
sayfasında yer alan 
duyuruda, e- 
YDS'nin ilk uygula
masının 20 Eylül 
2014'de yapıldığı 
anımsatıldı. 
e-YDS'nin 2014 yılı 
için diğer uygula

SATILIK 1EHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

malarının, 19 Ekim 
2014,15 Kasım 
2014 ve 20 Aralık 
2014 tarihlerinde 
yapılacağının 
bildirildiği duyuru
da, "e-YDS elek
tronik ortamda 
yapılacağından, 
adayların sınavda 
uygulanacak ara 
yüzleri sınav

öncesinde tanıması 
ve sisteme aşinalık 
kazanması amacı 
ile bir deneme e- 
sınavı hazırlan
mıştır. Bu sınavlara 
katılacak adayların 
sınavdan önce den
eme sınavından 
yararlanmaları 
önemlidir1' ifade
sine yer verildi.

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

TJIh
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Suyunu Boşa 
Harcama" kampanyasına 
su tüketiminin önlenme 
sİ 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.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


16 Ekim 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 8

2015 bütçesi belli oldu
2015 bütçesi gider
leri 472,9 milyar lira, 
gelirleri 452 milyar 
lira, bütçe açığı ise 
21 milyar lira olarak 
öngörüldü.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin 2015 yılı 
bütçe giderlerinin 
472,9 milyar lira, 
bütçe gelirlerinin 
452 milyar lira, bütçe 
açığının ise 21 mil
yar lira olarak 
öngörüldüğünü 
bildirdi.
Şimşek, makro 
ekonomik gelişmeler 
ve ocak-eylül 2014 
dönemi merkezi

yönetim bütçe uygu
lama sonuçları, 2014 
sonu bütçe gerçek
leşme tahmini ve 
2015 Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
Kanun Tasarısı 
hakkında düzen
lediği basın toplan
tısında, gelecek yıl 
bütçesine ilişkin 
değerlendirmede 
bulundu.
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin 2015 yılı 
bütçe giderlerinin 
472,9 milyar lira, 
bütçe gelirlerinin 
452 milyar lira, 
bütçe açığının ise 
21 milyar lira olarak

öngörüldüğünü 
bildirdi.
Bütçenin yoğun 
çalışmalar sonucun
da hazırlandığını 
bildiren Şimşek, 
"2015 bütçesi, bir 
seçim bütçesi 
değildir, olmaya 

çaktır. AK Parti 
hükümetleri olarak 
mali disiplini koru
yarak, hem toplum 
için hem ülke için 
çok önemli kazanım
lar elde ettik, bu 
kazanımlar) riske 
atmayacağız ve 2015 

yılında da bu başarılı 
mali performans 
devam edecek.
Çünkü enflasyonla 
mücadelede Merkez 
Bankasına yardımcı 
olmamız lazım. O 
nedenle mali disiplin 
gerekiyor" diye 
konuştu.
Şimşek, ülke tasar
ruflarını artırmak için 
kamunun kendisine 
çeki düzen vermesi, 
açığını azaltması ve 
tasarruflarını artır
ması gerektiğini 
ifade ederek, 
"Cari açığın azaltıl
masında zaten 
bu faktör çok 

önemli. 
Sürdürülebilir yük
sek büyüme için 
mali alana ihtiy
acımız var. Allah 
korusun, yarın bir 
gün bu ülke bir dış 
şokla karşı karşıya 
kalırsa, o zaman 
elimizde imkan var, 
yani politikada 
manevra alanımız 
var. Dolayısıyla 
tepki verebileceğiz. 
Ülkemiz bu şoklar
dan az etkilensin 
diye bugün bütçeyi 
sıkı tutarsak, 
yarın bu şoklara 
karşı alanımız ola
cak" dedi.

Cari acık ağustos ayında düşüşe geçti
Ağustos ayında cari 
açık 2,77 milyar 
dolar ile beklenti
lerin altında 
geldi.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından 
açıklanan cari 
işlemler açığı, 
ocak-ağustos 
döneminde geçen 
yılın dönemine 
göre 16 milyar 199 
milyon dolar 
azalarak 29 milyar 
586 milyon 
dolara geriledi. 
Türkiye'nin cari 
işlemler açığı ağus
tos ayında 2 milyar

768 milyon dolar, 
yıllıklandırılmış 
bazda ise 48 
milyar 869 
milyon dolar oldu 
Bu gerilemede, 
ödemeler dengesi 
tablosundaki dış 
ticaret açığının 13 
milyar 858 milyon 
dolar azalarak 40 
milyar 819 milyon 
dolara düşmesi, 
net hizmet gelir
lerinin 1 milyar 
700 milyon dolar 
artarak 16 milyar 
529 milyon dolara 

yükselmesi ve gelir 
dengesi açığının 
836 milyon dolar

azalarak 5 milyar 
816 milyon dolara 
gerilemesi 
etkili oldu.
Parasal olmayan 
altın kalemi altında,

bir önceki yılın 
sekiz aylık döne
minde 8 milyar 
916 milyon dolar 
net altın ithalatı 
olurken, bu

yılın aynı döne 
minde 357 milyon 
dolar net ithalat 
gerçekleşti.
Turizm gelirleri bir 
önceki yılın aynı 

dönemine göre 1 
milyar 127 milyon 
dolar tutarında 
artarak 19 milyar 
18 milyon dolara, 
turizm giderleri de 
337 milyon dolar 
tutarında artarak 
3 milyar 438 milyon 
dolara ulaştı. 
Yatırım geliri 
dengesinden 
kaynaklanan net 
çıkışlar, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
906 milyon dolar 
azalarak 
5 milyar 568 
milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

(Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4998 

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)

HİHNİİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE / | 1 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA \ ¥ Jİ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN jRl
GÜZEL ANLARINIZI ■BU

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I ■W|
'Pustu -Meşrubat- Çerez j H 

Piyanist +Hj Performans fMF
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vb/kanyösterisi

İnternetten Cani/ fy/pn- Sahne - Iş/kgösferisi 
Servis ve ekipmanlar-Sürprizgösteriler 

www.gemlifemilton.com 
facebook/miltondugun

W rV '\WJk plus.google.com/miltondugun
Vyy HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
DÜĞÜN SALONU

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ •

TAHSİLAT MAKBUZU •
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP •
DERGİ & İLAN •

İLAN & REKLAM 0
PLAKET & KUPA O

MADALYA O

TAŞIMA İRSALİYESİ •
GİDER MAKBUZU •

44 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz

I MATBMCIUKYAYINCIUKR^S
AppflHiyASVON VE TANITIM HİZMETLEff

KARTVİZİT & KAŞE •
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI#

NİKAH ŞEKERİ #
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlifemilton.com
plus.google.com/miltondugun
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
3~jıgâıJ^ircafi ^Jalîir Çatanan

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomötiv

Y> YİÖİT İNŞAAT
m

YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ
Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 

deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 
ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 

doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 
BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

A

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE

KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ürünleri Tel : O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyif Durunu GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HARA SONU 06 30-14.00 AÇIK BÜFE 1 A fifi
HARA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI 14.UU V

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu 5ok.-No:3 GEMLlji./ BURSA Tel :Q 224 512 0100 www.elitmola.com - info@eiitmola.com

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Böylesi de görülmedi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YEŞİL ALANA TUVALET., 

Gemlik’te bir genel tuvalet sorunu 
yaşanıyor.

Sağ olsunlar belediyemiz bu sorunu 
bir türlü çözemiyor.
Attıkları yanlış adımlarla ilçenin insan 

yoğunluğu fazla olan bölgelerde en 
doğal ihtiyaç gidermek bir dert.

Bu nasıl doğdu. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Hükümet Konağı karşısında 
yıktığı genel tuvaletler yerine İskele Mey 
danı’nda bulunan Galatasaray Parkı’nın köşe 
sine tuvalet yapıyor. Çevre esnafı, İlçe Kay 
makamlığına, Gemlik Belediyesi’ne, İlçe Sağ 
lık ve Çevre Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Tu 
valet yapılacak yerin uygun bir yerde ve mo 
dern bir şekilde olmasının çevreye de rahat 
sizlik vermemesi gerektiğini söylüyorlar. 3’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

I
wwv.umurbeydeemlak.com 
www.irfanunliiemlak.com

Ha yıkıldı
ha yıkılacak

Merhum Doktor Seyfi Arıkan’ın metruk 
binası ilgisizlikten birinin başına yıkıl
masından korkuluyor. Haberi sayfa 3’de

k www.manastiremlakgemlik.com
| TEL & FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
■ www.manastifenilak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiiiemlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@eiitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
Iwwv.umurbeydeemlak.com
http://www.irfanunliiemlak.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastifenilak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiiiemlak


GemlikKBrfezl

Beyin 
Atölyesi

■■ • l)ıHal elsik/iyini zeÂa oyunlarıyla çözüyorum.

Olaylara farklı açılardan badernayı öğreniyorum. 
2^eJea oyunları ile Hailimi Aeçfecfiyorum

«•a.aa'ı

HAFTADA 4 SAAT
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 
DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat:

E«—3Ü______ .
4 No :U (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK G HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK
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MamhılmWıiHiııft
Gemlik Belediyesi 
Hükümet Konağı 
karşısında yıktığı 
genel tuvaletler 
yerine İskele Meyda 
nı’nda bulunan 
Galatasaray 
Parkı’nın köşesine 
tuvalet yapıyor. 
Şok mağazasının 
bitişiğinde bulunan 
uzun yıllardır 
Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Demeği 
bürosu olarak kul
lanılan daha sonraki 
yıllarda Belediye 
Zabıta noktasına 
çevrilen büro 
yıkılarak, yerine 
Belediyece genel 
tuvalet yapıldığı 
öğrenildi, 
iskele Meydanı ve 
Atatürk Kordonu’n 
da halkın tuvalet 
ihtiyacını giderecek 
modem bir tuvaletin 
yapılamaması ardın
dan Belediyenin 
Zabıta noktasını 
yıkarak, buraya 
Galatasaray Parkı 
içine tuvalet inşaa 
etme işine çevre 
halkı tepki gösterdi. 
İlçe Kaymakamlı

Mmet Dural Meıtfanı'nJa reliij ciitii
Ahmet Dural Meyda 
nı’ndan İskele 
Caddesi’ne çıkan 
köşedeki refüj 
çökünce, araçlar ve 
vatandaşlar zor 
anlar yaşadı. 
Geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen 
olayda, uzun yıllar
dan beri Atasoy 
Fırını ile 
Solaksubaşı Merkez 
Camii arasında 
kalan ve İskele 
Caddesi’ni ikiye 
ayıran küçük refüj 
bilinmeyen bir 
nedenle çöktü. 
Çökmenin bir süre 
önce o bölgeden 
BUSKİ tarafından 
geçirilen ve kanal
izasyon çalış
malarından dolayı 
olabileceği belir
tilirken, çökme 
anından sonra 
vatandaşların bu 
alanlardan

ğına, Gemlik Bele 
diyesi’ne, ilçe Sağlık 
ve Çevre Müdürlü 
ğü’ne dilekçe ile 
başvuran esnaf, 
dilekçelerinde şun
ları yazdı: 
“Bizler, Dr. Ziya 
Kaya Caddesi İskele 
Meydanı esnafları 
olarak mağdur 
durumda bulunmak
tayız. Işyerlerimizin 
5 metre önüne yani 
parkın içine tuvalet 
yapılmaktadır. 
Esnaflar olarak 
mağdur durumda 
kalacağız.

|__L. k^Ti bauklomptasi L- r 
TAŞ I

geçerken ayak
larının burkulduğu, 
bazı araçların da 
zarar gördüğü öğre
nildi.
Çökme olayından 
sonra Belediye 
oradaki refüjü 
kaldırarak, çöken 
alanı doldurdu ve 
yeni düzenleme 
çalışmalarına 
başladı.

Aynı zamanda, Tibel 
Otel’in orada yeni 
tuvalet yapıldığın
dan vatandaşların 
bu ihtiyacı buradan 
giderilmektedir.
Eski park yerinin 
yapıldığı yere tuvale 
tin yapılmaması için 
gereğini arz ederiz.”

GÖRÜLMEMİŞ 
ŞEY
Modern kentlerde 
yeşil alanlar büyütü 
lürken, park alanları 
genişletip korunur 
ken, Gemlik’in yeşil 
alanı ve parkı yok 

denecek kadar az 
olan ilçemiz iskele 
Meydam’ndaki 
küçük park alanının 
içine tuvalet yapıl
ması hayretle karşı
landı.
Çevre esnafı, tuvalet 
yapılacak yerin 
uygun bir yerde ve 
modern bir şekilde 
olmasının çevreye 
de rahatsızlık ver
memesi gerektiğini 
söylüyorlar.
Esnaf, “Belediye 
kaş yapayım derken, 
göz çıkartıyor” 
diyor.

Ha «kıldı
ha «kılacak
Merhum Doktor Sevfi Arıkan’ın 
metruk binası ilgisizlikten birinin 
başına yıkılmasından korkuluyor

Gemlik’in eski ve 
tanınmış doktor
larından Seyfi 
Afikân’in kiz 
kardeşleriyle 
beraber uzun yıl
lardır yaşadığı 
Kayhan Mahallesi 
eski ahşap ev 
ölümünden sonra 
bakımsızlıktan çök
meye başladı. 
Uzun yıllardan beri 
bakımı yapılmayan 
bu nedenle ahşap 
kapsamları çatıdan 
başlayarak yıkılan 
binada gerekli 
önlemlerin alınma
ması tehlikeye 
davetiye çıkarıyor. 
Kayhan Mahalle 
si’ndeki metruk 
binanın giriş 
bölümü Belediyece 
basit önlemler alı
narak, tahta perde 
ile çekildiği halde 
iskele Meydam’na 

bakan arka bölümü 
birahaneler arasın
da kalan ve balkon
ları tamamen 
çöken, metal 
kısımkları aşağıla 
doğru sarkmaya 
başlayan bina 
büyük teplike 
arzediyor.
Her an çökme 
tehlikesi ile karşı 
karşıya olan 
binanın İskele 
Meydam’ndaki 
tarafı ise hiçbir 
önlem alınmadığı 
dikkat çekiyor. 
Çevre esnafı, 
bütün uyarılara 
belediyenin 
tehlike arzeden 
binada gerekli 
önlem almadığını, 
meydana gelebile
cek kazanın 
sorumlusunun 
belediye olacağını 
söylediler.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail. com

YEŞİL ALANA TUVALET..
Önce, Kent Meydanını açacağız diye, 

eski Minibüs Garajı içindeki CHP'li 
belediye döneminde yeni yaptırılan 
tuvalet yıkıldı.

O bölgeyi etrafa pis kokular saçan 
açık balıkçı tezgahları konulmasına izin 
verildi.

Çünkü, kıyı kenti Gemlik’te balık sata
cak modern yerler yapamadılar.

Geçen onca yıla karşın, Minibüs 
Garajı’ndaki belediye işyerlerini yıktılar, 
Ahmet Dural Meydam’ndaki kamulaştır
maları tamamlamadan Kent Meydanı 
yapıyoruz propagandasını yaymak ve iş 
yapıyoruz demek için, 6 metrekarelik 
turşucu dükkanı ile otobüs yazıhanesi
ni törenle yıktılar. Sonra diğer 5 tanesi
ni.

Gidin bakın, kentin ortasında nasıl bir 
görüntü kirliliği yarattılar.

Ama, 10 yılda bir kamulaştırma işle
meni bitiremediler.

Daha sonra Çarşı Deresi bahane 
edilip, ihtiyaç giderilecek tuvalet yapıl
madan Balık Satış yerlerinin yanındaki 
tuvaleti yıktılar.

Onca çay bahçesindeki vatandaş, 
ihtiyaç gidermek için Çarşı Camii 
yanındaki eski püskü tuvaletlere gitmek 
zorunda kaldı.

Gidemeyenler ne yaptı bilemem...
Yıkılan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

altına ne akılsa otelin tuvaletini 
bırakarak, orada bu sorunu gidermeye 
çalıştılar.
Bir süre bay bayan tuvaleti sonunda 

et'ke'k üıvaîeüne dönüştü.
Gidip bir görün Gemlik’e yakışır bir 

tuvalet mi orası...
Şimdi ne hizmetse yeni bir tuvalet 

yapma ihtiyacı gördüklerinden İskele 
Meydam’ndaki meyhanelerinin önünde
ki küçük yeşil alan olan Galatasaray 
Şampiyonluk Parkının köşesinde bulu
nan Zabıta Noktasını yıktılar.

Buraya tuvalet yapacaklar.
Çevre esnafı tepkili..
O noktaya tuvalet yapılmasını istemi 

yor.
Ben hayatımda ilk kez bir yeşil alan 

içine tuvalet yapıldığını görüyorum. 
Nasıl bir şey olacağını da bilemiyorum.

Yapılınca göreceğiz.
Artık İskele Meydanı ve Atatürk 

Kordonu’ndaki vatandaşın doğal ihtiya 
cı böyiece giderilmiş olacak.

Bana göre Gemlik Belediyesi teknik 
bölümü veya bu konularda karar veren 
kişlıer görüş yoksunu.

Yapacaksanız adam gibi bir yer seçin 
ve Gemlik’e yakışır bir tuvalet yap ki 
kimse ihtiyaç giderdikten sonra 
arkanızdan söylenmesin, size teşekkür 
etsin.

Not: Bir süredir Kaymakamımız Cahit 
Işık’ın izinde olduğunu sanıyorduk. 
Oysa Kaymakam Bey, Belediye Başkanı 
ile Haç farzını yerine getirmiş.

Görevini bu süre içinde Gemlik 
Kaymakamlığına Orhangazi Kaymakamı 
vekalet etti.

Gemlik’in ilk kez Hacı bir kaymakamı 
oldu.

Hayırlı olsun.

Gemlik Meslekî ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nin, 
Erasmus+ 
Programı Ana 
Eylem 1 Bireylerin 
Öğrenme 
Hareketliliği 2014 
Yılı Meslekî Eğitim 
Öğrencileri ve 
Personel Hareket 
liliği Proje başvu
rusu kabul edildi. 
2014 Teklif
Çağrısı kapsamında 
ülke genelinde 
meslekî eğitim 
kuramlarından 
1482 proje teklifi 
yapılmış, 1262 
tanesi ön değer
lendirme kriterlerini 
taşıdığından içerik 
değerlendirmesine 
alındı.
Bu projelerden 221 
proje teklifi, değer
lendirme komitesi 
tarafından destek
lenmeye değer 
bulundu.
2014 yılında hibe 
sağlanacak olan 
Meslekî Eğitim 
Öğrenci ve Perso 
nel Hareketliliği 
projeleri, 2014 yılı 
Teklif Çağrısına 
uygun olarak kalite 
değerlendirme süre 
cinde aldıkları puan 
lara göre belirlendi. 
Gemlik Meslekî ve 
Teknik Anadolu

Iran heyeti TSO’yu ziıaret etti
Gemlik’e gelen 
İran Ziraat ve 
Tarım Bakan 
Yardımcısı Ahmet 
Arab, İran’daki 6 
bölgenin Genel 
Müdürleri Mehdi 
Masoudi, Hoomun 
Bonisaleiman 
Sheibani, Ali Reza 
Kokabi, Ahmet 
Arshadimia, Seyed 
Kavas 
Lashteneshaei, 
Heyet Danışmanı; 
Reza Majidi ve 
heyet rehberi 
Hüseyin Torun 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret ettiler. 
Heyeti, Oda

Lisesi’nin de 
“Tersanecilik ve 
Gemi Üretimi 
Alanında Nitelikli 
Personel İhtiyacı” 
isimli projesi 
desteklenmeye 
değer bulunarak 
kabul edildi ve 
67,039 € hibe aldı. 
Proje kapsamında 
20 metal teknolojisi 
alanı öğrencisi 
Almanya’ya, 20 
gemi yapımı alanı 
öğrencisi Hollan 
da’ya gidecek. 
AB Bakan 
Yardımcısı Dr.
Alaattin Büyükkaba 
ve Türkiye Ulusal 
Ajans Başkanı Sn. 
Mesut Kamiloğlu 
nun da katıldığı 
Ankara Bilkent

Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Ergin Erenoğlu 
ve Oda Genel 
Sekreteri Agah 
Arda karşıladı.

Gelen heyet, 
Gemlik Zeytininin 
yetiştiril mesi, tarım 
yapısının işleyişi 
gibi konularda 
bilgi aldılar.

Toplantının ardından 
Erenoğlu beraberin 
dekiler ilçedeki 
tarım alanlarımızı 
gezerek bilgiler 
aldılar.

Otel’de geçtiğimiz 
haftalarda yapılan 
toplantıya 
Okul Müdürü 
Hüseyin Er ve 
İngilizce öğretmeni 
İsmail Çağlar 
katılmıştı. 
Okulun çok amaçlı 
salonunda proje 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Gemlik Meslekî ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü 
Hüseyin Er, 
“2014 Erasmus+ 
Programı, öncelik
lerine uygun olarak 
dil öğrenimini ve dil 
çeşitliliğini teşvik 
etmek amacıyla 
okul personelinin 
Avrupa Birliği 
ülkelerinde alacağı 

eğitim sayesinde 
meslekî gelişimine 
önemli katkılar 
sunacak. Proje; 
girişimciliği 
destekleyen, 
denizcilik sek
törünün ihtiyaçtan- 
na cevap verebilen, 
yol gösterici bir 
eğitim ve öğretim 
stratejisi belirlen
mesinde önemli 
bir gereksinim 
olarak ortaya 
çıkıyor.’’ dedi.
İngilizce öğretmeni 
İsmail Çağlar da 
toplantıda 
Erasmus+ programı 
hakkında bilgiler 
verdi, Avrupa 
Birliği projelerinin 
öneminden 
söz etti.
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Zeytinde yüzde 40 kayıp bekleniyor
Başta Suudi 
Arabistan olmak 
üzere ABD, Çin, Iran, 
Kuveyt gibi ülkelere 
yağı ihraç edilen 
zeytinin rekoltesinde 
yüzde 40 kayıp bek
leniyor.
Bazı tarım ürün
lerinin zarar görme
sine neden olan 
kuraklık, Hatay'da 
zeytin rekoltesini de 
etkiledi.
Ulusal Zeytin ve

Zeytinyağı Konseyi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Yılmaz 
Dönmez, kentte 
yetiştirilen savrani, 
haşabi, halhali gibi 
yöreye özgü zeytin 
türlerinin, aroması 
ve asit oranı ile öne 
çıktığını söyledi. 
Hatay'da 23 milyon 
418 zeytin ağacının 
meyve verdiğini, 2 
milyon 121'inden 
meyve alınamadığını

aktaran Dönmez, 
geçen sezon elde 
edilen zeytinin 37 
bin tonunun 
sofralığa, 87 bin

tonunun yağlığa 
ayrıldığını, elde 
edilen 21 bin 700 ton 
zeytinyağının yak
laşık 7 bin tonunun

yurt dışına 
satıldığını belirtti. 
Bu yıl kuraklık 
nedeniyle rekoltenin 
düşük, fiyatların ise 
yüksek olduğunu 
anlatan Dönmez, 
ağaçların kuraklık 
nedeniyle çiçeklerini 
döktüğünü kaydetti. 
Kentte üretilen 
zeytinden elde 
edilen yağın, Çin, 
ABD, Romanya, 
Kanada, Kuveyt,

Suudi Arabistan, 
Iran gibi ülkelere 
ihraç edildiğini 
bildiren Dönmez, 
Suudi Arabistan'ın, 
yüzde 70 ile en çok 
ihracatın yapıldığı 
ülke olduğunu vur
guladı.
Dönmez, kuraklık 
nedeniyle rekoltede 
bu yıl yaklaşık yüzde 
40 düşüş 
yaşanacağını 
sözlerine ekledi.

DUYURU
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

6552 Sayılı" İş Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun"gereği gecikmiş aidat borcu bulunan 

üyelerimizin 8 eşit taksit ve peşin ödemelerde %10 
indirim imkanlarından faydalanabilmeleri için 

01 Aralık 2014 tarihine kadar, 
Odamıza bir dilekçe ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir.
Üyelerimize Duyurulur...

RSIL ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan 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.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

■ ।

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
IPad-iPhone 

BYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

GEMLİK’İN SEYAHAT ACENTASI • OTEL REZERVASYONLARI
• HAVA YOLLARI UÇAK BİLETLERİ

N
• KÜLTÜR, OKUL, DERNEK, ŞİRKET VE FABRİKA TURLARI 5
• YABANCI İŞ ADAMI ve GEMİ ADAMI TURLARI —
• PROFESYONEL REHBERLİK VE REHBER TEMİNİ
• OTOBÜS, MİDİBUS ve MİNİBÜS KİRALAMA
• ÜCRETSİZTARİH VE GEZİ SEMİNERLERİ
• TRANSFER HİZMETLERİ

LLI

tKatil.com
touristica’

totilojkmo Setur
Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. .

No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK
Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 058 16 08

____  WWW.burtvinturizm.com

K / BURTVİN TURİZM

YERLİ YABANCI TÜM HAVA YOLU FİRMALARI J

O atlasjet LU
TÜRK HAVA VOLLABI O RA | ET Z

AIRLINES I^Mfl . *
Ûj)İU4U»Uf

Ç) Onurair SunExpress

J^/mika

^•/gezinet

tur

KAÇAK TURLARA KATILMAYIN. 
SUÇA ORTAK OLMAYIN!

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
tKatil.com
burtvinturizm.com
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Cumhuriyetimizin 
91.yıl anısına ve 
Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) 
nedeniyle Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Cumhuriyet Kupası

Voleybol Müsabaka 
lan 15 Ekim 
Çarşamba günü 
saat 19.00’da 
Gemlik Kaymakam 
lığı ile Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
oynanan maçla 
başladı.
Çekişmeli geçen

maçta Kaymakamlık 
Takımı Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nü 2-1 
yendi.
Kaymakam Cahit 
Işık’ın da oynadığı 
maçta Kaymakamlık 
Takımında Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Ahmet

Adil Tunç, Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Yazı 
İşleri Müdürü İbra 
him Ay, Mal Müdür 
lüğü Yrd. Osman 
Şahin, Milli Eğitim 
Şube Müdürü Bur 
han İnan, Tesis 
Müdürü Akif Alan 

lar, Akif Yamen, Nu 
rullah Targıt, Hüse 
yin Fidan ve Necdet 
Ünal yer aldı.
Milli Eğitim Müdür 
lüğü Takımın da da 
Yunus Emre Ünsal, 
Ender Yaylı, Murat 
Şahin, Ali Kenan 
Çelik, Ahmet Karım 

sızoğlu, Umut Ça 
kal, Mustafa Sarı, 
Ufuk Yoleri ve Bü 
lent Kartal yer aldı. 
Turnuva, Cumhuri 
yet Başsavcılığı ile 
Devlet Hastanesi 
arasında oynanacak 
maçla devam ede
cek.

Bursaspor Yönetim 
Kurulu, son 3 sezon
da kulübe sponsor
luk yapan firmalara 
"Bursaspor Sîzlerle 
Daha Güçlü" sloga 
nıyla organize ettiği 
"Sponsorlar Gecesi" 
Sheraton Bursa 
Otel'de gerçekleş 
tirildi.
Geceye İl Emniyet 
Müdürü Sabri 
Durmuşlar, Osman 
gazi Belediyesi 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Yıldırım 
Belediyesi Başkan 
Vekili Ali Ergül, 
Nilüfer Belediyesi 
Başkan Vekili Zeke 
riya Işık, Divan 
Başkanlık Kurulu 
Başkanı Kadir 
Şankaya, Başkan 
Recep Bölükbaşı, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, kulübümüze 
destek veren spon
sorlarımızın temsilci
leri katıldı.
Gecenin açılış konuş 
masını Reklam, 
Pazarlama ve 
Gelirlerden Sorumlu 
Asbaşkan Nihat

Akınoğlu yaptı. 
Bursaspor'un tari
hinde ilk kez spon
sorlar adına bir gece 
düzenlendiğini 
belirten Akınoğlu, 
"Sponsorlarımızın 
Bursaspor'un daha 
güçlü, daha sağlıklı 
adımlar atmasında 
vermiş oldukları 
destekler takdire 
şayandır" dedi.

BÖLÜKBAŞI: 
SİZİ AYAKTA 
ALKIŞLIYORUM

Başkan Recep 
Bölükbaşı, yaptığı 
konuşmada, "Bilindi 
ği gibi futbol bir 
oyun. Masum oyun 
olmaktan çıkıp sis
temlerin ve ekonomi 

lerin sonucu 
belirlediği küresel 
gösteriye dönüştü. 
Bu yüzden sadece 
ben değil Bursa 
spor'da kim başkan
lık yaptıysa hepimiz. 
Bursa şehrinin tüm 
imkanlarıyla Bursa 
spor için seferber 
olmasını istedik. 
Acımasızca geçen 
bu süreçte sizlere, 
reklam verenlerimize 
hak ettiği teşekkürü 
maalesef iletemedik. 
Bunu yürekten 
söylüyorum. Bizimle 
yaptığınız tüm 
sözleşmeleri Bursa 
spor'un daha parlak 
bir geleceğe imza 
atması için yaptınız. 
Sizleri ayakta 
alkışlıyorum" şek

linde konuştu. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe gecede yap
tığı konuşmada 
Bursa'nın çok güçlü 
kent olduğunu ve 
Bursaspor'un bir 
miktar destek ile çok 
büyük başarılara 
imza atacağına 
inandığını belirtti. 
Recep Altepe, "Bu 
bir vefa toplantısı. 
Bursaspor bugüne 
geldiğiyse, Türkiye 
tarihine geçtiyse bu 
başarı siz değerli 
dostlarımızın saye 
sinde oldu. Bursa 
spor için her zaman 
fedakarlıktan kaçın
mayan arkadaşları 
miza vefa borcumuz 
var. Bu arkadaşları 
mız Bursaspor'un 
sıkıştığı yerde her 
zaman destek oldu
lar. Her sıkıştığımız
da arkadaşlarımızın 
kapısına gidildi.
Bizlerde bunu hep 
yaşadık. Bu tür 
toplantıların yapıl
ması çok önemli" 
dedi.

El Yıkama 
Günü’nii 

resim yaparak 
anlattı

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Bursa il 
Sağlık Müdürlüğü, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
işbirliğin de “15 
Ekim Dünya El 
Yıkama Günü” kap
samında ilkokulla 
rın 1.2. sınıfları 
arasında gerçek

leştirilen resim 
yarışmasında, 
Gemlik Cumhuriyet 
İlkokulu 2/C sınıfı 
öğrencisi Beren 
Çağla Erengönül 
dereceye girmeyi 
başardı.
ödül törenine sınıf 
öğretmeni Gülcan 
Eşrefoğlu ile birlik
te katılarak 
ödülünü alacak.
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tu itfelonurtan 'solan M' M
Türk mühendisler, 
sınavlara hazırlıkta 
kişinin akıllı cep 
telefonu üzerinden 
seviyesini belirle 
yen "yapay zekalı" 
yazılım geliştirdi. 
Türk mühendisler, 
sınavlara hazırlıkta 
kişinin akıllı cep 
telefonu ve tabletler 
üzerinden seviyesi
ni belirleyen ve 
buna uygun bir 
öğrenme haritası 
çıkarıp her aşama
da bu seviyeye 
göre otomatik 
olarak sorular sora
bilen "yapay zekalı" 
yazılım geliştirdi. 
Türk bilgisayar 
mühendislerinin

I yazılımı, ABD'li ve 
Ingiliz yatırımcıların 
desteğiyle kullanı
ma sunuldu.
"Sınav Uzmanı" adı 
verilen yazılımda 
yapay zeka devreye 
girerek kişinin 
seviyesine uygun 
özel bir öğrenme 
haritası belirleniyor 
ve "çaylak", "ama 
tor",'"uzman*, ~ 
"şampiyon" seviye 
lerine göre öğren
menin her aşa
masını denetliyor. 
Böylece her kullanı 
cı için ayrı hazırlan
mış sorular soru
luyor, kullanıcı, bir 
seviyede yeterli 
başarıyı

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

gösteremediğinde 
ise çalışması gere 
ken bu konulardan 
ayrı sınavlara alını 
yor. Yazılım, kul
lanıcıların zaman ve 
mekandan bağımsız 
her ortamda ders 
çalışabilmesine de 
olanak sağlıyor. 
Yazılımın geliştir! 
çilerinden Can 
Gürses, yaptığı 
açıklamada, 
TÜBİTAK deste 
ğiyle Bilkent 
Cyberpark'ta 2011 
yılında "akıllı 
öğrenme sistemi" 
geliştirdiklerini, 
yeni çalışmalarında 
ise bu sistemi daha 
da ilen götürerek, 
öğrencilerin 
sınavlara cep tele
fonu üzerinden kul
lanabilecekleri bir 
uygulama haline 
getirdiklerini 
aktardı.
Gerek okul içinde 
gerekse okul dışın
da sınavlara hazır

SATILIK ZEHİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

lanırken günlerin 
hatta gecelerin har
candığını vurgu
layan Gürses, 
"Sınav Uzmanı" 
uygulamasını bu 
nedenle eğitim ve 
öğrenim süreçlerini, 
teknolojinin 
yardımıyla daha 
verimli hale 
getirmek için hazır
ladıklarını bildirdi. 
Yazılımın, sınava 
hazırlık süreçlerini, 
sıkıcı, tek tip ve 
yorucu klişelerden 
arındıracak bir 
uygulama olduğunu 
anlatan Gürses, 
yapay zeka algorit
malarıyla desteklen 
yazılımın sosyal, 
mobil ve oyunsal- 
laştırılmış bir uygu
lamayla "daha kısa 
zamanda daha çok 
başarı" vadettiğini 
söyledi.
YATIRIM ABD ve 
İNGİLTERE'DEN 
Gürses, tamamen 
Türk mühendisler 

tarafından geliştir
ilen yazılımın ABD 
ve Ingiltere'deki 
yatırımcılar tarafın
dan desteklendiğini 
bildirdi.
Uygulamanın 
bilimsel metotlarla 
her kullanıcının 
başlan gıç bilgi 
düzeyini kısa 
sürede tespit ede
bildiğini ve kendine 
en uygun öğrenme 
yolunu dinamik bir 
şekilde belirlediğini 
söyledi. Gürses, 
yazılımla ilgili şu 
bilgileri verdi: 
"Uygulamamız, 
sınav hazırlığı 
sürecinde, bir 
kullanıcının 
hiçbir şey bilme 
me düzeyinden, 
her şeyi bilme 
düzeyine kadar 
olası her bilgi 
düzeyini barındıran 
bir öğrenme hari
tası oluşturuyor. 
Bu haritada her kul
lanıcıya özgü farklı 
bir rota çiziliyor. 
Uygulama, öğrenme 
haritası üzerinde, 
kendi ihtiyacına 
uygun bir yoldan 
ilerleyen kul
lanıcının gösterdiği 
gelişmeye göre 
kendini adapte ede
bilen ve öğrencinin 
gelişimine göre 
güncellenen bir 
özelliğe sahip.

ELEMANIM
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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
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Kamıma yepyeni bir dönem başlıyor
Kamu harcamaların
da yaşanan artış ve 
tasarruf oranlarında
ki vahim tablo son
rası kamuda yepyeni 
bir dönem başlıyor. 
Kredi kartlarına tak
sit sınırı ve yasağı, 
kredi kartı limitlerine 
ise aylık maaşa göre 
ayar çekilmesi ile 
birlikte ülke 
genelinde tasarrufu 
arttırmaya yönelik ilk 
adımı atan hükümet 
şimdi de kamuya el 
atıyor.
Ekonomi yönetimi 
2015 bütçesini dün 
açıkladı. 2015 bütçe
si giderleri 472,9 mil
yar lira, gelirleri 452 
milyar lira, bütçe 
açığı ise 21 milyar 
lira olarak öngörül 
dü. Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve 
Başbakan Yardımcı 
Ali Babacan'ın ardın
dan dün bütçe 
toplantısında 
konuşan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek de tasarruf 
konusuna özellikle 
dikkat çekerek 
kamunun lüks böl

gelerde yaptığı 
kiralamalardan 
vazgeçip daha 
uygun bölgelere 
taşınması gerektiğini 
söyledi.
TOPYEKÜN 
HAREKETE 
GEÇİLİYOR 
işte Başbakan'nın ve 
ekonomiden sorum
lu bakanlarım sürekli 
dile getirdiği kamu 
harcamalarında 
yaşanan ciddi artış 
ve bütçede ortaya 
çıkan açık sonrası 
ekonomi yönetimi 
topyekün harekete 
geçiyor.
VERİMSİZ 
HARCAMALAR 
TASFİYE EDİLECEK 
Önümüzdeki aylarda 
kademe kademe 
hayata geçirilecek 
çalışma kapsamında 
büyüme rakamlarına 
sıfır etki sağlayan ve 
ekonomik dengeleri 
ciddi anlamda 
sarsan kamu yatırım 
ve harcamları tama
men gözden geçirile
cek. Binadan taşıt 
kiralamaya, personel 
ahırımdan birimler

arası giderlere kadar 
birçok kaleme çeki 
düzen verilecek.
Kamu yatırım ve har
camalarına yönelik 
getirilecek yeni sis
temler ile mevcut 
harcama programları 
içindeki verimsiz 
harcamaların 
tamamının tasfiye 
edilmesi planlanıyor. 
Bu yolla ortaya çıka
cak mali fazla ise 
öncelikli harcama 
alanlarına tahsis 
edilecek.
BİNA YATIRIMLARI 
UCUZ BÖLGELERE 
KAYACAK 
Gerçekleştirilecek 
çalışmada öncelikli 
olarak kamunun 
bina üzerinden yap

tığı yatırımlara el 
atılacak. Kira öde
nen kamu binaları 
gözden geçirilecek 
ve lüks semtlerde 
bulunup uçuk kira 
ödenen kamu birim
leri ya daha düşük 
kiralı bölgelere taşı
nacak ya da yapıla
cak yeni yatırımlarla 
tamamen kiracı 
olmaktan çıkartıla
cak. Bu süreç Milli 
Emlak Müdürlüğü ile 
koordineli bir şek
ilde yürütülecek ve 
yatırımlarda öncelik 
kamunun elindeki 
arazilere verilecek. 
LOJMAN VE 
TESİSLERLE İLGİLİ 
RADİKAL ADIMLAR 
ATILACAK

Kamunun elinde 
bulunan sosyal 
tesisler ve lojmanlar
la ilgili de çok 
radikal adımlar atıla
cak. Toplamda 
kamunun 
bünyesinde hali
hazırda 250 bini 
aşkın lojman konut, 
2 bin 500'ü aşkın ise 
sosyal tesis 
bulunuyor. İşte bu 
ciddi emlak stoku 
karşısında sosyal 
tesislerle ilgili farklı 
satış metodları gün
deme getirilecekken 
lojman konutlarla 
ilgili ise yine kamu 
ya yük bindirmeye
cek formüller 
üzerinde çalışılacak. 
ARAÇ KİRALAMA 
KADEMELİ SONA 
ERECEK
Yine kamu harca
malarında yüzde 
yüzlük artış yaşanan 
taşıt tedarikine 
yönelik de bir dizi 
önlem alınacak.
Araçların kira bedel
lerine ve şoför ücret
lerine artık üst sınır 
gelecek. Kiralamalar 
yakıt hariç yapıla

mayacak ve kira 
bedelleri kasko 
değerinin belli bir 
oranını geçemeye
cek. Alınacak önlem
lerle birlikte kademe 
kademe araç satın 
alma yoluna gidilme
si ve zamanla kirala
ma yönteminden de 
tamamen 
vazgeçilmesi hede
fleniyor. Kamunun 
elinde 90 bini aşkın 
kendisine ait, 15 bin 
civarında ise kiralık 
araç bulunuyor. 
Kiralık araçların 
bütçeye maliyeti ise 
yıllık 250 milyon 
TL'ye yaklaşıyor. 
YAN GELİP YATMA 
DEVRİ BİTECEK 
Yürütülecek 
çalışma kapsamında 
kamuda çalışan per
sonel de artık daha 
etkin kullanılacak.
Personelin niceliğin
den çok niteliğinin 
arttırılması 
amaçlanacak. 
Birimlerde oluşacak 
personel ihtiyacı 
öncelikle atıl olan 
personel kullanılarak 
karşılanacak.

Bankaların kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü 
nün toplam kredi 
hacmi, bir haftada 
yüzde 0,02 azalarak 
1 trilyon 199 milyar 
777 milyon liraya 
geriledi 
Bankacılık sek
törünün toplam 
kredi hacmi, bir haf
tada yüzde 0,02 
azalarak 10 Ekim 

itibarıyla 1 trilyon 
199 milyar 777 mil 
yon liraya geriledi. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumunun (BDDK) 
haftalık bültenine 
göre, mali kesime 
verilen kredilerin 
toplamı aynı 
dönemde yüzde 0,33 
düşüşle 28 milyar

969 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Sektörün mali kesim 
hariç toplam kredi 
hacmi, bir önceki 
haftaya göre yüzde 
0,01 artarak 1 trilyon 
96 milyar 876 milyon 
liraya indi. Söz 
konusu rakam 3 
Ekim'de 1 trilyon 96 
milyar 747 milyon 

lira seviyesindeydi. 
Mali kesim hariç 
sektörün spot kredi 
toplamı da 155 mil
yar 279 milyon lira 
oldu. BDDK verile 
rine göre, tüketici 
kredileri tutarı bir 
haftada yüzde 0,08 
artarak 272 milyar 
242 milyon liraya 
ulaştı. Tüketici

kredilerinin 120 mil
yar 402 milyon lirası 
konut, 6 milyar 896 
milyon lirası taşıt, 93 
milyar 892 milyon 
lirası ihtiyaç, 51 
milyar 53 milyon 
lirası da diğer 
kredilerden oluştu. 
Bir haftalık süreçte 
taksitli ticari kredi
lerin tutarı yüzde

0,46 artış kayde 
derek 152 milyar 909 
milyon liraya çıktı. 
Bankaların bireysel 
kredi kartlan alacak 
tutarı 73 milyar 721 
milyon lira olarak 
hesaplandı. Söz 
konusu tutar 3 
Ekim'de 75 milyar 32 
milyon lira 
düzeyindeydi.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 4999 

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

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

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

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMHMH
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321
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DUGUN SALONU
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE {M t WV
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YAŞATMAK İÇİN VARIZ I |WM
Pasta -Meşrubat-Çerez j W
Piyanist +î>jPerformans W*
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canlı ^upn- Sahne - Işıkgösterisi 
tâ Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com1A BŞb facebook/miltondııgunIRf $ "vMK plus.google.com/miltondugun 
< Hükümet Konaği karşisi

Tel : 513 10 71 GEMLİK

FATURA •
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TAHSİLAT MAKBUZU •
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* KARTVİZİT & KAŞE •
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MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
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MERKEZ
LIK

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...
^ngirıj^trcan ^Jafıcr ÇÖuman

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK

SERAMİK
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
I LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM

SIHHITESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 
ÜRÜNLERİ tel ; 0 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyif Durağınız GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI..
HAFTA SONU 06.30-

MOLA
HAFTAİÇİ 06.30-12.

AÇIK BÜFE
KAHVALTI 4.99 ₺

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ '
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No:3GEMLjk7 BURSATş|;ÇL224 512 01 00 wvyw.elitmola.com-info.@elitmola.com

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
M Ekim zU14 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Kumla da cinayet
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

GEMLİK LOGOSU KONUSU
Geçtiğimiz günlerde Küçük Kumla 

sahilinde işyeri bulanan bir eski mat
baacı arkadaş, Gemlik’te işyeri açmak 
için bizden yardım istedi.

Oradan buradan konuşurken, ken
disinin fiber kalıplarla hediyelik eşya 
yaptığını söyledi.

Cep telefonundan yaptığı ürünleri 
görünce hoşuma da gitti. Devamı 4’de

Küçük Kumla’da 
meydana gelen olay
da, Melek Karataş 
(31) adlı kadın ve ya 
nında bulunan Faruk 
E. kimliği belirlene
meyen bir şahıs 
tarafından bıçaklı 
saldırıya uğradı.
Olayda, Kumla İskele 
sinden çay bahçele 
rine doğru gitmekte 
olan Melek Karataş 
ve Faruk E. arkadan 
gelen bir şahıs tara 
tından bıçakla 
saldırıldı.
Melek Karataş sırtın
dan çok sayıda bıçak 
darbesi alırken, 
yanındaki şahıs da 
değişik yerlerinden 
bıçaklandı.

Bıçaklayan şahıs, 
olay yerinden kaçtı. 
Çevredekilerin 
yardımıyla Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldın 
lan Melek Karataş, 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla- 
mazken Faruk E. ise 
ameliyata alındı. 
Olaydan sonra 
Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından yapılan 
inceleme ardından 
Melek Karataş’ın 
cenazesi Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na gön
derilerek kesin ölüm 
nedeninin belirlen
mesi istendi.
Olaydan sonra poli 
sin 5 kişiyi gözaltına

aldığını ve sorgula
maların devam ettiği 
öğrenildi.
Ölen Melek Kara 
taş’ın Giresunlu oldu 
ğu ve Umurbey Sağ 
lık Meslek Lisesi’nde 
Çalıştığı öğrenildi.
Ölen Karataş’ın 3 
yaşlannda bir kızı 
bulunuyor.

FACEBOOK 
PAYLAŞIMLARI 
Melek Karataş’ın 
facebook sayfasında 
yaptığı paylaşımlar
da, “içimde en ufak 
sevgii zerresi bileeee 
yokk çünküü nefret 
doluuuuuu kalbim- 
mm”, “Bir gün 
anlarsın aslında her 

şeyin boş olduğunu. 
Şerefin, faziletin, iyi 
liğin, güzelliğin. Gün 
gelir de sesini bir 
kerecik duyabilmek 
için, Vurursun başını 
soğuk taş duvarlara. 
Büyür gitgide incin- 
mişliğin kinim işliğin. 
Duyarsın, Ta derin 
den acısını, çaresiz 
kalmışlığın. Sevmek 
ne imiş bir gün 
anlarsın.” gibi pay
laşımlarda bulun
duğu görüldü.
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülürken, 
Melek Karataş’ın 
ve yanındaki 
arkadaşının eski eşi 
tarafından bıçak
landığı sanılıyor.

Hükümet Konağı önündeki trafonun değişmesi nedeniyle Çumartesi günü gazetemizi yayınlayamadık

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

www.manastirernlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmaii.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastirernlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


Hnvni SEVİR RTOIVESI
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Atölyesi

4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN Ehİ GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

■ • Dikkat eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.

2ZL.E ® Heka oyunları ile üretkenliğimi geliştiriyorum 
® Olaylara farklı açılardan bakmayı öğreniyorum.
• Zıeka oyunları ile 33ifi mi keşfediyorum

V

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 
ÜCRETSİZ 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

@05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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fitinayflın Şilesi nde suna donnı
AKMALI O ÇEŞME...

Çarşamba günü Girit ve Rumeli 
Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Lokali’nden ayrıldım.
Atatürk Bulvarı’nda Merhum Asım 

Kocabıyık’ın anısına yaptırılan 
çeşmeden bir yudum su içip, O’nun 
ve ölmüşlerinin niyetiyle çeşmeye 
vardım ve elimi uzattım.

Bir damla su yok!
Bulvarda gezi yapan bir iki vatan

daşa sordum, “Su bugün mü kesik, 
yoksa önceden de akmıyor muydu” 
diye.

Bir hafta on günden beri akmadığı 
söylendi.

Yazık, çok yazık...
Üzülmemek elde değil.
O vatanperver büyük ve hamiyetli 

insanın Gemlik’e yaptığı hizmetlerin 
karşılığı böyle mi olmalı.
Sayın Kaymakamın makam, he kaza 

Belediye aracı, Başkanın makam 
aracı, Emniyetin mobil aracı, bulvarın 
zemin karoları, halkın namaz kıldığı 
ve kılacağı camiler, yavrularımızın 
okuduğu ilköğretim okulu, türk genç
lerinin eğitim gördüğü yüksek okul, 
barındığı yurt, kampüsteki Hukuk 
Fakültesi, öğrenci bursları, derslikler 
Yerleşke Sosyal Tesisleri, şimdi 
anımsamadığım nice katkılar O’nun 
Geriıfıkırfııze îûtru,' oâgışı.
Anıt çeşmeyi de halk yararlansın 

kedisi, kuşu, köpeği, böceği, susuz 
kalmasın diye Kocabıyık ailesi, mer
hum büyüklerinin anısına, yaptırdı 
kendisine bir fatiha sunulsun diye....

Binlerce insanımız ayrıca O’nun 
tesisleri sayesinde ekmek yiyor. 
Ekonomiye katkı sunuluyor devletine 
vergi ödeniyor.

Bizler, verdikleri yanında bir katre 
bile olmayan suyu akıtmıyoruz bilin
mez nedenlerle.
Yoksa bu için para almak mı 

dünülüyor?
Su zayiatı olmasın diye sistem elek

trikle çalıştığından sarf edilen elektrik 
bedelimi talep edilecek?

Eğer öyle ise, yüzleriniz hiç 
kızarmayacak mı?

Lütfen akıtın suyu, insanı, kurdu, 
kuşu içsin...
Akacak her damla hayır sahibinin 

kabrine yağan rahmet olsun.
O’nun Gizlerden beklediği hayır dua 

ve bir fatiha...
tsı rgeyeteK iniyiz....
Adıâi'Aie'mıerfh Râboı'naen 

bağışlanmanı dileriz Asım Baba....

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kafoeYüm. 
Hükümsüzdür. BEKTAŞ GÜNER

Manastır’da bulunan 
Günaydın Sitesi 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yararla
narak yapacağı yeni 
konutlar için sona 
yaklaştı.
Önceki gün, saat 
19.30’da Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
site malikleri ile bil
gilendirme toplantısı 
yapıldı.
Toplantıya kentsel 
dönüşümden yarar
lanmak istemeyen 
muhalif malikler 
avukatları ile birlikte 
katıldı.
Bilgilendirme toplan 
tısının açılışında 
konuşan malikler 
temsilcisi Haşan 
Çelikkaleli, çalış
malar hakkında bilgi 
verdi. Çelikkaleli, 
uzun zamandan beri 
biraraya gelemedik
lerini, bilinen itiraz 
lar nedeniyle inşaatı 
geciktiğini belirte 
rek, “Artık sona yak
laştık” dedi.
Sitenin zemin son
daj ve etütîeFiıîiıî 
yapıldığım, hazır
lanan ön etüt pro
jelerinin de beledi 
yeye verildiğini 
söyleyen Haşan 
Çelikkaleli, 
“Bildiğiniz gibi bü 
yük bir gecikme ile 
bugünlere geldik. 
Bugün burada yapı 
lacak olan dairelerin 
kredilendirilmesi 
hakkında sizlere 
bilgi vereceğiz. Bu 
bir genel kurul değil 
dir, bilgilendir me 
toplantısıdır” dedi 
Çelikkaleli, 92 
malikin kentsel 
dönüşümden yarar
lanmak istediğini, 
kalan 8 malikin bu 
oluşuma itiraz ede 
rek, yargıya başvur
duklarını, gecikme 
nin bundan kaynak 
■andığını belirterek, 
“Şimdi bunları aştık. 
23 Ekim tarihinde 
Bursa’daki şehircilik 
ve Kentsel Dönü 
şüm Bakanlığı 
Bölge Müdürlü 
ğü’nde bu maliklerin 
daireleri diğer almak 
isteyen site sakin
lerine satılacaktır. 
Bugüne kadar biz 
temsilciler olarak 
yasa dışı bir şey 
yapmadık. Yasaların 
gereğini yapıyoruz. 
Çok mağdur olduk. 
Bunun giderilmesini

düşünüyoruz, işi 
erkene almak için 
bankalarla görüşme 
ler yapıldı ve İş ban 
kası ile anlaştık” 
dedi.
Çelikkaleli, Kentsel 
Dönüşüm Yasası’n 
dan yararlanmak 
için 46 kez toplantı 
yaptıklarını, inşaat
ları yapmak için an 
taştıkları Vizyon Ya 
pı İnşaat firmasının 
bizden sonra anlaştı 
ğı Haşan Reis 
Sitesi’nin tamamla
narak, kat malikleri 
ne teslim edildiğini, 
şimdi orada güven 
içinde oturduklarını 
söyledi.
Daha sonra, Vizyon 
Yapı İnşaat Şirketi 
ortaklarından Hamza 
Aygün, banka ile ya 
pılan ön anlaşmalar 
konusunda bilgiler 
verdi. 100 daireye 
karşı Günaydın 
Sitesi’nde 125 daire 
ve Kumla Cadde 
si’ne bakan bölüm 
de işyerleri yapıla
cağını söyleye-ı 
Aygün, her malikin 
müteahhit firmasına 
37 bin 500 lira 
ödeyeceğini, 
isteyenlerin 18 ay 
süre ile kira yardımı 
alabileceğini belirtti. 
Bazı daire sahipleri 
nin parayı peşin 
verdiğini, vereme 
yenlerin işbankası 
ile yapılan anlaşma 
gereği 60 ay veya 
120 ay vadeli 
kentsel dönüşüm 
için kredi kullana 
bileceğini söyledi. 
120 ay taksitle öde
mek isteyenlerin 
ayda 457.59 lira tak

sit ödeyeceğini, 
bunun da toplamı 
mn 54 bin 910 lira 
olduğunu, 60 ay 
süre ile kredi kullan
mak isteyenlerin 
ayda 764,33 lira 
ödeyeceğini bunun 
toplamının 45 bin 
547 lira olduğunu, 
kullanılan faiz 
oranının 0,67 
olduğunu belirtti. 
Paraların şirket 
hesabında bloke 
edileceğini, hak ediş 
usulüne göre para 
mn kullanılacağını 
söyledi.
Hamza Aygün, daire 
sahiplerinin hibe 
olan kira yardımın
dan faydalanmasını 
istedi. 18 ay süre ile 
verilecek olan kira 
yardımından fay
dalananların 0.68 
yerine 0.75 faiz 
ödeyeceklerini, 
toplamda 12 bin lira 
kira yardımı alacak
larını, bunun da 
bankaya ödemede 
kendilerinin yararlı 
çıkacağını söyledi. 
İşlemlerin başlaması 
için banka ile yapı 
lan sözleşmenin 
isteyen mal sahibine 
verileceğini 
söyleyen Aygün, 
“Biz, şeffaf olarak 
sîzlerin çıkarlarını 
öne alan banka ile 
bir anlaşma yaptık. 
Bütün daire sahip
leri eski oturduklan 
dairelerde oturacak
lar. Her daire denizi 
görecek şekilde pro
jelendirildi” dedi. 
Aygün, daha sonra 
yapılan taslak pro
jeleri projeksiyon ile 
Günaydın Sitesi kat

sahiplerine tanıttı. 
Bu arada, sorulara 
da cevap verdi.
Toplantının sonunda 
muhalifler adına söz 
isteyen Avukatları, 
sitenin 168 metreka 
relik artık arsa 
payının kat malik
lerinin hisselerine 
dağıtılıp dağıtıl
madığını sordu.
Bu arada diğer site 
sakinleri, yapılan 46 
toplantıya katılma
yarak, kendilerini 
zarar soktuklarını 
iddia ettikleri 8 
kişinin avukatının 
kendi avukatları ile 
muhatap olup 
ondan bilgi almasını 
istediler.
Emniyet güçlerini de 
toplantıya çağıran 
muhalifler, tepkiler 
artınca ortam 
gerildi.
Bu arada, toplantıya 
müdahil olan 92 
daire sahibinin 
Avukatı Özgür 
Aksoy, konu hakkın
da 168 metrekarelik 
artık pay hakkında 
meslektaşına bilgi 
verirken, bunun 168 
metrekare değil 185 
metrekare olduğu I 
nu, tapu kayıtlarına I 
işlendiğini belirtti. 
Hamza Aygün de 
konu ile ilgili beledi 
yede ve tapudaki 
teknik bilgiler vere 
rek aydınlattılar. 
Günaydın Sitesi 
daire sahiplerinin 
ivedilikle İşbankası 
ile ön kredi proto 
kolünün imzalan
masıyla hızlı yol 
alınacağı ve inşaata 
başlanacağı 
belirtildi
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Bursa Gemlik Özel Halk otobüsü Dürd?ne yokuşunda savruldu

Ölümden döndülerGüne Bakış

GEMLİK LOGOSU KONUSU
Benden, Gemlik’in simgesi olacak bir logo

su olup olmadığını sordu.
Turistik bölgelere tatile gidenler dönüşlerin 

de eşine dostuna “çam sakızı çoban armağa 
m’’ bir şeyler alıp getirirler.

örneğin Marmaris'in, Muğla’nın, Bod 
rum’un, Antalya ve Alanya’nın, Kuşadası’nın 
Çeşme’nin, Kuşadası’nın kentin simgesi 
olan logosu hediyelik yüzlerce eşya 
üzerinde basılıyor.

Bilhassa seramik ürünlerde, küllüklerde, 
havlularda görülebilecek her yerde bu logo 
yu gördüğünüzde o tatil beldesini hemen 
tanırsınız.

Hepimin evinde bu tür küçük armağanlar 
vardır.

Arkadaşa hak verdim.
Yıllardır aynı konuyu düşünür ve bu konu

da eş dostla konuşurduk.
Bu konuda Gemlik’in bir girişimde bulun

ması gerekir.
Öncelikle Belediye bu işe el atmalı, gerek

tiğinde Gemlik adının simgeleştirecek bir 
tasarım yarışması açmalı.

Bakıldığında akılda kalacak, bir şekil, bir 
motif, bir resim her görene Gemlik’i anım
satmak.

Bu logo hediyelik eşyalar üzerine basıldı 
ğında Gemlik’in tanıtımına da büyük katkı 
sağlar.

Gerektiğinde bunu daha küçük birimlere 
de indirgeyebiliriz.

Örneğin Kumla, Kurşunlu, Narh, Karacaali 
gibi...

Evet, bu konuda bir girişim başlatmalıyız.
Gelecek yaz, tatil beldelerinde satılacak 

hediyelik eşyalar üzerinde bu loğo 
görülmeli.

İmalatçılar yaz gelmeden hazırlıklarına 
başlasın, satıcılar da bu ürünlerini alarak 
tezgahlarına koysunlar.

Haydi var mısınız?
’z.or'aeğıl ou 1$ nemeri oaŞıânın .

Bursa’dan Gemlik’e 
gelmekte olan, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne ait özel halk 
otobüsü, Dürdane 
yokuşunu indiği 
sırada yoldan 
çıkarak yeşil alana 
savruldu.
Kazada hayatını 
kaybeden olmaz 
ken, çok sayıda 
vatandaş yaralandı. 
Olay, Perşembe 
gecesi 23.30 civarın 
da meydana geldi. 
Bursa’dan Gemlik’e 
gelmekte olan özel 
halk otobüsü, 
Dürdane yokuşun
dan indiği sırada, 
şoförün kontrolünü 
kaybetmesi

Yeni stadınım Bakanlığa mıdel ılımı»

SAĞLIK ECZANESİ İKİLENDİ 
KARIŞIKLIKLAR KAPIDA 
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız biri haber 

de Acıbadem Konur Tıp Merkezi’nin Hürriyet 
Caddesi’nde yeni yerinde daha açılmadan 
çevresindeki işyerlerinin hemen tutul
duğunu yazmıştım.

Tıp Merkezi’nin tam karşısında bir eczane 
ve gözlükçü açılacağını duymuştum.

Geçerken tabelasının da asıldığını ve 
içeride düzenleme yapıldığını görünce haber 
yaptık.

Açılan eczanenin adı Gemlik Sağlık 
Eczanesi idi.

Bu haber üzerine ilçemizde uzun yıllardır 
hizmet veren İstiklal Caddesi Halk Bankası 
sırasındaki Sağlık Eczanesi sahibi 
arkadaşımız aradı.

Bu eczanenin kendilerinin yıllardır adını 
kullandığı Sağlık Eczanesi ile ilgisi 
olmadığını söyledi.

Gemlik gibi bir ilçede aynı isimde iki ecza
nenin bulunması etik değil.

Bunu yeni açılan eczane görevlilerine de 
söyledim. İleride nöbetlerde, ilaç dağıtımın
da hep karışıklıklar yaşanacak. Devlet has
tanesinden ilaç almaya inen vatandaş bir 
oraya bir buraya gidebilir.

Bunun yol yakınken değiştirilmesi gerek
tiğine inanıyorum.

Yeni Eczaneyi açanlar, Gemlik’te hangi 
adlarda eczane olduğunu bilmiyorlar mı?

Buna İl Sağlık Müdürlüğü nasıl izin veriyor, 
o da başka bir sorun.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
mimarisiyle 
Avrupa’nın en 
prestijli yarışması 
olan International 
Property’de ödül 
kazanan stadyum 
inşaatını gezen 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, yeni stadyum
daki bazı özellikleri 
Türkiye’nin diğer 
kentlerinde yaptık
ları projelerde kul
lanabileceklerini 
söyledi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
stadyum başta 
olmak üzere hayata 
geçirilen diğer spor 
yatırımları nedeniyle 
kutlayan Bakan 
Kılıç, “Stadyumun 
tamamen kolonsuz 
olması, ticari alan
ları, sosyal donatı 
alanları bulunması 
önemli bir özellik. 
Buradaki bazı özel
likleri TOKİ aracılı 
ğıyla yaptırdığımız 
stadyum projelerine 
katabiliriz” dedi.
Amatör Spor Haftası 
etkinlikleri başlat
mak ve çeşitli 
temaslarda bulun
mak üzere

nedeniyle yoldah 
çıkarak yeşil alana 
savruldu.
O sırada, Gemlik’e 
gitmekte olan özel 
araç sahipleri 
tarafından ilçemize

Bursa’ya gelen 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, ilk olarak 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yap
tırılan yeni stadyum 
inşaatını gezdi. 
Beraberindeki Bursa 
Valisi Münir Karaloğ 
lu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve AK 
Parti II Başkanı 
Cemalettin Torun ile 
birlikte tribünlerin 
bulunduğu alana 
gelen Bakan Kılıç, 
Büyükşehir Belediye 
si Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın’dan stadyu
mun teknik özellik
leri hakkında bilgi 
aldı. Montajı yapılan 
numune koltukları 
inceleyip, çatı da 
devam eden teflon 

taşınan yaralıların 
yanı sıra diğer 
yaralılar dakikalar
ca ambulans 
bekledi. Görgü 
tanıklan otobüs 
şoförünün aracı 

malzeme kaplama 
çalışmalarını izleyen 
Bakan Kılıç, 
Avrupa’nın en 
prestijli yarışması 
olan International 
Property’de ödüle 
layık görülen pro
jenin gerçekten 
örnek bir çalışma 
olduğunu söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
stadyumun bazı 
özeliklerini bildiğini 
ancak şimdi daha 
detaylı bilgi sahibi 
olduğunu ifade eden 
Bakan Kılıç, 
“Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
mızın nezdinde tüm 
çalışanları tebrik 
ediyorum. Gayet 
planlı, yoğun ve 
güzel bir çalışma 
halen devam ediyor. 

hızlı kullan dığı 
belirtirken, o sırada 
yanlarından geç 
mekte olan bir TIR 
ile çarpışmaktan 
son anda kurtul
duklarını söylediler»

Projenin aynı 
zamanda ödül 
aldığını da öğren 
miş oldum. 
Stadyumun 
tamamen kolonsuz 
olması, ticari ve 
sosyal alanlanyla 
uzun yıllar hizmet 
verecek bir stadyum 
olacak. Biz de 
TOKİ kanalıyla 
Türkiye genelinde 
yaptığımız stad 
yumlarda buradaki 
bazı özellikleri 
katabiliriz. İş güven
liğinin de en üst 
seviyede sağlanarak 
çalışmaların yapıl
ması çok güzel. 
Ben emeği geçenleri 
tebrik ediyorum” 
dedi.
Stadyumun tamam
lanmasına ilişkin 
bir tarih vermek 
isteyen Bakan 
Kılıç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
dönerek tarih istedi. 
Başkan Altepe 
de inşaatın Mart 
ayı sonunda 
tamamlanmasının 
planlandığını ve 
Haziran ayında bu 
stadyumda kupa 
maçı oynanmasını 
planladıklarını 
söyledi.
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DEVLET HASTANESİ: 2 CUMHURİYET B ASSflVCILI Ğl: 0
Cumhuriyetimizin 
91.Yıl anısına ve 
Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) 
nedeniyle Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Cumhuriyet Kupası 
Voleybol Müsaba 
kalan tüm hızıyla 
devam ediyor.
16 Ekim Perşembe 
günü saat 19.30’da 
Gemlik Muammer

Ağım Devlet 
Hastanesi ile 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
arasında oynanan 
voleybol musaba 
kasında Devlet 
Hastanesi Takımı 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
karşısında üstün 
bir oyun sergile 
yerek müsabakayı 
2-0 önde bitirdi. 
İkinci sette 
Cumhuriyet

Başsavcılığının ilk 
sete göre daha

üstün bir perfor
mans göstermesi

maçı uzatmaya 
götürmeye 
yetmedi.
20-21 Ekim 

Pazartesi ve Salı 
günleri 19.00 ve 
20.00 saatleri 
arasında oyna 
nacak maçlarla 
voleybol turnuvası 
neticelenmiş ola-

MAÇPROGRAMI : 
20 Ekim Pazartesi 
Saat 19.00 : Milli 
Eğitim Müdürlüğü-

Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
20 Ekim Pazartesi 
Saat 20.00 : Devlet 
Hastanesi- 
Kaymakamlık 
21 Ekim Salı Saat 
19.00 : Milli Eğitim 
Müdürlüğü- Devlet 
Hastanesi 
21 Ekim Salı Saat 
20.00 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı- 
Kaymakamlık

FISIL. ÇELİK

Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan 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.

DUYURU
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

6552 Sayılı" İş Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun"gereği gecikmiş aidat borcu bulunan 

üyelerimizin 8 eşit taksit ve peşin ödemelerde %10 
indirim imkanlarından faydalanabilmeleri için 

01 Aralık 2014 tarihine kadar, 
Odamıza bir dilekçe ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir.
Üyelerimize Duyurulur...

Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhoneBYEGM uygulamasında

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

GEMLİK’İN SEYAHAT ACENTASI

î

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 058 16 08 
WWW.burtvlnturizm.com

ı
• OTEL REZERVASYONLARI N
• HAVAYOLLARI UÇAK BİLETLERİ J
• KÜLTÜR. OKUL, DERNEK, ŞİRKET VE FABRİKA TURLARI
• YABANCI İŞ ADAMI ve GEMİ ADAMI TURLARI 
• PROFESYONEL REHBERLİK VE REHBER TEMİNİ 
• OTOBÜS, MİDİBÜS ve MİNİBÜS KİRALAMA 
• ÜCRETSİZ TARİH VE GEZİ SEMİNERLERİ
• TRANSFER HİZMETLERİ

LU

£
YERLİ YABANCI TÜM HAVA YOLU FİRMALARI ' j 

JCy (A atlasiet LU

L pegasus Kborajet ZTÜRK HAVA YOLLARI --------------AmuNES J 11 I
İ(jfİUC<Wf “

Ç) Onurair SunExpress
KAÇAK TURLARA KATILMAYIN. 

SUÇA ORTAK OLMAYIN!

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://WWW.burtvlnturizm.com
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1. UlUSlflB İMSI tNCELLUER KONGRESİ YAPI1DI
Engelliler Konfede 
rasyonunun öncülü 
günde ilki gerçek
leştirilen, 1. Uluslar 
arası Engellilerin 
istihdamı, Sosyal 
Güvenlik Sorunları 
ve Çözüm Önerileri 
Kongresi 17-19 
Ekim tarihleri 
arasında Ankara’da 
gerçekleştirildi. 
Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Hizmet 
Merkezi’nden 
konuşmacı olarak 
katılan Şube 
Müdürü Mustafa 
Volkan Yıldırım 
işverenlerin algı ve 
tutumlarının engelli 
istihdamında belir

leyici bir rolü 
olduğunu aktararak 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Engellilerin genel
likle vasıfsız işlerde 
ve kota sistemi 
içerisinde zorunlu 
olarak çalıştırıldık
ları bir gerçektir. 
İşverenler, engellile 
rin istihdamında 
genellikle engel 
derecesi az olanları 
ve belli engel grup 
larını tercih etmek
tedirler. Gemlik 
ilçesinde de Engelli 
lerin istihdamında 
engel türü ve engel 
oranı ile işyerlerinin 
engelli bireylerin işe

alınmasına yönelik 
tutumları arasında 
anlamlı bir ilişkinin 
olduğu görülmüş 
tür. Engel oranı yük
sek bireylerin iş

bulma olanağı az, 
işsiz kalma riski 
yüksektir. Bu neden 
le işyerlerinde bu 
tür engelli vatan
daşlar için yardımcı 

teknoloji kullanıla 
rak engel durumuna 
bakılarak işyerinin 
tasarlanması soru
nun çözümünde 
etkili olacaktır.

Fakat yaptığımız 
araştırmalarda 
Gemlik ve Orhanga 
zi ilçelerindeki iş 
yerlerinde, engelli 
çalışanlar için 
yardımcı teknolo ji 
kullanılarak hazır
lanmış bir ortamın 
olmadığını saptamış 
bulunmaktayız. Bu 
nedenle bu işyer
lerinde böyle ortam
ların sağlanması 
adına Türkiye İş 
Kurumu olarak 
işveren projelerini 
destekleyerek, ha 
yata geçirilmesi için 
çalışmalarımız hızlı 
bir şekilde devam 
etmektedir.”

CEM EVİNDE AFET EĞİTİMİ
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Cem 
evinden gelen istek 
üzerene, Afet eğit
meni Mesut Çaybaşı 
ile birlikte temel 
afet bilinci eğitimi 
verdiler.
Eğitime çok sayıda 
katılım olması mag 
temsilcilerini mem
nun etti.
Burasa Mag-Der'den 
yapılan resmi açıkla
mada halkımızda 
olası afetlere karşı 
affet kültürü oluştu- 
ra bilmek için her 
türlü eğitim talebine 
açık olduklarını, 
gelebilecek eğitim 
taleplerini karşılaya
bilecek bilgi ve 
donanıma sahip 
olduklarını belirttiler. 
Cem evi başkanına 
duyarlılıklarından

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLÂMCILIK

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

ötürü teşekkür eden 
mag yetkilileri bu 
eğitimin diğer hem 
şeri dernekleri ve 
sivil toplum kuruluş 
larına örnek olması 
açısından çok önem 
taşıdığını söylediler. 
Cem evi başkanı

Ahmet Gazi Memiş 
ise üyelerine böyle 
bir eğitimi aldırmış 
olmaktan mutlu 
olduklarını birinci 
derece afet böl
gesindeki ilçemizde 
afete karşı hazırlığın 
önemine deyinip 

kendilerine bu 
hizmeti karşılık 
beklemeksizin veren 
MAG ekiplerine 
teşekkür ettiklerini 
belirtti. Eğitim son
rası MAG üyelerine 
cem evi hakkındada 
bilgiler verildi.

Uludağ'a 
Mevsimin İlk

Karı Düştü

Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Bursa 
Uludağ'a mevsimin 
ilk karı yağdı. 
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Bursa 
Uludağ'a mevsimin 
ilk karı yağdı. 
Gece etkili olan 
yağışlı ve soğuk 
hava nedeniyle 
özellikle Uludağ'ın 
zirvesinde kar 
yağışı görüldü. 
Meteorolojiden alı

nan bilgiye göre 
hava sıcaklığının 
sıfırın altında eksi 
2 dereceye 
düştüğü 
Uludağ'da perşe 
mbe günü daha 
yoğun kar bek
lendiği aktarıldı. 
Hafta sonuna 
doğru beklenen 
yağış ve soğuk 
hava ile birlikte 
oteller bölgesinde 
de kar yağışının 
etkili olması bek
leniyor.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’DEN TUVALET AÇIKLAMASI

Gazetemizde yayın
lanan Galatasaray 
Parkı’na Tuvalet 
Yapılıyor haberi 
üzerine CHP İlçe 
Yönetimr\L.'.TIu 
yazılı açıklama 
yaptı.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Seftaslan, 
açıklamasında şun
lara değindi.
“Gemlik basınından 
öğrendiğimize göre 
belediyemiz iskele 
meydanına tuvalet 
yapacakmış.
Hepimiz biliyoruz ki 
tuvalet bu bölge 
için çok önemli bir 
ihtiyaç. Bunu bir 
Gemlikli olarak uta
narak söylemek 
istiyoruz kİ böyle 
bir basit bir iş 
maalesef 
Gemlik’imizin en 
önemli ihtiyacı 
haline getirildi.
Getirildi diyoruz

çünkü iskele
Meydanımızda 
bundan iki yıl önce 
iki umumi tuvalet 
vardı.
Bunların birincisi

”,inibüs gara
jının içindeydi ve 
belediye yerine 
yenisini düşün
meden yıktı, İkincisi 
Ticaret Odasının ve 
Tibel otelin bulun
duğu yerdeydi ve 
yine bu belediye 
sonrasını düşün
meden onu da yıktı. 
Yıkılmalarına diye
ceğimiz bir şey yok 
da yenisinin plan- 
lanmayışı ve iki yıl 
boyunca o bölgede 
ihtiyaç gidermek 
isteyen kadın, 
erkek, genç, yaşlı 
insanımıza eziyet 
çektirilmesini 
içimize sindiremi 
yoruz. Hoş neyin 
planını yaptı ki

belediyemiz demek
ten de kendimizi 
alıkoyamıyoruz.
Neyse bütün bunlar 
bir yana, gelelim 
bugünkü meseleye; 
belediyemiz kendi 
sebep olduğu bu 
tuvalet problemini 
çözmeye nihayet 
karar vermiş. Aferin 
diyoruz kendilerine. 
Yerini de seçmişler 
ve tam da buna hem 
bizim hem de bazı 
yurttaşlarımızın iti
razı var. Bölge 
esnafı şikayetçi.

Galatasaray taraftarı 
da şikayetçi, geçici 
tuvaletleri koyacak
ları yerde şuan 
Galatasaray 
kulübümüzün UEFA 
kupası şampiyon
luğunu simgeleyen 
bir anıt var.
Yıllardır orada olan 
bu anıt sadece alı
nan kupayı değil 
aynı zamanda 
Galatasaray’h fut
bolcuların ahnterini, 
taraflı tarafsız bütün 
milletimizin mutlu
luğunu simgelemek

tedir. Haydi diyelim 
ki belediyemiz.” 
Biz bu anıtı daha 
görkemli bir yere 
taşıyacağız” dedi ve 
taraftarımızı ikna 
etti. Bölge esnafını 
nasıl razı edecek? 
Sahi unutmadan; 
bölge esnafı 
dediğimiz ağırlıklı 
restoran ve barlar. 
Ne diye razı etsin ki 
belediye? Alkol 
tüketilen yerleri mi 
koruyacak hepsi 
kapansın daha iyi 
değil mi?
AKP zihniyetine 
göre lafta günü bir
lik turizmi ile öne 
çıkan “Gemlik haya 
li” vaat edeceksin, 
Gemlik’imizi Malağa 
yapacağım iddiasını 
ortaya koyacaksın, 
sonra iş icraata 
gelince Karacali’de 
Kumla’da içkili alan
lar bölgesini kaldı ra 

çaksın’ Gemlik’te 
restoranların tam 
önüne umumi 
tuvalet koyacaksın. 
Şimdi soruyoruz 
1-Önünde umumi 
tuvalet bulunan bir 
restaurant kim 
yemek yer: 
2-Asıl derdiniz bu 
mekanlarda zaten 
oturulmaması 
mıdır?
Siz bilmiyorsanız 
biz gösteririz. 
3-Geçici tuvalet
lerinizi koyacak 
başka yer yok 
mudur?
4-Yoksa asıl derdi
niz GalatasaraylI 
Futbolcu ve taraftar
larının emekleri ile, 
o şampiyonluğa 
sevinenlerin mutlu- 
luklannın üstüne 
etmek midir?
Bu kupa sizin için 
bu anlama mı 
gelmektedir.”

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

Kent Konseyi Olağan Toplantı Çağrısıdır
Kent yaşamında, kent ve hemşehrilik bilincinin geliştiril

mesi, kentin h^ve hukukunun korunması, '^ürülebilirlik kalkınma,
çevreye duyarlılık ,sosyal yardımlaşma Ve dayanışma, saydanîl'k, hesap 
sorma ve hesap verme .katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata 
geçirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesi 
gereği Gemlik Kent konseyi kurulacaktır.

Gemlik Kent Konseyi seçimli ilk genel kurul toplantısını 31.10.2014 
Cuma günü saat 09:00 da çoğunluk sağlanamadığı taktirde saat 14.00 de 
Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Düğün Salonunda Kent Konseyi 
Yönetmeliğinin 8 nci maddesinde belirlenen üyelerle yapacaktır.

İlgililerine ilanlı çağrıdır.
Refik YILMAZ 

Belediye Başkanı

TA
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Kamu çalışanları için mim tatil Kanal oldu
önümüzdeki yıl dini 
bayramlarda 
uzun tatil yapılamay
acak.
önümüzdeki 
Ramazan Bayramı 
17 Temmuz 2015 
Cuma günü 
başlayacak.
Üç gün sürecek olan 
bayram Pazar günü 
sona erecek ve

Pazartesi resmi iş 
başı yapılacak. Eğer, 
bayramın bir gün 
öncesi olan 
Perşembe günü 
resmi tatil, kamu 
görevlileri izinli 
sayılırlarsa, 
Ramazan Bayramı 
tatili 4 güne çıkmış 
olacak.

KURBAN BAYRAMI 
PERŞEMBEYE 
GELİYOR

Önümüzdeki 
Kurban Bayramı ise 
24 Eylül 2015 
Perşembe günü 
başlayacak. Dört 
gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
Pazar akşamı

sona erecek ve 
Pazartesi günü 
resmi iş başı 
yapılacak.
Eğer, bayramın bir 
gün öncesi olan 
Çarşamba günü 
resmi tatil ilan 
edilirse, Kurban 
Bayramı tatili 5 
güne çıkmış 
olacak.

Is BurealiBine uwma w tazmiHatsu aatacafc
İş hayatını yeniden 
düzenleyecek olan 
paketle, iş güven
liğine ikazlara rağ
men uymayan 
işçinin tazminatsız 
işten çıkarılma yolu 
açılacak.
Çalışma hayatında 
milyonlarca insanı 
yakından ilgilendiren 
yeni paketin detay
ları netleşmeye 
başladı.
Taraflarla 
görüşülerek son 
şekli verilecek 
pakette, iş güven
liğine ikazlara rağ
men uymayan 
işçinin tazminatsız 
işten çıkarılma yolu
nun açılmasından, iş 
güvenliği uzman
larının ücretlerinin 
ödenmesi için bir 
fon kurulmasına, 
kamuda asıl işi 
yapan işçilerin 
kadroya alınmasına 
kadar birçok düzen
leme var.

"12 AY KİRALIK İŞÇİ

OLMAZ"
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik de 
"Kiralık işçi diye 
hiçbir sosyal 
güvencesi olmadan 
insanların çalıştırıl
ması kabul edile
mez. Sendikalara da 
söyledim; 'Formül 
bulun bu pakete 
koyalım' diye. Çalış
ma süresinin 3-4 ayı 
geçmemesi gerekiy
or, böylece örgütlen
melerinin önünde de 
engel olmaz. Ama 12 
aya ulaşırsa o 
zaman sömürü olur. 
100 binlerce 
mevsimlik işçi, yüz 
binlerce ev çalışanı 
bu durumda, kayıt 
dışı gözüküyorlar. 
Bu kişilerin istihdam 
bürolarıyla ilişk- 
ilendirilmesi gerekiy
or. Bu boşluğun işçi 
lehine doldurulması 
için iyi bir fırsat 
olduğunu onlara da 
söyledim" açıkla- — 
masında bulundu.

OVİT TÜNELİ'NDE 
FAALİYET 
SÜREMEYECEK 
Paketle ilgili olarak 
başbakanla iki 
toplantı yaptıklarını 
ve öncelikli konuları 
içeren bir çalışma 
paketinin TBMM'ye 
geleceğini kaydeden 
Çelik, "İş güvenliği 
ihmallerine ceza art- 
tırımı, sertifikalı işçi 
çalıştırma zorunlu
luğu, kapatma ve 
faaliyeti durdurma 
cezalarına uymayıp 
mühür kıran işletme 
sahiplerine verilecek 
para cezasının hapis 
cezasına çevrilmesi 
gibi ciddi düzen
lemeler olacak. 
Örneğin Ovit 
Tüneli'nde şu anda 
faaliyet sürüyor, 
böyle olamayacak" 
dedi.
2015 Temmuz ayına 
kadar belli meslek 
dallarındatümîşçi- 
lerın sertifikalı 
olması zorunluluğu 

geleceğini belirten 
Çelik, bunun tek 
istisnasının meslek 
ve sanat okulu 
mezunları olacağını 
ifade etti. Çelik, 
baret bulundurma 
zorunluluğunun 
geleceğini ve iki 
taraf için de bu 
kurala uymamanın 
cezası olacağını 
söyledi.
(HALELERDEN 
İŞVEREN MEN 
EDİLECEK 
Bakan Çelik'in 
ipuçları verdiği 
pakette yer alan 
düzenlemelerin 
başında ölümlü iş 
kazası yaşanan işy
erinde, işverenin 
kusurlu bulunması 
halinde bir yıl 
boyunca kamu 
ihalelerinden men 
edilmesi bulunuyor. 
İşverenin kusurlu 
olduğu kazalardan 
sonra yapı müteah
hitliği yetki belgesi 
bir yıldan 2 yıla 
kadar askıya alı

nacak. Rödövans 
veya götürü usülü 
ile yapılan işlerde, 
üretim zorlamaması 
olmaması için gerek
li planlama yapıla
cak, aksi durumda 
ihale sözleşmesi 
feshedilecek.
İSG FONU 
KURULACAK 
İşyerlerinde denetim 
yapan iş güvenliği 
uzmanlarının ücre
tinin işveren tarafın
dan ödenmesi, son 
dönemde tartışılan 
konuların başında 
geliyor. Pakette bu 
konuda da radikal 
bir değişikliğe yer 
veriliyor. Buna göre 
iş güvenliği uzmanı 
ve işyeri hekim
lerinin ücretlerinin 
ödenebileceği bir iş 
sağlığı ve güvenliği 
fonu kurulacak.
İşyerinin çalışan 
sayısı ve tehlike 

-—sınıfı dikkate ah- 
narak belirlenecek 
ve işverenlerde aylık 
olarak ödenecek 

ücretler bir fonda 
toplanacak. Fonun 
işveren, çalışan ve 
iş sağlığı-güvenliği 
profesyonellerinin 
temsilcilerinden 
oluşacak bir kurul 
tarafından 
yönetilmesi 
sağlanacak. Bu alan
daki profesyonelerin 
her bir saati için 
ücretleri belir
lenecek ve iş güven
liği uzmanları ile iş 
yeri hekimlerinin 
ücretleri bu fondan 
ödenecek. Çalışan
ların iş sağlığı ve 
güvenliği kanunun
da belirtilen yüküm
lülüklerden herhangi 
birini, yazılı olarak 
hatırlatıldığı halde 
yerine getirmemesi, 
yazılı uyarıya rağ
men iş güvenliği 
kurallarına uyma
ması durumunda 
haklı fesih gündeme 
gelecek. Bir başka 
deyişle tazminatsız 
işten çıkarma uygu
lanabilecek.
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İtfaiye Ş-U®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) S16 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

1
VAPUR - FERİBOT

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
P.mukkzK »12 00 26
DENİZ UÇAÖI »t» •• 2-
Pegasus Akml» Seyahat *14 ®3 ®2
metro *2* 22 Î2
Aydın Turizm 3 20 T2
Süzer Turizm 2 1 ° ^2
KanberoOlu-Eaadat 614
Anıtur 71
Kamil Koç B1 2 0*1 «3

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 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

m HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Oea0> 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk.________ 514 80 85

__________TAKSİLER___________

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 Anza Yalnız 185d

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 »13 1O 70
MAR-PET a13 30 33
Tuncay Otogaz 313 16 49
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5000 

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)

HİBEMİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- -

17:30-20:00

5133321
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasfa -Meşrubat- Çerez 
Piyanist +ÜJ Performans

NikahMasası - Vo/kan gösterisi
İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösterisi 

Servis ve ekjpmanhr - Sürpriz gösteriler 
www.gemlikmltton.com 
facebook/mittondugun 

plus.google.com/mittondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

FATURA •

<10 ’ > xS:
TAHSİLAT MAKBUZU •

44 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

DAVETİYE • 
TAKVİM & KİTAP • 

DERGİ & İLAN e 
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI e 

İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA S

MADALYA > 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA #

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmltton.com
plus.google.com/mittondugun
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ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİRGEMLİK

SATIMINDA GÜVENİLİR MARKA

HERT0RLÜ2.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...

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

YİĞİT İNŞAAT
” YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Tmıalet yanımı nedeniyle 
GS UEFA Anıtı kordona taşınıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

GS UEFA Anıtı taşınıyormuş

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir 
haber ve benim köşe yazımda, İskele 
Meydanı Galatasaray Parkı’nda bulu
nan eski Zabıta Noktasının yıkılarak ye 
rine tuvalet yapılacağını eleştirmiştik.

Bugün, belediyeden gelen bir haber 
ile tuvalet yapımı nedeniyle, GS UEFA 
Anıtının, Esnaf Odası’nın karşısındaki 
Emin Dalkıran Kordonu’na taşınacağını 
öğrendik. Devamı sayfa 4’de

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Galatasa 
ray’ın 2000 yılında UEFA kupasını almasını, 
ülkemiz adına en büyük sportif başarılardan 
biri olduğunu belirterek, Gemlik Belediye 
si’nin İskele Meydanı’ndaki Galatasaray 
Kulübü UEFA anıtını ilçenin en güzel yerine 
taşıma kararını aldıklarını söyledi. İskele 
Meydanı karşısındaki bölgeye prefabrik 
tuvaletler inşa edilecek. Haberi sayfa 4’de

Cinayet zanlısı
tutuklandı

Kumla’da meydana gelen olayda Melek 
Karataş’ı bıçaklayarak öldüren ve Faruk 
E’yi de yaralayan Osman Yılmaz (27) 
yakalandı. Osman Yılmaz’ın ölen Melek 
Karataş’ın yakın akrabası olduğu öğre
nildi. Yılmaz, ifadesinde Melek’i yabancı 
erkeklerle gördüğünde ağırına gittiğini 
ve olayın gerçekleştiğini söyledi. Os 
man Yılmaz, tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


GemlikKErfez

Z Nnuni BEVIII1RTOLUESI
H 4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 

ŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...
Atölyesi

2keka oyunları ile üreiken/iğimi geliştiriyorum 
Olaylara fark/ı açı/arcfan kakmayı öğreniyorum.
<Zjeka oyunları ile kJSi/imi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 
ÜCRETSİZ 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidly. Mah. Şirin Plara Kat: 4 No: UtMerkez PTT Karşısı) GEMLİK H HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0 224 514 7172 GEMLİK
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Cinayet zanlısı tutuklandı
Geçtiğimiz Cuma geçesi, Kumla’da yaşanan olayda Melek Karataş’ı 

öldüren yanındaki bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.
Adalet... Eğitim...

Adalet... Eğitim...
HSYK Seçimleri’ne müdahale etmenin ilk 

sonucunu aldı A-Ke-Pe...
17 Aralık Yolsuzluk Dosyası’na verilen 

takipsizlik kararıyla...
Ulusun gözünün içine bakıla bakıla iç 

edilen ahlak şimdi nasıl bir yol izleyecek 
acep toplumun damarlarında...

Toplumun vicdanında derin yaralar aça
bilecek nitelikteki bu kararı alan düşünce 
yapısının “adalet neresinde” diye sor
madan edemiyor adem oğlu...

İlmek ilmek örülen örgü gözleri kör, 
kulakları sağır, tenleri duyarsız kıldı 
nihayet...

Aslında; Eğitimsizleştirmekle başladı her 
şey...

Arap saçına döndürüldü bilerek ve 
istenerek...

12 yılda sâyısız^evirme devirme... SBS... 
TEOG... Vesaire... Vesaire...

Daha nice seçme saçma yöntemler...
Neredeyse 12 yılda 12 bakan...
Her bakan başka bakıyor geleceğe...

Kimi şaşı... Kimi yahşi... Kimi vahşi... 
öğrenci mağdur... Öğretmen edilgen...

Veli çaresiz...
Okulun içi ayrı bir alem...
Dışı başka...
Öğrencinin, öğretmenin, yöneticinin canı 

cebinde...
Okullar olmuş yolgeçen hanı...
Her okula bir polis... Olacak iş değil... 

Okul mu karakol mu?
Ne yazık ki gelinen noktada her okula bir 

karakol kurulsa yeri...
Her gün bir kavga... Darp... Bela...
Öğretmen es kaza bir öğrenciye 

gözünün üzerinde kaşın var dese...
Yandı...
Şikâyet, tehdit, dayak, darpla karşı 

karşıya...
Şiddet... Okul önünde...
Şiddet... Hastane içinde...
Şiddet trafikte...
Eli sopalı, silahlı olan eli kalem tutanı 

etkisizleştirme niyetinde...
Eğitim... Sağlık... Can güvenliği...
Dış ilişkiler...

_ Lime lime döküJüyor.., 
Olsun ne gam...
Bizim dünya lideri Cumhurbaşkanımız 

var...
Öyle ki...
Esiyor gürlüyor... Veriyor veriştiriyor.
Uluslar arası arenada kürsüye çıktığında 

koca koca devlet başkanları kaçacak delik 
arıyor...

Oh ne ala...
Receptionlar da şimdi Beştepe 

Aksaray’da...
Bir elinde balyoz bir elinde dizgin...
Umurunda mı dünya...
Başımız sağolsun...
Çok sayıda meslektaşım gibi ben de 

mesleğe ilk adımımı O’nun oluruyla 
attım...

O’nun eğitimi ve gelişimi önceleyen 
anlayışıyla okuldan öğrendiklerime yeni 
bilgileri kattım.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 
İstanbul’da düzenlediği Genç Gazeteciler 
Eğitim Semineri’ne O’nun desteği ve 
teşvikiyle katıldım.

Bursa Basım’mn gelişim, değişim ve 
dönüşümünde önemli katkısı ve emeği 
dian ‘Sardnan Ay’oer’j y’ft'ırâ'fK.

Işıklar içinde yatsın...
Seıhra Abla’nın, Meltem’in, Cenk’in, 

basın dünyasının başı sağ olsun...

Kumla’da meydana 
gelen olayda Melek 
Karataş’ı bıçakla
yarak öldüren ve 
Faruk E’yi de 
yaralayan Osman 
Yılmaz (27) yaka
landı.
Kumla’da geçtiğimiz 
Cuma gecesi mey
dana gelen olayda 
restoran çıkışı 
tartıştığı Melek 
Karataş’ı bıçakla
yarak ölümüne 
neden olan, Kara 
taş’ın yanındaki

Faruk E’yi de yarala 
yan Osman Yılmaz, 
olay gecesinden 
beri aranıyordu.

Olay gecesi ismi 
açıklanmayan beş 
kişi gözaltına 
alınmış fakat tutuk

Berkay Turgut’un 
bahası vefat eni

28 Şubat soruştur
ması kapsamında 
tutuklanan ve geçti 
ğimiz yıl serbest 
kalan, Gemlik 
Belediyesi eski 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un yeğeni, 
Emekli Tuğgeneral 
Berkay Turgut, 
babası Ali Rıza 
Turgut’u kaybetti. 
Mâliyeden emekli 
olan Ali Rıza 
Turgut’un cenazesi 
geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Merkez Solaksubaşı

Camii’nde kılınan 
öğle namazı ardın
dan ilçe mezarlığın
da toprağa verildi. 
Ali Rıza Turgut’un 
cenazesine Bursa 
Garnizon Komutanı 
Tümgeneral 
Seyfullah Saldık, 
emekli generaller,— 
muvazzaf subaylar, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık ile çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Turgut ailesi cenaze 
sonrasında taziyele 
ri kabul ettiler.

ABONE OLDUNUZ MU?
■milim   ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

lama olmamıştı. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekiplerince 
yapılan aramada, 
zanlı Osman 
Yılmaz Kumla’da 
zeytinlik alanda 
yakalandı.
Susma hakkını kul
lanan Osman 
Yılmaza ifade 
vermedi.
Çıkarıldığı mahke
mece tutuklanan 
Yılmaz, cezaevine 
gönderildi.

Mit‘Yeni 
hastane bir an 

önce yapılmalı”

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
başkanı Kemal Akıt, 
yaklaşık bir yıl 
önce ihalesi yapılan 
yeni devlet has
tanesinin bir an 
önce inşaatına 
başlanarak tamam
lanmasını istedi. 
Akıt yaptığı açıkla
mada; “İlçemizin 
acil konulan başın
da Hastane mesele
si gelmekte. 
Kamuoyundan yap
tığımız takiplere 
göre ihalesi yak
laşık 1 yıl önce 
yapıldı. İlçeye gelen 
bazı milletvekilleri 
ve sağlık il müdür
lüğü görevlileri 6 ay 
önce temeli kısa 
sürede atılacak 
dedi. Ancak aradan 
geçen bunca zama 
na rağmen henüz

bir gelişme olmadı 
ğını yakinen izle
mekteyiz.
Dileğimiz ilçemizde
ki siyasilerin bu 
konuya el atarak bir 
an önce hastane 
temeli atılmalı ve 
Gemlik halkının iste 
diği çok özellikli bir 
hastane ilçemize 
kazandırılmalıdır” 
dedi.
Bilindiği gibi uzun 
süredir ilçe gün
demini meşgul 
eden hastane konu 
sundan geçen yıl 
Aralık ayında ihale 
yapılmış, Mayıs 
ayında müteahhit 
firmaya yer teslimi 
yapılmış olmasına 
rağmen aradan 
geçen 5 ayı aşkın 
sürede henüz bir 
temel atımı gerçek
leştirilmedi.
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Güne Bakış Tuvalet vammı nedeniyle
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GS UEFA Anıtı taşınıyormuş
Belediye Basın Bürosu’nun haberin 

de bizim haberimize ve de benim 
eleştiri yazıma gönderme yapılmış.
Haberde yapılan açıklamada, “Bazı 

çevrelerin hassas konuları yine suisti- 
mal ederek, Gemlik Belediyesi ile 
saygın çevreleri birbirine düşürme 
çabasına girdiğini hatırlatan Refik 
Yılmaz, hizmet ve yatırımların engel
lenemeyeceğini ve ilçenin daha güzel 
ve daha yaşanabilir bir kent haline 
gelmesi için gece gündüz çalışmayı 
sürdüreceklerini söyledi.” denilmiş.
Bir kez şunu açıkça ifade edeyim, 

bizim kimseyi birbirine düşürme gibi 
bir niyetimiz yok.
Ancak, kendimize göre yanlış gördü 

gümüz, Gemlik için iyi olmayacağına 
inandığımız konularda ilgilileri uyaran, 
eleştiren yazılar yazıyoruz.
Bu da bir gazetecinin doğal hakkıdır. 

Bunu da açıkça yapıyoruz.
Bizim dışımızdaki eleştiriler, bizi 

bağlamaz.
Bana aöre İskele Mevdanı’nın ortası

na bir tuvalet yapılması, hem de yeşil 
alan için doğru değil.

Bakın Mehmet Turgut, döneminde 
Emin Dalkıran Kordonu’na bir genel 
tuvalet yaptırdı.
Ama etrafına yaptırdığı şelale ile 

donattı.
Kimse oranın tuvalet olduğunu 

anlamıyor.
Biz başkaları gibi, hiçbir şeyi görme 

yen, duymayan eleştirmeyen gazeteci
lik yapmıyoruz.

Yapmayacağız da...
Gemlik için yapılan her güzel işin 

yarımdayız, deste kç ısıyız.
Ben yaptım oldu düşüncesinin ise 

karşısındayız.
Bu kente yapılacak hizmetlerde 

kentin dinamiklerinin de bil
gilendirilmesi ve yapılacak işlerin pay
laşılması gerekir.

Örneğin, Refik Yılmaz döneminde 
yapılan Kültür Evi, Kapalı Pazar Yeri, 
Çarşı Camii gibi önemli yapılar hakkın
da kimsenin bilgisi olmadı.
Kendi Belediye meclis üyeleri bile ne 

yapılacağını bilmediler.
Biz yapılacak hizmetlerin kent dina 

mikleriyle paylaşılmasından yanayız.
Amacımız, bağcıyı dövmek değil, 

üzüm yemek.
Yalnız bir tuvalet yapımı nedeniyle 

yıllardır GS UEFA anıtının bulunduğu 
parktan bu anıtın kaldırılması sorunun 
çözümü değildir.

Öyle olsaydı, yayınımız çıkmadan 
önce bu önlem alınır, Anıtın yeri 
değiştirilirdi.
Bu eleştiriler hizmet ve yatırımların 

engeli değil, doğruyu bul ma konusun
da paylaşımcı olmak ve da ha iyiyi 
Gemlik’e kazandırmak içindir.

GS UEFA Anıtı kordona taşınıyor
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Galatasaray’ın 2000 
yılında UEFA kupası 
m almasını, ülkemiz 
adına en büyük 
sportif başarılardan 
biri olduğunu 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi’nin İskele 
Meydam’ndaki 
Galatasaray Kulübü 
UEFA anıtını ilçenin 
en güzel yerine taşı
ma kararını suiisti
mal edenleri kına 
dıklarım söyledi. 
Bazı çevrelerin has
sas konuları yine 
suistimal ederek, 
Gemlik Belediyesi 
ile saygın çevreleri 
birbirine düşürme 
çabasına girdiğini 
hatırlatan Yılmaz, 
hizmet ve yatırım
ların engelleneme 
yeceğini ve ilçenin 
daha güzel ve daha 
yaşanabilir bir kent 
haline gelmesi için 
gece gündüz çalış
mayı sürdürecekleri
ni söyledi.
Gemlik’te yapılan 
Galatasaray Parkı 
ve UEFA Anıtını 
Emin Dalkıran 
Kordonu girişinde 
Esnaf ve Sanatkâr 
lar Odası’nın karşı 
sındaki alana taşıya
caklarını ifade eden 
Başkan Yılmaz, 
Gemlik Galatasaray 
Taraftarları Derneği 
Yönetim Kurulu üye 
leri ile bir araya 
geldi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Ahmet Avcı’nın da 
yer aldığı toplantıda, 
Dernek Yönetim 
Kurulu ikinci Baş 
kanı Ümit Yüksel, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Fevzi Sarı 
kaya, Tolga Karate

pe ve Şükrü Turan 
da hazır bulundu. 
Galatasaray’ın UEFA 
Kupası naferine yakı 
şan bir park yapa 
caklarını anlatan 
Yılmaz’a, Sarı 
Kırmızılı dernek 
üyelerinden de 
destek geldi.
Emin Dalkıran Kor 
donundaki yeni anıt 
yerdeki yeşillik ala 
na sarı kırmızı çiçek 
ler ve çevre düzen
lemesi sözü veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “GS Parkı 
ve UEFA anıtını 
Meyhaneler böl
gesinden alıp, ilçe 
nin en güzel yerle 
rinden birisine 
taşıyoruz” dedi. 
Yılmaz, Yeni Anıt 
Parkın açılışını 31 
Ekim Cuma akşamı

na yetiştireceklerini 
bildirdi.
Dernek İkinci Başka 
m Ümit Yüksel’de, 
destek ve hizmetler 
adına Refik Yılmaz’a 
teşekkür ederek, 
Gemlikli Galatasa 
raylıların, ilçenin en 
güzel yerinde kendi
lerine daha çok yakı 
şan bir parka kavu 
şacak olmanın mut
luluğunu yaşadık
larını söyledi.
31 Ekim’deki yeni 
park açılışı sonrası 
taraftarlar gecesi 
düzenleyeceklerini 
hatırlatan Ümit Yük 
sel, bu geceye 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, Belediye Baş 
kan Yardımcıları 
Vedat Büyükgöl 
cigezli ve Ahmet 
Avcı’yı da davet

etti.
Öte yandan, İskele 
Meydanındaki GS 
UEFA Kupası Anıtı 
söküm işlemi 
başladı. Söküm işle
mi kapsamında 
dönemin Orman ve 
Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu’nun 
diktiği ağaçta sökü 
lüp, Emin Dalkıran 
Kordonundaki yeni 
parka dikilecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, yeni UEFA Anıt 
Parkının ilçedeki 
tüm Galatasaray 
hların toplanma yeri 
olacağını da bildire 
rek, şimdiden hayırlı 
uğurlu olmasını 
diledi. Bu arada İske 
le Meydanı karşısın
daki bölgeye prefab
rik tuvaletler inşa 
edilecek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q 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

a.. BMS İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ adına 14341300EX572429 Sayı ve
02.10.2014 tarihli GÇB Kapsamında Düzenlenen R 0038624 No’lu A.TR

SZİ Dolaşım belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

TÜRK HALKI SEVİNCE HASRET
Yıllar var ki ulus

lararası arenada bir 
başarıya imza ata
madık. Halkımız 
bunun hasretiyle 
yanıp tutuşuyor. 
Bilim alanında 
kendimizden söz 
ettiremedik. 
Teknolojik gelişme 
leri hep dışardan 
izlemek zorunda 
kaldık. En çok 
övündüğümüz spor 
alanlarında da dişe 
dokunur bir başarı 
gösteremedik. Ata 
sporumuz güreş 
anılmaz oldu.
Voleybolda ve bas
kette kazanılan 
başarılar içimize su 
serpti; fakat bunlar 

yeterli değildi. 
Milyarları har
cadığımız milli futbol 
takımımız milletin 
yüzünü güldürecek 
bir başarı kazanıp 
halkı sevinçten 
sokaklara dökemedi. 
Sıradan, küçük 
ülkelerin takımlarına 
bile yenilir oldu. 
Sevinçlerimiz hep 
başka bahara kaldı.

Ulus olarak 
Dünya’da saygın
lığımız bir saman 
alevi gibi sönüp 
gitti. Bırakın Avru 
pa’yı, komşularımızı 
aynı dinden olduğu
muz Müslüman 
ülkelerde de kıymeti 
harbiyemiz kalmadı.

Son zamanlarda 
şamar oğlanına 
döndürüldük. Ne 
gam!

BMGK (Birleşmiş 
Milletler Güvenlik 
Kurulu) geçici 
üyeliğine yapılan 
seçimlerde Türkiye 
güvenilir ülke 
olmadığı gerekçe
siyle ne yazık ki 
seçilemedi.

Asil üyelikten 
vazgeçtik geçici 
üyeliğe bile seçile
mezsek biz nasıl 
Avrupa ülkesi sayıla
cağız? Hani biz 
büyük ve güçlü bir 
ülkeydik?

Yetmiş beş milyon
luk ülke olduğumuzu

söylüyoruz.
Elde edilen 

başarılar bu büyük 
ülkenin özlemini 
gidermeye yetmiyor. 
Dünya politikasında 
yaşadıklarımız bir 
hüsranı ifade ediyor. 
İnsan hakları, özgür
lükler bağlamında 
sınıfta kalmış 
durumdayız, insanla 
rımız ekonomik yön
den büyük sıkıntı 
çekmekte ve ala
bildiğine mutsuz. 
Siyaset ne acıdır ki 
toplumu germiş, 
insanların yaşama 
sevincini söküp 
almış, karamsar, 
mutsuz insanlar 
topluluğu yaratmış...

Her gün yazılı ve 
görsel medyada 
sinir bozan haber
ler...
Her gün yolsuzluk, 
adam kayırma...
Her gün yeni cinayet 
ler ve kadına şid
det...
Her gün Atatürk’ün 
heykellerinin yakılıp 

yıkılması... 
Her gün ihaleye 
fesat karıştırma... 
Her gün mahkeme 
kararlarını hiçe 
sayma... 
Her gün demokrasi 
adına baskı ve şid
deti artırma...
Dünyada eşi benzeri 
olmayan saraylar 
yaptırma... 
Ülke bölünmenin 
eşiğinde...
Savaş tamtamları 
kapımıza dayan
mış...

Bütün bu olumsuz 
lukları yaşayan 
insanlardan nasıl 
mutlu olmalarını 
bekleyebilirsiniz? Bu 
insanlar yaşama 
sevincini nasıl çoğal 
tabilir? Dostluk, 
kardeşlik duygu
larını nasıl canlı ve 
diri tutabilirler? 
Hangi sevindirici, 
güzel bir olayı yaşa
mak için şenlik 
yapabilirler?

Yıllardan beri 
toplum ayrıştırıldı.

Senin adamın benim 
adamım, cemaatin 
adamı, alevi- sunni, 
Türk -Kürt söylem
leri; birlikte, barış 
içinde yaşayan halka 
mutsuz ve karamsar 
bir rüzgâr estirdi.

Gelin yol yakınken 
Büyük Atatürk’ün 
yarattığı Türkiye 
Cumhuriyeti şem
siyesi altında 
toplanalım. 
Tutsaklıktan kurtu
luşa, kurtuluştan 
kuruluşa uzanan 
cumhuriyet 
Türkiye’sinin göl
gesinde birleşelim. 
Türk ulusu için 
önemli olan 29 Ekim 
Cumhuriyetin kuru
luşunu büyük bir 
sevinç ve coşkuyla 
kutlayıp sevinelim. 
Tanrı’nın bize 
Atatürk gibi bir kur
tarıcıyı gönderdiği 
için de dua edelim. 
Atatürk’ü ve 
cumhuriyeti yok 
sayanları biz de yok 
sayalım.

nli, kitaplar bu mımnarana!
Gemlik Belediye 
si’nin 2014 yılı 
Kültürel Etkinlikler 
Kapsamında 
Gücüm Spor 
Kulübüyle işbirliği 
çerçevesinde 
başlattığı “Kitap 
Kumbarası” kam 
panyası destek 
bekliyor.
Hamidiye Mahallesi 
Sanat Sokağında 
bulunan Katlı 
Otopark altındaki 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik Merke 
zinde kurulan 
kumbara standına 
kitap yardımı için 
destek istendi. 
Görsel medyanın 
büyük önem 
kazandığı 
günümüzde inter
netin de yazılı 
yayımların önüne 
geçtiği vurgu
lanırken, Gemlik 
Belediyesi ile 
Gücüm Spor, 
“”öyle Bir Kumbara 
Düşünün ki; 
Sizlerin Kitapları ile 
Hayat Bulsun” slo
ganıyla kampanya 
başlattı.
Gücüm Spor Kulüp

övle bir kumbara düşünün ki; Sîzlerin kitapları ile hayat bulsun...

^iHfumbaraSl
Gemlik Belediyesi ve Gemlik Gücüm Spor Kulübü Işblrllğlyle düzenlenen

13İTAP KUMBARASIİLETİ!
GEMLİK BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ
Hâmiliye Matullesl UlM Sokalı (Katlı Otopark Altı) Gemllk/Bursa

Kitap Kumbarası 
kampanyasına 

desteklerinizi bekliyoruz.

Jb 

SUCUN SPCM”
-133OS’

GEMLİK GÜCÜM SPOR KULÜBÜ

Başkam Tuğan 
Büyükbaşa ran ve 
Genel Menajeri 
Yahya Gümüş, kam
panya konusunda 
destek veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, kampanya 
sonunda tpplanan 
kitaplarla Gençlik * 
Merkezine bir 
Kütüphane 
kurmayı hedefledik
lerini söylediler. 
Gemlik’te başta 
gençler olmak 
üzere her kesimden 
insanların bu

kütüphaneden 
yararlanmalarını 
istediklerini ifade 
eden Büyükbaşaran 
ve Gümüş, ilçe 
halkından kitap 
kumbarasına kitap 
yardımı bekledik
lerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
kamuoyuna yönelik 
her türlü sportif ve 
kültürel faaliyete 
destek verdiklerini 
belirterek, Kitap 
Kumbarası ve 
Gençlik Merkezi 
Kütüphanesi 
hedefleri için de

1

Gençlik Merkezinin 
kapılarını açmaktan 
mutluluk duyduk
larını söyledi.
Projeye destek 
veren ve lokomo 
tifliğini üstlenen 
Gücüm Sporlu 
yöneticilere 
teşekkür eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik 
halkının da Kitap 
Kumbarasına 
büyük destek 
vereceğine 
inancının tam 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İLAN
TÜRKİYE EMEKLİLEN DERNEĞİ 

GEMLİK ŞUBESİ
BAŞKANLIĞINDAN

Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulu, 7 
Kasım 2014 Cuma günü büromuzda ilk 
toplantı saat lO.oo’da, Hamidiye Mahallesi, 
İstiklal Caddesi, Gürle iş Merkezi, Kat 3, 
No. 123 GEMLİK adresindeki şube büro
sunda aşağıda belirtilen gündem mad
delerini görüşüp karara bağlamak üzere 
toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 15 Kasım 2014 Cumartesi günü 
saat lO.oo’da 11 Eylül Düğün Ömer 
Kahraman Ek Hizmet Binası Düğün 
Salonu’nda katılanların ekseriyeti ile 
yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Yoklama ve açılış
2) Divan heyeti seçimi
3) Saygı duruşu ve istiklal Marşı
4) Seçimler için oy kullandırma işleminin 

başlatılması
a) Şube Başkanı 
b)Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri 
c)Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri 

5) Misafirlerin tanıtımı
6) Raporların okunması ve müzakeresi 

a) Faaliyet raporu 
b) Hesap raporu 
c) Denetim raporu

7) Yönetim ve denetleme kurulunun 
tenkitleri cevaplandırması

8) Raporların kabulü ve kuralların ibrası
9) Tahmini bütçenin görüşülmesi, müza 

keresi, fasıllar arası aktarma yetkisinin 
seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması

10) Dilek ve temenniler
11) Sandıkların açılması, oyların tasnifi 

ve seçim sonuçlarının ilanı
12) Kapanış

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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RSIL. ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri.Mestek.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.

DUYURU
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

6552 Sayılı" İş Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması ile Bazı Alacaklann Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında KanurTgereği gecikmiş aidat borcu bulunan 

üyelerimizin 8 eşit taksit ve peşin ödemelerde %10 
indirim imkanlarından faydalanabilmeleri için 

01 Aralık 2014 tarihine kadar, 
Odamıza bir dilekçe ile müracaat etmeleri 

gerekmektedir.
Üyelerimize Duyurulur...

BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

■ 1

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05431821578

İGemlikKErfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR 

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

GEMLİK’İN SEYAHAT ACENTASI OTEL REZERVASYONLARI N

T .burtvin 
turizm

• HAVAYOLLARI UÇAK BİLETLERİ ___
• KÜLTÜR. OKUL, DERNEK, ŞİRKET VE FABRİKA TURLARI S
• YABANCI İŞ ADAMI ve GEMİ ADAMI TURLARI
• PR0FESY0^E1 REHBERl'K w REHBER TEMİNİ 
• OTOBÜS. MİDİBUS ve MİNİBÜS KİRALAMA 
• ÜCRETSİZ TARİH VE GEZİ SEMİNERLERİ
• TRANSFER HİZMETLERİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 05816 08

YERLİ YABANCI TÜM HAVA YOLU FİRMALARI "

LU

e!
LU

WWW.burtvinturlzm.com TÜRK HAVA YOLLARI EjBORAlET 2

Ç) Onuraîr SunExpress KAÇAK TURLARA KATILMAYIN. 
SUÇA ORTAK OLMAYIN!

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://WWW.burtvinturlzm.com
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GEMLİKSPOR İt K MaÇINDft TEKLEDİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her sezon büyük 
umutlarla lige baş 
layan Gemlikspor 
oynadığı ilk maçında 
deplasmanda 
Bağlarbaşıspor ile 2- 
2 berabere kalarak 1 
puanla yetindi. 
Hedefini BAL ligi 
olarak belirleyen ve 
kadrosunu kaliteli 
futbolcularla takviye 
eden kırmızı beyaz 
hlar taraftarının 
desteği ile galibiyet 
için çıktığı maçta 
beraberlik golünü 
maçın 90. dakikasın
da bularak adeta 
ipten döndü. 
Maça hızlı başlayan 
ve rakibini sahasına 
hapseden kırmızı 
beyazlılar beklediği 
gole 18. dakikada 
ulaştı. Köşe atışın
dan doğan karam- 
bolda topu kafayla 
ağlara gönderen 
Rıdvan takımını 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti.
Yediği golün ardın
dan beraberlik için 
saldıran Bağlarba 
şıspor, 26. dakikada

Ahmet’le gole çok 
yaklaştı ancak 
Gemlikspor kalecisi 
Gürhan soluna 
giden topu çelerek 
gole izin vermedi. 
Kanatlara yaydığı 
kontra toplarla gol 
arayan Bağlarbaşı 
spor’da 38. dakikada 
Ahmet’in sert şutu 
yan direkten oyun 
alanına döndü, 
Mustafa Kemal’in 
önünde kalan topu 
bu futbolcu boş 
kaleye tamamlayarak 
takımının beraberlik 
golünü ağlara 
gönderdi 1-1.
İlk yarısı 1-1 biten 
karşılaşmada ikinci 

yarıya Bağlarbaşı 
daha iyi başladı. 
48. dakikada 
Gemlikspor kalecisi 
Gürhan mutlak 
golü önleyerek 
Bağlarbaşı’na gol 
izni vermedi.
Gemlikspor karşısın
da kontratakla 
kaleye gelen 
Bağlarbaşıspor gali
biyet için bastırdığı 
anlarda Gemlik 
spor’da defansın 
hatasında Onur topu 
dışarı göndererek 
Bağlarbaşıspor’u 
galibiyetten etti. 
Gemlikspor 
defansının hata yap
maya başladığı 

anlarda galibiyet 
golü arayan 
Bağlarbaşıspor bek
lediği gole 82. 
dakikada ulaştı. 
Ani gelişen kon
tratakta Emre skoru 
2-1 yaparak takımım 
öne geçiren golü 
Gemlikspor ağlarına 
gönderdi.
İlk maçında galibiyet 
için oynayan ancak 
beklediği oyunu 
sergileyemeyen 
Gemlikspor beraber
lik için rakip kalede 
pozisyon bulurken 
arka arkaya kazan 
dığı köşe atışlarında 
nihayet beraberliği 
yakaladı.

Maçın 90. dakikasın
da penaltı üzerine 
gelen topa iyi yükse
len Metin topu kafa 
ile ağlara göndere 
rek skoru 2-2 yapa 
rak adeta Gemlik 
spor’u ipten aldı. 
Kalan uzatma 
dakikalarında başka 
gol olmayınca 
karşılaşma 2-2 sona 
erdi.
SAHA : Bağlarbaşı 
HAKEMLER: 
Hakan Yemişken 6, 
İhsan Topsakal 6, 
İsmail ön 6,

BAĞLARBAŞISPOR 
Orhan 4, Şenol 5, 
Emre 6, Burak 5,

Oğuzhan 6, (Semih 
1) Süleyman 4, 
(Onur 3) Kemal 6, 
Gökhan 5, Osman 4, 
Halil 4, Ahmet 5,

GEMLİKSPOR : 
Gürhan 4, Rıdvan 5, 
Ömer 5, Metin 5, 
Hakan 5, Sezer 
Serdar 4, Sezer 
Bektaş 4, Okan Aşık 
5, Polat 4, (Şiyar 2) 
Zafer 5, Okan 
Günbey 5,

GOLLER : Dk. 18. 
Rıdvan, Dk. 90. 
Metin (Gemlikspor) 
Dk. 38. Kemal, Dk. 
82. Emre 
(Bağlarbaşıspor)

Gemlik Çotanakspor Lider (3-0)
1. Amatör Küme 4. 
Grupta mücadele 
eden Gemlik Çota 
nakspor A Takımı, 
ikinci maçı sonrası 
liderliğe oturdu. 
Geçtiğimiz sezon 
Süper Amatör 
Küme’de mücadele 
eden ve yeniden 
çıkmayı hedefleyen 
Ağaköy Spor ile 
Gemlik Suni Çim 
Sahada karşılaşan 
Gemlik Çotanak 
spor, maça da 
üstün başladı. 
Bulduğu fırsatlar dan yararlanamayan dakikada kazandığı savunma oyuncusu 

Gemlik takımı, 40. penaltı sonrası, Emrah’ın golüyle 1-

0 öne geçti. Müsa 
bakanın ilk yarısı da 
bu skorla tamam
landı. İkinci yarıya 
da hızlı başlayan 
Gemlik ekibi, rakip 
kale önünde baskıyı 
erken kurdu. Maçın 
59.dakikasında 
Nedo’nun golüyle, 
skor 2-0 oldu. 62. 
Dakikada ise korner 
sonrası Arifin kafa 
vuruşu kaleciden 
dönerken, yaşanan 
karambolda Emrah 
kendinin ikinci, 
takımının üçüncü

golünü attı. Maçın 
kalan dakikalarında 
fazla baskı yapma 
yan Çotanakspor, 
maçı bu skorla 
tamamlamayarak 
averajla Mesken 
spor’un önünde 
liderlik koltuğuna 
oturdu.
Çotanakspor; Adem 
(7), Emrah (8), 
Sedat (7), Küçük 
Emrah (7), Burha 
nettin (6), Güney (6), 
Adem (5), Ömra’l (6), 
Nedo (8), Emre (7), 
Arif (7)
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Doğalgazda indirim 2015'te olacak
Petrol fiyatlarındaki 
düşüş, BOTAŞ'ın 
doğalgaz ithalat 
fiyatlarına 2015'in 
başlarında yansı 
yacak.
Petform Gaz Grubu 
Başkanı Arif Aktürk, 
petrol fiyatlarındaki 
düşüşün, BOTAŞ'ın 
doğalgaz ithalat fiy
atlarına 2015'in 
başlarında yansı
maya başlayacağını

söyledi.
Aktürk, Türkiye'nin 
uzun vadeli kontrat
larındaki doğalgaz 
ahm fiyatlarının ham 
petrol ürünlerine 
endeksli olduğunu 
anımsattı.
Özel sektördeki 
ithalat fiyatlarının, 
gaz ithal edilen 
ülkelerle yapılan 
pazarlıklara bağlı 
olduğunu ifade eden

Aktürk, doğalgaz 
kontratlarındaki 
tutarların 6 ve 9 aylık 
ortalamalarla belir
lendiğini söyledi. 
Uzak Doğu 
pazarlarında 
sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) fiyat
larının petrol fiyatıy
la eşitlendiğine 
dikkati çeken 
Aktürk, "Petrol fiyat
larının düşmesi,

BOTAŞ'ın doğalgaz 
ithalat fiyatlarına 
2015'in başlarında 
yansımaya başlaya
cak. Artık, gazla bir 
santral çalıştırmakla, 
petrol ürünleriyle 
santral çalıştırmak 
arasında fiyat farkı 
kalmadı. Bu yüzden 
dünya LNG fiyat
larında da bir 
gevşeme 
yaşanacak" dedi.

Türk tüketiciler fiyat avcısı çıktı!
İstanbul Kuyumcular 
Odası'nın "Kuyum 
culuk Sektörü Tü 
ketici Araştırma 
sı"na göre, Türk 
tüketicilerinin yüzde 
34'ü fiyat avcısı. 
İKO açıklamasına 
göre Oda, dünyada 
ilk kez gerçekleştin 
len "Kuyumculuk 
Sektörü Tüketici 
Araştırması" ile 
tüketici alışkanlık
larının nabzını tuttu. 
Oda, Boğaziçi Araş 
tırma & Yönetim 
Danışmanlık iş bir
liğinde yürütülen 
araştırma ile güve
nilir bilgi platformu 
oluşturmayı amaçlı 
yor.
Her ay periyodik 
olarak gerçekleştin 
lecek olan araştırma, 
makroekonomik 
konjonktürün gidi 
şatı ile ilgilenen üre 
ficilere, peraken 
decilere ve karar 
vericilere bilgiler 
sağlayacak. 
Açıklamada görüş
lerine yer verilen

İstanbul Kuyumcular 
Odası Başkanı 
Norayr İşler, araştır
manın sektörün 
gelecek planlama 
sında, rotasını belir
lenmesinde büyük 
fayda sağlayacağını 
bildirdi.
İstanbul Kuyumcular 
Odası olarak, beş 
bin yıllık bir kadim 
mirası temsil eden 
Türk kuyumculuk 
sektörünü dünya lid
erliğine taşımayı 
hedeflediklerini akta 
ran İşler, "Araştırma 
nın sektör sorun
larının tespiti ve 
ihtiyaçlarının belir
lenmesinde önemli 
rol oynayacağına ve 
sektöre yön vere
ceğine inanıyoruz. 
Türk tüketicisi 
hakkında önemli bil
giler veren araştır
maya göre Türk 
tüketicilerinin yüzde 
34'ü fiyat avcısı. Bu 
veri aslında Türk 
tüketicisinin iyi bir 
altın yatırımcısı 
olduğunu gösteri 

yor" ifadelerini kul
landı.
"Kuyumculuk 
Sektörü Tüketici 
Araştırması" tüketici 
alışkanlıkları hakkın
da çarpıcı verileri 
ortaya koydu. 
Buna göre, Türk 
tüketicilerinin yüzde 
34'ü "fiyat avcısı", 
yüzde 19'u "marka 
odaklı", yüzde 17'si 
"yenilikçi", yüzde 
İ5'i "promosyon 
avcısı", yüzde 13'ü 
ise "prestij arayan" 
segmentinde yer 
aldı.
Araştırmada 2014 
yılı eylül ayında 
ödeme yöntemi 
olarak yüzde 78 
nakit, yüzde 15 ise 
kredi kartının tercih 
edildiği bilgisine yer 
verildi. Bu veri, kredi 
kartına taksit sınırla
masının, yüzde 27'lik 
bir kesimin harca
malarını azalttığını 
ortaya koydu.
Araştırmada kuyum
culuk alışverişinde 
daha çok geleneksel 

kanalların tercih edil 
diği gözlemlenirken; 
online alışverişi ter
cih edenlerin sadece 
yüzde 4,9 olarak 
gerçekleştiğine yer 
verildi.
Eylül 2014'te birey 
başına kuyumcular
da ortalama 358,6 
lira, tüketici başına 
sarrafiye ürünlerinde 
ortalama 200,7 lira, 
yüzük alışverişinde 
674,4 lira harcandı. 
Tüketicilerin tercih 
ettiği ürünü özellikle 
almasının en büyük 
nedeni yüzde 51 ile 
"ürünün fiyatı" 
olurken, bunu yüzde 
42 ile "hediyelik için 
uygun ürün olması" 
takip etti.
Araştırmaya katman
ların yüzde 40'ı mar 
kah ürün satan 
mağazadan alışveriş 
yaparken, yüzde 
27'si markasız ürün 
satan mağazaları 
tercih ediyor; hem 
markalı hem de 
markasız ürün satışı 
yapan mağazalardan 

alışveriş yapanların 
oranı ise yüzde 32 
oldu.
Kuyumculuk ürün
lerinde markaya 
önem verenler 
yüzde 27'lik bir kesi
mi oluştururken; 
marka tercihinde en 
etkili faktörler yüzde 
66 ile "garanti ve 
güvenilirlik" seçildi. 
Onu yüzde 59 ile 
dayanıklılık ve uzun 
ömürlülük, yüzde 51 
ile de "ürün modeli 
ve moda" takip etti. 
Araştırmada yüzde 
58'1 ik bir oranla 
tüketicilerin yarısın
dan çoğunun ürün
lerin sertifikalı 
olmasına önem 
verdiğini de ortaya 
koydu.
Çalışmaya göre, 
yüzde 80 ile üretim 
biçimine göre daha 
çok fabrikasyon 
ürünler tercih 
edilirken, el işi 
ürünleri tercih eden
lerin oranı yüzde 
19 oldu.
Tasarım biçimine 

göre ise araştırmaya 
katılanların yüzde 
81 'i herkesin 
kullandığı tasarım
ları, yüzde 18'i de 
kendisine özel 
tasarımları tercih 
ediyor.
Açıklamada araştır
maya katılan tüketi
cilerin özellikleri ile 
ilgili bilgiler de yer 
aldı. Buna göre 
katılımcıların yüzde 
50,8'i erkek, yüzde 
49,2'si kadın.
Yaş ortalamasının 
32,3 olduğu 
araştırmada 
katılımcıların yüzde 
58,4'ü bekar, yüzde 
33'7'si evli.
Katılımcıların 
yüzde 39,2'si 
yüksek sosyo 
ekonomik statü 
(AB), yüzde 61,9 orta 
direk (C1C2) sosyo 
ekonomik statü 
grubunda yer 
alıyor.
Yine katılımcıların 
yüzde 54,5'i üniver
site, yüzde 24,5'i 
lise mezunu.

h.

UttftKLI ItLttUNLAH HIŞMI UJUHLLLH " -------- ULNI2UIDUUSD
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 7166

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

İt ULAŞIM

R
Psmukkal» 512 OO 26
DENİZ UÇAĞI 513 55 13
Pagasua Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 61 3 20 77
30zar Turizm 612 1O 72
KanbaroOlu-Eaada* 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 99 79
Totalgaz 514 17 00

i HASTANELER

M ।
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 80 88

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 işi. 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

Akcan Petrol
MAR-PET j;
Tuncay Otogaz sis 1B
Beyza Petrol s-13 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK G&NLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5001 

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)

GMiinimU
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321
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MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN £3 
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 7 İl I

Pasta -Meşrubat-Çerez

Piyanist +DJPerformans 
Saten Sandalye Giydirme
Nikah Masası - Volkan yösferisi

İnternetten Canlı Vııpn- Sahne - Işıkpösterisi 
Servis ve ekip inanlar - SürprizGösteriler 

www.geinlikmilton.com 
faceboofc/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel : 513 10 71 GEMLİK

4-2- yıllık tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

™^AMi7ASY0N VE TANITIM HİZMETLER

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU S 

TAHSİLAT MAKBUZU S 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN > 

KARTVİZİT & KAŞE > 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI e 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA < 

MADALYA < 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA<
İstiklal Cad. Bora Sok. No; 3/B GEMLİK
Tel: O 224 513 96 83İ

http://www.geinlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


Gemlik KSrfez

ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR

ARKARAÇALIM ÜVENİLİ

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ - RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ürünleri Tel : O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


Keyif Durağınız

HAFTA SONU 06.30-14.00 ACIK BÜFE 1 A QQ l, 
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI I4.UU V

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ '

• PASTA-HEDİYELİKÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILMAKSINIZ

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK / BURSA Tel: 0 224.51’2 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

22 Ekim 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

—

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ !...

iwww.umurbevdeemlak.com 
www.irfaniinliiemlak.com

Namaralıiflîlı öriio alımlanna haşladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ARMUTLU’YA DOĞRU... (1)
Dün, Marmaris’ten Turizmci dostu

muz Kadir Başoğlan ziyaretimize geldi.
Başoğlan, 1970’li yıllarda Gemlik 

Belediyesi’nde sağlık görevlisi olarak 
rahmetli Dr. Aziz Ataoğuz’un yanında 
çalışırdı.

Belediye Başkanı ise rahmetli İbrahim 
Akıt’tı

O günkü Belediye binası bugün CİUS 
AVM’nin arkasında, Kapalı Çarşı’nın 
üzerindeydi. Devamı sayfa 4’de

Zeytin sektörünün 
lideri Marmarabirlik 
2014-2015 iş yılı 
zeytin alım kampan 
yasının startını verdi. 
22 Ekim 2014 
Çarşamba günü 
öncelikle kooperatif 
merkezlerinde başla 
yacak olan zeytin 
alım kampanyasında 
24 Ekim 2014 itiba 
riyle sona erecek

Poliste
genel

olan ortakların ver- rekolte beyanlannın gerçekleşmesi bek-
meyi taahhüt ettikleri 50-55 bin ton olarak leniyor. Sayfa 3’de

Gemlik Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli dönemlerde 
yapılan aramalara bir yenisi eklendi. Önceki akşam yüzlerce 
polisin katıldığı genel aramada, 2 bine yakın vatandaşın kimlik 
kontrolü yapılan vatandaşlann yanı sıra 200 işyeri ve 250 araç 
da kontrolden geçirildi. Arama sonrası üzerinde yakalama
kararı olan bir kişiye ulaşıldığı öğrenildi. Ayrıca vize ihlali yapan 

AMA İMA bir ya^ancı da emniyet görevlilerince yakalandı. İşyeri ve 
ili Silil fi araçlarda yapılan aramada toplam 6 bin lira trafik cezası 
W WİİİW kesilirken, kaçak sigara bulunan bir dükkâna da ceza kesildi.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
I TEL &FAX: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

www.manastirenilak.sahibinden.coni - www.ilan.com.tr/manastirenilak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
iwww.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastirenilak.sahibinden.coni
http://www.ilan.com.tr/manastirenilak
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HHVHL BEUln RTOUKSÎl
4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 

GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

Beyin
Atölyesi O dikkat eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.

• <Zjeka oyunları ile üreiken/iyimi ye/işiiriyorum 
© Olaylara fark/ı açılardan kakmayı öğreniyorum. 
® Tkeka oyunları i/e kSi/imi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©05325592985

GEMLİK

BALIK - IZGARA - ITALYAN PİZZA - MAKARNA

B| Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
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Marmaraftirlik ürün alımlarına başladı
Zeytin sektörünün 
lideri Marmarabirlik 
2014-2015 iş yılı 
zeytin alım kampa
nyasının startını 
verdi. 22 Ekim 2014 
Çarşamba günü 
öncelikle kooperatif 
merkezlerinde başla 
yacak olan zeytin 
alım kampanyasında 
24 Ekim 2014 itiba 
riyle sona erecek 
olan ortakların ver
meyi taahhüt ettik
leri rekolte beyan
larının 50-55 bin ton 
olarak ger çekleşme
si bekleniyor. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, bu yıl zeytin 
rekoltesinin önceki 
yıllara göre düşük 
olduğunu hatır
latarak, "Bu yıl 
bölge rekoltesinin 
yüzde 75’ini almayı 
hedefliyoruz” dedi.

ALIMLAR REKOLTE 
BEYANNAMESİ 
DOĞRULTUSUNDA 
YAPILACAK 
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu’nun 
20.10.2014 tarihinde
ki toplantısında 
2014-2015 yılı zeytin 
alım kampanyası 
hakkında yapılan 
değerlendirmeler ele 
alınarak, bu yıl 
zeytin rekoltesinde 
geçtiğimiz yıllara 
oranla düşüş kay 
dedilmesinden dola 
yı atımlarda olumsuz 
luk yaşamamak için 
kampanyanın 22 
Ekim 2014 Çarşam
ba günü başlatıl
masına karar verildi. 
Toplantı bitiminde 
konuyla ilgili değer
lendirmelerde bulu
nan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, başta olumsuz 

iklim şartlarından 
dolayı yaşanan rekol 
te düşüşü olmak 
üzere, ürünün ağaç 
üzerinde az olması 
ve ürünün çok erken 
olgunlaşması, 
Marmarabirlik teknik 
heyetinin hazırladığı 
raporlar ve koopera 
tiflerden gelen talep 
ler üzerine 2014- 
2015 yılı ürün alım- 
larına başlanacağını 
söyledi.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa değerlendirme
sine şöyle devam 
etti: “Bilindiği üzere, 
ürün alım kampanya 
sının ilk etabını bir 
ay önce ortakları 
mızdan rekolte 
beyannamesi atım

larıyla başlatmıştık. 
Toplantı sonrasında 
alınan karar gereğin 
ce 22 Ekim Çarşam
ba günü zeytin alım- 
larına başlanacak. 
İlk etapta kooperatif 
merkezlerinde alım 
yapılacak olup, köy 
ahmları daha sonra 
değerlendirilecektir. 
Her yıl olduğu gibi 
bu kampanya döne
minde de sadece 
rekolte beyannamesi 
veren ortaklarımız
dan zey tin alımı 
yapılacak ve hiçbir 
şekilde rekolte 
beyannamesinde 
belirtilen miktardan 
fazla ürün alımı 
yapılmayacak.
Ayrıca, kooperatif 
/erimizden zirai ilaç 

ve gübre yardımı 
alan ortaklarımızın 
mağduriyetleri sebe
biyle rekolte beyan
ları dikkate alınarak 
1000 kg.’dan az 
ürün teslimatı yapan 
ortakların koopera 
tiflerine yazılı olarak 
müracaat etmeleri 
halinde borçlarının 
bir yıl erteleneceğini 
de bildirmek iste 
rim.”"'

ORTAKLARIMIZI 
BUGÜNE KADAR 
MAĞDUR ETMEDİK, 
ETMEYECEĞİZ

Marmarabirlik’in 
önceliğinin ortak
larının memnuniyeti 
olduğunu söyleyen 
ve ürün alımlarına 
ortakları mağdur 
etmemek üzere baş
landığını, fiyatlandır
manın daha sonra 
değerlendirileceğini 
de söyleyen Marma 
rabirlik Başkanı Asa, 
“Barem cetveli ola 
rak sofralık kg.’da 
190 adetten başlanıp 

410 daneye kadar 
barem usulü alım 
yapılacak olup, 
daha ince kalibrede
ki ürün yağlık olarak 
alınacaktır” dedi. 
Başkan Asa, 
“Geçmiş yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
ortaklarımızı mağdur 
etmeyeceğiz. Ortak 
larımız kooperatifle 
rine ve Marmara bir- 
lik’e güvensinler. 
Marmarabirlik olarak 
bugüne kadar 
verdiğimiz sözleri 
yerine getirdik, bun
dan sonra da getir 
meye devam ede
ceğiz. Zeytin alım 
kampanyasının baş 
ta ortaklarımız ol 
mak üzere koopera 
tiflerimize ve birliği 
mize hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni 
ediyorum” diye 
konuştu.
Marmarabirlik bu 
kampanya döne
minde yaklaşık 40 
bin ton ürün alımı 
gerçekleştirmeyi 
hedefliyor.

GTSO’da üış Ticaret Eğitimi

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
üyelerine yönelik 
düzenlenen Dış 
Ticaret Eğitimi 
Sertifika programı 
oda toplantı salo
nunda başladı. 
Odaya kayıtlı 
firmaların birer 
temsilci ile katıldığı 
ve 3 gün sürecek 
olan ücretsiz 
eğitim sonrası 
katılımcılara 
ABİGEM tarafından 
birer sertifika verile

Gemlik KRrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

cek.
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’ın yanı 
sıra Başkanvekili 
Nurettin Hocaoğlu,

GTSO meclis 
üyeleri Mustafa 
Yiğit ve Ahmet Çak
mak ile çok sayıda 
firma temsilcisi 
katıldı.

Cumhuriyet 
Kadınları, Türkiye 
Gençler Birliği, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve TEMAD 
(Türkiye Emekli 
Astsubaylar 
Derneği) tarafından 
düzenlenen Cumhu 
riyet Yürüyüşü’ne 
tüm Gemlik halkı 
davet etti.
Yaklaşık beş yıldır 
her 29 Ekim’de 
gerçekleştirilen 
Cumhuriyet Yürüyü 
şü, bu yıl da yapılı 
yor. Dört sivil top 
lum kuruluşunun 
ortak bildirisi ile 
yapılan çağrıda. 
Cumhuriyet 
Yürüyüşünün 29 
Ekim Çarşamba 
günü saat 14:00’de 
Kayıkhane’de 
başlayacağı 
bildirildi, 
öte yandan, 
ilçemizin çeşitli nok
talarına asılan afiş
lerin bilinmeyen 
kişilerce zarar 
verildiği ve yırtıldığı 
görüldü.
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Güne Bakış ftsım Kocahıyık Çeşmesi kaderine terk edildi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Armutlu’ya doğru... (1)

Geçtiğimiz yıl göşterişli bir törenle hizmete açılan Asım Kocabıyık 
Çeşmesi, bakımsızlık ve arıza nedeniyle kullanılamıyor.

Uzun boylu, pos bıyıklı gösterişli bir 
biriydi.

Elinde hep kitaplarla, dergilerle 
dolaştığından iyi okuduğunu bilirdim.

Daha sonra örgütçü kişiliğini 
tanımıştım.

O günlerdeki Sağlık İş Sendikasının 
Gemlik temsilcisiydi.

Kumla’da bu günkü çirkinleşmenin 
olmadığı yıllardı o günler.

Kumla sahilleri yağmalanmamış, 
kumsal güzelliğini yitirmemişti daha.

Sahildeki körünün hemen yanında, 
bugünki çay bahçelerinin bulunduğu 
yerde, rahmetli İsmail Tatlısözlü’nün 
Çadır Kampı vardı.
Kadir Başoğlan, o günlerde Büyük 

Kumla Muhtarlığının olan Çamlık 
Kampının bulunduğu sahile aynı 
Tatlısözlü’nün kampı gibi çadır kampı 
kurdu.

Yıllarca sağlık personeli orada kamp 
yaptı.

AP’liler Kadir ile çok uğraştılar, ülkü 
cü gençlik peşinde infazını istiyordu.

Aslında Bursa Eğitim de de okuyordu 
ve Öğretmen çıkmıştı.

Okul bitince, memleketi Muğla’ya 
gitti.

Gemlik’te hemşire Fatma ile evlemiş 
ti. 2 çocukları oldu.

Muğla da Köyü’ne kooperatif kurdu. 
Bal üretimi, CHP den il genel meclisi 
üyeliği, derken, Köy Koop Genel 
Başkan yardımcılığı, sonra 12 Eylül de 
gelsin cezaevi günleri..

Karı kocanın işsiz kalmaları ve turiz 
me adım atış.

Marmaris, Sedir adası yolunda Çınar 
Köy de, kaynanasının köy evini restau- 
rant yaptı, yoldan gelip geçene Muğla 
ekmeği, bal sattı.

İşe böyle başladı.
Çevresini güzelleştirip büyüttü ve 

yanına da bir 4 yıldızlı otel kondurdu.
Şimdi, Denizli Sarayköy de 4 yıldızlı 

SPA Kaplıca Oteli ve Pamukkale yakın
larındaki Karacahiyat da yeni bir otel 
yapıyor. 300 ün üzerinde işçi çalıştın 
yor.

Ayrıca, sağlık tesisleri ve restaurant- 
ları var. Üniversite ile birlikte projeler 
gerçekleştiriyor.

Güzellik malzemesi için patentini 
aıdığı oır yos'ûn üretiyor.

’öır oon'enTae' ohşoa'Ran rtecep
Tayyip Erdoğan, o tesiste, 8 gün fizik 
ve kaplıca tedavisi gördü.

Böıge ıurızmını cahıan'aır'aı.
Karacahiyat’a hediyelik eşya satan 

bir de Pazar kurdurdu.
Kadir, her yıl Gemlik’e gelir, eski 

dostlarıyla buluşur.
Bu kez Onunla Armutlu ya gittik dün.
Armuttu kaplıcalarını gezdik.
Giderken Büyükşehir Belediyesi’nin 

Narh Sosyal Tesislerine uğrayıp gezdi. 
Yapılanmaya baktı. Açıkçası, içi içe 
geçmiş ahşap odaları beğenmedi.

Ben de ilk kez yakından gözledim 
tesisi.

öndeki odalar neyse ya, arkaların- 
daKifer deniz, meniz görmüyor.

Oradan gezerek Armutluya vardık.
Devamı yarın....____________________

Belediye, kay
makamlık ve 
Borusan holding 
yöneticilerinin katilı 
ile 2013 yılında 
açılan Asım 
Kocabıyık çeşmesi, 
sensörlü yapısı ve 
farklı tasarımı ile 
dikkat çekmişti. 
Dokunmadan, yak
laşınca otomatik 
olarak çalışan 
çeşme, Eski Sahil 
olarak bilinen 
Atatürk 
Kordonu’nda vatan
daşların hizmetine 
sunulmuştu. Fakat 
daha sonra herhan
gi bir bakım yapıl
madığı görülen 
çeşme bir süredir 
çalışmazken çeşme 
üzerine yapıştırılan 
kimi ilanlar da 
görüntü kirliliği 
yaratıyor.
Öte yandan sahil

boyunca uzanan 
diğer küçük 
çeşmelerin de uzun 
süredir atıl durumda 
olduğu dikkatlerden

kaçmadı. Üzerinde 
aslan motifleri bulu
nan siyah çeşmeler 
de uzun yıllardır kul
lanılamıyor.

Sahildeki bu 
çeşmelere ne zaman 
bakım yapılarak 
hizmete sunulacağı 
ise merak konusu.

CIIFli genda, Istaııtıul'ia Calısiata kalımı
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Yozlaşmaya Karşı 

Kurtuluş Çalıştayı’na Bursa’dan da katılım sağlandı. Gemlik’ten de bir grup 
CHP’li genç, Bursa ekibi birlikte İstanbul’da çalıştaya katıldı.

CHP İstanbul 
Gençlik Kolları, son 
dönemde artan imar 
alanındaki yolsuz 
luklar ve yoğun 
betonlaşmaya ilişkin 
Yozlaşmaya Karşı 
Kurtuluş Çalıştayı 
düzenledi.
“Ranta değil, halkı
na sahip çık” slo
ganı ile gerçekleşen

çalıştayda CHP 
Genel Başkan Yar 
dımcısı Gürsel Tekin 
ve tiyatro sanatçısı 
Levent Üzümcü’nün 
yanı sıra çeşitli 
meslek odalarından 
da konuşmacılar 
yer aldı.
Etkinlikte, geçtiği 
miz yıl İstanbul’da 
çıkan olaylarda

hayatını kaybeden 
CHP üyesi Haşan 
Ferit Gedik de 
anılırken, Gedik’in 
dedesi elinde toru
nun resmiyle sah 
neye çıkarak katılım 
cilan selamladı. 
Etkinlik sonunda 
CHP Gençlik Kolları 
Genel Başkanı İrfan 
İnanç Yıldız ile bir

araya gelen Bursa 
ekibi; merkez, 
Gemlik ve diğer 
ilçelerde gerçek
leşecek etkinlikler 
hakkında genel 
başkana bilgi vere 
rek Bursa’ya davet 
etti. CHP’li gençler, 
akşam saatlerinde 
Bursa’ya geri 
döndüler.

KIYIP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A1301-1350 SIRA 
NUMARAL11 CİLT SEVK İRSÂLİYEMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. AHMET BAĞCI

mailto:kadri_guler@hotmail.com


22 Ekim 2014 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

ÜÜÜi
RSILGEUK

Orhangazi 7 Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Meslek.Liselerinin, ve JVleskık 
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.

Gemlik Atatürk 
llkokulu'nda Toplum 
Destekli Polislerin 
katılımıyla Güvenlik 
Toplantısı yapıldı. 
Okullarda Güvenli 
Eğitim Ortamın 
Sağlanması çerçe 
vesinde Toplum 
Destekli Polislik 
Yönetmeliği'nin 64. 
maddesi 3. bendin 
de belirtilen 
"Okullarda ve diğer 
eğitim öğretim 
kuramlarında 
güvenlik hizmetleri
ni geliştirmeye 
yönelik işbirliği ile 
programlar düzen
lenir ve bilgilendir 
me toplantıları 
organize edilir, 
öğrencileri, ailelerini 
ve eğiticileri güven
lik konusunda bil
inçlendirmeye yöne
lik çalışmalar 
yürütülür." hüküm
lerine göre düzenle
nen toplantıda bil
giler verildi.
İlçe Polis sorumlu
luk bölgesinde bulu

nan İlköğretim ve 
Ortaöğretim 
okullarında eğitim 
gören öğrenci ve 
velilerin katılımıyla 
gerçekleşen bil
gilendirilme toplan
tılarının ilki Atatürk 
ilkokulu toplantı 
salonun gerçek
leştirildi.
Velilerin ve öğrenci
lerin yoğun 
katılımıyla gerçek
leşen toplantıya

katılan Toplum 
Destekli Polis 
memurlarına 
öğrencilerin ve 
velilerin soruları 
oldu. Alınabilecek 
tedbirlerle ilgili 
özellikle velilerin 
talepleri dile 
getirildi. Öğrenci 
ve veliler Polis 
memurlanna 
teşekkür ederek 
toplantıların devam 
etmesini istediler.

SATILIK SATIUK ZEYTİNLİK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
0 535 378 18 00

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

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 
sİ İçin siz de katılın

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR 

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

GEMÜK’İN SEYAHAT ACENTASI

ıburtvin 
' turizm

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 058 16 08

YERLİ YABANCI TÜM HAVA YOLU FİRMALARI ' j

4^ atlasiet UJ

WWW.buiivinturlzm.com
TÜRK HAVA YOLLARI B O R A J E T Z

iıfli UDUflar

® Onurair Q SunExpress <

• OTEL REZERVASYONLARI
• HAVAYOLLARI UÇAK BİLETLERİ
• KÜLTÜR, OKUL, DERNEK, ŞİRKET VE FABRİKA 1 
• YABANCI İŞ ADAMI ve 6EMİ ADAMI TURLARI 
• PROFESYONEL REHBERLİK VE REHBER TEMİNİ 
• OTOBÜS, MİDİBÜS ve MİNİBÜS KİRALAMA
• ÜCRETSİZ TARİH VE BEZİ SEMİNERLERİ 
• TRANSFER HİZMETLERİ

Settir
7*07 mika EZ

touristica* 
totAoskmo

^••/gezinet
KAÇAK TURLARA KATILMAYIN. 

SUÇA ORTAK OLMAYIN!

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://WWW.buiivinturlzm.com
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im ınıia eemüMilerdea deste* bekrnror
Gemlikli gençlerden 
oluşan ve Rock 
türünde müzik 
yapan ANKA grubu, 
Star TV’nin düzen
lediği Euro Star 
kanalında yayın
lanan Klipstar yarış
masında “en iyi 
klip” ünvanı için 
“Bugün” adlı 
parçaları ile 
yarışacak.
Yarışmada çeşitli 
ülkelerden pek çok

grup ile karşı 
karşıya gelecek 
olan ANKA grubu, 
Gemliklilerin ken
disini desteklemesi
ni istedi.
ANKA Grubu’ndan 
gazetemize yapılan 
açıklamada, 
“Gemlikli genç 
müzisyenler olarak 
kurduğumuz ANKA 
isimli grubumuzun 
başarılı olması için 
SMS desteğine

ihtiyacımız var. 
Bizi desteklemek ve 
Gemlik’in adını 
duyurabilmek için 
herkesten KLİP 3 
yazarak 2353’e 
mesaj gönderme 
terini bekliyoruz.” 
dedi.
Grup, daha önce 
müzik kanalı 
Power Türk’ün 
düzenlediği yarış
mada birinci 
olmuştu.

CML iırendlenüc fttanı' prograaına kanidı

gezisi düzenledi. 
Sabah saatlerinde 
Gemlik’ten hareket

Gemlikli olan Eser 
Yenenler’in sun
duğu Üç Adam pro-

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
geçtiğimiz

Gezisi’nde tarihi 
mekanları gezdikten 
sonra Üç Adam

Çarşı gibi yerleri 
gezdi.
Daha sonra TV 8’de

ları ile hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi 
de ihmal etmedi.

T

Gemlik Hatem Sağlık Meslek Kardeş Okulu İçin Candarlı’da
Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 
Kardeş Okulu olan 
Candarh Köyü 
İlköğretim okulunu 
ziyaret ederek, kar 
deş okuluna ihtiyaç 
lan olan gerekli mal 
zemeleri temin etti. 
Candarlı Okul Müdü 
rü Haşan Dinçer, 
Müdür Yardımcısı 
Sayın Mesut Çakır 
ve tüm öğretmenler 
Hatem’i karşıladılar. 
Okul ziyaretlerinde 
iki okul piknik

havasında geçen bir 
öğle yemeği yedi.

Sonrasında ise yapımı 100 yılı aşkın 
Elmalı Mahallesinde tarihi ahşap Elmalı

Cami'si ve 
minaresine gidildi. 
Gemlik Özel Hatem 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul 
Rehber öğretmeni 
Kübra Fıstıkçıoğlu 
ise sınav öncesi 
kardeş okul öğren
cilerine "Sınav Kay 
gısı İle Başa Çıkma" 
konulu bir seminer 
de düzenleyeceğini 
belirtirken, Gemlik 
Hatem Okul Müdürü 
Mümin Torlak ise 
kardeş okul uygula
ması kapsamında

ziyaretlerinin 
ikinci dönemde de 
devam edeceğini 
belirtti. Torlak, 
“Hatem Ailesi 
olarak, bizleri 
okullarında ağır
ladıklarından ötürü 
kendilerine teşekkür 
ediyor ve bizler de 
kardeş okulumuzu, 
okulumuzda ağırla
mak istiyoruz” 
dedi.
Kardeş okul arasın
da aktivitelerin 
devam edeceği 
bildirildi.

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA**

‘CemliMc MCör-Fez www.gem I HckorTezgazetesî .com

http://www.gem
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BflSKHBOL KflDIHLflB TtjBKİVE KUPASI BAŞLIYOR
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 2014- 
2015 Kadınlar Tür 
kiye Kupası eleme 
maçları 23-25 Ekim 
tarihleri arasında 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda 
oynanacak.
Gemlik Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nün, 
Gemlik Belediyesi ve 
Gemlik Gücüm Spor 
Kulübünün ortak 
çalışmaları netice 
sinde İlçemize 

kazandırılan Grup 
Maçları 23 Ekim 
Perşembe günü saat 
16.00’da Osmaniye 
Gençlik ile Hatay 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı arasında 
oynanacak maçla 
başlayacak.
TÜRKİYE 
BASKETBOL 
FEDERASYONU 
2014-2015 SEZONU 
TÜRKİYE KUPASI 
GEMLİK MÜSABAKA 
PROGRAMI 
(23-25 EKİM)

23.10.2014 
Saat: 16.00 
Osmaniye Gençlik - 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi 
23.10.2014
Perşembe
Saat: 18.00 Mersin 
Büyükşehir Beledi 
yesi - İstanbul Ünv.
B.G.D 
24.10.2014 Cuma 
Saat 16.00
İstanbul Ünv. B.G.D. 
- Osmaniye Gençlik 
24.10.2014 Cuma 
Saat 18.00

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi - Mersin 
Büyükşehir Beledi 
yesi 
25.10.2014 
Cumartesi
Saat 15.00 
Osmaniye Gençlik - 
Mersin Büyükşehir 
Belediyesi 
25.10.2014 
Cumartesi
Saat 17.00 
İstanbul Ünv.
B.G.D. - Hatay 
Büyükşehir 
Belediyesi

CUMHURİYET KUPASI VOLEYBOL 
TURNUVASI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Cumhuriyetimizin 
91 .Yıl anısına ve 
Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) nede 
niyle Gemlik Gençlik

Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü tara 
fından düzenlenen 
Cumhuriyet Kupası 
Voleybol Müsaba

kalan tüm hızıyla 
devam ediyor. 20 
Ekim 2014 Pazartesi 
günü saat 19.00’da 
başlayan ilk maçta

Milli Eğitim Müdür 
lüğü ile Cumhuriyet 
Başsavcılığı arasın
da oynanan ilk maç 
ta Milli Eğitim Ekibi

Cumhuriyet Başsav 
cılığını 2-0 yendi. 
Saat 20.00’de oyna 
nan maçta ise Devlet 
Hastanesi Kayma

kamlık Takımını 2-0 
yenerek son maç 
öncesi şampiyonluk 
için büyük avantaj 
elde etti.

Cücümspor: 72 Orman Gençlik: 82
Gemlik ilçe spor 
salonunda oynanan 
maçta, Ankara 
Orman Gençlik maçı 
72-82 kazandı. 
İlk periyotta üstün
lük kuran Gemlik 
ekibi periyotu 17-10 
önde bitirdi, ikinci 
periyotta başa baş 
gecen periyotu 23- 
26 Orman Gençlik 
üstünlüğünde bitti. 
Üçüncü periyotta 
üstün olan Orman 
spor 18-22 önde 
tamamladı. Maçın 4. 
periyotunda Gemlik 
ekibine karşı verilen 
teknik faullerden 
dolayı maça damga 
sini vuran hakem
lerin akıl almaz 
kararları oyunun 
şeklinin değişme
sine vesile oldu.
4.periyot 14-24 
Orman spor lehine

sonuçlanırken maçı 
Orman Spor 72-82 
kazandı.
Gemlik Gücüm 
S. TANIRGAN: 16 
M.ÖZEN : 2 
B.YUNU : 15 
K.SATAN : 0 
R.ÇEKİÇ: 2 
M.SALKIM : 6 
E.GÜLER :11 
Y.YALÇIN : 2 
E.YOLDAŞ :12 
M.ÖZÇELIK :0 
M.KAYA :0
H.ARIN :2 
Orman Gençlik

S.SALMAN :0 
B.DEMİRCİ :6 
E.KARATAŞ : 12 
E.EROĞLU :0 
A.DENK 13 
B.YANANER :11 
Y.POTUROĞLU : 25 
E.ÇAKA: 4 
K.GÖGÜŞ: 10 
E.KORUM : 0 
E.İSMAİLOĞLU : 0 
M.ALEMDAR: 0 
1 PERİYOT: 17-10 
2PERİYOT: 23-26 
3PERİYOT : 18-22 
4PERİYOT: 14-24 
Maç Sonucu : 72:82

Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü Genel 
Menajeri Yahya 
Gümüş, “İlk maçımı 
za taraftar ve oyun 
olarak hazırdık. 
Maçın oynanması 
için her türlü orga
nizasyon eksiksiz 
yapılmasına rağmen 
iki takım oyuncuları 
centilmenlik içinde 
yenenin ve yenile 
nin öneminin 
olmadığı maçta 
basketbolün çıtası 
yükselmesi adına 

olumlu gelişmeleri 
oluşturma çapaları 
basketbol adına 
özlenen tablo idi. 4 
Periyotta ark niyetli 
kişilerin verdiği 
kararlar basketbol 
oyun seyrini çirkin
leşmesi büyük talih
sizliktir. Takımlar 
dan harfi harfine 
eksiksiz davranması 
istenirken tüm bu 
yatırımlar kendini 
bilmeyen eğitimsiz 
hakemlerin verdiği 
kararlar ile boşa 
gitmesi anlamsız. 
Basketbol sporu 
için emek veren 
milyonlarca kişiye 
saygısı olmayan bu 
tarz eğitimsiz kişi
lerin aramızda olma 
sı hedeflediğimiz ve 
özlediğimiz haşanla 
ra gölge düşürmesi
ni istemiyoruz.

Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü olarak 
Ankara Orman 
Gençlik kulübüne 
gösterdikleri centil
menlikten dolayı 
teşekkür ederiz. Biz 
hiçbir zaman sonu
ca takılmadık takıl
mayacağız da güçlü 
bir takımız var saha 
ya galibiyet için 
çıkıyoruz. Sonucu 
ne olursa olsun 
maçlanmıza dene 
yi mİ i, eğitimli ve iyi 
niyetli hakemler 
atanması en büyük 
haya limiz. Tolga 
Ediz ve Fatih Evli 
arkadaşlanmızın 
milyonlarca kişinin 
emek verdiği 
Basketbolü üst 
seviyeye çıkarmak 
çapalarımızı 
engellemeyecek
lerdir.” dedi
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Bankacılık Kanunu sil bastan değişiyor
Bankacılık Kanunu 
TBMM'ye sunulan 
kanun tasarısı ile 
tamamen değişiyor. 
Bankacılık Kanunu 
ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun 
Tasarısı TBMM Baş 
kanlığı'na sunuldu. 
Tasarıya göre, 
Rekabet Kurulu'nun, 
bankalar hakkında 
Rekabetin 
Korunması Hakkında 
Kanun kapsamında 
resen veya ön 
araştırma sonucun

da soruşturma açıl
masına karar verme
si halinde, bu durum 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'na (BDDK) 
bildirilecek. 
Soruşturma sonu
cunda oluşturulan 
rapor, Rekabet 
Kurulu'nca karara 
bağlanmadan önce 
görüşünün alın
masını teminen 
BDDK'ya tebliğ 
edilecek.

HİSSEDAR OLMA 
ZORUNLULUĞU 
KALKIYOR

Temettü hariç ortak
lık hakları ile yöne
tim ve denetimi 
Fona devredilen 
bankaların çözüm
lenmesi sürecinde 
Fonun, sigorta tasar

ruf mevduat ve 
katılım fonu yanında 
banka pasiflerini de 
kurulacak köprü 
bankaya ya da mev
cut bankalardan biri
sine devretme yetk
isi olacak. Banka 

zararının Fon tarafın
dan devralınabilmesi 
için Fonun o banka
da hissedar olması 
zorunluluğu 
kaldırılıyor.

TMSF İZİN 
ALMADAN BANKA 
KURABİLECEK

TMSF, devredilen 
bankalarla ilgili 
olarak kanunda 
belirtilen tedbirlerin 
alınması amacıyla, 
Kurul tarafından ver
ilecek izne gerek 
olmaksızın banka 
kurmaya yetkili ola

cak.
Kurulan bankanın 
varlık ve yüküm
lülükleri, tasfiye 
halindeki bankadan 
devralınması 
nedeniyle banka 
satış bedelinden, bu 
bankanın kuruluş ve 
faaliyet döneminde 
Fon tarafından 
yapılan masraflar 
düşüldükten 
sonra kalan tutarın 
tasfiye halindeki 
bankanın iflas veya 
tasfiye masasına 
verilerek alacak
lıların hakları 
korunacak.

Alışveriş sonrası mutlaka kontrol edin!
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Levent 
Küçük, vatandaşları, 
alışveriş karşılığı 
kredi kartından tah
sil edilen tutar ile 
satın alınan ürün 
bedelinin uyumlu 
olup olmadığını kon
trol etmeleri 
konusunda uyardı. 
Bartın'da bir market
ten 29 lira 95 
kuruşluk alışveriş 
yapan S.B, ödemeyi 
kredi kartıyla yaptı. 
POS fişini kontrol 
eden S.B, alışverişi 
karşılığı kredi kartın
dan 96 lira 95 
kuruşluk çekim 
yapıldığını fark etti. 
S.B'nin uyarısı üze 
rine, hata yapıldığını 
belirten market 
görevlileri, işlemi 
iptal edip doğru 
tutarla çekimi

gerçekleştirdi.
S.B, yaptığı açıkla
mada, alışveriş
lerinin büyük 
çoğunluğunu kredi 
kartıyla gerçek
leştirdiğini, her iki 
belgenin de aynı 
olduğu düşüncesiyle 
çoğu zaman sadece 
yazar kasa fişini 
kontrol etmeyi yeter
li gördüğünü söyle
di. Son alışverişinde 
kredi kartı harcama 
belgesine de 
bakma ihtiyacı 
hissettiğini, ahşve 
rişle kredi kartından 
çekilen tutar arasın
da fark gördüğünü 
ifade eden S.B, 
"Bu durum belki 
daha önce de 
yaşandı ama hiç fark 
etmedim. Şimdiye 
kadar da sadece 
yazar kasa fişine 
bakar, kredi kartı

harcama belgesine 
dikkat etmezdim 
ama bundan sonra 
kredi kartıyla yap
tığım alışverişlerde 
özellikle bu belgeye 
dikkat edeceğim” 
diye konuştu. - 
Tüketiciler Derneği 
uyardı 
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Levent 
Küçük de söz 
konusu durumun 
son derece önemli 
olduğunu ve sıklıkla 
yaşandığını

belirterek, kredi kartı 
ile alışveriş yapan 
vatandaşları, olağan 
dışı ödemelerle 
karşılaşmamaları 
için dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Özellikle sıklıkla 
yapılan market 
alışverişlerinde 
yapılacak bu uyum
suzluğun hesap 
özetinde de fark 
edilemeyeceğini 
aktaran Küçük, 
şöyle konuştu:
"Bu durum tamamen 
sizden tahsilat 

yapan kasiyerin 
dikkatsizliğinden 
kaynaklanabileceği 
gibi kötü niyetli de 
yapılabilmektedir. 
Kredi kartı ile 
yapılan ödemelerde 
kredi kartından tah
sil edilen tutarın 
toplam alışveriş 
tutarı ile uyumlu 
olup olmadığı mutla
ka kontrol edilmeli, 
uyumsuzluk varsa 
anında müdahaleyle 
POS cihazından söz 
konusu harcamanın 
iptali istenmelidir. 
Tüketicilerin 
tahsil edilen tutarı 
sonradan fark 
etmesi halinde 
firmanın 
müşteri hizmet 
lerine başvurulup 
hatanın düzeltilmesi 
istenmelidir.
Bu durumda 
işletme doğrudan 

bankayla irtibata 
geçecektir. Eğer 
mağdur vatandaşlar 
mağaza, market 
veya firmadan 
bir sonuç 
alamazlarsa ilçelerin 
deki Tüketici 
Hakem Heyeti 
Başkanlığı'na 
başvurmalıdır.
Vatandaşlarımız 
özellikle ödemeyi 
yaptığı an POS 
cihazından çıkan 
harcama bel 
gesine dikkat 
etmeli ve 
düzeltilmesini 
istemelidir. Burada 
çoğu vatandaşın 
yaptığı hata, 'sıra 
çok uzun' veya 'el
lerim dolu' diyerek 
bu belgeye hiç 
bakmadan cebine 
koyması ve daha 
sonra da bakmayı 
ihmal etmesidir."

G 
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ULHLKLIILLUUNLAH HIŞMI UAIHLLLH------- ULNI1UIUUUHU
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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46-
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

Pamukkal* SU OO 28
DENİZ UÇAâl e 1 3 88 1 3
Pagaaua Akfnla Seyahat 814 33 82
METRO #13 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
S0zar Turizm 812 1O 72
Kanbarofilu-Esadaş 614 48 4*
Anıtur 314 47 71
Kamil Koç 612 01 33

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

n HASTANELER

B
F

Sahil Dev. Hoşt. 513 23 29
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 80 88

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 işi. 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 9411 Akcan Petrol 

MAR-PET
Tuncay Otogaz 513 10 49
Baysa Petrol sis 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI: 5002 
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)

BİISİHİIİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45 
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321



MILTON k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta - Meşrubat- Çerez 
Piyanist +DJ Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - tfdfanyösterisi

İnternetten Cnnh \fym- Snkne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipman!W - Sürpriz gösteriler

A www.gemlikmilton.com
M facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

İl 2

1

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU •

I iA I i

4-2- yittik tecrübemiz île 
hizmetinizdeyiz....

—^^SSSSSSSSSSuMATBAACILIK YAY

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE # 

TAKVİM & KİTAP < 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE * 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI > 
İLAN & REKLAM •
PLAKET & KUPA • 

MADALYA •
NİKAH ŞEKERİ > 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • I

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


GemlikKSrfez

GEMLİK ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİDİR
•. ■

ARKAARAÇ ALIM SATIMIMA* GÜVENİLİR

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98SIHHİ TESİSAT __________ _______________ ____ ______ ________ ______

ÜRÜNLERİ TEL: O 224 514 3164 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


MOLA

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

K^ifDunğ,nn GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
' HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 14 0Q

\HAFTAİÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI l*T.UU V

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sök. No:.'3ĞEMLİKV'BURSA,Tel :Ö 224 512.01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com
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Zeytin atıklarından enerji
üretimi projesi hayata geçiyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ARMUTLU'YAD0ĞRU...(2)

Armutlu’nun Kumla’ddan farkı 
kalmamış.

Her yer beton.
Yılda bir kez ya Armutlu’ya giderim, 

ya gidemem.
Değişiklik ne gördünüz derseniz 

yapılaşma hızla devam ediyor.
Yeşil giderek azalıyor.
2 aylık tatil için bunca yatırım içimi 

cızlattı.
Esnaf kapılarını kapatmamış. 4’de

Çevre sağlığı açısından büyük sıkıntı yara 
tan zeytin atıklarının bertaraf edilmesi konu 
sunda geliştirdiği TÜBİTAK destekli 3 mil 
yon lira “Zeytin Atıklarından Elektrik Ener 
jisi Üretme” Projesini yıl sonu itibariyle ha 
yata geçirecek olan Marmarabirlik, bu pro 
jeye ilave olarak elektrik enerjisi üretimi için 
iki farklı proje daha geliştirdi. Haberi 3’de

Kadınlar Türkiye 
Kupası C Grubu 
Eleme Karşılaş ma 
lan bugün başlıyor. 
23-25 Ekim tarihleri 
arasında oynana 
cak karşılaşmalar 
öncesinde protokol 
üyeleri ile Basket 
bol Federasyonu 
yetkilileri ve Kulüp 
Yöneticileri Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde bir 
araya geldiler. 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Gücüm 
Spor’un ev sahipli 
ğinde gerçekleşe
cek olan dev orga
nizasyon önce 
sinde kulüpler bir
birlerine başarılar

dilerken, Gemlik’te 
bulunmaktan duy
dukları mutluluğu 
dile getirdiler.
İlk karşılaşma 
bugün saat 16.00 
da Osmaniye Genç 
lik-Hatay B.B. ile 
yapılacak. Saat 
18.00 Mersin BB- 
İstanbul Üniversite
si BGD.
Yarın Saat 16.00 da 
İstanbul Üniversite
si BGD-Osmaniye 
Gençlik - Saat 18.00 
Hatay BB-Mersin 
BB -
25 Ekim Saat 16.00 
Osmani ye Gençlik- 
Mersin BB 
Saat 18.00 İstanbul 
Üniversitesi BGD- 
Hatay BB.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

vvvvw.manastiremlak.sahibinden.com ■ www.ilan.com.tr/manastiremlak
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mailto:kadri_guler@hotmail.com
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4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

L

e 7/ikkai eksikliğini zeka oyun/arıy/a çözüyorum.
Tbeka oyun/arı i/e üretkenliğimi ye/iştiriyorum 

® O/ay/arafark/ı açılardan bakmayı öğreniyorum. 
• i/eka oyunları i/e dikimi keşfediyorum

Atölyesi

Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat:

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 
ÜCRETSİZ 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE
___________ BEKLİYORUZ

© 0 532 559 29 85
4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 GEMLİKLİLERE hİzmet etmekten 
Tel : 0 224 514 7172 GEMLİK gururluyuz.
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Zeytin atıilarınian enerji üfttinıi ıınıiesi lıaıala aeçiiKir
Türkiye’de bir ilk olan “Zeytin Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini yılsonu itibariyle 
hayata geçirecek olan Marmarabirlik, sisteme yenilenebilir enerjide 2 yeni proje daha ekleyecek.
Marmarabirlik, 
yenilenebilir enerji 
yatırımlarına yeni
lerini eklemeye 
devam ediyor.
Çevre sağlığı açısın
dan büyük sıkıntı 
yaratan zeytin atık
larının bertaraf edil 
mesi konusunda 
geliştirdiği TÜBİTAK 
destekli 3 milyon 
lira “Zeytin Atıkla 
nndan Elektrik 
Enerjisi Üretme” 
Projesini yıl sonu 
itibariyle hayata 
geçirecek olan 
Marmarabirlik, bu 
projeye ilave olarak 
elektrik enerjisi üre
timi için iki farklı 
proje daha geliştirdi. 
Kalıcı başarının 
yolunun geleceğe 
yapılan yatırımlardan 

geçtiğini söyleyen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet Asa, 
“Devlet destekli pro
jelerle enerji ürete 
rek Marmarabirlik’in 
sürekli kar etmesini 
sağlıyoruz" dedi. 
Başkan Asa konuş
masına şöyle devam 
etti: “Yenilenebilir 
enerjide Birlik olarak 
3 enerji projesi 
geliştirdik. Birincisi, 
Türkiye’de ilk olan 
zeytin atıklarını gaz 
/aştırılıp elektrik 
enerjisine dönüştür 
me projesi. Yılda 500 
kilowat/saat kapa
siteli bu projemizi yıl 
sonu uygulamaya 
sokuyoruz. İkincisi 
bu tesisin ürettiği 
ısıyı da elektrik ener

jisine dönüştürecek 
“Organik Rankin 
Çevrimi” olarak bili
nen yine TÜBİTAK’ın 
desteklediği (Ranki 
ne Conversion) ORC 
sistemi. Bu sistem
den de 270 kilovat/ 
saat elektrik enerjisi 
elde edilecek.
Fizibilitesini tamam

ladığımız üçüncü 
projemiz de güneş 
enerjisinden elektrik 
üretimi. Marmarabir 
lik Entegre Tesisle 
ri’nin çatısı ve boş 
alanlara kuralacak 
panellerle güneş 
enerjisi elde etmeyi 
planlıyoruz”

MARMARABİRLİK 
GELİRİNE KATKI 
SAĞLAYACAĞIZ 
3 farklı sistemle 
üretecekleri yıllık 
elektrik miktarının 70 
milyon kilovatı bula
cağını belirten 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik 
olarak bizim şu anki 
kapasitemizle kul
landığımız elektrik 
miktarı 2.5-3 milyon 
kilovat... Enerji üre
timimiz başladığı 
anda 2 milyon kilo
vat olacak. İhtiyacımı 
zın büyük bölümünü 
ilk aşamada karşıla 
mış olacağız. ORC 
ve güneş panelleri 
de devreye girdiğin 
de ihtiyaç fazlasını 
üretmiş olacağız ki, 

bunu da satarak 
Marmarabirlik’in 
gelirine önemli bir 
katkı sağlamış ola
cağız” şeklinde 
konuştu.

İNCELEMELERDE 
BULUNDULAR 
Geçtiğimiz hafta 
Avrupa Enerji devi 
TURBODEN firma 
sında teknik incele 
me yaptıklarını anla
tan Başkan Asa, 
elektrik enerjisi pro
jelerini daha sonra 
birliğe bağlı koope 
ratiflerde de uygula
mayı planladıklarını 
söyledi. Asa, bu 
sayede hem koope 
ratiflerin, hem de or 
takların kazanma sı 
m sağlamayı hedef 
lediklerini ifade etti.

İllçemizde her 
geçen gün sayıları 
artan marketlere iki 
yeni şube daha 
ekleniyor.
Gemlik’in bir çok 
Mahallesinde 
şubeleri olan A101, 
Gazhane Caddesine 
yeni bir şube daha 
açılış hazırlıklarını 
sürdürürken, Migros 
ise Orhangazi Cad 
desinde bulunan 
ING Bank yanında 
önümüzdeki gün
lerde açılacak. 
Daha önce İstiklal 
Caddesi üzerinde 
faaliyet gösteren 
Migros’un kira 
anlaşmazlığı 
nedeniyle kapan
masının ardından 
Kumla’da iki şubesi 
ile Kurşunlu 2 şube 
ile da faaliyete 
geçmişti.
Kış sezonu ile Kum 
la’da şube sayısını 
bire düşüren Mig 
ros, yeni şubesini 
Orhangazi Caddesi 
girişine açacak, 
öte yandan yine 
Gemlik’in çeşitli 
mahallelerinde 
faaliyet göstermekte 
olan A101’in ise

yeni şubesi için 
hazırlıklar sürüyor. 
Küçük esnafın 
müşteri potansi 
yelini oldukça 
etkileyen büyük 
marketlerin 

sayısının artması ile 
fiyat konusunda 
tüketiciyi memnun 
etse de, küçük 
işletme sahiplerinin 
tedirgin olmasına 
neden oluyor.

Mezarcı Sait'e mezar yaptırdılar

Uzun yıllar vefat 
edenlerin tabutlarını 
taşıyan mezarlıklar
da yaptığı hizmetler
le geçimini sağlayan 
kimsesiz Sait 
Çakır’ın ölümünden 
sonra vefalı 
Gemlikliler biraraya 
gelerek, Sait Çakır’a 
mezar yaptırdılar. 
Sarışen Otomotiv 
sahibi Tolga 
Sarışen’in 
öncülüğünde açılan 
kampanya ile 
geçtiğimiz yıl kay
bettiğimiz Mezarcı 
Sait Çakır’a çevresi 
mermer ile çevrili 
mezar yaptırıldı. 
Tolga Sarışen, 
‘Mezarcının Mezarı’ 
adını verdiği Sait

Çakır’ın kimsesiz ve 
gariban bir kişi 
olduğunu, hastalığı 
sırasında da 
arkadaşları ve 
esnafla birlikte Sait

Çakır’a yardım 
eli uzattıklarını, 
kimsesiz bir 
Gemlikliye olan 
vefa borçlarım 
ödediklerini söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

U kadri_guler@hotmail.com

ARMUTLU’YA DOĞRU... (2)

Sahildeki işyerleri Kumia’ya 5 basar.
Hepsi temiz ve modern.
Orada sucuk köfte yedik.
Bir kaplıcada, bal maskesi yaptırdık.
Erdilli ve eski Armutlu kaplıcasına 

giderken gazinocu Mehmet Ali Kaya 
ile karşılaştık.

Mehmet Ali Kaya, İskelenin tam 
karşısında, Gemlik’teki gibi çay 
bahçesi işletiyor.

Gemlik’tekin den daha güzel bir 
mekan sevindik.

Çay kahve derken, Mehmet Ali, 
Kadir’in fikirdaşı ve eski okul 
arkadaşı çıktı.

Hoş sohbet sonra bizi Armutlu 
Kaplıcasına götürdü.

Kadir’in mesleği sondajcılık ve kaplı
ca.

Eski Armutlu Kaplıcası’ndan 
belediye önüne gelen kaynak kaplıca 
suyunu satmış.

Giderek o ünlü kaplıcanın suyunun 
azalacağı kesin.

Eski kaplıca yine rağbette.
Dereleri inceledi.
Kaynaklara baktı.
Tesisleri ve çevresini görünce 

üzüldü.
10 yıl önce olsaydı burayı alır işle

tirdim dedi.
Sonra Türkiye gazetesinin kurduğu 

devasa tesislere kadar giderek 
çevreyi gezdik.
Armutlu’nun nüfusu 16 bine yük

selmiş.
Yalova’ya bağlandığı için girişte 

çevre yolu yapılmış.
Başkacada değişiklik göremedim.
Kasaba göç alarak yabancılaşıyor.
Turizm orayı büyütecek ama güzel

liklerini de alıp götürecek.
Nerede o eski Armutlu...

KM ABONE OLDUNUZ MU?
■in» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T İT AA A A “SUYUNU BOŞA■VIA A HARCAMA"
TEMA VaWı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcdma” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’ndan yapılan 
açıklamada, odaya 
çeşitli nedenlerden 
borçları olan 
esnafların borçları 
yapılandırılabileceği

bildirildi.
Belediye anonsu 
ile esnafa duyurulan 
açıklamada, 
“Yapılandınlan 
borçlar ise 
taksitle ödenerek 
esnafa kolaylık

sağlanmaya çalışıla
cak.” 
denildi
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda 
sı’ndan yapılan 
açıklamada, 
“Oda aidat

borçlarını yeniden 
yapılandırmak 
isteyen üyelerin 
28 Kasım 2014 
tarihine kadar Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’na başvur
maları istendi.

Gemlik Kaymakam 
lığı ve Emniyet 
Müdürlüğü iş birliği 
ile “Bilinçli Aile ve 
Mutlu Toplum” 
semineri düzen
leniyor.
Son dönemde artan 
uyuşturucu kul
lanımı ve bunu önle

meye yönelik çalış
maların anlatılacağı 
etkinlikte aile birey
lerinin bilinçlendiril 
mesi işlenecek 
konuların başında 
geliyor.
İlgili etkinlik için 
yapılan çağrıda yer 
verilen ifadeler

şöyle; “İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
Belediye Baş 
kanlığı ve İlçe 
Eğitim Müdür 
lüğü’nce ortak pro
tokol çerçevesinde 
“Madde Kullanımı 
ile Mücadele konulu 
“Bilinçli Aile Mutlu

Toplum” isimli 
tanıtım toplantısı 
gerçekleşecektir.” 
Etkinlik, 24 Ekim 
2014, Cuma günü, 
saat 14.oo’de, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlkokulu toplantı 
salonunda yapıla
cak.

MIIWİ]IİI!İIIIIMIMWIWI
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol göreve 
başladı.
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
mezunu olan Kadir 
Erol, 10 Yıl İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesinde, son 
10 yıldır da Kocaeli 
Büyükşehir Beledi 
yesinde çeşitli 
görevlerin yanı sıra 
Hukuk Müşavirliği 
görevini yürütüyordu. 26 yıllık bir memuri

yet geçmişi bulunan 
Avukat Kadir Erol, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
olarak belediyenin 
Zabıta, İnsan 
Kaynakları, Yazı 
İşleri, Sağlık ve 
Ruhsat Denetim bi 
rimlerinden sorumlu 
olacak. Gemlik’e 
daha öncede semi 
ner ve eğitim çalış
maları için gelen 
Kadir Erol, evli ve 
üç çocuk babası.

BlaflalİııIreısiitsiTiiBtftirillıilıasaılı
Kılavuz, Prof. Dr. 
Müfit Parlak ve Prof. 
Dr. irfan Karagöz, 
Genel Sekreter Veki 
li Prof. Dr. Ayberk 
Kurt, Radyoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim üyeleri ve 
çalışanları katıldı. 
Türk Radyoloji 
Derneği Yeterlilik 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. S. Süreyya 
Özbek belgeyi ver
meden önce yaptığı 
konuşmada, değer
lendirmelerini 
dünyadaki başarılı 
modeller üzerinden 
giderek yaptıklarını 
belirtildi.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim 
Dalı’nda verilen uz 
manhk eğitimi Türk 
Radyoloji Derneği 
Yeterlilik Kurulu 
tarafından akredite 
edildi. Türkiye'de 
akredite edilen ilk 
birim olan Radyoloji 
Ana Bilim Dalı'nın 
yeterlilik belgesi 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Radyo 
loji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Gürsel Savcı’ya tes
lim edildi. Rektörlük 
B salonunda düzen
lenen belge teslim

törenine Rektör 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, Türk Radyo 
loji Derneği Yeterli 
lik Kurulu Başkanı 
S. Süreyya Özbek, 
Türk Tabipler Birliği 
Uzmanlık Dernekleri

Eşgüdüm Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Tunçalp Demir, 
Yeterlilik Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. 
Muzaffer Başak, 
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. A. Saim

mailto:kadri_guler@hotmail.com


23 Ekim 2014 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

8ırtwnTırizıı'ıleııwan:'1(acaitırtara<iti^
Burtvin Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Tansu Erçevik, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanunu gereğince seyahat işletme belgesi olmayan hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tur düzenlemede bulunamayacağını 
belirterek, “Bir taşımacının bir seyahat acentasının işletme belgesini kiralaması suç olduğu gibi işletme belge sinin 
kiraya verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durumda ilgili şeyahat acentasının işlet me belgesi iptal edilir, 
TÜRSAB bün yesinden çıkarılır ve T.C Kültür ve Turizm Bakanhğı’nca işlet me belgesi geri alınır.” dedi
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Burtvin 
seyahat ve tur fir
ması yetkilileri, 
kaçak turlara karşı 
Gemliklilerin dikkatli 
olmasını istedi. 
Burtvin Turizm 
Seyahat Acentesi 
Sahibi Tansu 
Erçevik, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
kaçak turların yolcu
luk güvenliğini 
yeteri kadar sağla
madığını belirterek 
kanunen suç 
olduğunu belirtti. 
Erçevik’in açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: “1618 
Sayılı Seyahat Acen 
talan ve Seyahat 
Acentalan Birliği 
Kanunu gereğince 
seyahat işletme bel
gesi olmayan hiçbir 
kişi, kurum veya ku

ruluş tur düzenleme 
de bulunamaz.
Bununla birlikte okul 
turlarında, okullar 
yine seyahat işletme 
belgeli seyahat acen 
talan ile turlarını 
düzenlemek zorun
dadırlar. Bunun 
dışında yapılan tüm 
okul turları yasa dışı 
tur kapsamında de 
ğerlendirilir ve ama 
cı ne olursa olsun 
cezai yaptınma tabi 
olunur. Ayrıca, bir 
taşımacının bir seya
hat acentasının işlet 
me belgesini kirala
ması suç olduğu 
gibi işletme belge 
sinin kiraya verilme
si gibi bir durum söz 
konusu değildir. Bu 
durumda ilgili seya
hat acentasının işlet 
me belgesi iptal 
edilir, TÜRSAB bün

yesinden çıkarılır ve 
T.C Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’nca işlet 
me belgesi geri 
alınır. Seyahat Acen 
tası işletme görevini 
yapmaktan men 
edilir. Bu şekilde 
yapılan okul turları 
ve kültür turları da 
kaçak tur sını fına 
girmektedir. Ülke 
mizde kaçak tur 
düzenlemenin yap
tırımı 1618 sayılı

kanunun 30.maddesi 
uyarınca İdarî soruş
turmadan ayrı 
olarak, üç aydan altı 
aya kadar hapis ve 
bin güne kadar adlî 
para cezasına çarp
tırılır. Bakanlıktan 
belge almaksızın 
rehberlik faaliyetin 
de bulunanlar 
hakkında, bin güne 
kadar adlî para ceza
sına hükmolunur. 
Turizme yıllardır 

emek veren' 'Yasal 
Seyahat Acentalan’ 
nın adına ve meslek 
anlayışına zarar ve 
ren olaylarla müca 
dele etmeyi ve sîz
leri bu konuda uyar 
mayı bir görev bili 
yor, 1618 Sayılı 
Seyahat Acentalan 
ve Seyahat Acentala 
rı Birliği Kanunu bil
gilerinize sunuyoruz. 
Bu hususta;
Yapacağınız bütün 
görüşmelerde size 
hizmet sunmayı 
vaad eden acentenin 
acente belge numa 
rasını ve acente 
ünva nını mutlaka 
sorunuz. Size veri 
len numaranın ve 
acente ünvanının 
doğruluğunu T.C 
Kültür Bakanlığı, 
TÜRSAB Internet 
sitelerinden yada

Herhangi Bir Seya 
hat Acentası’ndan 
sorgulayınız.
İnternette siteleri 
olan acentelerin 
TÜRSAB logolannın 
ve acente numara 
lannın yayınlanmış 
olmalarına dikkat 
ediniz.
Bu sayede; 
Haklarınıza sahip 
olursunuz. Maddi ve 
manevi zararlardan 
korunursunuz. 
Sektöre emek ver
miş gerçek acen
telerin Kaçak Acen 
teliği Öneleme müca 
delesine katkıda bu 
tunmuş olursunuz. 
Kaçak faaliyet 
demek vergilendiril 
memiş haksız ka 
zanç demektir. Ülke 
ekonomisine katkıda 
bulunmuş olur
sunuz.”

Karsai Otres temiatninar
Karsak Deresinde, 
Gemlik Belediyesi 
ve BUSKİ Genel 
Müdürlüğü işbirliği 
çerçevesindeki 
periyodik 
temizleme çalış
maları başladı. 
Karsak Deresi’nin 
denize bağlantı 
noktası ile Özdilek 
Tesisleri arasındaki 
bölümü kapsaya
cak olan çalış
maların kısa sürede 
tamamlanması 
hedefleniyor. 
Dere temizleme 
çalışmalarını BUSKİ 
Müdürü Haşan Türe 
ile birlikte incele 
yen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Orhangazi 
İlçesi Arıtma 
Tesisi’nin Mayıs 
ayında tamam
lanacak olmasının 
yanı sıra, Umurbey 
Mahallesi’nin alt 
yapı çalışmalarının

da kısa sürede 
tamamlanacağını 
belirtti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Karsak Deresi’nin 
birkaç ay içinde 
eski haline 
dönüşerek yeniden, 
temiz ve balıkların 
yaşam alanı bir 
bölge haline gele
ceğini söyledi. 
Karsak Deresi 
Rekreasyon Çalış
malarının ve

Çökeltme havuzu 
çalışmalarının da 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
bildiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçenin 
tüm derelerini 
denizle buluşturma 
proje ve hedefleri 
kapsamında 
temizlik ve çevre 
düzenleme çalış
malarına da büyük 
önem verdiklerine 
dikkat çekti.

Gemlik Verem Savaş 
Demeni temsilcilik oiiıı

Büyükşehir Yasa 
tasarısı sonrasında, 
Bursa Verem 
Savaş Derneği, 
şubelerini 
kapatarak, temsilci
lik uygulamasına 
geçiş yaptı. 
Bursa Verem Savaş 
Derneği 2. Başkanı 
Mahmut Çakmak; 
“Bursa’da son

şubemiz Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği’ydi.
Genel kurulumuz
da, tüm şubeleri 
merkeze bağla
yarak, ilçelere tem
silcilik verme kararı 
aldık. Gemlik’te de 
temsilcimiz yine 
Nida Otabatmaz 
olacak. Aynı

yerlerinde, aynı 
kadrosuyla devam 
edecek” dedi.
Bursa’nın en 
başarılı şubesi 
olarak bilinen 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği’nin, 
aynı kadrosunu 
koruyacak olması 
avantaj olarak 
görüldü.

* nra I i Be Körfez’ w w w. gem likkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Mesl&k .Lisetednin.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  

adresine CV doldurularak başvurulabilir.
insankaynaklari@asilcelik.com.tr

BYEGM

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 37818 00

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür vek
ili Ümit Yetkin 
tarafından Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ziyaretinde bulun
du.
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür 
Vekili Ümit Yetkin, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
bugüne kadar yap
tığı çalışmalarda 
yakın destekleri 
nedeniyle Yılmaz’a 
teşekkür etti. 
Manastır Kültür 
Merkezi’nin giriş 
katının bir 
bölümünün bayan
lara yönelik step-

aerobik kursları için 
tahsis edilmesi ve 
bu çalışmaların yıl 
sonuna kadar 
devam edecek 
olması; ayrıca önce
ki yıllarda Cumhuri 
yet İlkokulu tarafın
dan kullanılan 
anasınıflarının 
olduğu bölümle

ilgili olarak da 
burda Halk Eğitimi 
Merkezi Kursları 
için ayrı bir yer tah
sisine sıcak bakan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Yetkin tarafından, 
ipek kozası el ürünü 
çalışması armağan 
edildi.

GemlikKafez
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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

KAŞ€D€ BEKLEMEK 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

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
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DOlO'dan iki günde 28 madalya
Gemlik Do-Jo Karate 
Kulübü Öğrencileri 
Yalova ve Gemlik’te 
yapılan Kata ve 
Kumite branşı turnu
valarında 4’ü altın, 
9’u gümüş ve 15’i 
Bronz olmak üzere 
toplam 28 madalya 
kazandı.
Yalova’da 8 ilden 
220 sporcunun 
katıldığı İller Arası 
Karate Şampi 
yonasından bir 
altın, iki gümüş ve 
üç bronz madalya 
ile dönen başarılı 
sporcular ertesi 
gün Gemlik’te 
organize edilen 
Cumhuriyet Kupası 
Karate şampiy
onasında da minderi 
salladılar.
Burada da 22 
madalya alan Do- 
Jo’nun başarılı 
sporcuları 
25 kulüp arasında da 
derece yaparak 
ilçenin gururu 
oldular.
Sporcularıyla birlikte 
Gemlik Belediye

Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezii’yi ziyaret eden 
Do-Jo Karate 
Kulübü sahibi, eğit
meni ve sporcusu 
Gökhan Özler, 
Kasım ayında 
Samsun’da yapıla
cak Türkiye Şam 
piyonasında da 10 

sporcu ile yarışacak
larını söyledi. < 
Gemlik Belediyesi’ne 
destekleri adına 
teşekkür eden 
Gökhan Özler, 
Gemlik’i her iki 
turnuvada da 
başarıyla temsil 
etmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 

sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli’de, Gökhan 
Özler nezdinde tüm 
sporcuları tek tek 
kutlayarak, başarıları 
nın devamı temen
nisinde bulundu. 
Dojo Karate

Kulübü’nde Altın 
Madalya alan 
sporcular Kürşat 
Ekşioğlu, Kaan 
Mengeş, Ayşenur 
Mutaf ve Doğukan 
Karabıyık olurken, 
Gökhan Özler, 
Aykız Demirişleyen, 
Buse Kızılırmak, 
Edenur Şişeci, Şem

settin Beki, Ebrar 
Sakarya, İrem Demir, 
Mehti Oğul ve Oğuz 
Çelik’te gümüş 
madalya kazandılar. 
DO-JO Karate 
Kulübü’nden 15 
sporcu da bronz 
madalya alarak 
ilçenin gururu 
oldular.

BelediyespoBaltyapısı doludizgin
Gemlik Belediyespor 
U17 ve U14 takımları 
oynadıkları maçları 
kazandı.
U 14 Takımı Gemlik 
Suni Çim Sahada 
oynanan maçı 2-0’lık 
skorla kazandı. U 17 
takımı ise deplas
manda Vakıfspor’u 
2-0 yendi.
Elit ligde mücadele 
eden takımların bu 
sezonda başarılı 
olması beklenirken,

Bursa’da pek çok 
kulübün, 
Gemlik Belediyespor 
oyuncularını izlediği 
ifade ediliyor.
U17 takımı 

Cumartesi günü, 
Gemlik Suni Çim 
Sahada, 
Componenta ile 
karşılaşacak. U14 
takımı ise Pazar 
günü 11.30 da 
Atıcılar 1 sahasında, 
Baharspor ile

karşılaşacak. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz; 
“Bizler siyâset değil 
spor yapmak için 
geldik. Bizim 
işimiz spor ve bunu 
en iyi şekilde 
yapıyoruz. Bunu da 
sahalarda ve salon
larda gerçekçiliğini 
herkes görebilir 
inşallah daha iyileri
ni de yapacağız” 
dedi.

TassoliB’ uygulamasına devam'
Gençlik ve Spor Ba 
kanı Akif Çağatay 
Kılıç, futbol müsaba 
kalarında elektronik 
bilet (e-Bilet) uygula
masında değişikliğe 
gitmeyeceklerini, 
uygulamanın aynen 
süreceğini söyledi. 
Gençlik ve Spor 
Baka m Akif Çağatay 
Kılıç, futbol müs
abakalarında elek- 

I tronik bilet (e-Bilet) 
uygulamasında 

değişikliğe gitmeye
ceklerini, uygulama 
nın aynen süreceğini 
söyledi. Kılıç, yaptığı 
açıklamada, Spor 
Toto Süper Lig'de 
sezonun başlaması 
nın ardından taraftar 
ların maçlara pek ilgi 
göstermemesi nede 
niyle e-Bilet sistemi
nin çok tartışıldığını 
ve bu konuda kendi
sine çok fazla sayıda 
şikayet geldiğini

anlattı. E-Bilet konu 
sunun, sezonun baş 
lamasından çok 
önce planlanmış 
yasal bir zorunluluk 
olduğunu vurgu
layan Kılıç, sistemin 
ihalesinin 2013 
yılının temmuz ayın-- 
da Türkiye Futbol 
Fede rasyonu (TFF) 
tarafından gerçek
leştirildiğini hatırlat
tı. Sürecin, yasal çer 
çevesinde ilerlediği

ni ve siste min uygu
layıcısının da TFF 
olduğunu dile geti 
ren Kılıç, şöyle ko 
nuştu: "E-Bilet konu 
sunda herhangi bir 
farklı düşüncemiz 
yok. Bir değişiklik 
yoluna gitme gibi 
bir düşüncemiz de 
yok. E-Bilet sis
temiyle ilgi li bazı 
argümanlarda fark
lılıklar görü lüyor. 
Bazı konular da

abartılıyor. Bunlar 
olacaktır. Bu bir ge 
çiş sürecidir. Bir dö 
nem, 'Geçen sene 14 
Ni san'da devreye 
giren bir sistemdi 
bu. Ne den sezon so 
nunu beklemediniz? 
Yazın hazırlık yapılır 
dı, ona göre girilirdi' 
diye eleştiri aldık 
ama o da kanuni bir 
süreçti. Kanunla 
belirlenmiş bir tarihi 
uygulamak duru

mundaydık. 2-2,5 
sene önce belirlenen 
ve iki kez ertelenen 
bir kanuni sürecin 
devreye girmesiyle 
alakalı bir şey. Kanu 
nun bize verdiği bir 
zorunluluk. İşi tersin 
den okuyalım, 
Koca bir yaz zamanı 
var. Kulüplerimiz de 
bu nu biliyordu, 
imza attılar. İşin 
içini ga yet iyi 
biliyorlar.”
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Gemlikli judoculara maflalna yağmuru
Yalova Kapalı Spor 
Salonu’nda; Yalova, 
Kocaeli ve Bursa 
dan kulüplerin 
katılımıyla gerçek
leştirilen organizas 
yonda ilçemizi tem- 
silen Gemlik Beledi 
yesi Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı, 
antrenörleri Ahmet 
Kılınç ve İsmail 
Yıldız nezaretinde 32 
erkek, 13 bayan 
olmak üzere toplam
da 45 sporcu ile 
katıldığımız turnuva
da; 11 altın, 17 gü 
müş ve 12 bronz 
olmak üzere toplam 
40 madalya kazandı.

Sporcu velilerinin de 
yoğun olarak 
katıldığı ve oldukça 
çekişmeli geçen 
müsabakaları Yalova 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Metin Kaplan’da 
yakından takip etti 
ve dereceye giren 
sporculara ödüllerini 
bizzat takdim etti. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Hüseyin Yavuz yap
tığı açıklamada; 
“Yalova’da yapılan 
İller arası judo tur
nuvasına katılan 
sporcularımızın

tamamına yakınının 
madalya kazanıp 
başarı göstermesi ve 
sporcu velilerimizin 
müsabakaya yoğun 
ilgi göstermesi biz- 
leri oldukça mutlu 

etmiştir. Bu tür 
müsabakalar sporcu 
lanmızın tecrübe 
edinmesi ve Türkiye 
ve Uluslar arası 
şampiyonalara hazır
lanmaları açısından 

büyük öneme sahip
tir. Bu sene de önce
ki yıllarda olduğu 
gibi Judo branşında 
Türkiye ve Uluslar 
arası başarılara imza 
atacağımıza olan 

inancımız tamdır. Bu 
uğurda özverili çalış
malarından dolayı 
hocalanmıza teşek 
kür ediyor, sporcu
larımıza başarılar 
diliyorum” dedi.

MıiBiırâ [mnlYetsıırO flkiifspor'lulara 8 madalya
Karadenizspor ve 
Emniyet Spor arasın
da oynanan müsa 
bakanın ilk yarısı 
orta saha mücadele
si ile geçti, 
iki takımda pozisyon 
bulmakta zorlanır 
ken, devre 0-0 bera 
berlik ile sona erdi. 
Maçın ikinci yarısın
da da takımlar pozis 
yon bulmasına rağ
men, son dakikalara 
kadar gol bulamadı. 
Maçın bitmesine kısa 
süre kala 89. Dakika 
da Murat’ın golüyle 
Gemlik Karadeniz 
spor 1-0 üstünlüğü 
yakaladı. 90+4 de ise 
Ahmet’in golü ile 
maçı Karadenizspor 
2-0 kazandı.
Maç sonrasında açık
lama yapan Gemlik

Karadeniz Spor Baş 
kanı Alican Durdu; 
“İlk müsabakada 
yaşadığımız yenilgi 
sonrasında morale 
ihtiyacımız vardı. 
Kart cezalarımız 
olmasına rağmen, 
oyuncularımızın maçı 
sahiplenmesi ve son 
dakikalara kadar 
mücadele etmesi biz- 
leri mutlu etti. Son 
dakikaya kadar bizi 

destekleyen taraftar
larımıza, sponsor
larımız Maki Yapı’ya, 
Yetişenler AVM’ye ve 
sporcu kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. 
Aynı zamanda 
Gemlik Belediye 
Başkanımız başta 
olmak üzere, 
başkan yardım
cılarımızdan, 
amatör spor kulüp
lerine araç tahsisini 

yeniden başlat
malarını, kulüp 
başkanı olarak değil, 
sporsever olarak 
istiyorum. Gemlik’e 
huzur lazım, huzuru 
sağlamak için, 
sağlıklı, sıhhatli ve 
mutlu gençlik 
gerekir, bu nedenle 
gençlikle ilgilenen 
spor kulüplerini 
desteklemek şarttır” 
dedi.

Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nunda düzenlenen, 
29 Ekim Cumhuriyet 
turnuvasında, 
Gemlik Aktif Karate 
Spor Kulübü, 8 
sporcu ile katıldığı 
müsabakada, 8 
madalya kazandı. 
Aktif Spor Kulübü, 
yeni adıyla ilk turnu
vasında kazandığı 
başarı ile göz doldu
rurken, ileride 
yapılacak turnuvalar 

ve lig için de umut 
verdi.
Kulüp 4 birincilik, 3 
ikincilik, bir de 
üçüncülük kazanır 
ken, sporcu aileleri 
ve Gemlik kamuoyu
nun takdirini kazan 
dı. Kulüp Antrenörü 
Dilek Salum, sporcu 
ların başarı grafiğin
den memnun olduğu 
nu, ileri ki müsaba 
kalarda, daha üst 
noktaya geleceğine 
inandığını söyledi.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5003 

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)

İMİM
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321



GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Thsfy - Meşrubat-Çerez 
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yöster isi

MILTON k. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteriier 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

< Tel : 513 10 71 GEMLİK

A.2- yıllık. tecrübemiz: i(e 
hizmetinizdeyiz....

- ^UjgYAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANIZASVONVETANITIMHİZMErLERI

matbaam “

FATURA # 
I SEVK İRSALİYESİ • 
1 TAŞIMA İRSALİYESİ # 

GİDER MAKBUZU # 
TAHSİLAT MAKBUZU # 

DAVETİYE # 
TAKVİM & KİTAP # 

DERGİ & İLAN # 
KARTVİZİT & KAŞE # 

EL İLANI & BROŞÜR # 
CİLT YAPIMI# 

İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA # 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ# I 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

sahibinden.com


MOLA

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

K^ifDunğ,nn GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
' HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 14 0Q

\HAFTAİÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI l*T.UU V

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sök. No:.'3ĞEMLİKV'BURSA,Tel :Ö 224 512.01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com
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Zeytin atıklarından enerji
üretimi projesi hayata geçiyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ARMUTLU'YAD0ĞRU...(2)

Armutlu’nun Kumla’ddan farkı 
kalmamış.

Her yer beton.
Yılda bir kez ya Armutlu’ya giderim, 

ya gidemem.
Değişiklik ne gördünüz derseniz 

yapılaşma hızla devam ediyor.
Yeşil giderek azalıyor.
2 aylık tatil için bunca yatırım içimi 

cızlattı.
Esnaf kapılarını kapatmamış. 4’de

Çevre sağlığı açısından büyük sıkıntı yara 
tan zeytin atıklarının bertaraf edilmesi konu 
sunda geliştirdiği TÜBİTAK destekli 3 mil 
yon lira “Zeytin Atıklarından Elektrik Ener 
jisi Üretme” Projesini yıl sonu itibariyle ha 
yata geçirecek olan Marmarabirlik, bu pro 
jeye ilave olarak elektrik enerjisi üretimi için 
iki farklı proje daha geliştirdi. Haberi 3’de

Kadınlar Türkiye 
Kupası C Grubu 
Eleme Karşılaş ma 
lan bugün başlıyor. 
23-25 Ekim tarihleri 
arasında oynana 
cak karşılaşmalar 
öncesinde protokol 
üyeleri ile Basket 
bol Federasyonu 
yetkilileri ve Kulüp 
Yöneticileri Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde bir 
araya geldiler. 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Gücüm 
Spor’un ev sahipli 
ğinde gerçekleşe
cek olan dev orga
nizasyon önce 
sinde kulüpler bir
birlerine başarılar

dilerken, Gemlik’te 
bulunmaktan duy
dukları mutluluğu 
dile getirdiler.
İlk karşılaşma 
bugün saat 16.00 
da Osmaniye Genç 
lik-Hatay B.B. ile 
yapılacak. Saat 
18.00 Mersin BB- 
İstanbul Üniversite
si BGD.
Yarın Saat 16.00 da 
İstanbul Üniversite
si BGD-Osmaniye 
Gençlik - Saat 18.00 
Hatay BB-Mersin 
BB -
25 Ekim Saat 16.00 
Osmani ye Gençlik- 
Mersin BB 
Saat 18.00 İstanbul 
Üniversitesi BGD- 
Hatay BB.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

vvvvw.manastiremlak.sahibinden.com ■ www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
http://www.irfaniinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
vvvvw.manastiremlak.sahibinden.com
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4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

L

e 7/ikkai eksikliğini zeka oyun/arıy/a çözüyorum.
Tbeka oyun/arı i/e üretkenliğimi ye/iştiriyorum 

® O/ay/arafark/ı açılardan bakmayı öğreniyorum. 
• i/eka oyunları i/e dikimi keşfediyorum

Atölyesi

Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat:

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 
ÜCRETSİZ 

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE
___________ BEKLİYORUZ

© 0 532 559 29 85
4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 GEMLİKLİLERE hİzmet etmekten 
Tel : 0 224 514 7172 GEMLİK gururluyuz.
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Zeytin atıilarınian enerji üfttinıi ıınıiesi lıaıala aeçiiKir
Türkiye’de bir ilk olan “Zeytin Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini yılsonu itibariyle 
hayata geçirecek olan Marmarabirlik, sisteme yenilenebilir enerjide 2 yeni proje daha ekleyecek.
Marmarabirlik, 
yenilenebilir enerji 
yatırımlarına yeni
lerini eklemeye 
devam ediyor.
Çevre sağlığı açısın
dan büyük sıkıntı 
yaratan zeytin atık
larının bertaraf edil 
mesi konusunda 
geliştirdiği TÜBİTAK 
destekli 3 milyon 
lira “Zeytin Atıkla 
nndan Elektrik 
Enerjisi Üretme” 
Projesini yıl sonu 
itibariyle hayata 
geçirecek olan 
Marmarabirlik, bu 
projeye ilave olarak 
elektrik enerjisi üre
timi için iki farklı 
proje daha geliştirdi. 
Kalıcı başarının 
yolunun geleceğe 
yapılan yatırımlardan 

geçtiğini söyleyen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Hidamet Asa, 
“Devlet destekli pro
jelerle enerji ürete 
rek Marmarabirlik’in 
sürekli kar etmesini 
sağlıyoruz" dedi. 
Başkan Asa konuş
masına şöyle devam 
etti: “Yenilenebilir 
enerjide Birlik olarak 
3 enerji projesi 
geliştirdik. Birincisi, 
Türkiye’de ilk olan 
zeytin atıklarını gaz 
/aştırılıp elektrik 
enerjisine dönüştür 
me projesi. Yılda 500 
kilowat/saat kapa
siteli bu projemizi yıl 
sonu uygulamaya 
sokuyoruz. İkincisi 
bu tesisin ürettiği 
ısıyı da elektrik ener

jisine dönüştürecek 
“Organik Rankin 
Çevrimi” olarak bili
nen yine TÜBİTAK’ın 
desteklediği (Ranki 
ne Conversion) ORC 
sistemi. Bu sistem
den de 270 kilovat/ 
saat elektrik enerjisi 
elde edilecek.
Fizibilitesini tamam

ladığımız üçüncü 
projemiz de güneş 
enerjisinden elektrik 
üretimi. Marmarabir 
lik Entegre Tesisle 
ri’nin çatısı ve boş 
alanlara kuralacak 
panellerle güneş 
enerjisi elde etmeyi 
planlıyoruz”

MARMARABİRLİK 
GELİRİNE KATKI 
SAĞLAYACAĞIZ 
3 farklı sistemle 
üretecekleri yıllık 
elektrik miktarının 70 
milyon kilovatı bula
cağını belirten 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik 
olarak bizim şu anki 
kapasitemizle kul
landığımız elektrik 
miktarı 2.5-3 milyon 
kilovat... Enerji üre
timimiz başladığı 
anda 2 milyon kilo
vat olacak. İhtiyacımı 
zın büyük bölümünü 
ilk aşamada karşıla 
mış olacağız. ORC 
ve güneş panelleri 
de devreye girdiğin 
de ihtiyaç fazlasını 
üretmiş olacağız ki, 

bunu da satarak 
Marmarabirlik’in 
gelirine önemli bir 
katkı sağlamış ola
cağız” şeklinde 
konuştu.

İNCELEMELERDE 
BULUNDULAR 
Geçtiğimiz hafta 
Avrupa Enerji devi 
TURBODEN firma 
sında teknik incele 
me yaptıklarını anla
tan Başkan Asa, 
elektrik enerjisi pro
jelerini daha sonra 
birliğe bağlı koope 
ratiflerde de uygula
mayı planladıklarını 
söyledi. Asa, bu 
sayede hem koope 
ratiflerin, hem de or 
takların kazanma sı 
m sağlamayı hedef 
lediklerini ifade etti.

İllçemizde her 
geçen gün sayıları 
artan marketlere iki 
yeni şube daha 
ekleniyor.
Gemlik’in bir çok 
Mahallesinde 
şubeleri olan A101, 
Gazhane Caddesine 
yeni bir şube daha 
açılış hazırlıklarını 
sürdürürken, Migros 
ise Orhangazi Cad 
desinde bulunan 
ING Bank yanında 
önümüzdeki gün
lerde açılacak. 
Daha önce İstiklal 
Caddesi üzerinde 
faaliyet gösteren 
Migros’un kira 
anlaşmazlığı 
nedeniyle kapan
masının ardından 
Kumla’da iki şubesi 
ile Kurşunlu 2 şube 
ile da faaliyete 
geçmişti.
Kış sezonu ile Kum 
la’da şube sayısını 
bire düşüren Mig 
ros, yeni şubesini 
Orhangazi Caddesi 
girişine açacak, 
öte yandan yine 
Gemlik’in çeşitli 
mahallelerinde 
faaliyet göstermekte 
olan A101’in ise

yeni şubesi için 
hazırlıklar sürüyor. 
Küçük esnafın 
müşteri potansi 
yelini oldukça 
etkileyen büyük 
marketlerin 

sayısının artması ile 
fiyat konusunda 
tüketiciyi memnun 
etse de, küçük 
işletme sahiplerinin 
tedirgin olmasına 
neden oluyor.

Mezarcı Sait'e mezar yaptırdılar

Uzun yıllar vefat 
edenlerin tabutlarını 
taşıyan mezarlıklar
da yaptığı hizmetler
le geçimini sağlayan 
kimsesiz Sait 
Çakır’ın ölümünden 
sonra vefalı 
Gemlikliler biraraya 
gelerek, Sait Çakır’a 
mezar yaptırdılar. 
Sarışen Otomotiv 
sahibi Tolga 
Sarışen’in 
öncülüğünde açılan 
kampanya ile 
geçtiğimiz yıl kay
bettiğimiz Mezarcı 
Sait Çakır’a çevresi 
mermer ile çevrili 
mezar yaptırıldı. 
Tolga Sarışen, 
‘Mezarcının Mezarı’ 
adını verdiği Sait

Çakır’ın kimsesiz ve 
gariban bir kişi 
olduğunu, hastalığı 
sırasında da 
arkadaşları ve 
esnafla birlikte Sait

Çakır’a yardım 
eli uzattıklarını, 
kimsesiz bir 
Gemlikliye olan 
vefa borçlarım 
ödediklerini söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

U kadri_guler@hotmail.com

ARMUTLU’YA DOĞRU... (2)

Sahildeki işyerleri Kumia’ya 5 basar.
Hepsi temiz ve modern.
Orada sucuk köfte yedik.
Bir kaplıcada, bal maskesi yaptırdık.
Erdilli ve eski Armutlu kaplıcasına 

giderken gazinocu Mehmet Ali Kaya 
ile karşılaştık.

Mehmet Ali Kaya, İskelenin tam 
karşısında, Gemlik’teki gibi çay 
bahçesi işletiyor.

Gemlik’tekin den daha güzel bir 
mekan sevindik.

Çay kahve derken, Mehmet Ali, 
Kadir’in fikirdaşı ve eski okul 
arkadaşı çıktı.

Hoş sohbet sonra bizi Armutlu 
Kaplıcasına götürdü.

Kadir’in mesleği sondajcılık ve kaplı
ca.

Eski Armutlu Kaplıcası’ndan 
belediye önüne gelen kaynak kaplıca 
suyunu satmış.

Giderek o ünlü kaplıcanın suyunun 
azalacağı kesin.

Eski kaplıca yine rağbette.
Dereleri inceledi.
Kaynaklara baktı.
Tesisleri ve çevresini görünce 

üzüldü.
10 yıl önce olsaydı burayı alır işle

tirdim dedi.
Sonra Türkiye gazetesinin kurduğu 

devasa tesislere kadar giderek 
çevreyi gezdik.
Armutlu’nun nüfusu 16 bine yük

selmiş.
Yalova’ya bağlandığı için girişte 

çevre yolu yapılmış.
Başkacada değişiklik göremedim.
Kasaba göç alarak yabancılaşıyor.
Turizm orayı büyütecek ama güzel

liklerini de alıp götürecek.
Nerede o eski Armutlu...

KM ABONE OLDUNUZ MU?
■in» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T İT AA A A “SUYUNU BOŞA■VIA A HARCAMA"
TEMA VaWı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcdma” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’ndan yapılan 
açıklamada, odaya 
çeşitli nedenlerden 
borçları olan 
esnafların borçları 
yapılandırılabileceği

bildirildi.
Belediye anonsu 
ile esnafa duyurulan 
açıklamada, 
“Yapılandınlan 
borçlar ise 
taksitle ödenerek 
esnafa kolaylık

sağlanmaya çalışıla
cak.” 
denildi
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Oda 
sı’ndan yapılan 
açıklamada, 
“Oda aidat

borçlarını yeniden 
yapılandırmak 
isteyen üyelerin 
28 Kasım 2014 
tarihine kadar Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’na başvur
maları istendi.

Gemlik Kaymakam 
lığı ve Emniyet 
Müdürlüğü iş birliği 
ile “Bilinçli Aile ve 
Mutlu Toplum” 
semineri düzen
leniyor.
Son dönemde artan 
uyuşturucu kul
lanımı ve bunu önle

meye yönelik çalış
maların anlatılacağı 
etkinlikte aile birey
lerinin bilinçlendiril 
mesi işlenecek 
konuların başında 
geliyor.
İlgili etkinlik için 
yapılan çağrıda yer 
verilen ifadeler

şöyle; “İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
Belediye Baş 
kanlığı ve İlçe 
Eğitim Müdür 
lüğü’nce ortak pro
tokol çerçevesinde 
“Madde Kullanımı 
ile Mücadele konulu 
“Bilinçli Aile Mutlu

Toplum” isimli 
tanıtım toplantısı 
gerçekleşecektir.” 
Etkinlik, 24 Ekim 
2014, Cuma günü, 
saat 14.oo’de, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlkokulu toplantı 
salonunda yapıla
cak.

MIIWİ]IİI!İIIIIMIMWIWI
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol göreve 
başladı.
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
mezunu olan Kadir 
Erol, 10 Yıl İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesinde, son 
10 yıldır da Kocaeli 
Büyükşehir Beledi 
yesinde çeşitli 
görevlerin yanı sıra 
Hukuk Müşavirliği 
görevini yürütüyordu. 26 yıllık bir memuri

yet geçmişi bulunan 
Avukat Kadir Erol, 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
olarak belediyenin 
Zabıta, İnsan 
Kaynakları, Yazı 
İşleri, Sağlık ve 
Ruhsat Denetim bi 
rimlerinden sorumlu 
olacak. Gemlik’e 
daha öncede semi 
ner ve eğitim çalış
maları için gelen 
Kadir Erol, evli ve 
üç çocuk babası.

BlaflalİııIreısiitsiTiiBtftirillıilıasaılı
Kılavuz, Prof. Dr. 
Müfit Parlak ve Prof. 
Dr. irfan Karagöz, 
Genel Sekreter Veki 
li Prof. Dr. Ayberk 
Kurt, Radyoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim üyeleri ve 
çalışanları katıldı. 
Türk Radyoloji 
Derneği Yeterlilik 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. S. Süreyya 
Özbek belgeyi ver
meden önce yaptığı 
konuşmada, değer
lendirmelerini 
dünyadaki başarılı 
modeller üzerinden 
giderek yaptıklarını 
belirtildi.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim 
Dalı’nda verilen uz 
manhk eğitimi Türk 
Radyoloji Derneği 
Yeterlilik Kurulu 
tarafından akredite 
edildi. Türkiye'de 
akredite edilen ilk 
birim olan Radyoloji 
Ana Bilim Dalı'nın 
yeterlilik belgesi 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Radyo 
loji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Gürsel Savcı’ya tes
lim edildi. Rektörlük 
B salonunda düzen
lenen belge teslim

törenine Rektör 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, Türk Radyo 
loji Derneği Yeterli 
lik Kurulu Başkanı 
S. Süreyya Özbek, 
Türk Tabipler Birliği 
Uzmanlık Dernekleri

Eşgüdüm Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Tunçalp Demir, 
Yeterlilik Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. 
Muzaffer Başak, 
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. A. Saim

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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8ırtwnTırizıı'ıleııwan:'1(acaitırtara<iti^
Burtvin Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Tansu Erçevik, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanunu gereğince seyahat işletme belgesi olmayan hiçbir kişi, kurum veya kuruluş tur düzenlemede bulunamayacağını 
belirterek, “Bir taşımacının bir seyahat acentasının işletme belgesini kiralaması suç olduğu gibi işletme belge sinin 
kiraya verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durumda ilgili şeyahat acentasının işlet me belgesi iptal edilir, 
TÜRSAB bün yesinden çıkarılır ve T.C Kültür ve Turizm Bakanhğı’nca işlet me belgesi geri alınır.” dedi
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Burtvin 
seyahat ve tur fir
ması yetkilileri, 
kaçak turlara karşı 
Gemliklilerin dikkatli 
olmasını istedi. 
Burtvin Turizm 
Seyahat Acentesi 
Sahibi Tansu 
Erçevik, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
kaçak turların yolcu
luk güvenliğini 
yeteri kadar sağla
madığını belirterek 
kanunen suç 
olduğunu belirtti. 
Erçevik’in açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: “1618 
Sayılı Seyahat Acen 
talan ve Seyahat 
Acentalan Birliği 
Kanunu gereğince 
seyahat işletme bel
gesi olmayan hiçbir 
kişi, kurum veya ku

ruluş tur düzenleme 
de bulunamaz.
Bununla birlikte okul 
turlarında, okullar 
yine seyahat işletme 
belgeli seyahat acen 
talan ile turlarını 
düzenlemek zorun
dadırlar. Bunun 
dışında yapılan tüm 
okul turları yasa dışı 
tur kapsamında de 
ğerlendirilir ve ama 
cı ne olursa olsun 
cezai yaptınma tabi 
olunur. Ayrıca, bir 
taşımacının bir seya
hat acentasının işlet 
me belgesini kirala
ması suç olduğu 
gibi işletme belge 
sinin kiraya verilme
si gibi bir durum söz 
konusu değildir. Bu 
durumda ilgili seya
hat acentasının işlet 
me belgesi iptal 
edilir, TÜRSAB bün

yesinden çıkarılır ve 
T.C Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’nca işlet 
me belgesi geri 
alınır. Seyahat Acen 
tası işletme görevini 
yapmaktan men 
edilir. Bu şekilde 
yapılan okul turları 
ve kültür turları da 
kaçak tur sını fına 
girmektedir. Ülke 
mizde kaçak tur 
düzenlemenin yap
tırımı 1618 sayılı

kanunun 30.maddesi 
uyarınca İdarî soruş
turmadan ayrı 
olarak, üç aydan altı 
aya kadar hapis ve 
bin güne kadar adlî 
para cezasına çarp
tırılır. Bakanlıktan 
belge almaksızın 
rehberlik faaliyetin 
de bulunanlar 
hakkında, bin güne 
kadar adlî para ceza
sına hükmolunur. 
Turizme yıllardır 

emek veren' 'Yasal 
Seyahat Acentalan’ 
nın adına ve meslek 
anlayışına zarar ve 
ren olaylarla müca 
dele etmeyi ve sîz
leri bu konuda uyar 
mayı bir görev bili 
yor, 1618 Sayılı 
Seyahat Acentalan 
ve Seyahat Acentala 
rı Birliği Kanunu bil
gilerinize sunuyoruz. 
Bu hususta;
Yapacağınız bütün 
görüşmelerde size 
hizmet sunmayı 
vaad eden acentenin 
acente belge numa 
rasını ve acente 
ünva nını mutlaka 
sorunuz. Size veri 
len numaranın ve 
acente ünvanının 
doğruluğunu T.C 
Kültür Bakanlığı, 
TÜRSAB Internet 
sitelerinden yada

Herhangi Bir Seya 
hat Acentası’ndan 
sorgulayınız.
İnternette siteleri 
olan acentelerin 
TÜRSAB logolannın 
ve acente numara 
lannın yayınlanmış 
olmalarına dikkat 
ediniz.
Bu sayede; 
Haklarınıza sahip 
olursunuz. Maddi ve 
manevi zararlardan 
korunursunuz. 
Sektöre emek ver
miş gerçek acen
telerin Kaçak Acen 
teliği Öneleme müca 
delesine katkıda bu 
tunmuş olursunuz. 
Kaçak faaliyet 
demek vergilendiril 
memiş haksız ka 
zanç demektir. Ülke 
ekonomisine katkıda 
bulunmuş olur
sunuz.”

Karsai Otres temiatninar
Karsak Deresinde, 
Gemlik Belediyesi 
ve BUSKİ Genel 
Müdürlüğü işbirliği 
çerçevesindeki 
periyodik 
temizleme çalış
maları başladı. 
Karsak Deresi’nin 
denize bağlantı 
noktası ile Özdilek 
Tesisleri arasındaki 
bölümü kapsaya
cak olan çalış
maların kısa sürede 
tamamlanması 
hedefleniyor. 
Dere temizleme 
çalışmalarını BUSKİ 
Müdürü Haşan Türe 
ile birlikte incele 
yen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Orhangazi 
İlçesi Arıtma 
Tesisi’nin Mayıs 
ayında tamam
lanacak olmasının 
yanı sıra, Umurbey 
Mahallesi’nin alt 
yapı çalışmalarının

da kısa sürede 
tamamlanacağını 
belirtti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Karsak Deresi’nin 
birkaç ay içinde 
eski haline 
dönüşerek yeniden, 
temiz ve balıkların 
yaşam alanı bir 
bölge haline gele
ceğini söyledi. 
Karsak Deresi 
Rekreasyon Çalış
malarının ve

Çökeltme havuzu 
çalışmalarının da 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
bildiren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ilçenin 
tüm derelerini 
denizle buluşturma 
proje ve hedefleri 
kapsamında 
temizlik ve çevre 
düzenleme çalış
malarına da büyük 
önem verdiklerine 
dikkat çekti.

Gemlik Verem Savaş 
Demeni temsilcilik oiiıı

Büyükşehir Yasa 
tasarısı sonrasında, 
Bursa Verem 
Savaş Derneği, 
şubelerini 
kapatarak, temsilci
lik uygulamasına 
geçiş yaptı. 
Bursa Verem Savaş 
Derneği 2. Başkanı 
Mahmut Çakmak; 
“Bursa’da son

şubemiz Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği’ydi.
Genel kurulumuz
da, tüm şubeleri 
merkeze bağla
yarak, ilçelere tem
silcilik verme kararı 
aldık. Gemlik’te de 
temsilcimiz yine 
Nida Otabatmaz 
olacak. Aynı

yerlerinde, aynı 
kadrosuyla devam 
edecek” dedi.
Bursa’nın en 
başarılı şubesi 
olarak bilinen 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği’nin, 
aynı kadrosunu 
koruyacak olması 
avantaj olarak 
görüldü.

* nra I i Be Körfez’ w w w. gem likkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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ASIL ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Mesl&k .Lisetednin.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  

adresine CV doldurularak başvurulabilir.
insankaynaklari@asilcelik.com.tr

BYEGM

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
0535 37818 00

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür vek
ili Ümit Yetkin 
tarafından Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ziyaretinde bulun
du.
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdür 
Vekili Ümit Yetkin, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
bugüne kadar yap
tığı çalışmalarda 
yakın destekleri 
nedeniyle Yılmaz’a 
teşekkür etti. 
Manastır Kültür 
Merkezi’nin giriş 
katının bir 
bölümünün bayan
lara yönelik step-

aerobik kursları için 
tahsis edilmesi ve 
bu çalışmaların yıl 
sonuna kadar 
devam edecek 
olması; ayrıca önce
ki yıllarda Cumhuri 
yet İlkokulu tarafın
dan kullanılan 
anasınıflarının 
olduğu bölümle

ilgili olarak da 
burda Halk Eğitimi 
Merkezi Kursları 
için ayrı bir yer tah
sisine sıcak bakan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, 
Yetkin tarafından, 
ipek kozası el ürünü 
çalışması armağan 
edildi.

GemlikKafez
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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

KAŞ€D€ BEKLEMEK 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

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
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DOlO'dan iki günde 28 madalya
Gemlik Do-Jo Karate 
Kulübü Öğrencileri 
Yalova ve Gemlik’te 
yapılan Kata ve 
Kumite branşı turnu
valarında 4’ü altın, 
9’u gümüş ve 15’i 
Bronz olmak üzere 
toplam 28 madalya 
kazandı.
Yalova’da 8 ilden 
220 sporcunun 
katıldığı İller Arası 
Karate Şampi 
yonasından bir 
altın, iki gümüş ve 
üç bronz madalya 
ile dönen başarılı 
sporcular ertesi 
gün Gemlik’te 
organize edilen 
Cumhuriyet Kupası 
Karate şampiy
onasında da minderi 
salladılar.
Burada da 22 
madalya alan Do- 
Jo’nun başarılı 
sporcuları 
25 kulüp arasında da 
derece yaparak 
ilçenin gururu 
oldular.
Sporcularıyla birlikte 
Gemlik Belediye

Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezii’yi ziyaret eden 
Do-Jo Karate 
Kulübü sahibi, eğit
meni ve sporcusu 
Gökhan Özler, 
Kasım ayında 
Samsun’da yapıla
cak Türkiye Şam 
piyonasında da 10 

sporcu ile yarışacak
larını söyledi. < 
Gemlik Belediyesi’ne 
destekleri adına 
teşekkür eden 
Gökhan Özler, 
Gemlik’i her iki 
turnuvada da 
başarıyla temsil 
etmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 

sözlerine ekledi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli’de, Gökhan 
Özler nezdinde tüm 
sporcuları tek tek 
kutlayarak, başarıları 
nın devamı temen
nisinde bulundu. 
Dojo Karate

Kulübü’nde Altın 
Madalya alan 
sporcular Kürşat 
Ekşioğlu, Kaan 
Mengeş, Ayşenur 
Mutaf ve Doğukan 
Karabıyık olurken, 
Gökhan Özler, 
Aykız Demirişleyen, 
Buse Kızılırmak, 
Edenur Şişeci, Şem

settin Beki, Ebrar 
Sakarya, İrem Demir, 
Mehti Oğul ve Oğuz 
Çelik’te gümüş 
madalya kazandılar. 
DO-JO Karate 
Kulübü’nden 15 
sporcu da bronz 
madalya alarak 
ilçenin gururu 
oldular.

BelediyespoBaltyapısı doludizgin
Gemlik Belediyespor 
U17 ve U14 takımları 
oynadıkları maçları 
kazandı.
U 14 Takımı Gemlik 
Suni Çim Sahada 
oynanan maçı 2-0’lık 
skorla kazandı. U 17 
takımı ise deplas
manda Vakıfspor’u 
2-0 yendi.
Elit ligde mücadele 
eden takımların bu 
sezonda başarılı 
olması beklenirken,

Bursa’da pek çok 
kulübün, 
Gemlik Belediyespor 
oyuncularını izlediği 
ifade ediliyor.
U17 takımı 

Cumartesi günü, 
Gemlik Suni Çim 
Sahada, 
Componenta ile 
karşılaşacak. U14 
takımı ise Pazar 
günü 11.30 da 
Atıcılar 1 sahasında, 
Baharspor ile

karşılaşacak. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz; 
“Bizler siyâset değil 
spor yapmak için 
geldik. Bizim 
işimiz spor ve bunu 
en iyi şekilde 
yapıyoruz. Bunu da 
sahalarda ve salon
larda gerçekçiliğini 
herkes görebilir 
inşallah daha iyileri
ni de yapacağız” 
dedi.

TassoliB’ uygulamasına devam'
Gençlik ve Spor Ba 
kanı Akif Çağatay 
Kılıç, futbol müsaba 
kalarında elektronik 
bilet (e-Bilet) uygula
masında değişikliğe 
gitmeyeceklerini, 
uygulamanın aynen 
süreceğini söyledi. 
Gençlik ve Spor 
Baka m Akif Çağatay 
Kılıç, futbol müs
abakalarında elek- 

I tronik bilet (e-Bilet) 
uygulamasında 

değişikliğe gitmeye
ceklerini, uygulama 
nın aynen süreceğini 
söyledi. Kılıç, yaptığı 
açıklamada, Spor 
Toto Süper Lig'de 
sezonun başlaması 
nın ardından taraftar 
ların maçlara pek ilgi 
göstermemesi nede 
niyle e-Bilet sistemi
nin çok tartışıldığını 
ve bu konuda kendi
sine çok fazla sayıda 
şikayet geldiğini

anlattı. E-Bilet konu 
sunun, sezonun baş 
lamasından çok 
önce planlanmış 
yasal bir zorunluluk 
olduğunu vurgu
layan Kılıç, sistemin 
ihalesinin 2013 
yılının temmuz ayın-- 
da Türkiye Futbol 
Fede rasyonu (TFF) 
tarafından gerçek
leştirildiğini hatırlat
tı. Sürecin, yasal çer 
çevesinde ilerlediği

ni ve siste min uygu
layıcısının da TFF 
olduğunu dile geti 
ren Kılıç, şöyle ko 
nuştu: "E-Bilet konu 
sunda herhangi bir 
farklı düşüncemiz 
yok. Bir değişiklik 
yoluna gitme gibi 
bir düşüncemiz de 
yok. E-Bilet sis
temiyle ilgi li bazı 
argümanlarda fark
lılıklar görü lüyor. 
Bazı konular da

abartılıyor. Bunlar 
olacaktır. Bu bir ge 
çiş sürecidir. Bir dö 
nem, 'Geçen sene 14 
Ni san'da devreye 
giren bir sistemdi 
bu. Ne den sezon so 
nunu beklemediniz? 
Yazın hazırlık yapılır 
dı, ona göre girilirdi' 
diye eleştiri aldık 
ama o da kanuni bir 
süreçti. Kanunla 
belirlenmiş bir tarihi 
uygulamak duru

mundaydık. 2-2,5 
sene önce belirlenen 
ve iki kez ertelenen 
bir kanuni sürecin 
devreye girmesiyle 
alakalı bir şey. Kanu 
nun bize verdiği bir 
zorunluluk. İşi tersin 
den okuyalım, 
Koca bir yaz zamanı 
var. Kulüplerimiz de 
bu nu biliyordu, 
imza attılar. İşin 
içini ga yet iyi 
biliyorlar.”
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Gemlikli judoculara maflalna yağmuru
Yalova Kapalı Spor 
Salonu’nda; Yalova, 
Kocaeli ve Bursa 
dan kulüplerin 
katılımıyla gerçek
leştirilen organizas 
yonda ilçemizi tem- 
silen Gemlik Beledi 
yesi Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı, 
antrenörleri Ahmet 
Kılınç ve İsmail 
Yıldız nezaretinde 32 
erkek, 13 bayan 
olmak üzere toplam
da 45 sporcu ile 
katıldığımız turnuva
da; 11 altın, 17 gü 
müş ve 12 bronz 
olmak üzere toplam 
40 madalya kazandı.

Sporcu velilerinin de 
yoğun olarak 
katıldığı ve oldukça 
çekişmeli geçen 
müsabakaları Yalova 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Metin Kaplan’da 
yakından takip etti 
ve dereceye giren 
sporculara ödüllerini 
bizzat takdim etti. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 
Hüseyin Yavuz yap
tığı açıklamada; 
“Yalova’da yapılan 
İller arası judo tur
nuvasına katılan 
sporcularımızın

tamamına yakınının 
madalya kazanıp 
başarı göstermesi ve 
sporcu velilerimizin 
müsabakaya yoğun 
ilgi göstermesi biz- 
leri oldukça mutlu 

etmiştir. Bu tür 
müsabakalar sporcu 
lanmızın tecrübe 
edinmesi ve Türkiye 
ve Uluslar arası 
şampiyonalara hazır
lanmaları açısından 

büyük öneme sahip
tir. Bu sene de önce
ki yıllarda olduğu 
gibi Judo branşında 
Türkiye ve Uluslar 
arası başarılara imza 
atacağımıza olan 

inancımız tamdır. Bu 
uğurda özverili çalış
malarından dolayı 
hocalanmıza teşek 
kür ediyor, sporcu
larımıza başarılar 
diliyorum” dedi.

MıiBiırâ [mnlYetsıırO flkiifspor'lulara 8 madalya
Karadenizspor ve 
Emniyet Spor arasın
da oynanan müsa 
bakanın ilk yarısı 
orta saha mücadele
si ile geçti, 
iki takımda pozisyon 
bulmakta zorlanır 
ken, devre 0-0 bera 
berlik ile sona erdi. 
Maçın ikinci yarısın
da da takımlar pozis 
yon bulmasına rağ
men, son dakikalara 
kadar gol bulamadı. 
Maçın bitmesine kısa 
süre kala 89. Dakika 
da Murat’ın golüyle 
Gemlik Karadeniz 
spor 1-0 üstünlüğü 
yakaladı. 90+4 de ise 
Ahmet’in golü ile 
maçı Karadenizspor 
2-0 kazandı.
Maç sonrasında açık
lama yapan Gemlik

Karadeniz Spor Baş 
kanı Alican Durdu; 
“İlk müsabakada 
yaşadığımız yenilgi 
sonrasında morale 
ihtiyacımız vardı. 
Kart cezalarımız 
olmasına rağmen, 
oyuncularımızın maçı 
sahiplenmesi ve son 
dakikalara kadar 
mücadele etmesi biz- 
leri mutlu etti. Son 
dakikaya kadar bizi 

destekleyen taraftar
larımıza, sponsor
larımız Maki Yapı’ya, 
Yetişenler AVM’ye ve 
sporcu kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. 
Aynı zamanda 
Gemlik Belediye 
Başkanımız başta 
olmak üzere, 
başkan yardım
cılarımızdan, 
amatör spor kulüp
lerine araç tahsisini 

yeniden başlat
malarını, kulüp 
başkanı olarak değil, 
sporsever olarak 
istiyorum. Gemlik’e 
huzur lazım, huzuru 
sağlamak için, 
sağlıklı, sıhhatli ve 
mutlu gençlik 
gerekir, bu nedenle 
gençlikle ilgilenen 
spor kulüplerini 
desteklemek şarttır” 
dedi.

Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nunda düzenlenen, 
29 Ekim Cumhuriyet 
turnuvasında, 
Gemlik Aktif Karate 
Spor Kulübü, 8 
sporcu ile katıldığı 
müsabakada, 8 
madalya kazandı. 
Aktif Spor Kulübü, 
yeni adıyla ilk turnu
vasında kazandığı 
başarı ile göz doldu
rurken, ileride 
yapılacak turnuvalar 

ve lig için de umut 
verdi.
Kulüp 4 birincilik, 3 
ikincilik, bir de 
üçüncülük kazanır 
ken, sporcu aileleri 
ve Gemlik kamuoyu
nun takdirini kazan 
dı. Kulüp Antrenörü 
Dilek Salum, sporcu 
ların başarı grafiğin
den memnun olduğu 
nu, ileri ki müsaba 
kalarda, daha üst 
noktaya geleceğine 
inandığını söyledi.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5003 

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)

İMİM
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:15-14:00-16:40- 

19:20-21:45
KARABASAN: 

12:00-14:15-16:15- 
18:30-20:30 

AZAZİL DÜĞÜM: 
11:30-13:30-15:30- 

17:30-20:00

5133321



GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Thsfy - Meşrubat-Çerez 
Piyanist +Dj Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yöster isi

MILTON k. DÜĞÜN SALONU

İnternetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz aösteriier 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

< Tel : 513 10 71 GEMLİK

A.2- yıllık. tecrübemiz: i(e 
hizmetinizdeyiz....

- ^UjgYAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANIZASVONVETANITIMHİZMErLERI

matbaam “

FATURA # 
I SEVK İRSALİYESİ • 
1 TAŞIMA İRSALİYESİ # 

GİDER MAKBUZU # 
TAHSİLAT MAKBUZU # 

DAVETİYE # 
TAKVİM & KİTAP # 

DERGİ & İLAN # 
KARTVİZİT & KAŞE # 

EL İLANI & BROŞÜR # 
CİLT YAPIMI# 

İLAN & REKLAM # 
PLAKET & KUPA # 

MADALYA # 
NİKAH ŞEKERİ# I 
BEBEK ŞEKERİ# 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

sahibinden.com


MOLA

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA - HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN -ZEYTİNYAĞI -REÇEL

Keyif Durağınız GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 4 QQ u
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI I4.UUV

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ
Güngör AVM Hisar Mah. İncesU--Sok-, No^GEMLİK / BUBŞ^TeKı-O 224 51201 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com
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YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Haniaralıirlifc Hlı iiiııie 2,5 ton zeırtiıı alili
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BURSA’NIN YENİ LOGOSU
Bursa Valiliği tarafından mı, yoksa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce mi 
belirlendiğini anlayamadığım Bursa’nın 
yeni logosu çok konuşulacak.

Logo tanıtımını televizyonlardan 
izledim.

Vali Münir Karaloğlu’nun yaptığı tanı
ma Bursa’nın Belediye Başkanlar/, 
kurum müdürleri katıldı.

Sivil toplum kuruluşları, halk bu 
tanıtımda bulunmadı. Devamı 4’de

2014-2015 yılı alım kampanyasını başlatan 72 
Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, ilk gün üreticilerden 2,5 ton zey 
tin aldı. 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Beşli, ilk günde zeytin üreti
cilerinin kooperatife toplam 2,5 ton zeytin 
getirmesinin üreticilerin kooperatife sahip 
çıktığını göstergesi olduğunu söyledi. Beşli, 
2014-2015 alım sezonunda Gemlik çeşidi 
siyah sofralık zeytinde 190 dane ile 410 da ne 
aralığında alım yapacaklarını belirtti. Syf3’de

lıtfüınııMırM g“
Kısa adı BURBAK olan Bursa Bakım Onarım Ulaşım 
Toplu Taşım İşletme ciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
keti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, BURBAK’a 
ödenmeyen borçlar, yapılan işlemlerde araç sahiplerinin 
karşısına çıkacağı belirtildi. Haberi sayfa 5’de

Cumhuriyetimizin 91.Yıl anısına 
ve Amatör Spor Haftası nedeniy 
le düzenlenen Voleybol Müsaba 
kalarının şampiyonu Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi oldu.7’de

W

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

. www.manast'remlak.sahibirıderı.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
remlak.sahibir%25c4%25b1der%25c4%25b1.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


4-14 YAŞARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ.Beyin

Atölyesi
^8^ edesidediğinı zedea oyunlarıyla çözüyorum.

Zedea oyunları ide üretdeendiğimi geliştiriyorum 
O OdaydaraJarddı açılardan bademayı öğreniyorum. 
• oyunları ide dfâidimi deşfe(diyorum

UdiF —ik

Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ
ÜCRETSİZ

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

©0532 5592985 
fj HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA
nFirni'M nüM

$ Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....____

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR
HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel:0 224514 71 72 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Marmarabirlik ili günde 2,5 ton zeytin aldı
Çarşamba günü 
2014-2015 yılı alım 
kampanyasını başla
tan 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi, ilk gün 
üreticilerden 2,5 ton 
zeytin aldı. 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Beşli, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
bölgemizde zeytin 
haşatında rekoltenin 
düşük olmasına rağ
men zeytin alım 
kampanyasını 
başlattıkları ilk 
günde zeytin üretici
lerimizin kooperati
fimize toplam 2,5 ton 
zeytin getirmesinin 
üreticilerin koopera 
tife sahip çıktığını 
göstergesi olduğunu 
söyledi.
Beşli, zeytin alım

kampanyasının 22 
Ekim 2014 Çarşam
ba günü Gemlik 
Merkez’de başladığı 
nı ve Kasım ayından 
itibaren de köylerde 
alımların devam ede
ceğini bildirdi. 
Beşli, şöyle konuş
tu; “Sene itibariyle 
kooperatifimiz böl
gesinde zeytin 

rekoltesinin düşük 
olması, çiçeklenme 
döneminde yağışla 
rın bol olması 
sebepleriyle üretici 
ortakların rekolte 
yazdırmakta bile 
sıkıntı içinde olduğu, 
ancak; kooperatifini 
seven ve sahip çıkan 
ortakların rekolteleri
ni vererek az çok 

demeden koopera 
tife zeytin vermeyi 
taahhüt etmeleri biz- 
leri sevindiriyor” 
dedi.
Alım dönemine 
ilişkin değerlendir 
melerde bulunan 
Beşli, 2014-2015 
alım sezonumuzda 
Gemlik çeşidi 
siyah sofralık

zeytinde 190 dane ile 
410 dane aralığında 
alım yapacaklarını, 
Gemlik çeşidi 
sofralık kızıl 
zeytinde ise 190 
dane ile 350 dane 
aralığında alımların 
söz konusu olduğu 
nu söyledi.
Temmuz 2014 tari
hinde değişen 
kooperatif tüzüğü 
gereği bu yıl ilk 
defa üretici ortak
larından rekolte 
alımlarında 
250 kg.ın altın 

rekolte alınmadığı ve 
alım döneminde de 
yeniliklerin 
olduğunu söyleyen 
Başkan Beşli bu 
konuda da açıkla
malarda bulundu. 
2014-2015 alım 
dönemi için depolar
da çalışacak kampan 
ya personeli müra
caatlarının da başla 
dığını söyleyen 
Beşli, “İlgilenen kişi
lerin kooperatifimize 
müracaat etmeleri 
uygun olacaktır.” 
dedi.

hnlMiteiiHıııılıiiliiliiııHılI Sarı şeritlere dikkat!
İlçemizde çalışan 
esnaf ve muhasebe
cilere, vergi borçlan 
ile ilgili torba yasa 
ile gelen kolaylıklar 
anlatıldı.
Bursa Gelir idaresi 
ve Gemlik Vergi 
Dairesi tarafından 
Gemlik Ticaret 
Sanayi Odası’nda 
düzenlenen bil
gilendirme toplan
tısında esnaf ve 
muhasebecilere 
6552 sayılı torba 
yasa ile getirilen 
kolaylıklar anlatıldı. 
Uzmanlar, SGK’ya 
olan olan işveren ve 
Bağ-Kur primi, 
işsizlik sigortası 
primi, sosyal güven
lik destek primi,

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

genel sağlık sigor
tası primi, isteğe 
bağlı sigorta primi 
ve topluluk sigortası 
primi borçlan, idari 
para cezaları, damga 
vergisi, özel işlem 
vergisi ve eğitime 
katkı payı borçları,

Maliye Bakanlığı'nca 
tahsil edilen 
30 Nisan 2014 tari
hinden önceki 
dönemlere ait 
motorlu taşıtlar ver
gisi ve bunlara bağlı 
vergi cezaları, 
gecikme faizleri, 

gecikme zamları, 
vergi aslına bağlı 
olmayan cezaların 
yeniden yapı
landırılacağını 
söyleyerek, borcu 
olanları bu kolaylık
lardan yararlanmaya 
çağırdı.

Sokak, cadde ve 
kimi kuramlarda 
yerlere çekilen sarı 
şeritler, özellikle 
görme engelli 
vatandaşların gide
cekleri yere ulaş
malarına kolaylık 
sağlamak için kul
lanılıyor. 
Kabartmalı sarı 
şeritler, Türkiye’nin 
çoğu büyük yerle 
şim merkezinde 
mevcut.
Görme engelli 
vatandaşlara 
kolaylık sağlaması 
için konan şeritler 
çıkma noktalara 
ulaşabiliyor, hatta 
kimisi çukur ve 
rampalarda son 
buluyor.
Bunlardan biri 
Otogar mevkiinde

Karsak Deresi 
kenarında bulunan 
sarı şerit, 
istiklal 
Caddesi’nden 
başlayan yardımcı 
san şerit, otogar 
yönünde yol boyun
ca uzanıyor.
Fakat dere kenann- 
daki bir rampa üzeri 
kapatılmadığı için 
şerit burada kesin
tiye uğruyor.
Bu durum herhangi 
bir uyarı noktası 
olmayan şeridi 
takip eden görme 
engelli bir vatandaş 
için tehlikeye 
davetiye çıkarıyor. 
Engelli vatan
daşların dereye 
düşmemesi için 
önlem alınması 
istendi.
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Güne Bakış Maıasur sahili Allah’a emanet
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

BURSA’NIN YENİ LOGOSU
Vali Kara!oğlu konuşmasında, 
“Loqp amblem.Cfdısjnasını.ypqarken. 

birbirinden öze! hiçbir değerimizi, arkada 
bırakmayan, birbirine gölge ettirmeyen bir 
logo tercih etmeye çalıştık.
Belediyelerimiz, kurumlanınız, sivil top 
lum kuruluşlarımız tarafından logolaştı 
nlan değerlerimizle çakışmamasına özen 
gösterdik. Tek bir değerimizi değil, birliği 
seçtik. Seçtiğimiz Bursa şehir logosunun 
bütün değerlerimizle bağlantısı var.

Şehir logomuzda, 2 ana figür, 3 renk var. 
Birinci ve baskın figür lale.
Lale, Orta Asya’dan beri yoldaşımız. 

Medeniyetimizin ürettiği sanatın en vazge 
çilmez deseni. Bizim çiçeğimiz. Birliğin 
çiçeği. Dünyanın neresinde yetişirse 
yetişsin bizi temsil ediyor. Lalenin mede 
niyetimizi temsil etme gücü Bursa’da 
inşaa edilen eserlerle başlamış. Stilize 
edilerek her mimari eserimizde baş köşe 
ye kurulan lale, Bursa’dan bütün OsmanlI 
coğrafyasına yayılmış. Kültür Bakanlığı 
mızın kullandığı Türkiye logosunun bilinir 
liginden hareketle tanıtım çalışmalanmız- 
da Bursa Türkiye’ye, Türkiye Bursa’ya 
referans olsun istedik”

Logoda ikinci ve biraz geride duran 
figürün Çintemani teması olduğuna işaret 
eden Vali Karaloğlu, şöyle devam ediyor:

“Cjntemani. .Büvpk Selcgklu. Anadolu 
Selçuklu ve OsmanlI’dan zarif bir miras. 
Medeniyetimiz bu figüre; ‘Adalet, güç, bil
gelik’ anlamını yüklemişiz. Aynı zamanda 
devlet örfümüzün 3 temel prensibi olan 
bu kavramlar, Bursa’dan bütün OsmanlI 
coğrafyasına yayılmış. Zerafet, cömertlik, 
ntızur âerrftşız. Anh'mış bir rünun uç mer- 
töoesıriı'frabe eben'ou "uç"Kavram, İzmir 
Sultan, Şeyh Edebali, Süleyman Çelebi, 
AzıZtoknmût Htfaayı öıtyıe, ’diı&ıe, gön
lüyle şehrimize ve aleme adeta ruh 
üflemiş.

Dün, bugün, yann demişiz. Akıştaki 
ahenge, nizama, sürekliliği dikkat çekmi 
şf2. tsur&âköKU rria'zıaö' ati bıöugünaan, 
bu Kavfamlar logomuzda te'Msıf ouısun 
istedik.”

tz"n ne'âemeıryenı Bursa logosu 
Bursa’ya hayırlı olsun.

Ancak. Bu logonun Bursa’nın simgesi 
olacağına inanamıyorum.

Usmahıi nayrahiigını,' od logo'aa'on 
plana çıkarmış.

Lurtınu'nyĞt 'donemizle,' ouğüriun 
nursalıyla Kaynaşabdk riıçoTr figür bulun
muyor bu logoda.

Bursa yazısı çok basit.
nör şeyaerionbe oulogo, ’uursayı sem

bolize edecek ve her yerde kullanılacak
sa, nebenTsursa'nâİKitfıa pa^ıaşlımabı.

fepeuen ıhmb oır loğoyu hani oenımser 
mi dersiniz?

Göreceksiniz benimsemeyecek.
fcesmf Kururiiı arın' Kâgitıannba' Kthıarilıa- 

caK", 'iş ounyaüına logohuh Kdhanııması 
için devlet baskısı kurulacak.

Zamanla kMamlmaz hale gelecek.
‘/CKP ‘donemi Öfniğıriae 'ad lafının 

çöplüğüne atılacak.
Laıe. 'obğdhKU dursa nın nerbsınae var.
Ldıe'Lıevh'Usmariıı'ımpardıohü'gunba'öır 

bonemi, şbthflaföoneihıhı anımsbtır.
uonemın şdın'he'âı/h'i; uo'Kbû'aaKi san

dal sefaları gelir akla.
Halk sefil yaşarken, imparatorluk küçül 

meye başlamışken, Padişah III. Ahmet 
aonemlnaen ievK ve 'serası' stUrdUturKen, 
i/’ju yıılhda raıtörlü naili genci isyanı 
yaşanırKen,'Sültanâıın’Ba$Kentınbe‘ıâıe 
bahçeleri arasında bir grup azınlık sevk-ü 
sera'suferKeh, oügüfİKd'ğıoı sarbyıdr, nan 
laf namafnıar, çeşrrieıer carinler yağııır.

Aynı toug'ürfktı Âk Saray gibi ’ıİM oda'ıı 
Erdoğan Sarayı gibi...

Lale ri'gür'Cf iİk Kdî oursâ da Kuııa'nnsa 
da, lale dünyaya İstanbul’dan yayılmıştır.

dursa loğosü oîığlıriü ah'ğıı',' aunu anım
satıyor.

Modern değil, klasik.

Yapımına 2009 yerel 
seçimleri öncesi 
başlanan Manastır 
Sahili, uzun süren 
çevre düzenlemesi 
ve yol yapım çalış
maları nedeniyle 
kullanılamıyor. 
Kayıkhane’den 
başlayarak 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nin sahil 
kısmı boyunca 
uzanan Manastır 
Sahili, beş yılı aşkın 
süredir tamamlan
mayan düzenleme 
çalışmaları 
nedeniyle tam 
anlamıyla kul
lanılamıyor.
Sahilin sonundaki 
açık giderlerden 
atık suyun denize 
döküldüğü 
görülürken, 
aydınlatmanın olma
ması da bölgeyi

Bursa’ya yeni logo: ‘Lale’
Bursa’nın tanıtım
larında kullanılacak 
yeni logo “Lale” 
olarak belirlendi. 
Lale sembolünün 
çini tekniği ile işlen
di ile logo kırmızı, 
mavi ve lacivert 
renklerden oluşuyor. 
Logo ile Bursa için 
belirlenen yeni slo
gan ise “Ulu Şehir”. 
Söz konusu logo 
Bursa’nın tarihi ve 
turistik mekanlarının 
yanı sıra kestane 
şekeri, havlu ve 
bunun gibi şehrin 
meşhur ürünleri 
ile birlikte de kul

Bulgaristan göçmenlerine müjde
Türkiye Bulgaristan 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Baş 
kanı ve AK Parti Bur 
sa Milletvekili Mus 
tafa öztürk, Bulgaris 
tan’dan Türkiye’ye 
göç edenlerin ika 
metleriyle ilgili yaşa 
dıkları problemin 
çözüldüğünü 
aktardı, öztürk, 
“Şikayet ve talepler 
doğrultusunda İç 
İşleri Bakanı Efkan 
Ala ve yetkililer ile

güvenliksiz hale 
getiriyor.
Ote yandan, 
elektrik gelmemesi 
nedeniyle aydınlat
maların çalışmadığı 

lanılacak. 
Logonun tanıtımı, 
Bursa Turizm, 
Tanıtım ve Kültür 
Birliği’ne üye olan 
valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, 

yaptığımız görüşme 
de konuyu kendisi 
ne aktarmış ve de 
taylı bir rapor sun
muştuk. Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne 
talimat vererek, 
6458 sayılı Yabacı 
ve Uluslararası Koru 
ma Kanunun 11 
Nisan 2014 tarihi 
itibariyle bütün 
hükümleriyle birlikte 
yürürlüğe girmesin
den sonra Bulgaris 
tan uyruklu soy

sahilde, MOBE 
SE’lere de güç gelip 
gelmediği, kamera 
ların çalışıp çalış
madığı merak 
konusu.

Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer,İznik, 
Mudanya ve 
Mustafakemalpaşa 
belediyelerinin 
katıldığı, Merinos 
Kültür ve Kongre 

daşlarımızın ikamet 
izinleri Kanun 
hükümleri çerçeve 
sinde değerlendiril
erek yeni bir düzen
leme getirilmesini 
sağladı.” dedi.

İKAMET 
BAŞVURULARI 
BAŞLADI

Düzenlemenin içe 
rlğiyle ilgili bilgi 
veren öztürk, 
Bulgaristan

Vatandaşlar, 
güneşin batması ile 
zifiri karanlık 
hale gelen sahili 
kullanamamaktan 
şikayetçi.

Merkezi’nde yapılan 
etkinlikte yapıldı. 
Tanıtımdan sonra 
sosyal medyada 
yapılan yorumlarda 
ise logoyu beğenen 
kadar tepki gösteren 
vatandaşlar da 
oldukça fazlaydı. 
Yeşil örtüsü ile 
tanınan Bursa’nın 
logosunda yeşil 
renge yer verilme 
mesi, ayrıca Uludağ, 
Karagöz ve Hacivat 
gibi kentin simgeleri 
yerine lale temalı 
bir çini işlenmesini 
çeşitli kullanıcılar da 
eleştirdi.

uyruklu göçmenlerin 
ikamet izni talep
lerinde bireysel 
başvuru yapmaları 
gerektiğini, 
bugüne kadar 
Bakanlık genelge 
ve talimatlarına 
istinaden ikamet izni 
almış olanların ise 
başvuru için her
hangi bir süre 
koşulu aranmadan 
uzatma başvurusu 
yapabileceklerini 
söyledi.
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BurDak’a horcu olanlar üiHKat!
Vergi, trafik ve 
muayene borcu 
ödenmeden araç 
alım satım işlemleri 
yapılamıyordu. 
Artık buna otopark 
borçları da dahil 
edildi.
BURBAK’a öden
meyen borçlar, 
yapılan işlemlerde 
araç sahiplerinin 
karşısına çıkacak. 
Kısa adı BURBAK 
olan Bursa Bakım 
Onarım Ulaşım 
Toplu Taşım İşletme 
ciliği Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şir
keti, internet sitesin
den yaptığı açıkla
mada şirkete borcu 
olan vatandaşlara 
seslenerek bu konu

Bursa Bakım Onarım, Ulaşım, Toplu Taşım 
İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

da dikkatli olmaları 
istendi.
Elde ettikleri geliri 
personel istihdamı, 
otopark inşası ve 
çeşitli vergi ödeme 
leri alanında kul
landıklarını belirten 
BURBAK yetkilileri, 
belirlenen yerlerde 
araç park etmenin 
ücretli bir hizmet 
olduğunu hatır
latarak, açıklamaya 

şöyle devam ettiler. 
“Bize verilen bu 
görevi en iyi şekilde 
yerine getirerek, 
şehrimize daha çok 
otopark kazandıra
cak yatırımları yapa
bilmemiz için, oto 
parklarımızda belir
lenen ücreti,5216 
sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu 
nun, 23.maddesinin 
(f) bendi hükmü

uyarınca, tahsil et 
mek görevimiz oldu 
ğu gibi, siz say gide 
ger vatandaşlarımı 
zın da söz konusu 
hüküm gereği belir
lenen otopark ücret
lerini ödeme yüküm
lülüğü mevcuttur. 
Otoparklarımıza park 
ederek faydalanan 
herkes müşterimiz 
dir ve belirlenen 
ücreti ödeme 

yükümlülüğündedir. 
Personellerimizin 
elinde bulunan ter
minallerimiz online 
olarak çalışmaktadır. 
Plaka, tarih, saat, 
paralanma süresi ve 
ücreti anlık kayıt 
altındadır. Hangi 
araç, hangi tarihte, 
ne zaman, hangi 
otoparkımızda, ne 
kadar park etmiş, 
tekabül eden ücreti 
ödeyip ödemediği 
tarafımızdan takip 
edilmektedir.’’ 
Otopark borçlarının 
ödenmemesi duru
munda araç sahip
lerinin icra masrafla 
rı, faiz ve vekâlet 
ücreti gibi ek ücret 
lerle karşı karşıya 

kalabileceğini 
belirten BURBAK 
yetkilileri, ikinci el 
araç alım satımında 
da borç sorgula
masının mutlaka 
yapılması gerektiğini 
söylüyor.
İkinci el satışlarda 
plakaya işlenmiş 
borçların, aracın el 
değiştirmesi ile 
üçünkü kişilere 
devralabileceğim 
dile getiren 
yetkililer, araç 
alırken sorgula
manın mutlaka 
yapılmasını 
gerektiğini, eğer 
varsa olan borçların 
ödenmesinin 
istenmesini söylü 
yorlar.

flhonkarahisarlılar DerneBi'nden
Belediyeye ziyaret

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen Dış Ticaret 
Eğitiminin sertifika 
töreni, GTSO Top 
lantı salonunda 
yapıldı.
Programın son 
dersini de, Eğitmen 
Bahar Karalar 
sundu.
Dış ticarette oluşa
cak riskler ve 
satıcının güvenilir
liği ile alakalı 
sunumda Kanun 
yazanların, uygula
ma bilme şansı 
olmadığından, 

| çarpıklıkları uygun 
bir dille ilgili 
makamlara iletmek 
üzerinde de 
duruldu.
3 derse aralıksız 
gelen öğrencilere 
sertifikaları Ticaret 
ve Sanayi Odası

‘Gemlik Körfez’ www.gemifaKortezgazetesi.com

Başkan Yardımcıla 
rı Mehmet Yıldırım, 
Nurettin Hocaoğlu 
ile sayman üye 
Ergin Erenoğlu 
tarafından verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Yıldırım seminer 
sonunda yaptığı 
konuşmada;
“3 günlük seminere 
katılan ve sonunda 

belgeye hak 
kazananları kutlu 
yorum. Bahar 
hanıma da, göster
diği gayretten 
dolayı teşekkür 
ediyorum.
Odamızın eğitim 
faaliyetlerinden 
ciddi anlamda 
verim alıyoruz. 
Bu nedenle faaliyet
lerimize devam 
edeceğiz” dedi.

Gemlik’te Mayıs 
ayında kurularak 
tüzel kişilik kaza 
nan Afyonkarahi 
sarhlar Sosyal Yar 
dunlaşma Dayanış 
ma ve Kültür Derne 
ği üyeleri, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’ı ziyaret ettiler. 
Dernek Başkanı. 
Mustafa Ağıl ve 
Başkan Yardımcısı 
Hıdır Erdem, sosyal 
ve kültürel proje ve 
etkinliklerle ilçenin 
sosyal ve kültürel 
yaşamına renk kat
mak istediklerini 
belirterek, önemli 
projelerde Belediye 
desteğini arkaların
da görmek istedik
lerini söylediler. 
Tüzel kişilik kazan
malarının üzerinden 
henüz 6 ay geçme- 
sine rağmen sportif 
turnuvalarda etkin 
rol oynadıklarını 
anlatan Dernek 
Başkanı Mustafa 
Ağıl, 27 Ekim’de de 
Bowling Turnuvası 
düzenlediklerini 
açıkladı. Kurban 
Bayramında 30 yar 
dıma muhtaç aileye 
erzak yardımı yap
tıklarını, yaz ayların 
da gerçekleştirdik
leri Tenis turnu
vasını geleneksel 
hale getirmeyi 
amaçladıklarını da

anlatan Ağıl, “Gem 
lik’te yaşayan Af 
yon Karahisarlılar 
olarak ilçemizin 
sosyal ve kültürel 
yaşamına renk kat
mak istiyoruz. 
Başka önemli pro
jelerimizde var. Bu 
projelerimizi Beledi 
ye desteği ile yaşa
ma geçir meyi 
düşünüyoruz. Şu 
an 136 üyemiz var. 
Her geçen gün üye 
sayımız da artıyor. 
Üye sayımıza para
lel olarak daha faz 
la etkinlikle ses ge 
tirmeyi düşünüyo 
ruz” dedi.
Afyonkarahisar lılar 
Derneğine sosyal 
ve kültürel 
yaşamında başarı 
lar dileyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, dernekçi 

liğin zor yanlarını 
da bildiğini ifade 
ederek, buna karşın 
sosyal sorumluluğu 
fazla olan zevki bir 
uğraş olduğunu 
söyledi.
Gemlik Belediyesi 
olarak hiçbir sivil 
toplum örgütüne ve 
spor kulübüne 
ayrım yapmadık-— 
larını belirten 
Yılmaz, sosyal ve 
kültürel projelerde 
Afyonlulara da 
destek verecekleri
ni söyledi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Sosyal ve 
Kültürel projeler 
fazlalaştıkça, daya 
nışma ve paylaşım 
da artar. Derneğiniz 
sizlere ve ilçemize 
hayırlı uğurlu ol 
sun” diye konuştu.

http://www.gemifaKortezgazetesi.com
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Canım yanıyor
canım yanıyor 
üfler misin adı batası yarama - 
biliyordum usta'm
bu şehrin karanlıklan uzun olacaktı bir gün 
her yan zindan 
mahpus kalacaktım, mum ışığına 
susacaktım 
sırtımı viran bir duvara yaslayıp 
şarkıları unutacaktım sıfır zamanında akşamın 
çullarım dökülecekti üzerimden 
avuçlarım soğuyacak 
kanım eskiyecekti yelkovan vururken o saati 
belki ölümün rengi değişecekti gözlerimde 
ay vuracaktı puşt gölgelere 
düşecektim, 
sırtımda hançer yanığı 
ve sen gülecektin 
zulanda yeni hece 
kalemi bileyecektin kuşlukta yazılan şiirlere 
anamı ağlatacaktın, ağlatacaktım 
gayrisi bahane ya da bana ne 
izlerimi silerken provasız poyrazlar, ismimi 
kaybedecektim 
o evin aksını kaçırırken gözlerim 
yorulacaktım 
her yorgunluğun üstüne, sırtıma kambur 
ağırlığım bekleyecektim tabanımın alev 
kestiği yerde, yine ya onu ya ölümü ....... 
ya ölümü...

R5İL- ÇELİK
Orhangazi / Bursa’da Kurulu, kaliteli çelik 
üretiminde Türkiye’nin en büyük kuruluşu 

olan ve Dünyanın sayılı üreticileri 
arasında yer alan fabrikamızın 

Üretim Bölümlerinde üretim elemanı olarak 
görevlendirilmek üzere;

• Endüstri. Maslak.Lisetaunin.veJVleslfik 
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.

Özel Türe 
13, »asını 
kutluyor

Zihinsel Engelli 
öğrencilere yöne
lik hizmet veren 
özel Türe Rehabili 
tasyon Merkezi, 
13. kuruluş yılını 
kutluyor.
Bursa Zihinsel 
Engelliler Demeği 
bünyesinde eğitim 
ve rehabilitasyon 
hizmeti veren 
özel Türe Eğitim 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi, 13. yılı 
nedeniyle bir et 
kinlik düzenliyor. 
27 Ekim 2014 
Pazartesi günü 
saat 14.oo’de, 
Türe Rehabilitas 
yon Merkezi’nde 
evlüt okutulup, 
ikramda bulunula
cak.

BYEGM

Bu gazete > 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı 15 Ekim 2014 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. ZEKİ TURAN

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK 
05353781800

SATIMK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR 

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

/%<r Q Q sky 'r" Btlasıet fllIMMyOUM .kiIuik^

3 $unExpress IŞjOnunjir

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 jSynıs Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 05816 08
WWW.burtvlnturtenn.com

6-7-8-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) 
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL

Açentolgmmz

etaliLcotn T0UY

25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 j[
26 Ekim Günübirlik Eskişehir QQ
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abani Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Sile Ağva 80 JL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL

Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

mailto:insankaynaklari@asilcelik.com.tr
http://WWW.burtvlnturtenn.com
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Cumhuriyetimizin 
91.Yıl anısına ve 
Amatör Spor Haftası 
(13-19 Ekim) 
nedeniyle Gemlik 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdür 
lüğü tarafindan 
düzenlenen Cumhu 
riyet Kupası 
Voleybol Müsabaka 

larının şampiyonu 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
oldu.
Şampiyonun belli 
olacağı ve son 
derece çekişmeli 
geçen maçta Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Devlet Hastanesini 
2-1 mağlup etti.

Baştan sona başa 
baş geçen mücadele 
de Milli Eğitim 
Müdürlüğü set 
vermeden yenmesi 
durumunda 
şampiyonluk ipini 
göğüsleyecekti. 
Ancak Devlet 
Hastanesinin 
Milli Eğitim

Müdürlüğünden bir 
set alması şampiyon 
olmasına yetti.
Gecenin son maçın
da ise Kaymakamlık, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığını 2-1 
mağlup ederek tur
nuva üçüncüsü 
oldu.
Kaymakam Cahit

Işık, “Güzel bir tur
nuva oldu, tüm 
takımlarımız baştan 
sona centilmence 
mücadele etti. 
Şampiyon olan 
Devlet Hastanesi’ni 
ve turnuvaya katılan 
tüm takımlanmızı 
tebrik ediyorum. 
Turnuvanın düzen

lenmesinde emeği 
geçen Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğümüze 
ve turnuva boyunca 
hakemlik görevini 
üstlenen arkadaşla 
rımıza teşekkür edi 
yorum” diyerek söz
lerini tamamladı.

Mesleki »e Teknik Anadolu Lisesi nde öğrenci seçimi yapıldı
Gemlik Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesinde öğrenci 
temsilcisi seçimi 
yapıldı.
Coşkulu ve renkli 
geçen seçim 
döneminde 
Cumhuriyetimizin 
demokrasi ile güçlen 
dirilmesi; öğrencile 
rimizde yerleşik bir 
demokrasi kültürü 
nün oluşturulması, 
hoşgörü ve çoğulcu
luk bilincinin 
geliştirilmesi, kendi 

kültürünü özüm
semiş, millî ve 
manevî değerlere 
bağlı, evrensel değer 
leri benimseyen 
nesillerin yetiştiril 
mesi; öğrencilere 
seçme, seçilme ve 
oy kullanma kültürü 
nün kazandırılması; 
katılımcı olma, 
iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği 
benimseyebilme ve 
kamuoyu oluştura
bilme becerilerinin 
kazandırılması amacı

pekiştirildi
Tüm öğrencilerin 
katılımı ile gerçek
leşen sonuçlarına 
göre oy dağılımı 
aşağıdaki gibi 
gerçekleşti:

12-A Ercan KATIRCI 
370 Oy
12-Z Uğur TOKYAY 
194 Oy
11-D Recep 
TOPARLAK 146 Oy

Seçim sonuçlarına 
göre 12-A sınıfından Ercan Katırcı, Teknik Anadolu temsilcisi olarak

Gemlik Mesleki ve Lisesi öğrenci seçildi.

Kamuda mesai saatleri değişiyor
Yaz saati uygula
masının sona erme
siyle saatler 26 
Ekim'de 04.00'ten 
itibaren 1 saat geri 
alınacak. Saatlerin 
geri alınması 
nedeniyle kamu 
kuramlarında mesai 
saatleri 08.00-12.00 
ile 12.30-16.30 
arasında değişecek. 
Türkiye'de, 1925'te 
çıkarılan Günün 
Yirmi Dört Saate

Taksimine Dair 
Kanuna dayalı 
olarak uygulanan 
yaz saati uygula
ması, 26 Ekim Pazar 
günü sona erecek. 
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla 31 Mart 
Pazartesi günü 
03.00'ten itibaren 1 
saat ileri alınan 
saatler, bu kez 26 
Ekim Pazar günü 
04.00'ten itibaren 1

saat geri alınacak. 
Türkiye'de yaz saati 
uygulaması ilkbahar
da başlıyor ve son
baharın ortasında

bitiyor. Böylece 7 ay 
süresince ileri saat 
uygulaması yapılıy
or. Saat değişimin
den beklenen fayda

ve tasarruf yaz saati 
uygulamasında 
gerçekleşiyor. Bütün 
bu değişimler, AB'de 
ki saat düzenleme
sine paralel yapılı 
yor. İlkbaharda 
başlayıp sonbaharın 
ortasında biten 7 
aylık uygulama ile 
800 milyon-1 milyar 
kilovatsaat arasında 
elektrik tasarrufu 
yapıldığı tahmin 
ediliyor. Bu tasarruf

miktarı orta ölçekli 
bir hidroelektrik 
santralin yıllık üre
timine karşılık 
geliyor.
İstanbul Valiliği, 
26 Ekim'de 
saatlerin geri alın
ması nedeniyle 
kamu kuramlarında 
mesai saatlerinin 
08.00-12.00 ile 
12.30-16.30 arasında 
değişeceğini 
açıkladı.
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91 ftl Cumhuriyet Koşusu lamamlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

91. Yıl Cumhuriyet Koşusu 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde düzen
lenen , 91. Yıl Cum 
huriyet Kros Koşusu 
4 ayrı kategoride 
gerçekleştirildi. 
Minik, Küçük, Yıldız 
ve Gençler kategori
lerinde kız- erkek 
takımları ile ayrı ayrı 
olmak üzere gerçek
leşen 91. Yıl 
Cumhuriyet Kros 
Koşusu, 349 sporcu 
öğrencinin katılımı 
ile gerçekleşti. 
2014-2015 Eğitim 
Öğretim Yılı Spor 
başlangıç tarihi 
olarak belirlenen 
aktivitede, müsa 
bakalara katılacak 
öğrenciler, İskele 
Meydam’nda top
landılar. Koşu yarış
malarını İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Ali Rıza Atlı da izle
di. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Spor 
Koordinatörü Yunus 
Emre Ünsal'ın yap

üçüncü oldu.tığı açılış konuş
masının ardından 
İstiklal Marşımız 
okundu. Öğrenciler 
koşacakları alanlara, 
mesafelerine göre 
start yerlerine 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı otobüs
leri ile taşınıp Özdi 
lek'te final yapıldı. 
Tüm kategorilerin 
Özdilek'te bittiği 
yarışlarda, Özdilek 
tarafından öğren

cilere kumanya 
dağıtıldı.
Beden Eğitim öğret
menleri ile hakemlik 
görevlerini gönüllü 
olarak özveri ile 
yerine getirdiler.
Koşularda;
Minik Kızlar kate
gorisinde Necla Bilgi 
(Çınar İO) birinci, 
Tuğba Nur Balcı 
(Şehit Cemal İO) 
ikinci, Havva Oğuz 
(Cumhuriyet) is

Minik Erkekler kate
gorisinde Dora 
Arslan (Özel Aykent 
İO) birinci, Emirhan 
Akçay (Çınar İO) 
ikinci, Yusufcan 
Calayır (Şehit Cemal 
İO) ise üçüncü oldu. 
Küçük Kızlar 
Kategorisinde 
Edanur Eren (Çınar 
İO) birinci, Gamze 
Bayat (Körfez İO) 

ikinci, Yıldız 
Adıyaman (Lale 
Kemal Kılıç İO) ise 
üçüncü oldu. 
Küçük Erkekler 
Kategorisinde İsmail 
Özkan (Şükrü Şenol 
İO) birinci, Mert 
Aydın (Şükrü Şenol 
İO) ikinci, Emircan 
Pektaş (Lale Kemal 
Kılıç İO) ise üçüncü 
oldu.

Yıldız Kızlar

Kategorisinde 
Nuriye Bilgin (Çınar 
O) birinci, Dilek 
özdemir (Körfez O.) 
ikinci, Semanur Eren 
(Çınar O.) ise 
üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler 
Kategorisinde Emin 
Güner (Ali Kütük O.) 
birinci, Salih Coşkun 
(Roda İmam Hatip 
O.) ikinci, Niyazi 
Çelik (Körfez O.) 
üçücü oldu.
Genç Kızlar kate
gorisinde Melike 
Yanar (Özel Hatem 
SML) birinci, 
Züleyha Koçak 
(Koca MTAL) ikinci, 
Kübra Duyar (Koza 
MTAL) üçüncü oldu. 
Genç Erkekler kate
gorisinde ise Halil 
İbrahim Taşdemir 
Anadolu İHL) birinci, 
Yusuf Şanlı (Gemlik 
AL) ikinci, Muharrem 
Yılmaz (Atatepe 
MTAL) ise üçüncü 
oldu.

Gemlik Kmez
nsimMî

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5004 

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
PEK YAKINDA: 

11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00 
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB 

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

5133321



GemlikKSrfez

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pas fa -Meşrubat-Çerez

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

&tfen Sanda/ye Giydirwe
Nifak Masası - ]foifan gösterisi

İnternetten Cnnh %ıpn- Snhne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmankr - Sürprizgösteriler 

www.gemlifeniilton.com 
facebook/miltondugun

W® -r » . yKK plus.google.com/miltondugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

«T Tel : 513 10 71 GEMLİK

4-2- yittik tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

I MATBAAC.LIKYAYINCILIKREKLAMCIUK ORGANA

FATURA #
SEVK İRSALİYESİ < 

f TAŞIMA İRSALİYESİ S 
GİDER MAKBUZU S 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP < 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM O 
PLAKET & KUPA S

MADALYA O
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ S 

HEDİYELİK EŞYA ®

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlifeniilton.com
plus.google.com/miltondugun


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^iram <̂^kr(3buman-

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM

SIHHII TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 
ürünleri TEL: O 224 514 31 64 FAK ; O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


SS HARA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 4 flO te 
^ HAFTAİÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI 4.UU V

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ*
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK / BURSA Tel: 0.224 512 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbsvdeemlak.com 
www.irfaninliiemlak.com

Günaydın Yapı Kooperatifi’ndeki muhaliflerin arsaları: satıldı.

Kıran kırana ihale
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SONBAHAR

Mevsimler değişiyor.
Aynı, dünyanın değiştiği, insanların 

değiştiği gibi.
Ancak, doğada bir denge var.
Doğadaki dengeyi insanoğlu 

değiştiriyor.
Bunu da doğayı, suları, bitki 

örtüsünü, atmosferi kirleterek yapıyor.
Sonbahar en sevdiğim mevsimlerden.
Devamı sayfa 4’de

Manastır’da bulunan Günaydın Yapı 
Kooperatifi’ndeki arsaların satışı büyük 
ilgi gördü. 58 bin 232 olarak belirlenen 
taban fiyat 90 bin ile 180 bin lira arasın
da değişti. Kıran kırana geçen ihalede 
alıcıların fazla olması nedeniyle 58 bin 
232 Hra olan taban fiyata karşın, arsalar 
92 bin 500 Hra ile 120 bin Hra arasında 
satıldı. Muhaliflerin arsalarından çoğu 
nu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yar 
dımcısı Nurettin Hocaoğlu aldı. Syf3’de

Özdilek sonunda

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan Endüs 
tri Meslek Lisesi’nin arka kısmına Özdilek 
tarafından yapılacak olan Kız İmam Hatip 
Lisesi 20 derslikli olacak. Haberi syf3’de

okula euet dedi

www.manastiremlakgemlik.com
TEL & FAK: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
I www.manastiremlak.sahibinden.com ■ www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
svdeemlak.com
nliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


S& HRunı BEinn atolvesi
■

 4-14 YAŞ ARASUÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Beyin 
Atölyesi

İkikkai eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
21>eka oyunları ile üretken/iğimiye/iğiiriyorum 

• Olaylara farklı açılardan bakmayı öğreniyorum. 
• 2beka oyun/arı ile OSilimi keşfediyorum

bp

HAFTADA 4 SAAT
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK B HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA
■I

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 

w için hizmetinizdeyiz.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Günaydın Yapı Kooperatifindeki muhaliflerin arsaları satıldı.

Kıran kırana ihale
Manastır’da bulunan Günaydın Yapı Kooperatifi’ndeki arsaların satışı 
büyük ilgi gördü. 58 bin 232 olarak belirlenen taban fiyat 90 bin ile 
180 bin lira arasında değişti. Muhaliflerin arsalarından çoğunu 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurettin Hocaoğlu aldı.,
Mustafa Emre ÖZGEN 
Günaydın Yapı 
Kooperatifi’nde 
muhaliflere ait 
arsalar, Bursa 
Kentsel Dönüşüm 
Başkanlığında 
yapılan satışta yeni 
sahiplerini buldu. 
Perşembe günü 
saat 14.oo’de Bursa 
Kentsel Dönüşüm 
Başkanı Bayram 
Okumuş gözeti
minde ilgili yasadan 
yararlanarak, konut 
yapmak isteyen 
Manastırdaki 
Günaydın Sitesi 
sakinleri ile yeni 
konut yapımına karşı 
çıkan ve konuyu 
hukuksal boyutlara 
taşıyan 11 daire 
sahibinin arsa pay

ları, 58 bin 232 lira 
değerle site sakinleri 
arasında satışa 
çıkarıldı.
11 parçalık arsaya 
25 alıcı çıktı.

KIRAN KIRANA 
İHALE

Kıran kırana geçen 
ihalede alıcıların 
fazla olması nedeniy 
le 58 bin 232 lira

olan taban fiyata 
karşın, arsalar 92 bin 
500 lira ile 120 bin 
lira arasında satıldı.

SATIŞTA ÇEKİŞME 
En büyük çekişme

ise A2/18 no’lu arsa
da yaşandı.
Satışta muhaliflerin 
arsalarının çoğunu 
satın alan Nurettin 
Hocaoğlu ile bir 
kooperatif yöneticisi 
çekişti.
Hocaoğlu, arsaya 
180 bin liraya kadar 
çıkarınca yönetici 
182 bin 500 lira fiyat 
verince arsanın 
sahibi oldu.
Öte yandan, yeni 
binaları yapacak 
olan Vizyon Yapı 
firması ise ihalede 
iki hisseli arsayı 
satın aldı.
Açık artırma sonucu 
ihaleyi kazanan site 
maliklerine 
Kurumdan tebligat 
yaptıktan sonra

bedellerin bir 
hafta içinde 
muhalif arsa 
sahiplerinin hesap 
larına ödemesi 
gerekiyor.
Ödemeyenlerin 
satışları düşerek 
kalan arsalar 
yeniden satışa 
çıkarılacak. 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanmak isteyen 
ön projeleri 
hazırlanan 
Günaydın Yapı 
Sitesi arsalarının 
taban fiyattan 
yukarıda satıl 
ması, bir çok 
katılımcı 
arasında şok 
yaşanmasına 
neden oldu.

Özdilek’e üçüncü İmam Hatip Okulu’nu yaptırıyorlar.

Özdilek sonunda okula evet dedi
Yeni Kız İmam Hatip 
Lisesi protokolü Vali 
Münir Karaloğlu, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Özdilek Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek 
arasında imzalandı. 
Valilik makamında 
organize edilen 
törene, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran da 
katıldı.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde bulu
nan Endüstri Meslek 
Lisesi’nin arka kıs
mına yapılacak olan 
Kız İmam Hatip 
Lisesi 20 derslikli 
olacak, özdilek 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
özdilek, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu’nun 
protokoldeki isteğini 
kırmayarak okul ile 
aynı anda bitecek 
çok amaçlı salonun 

da sözünü verdi.
Kız İmam Hatip 
Lisesi’nin temeli 
Aralık ayında atıla
cak. Okulun 2015- 
2016 eğitim öğretim 
yılına yetişmesi 
planlanıyor.
Törende konuşan 
Özdilek A.Ş. Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, bir 
marka olarak 6 bin 
500 kişiyi istihdam 
ettiklerini belirterek, 
Özdilek’in yılda 40 
milyon liralık havlu 
ihracatı yaptığını, 
100 milyon lira vergi 
verip, 100 milyon 
lira da personele 
harcadığını söyledi. 
Gemlik’te yapacak
ları okulun firma 
adına yaptırılan 8. 
Okul olacağını hatır
latan özdilek, Eğiti 
min anlam ve önem
ine de değinerek, 
“Biz tüm bunları 
devletin bekası, 
Allah’ın bize verdiği 
sağlık ve mutluluk

üzerine yapıyoruz. 
Eğitilmiş insan 
gibisi yoktur. Gele 
cek kuşaklara ne 
kadar fazla eğitimli 
insan yetiştirirsek 
bizler o kadar mutlu 
olacağız. Kayıt içi 
işletme sayısı art
tıkça bu desteklerin 
de artacağını umu 
yorum. Gemlik’e 
şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun’’ 
diye konuştu.
Hüseyin Özdilek, 
yaptıracakları okula 
merhum kayınpederi 

ve kayınvalidesi 
Hacı Cevdet Mayruk 
ve Hacı Aynur 
Mayruk ismini vere
ceklerini sözlerine 
ekledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, son 
üç yıl içinde yaptık
ları girişimler saye 
sinde, özel sektör 
işbirliği ile 7. Okul 
protokolünü de 
imzaladıklarını ifade 
ederek, Gemlik’te 60 
kişilik olan sınıf 
mevcutlarının aldığı
na dikkat çekti.

Hayırsever işadamla 
rı, kurum ve kuru
luşlara bir kez daha 
teşekkür eden 
Belediye Başkam 
Refik Yılmaz, 
Hüseyin Özdilek ve 
Özdilek firması aile
sine de teşekkür 
etti.
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’da pro
tokol imza töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
si’nin eğitime yöne
lik katkılarını överek, 

hayırsever işadam 
ları sayesinde 
Bursa’nın 350 
milyon liralık eğitim 
desteğine kavuş
tuğunu anlattı. 
Özdilek firmasının 
Bursa’dan çıktığını 
ancak Türkiye’ye 
mal olmuş bir marka 
haline geldiğini 
bildiren Münir 
Karaloğlu, “Özdilek 
Bursa’nın öz değeri 
bir firmadır. Kendile 
rine 8. okulları için 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık da, ilçeye 
okul kazandıran 
tüm kişi, kurum ve 
kuruluşların yanı 
sıra Hüseyin 
özdilek’e de 
teşekkür ederek, 
Gemlik’in eğitim ve 
öğretimde örnek ola
cak gelişiminin 
hayırsever işadam 
lan sayesinde 
devam ettiğini vur
guladı.
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Güne Bakış Bu göriinlü Gemlik'e iiakışmıııor
Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

SONBAHAR
Her mevsimin kendine göre güzel

liği olmasına karşın, ben sonbahar ile 
ilkbahara hayranım.

Sabahın erken saatinde kalkıp, 
Tarçın He tur atarken, Haydariye 
Köyü’nde öğretmenlik yaptığım gün
lerdeki bitki örtüsü geliyor aklıma.

O yıllarda Haydariye ye yürüyerek 
çıkar, sonbahar kış, ilkbahar ayların
da, kamyon olmazsa yürüyerek 
inerdik Kumla ‘ya...
Kimi orman bitki örtüsünden geçer, 

kimi de makilikler arasından.
Kesilerek tahrip edilmiş tarlalar o 

bitki örtüsü görüntüsünde zavallı 
kalırlardı.

Umurbey’ in zeytininin yeşilini, 
duvarlardaki sarmaşıkların sarar
masını, yerdeki bitki örtüsü bile 
insanın içine bir ferahlık veriyor.

Bugünlerde doğa kızıla boyandı.
Günde bir saate yakın dallarda 

sarardıktan sonra kızıla dönüşen 
yaprakların bahçede düştüğü nü 
izliyorum.

Yaprakların düştüğü yerler bile bir 
Monet’in tablosunu andırıyor..

Paçalarım yağmurdan ıslanan 
yapraklarla sırılsıklam oluyor.

Yine de aldırmıyorum.
Ayak derilerim kırışıyor, üşüdüğümü 

’rnsseYûgrmde dönüyorum evime.
Dün gece yağan yağmur sabaha 

karşı durdu.
Bu yazıyı geç yazıyorum.
Havlayan köpek sesleriyle 

uyandığımda ortalık saat 7.00 
olmasına karşın kapkaranlıktı.

Kış mevsimin yaklaştığının günlerin 
kısıldığının belirtisi bu..
Bir yağmur, bir güneş ve gün başlıy

or..
Biliyorum bu saatlerde Gemlik’te 

sabah hareketffiiği başladı.
İşyerleri açılıyor.
Sabah lokantaları, börekçiler, pas

taneler çoktan açıldı.
Merkez gazete bayi kolileri açarak 

raflara dizdi.
İstiklal Caddesindeki ara pasajlarda

ki çaya ocağı mis gibi kokan çayını 
demleyerek servise başladı.

Simidini, börek ve poğaçasını alan
lar, hem günlük gazetelerini okuyor, 
'nem de çayınryudurrfıuyorum.

'Atıydı öısun 'diyorum'oura'aan..
Bir sonbahar günü, bilgi sayarımın 

başında duygularımı paylaşıyorum 
okurlarımla.

Sonra kulaklarıma sonbahar 
şarkıları geliyor.

Sonbahar’ın hüznü şarkılarına da 
yansımıştır.

Dallarından dökülen yapraklar gibi 
şarkılarda hüzün doludur.

Yağmurlu bir sonbahar günü, bulut
lar ağlar, dökülen yapraklar ağlar, 
şarkılar ağlar, sevenler ağlar.

Sonbahar hüzün ayıdır, ayrılık 
ayıdır.Aman dikkat..

Mustafa Emre ÖZGEN 
Çarşı Deresi’nin son 
bulduğu, iki sahil 
şeridinin birleştiği 
noktada bulunan 
trafo, dış cephesin
deki bakımsızlık 
nedeniyle çirkin 
bir görüntü oluştu
ruyor.
Hükümet Konağı’nın 
tam karşısında bulu
nan, vatandaşların 
yoğunlukla uğradığı 
çay bahçelerinin 
hemen yanında yer 
alan trafo, bakım 
sizliği nedeniyle 
Gemlik’e yakış
mayan bir görüntü 
sergiliyor.
Bazı yerlerde dış 
cephelerinde çeşitli 
manzaralar gibi süs 
lemeler bulunan tra 
folara karşın ilçe

Bilineli işlöiu ımıtlı aile ıniisi tMitıltı
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünün İlçe 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlik
te organize ettiği, 
“Bilinçli Toplum, 
Mutlu Aile” projesi 
protokol üyelerinin 
yanı sıra sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri, muhtar
lar, okul müdürleri 
ve öğretmenlere 
tanıtıldı. Toplum 
Destekli polisler 
tarafından uyuşturu
cu ile mücadele kap
samında uygula
maya konulan pro
jenin eğitim ve öğre
tim dönemi boyunca 
ilk ve ortaokul 
öğrencilerinin yanı 
sıra ailelerin de bil
inçlendirilmesini 
hedeflediği açık
landı.
Kaymakam Cahit 
Işık, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan ve 
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ahmet

mizin merkez nokta 
sındaki trafo bakım
sızlık nede niyle hoş

olmayan bir görüntü 
sergi lerken, bu 
çirkin görüntüye

karşı na sil bir 
çözüm bulunacağı 
merak konusu.

Dedetürk’ün de 
katıldığı proje tanı 
tim toplantısı Ayşe 
Ziver Karataş llkoku 
lu Toplantı Salonu’n 
da yapıldı.
Muhtarlar, Sivil Top 
lum örgütü Yöneti 
çileri, Okul Müdürle 
ri ve öğretmenlere 
yönelik tanıtım top 
lantısında ilk olarak 
Toplum Destekli 
Polis Büro Amiri 
Komiser Bahattin 
Taş konuştu. 6-7 bin 
öğrencinin yanı sıra 
ailelerinin hedeflen 
diği proje kapsamın
da öğrenci ve velile 
re uyuşturucu ile 
mücadele, çözüm 
üretme, yardım alın
abilecek kuruluşlar, 
madde bağımlılığı 
nın tanımı ve madde 
bağımlılığına yol 
açan ürünler, bilinç 
lendirme, sorumlu
luk ve sevgi konu 
sunda bilgiler verile

ceğini ifade eden 
Bahattin Taş, 
AMATEM, ÇAMA 
TEM, YEŞİLAY, 
MÜFTÜLÜK gibi 
kuramların yanı sıra, 
psikolojik ve danış
manlık desteklerinin 
de proje kapsamın
da yer aldığını 
söyledi. 
Türkiye Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme 
Merkezi (TUBİM) İl 
Temsilcisi Polis 
Memuru Haşan 
Uyar’da, uyuşturucu 
koordinasyon kuru
lunun proje kap
samındaki görevleri 
ile TUBİM’in çalışma 
şeklini anlattı. 
Psikolojik Danışman 
Rauf Koçaş’ta, 
öğrenci ve velilere 
yönelik proje kap
samındaki yol hari
tasını masaya 
yatırdı.
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, projeyi

desteklediklerini 
vurgulayarak, 
destek veren 
herkese teşekkür 
etti. Bilinçli ailelerin 
zaten bu projeye 
katkı vereceğini 
bildiğini açıklayan 
Cahit Işık, önemli 
olanın risk grubun
daki hedef kitleler 
olduğuna dikkat 
çekti. 
Kaymakamı Işık, 
projenin kitle
selleşmesi için 
herkesin üzerine 
düşen görevi 
yerine getirmesi 
gerektiğine işaret 
etti.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin’de, her okul
dan sorumlu ekipler 
oluşturulduğunu 
anlatarak, ayrıca her 
gün bir okulun lokal 
olarak belirlenip, 
çevresiyle birlikte 
denetlendiğini bildir
di. önemli olanın 
çocuklarımızın 
güvenliği olduğunu 
açıklayan Ramiz 
Erçetin, tanıtım 
toplantısı sonrasın
da Bilinçli Toplum 
Mutlu Aile Projesi 
nin uygulamaya 
konulacağını sözle 
rine ekledi.
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Saadet Partisi İlçe Divan toplantısı yapıldı
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Eylül ayı çahşmala 
nmn ele alındığı ilçe 
divan toplantısını 
büyük bir katılımla 
gerçekleştildi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilat 
Lokalinde yapılan 
toplantıya İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Birim 
Başkanlar), ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
çok sayıda partili ve 
toplantı sonunda 
partililere eğitim ver 
mek üzere il Başkan 
yardımcısı Salih 
Berber'de katıldı. 
Toplantıda ilk olarak 
birim başkanlık
larının faaliyet 
raporları dinlendi. 
Daha sonra söz alan 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
IŞID'in Kobaniye

saldırması bunun 
üzerine çıkartılan 
tezkere ve en son 
gündeme gelen 
Peşkermenin sınır
larımız içinden 
geçerek Kobaniye 
destek amaçlı 
gönderilmesi gibi 
konularda açıklama 
yaptı.
”B izlerin bildiği ve 
yıllarca anlatmaya 
çalıştığımız büyük 
İsrail projesi için 
siyonistler tarafın
dan yapılmış olan 
plan işlemeye

devam etmektedir. 
Plan doğrultusunda 
siyonistler İslam 
Çoğrafyasını hemde 
hiç ellerini sürme
den, müslümanlan 
birbirine vurdurarak 
bölmek amacındadır 
ve tüm yolları dene
meye devam etmek
tedir. Irak'ta olduğu 
gibi amerika ve 
İsrail'in aynı oyun- 
lan Suriye üzerinde 
de oynamaya devam 
ettiği ve bu oyunda 
ülkemizide kullanıp 
geleceklerinin

temelini inşa etmeye 
çalıştıkları aşikardır. 
Maalesef şu anki 
AKP hükümeti 
bu oyunu göre
memektedir.
Bir yandan ülke 
m izde çıkan sokak 
olayları ve başkal 
diri, bir yandan 
Suriye'de olanlar 
resmen şu anki 
hükümetin ve 
Cumhurbaşkanı 'nın 
yanlış siyasetin 
den kaynaklanmak
tadır." Bizlere düşen 
görev ne pahasına 
olursa olsun 
siyonistlerinin bu 
amacını engelemek 
için çalışmak ve 
halkımızı sürekli 
bigilendirmektir" 
dedi.
il Başkan yardımcısı 
Salih Berber 
Toplantının son 
kısmında teşkilata 
eğitim verdi.

Otomobil ve 
beyaz eşyada 
OTV indirimi 

Meliyor
Bütçe görüşmeleri 
Komisyon’da 
başladı. Bütçeyi 
‘muhacirlere ve 
mazlumlara sahip 
çıkan bütçe’ olarak 
tanımlayan 
Şimşek’in yaptığı 
sunuma göre yeni 
yılda çevreyi az kir
leten otonun ve 
beyaz eşyanın ver
gisi düşecek. 
Çevre kirliliğini 
azaltma ve enerji 
verimliliğinin 
sağlanması 
amacıyla 3 ayaklı 
çalışma yürütülüy
or. Isı yalıtımının 
teşvik edilmesi 
amacıyla yalıtım 
yaptırmak isteyen
lere, alacakları 
ürünler için taksit 

kolaylığı 
sağlanacak. Enerji 
tüketiminde cimri 
beyaz eşyaların 
kullanılmasının 
yaygınlaştırılması 
amacıyla 
verimlilik sınıfına 
göre ÖTV oranları 
farklılaşacak. 
Üçüncü olarak ise 
karbondioksit 
salınımı düşük olan 
araçlara vergi teşvi
ki gelecek. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek’in dün 
Komisyon’da yap
tığı 2015 bütçe 
sunumuna göre 
tasarrufları 
özendirmek 
amacıyla vergi sis
temi de gözden 
geçirilecek.

TR-16-K015606 NOLU İŞLETME KAYIT 
BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MUSTAFA MERT

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK I
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

GemlikKRrfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ «- TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

Di, Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Syruı Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 05816 08 
WWW.burtvlnturizm.com

L™. 0 sxytUKMMYOUM »htino^

0 Sunbpress fyOnuruir

Acentolonmız

Miçom JOLLJ

mika İTTİ

6-7-8-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) .
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı r
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 TLjjy
26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

http://WWW.burtvlnturizm.com
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BaslıetfMl Kartalar C Cnkı nadan haslaılı
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
Kadınlar C Grubu 
Maçları Gemlik’te 
yapılıyor.
Bir süredir ilçenin 
bazı noktalarına yer
leştirilen afişlerle 
duyurusu yapılan 
karşılaşmalardan ilk 
ikisi dün Gemlik 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
gerçekleşti. 
2014-2015 Sezonu 
Kadınlar Türkiye 
Kupası eleme grubu 
mu sabaha) arın da 
Osmaniye 
Gençlik ve Hatay 
Büyükşehir 
Belediyesi C Grubu 
mücadelesinde karşı 
karşıya geldi.
Kerem Baki, Murat 
Turan ve Turgut 
Işık’ın yönettiği maç 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi’nin 46- 
71’lik üstünlüğü ile 
sona erdi. 
Karşılaşmanın en 
Değerli Oyuncusu 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi adına 15 
sayı, 6 ribaund ve 1 
asistle oynayan 
Christi Michelle 
Thomas seçildi. 
Günün ikinci maçı

ise 18.00’de 
başlayan ve hakem
ler Sertan Kırklar, 
Tahsin Kuzu, Yiğit 
Emre Şimşek tarafın

dan yönetilen 
İstanbul Üniversitesi 
BGD ile Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

karşılaşmasıydı.
İstanbul Üniversitesi 
BGD, Mersin BŞB’yi 
68-65 mağlup ederek 
maçın galibi oldu.

Karşılaşmanın en 
değerli oyuncusu 
İstanbul Üniversitesi 
B.G.D adına 16 sayı,

10 ribaund ve 
1 asistle oynayan 
Court ney Lynne 
Paris seçildi.

UEFfl'ya başvurdular... Maç tekrar edilsin'
Sporting, Schalke 04 
maçının tekrar edil 
mesi için UEFA’ya 
başvurdu. 
Şampiyonlar Ligi G 
Grubu üçüncü 
maçında Schalke 04, 

evinde konuk ettiği 
Sporting Lizbon’u 
son dakikada gelen 
penaltı golüyle 4-3 
mağlup etmişti.
Ancak verilen 
penaltının yankıları 

hâlâ sürüyor. 
Schalke 04’ten 
yapılan açıklamada, 
Sporting’in penaltı 
pozisyonun haksız 
olduğu gerekçesiyle 
UEFA’dan maçın

tekrar edilmesi için 
talepte bulunduğu 
ifade edildi. Rus 
hakem Sergei 
Karasev, Sportingli 
Jonathan Silva’nın 
suratına çarpan

topu el olarak 
yorumlamış ve

penaltı noktasını 
göstermişti.

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5005 

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)

İIİKİMUİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN 

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB 

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

513 33 21
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MILTON L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 1 W
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V 1

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI jFir ■■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 7 I fil
Pustu -Meşrubut- Çerez i ■■
Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme Jr
Nikah Masası - Volkan yösferisi

İnternetten Cnnh Snhne - Işıkgösterisi
tâ Servis ve ekipntnninr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlihmilton.com 
facebook/miltondugunW* -• Pİus-SoogIe.com/miIton<lugun

: Hükümet Konaği karşisi
. y Tel : 513 10 71 GEMLİK

M FATURA •
SEVK İRSALİYESİ •

TAŞIMA İRSALİYESİ •
WW^S GİDER MAKBUZU •

4 «elifi»-

4-2- tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

matbmciukyayinc.^^

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN < 

KARTVİZİT & KAŞE < 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA O

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ < 

HEDİYELİK EŞYA e

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlihmilton.com
SoogIe.com/miIton%253clugun
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
SEjıgifi^irauı Çöıanm

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

ÜRÜNLERİ TEL: O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


SS HARA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 4 flO te 
^ HAFTAİÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI 4.UU V

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ*
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK / BURSA Tel: 0.224 512 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

|Kuruluş:1973|

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbsvdeemlak.com 
www.irfaninliiemlak.com

Günaydın Yapı Kooperatifi’ndeki muhaliflerin arsaları: satıldı.

Kıran kırana ihale
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SONBAHAR

Mevsimler değişiyor.
Aynı, dünyanın değiştiği, insanların 

değiştiği gibi.
Ancak, doğada bir denge var.
Doğadaki dengeyi insanoğlu 

değiştiriyor.
Bunu da doğayı, suları, bitki 

örtüsünü, atmosferi kirleterek yapıyor.
Sonbahar en sevdiğim mevsimlerden.
Devamı sayfa 4’de

Manastır’da bulunan Günaydın Yapı 
Kooperatifi’ndeki arsaların satışı büyük 
ilgi gördü. 58 bin 232 olarak belirlenen 
taban fiyat 90 bin ile 180 bin lira arasın
da değişti. Kıran kırana geçen ihalede 
alıcıların fazla olması nedeniyle 58 bin 
232 Hra olan taban fiyata karşın, arsalar 
92 bin 500 Hra ile 120 bin Hra arasında 
satıldı. Muhaliflerin arsalarından çoğu 
nu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yar 
dımcısı Nurettin Hocaoğlu aldı. Syf3’de

Özdilek sonunda

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde bulunan Endüs 
tri Meslek Lisesi’nin arka kısmına Özdilek 
tarafından yapılacak olan Kız İmam Hatip 
Lisesi 20 derslikli olacak. Haberi syf3’de

okula euet dedi

www.manastiremlakgemlik.com
TEL & FAK: 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com
I www.manastiremlak.sahibinden.com ■ www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
svdeemlak.com
nliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak


S& HRunı BEinn atolvesi
■

 4-14 YAŞ ARASUÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

Beyin 
Atölyesi

İkikkai eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
21>eka oyunları ile üretken/iğimiye/iğiiriyorum 

• Olaylara farklı açılardan bakmayı öğreniyorum. 
• 2beka oyun/arı ile OSilimi keşfediyorum

bp

HAFTADA 4 SAAT
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK B HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA
■I

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 

w için hizmetinizdeyiz.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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Günaydın Yapı Kooperatifindeki muhaliflerin arsaları satıldı.

Kıran kırana ihale
Manastır’da bulunan Günaydın Yapı Kooperatifi’ndeki arsaların satışı 
büyük ilgi gördü. 58 bin 232 olarak belirlenen taban fiyat 90 bin ile 
180 bin lira arasında değişti. Muhaliflerin arsalarından çoğunu 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nurettin Hocaoğlu aldı.,
Mustafa Emre ÖZGEN 
Günaydın Yapı 
Kooperatifi’nde 
muhaliflere ait 
arsalar, Bursa 
Kentsel Dönüşüm 
Başkanlığında 
yapılan satışta yeni 
sahiplerini buldu. 
Perşembe günü 
saat 14.oo’de Bursa 
Kentsel Dönüşüm 
Başkanı Bayram 
Okumuş gözeti
minde ilgili yasadan 
yararlanarak, konut 
yapmak isteyen 
Manastırdaki 
Günaydın Sitesi 
sakinleri ile yeni 
konut yapımına karşı 
çıkan ve konuyu 
hukuksal boyutlara 
taşıyan 11 daire 
sahibinin arsa pay

ları, 58 bin 232 lira 
değerle site sakinleri 
arasında satışa 
çıkarıldı.
11 parçalık arsaya 
25 alıcı çıktı.

KIRAN KIRANA 
İHALE

Kıran kırana geçen 
ihalede alıcıların 
fazla olması nedeniy 
le 58 bin 232 lira

olan taban fiyata 
karşın, arsalar 92 bin 
500 lira ile 120 bin 
lira arasında satıldı.

SATIŞTA ÇEKİŞME 
En büyük çekişme

ise A2/18 no’lu arsa
da yaşandı.
Satışta muhaliflerin 
arsalarının çoğunu 
satın alan Nurettin 
Hocaoğlu ile bir 
kooperatif yöneticisi 
çekişti.
Hocaoğlu, arsaya 
180 bin liraya kadar 
çıkarınca yönetici 
182 bin 500 lira fiyat 
verince arsanın 
sahibi oldu.
Öte yandan, yeni 
binaları yapacak 
olan Vizyon Yapı 
firması ise ihalede 
iki hisseli arsayı 
satın aldı.
Açık artırma sonucu 
ihaleyi kazanan site 
maliklerine 
Kurumdan tebligat 
yaptıktan sonra

bedellerin bir 
hafta içinde 
muhalif arsa 
sahiplerinin hesap 
larına ödemesi 
gerekiyor.
Ödemeyenlerin 
satışları düşerek 
kalan arsalar 
yeniden satışa 
çıkarılacak. 
Kentsel Dönüşüm 
Yasası’ndan yarar
lanmak isteyen 
ön projeleri 
hazırlanan 
Günaydın Yapı 
Sitesi arsalarının 
taban fiyattan 
yukarıda satıl 
ması, bir çok 
katılımcı 
arasında şok 
yaşanmasına 
neden oldu.

Özdilek’e üçüncü İmam Hatip Okulu’nu yaptırıyorlar.

Özdilek sonunda okula evet dedi
Yeni Kız İmam Hatip 
Lisesi protokolü Vali 
Münir Karaloğlu, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ve 
Özdilek Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek 
arasında imzalandı. 
Valilik makamında 
organize edilen 
törene, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran da 
katıldı.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde bulu
nan Endüstri Meslek 
Lisesi’nin arka kıs
mına yapılacak olan 
Kız İmam Hatip 
Lisesi 20 derslikli 
olacak, özdilek 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
özdilek, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu’nun 
protokoldeki isteğini 
kırmayarak okul ile 
aynı anda bitecek 
çok amaçlı salonun 

da sözünü verdi.
Kız İmam Hatip 
Lisesi’nin temeli 
Aralık ayında atıla
cak. Okulun 2015- 
2016 eğitim öğretim 
yılına yetişmesi 
planlanıyor.
Törende konuşan 
Özdilek A.Ş. Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, bir 
marka olarak 6 bin 
500 kişiyi istihdam 
ettiklerini belirterek, 
Özdilek’in yılda 40 
milyon liralık havlu 
ihracatı yaptığını, 
100 milyon lira vergi 
verip, 100 milyon 
lira da personele 
harcadığını söyledi. 
Gemlik’te yapacak
ları okulun firma 
adına yaptırılan 8. 
Okul olacağını hatır
latan özdilek, Eğiti 
min anlam ve önem
ine de değinerek, 
“Biz tüm bunları 
devletin bekası, 
Allah’ın bize verdiği 
sağlık ve mutluluk

üzerine yapıyoruz. 
Eğitilmiş insan 
gibisi yoktur. Gele 
cek kuşaklara ne 
kadar fazla eğitimli 
insan yetiştirirsek 
bizler o kadar mutlu 
olacağız. Kayıt içi 
işletme sayısı art
tıkça bu desteklerin 
de artacağını umu 
yorum. Gemlik’e 
şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun’’ 
diye konuştu.
Hüseyin Özdilek, 
yaptıracakları okula 
merhum kayınpederi 

ve kayınvalidesi 
Hacı Cevdet Mayruk 
ve Hacı Aynur 
Mayruk ismini vere
ceklerini sözlerine 
ekledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, son 
üç yıl içinde yaptık
ları girişimler saye 
sinde, özel sektör 
işbirliği ile 7. Okul 
protokolünü de 
imzaladıklarını ifade 
ederek, Gemlik’te 60 
kişilik olan sınıf 
mevcutlarının aldığı
na dikkat çekti.

Hayırsever işadamla 
rı, kurum ve kuru
luşlara bir kez daha 
teşekkür eden 
Belediye Başkam 
Refik Yılmaz, 
Hüseyin Özdilek ve 
Özdilek firması aile
sine de teşekkür 
etti.
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu’da pro
tokol imza töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediye 
si’nin eğitime yöne
lik katkılarını överek, 

hayırsever işadam 
ları sayesinde 
Bursa’nın 350 
milyon liralık eğitim 
desteğine kavuş
tuğunu anlattı. 
Özdilek firmasının 
Bursa’dan çıktığını 
ancak Türkiye’ye 
mal olmuş bir marka 
haline geldiğini 
bildiren Münir 
Karaloğlu, “Özdilek 
Bursa’nın öz değeri 
bir firmadır. Kendile 
rine 8. okulları için 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık da, ilçeye 
okul kazandıran 
tüm kişi, kurum ve 
kuruluşların yanı 
sıra Hüseyin 
özdilek’e de 
teşekkür ederek, 
Gemlik’in eğitim ve 
öğretimde örnek ola
cak gelişiminin 
hayırsever işadam 
lan sayesinde 
devam ettiğini vur
guladı.
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Güne Bakış Bu göriinlü Gemlik'e iiakışmıııor
Kadri GÜLER
kadri_guler(g)hotmail. com

SONBAHAR
Her mevsimin kendine göre güzel

liği olmasına karşın, ben sonbahar ile 
ilkbahara hayranım.

Sabahın erken saatinde kalkıp, 
Tarçın He tur atarken, Haydariye 
Köyü’nde öğretmenlik yaptığım gün
lerdeki bitki örtüsü geliyor aklıma.

O yıllarda Haydariye ye yürüyerek 
çıkar, sonbahar kış, ilkbahar ayların
da, kamyon olmazsa yürüyerek 
inerdik Kumla ‘ya...
Kimi orman bitki örtüsünden geçer, 

kimi de makilikler arasından.
Kesilerek tahrip edilmiş tarlalar o 

bitki örtüsü görüntüsünde zavallı 
kalırlardı.

Umurbey’ in zeytininin yeşilini, 
duvarlardaki sarmaşıkların sarar
masını, yerdeki bitki örtüsü bile 
insanın içine bir ferahlık veriyor.

Bugünlerde doğa kızıla boyandı.
Günde bir saate yakın dallarda 

sarardıktan sonra kızıla dönüşen 
yaprakların bahçede düştüğü nü 
izliyorum.

Yaprakların düştüğü yerler bile bir 
Monet’in tablosunu andırıyor..

Paçalarım yağmurdan ıslanan 
yapraklarla sırılsıklam oluyor.

Yine de aldırmıyorum.
Ayak derilerim kırışıyor, üşüdüğümü 

’rnsseYûgrmde dönüyorum evime.
Dün gece yağan yağmur sabaha 

karşı durdu.
Bu yazıyı geç yazıyorum.
Havlayan köpek sesleriyle 

uyandığımda ortalık saat 7.00 
olmasına karşın kapkaranlıktı.

Kış mevsimin yaklaştığının günlerin 
kısıldığının belirtisi bu..
Bir yağmur, bir güneş ve gün başlıy

or..
Biliyorum bu saatlerde Gemlik’te 

sabah hareketffiiği başladı.
İşyerleri açılıyor.
Sabah lokantaları, börekçiler, pas

taneler çoktan açıldı.
Merkez gazete bayi kolileri açarak 

raflara dizdi.
İstiklal Caddesindeki ara pasajlarda

ki çaya ocağı mis gibi kokan çayını 
demleyerek servise başladı.

Simidini, börek ve poğaçasını alan
lar, hem günlük gazetelerini okuyor, 
'nem de çayınryudurrfıuyorum.

'Atıydı öısun 'diyorum'oura'aan..
Bir sonbahar günü, bilgi sayarımın 

başında duygularımı paylaşıyorum 
okurlarımla.

Sonra kulaklarıma sonbahar 
şarkıları geliyor.

Sonbahar’ın hüznü şarkılarına da 
yansımıştır.

Dallarından dökülen yapraklar gibi 
şarkılarda hüzün doludur.

Yağmurlu bir sonbahar günü, bulut
lar ağlar, dökülen yapraklar ağlar, 
şarkılar ağlar, sevenler ağlar.

Sonbahar hüzün ayıdır, ayrılık 
ayıdır.Aman dikkat..

Mustafa Emre ÖZGEN 
Çarşı Deresi’nin son 
bulduğu, iki sahil 
şeridinin birleştiği 
noktada bulunan 
trafo, dış cephesin
deki bakımsızlık 
nedeniyle çirkin 
bir görüntü oluştu
ruyor.
Hükümet Konağı’nın 
tam karşısında bulu
nan, vatandaşların 
yoğunlukla uğradığı 
çay bahçelerinin 
hemen yanında yer 
alan trafo, bakım 
sizliği nedeniyle 
Gemlik’e yakış
mayan bir görüntü 
sergiliyor.
Bazı yerlerde dış 
cephelerinde çeşitli 
manzaralar gibi süs 
lemeler bulunan tra 
folara karşın ilçe

Bilineli işlöiu ımıtlı aile ıniisi tMitıltı
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünün İlçe 
Kaymakamlığı, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlik
te organize ettiği, 
“Bilinçli Toplum, 
Mutlu Aile” projesi 
protokol üyelerinin 
yanı sıra sivil 
toplum örgütü 
yöneticileri, muhtar
lar, okul müdürleri 
ve öğretmenlere 
tanıtıldı. Toplum 
Destekli polisler 
tarafından uyuşturu
cu ile mücadele kap
samında uygula
maya konulan pro
jenin eğitim ve öğre
tim dönemi boyunca 
ilk ve ortaokul 
öğrencilerinin yanı 
sıra ailelerin de bil
inçlendirilmesini 
hedeflediği açık
landı.
Kaymakam Cahit 
Işık, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz, İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan ve 
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ahmet

mizin merkez nokta 
sındaki trafo bakım
sızlık nede niyle hoş

olmayan bir görüntü 
sergi lerken, bu 
çirkin görüntüye

karşı na sil bir 
çözüm bulunacağı 
merak konusu.

Dedetürk’ün de 
katıldığı proje tanı 
tim toplantısı Ayşe 
Ziver Karataş llkoku 
lu Toplantı Salonu’n 
da yapıldı.
Muhtarlar, Sivil Top 
lum örgütü Yöneti 
çileri, Okul Müdürle 
ri ve öğretmenlere 
yönelik tanıtım top 
lantısında ilk olarak 
Toplum Destekli 
Polis Büro Amiri 
Komiser Bahattin 
Taş konuştu. 6-7 bin 
öğrencinin yanı sıra 
ailelerinin hedeflen 
diği proje kapsamın
da öğrenci ve velile 
re uyuşturucu ile 
mücadele, çözüm 
üretme, yardım alın
abilecek kuruluşlar, 
madde bağımlılığı 
nın tanımı ve madde 
bağımlılığına yol 
açan ürünler, bilinç 
lendirme, sorumlu
luk ve sevgi konu 
sunda bilgiler verile

ceğini ifade eden 
Bahattin Taş, 
AMATEM, ÇAMA 
TEM, YEŞİLAY, 
MÜFTÜLÜK gibi 
kuramların yanı sıra, 
psikolojik ve danış
manlık desteklerinin 
de proje kapsamın
da yer aldığını 
söyledi. 
Türkiye Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme 
Merkezi (TUBİM) İl 
Temsilcisi Polis 
Memuru Haşan 
Uyar’da, uyuşturucu 
koordinasyon kuru
lunun proje kap
samındaki görevleri 
ile TUBİM’in çalışma 
şeklini anlattı. 
Psikolojik Danışman 
Rauf Koçaş’ta, 
öğrenci ve velilere 
yönelik proje kap
samındaki yol hari
tasını masaya 
yatırdı.
Kaymakam Cahit 
Işık’ta, projeyi

desteklediklerini 
vurgulayarak, 
destek veren 
herkese teşekkür 
etti. Bilinçli ailelerin 
zaten bu projeye 
katkı vereceğini 
bildiğini açıklayan 
Cahit Işık, önemli 
olanın risk grubun
daki hedef kitleler 
olduğuna dikkat 
çekti. 
Kaymakamı Işık, 
projenin kitle
selleşmesi için 
herkesin üzerine 
düşen görevi 
yerine getirmesi 
gerektiğine işaret 
etti.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin’de, her okul
dan sorumlu ekipler 
oluşturulduğunu 
anlatarak, ayrıca her 
gün bir okulun lokal 
olarak belirlenip, 
çevresiyle birlikte 
denetlendiğini bildir
di. önemli olanın 
çocuklarımızın 
güvenliği olduğunu 
açıklayan Ramiz 
Erçetin, tanıtım 
toplantısı sonrasın
da Bilinçli Toplum 
Mutlu Aile Projesi 
nin uygulamaya 
konulacağını sözle 
rine ekledi.
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Saadet Partisi İlçe Divan toplantısı yapıldı
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 
Eylül ayı çahşmala 
nmn ele alındığı ilçe 
divan toplantısını 
büyük bir katılımla 
gerçekleştildi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilat 
Lokalinde yapılan 
toplantıya İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, Birim 
Başkanlar), ilçe 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
çok sayıda partili ve 
toplantı sonunda 
partililere eğitim ver 
mek üzere il Başkan 
yardımcısı Salih 
Berber'de katıldı. 
Toplantıda ilk olarak 
birim başkanlık
larının faaliyet 
raporları dinlendi. 
Daha sonra söz alan 
İlçe Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
IŞID'in Kobaniye

saldırması bunun 
üzerine çıkartılan 
tezkere ve en son 
gündeme gelen 
Peşkermenin sınır
larımız içinden 
geçerek Kobaniye 
destek amaçlı 
gönderilmesi gibi 
konularda açıklama 
yaptı.
”B izlerin bildiği ve 
yıllarca anlatmaya 
çalıştığımız büyük 
İsrail projesi için 
siyonistler tarafın
dan yapılmış olan 
plan işlemeye

devam etmektedir. 
Plan doğrultusunda 
siyonistler İslam 
Çoğrafyasını hemde 
hiç ellerini sürme
den, müslümanlan 
birbirine vurdurarak 
bölmek amacındadır 
ve tüm yolları dene
meye devam etmek
tedir. Irak'ta olduğu 
gibi amerika ve 
İsrail'in aynı oyun- 
lan Suriye üzerinde 
de oynamaya devam 
ettiği ve bu oyunda 
ülkemizide kullanıp 
geleceklerinin

temelini inşa etmeye 
çalıştıkları aşikardır. 
Maalesef şu anki 
AKP hükümeti 
bu oyunu göre
memektedir.
Bir yandan ülke 
m izde çıkan sokak 
olayları ve başkal 
diri, bir yandan 
Suriye'de olanlar 
resmen şu anki 
hükümetin ve 
Cumhurbaşkanı 'nın 
yanlış siyasetin 
den kaynaklanmak
tadır." Bizlere düşen 
görev ne pahasına 
olursa olsun 
siyonistlerinin bu 
amacını engelemek 
için çalışmak ve 
halkımızı sürekli 
bigilendirmektir" 
dedi.
il Başkan yardımcısı 
Salih Berber 
Toplantının son 
kısmında teşkilata 
eğitim verdi.

Otomobil ve 
beyaz eşyada 
OTV indirimi 

Meliyor
Bütçe görüşmeleri 
Komisyon’da 
başladı. Bütçeyi 
‘muhacirlere ve 
mazlumlara sahip 
çıkan bütçe’ olarak 
tanımlayan 
Şimşek’in yaptığı 
sunuma göre yeni 
yılda çevreyi az kir
leten otonun ve 
beyaz eşyanın ver
gisi düşecek. 
Çevre kirliliğini 
azaltma ve enerji 
verimliliğinin 
sağlanması 
amacıyla 3 ayaklı 
çalışma yürütülüy
or. Isı yalıtımının 
teşvik edilmesi 
amacıyla yalıtım 
yaptırmak isteyen
lere, alacakları 
ürünler için taksit 

kolaylığı 
sağlanacak. Enerji 
tüketiminde cimri 
beyaz eşyaların 
kullanılmasının 
yaygınlaştırılması 
amacıyla 
verimlilik sınıfına 
göre ÖTV oranları 
farklılaşacak. 
Üçüncü olarak ise 
karbondioksit 
salınımı düşük olan 
araçlara vergi teşvi
ki gelecek. Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek’in dün 
Komisyon’da yap
tığı 2015 bütçe 
sunumuna göre 
tasarrufları 
özendirmek 
amacıyla vergi sis
temi de gözden 
geçirilecek.

TR-16-K015606 NOLU İŞLETME KAYIT 
BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

MUSTAFA MERT

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK I
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

GemlikKRrfez

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ «- TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

Di, Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Syruı Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 05816 08 
WWW.burtvlnturizm.com

L™. 0 sxytUKMMYOUM »htino^

0 Sunbpress fyOnuruir

Acentolonmız

Miçom JOLLJ

mika İTTİ

6-7-8-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) .
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı r
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 TLjjy
26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

http://WWW.burtvlnturizm.com
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BaslıetfMl Kartalar C Cnkı nadan haslaılı
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
Kadınlar C Grubu 
Maçları Gemlik’te 
yapılıyor.
Bir süredir ilçenin 
bazı noktalarına yer
leştirilen afişlerle 
duyurusu yapılan 
karşılaşmalardan ilk 
ikisi dün Gemlik 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
gerçekleşti. 
2014-2015 Sezonu 
Kadınlar Türkiye 
Kupası eleme grubu 
mu sabaha) arın da 
Osmaniye 
Gençlik ve Hatay 
Büyükşehir 
Belediyesi C Grubu 
mücadelesinde karşı 
karşıya geldi.
Kerem Baki, Murat 
Turan ve Turgut 
Işık’ın yönettiği maç 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi’nin 46- 
71’lik üstünlüğü ile 
sona erdi. 
Karşılaşmanın en 
Değerli Oyuncusu 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi adına 15 
sayı, 6 ribaund ve 1 
asistle oynayan 
Christi Michelle 
Thomas seçildi. 
Günün ikinci maçı

ise 18.00’de 
başlayan ve hakem
ler Sertan Kırklar, 
Tahsin Kuzu, Yiğit 
Emre Şimşek tarafın

dan yönetilen 
İstanbul Üniversitesi 
BGD ile Mersin 
Büyükşehir 
Belediyesi

karşılaşmasıydı.
İstanbul Üniversitesi 
BGD, Mersin BŞB’yi 
68-65 mağlup ederek 
maçın galibi oldu.

Karşılaşmanın en 
değerli oyuncusu 
İstanbul Üniversitesi 
B.G.D adına 16 sayı,

10 ribaund ve 
1 asistle oynayan 
Court ney Lynne 
Paris seçildi.

UEFfl'ya başvurdular... Maç tekrar edilsin'
Sporting, Schalke 04 
maçının tekrar edil 
mesi için UEFA’ya 
başvurdu. 
Şampiyonlar Ligi G 
Grubu üçüncü 
maçında Schalke 04, 

evinde konuk ettiği 
Sporting Lizbon’u 
son dakikada gelen 
penaltı golüyle 4-3 
mağlup etmişti.
Ancak verilen 
penaltının yankıları 

hâlâ sürüyor. 
Schalke 04’ten 
yapılan açıklamada, 
Sporting’in penaltı 
pozisyonun haksız 
olduğu gerekçesiyle 
UEFA’dan maçın

tekrar edilmesi için 
talepte bulunduğu 
ifade edildi. Rus 
hakem Sergei 
Karasev, Sportingli 
Jonathan Silva’nın 
suratına çarpan

topu el olarak 
yorumlamış ve

penaltı noktasını 
göstermişti.

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5005 

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)

İIİKİMUİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN 

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB 

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

513 33 21
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MILTON L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 1 W
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA V 1

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI jFir ■■

YAŞATMAK İÇİN VARIZ 7 I fil
Pustu -Meşrubut- Çerez i ■■
Piyanist +Dj Performans
Saten Sandalye Giydirme Jr
Nikah Masası - Volkan yösferisi

İnternetten Cnnh Snhne - Işıkgösterisi
tâ Servis ve ekipntnninr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlihmilton.com 
facebook/miltondugunW* -• Pİus-SoogIe.com/miIton<lugun

: Hükümet Konaği karşisi
. y Tel : 513 10 71 GEMLİK

M FATURA •
SEVK İRSALİYESİ •

TAŞIMA İRSALİYESİ •
WW^S GİDER MAKBUZU •

4 «elifi»-

4-2- tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

matbmciukyayinc.^^

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN < 

KARTVİZİT & KAŞE < 
EL İLANI & BROŞÜR e 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA O

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ < 
BEBEK ŞEKERİ < 

HEDİYELİK EŞYA e

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlihmilton.com
SoogIe.com/miIton%253clugun
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HER TÜRLÜ 2. EL ARAÇ ALINIR SATILIR 
ANLAŞMALI BANKALARDAN 1 GÜNDE KREDİ TEMİN EDİLİR 

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
SEjıgifi^irauı Çöıanm

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

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

ÜRÜNLERİ TEL: O 224 514 31 64 FAK : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


MOLA

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Keyif Durağınız

elit
GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 A flfi u. "
HARA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI R.UUV İ'

PİZZA ve MANTI Ç£ŞİTL£RİMİZ£ BAYILACAKSINIZ

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok No 3GEV!_il<7 SURSA tel C224 5'2 0' 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

Kuruluş:1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Ekim 2014 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ /...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

BAL ligi hedefiyle sezona başlayan Gemlikspor, Fethiye Idmanyurduspor karşısında ilk yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

fiemllkspır Dayanışma Gecesi ıliizeııleıli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

3. İMAM HATİP
Gemlik’teki sanayiciler son iki yılda 

eğitimde sabit yatırımlarına el attılar.
Ali Kütük ile başlayan Manastır Ali 

Kütük Ortaokulu’nu, Roda İmam Hatip 
Okulu, Gemport’un Gemlik Lisesi kaba 
inşaatı, Gemlik Gübre’nin protokolü 
imzalanan Meslek Lisesi, Borusan 
Ortaokulu, Bak -Tat’dan Manastır 
Anadolu Lisesi, son olarak da 
Özdilek’ten Kız İmam Hatip Okulu pro
tokolü imzalandı. Devamı sayfa 4’de

Gemlikspor Kulübü’nün düzen
lediği Dayanışma Gecesinde, 
protokol, spor ve siyaset dünya 
sı biraraya geldi. Gemlikspor 
Başkanı Orhan Koç, gecede 
yaptığı konuşmada, takımın 30 
yıllık geçmişine dikkat çekerek, 
hedeflerinin BAL liginde başarı 
göstermek olduğunu söyledi. 
Öte yandan, dün ilk karşılaş
masına çıkan kırmızı beyazlılar, 
Fethiye Idmanyurdu’nu 1-0 
yenerek, sezonun ilk galibiyeti
ni aldı. Haberi sayfa 5 ve 7’de

Balıkpazarı’nda silah 
seslen Komuttu

BMW markalı bir araçtan Balıkpazarı’nda 
çevreye rastgele atılan silah seslerini duyan 
mahalle sakinleri panik yaşadı. Haberi 3’de

Whtı Kros Heyecanı haslnıof
Türkiye Motosiklet Federasyonunun Organize 
ettiği Gemlik Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan Türkiye Moto Kros Şampi 
yonası 7. Ayak final yarışları 1-2 Kasım tarih
lerinde Şahintepe Mevkiinde başlıyor. 8’de

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
TEL&FAX: 02245173310 CEP: 0532 744 33 83 E-MAIL: manastiremlak@hotmail.com 

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

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbevdeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiiemlak
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< HAVRL BEVIİI UTOLUESI
Beyin
Atölyesi

4-14YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ.

Z - g • Dikkai eksikliğini zeka oyunlarıyla çözüyorum.
® Zeka oyunları i/e üreikenliğimi yetiştiriyorum 
• Olaylarafarklı açılardan bakmayı öğreniyorum.
& Zeka oyunları ile Zfâî/imi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel: 0224 514 7172 GEMLİK

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....
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Buluşma Balıkpazarı’nda silah sesleri korkuttu
Gürhan ÇETİNKAYA

Açılım ha...
Yüksekova’da sinsice açılan ateş üç 

canı daha haince aramızdan kopardı.
Yıllardır süregelen ama gerçekleşmesi 

için çaba harcanmayan açılım vaveylaları 
karşılığını kurşunla veriyor.

Ne olduğu kendinden menkul yönete- 
meme biçimi ne yazık ki Güneydoğu’yu 
yakıyor.

Oraya düşen kıvılcım ülkemizde yangı
na dönüşüyor.

Barıştan, adaletten, hukuktan, can 
güvenliğinden bihaber olan cahiliye 
devrinin kalıntıları genç filizleri yaKarak, 
sökerek söndürüyor.

Varsa kin... Yoksa intikam duygularıyla 
yanıp tutuşanlar dinsel ve etnik Kökleri 
kaşıyarak toplumu çat diye bölüp 
parçalıyorlar.

Onun bunun ekmeğine ballı kaymak 
sürmenin yanı sıra kendi megalo ideala 
rını da gerçekleştireceklerini sanıyorlar.

Yok, öyle yağma...
Gün gelecek, devran dönecek...
Ama geldikleri gibi değil bu kez yaktık

ları canların, yedikleri haram lokmaların 
hesaplarını son kuruşuna dek ödeyerek 
gidecekler...

Her ne kadar...
Kanla, canla, inatla, inançla, dirençle 

çizilmiş Misak-ı Milli sınırlarını silmeye de 
çabalasalar,

Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
Cumhuriyet’i, 
Aydınlanma Devrimleri’ni unutturmaya 

da kalkışsalar...
Bu ülke, bu topraklar sahipsiz değil. 
Müşküleli sosyalist Fevzi Kavuk... 
Bu ülkenin sahipsiz olmadığı önceki 

gün aydınlanmanın ve barışın kenti 
Nilüfer’de Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen yurtsever köylü 
Fevzi Kavuk’a yaşarken gösterilen saygı 
duruşuyla haykırıldı.

Nilüfer Kent Konseyi ve 68’liler Vakfı’nın 
ortaklaşa düzenlediği etkinlikle araların
da Miadı ’£sdnramo”dıu,‘Tr urgdı 'Kazan, 
Saygı YağmurdereTi, Aytekin Gürler, Ekin 
Duru, Hacı Tonak, Morıs Gabay, Münir 
Derçin, Necdet Filizoğlu, Ömer Tuncer, 
Ümit Hürcan, Vahit Tulis’in de olduğu 
Fevzi Kavuk dostları devrimci düşün 
cenin çekirdeğini oluşturan bilim ve aklın 
dünya durdukça ortalığı aydınlatacağını 
barışçıl ve insancıl sözlerle anlattılar.

27 Mayıs 1960 Devrimi’yle gelip 12 Eylül 
1980 Darbesi’yle giden mangal yürekli bir 
köy muhtarının yaşadıkları Türkiye 
Cumhuriyeti’nin günümüzde başına 
gelenlerin tesadüf olmadığını yalın bir 
biçimde gösteriyor.

Gönül İnsanı Rafet Amca
1931 yılında Bulgaristan’ın Cebel’e bağlı 

Nebipaşa köyünde doğdu ve ilk, orta ve 
iıse egfıırriıriı'BdrgafrSıari'tra'ıamarrlraâı.

Uluslararası anlaşmalar gereği 1951 tari 
hinde annesi, babası ve üç kardeşi ile 
tsdıgarıŞıari öan'Tûı’kıyd ye göç dtiı.

Önce Kocaeli’nin Kandıra ilçesine yer
leştirildi... Kısa bir süre sonra Bursa’ya 
geldi.

Tekstil alanında dünya ölçeğinde 
başarıları hazırlayan ticari girişimlerde 
bulundu...

Kazanımlarını eğitim ve sağlık alanında 
değerlendirerek insanlığın yaşamına ve 
gelişimine sundu.

Yaptırdığı yurtlarda binlerce gencin 
barınmasına olanak tanıdı, çeşitli kurum 
ve vakıflar aracılığı ile verdiği burslarla 
her yıl yüzlerce öğrencinin eğitimini 
destekledi.

Bursa’daki sağlık kurumlarında klinikler 
ve hasta odaları donattı.

Yaptıkları, ettikleri, sundukları, kattıkları 
saymakla bitmeyecek kadar çok değerli 
oiK"tıaenrfögllı "...Katdf Kanraman...

Ardında çok önemli ve asla silinmeye- 
cdK’nhrer'DircİKardK aramızdan ayrlıöı.

Onun için çok şey söylendi...
Ama en anlamlı sözleri;
"Biz kendi okulumuzu yaptıran birisini 

değil, babamızı kaybettik, biz onun 
çocdrtranyız,*nepırrirzın*Daşı sağ dısun. 
Tüm ailesine başsağlığı diliyoruz. O 
gönül insanıydı, hayırseverdi. Bir hayır 
kapısı açıp öyle gitti, biz onun açtığı 
yoldan ilerleyeceğiz. Bize çok emeği 
geÇt'ı. "Bütün öğrencYıer o'ıarafK üz'üioük. 
Kendisi bütün malını mülkünü hayra har
camış?' diyen öğrenciler s'öyredı.

Bursa’nın başı sağolsun. 
rerıhoe farlar uyü" Kafet Amca...

Balıkpazarında 
duyulan silah sesleri 
çevredeki vatandaşa 
korku dolu anlar 
yaşattı. Geçtiğimiz 
Cuma gecesi gece 
yarısına doğru duyu
lan silah sesleri

HESS gürüşmeleri arabulucuya kaldı
Türk Metal Sendika 
sı ve MESS’in ara 
sında devam eden 
dördüncü görüşme
den de sonuç çık
mayınca, konu ara 
bulucuya devredildi. 
Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şubesin 
de, temsilciler 
meclisini bir araya 
toplayan Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, yapılan 
görüşmelerin 
detayını temsilcilere 
anlatarak, sonraki 
adımlar hakkında 
biigi verdi.
Gemlik’te 6.500, 
Bursa’da 38.000, 
Ülke genelinde ise 
117.000 kişiyi ilgilen 
diren konu ile alaka 
lı, Türk Metal Şendi 
kası tarafından açık
lama yapıldı. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
“Sendikamızın metal 
işçilerinin insanca 
çalışması ve insanca 
yaşamasına yönelik 
olarak, Türkiye Metal 
Sanayicileri

GTSO ıian YÖREM çıkarması
Gemlik Zeytininin 
ulusal ve uluslar 
arası camiada temsil 
edilmesi ve tanıtıl
ması amacı ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası Ticaret 
Borsası ile ortaklaşa 
YÖREX fuarına 
katıldı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasının 
organizasyonu ile 
Bursa ve Çevre 
Odaları aynı çatı 
altında yöresel 
ürünlerini tanıttı. 
Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz ve 
TOBB Başkanı Rifat 

mahalle sakinlerinin 
kısa süreli panikle 
meşine neden oldu. 
Görgü tanıklarının 
anlattıklarına göre, 
saat 00.00 sularında 
Balıkpazarı’nda 
beyaz BMW markalı

Sendikası (MESS) ile 
25 Ağustos 2014 ta 
rihinde başlatmış 
olduğu görüşmeler, 
uyuşmazlıkla sonuç
landı. Türkiye Meral 
Sanayicileri Sendika 
sı (MESS) ile 25 
ağustos 2014 günü 
başlatılan görüşme 
ler, 4. Oturum sonu
cunda uyuşmazlıkla 
sonuçlandı. 60 gün
lük müzakere süren 
sini sonunda 23 
Ekim 2014 günü 
yapılan son oturum
da MESS, ücret 
zammı teklifi verdi. 
MESS geriye doğru 
gerçekleşen %3,78’ 
lik ilk enflasyon ora 
nını, ilk altı ay ücret

Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımı ile açılışı 
yapılan fuarda en 
fuarda en çok ilgiyi 
gören stantlar 
arasında GTSO 

bir araçtan çevreye 
rastgele ateş edildi. 
Silah seslerini 
duyan vatandaşların 
bir olay olduğunu 
düşünerek balkon
lara ve dükkan
larının önüne koş

zammı olarak teklif 
etti, sendikamızca 
ilk altı aylık dönem 
için ise %14 zam 
talep edilmişti. 
MESS, ilk altı ayın 
dışında kalan diğer 
dönemler için ise 
zam teklifi vermey
erek, gelişmelere 
göre bilahare teklifte 
bulunacağını belirtti. 
MESS sözleşme 
sinin yürürlülük 
süresi, üç yıl olarak 
teklif etti. Ayrıca 
MESS, yakacak, 
bayram izin ve harçlı 
ğından oluşan üçlü 
paket için de geriye 
doğru gerçekleşen 
%9,54’lük enflasyo 
na karşı, yine ortala

standının yer alması 
sevinçle karşılandı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odasının 
standını ziyaret 
eden Kalkınma

ması nedeniyle 
kısa süreli panik 
yaşandı.
Olayda ölen ya da 
yaralanan olmazken 
kimin ne amaçla 
ateş ettiği öğre
nilemedi.

ma %9,54 oranında 
zam teklifi getirdi. 
Bu kalemlerde 
sendikamızca %20 
artış talep edilmişti. 
MESS’in bu teklifleri 
müzakere heyetimiz 
ce reddedildi. Bu 
durumda taraflarca 
uyuşmazlık tutanağı 
tutuldu. Bundan 
sonraki resmi 
prosedür, taraflar 
arasında herhangi 
bir anlaşma sağlana
maması durumunda, 
bakanlıkça atanacak 
resmi arabulucu 
safhası. Yine anlaş
mazlık sağlanama
ması halinde ise 
grev prosedürünün 
işletilmesidir. 
Uyuşmazlık kapsa 
mında parasal, idari, 
geçici, ek madde, ek 
yönetmelik ve 
MESS’in karşı teklif 
maddelerinden olu 
şan toplam 53 mad 
de bulunmaktadır. 
Bu toplantıda uyuş
mazlık dışında kalan 
3 idari madde ise 
sendikamızın teklifi 
gibi kabul edildi.”

Bakanı ve TOBB 
başkanım Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt ve Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir 
karşıladılar. 
Katılımcılarla tek 
tek ilgilen oda 
yöneticileri Gemlik 
Zeytini ikramında 
bulunarak, siyah 
incinin ülkemizin en 
önemli üretim 
üslerinden birisi 
olan Gemlik’i de 
tanıtma şansı 
yakaladılar.
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Güne Bakış CHP'den 28 Ekim eikinliMeri
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

3. İMAM HATİP
Prototol imzalanan okullardan Fatih Mehmet 

Güler döneminde sonuçlanan, temeli Refik 
Yılmaz döneminde atılan Manastır Ali Kütük 
Ortaokulu hizmete açıldı.

Fatih Güler döneminde Ilıca Caddesi’nde Ka 
rataş Demir Çelik tarafından, Ayşe Ziver Ka 
rataş İlköğretim Okulu yapıldı, hizmete açıldı.

Bu yıl ise; İl Özel İdaresi tarafından yap- 
tınlan, Manastır Cumhuriyet İlkokulu açıldı.

Gemlik’te liselere baktığımızda; Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, Hisar Anadolu Lisesi, Gemlik 
Lisesi, Kız Meslek Anadolu Lisesi, Gemlik 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesi, Gemlik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Roda İmam Hatip Lisesi, Gemlik 
Anadolu Lisesi,

Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Koza Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Umurbey 
Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(Umurbey Sağlık Lisesi) bulunuyor.

Dikkat edilirse meslek liselerinden başka bir
den çok lisesi yok Gemlik’in.

Tüm lisesinin önüne Anadolu adını ekleten 
bir Milli Eğitimiz var.

Gemlik’te biri Çukurbahçe de, diğeri ise 
Çevre Yolu ilerisinde yeni yapılan büyük bir 
arazide Roda İmam Hatip Lisemiz var.

Ama şimdi ne hikmetse bu kez Kız İmam Ha 
tip Lisesi için Özdilek A.Ş. yi devreye soktular.

Gemh'k’e işadamlarına okul yapması için 
istekde bulunan kurum Belediyedir.

Özdilek A.Ş.’nin sahibi Hüseyin Özdilek, 
Gemlik Alışveriş Merkezini kurduğunda, Milli 
Eğitime Mehmet Turgut tarafından 100 tane 
bilgisayar aldın İdi.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
ne her yıl maddi destek verdiler (bu destek 
birkaç yıldır kesildi) Fatih Mehmet Güler, 
Hüseyin Özdilek'ten okul yapmasını istedi.

Özdilek, 1 milyondan fazla veremeyeceğini 
söyledi. O dönemde bu gerçekleşmedi.

Belediye Özdilek’in peşini bırakmadı.
Hüseyin Özdilek, öğretmen kökenli bir 

sanayicimiz.
Gemlik’in yeni bir İmam Hatip Lisesine ihtiya 

cini kim keşfetti!
Bilinen, 2 tane İmam Hatip Lisemiz var.
Şimdi eğitimi haremlik selamlık hale getiri 

yortar. Kızlar içinde bir İmam Hatip Lisesi yap- 
tmyoriar. Bu AKP’nin eğitime bakışının bir 
göstergesidir.

Yeni Cumhurbaşkanımız, “İmanlı gençlik 
yetiştireceğiz” dememiş miydi?

Kendileri ve bakanlarının çoğunluğu İmam 
Hatiplidir.

İmam Hatipleri çoğaltarak, imanlı gençlik 
yetiştirecekler.

Diğer okullardaki öğrenciler imansız gençlik 
mi yani?

Bilinen gerçek, Milli Görüş dünya görüşüyle 
bugünlere gelen AKP yönetiminin tepesi, o 
günlerde rahmetli Erbakan Hoca’nin ünlü 
sözünü unutmuyorlar.

Hoca, “İmam Hatipler bizim arka bahçemiz!” 
demişti.

Cumhurun başına kadar yükselen Erdoğan 
ise, fikri hür, vicdanı hür nesil yerine, dindar 
nesil istiyor.

Bunun için İmam Hatip Okullannın sayısı her 
gün artıyor.

AKP liler şimdi Devletin imkanlarıyla, paralel 
yapıya karşı, imanlı Ak Gençliği imam hatip 
terde yerleştirecekler.

Bu okulu Hüseyin Özdilek gibi bir Cumhuri 
yet öğretmenine ve sanayicisine yaptırmaları 
tuhafıma gitti.

Özdilek bunu nasıl kabul etti bilmiyorum.
Ama ben biliyorum, Çünkü her okul yapan 

sanaylcıhıri oeiöaıye ııe'sorunıan var.
u sofunlar ahc'ak boyie çö'zuıuyor.
Okul yaptırmak kutsal bir iş.
Bunu gönülden yapmak önemli.
Sanayicinin işini görmesi için şantaj gibi 

okul yaptırmanın sevabı olmaz.
Allah’ı kandıramazsınız

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanlığı, gelenek
sel hale getirdiği 29 
Ekim etkinliklerine 
bu yıl da devam 
ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda 
halka açık bayram 
kutlamaları ve 
çeşitli etkinlikler 
düzenleyen Cum 
huriyet Halk Partisi, 
bu yıl da çeşitli 
etkinliklerle 29

Ali Kütük Ortaokulu Fransa’dan dündü
Comenius projesi 
kapsamında 2014 
yılında başlayan 
Türkiye ile İspanya, 
İtalya ve Fransa’nın 
ortak olduğu “Aynı 
Dili Konuşan 
Köprüler” projesi 
Fransa hareketliliği
ni tamamladı. 
Proje kapsamında 
DigneLesBains’ deki 
Coliege Maria 
Borrelly okulunun 
davetlisi olarak 
Fransa’ya giden Ali 
Kütük Ortaokulu 
öğretmen ve öğren
cileri proje etkinlik
lerinin yanı sıra ken 
tin tarihi ve turistik 
yerlerini de gezme 
fırsatı buldular. 
İlk olarak okulda 
buluşan tüm öğren
ciler gruplar halinde 
çeşitli çalışmalara 
katıldılar. Sınıflara 
giderek kendilerini 
ve ülkelerini tanıtan

Atatürk İlkokulu Aile Birliği genel kurulu yapılılı
Gemlik Atatürk 
İlkokulu Toplantı 
Salonunda Okul Aile 
Birliği Yılık Olağan 
Genel Kurul toplan
tısı yapıldı.
Toplantı Okul Aile 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Ayşe 
Eröz'ün sene boyun
ca yapılan çalış
maları içeren Faali 
yet Raporunu oku
masıyla başladı. 
Okul Müdür Yardım 
cısı Ömer Öksüz, 
“Okulumuzdaki 
eksikleri hep bera 
ber tespit edip bun
ların çözümü için

Ekim’i kutlamaya 
hazırlanıyor.
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında bu 
yıl Samsun Sanat 
Tiyatrosu’nun oyun
ları sergilenecek. 
Salı günü Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek gös
terimlerde Samsun 
Sanat Tiyatrosu ilk 
olarak çocuklara 
Acemi Mikroplar 
adlı oyunu 

sunumlarını yaptılar. 
Sonra Fransa’ya 
özgü yerel dans gös 
ferilerini izlediler. 
Yine gruplar halinde 
spor, sanat, dans ve 
müzik gibi etkinlik
lere katıldılar. Daha 
sonraki günlerde de 
öğretmen ve öğren
cilerimiz sırasıyla 
Avignon, Pontdu 
Gard, Gorgesdu 
Verdon, Moustiers- 
Sainte-Marie, Lac de 
SainteCroix ve Siste 

hep beraber uğraş 
vereceğiz. Evladını 
zın gününün 6 saati
ni geçirdiği kuru
mun gelişmesi için 
gücünüz ölçüsünde 
yardımcı olmalısınız. 
Yeterli ve kaliteli bir 
eğitim ortamında ço 

oynanacak Saat 
14.30’da gerçekleşe
cek gösterimin 
ardından aynı 
akşam 20.00’de ise 
Diren adlı oyun 
Gemliklilere sunula
cak. Gezi Parkı olay
larından Soma’ya 
uzanan hikayesiyle 
Türkiye’nin son bir 
buçuk yılını anlata
cak olan oyun, 
izleyenleri güldürür 
ken bilgilendirmeye 

ron’a ziyarette 
bulundular.
Öğretmen ve öğren
ciler, bu tip pro
jelerin hem kendileri 
hem de diğer proje 
ortaklarına önemli 
kazanımlar sağladı 
ğına vurgu yaptı. 
Aynı zamanda proje 
ile uluslararası bir 
kültür köprüsünün 
de kurulduğuna 
dikkat çeken öğret
men ve öğrenciler, 
Türk kültürünü hem 

cuklanmızın eğitim 
alması için okul 
yönetimine yardımcı 
olmalısınız." diyerek 
velilerin okula mad 
di manevi desteği 
nin şart olduğu 
belirtti. Yapılan 
karşılıklı istişareler

çalışacak.
Öte yandan bayram 
günü ise CHPTıler 
çay bahçeleri 
önünde kuracaktan 
stantlarda etkinlik
lere devam edecek. 
Öğleden sonra 
açılacak masalarda 
yöresel ürünlerin 
bulunacağı ve bun
ların satışı yapıla
cağı kaydedilirken 
kitaplar da takas 
edilebilecek.

de okullarını Avru 
pa’da tanıtma imka 
m bulduklarını ifade 
ettiler.
Okul Müdür Vekili 
Rezzak Arslan;
proje kapsamında 
yapılan Fransa 
hareketliliğinin son 
derece verimli 
geçtiğini ifade 
ederek, “Ülkemizi en 
iyi şekilde temsil 
etmenin mutluğu ve 
gururu içerisinde 
yim. Projenin hazır
lanmasında emeği 
geçen öğretmenler
imiz Canan Karade 
re ve Hatice 
Yaman’a, Türkiye’yi 
en iyi şekilde temsil 
eden öğrencilerime 
teşekkür ediyorum" 
dedi
Ali Kütük Ortaokulu 
proje ekibi, Mart 
ayında ev sahibi 
olarak misafirlerini 
ağırlayacak.

ve fikir alış verişin
den sonra yeni Okul 
Aile Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
seçimine geçildi. 
Seçim sonucunda 
Yönetim Kuruluna 
Ayşe Eröz, Semiha 
Yelin, Ahmet 
Kocataş, Mustafa 
Azakh ve Derya 
Ergüven seçildi. 
Denetleme Kuruluna 
da Ersin Dalgaç 
ve İlknur Aydemir 
seçildi.
Seçim sonucunda 

Yeni Yönetim Genel 
Kurul tarafından 
yetkilendirildi.
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Gemlikspor nayamsma Gecesi foıM

Mustafa Emre Özgen 

30 yılı aşkın süredir 
ilçemizde faaliyet 
gösteren Gemlik 
spor Kulübü, 
dayanışma yemeği 
düzenledi. Atamer 
Hotel’de gerçekle 
şen dayanışma ge 
cesine ilçe protoko 
lünün yanı sıra 
siyasi partilerden de 
katılım oldu.
Gemlikspor Dayanış 
ma yemeğine 
Gemlik’in spor ve 
siyaset dünyasından 
ilgi yoğundu.
Geceye Vali Yardım 
cısı Bilal Çelik, 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Mehmet Ayaz, 
Emniyet Müdürü 
Ramiz Erçetin, Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, Jandar 
ma Komutanı Yzb. 
Coşkun Çorapçı ile 
siyasi parti temsilci
leri ve meclis üyeleri 
katıldı. Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a da pro
tokolde yer aldı.

KOÇ; BİRLİK 
OLMAYA 
İHTİYACIMIZ VAR

Açılış konuşmasını 
yapan Gemlikspor 
Başkanı Orhan Koç, 
takımın 30 yıllık 
geçmişine dikkat 
çekerken, hedef 
lerinin BAL liginde 
başarı göstermek 
olduklarını söyledi. 
Taraftar, yönetim 
kurulu ve takımın

teknik direktörü 
Selçuk Serbes’e 
duyduğu güveni dile 
getiren Koç, sözle 
rine şöyle devam 
etti; “Hedeflediğimiz 
başarıyı, tüm 
Gemlikliler ile birlik
te elde edebileceği 
mize inanıyorum. 
Düşüncelerimiz 
Süper Amatör 
B grubunda 
şampiyon olmakla 
sınırlı değil dir. 
Tesisleşme 
konusunda Büyük 
şehir Belediye 
Başkanımız Recep 
Altepe’ye teşekkür
lerimi sunuyorum. 
Gemlik’te yaşayan 
ve bu renklere 
gönüş vermiş insan
lar olarak birlik ve 
beraberlik içinde 
mücadelemizi ver
meliyiz. Ayrıca ve 
dış sahalarda bu 
beraberliğimizi 
sürdürmeliyiz. ”

YILMAZ; KULÜBE 
SİYASET 
KARIŞMASIN

Gecede söz alan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, spor 
kulüplerine siyaset 
karışmaması gerek
tiğine dikkat çekerek 
şöyle konuştu: 
“Spor, fedakarlık isti 
yor, çalışma istiyor. 
Burada Gemlik 
spor’a uzun yıllar 
emek vermiş büyük
lerimizi görüyorum. 
Onlara teşekkürleri
mi sunuyorum.
Gençlerimizin sporla 
iç içe olarak zararlı 

alışkanlıklardan 
uzak durmasını 
amaçlıyoruz. Bizim 
spor kulüplerinden 
isteğimiz şudur, bu 
kulüplere lütfen siya 
seti bulaştırmayın.” 
Yılmaz’dan sonra 
söz alan Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık, “Elektronik 
aletler gençlerimizi 
spordan uzaklaştı 
rıyor. Gençlerimizi 
sporun her türlüsü 
ne teşvik etmeliyiz” 
derken Vali Yardım 
cısı Bilal Çelik, “Vali 
Yardımcısı olarak 
anons edildim fakat 
ben Gemlik’in eski 

kaymakamı olarak 
anılmayı tercih 
ederim” dedi 
Gecede Vali 
Yardımcısı Bilal 
Çelik’e, Gemlik 
Kaymakamı Cahit 
Işık’a, Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet 
Ayaz’a, Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz’a, 
Eski belediye başka 
m Mehmet Turgut’a, 
Gemlikspor eski 
başkanları Zeki 
Gemicioğlu, Turgut 
Akçan, Mehmet 
Göral ve Melih 
Kazancı’ya, kulüp 
eski başkanları ve 
teknik direktörleri ile 
sponsorlara plaket 
takdimi yapılan 
gecede, sahnelerin 
güçlü sesi Sibel 
Oncü’de şarkılarıyla 
renk kattı.
Gemlikspor’un 
emektar hocaların
dan Haydar Yiğit’e 
plaketini sunan CHP 
Gemlik İlçe Başkanı

Mehmet Uğur 
Sertaslan yaptığı 
konuşmada “Haydar 
Ahi’nin ismi anons 
edildiği zaman 
yanımdaki arkadaşla 
nma onu ayakta 
alkışlayalım mı diye 
sordum. Sîzlerden 
rica edebilir miyim, 
bu büyük insanı hep 
birlikte ayakta 
alkışlayalım” dedi.

SERTASLAN; 
GEMLİKLİ BİR 
KARDEŞİNİZ 
OLARAK 
SORUYORUM 
Yakasındaki rozeti 
çıkaran ve Gemlikli 
bir vatandaş olarak 
kürsüye çıktığını 
söyleyen Başkan 
Sertaslan, 
“Gemlik’in marka 
kent kimliğine en 
önemli katkıyı 
sağlayabilecek spor 
kulübümüz 30. yılda 
neden hâlâ BAL 
ligine çıkmasını bek
liyoruz merak ediyo
rum. Suçlusu kimse 
çözelim. Gemlikspor, 
daha düne kadar 
yarısı büyüklüğünde 
olan Akhisar 
Belediyespor’un 
mücadele ettiği ligde 
mücadele etmeli. 
Biz bunun için 
mücadele etmeliyiz” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Spor pastası 
protokol üyeleri, 
yöneticiler ve 
futbolcular ile 
birlikte kesildi.
Kırmızı beyazlı fut
bolcuların da yer 
aldığı gecede kulübe 
katkı adına çekiliş 
düzenlendi, atkı ve 
forma satışı yapıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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wıı msteitiitt mü mtti
Gemlik Belediye 
Spor bünyesinde 
bulunan Judocular, 
Ankara da yapılacak 
olan, Uluslar arası 
Cumhuriyet 
Kupasına gidiyor. 
Ankara Akarsu Spor 
Salonunda yapıla
cak müsabakaya 
Türkiye’yi temsilen, 
Gemlik Belediye 
spor 1 Erkek, 5 
Bayan Sporcu ile 
katılacak.
Sporcuların başında 
Antrenör olarak 
smail Yıldız ve

Ahmet Kılınç yer 
alacak.
Pazar günü yapıla
cak olan müsabaka 
lardan, önemli 
derece bekleyen 
judocular, Gemlik 
Belediyespor ve 
Osmangazi 
Belediyesi tarafın

BYEGM

dan tahsis edilecek 
araçla, Ankara’ya 
hareket edecek. 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz yap
tığı açıklamada; 
“Başkanlığımız 
döneminde 50’nin 
üzerinde sporcunun 
bünyemize kattık. 
Katılımlar başarının 
ve aynı zamanda 
beklentinin 
yüksek olduğunun 
göstergesidir.

Kulübümüze 
Gemlik halkının 
kulübümüze 
daha çok destek 
olmasını bekliyor. 
Bu konuda, 
Belediye Başkanımı 
zın yoğun mesaisi 
dir dolayı 
görüşemedik, 
turnuva dönüşünde 
randevu alarak, 
destek konusunda 
görüşmeler 
yapacağız” dedi

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone ■ 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Gemlik Belediye 
spor Yıldız takımı 
Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda oynadı 
ğı ilk maçında Ana 
dolu Asya Takımını 
70 - 40 yendi. Maça 
Barış, Erbatur, 
Ozan, Saim ve 
Abdurrahman ilk 
beşiyle başlayan 
takımımız ilk periyo
du 18-10 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta da üstün
lüğünü elinde bulun 
duran Gemlik Beledi 
yesporlu basketbol- 
cular ilk yarıyı 42 - 
21 önde bitirdi.
Üçüncü ve dördün 

cü periyotlarda da 
iyi oyun ve skor 
bulan Yıldız takımı 
sahadan da 70 - 40 
gibi farklı sonuçla 
galip ayrıldı. 
Takımda Saim 
DAMAR (7 sayı) - 
N.Berat ATAY (16 
sayı)- Erbatur KARA 
(14 sayı)- Kaptan 
Ozan Ümit GÖKÇE 
(20 sayı) - Barış Can 
GÜLER (4 sayı) - 
Furkan SEVER (1 
sayı)- Burak ÇELİK 
(6 sayı) - Umur To 
gan ÜSTE - Berkay 
AKBULUT -Serhan 
AKBULUT -Abdur 
rahman SİLİ (2 sayı) 

ile oynadılar. Takım 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz ve Antrenör 
Nurullah Targıt 
önderliğinde maçla 
rina çıkan Gemlik 
Belediyesporlu bas- 
ketbolcular, hem 
bas ketbolu hem de 
Belediyespor ailesi 
olarak maçlara çık
manın keyfini doya 
siya yaşadılar. 
Perşembe akşamı 
Gemlik Spor Salo 
nunda saat 19.00 da 
Genç takım İnegöl 
Spor ile karşılaşa
cak. Bu karşılaşma 
ise genç takımın ilk 
maçı olacak.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1 

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ 

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

GemlikKErfez
*■ ’tlMLİK'll İLK GOlLÛK SİTISİ GAZETESİ '

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 jSyıiis Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 05816 08 
WWW.burlvlnturizm.com

£ 0 S ley
etİBBJCT 1IH <*

SunExpres$ fyOnuraiı

Acentalarımız

&fatilcom TOLIJY

mika im E2I
toutirtlw

6-7-S-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMAK BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) 
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı 
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 TL
26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

http://WWW.burlvlnturizm.com
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GEMLİKSPOR GALİBİYETLE TANIŞTI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör’ün 
flaş takımlarından 
olan ve BAL ligi 
hedefiyle sezona 
başlayan Gemlik 
spor, sahasında 
kapanan ve ani uzun 
toplarla kontratak 
futbol oynayan 
Fethiye Idmanyur 
duspor karşısında 
ilk yarıda bulduğu 
golle sahadan 1-0 
galip ayrıldı.
Sezon açılışı da 
yapan Gemlikspor 
da futbolcular 
sahaya çıkarken kur
ban kesildi. Kulüp 
başkanı Orhan Koç 
kesilen kurbanın 
kanını elleriyle fut
bolcuların alnına 
sürerek şans diledi. 
Başkan Koç, hakem

lere sahalarında ilk 
maç nedeniyle çiçek 
verirken futbolcular
da rakiplerine karan
fil verdi.
Oyunu her yöne 
yıkan ancak rakibi 
karşısında savunma 
kilidini bir türlü aşa
mayan kırmızı beyaz 
hlar 69. dakikada 
penaltı atışından fay
dalanamadı. 84. daki 
kada sahada 10 kişi 
kalan Gemlikspor 3 
puanı tek golle 
alarak stresli maçtan 
galip ayrılmanın 
sevincini yaşadı. 
Süper Amatör Küme 
B grubunda oynanan 
maça ev sahibi Gem 
likspor, maça gol 
için başladı. Oyunu 
rakip sahaya yıkan 
kırmızı beyazlılar 

karşısında Fethiye 
idmanyurduspor 
kanatlardan hızlı ve 
ani kontrataklarla 
gol bulmaya çalıştı. 
14. dakikada gelişen 
Gemlikspor atağında 
Sezer’in kale içine 
kestiği top defansa 
çarparak yan direk
ten oyun alanına 
döndü. Taraftarları 
mn desteğiyle gol 
için rakip kaleye yük 
lenen kırmızı beyaz 
hlar, 44. dakikada 
beklediği gole kavuş 
tu. Okan Aşık’ın ka 
leye ortaladığı topu 
kaptan Zafer kafa ile 
Sezer Serdar’ın önü 
ne indirdi, bu futbol
cunun bekletmeden 
vurduğu top ağlarla 
buluşunca Gemlik 
spor ilk yarıyı 1-0

önde kapadı.
İkinci yarıya beraber 
lik golü için çıkan 
Fethiye İdmanyur 
duspor forvetleri net 
pozisyon bulamaz 
ken, yakalanan pozis 
yonlarda da defans 
ve kaleci Gürhan 
gole izin vermedi. 
64. dakikada gole 
çok yaklaşan konuk 
takım Fethiyespor 
karşısında Gemlik 
spor 66’da Faruk’la 
gole yaklaştı ancak 
top alt direkten geri 
geldi ve kaleci kon
trol etti. 69’da 
Gemlikspor’da Okan 
Aşık’ın Fuat tarafın
dan ceza sahasında 
düşürülmesiyle 
kazanılan penaltıyı 
Rıdvan Kullandı, sağ 
köşeye giden topu 

kaleci Bülent çelerek 
skorun yükselme
sine izin vermedi. 
84. dakikada 2. sarı
dan kırmızı kartla 
oyun dışında kalan 
Gemlikspor’da Okan 
Günbey takımını sa 
hada 10 kişi bıraktı. 
10 kişi kalan rakibi 
karşısında beraberlik 
için bastıran Fethiye 
İdmanyurdu, 87. 
dakikada yakaladığı 
pozisyonu gole 
çeviremedi.
88’de oyuna ikinci 
yarıda giren Şiyar’la 
pozisyonda faydala 
namayan Gemlik 
spor maçı 1 -0 kaza
narak 3 puanın 
sahibi oldu.

SAHA : Gemlik Çim 
HAKEMLER :

Evren Tutkun 5, 
Onur Tanrıverdi 4, 
Osman Aslan 5, 
GEMLİKSPOR : 
Gürhan 5, Okan Aşık 
6, Okan Günbey 6, 
Hakan 6, Volkan 6, 
Metin 6, Rıdvan 5, 
(Şiyar 2) Sezer Ser 
dar 7, Faruk 5, (Polat 
3) Zafer 5, (Yusuf 2) 
Sezer Köktaş 6, 
FETHİYE 
İDMANYURDU : 
Bülent 6, Oktay 5, 
Onur 5, Kaan 5, 
Gökhan 5, Ali 5, 
Muhammed 5, Emre 
4, (Fuat 4) Ömer 4, 
Yunus 5, (Mehmet 3) 
Yasin 4, (Yiğithan 1) 
GOL : Dk. 44. Sezer 
Serdar (Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
84. Okan Günbey 
(Gemlikspor)

Türkiye Kupası Kadınlar C grubu madan sona emi
Gemlik’te oynanan 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
Kadınlar C Grubu 
maçları sona erdi. 
2014-2015 Sezonu 
Kadınlar Türkiye 
Kupası C Grubu 
müsabakalarında 
üçüncü günün ilk 
maçında Mersin 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Osmaniye 
Gençlik karşı karşıya 
geldi. Sertan Kırklar, 
Murat Turan ve

Turgut Işık’ın yönet
tiği maçta Mersin 
BŞB Osmaniye 
Gençlik’! 74-70’lik 
skorla mağlup 
ederek, 24-28 Aralık 
tarihlerinde gerçek
leştirilecek sekizli 
final müsabakaların
da yer almaya hak 
kazandı. Günün ikin
ci maçında ise Istan 
bul Üniv. B.G.D. ve 
Hatay Büyükşehir 
Belediyesi karşı 
karşı ya geldi.

Kerem Baki, Tahsin 
Kuzu ve Yaşam 
Issi’nin yönettiği

maçta Müsabakayı 
68-65 kazanan 
İstanbul Üniv.

B.G.D., 24-28 Aralık 
tarihlerinde gerçek
leştirilecek sekizli

final müsabakaların 
da yer almaya hak 
kazandı.
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MOTO KBPS HEYECANI BAŞLIYOR
Türkiye Motosiklet 
Federasyonunun 
Organize ettiği 
Gemlik Belediye 
si’nin destek ve 
ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan 
Türkiye Moto Kros 
Şampiyonası 7. Ayak 
final yarışları 
1-2 Kasım 2014 tar
ihlerinde Gemlik 
Şahintepe Mevkiin 
de start alacak.
Kızılay Haftası 
nedeniyle, “Türk 
Kızılay Yarışı” adı 
altında yapılacak 
olan şampiyonaya 
80 sporcu katılacak. 
2013 yılı Aralık ayın
da Gemlik Belediye 
si’nin destekleriyle 
organize edilen 
Türkiye Şampiyonası 
Enduro yarışları 
sonrasında Şahinte
pe Mevkii yerli 
yabancı tüm moto
siklet yarışı seven
leri kendine hayran 
bırakmıştı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilk defa 
geçtiğimiz yıl oluştu

rulan Şahintepe 
yarış parkurunda 
bu yıl da önemli 
değişiklikler ve 
yenilikler yaptıklarını 
söyledi.
Türkiye Motosiklet 
Federasyonu 
yetkilileri ile birlikte 
yaklaşık 20 gündür 
Şahintepe Mevkii 
Motosiklet yarış 
parkurunda çalışma 

yaptıklarını hatırla
tan Başkan Yılmaz, 
çalışmaları İlçe 
Kaymakamı Cahit 
Işık ile birlikte 
yerinde inceledi. 
Federasyon Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mahmut Akülke’nin 
de yer aldığı 
inceleme gezisinde 
detay pistin Avrupa 
standartlarında

olması için hiçbir 
fedakârlıktan 
kaçınılmadığı 
vurgulandı.
1670 metre uzun
luğunda 18 rampa ve 
85 motor start 
düzlüğü bulunan 
parkura hakem 
kuleleri de inşa 
edildi.
Federasyon Yönetim 
Kurulu Mahmut

Akülke, 2015 yılı 
Avrupa Şampiyonası 
finallerinin de 
Gemlik’te yapılması 
için büyük çaba gös
terdiklerini açıkladı. 
Akülke, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a da 
teşekkür ederek, 
Gemlik’in yerli ve 
yabancı tüm moto
siklet severlerin

buluşma noktası bir 
yarış parkuruna 
sahip olduğunu 
söyledi.
31 Ekim 2014 

Cuma günü Bursa 
Tophane Saltanak 
Kapısı önünde pro
tokol ve basın startı 
ile başlayacak 
yarışlar, 1 Kasım 
2014 Cumartesi 
günü sabah saat 
10.00’da iskele mey
danında yapılacak 
gösteri etkinliği, 
idari ve teknik 
kontrol ile antren
man ile sürecek. 
Şahin Tepe’deki 
sıralama yarışmaları 
da aynı gün saat 
13.30 ile 17.00 
arasında yapılacak.
2 Kasım 2014 Pazar 
günü ise şampiyona 
tüm heyecanıyla 
yarış severlere 
unutulmayacakları 
anlar yaşatacak.
2 Kasım 2014 Pazar 
akşamı saat 17.00’de 
iskele meydanında 
ödül töreni yapıla
cak.

Zirve Üniversitesi: 88 Gemlik Gücüm: 56
Zirve Üniversitesi 
Salonunda oynanan 
maçta Zirve Üniver
sitesi Gücümspor ile 
yaptığı karşılaşmayı 
88-56 kazandı.
İlk periyotta başa 
baş geçen maçı 
Zirve Üniversitesi 
ikinci periyot 23-19 
önde başladı.
Oyun hakim ola

mayan Gemlik Gü 
cüm ilk yarıya 46-25 
yenik girdi. Üçüncü 
periyotta üstün olan 
Orman spor 19-5 
önde tamamladı.
Maçın 4.periyotunda 
Gemlik ekibine 
oyuna geri dönse de 
maçı 88-56 kaybetti. 
Gemlik Gücüm Spor 
Antrenörü Ziya

Güler; “Hafta içi iyi 
bir hazırlık dönemi 
geçirdik ama istedik
lerimizi sahada 
uygulayamayınca 
mağlubiyet kaçınıl
maz oluyor. Daha 
yolun başındayız 
inanıyorum ki oyun
cularım beni mağ 
cup etmeyerek bun
dan sonraki maçları 

kazanmak için saha 
çıkacaklardır.
Biz, doğru işleri 
karşılık beklemek 
arzusuyla yapıyoruz. 
Bunun bir örneği 
Türkiye kadınlar 
Türkiye kupası 
maçlarının Gemlik 
Gücüm Spor, Gemlik 
Belediyesi ve 
Gençlik hizmetleri

ilçe spor müdür
lüğünce başarı bir 
şekilde Gemlik'te 
yapılması. Yönetici 
lere, Kaymakama, 
Gemlik Belediye 
Başkanına ve 
Gençlik Hiz.ve Spor 
ilçe Müdürlüğüne 
Basketbol adına 
teşekkür ederim. ” 
dedi

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5006 

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)

GENIİKSİIHIMI
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

SIS 33 21
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GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pusta -Meşrubat- Çerez

Piyanist +İ)J Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Vb/kanyösterisi

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösterisî 
Servis ve ekiptnnnfar - Sürpriz gösteriler 

www.genıliknıilton.coın 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

FATURA •
SEVK İRSALİYESİ •

TAHSİLAT MAKBUZU •

DERGİ & İLAN •

PLAKET & KUPA •
MADALYA ®

MATBAACILIK YAY.NCIUK REKUXMC.UK

MlLTON
DUGÜN SALONU

TAŞIMA İRSALİYESİ O
GİDER MAKBUZU •

DAVETİYE •
TAKVİM & KİTAP •

KARTVİZİT & KAŞE e

4-2- yıllık tecrübemiz ne 
hizmetinizdeyiz

EL İLANI & BROŞÜR •
CİLT YAPIMI •

İLAN & REKLAM •

NİKAH ŞEKERİ >
BEBEK ŞEKERİ •

i
HEDİYELİK EŞYA#

r,PCANI7ASV0N VE TANITIM HİZMETLE»
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

plus.google.com/mlltondugun
REKUXMC.UK


GemlikKSrfez
□ EMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZBTESİ_____



MOLA

P/ZZ4 w MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

HAFTA İÇİ 06.30-12

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. No: 3 GEMLİK 7 BURSA Tel: O 224 512 01 00 www.elitmola.com - info@elitmola.com

* An VALİ I

Keyif Durağınız GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI..
UACTA CHKIII HG Qfl_ 1 A nn A Alaz nilı-a- J 1 AA

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Belediye Bütçesi onaylandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı son toplantısı dün yapıldı. 
Gelecek mali yılın gelir gider bütçeleri nin görüşüldüğü toplantı
da 2015 bütçesi, CHP ve MHP gruplarının ret oylarına rağmen 
AKP grubunun oy çokluğu ile kabul edildi. Haberi sayfa 4’de

CUMHURİYETİN 91. YILINDA 
CUMHURİYET NE HALDE?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91.
yfıım yarın Kirtıayacagız.

Cumhuriyetimiz, kuruluşundan bugü 
ne. en sancılı günlerini yaşıyor.

Ülkeyi yöneticilerin beceriksizliği ne 
deniyle Türkiye bölünmenin eşiğinde.

Aslında, Güneydoğu Anadolu bölge
si, resmen olmasa da bölünmüş 
durumda. Devamı sayfa 4’de

Semanur Erdoğan »ine 
birincilik Kürsüsünde
278 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası Ümitler Judo 
Müsabakalarına katılan Gemlik Belediyesporlu Semanur 
Erdoğan, birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Haberi sayfa 7’de

ani» dilin 
Mmııı 

Îİİ1İ8II liMİ 
Umurbey’de mey
dana gelen kaza
da yüksek gerilim 
hattında çalışma 
yapan işçi ölüm
den döndü. 
Kazada, Haşan 
Serin a dlı teknis 
yen, akıma kapıl 
dı. Elektrik 
akımına kapılan 
Serin’in el ve 
ayaklarında yanık
lar meydana geldi. 
Ambulans ile 
Uludağ Üniver 
sitesi Tıp Fakülte 
si’ne kaldırılan 
Serin’in mucize 
eseri hayatta 
kaldığı öğrenildi.

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

mra.manastiremlak.sahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastiremlak

http://www.elitmola.com
mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
ww.irfan%25c3%25bcnl%25c3%25bcemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemhk.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
mra.manastiremlak.sahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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Zabıtadan hurda araç uyarısı
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri, şehir gene 
linde kent estetiğini 
bozan, görüntü kirli 
liğine neden olan 
cadde ve sokak 
aralarında atıl du 
rumda bırakılmış 
hurda niteliği taşı 
yan araçlarla ilgili

Ticaret Borsası yöresel ürünler fuarında
Gemlik Ticaret 
Borsası, 5. Yöresel 
Ürünler Fuarı’na 
katıldı.
22-26 Ekim 2014 
tarihleri arasında 
düzenlenen 5. Yöre 
sel Ürünler Fuan’na 
katılan Gemlik Tica 
ret Borsası, katılım
cılara Gemlik’e 
ait ürünlerin 
tanıtımını yaptı. 
Açılışına, Kalkınma 
Bakanı Cevdet 
Yılmaz ve Türkiye

H101 yeni şubesi açıldı
A101 Marketler 
Zinciri, yeni şubesi
ni Gazhane Caddesi 
üzerinde açtı. 
Pazartesi günü 
hizmete açılan 
marketin önünde 
vatandaşlara 
lokma ikramı 
yapıldı.
Bir hafta gibi kısa 
bir sürede hazırlık
ları tamamlanan 
marketin hızlı bir 
şekilde hizmete 
başlaması çevre 
sakinlerini şaşırttı. 
Bursa’da 130, 
Gemlik’te 4. 
mağazanın açılışın
da konuşan Bölge 

yaptırıma gidiyor. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Özcan Arslan, Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz’ın direktifle 
riyle ilçe cadde ve 
sokaklarında gelişi 
güzel bırakılmış 
hurda araç sahiple 
rine tebligat çıkarıl

Odalar ve Borsalar Hisarcıklıoğlu’nun
Birliği TOBB da katıldığı fuara
Başkanı Rıfat katılımcıların yoğun

Sorumlusu Yunus 
Eryaşar, "Müşteri 
memnuniyetini 
ilke edinmiş bir 
ekip olarak market
lerimizi ülkemizin 

dığını belirterek, 
hurda araçları bir 
hafta içinde kaldır
mayan araç sahip
lerine idari para 
cezası kesileceğini 
söyledi.
5326 Sayılı Kaba 
hatler Kanununun 
41. Maddesi gereği 
uygulanacak olan 

her yanına yaygın
laştırmayı düşünü 
yoruz” dedi.
Eryaşar, marketleri 
yaygınlaştırma 
amacında olduk- 

yaptırım öncesi hur 
da araçların tespi
tinin yapıldığını, sa 
hiplerine tebligat 
gönderildiğini bildi 
ren Özcan Arslan, 
hurda araçların 31 
Ekim Cuma gününe 
kadar kaldırılmasını 
beklediklerini 
belirtti.

ilgisi gözlendi. 
Bakan Yılmaz ve 
Hisarcıklıoğlu, 
Ticaret Borsası 
standına gelerek 
Gemlik’e ait ürünleri 
inceledi.
ilçemiz hakkında 
bilgi alan Yılmaz ve 
Hisarcıklıoğlu’na 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisi 
Başkanı Mustafa 
Doğan ve Başkan 
Yardımcısı Özden 
Çakır eşlik etti.

larını söyleyerek, 
Gemlik’te yeni 
şubenin hazırlık
larının şimdiden 
başladığı 
belirtti

Emin Bora, kalp 
krizi geçirdi

Gemlik’in tanınan 
simalarından Emin 
Bora, hastaneye 
kaldırıldı.
İlçemizde uzun yıl
lar sendikacılık, 
belediye meclis 
üyeliği ve çeşitli 
gazetelerde köşe 
yazarlığı yapan 
Emin Bora, geçti 
ğimiz cumartesi 
günü geçirdiği ani 
kalp krizi nedeniyle 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. 
İlk müdahalenin 
ardından Bursa 
Yüksek ihtisas

Cumhuriyet 
Yürüyüşüne Dawet
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, TGB, 
TEMAD ve 
Cumhuriyet 
Kadınları Derneği 
29 Ekim tarihinde 
gerçekleştirecekleri 
yürüyüşe tüm 
Gemliklileri davet 
ederken, yapılan 
basın açıklamasın
da aşağıdaki 
görüşlere yer 
verildi.
"Haziran ayaklan
masıyla ayağa 
kalkan Türk milleti 
"Mustafa Kemal'in 
Askerleriyiz" slo
ganında birleşti. 
Birleşe birleşe kaza 
nacağız. Gençliğe 
hitabe ve Bursa 
Nutku’ndan almış

BSM aboneoldunuzmu?
■Ufflnai ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
I IHA f HARCAMA”

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

Büfe., 
Mr .

Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 
nakledilen Bora’nın 
tedavisi sürüyor. 
Hayati tehlikesi 
olmayan ve duru
munun iyiye gittiği 
öğrenilen Bora’nın 
yakınları hasta 
yatağında bile 
gazete istediğini, 
yorgun olması 
na rağmen, 
Türkiye gündemini 
takip etmeye 
çalıştığını 
söylediler. 
Gemlik Körfez 
Gazetesi olarak 
Emin Bora’ya acil 
şifalar diliyoruz.

olduğumuz 
görevin bilinciyle 
29 Ekim de tüm 
yurtseverlerle bir
likte alanlardayız. 
Cumhu riyet 
yıkıcılarına karşı, 
Türk milletini ayak
lar altına 
alanlara karşı, 
Atatürk’ü hedef 
alanlara karşı, 
Birli ğin, barışın, 
kardeşliğin tohu
munu ekmek 
için. Aydınlık bir 
Türkiye için. 
Şehitlerimiz için. 
Kardeşlik için. 
Bayrağımız için. 
Cumhuriyetimiz 
için. 29 Ekim'de 
14.00 da 
Kayıkhane 'deyiz!”
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Güne Bakış Beiednıe bütçesi onaylandı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CUMHURİYETİN 91. YILINDA 
CUMHURİYET NE HALDE?

Türkiye içinde bağımsız bir Kürdis 
tan kurmak isteyen kurt milliyetçileri, 
30 yıl önce başlattıkları başkal
dırılarının sonucunu almak üzereler.
Hükümet, terörü bitirmek, akan kanı 

durdurmak adına başlattığı ‘Kürt 
Açılımı’ veya ‘Demokratik Açılım’, 
‘Çözüm Süreci’ adını verdikleri proje, 
lmrah‘da tutuklu olan Çocuk Katili 
Abdullah Öcalan ile sürdürülüyor.

PKK gençlik yapılanması, caddede 
sivil kıyafetle gezen askerlerimizi 
öldürüyorlar.
Kentlerde kolluk kuvvetleri kurarak, 

asayiş sağlamaya başladılar.
Yol kesiyorlar, adam kaçırıyorlar, 

bayrak indiriyorlar, Atatürk büst ve 
heykellerini kırıyorlar, okul, karakol, 
banka, belediye, kamu ve özel kuru
luşların binalarını yakıyorlar.
Asker ve polis neredeyse yapılan

ları yalnızca izliyor.
Sabrı taşıyor ama sesini çıkaramı 

yor.
Dokunmayın diyor yukarısı... 
Dokunmayın, sadece gözleyin. 
Molotof kokteyle tornalar, belediye 

araçları, polis araçları yakılıyor..
Polis izliyor, asker bakıyor. 
Türkiye bölünüyor.
Kan akmaya devam ediyor.
Büyük kurtarıcının kurduğu Türkiye 

Cumhuriyetinin resmi kurumlardaki 
‘Türkiye Cumhuriyeti’ yazısının 
kısaltılmışı olan T.C. tabelalardan 
söküldü.
Aiiaımız 'oküııa faaıi Kalaıhlaı..
Bayram'/arın içi boşaYcûûı.
Atatürk Anıtlarına halkın çelenk 

koymasını bile içlerine sindiremedi 
ler.

‘AtâtüfK‘Anitrohüncıökf törenler de 
içi boş, kuru bir hale getirildi.

Kurtuluşun planlandığı ve devrim- 
lerin yol haritasının çizildiği, 
Atatürk’ten bugüne kadar kullanılan, 
Cumhuriyetin sembolü Çankaya 
Köşkü, yeni Cumhurbaşkanı R.T.E 
tarafından beğenilmeyerek, 300 
dönümlük araziye Ak Saray adı veri 
len 1000 odalı Saray yaptırdı 
kendine..

Emeklinin süründüğü, köylülerin 
sigara parası bulamadığı bu günlerde 
saraya 600-700 milyon lira harcandı.

Türk askerinin şeref üyeleri 
Ergenekon, Balyoz gibi düzmece 
davalarla yıllarca zindanlarda yattılar.

İslam dünyasının tek demokratik 
Cumhuriyeti yavaş, yavaş İslam 
devletine doğru götürülüyor.
Atatürk devrimlerinin artık geçerli 

liği kalmadı.
Cumhuriyetin 91. yıldönümünde, 

ülke inanılmaz kamplara bölündü.
Cumhuriyetin 91. yılında durum 

vahim.

Mustafa Emre özgen

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Ekim ayı 
son toplantısı dün 
yapıldı. Ömer Kahra 
man Ek Hizmet Bina 
sı’nda yapılan mec 
lis toplantısına, mec 
lis üyelerinin yanı 
sıra çeşitli dernekler 
ve Gemlikliler de 
katıldı.
Gelecek mali yılın 
gelir gider bütçeleri 
nin görüşüldüğü 
toplantıda 2015 
bütçesi, CHP ve 
ıvînr yıupidi ıııııi ıci 
oylarına rağmen 
AKP grubunun oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
CHP grubundan söz 
alan Meclis üyesi 
Galip Gür, elektronik 
ortamda önceden 
kendilerine gönde 
rilen performans 
raporuna değinerek, 
raporun somut 
verilerden yoksun 
olduğunu söyledi. 
Çeşitli böümlerden 
örnek veren Gür, 
raporun bir

Türk bayrağıyla gidene telef erik ücretsiz
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Haziran ayının 
başında hizmete alı
nan teleferik, 4 ayda 
450 bin yolcu taşıdı. 
Yılda 350 bin olarak 
konulan yolcu hede
fi nin 4 ayda 450 bin 
gerçekleşerek 150 
bin aşıldığını belir 
ten Büyükşehir

bölümünde 4 milyon 
lira ayrılan asfalt 
harcamalarına 
karşın bu rakamın 
neye göre hazır
landığını sordu.
Gür’ün ardından söz 
alan AKP’li meclis 
üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, önceki 
toplantıda stratejik 
planı onayladıklarını 
belirterek, planların 
beş yıllık dönem için 
hazırlandığını belirt
ti. Bu beş yıl içinde 
yapılacak çalışmalar 
ile harcamalar 
yapılacağını dile 
getiren Barutçuoğlu, 
bu sürenin sonunda

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Inşal 
lah kalan hat da 
ocak ayına kadar 
tamamlanacak ve 
teleferik oteller böl
gesine uzatılmış ola
cak” dedi. Başkan 
Altepe, basın toplan 
tısında, teleferiğin 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda elinde 

ortaya çıkacak 
tablonun planın ne 
kadar gerçekçi ola
cağını göstereceğini 
söyledi.
Bir yıl içinde yapıla
cak çalışmaların 
sonucunda planın 
içeriğine ilişkin 
gelişmelerin izlene 
bileceğini belirten 
Barutçuoğlu, prog 
ramın bütün detay
larına ilişkin çalış
maların gerçek
leştiğini dile getirdi. 
Barutçoğlu’ndan 
sonra CHP grubu 
adına söz alan 
özgür Aksoy, planın 
36. sayfasında

Türk bayrağıyla ge 
len tüm vatandaşla 
ra ücretsiz hizmet 
vereceğini de açık- 
ladı.Başkan Altepe, 
teleferikle seyahat 
eden yolcu sayısı, 
yeni hatlarla ilgili 
yapılan çalışmalar 
ve yaklaşan Cumhu 
riyet Bayramı nede 
niyle düzenlenecek 

örnek vererek çeşitli 
bilgilerin eksik 
olduğunu, eksik 
verilerin planın 
takibi ve yorumlan
masında zorluk 
çıkaracağına dikkat 
çekti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
çeşitli verilerin 
eksik olmasının 
gerçekleşecek çalış
malara engel teşkil 
etmeyeceğini dile 
getirdi.
Madde madde oku
nan 2015 yılı bütçe
si, AKP’li üyelerin 
oy çokluğuyla 
kabul edildi.

promosyon hakkın
da basın toplantısı 
düzenledi. Teferrüç 
merkez istasyonun
da yapılan basın 
toplantısına, 
Teleferik AŞ Genel 
Müdürü İlker 
Cumbul ve Büyük 
şehir Belediyesi 
bürokratları da 
katıldı.

m GEMLİK 1975672 SIRASINDA KAYITLI YAVUZ 16 ADLI 
TEKNEMİN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MURAT ÖZDEMİR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumlmrivefi en güzel Buse çizdi Okul Temsilcilerine seçtiler
Atatürk ilkokulu 2 B 
Sınıfı öğrencilerin 
den Buse Gazi, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlama 
etkinlikleri 
çerçevesinde ilçe 
çapında düzenlenen 
"Cumhuriyet" konu
lu resim yarışmasın
da ilçe birincisi 
oldu.
Buse Gazi, Atatürk 
İlkokulu’nda düzen
lenen törende okul 
yönetimi tarafından 
ödüllendirildi.

CHP Bursa Gençlik

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Başkanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan 
bir protokolle uygu
lanmasına başla 
mlan "Demokrasi 
Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Projesi" 
kapsamında 2014- 
2015 öğretim yılında 
Atatürk İlkokulu 
Okul temsilciliği için 
6 (Altı) aday yarıştı. 
Yaklaşık bir hafta 
boyunca yoğun bir 
seçim propagan
dasından sonra 
seçimler gerçek
leştirildi.
Bütün okul öğrenci
lerinin katıldığı Okul 
Rehber Öğretmeni 
Fatma Bektaşoğlu’

nun gözetiminde oy 
verme işlemi 
gerçekleşti.
Sandık Kurulu 
üyelerinin de 
katkılarıyla güzel bir 
seçim atmosferi 
yaşandı.
Oy verme işlem
lerinin bitirilmesin

den sonra, sıra 
oyların tespitine 
geldi.
Sayılan oyların 
çoğunluğunu alan 
Şevval Bıyık, Okul 
temsilciliğine, 
Osman Can Hizmet 
ise başkan yardım
cısı seçildi.

Ham sıcaklığı liişiıro

İznik ve Orhangazi 
ilçe gençlik kollarını 
ziyaret eden CHP 
Bursa İl Gençlik 
Kollan, son durak 
olarak Gemlik’e 
geldi.
Gemlik ilçe başkan
lığında gerçekleşen 
ziyarette, İl Gençlik 
Kollan Başkanı 
Savaş Tutan ve 
yönetimi ile 
Orhangazi Gençlik 
Kolu Başkanı Emin 
Sümer’i Gemlik 
Gençlik Kolu üyeleri 
karşıladı.
Toplantıda konuşan 
Savaş Tutan 
“Gemlikli arkadaşla 
nmız geçmişte 
birçok başarılı 
projeye imza attılar. 
Yoğun bir yerel 
seçim süreci atlat
tılar, çalışmalarını 
eksik etmediler. 
Bizler Gemlik’in 
önümüzdeki 

süreçte çeşitli 
adımlar atacağına 
inanıyoruz. Diğer 
ilçelerimizle bir tut
tuğumuz Gemlik’te 
arkadaşlarımızın 
faaliyetlerinde hep 
yanında olacak
larımızı bilmelerini 
isterim” dedi.

SÜMER;
İLÇELER BİRLİKTE 
DAHA GÜÇLÜ 
OLACAK
Söz alan Orhangazi 
Gençlik Kolu Başka 
m Emin Sümer ise 
gerçekleşecek 
etkinliklerde 
ilçelerin koordineli 
olması gerektiğine 
değinerek “Yakın 
ilçeler sürekli 
iletişim halinde 
olmalı. Böylece hep 
söz ettiğimiz birlik 
ve beraberliğimizi 
sağlamış ve daha 
güçlü olarak yolu

muza devam ede
ceğiz” dedi. 
GEMLİK 
HAREKETE 
GEÇİYOR 
Gemlik grubu adına 
söz alan gençlik 
kolları üyesi 
Mustafa Emre 
özgen ise ziya 
retten memnun 
kaldıklarını 
belirterek, ilçeler 
arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Çeşitli projeler 
hazırlığında olduk
larını belirten 
özgen, “Bursa’da 
siyaset yapan 
tüm partili gençle 
rimizi kısa süre 
içinde Gemlik’te 
gerçekleşecek 
etkinliklerde 
yanımızda görmek
ten mutluluk 
duyacağız” şeklinde 
konuştu.

Kış aylarının iyice 
yaklaşmasıyla 
yağışlar da başladı. 
Yağışlara bağlı 
olarak hava sıcak
lığında düşüş 
bekleniyor. 
Marmara Bölgesi’n 
de etkili olması bek
lenen yağışların 
önümüzdeki gün
lerde süreceği 
belirtiliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü internet 
sitesinde yer alan 
sıcaklık ve yağış 
tahminlerine göre 
Bursa’da hava hafta 
içinde 7 dereceye 
kadar düşecek. 
Çarşamba hariç 
Cuma’ya kadar 
yağış bekleniyor. 
Öte yandan, ilçemiz

KAŞ€l>eB8HEHKKYOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR yİ
GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 51396 83 Fax: (0.224) 513 35 95]

Gemlik Karfez
ÇtüLlI’lH İLK aÇHLdK.alTAal OHTtlI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

için yapılan tahmin
lerde uzun süreli 
yağışlar dikkat 
çekiyor.
Bursa il merkezine 
nazaran daha ılık 
geçecek hafta 
içinde sıcaklık 10 
dereceye kadar

düşerken en 
yüksek sıcaklığın 
19 derece olması 
bekleniyor.
Kuvvetli sağanak 
yağış uyarısı 
bulunan Gemlik’i 
tüm hafta yağmur 
bekliyor.
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Haylaz öğrenciye'sözleşme'geliyor
Okul öncesi Eğitim 
ve İlköğretim 
Kurumlan Yönetme 
liği'nde yapılan 
değişiklikle, orta 
okul öğrencilerine, 
olumsuz davranış 
larının özelliğine 
göre verilen “uyar 
ma” süreci; “sözlü 
uyarma”, “öğrenci 
ile sözleşme imzala
ma” ve “veli ile 
görüşme” olarak 
yeniden düzenlendi 
23 Ekim tarihli 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Yöne 
tmelikte, daha önce
ki düzenlemede 
sehven yapılan 
maddi hatalarla ilgili 
düzeltmeler yapıldı. 
Yeni düzenlemede, 
aynca daha önceki 
düzenlemede yer 
alan “Öğrenci 
Sözleşme Örneği” 
uygulamasına da

BYEGM

açıklık getirilmesi 
için yeni hükümler 
eklendi. Buna göre, 
ortaokul öğrencile 
rine, olumsuz davra 
nışlarının özelliğine 
göre öğrencilerin 
gelişim dönemleri 
de dikkate alınarak 
bilinçlendirme ile 
düzeltilebilecek 
davranışlar için 
“uyarma” süreci 
uygulanacak. “Uyar 
ma” süreci, “sözlü 
uyarma”, “öğrenci 
ile sözleşme imzala
ma” ve “veli ile

görüşme” süreç
lerinden oluşacak. 
“Sözlü uyarma”, 
öğretmenin öğren
ciyle görüşme 
sürecini oluştura
cak. öğrenciden 
beklenen olumlu 
davranışın neler 
olabileceği anlatıla
cak. Öğrencinin 
olumsuz 
davranışlarının 
devamı halinde 
kendisine uygulan
abilecek yaptırımlar 
konusunda 
uyarılacak.

. Bu gazete■ 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

“Dnnyaicinbirseyyap'Dfoiesiöaslıyor
Gemlik Lale-Kemal 
Kılıç Ortaokulu 6-B 
sınıfı öğrencileri 
Eylül Dağ, Nur 
Zeynep Tuna ve 
Muratcan Parlak 
lar’ın, Türkçe Öğret
menleri Sümeyye 
Yalçıner öncülüğün 
de başlattıkları 
“Dünya İçin Bir Şey 
Yap” projesine 
Gemlik Belediyesin 
den büyük destek 
geldi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden öğrenciler, 
hem projelerinin 
hedeflerini anlat
tılar, hem de Baş 
kan Refik Yıl maz’- 
dan destek istediler. 
Çevre Sağlığı konu 
sunda insanları bi 
linçlendirirken, çöp, 
atık ve görsel kirlilik 
konusunda da 
duyarlılığı artırmayı 
amaçladıklarını 
ifade eden öğrenci 
ler, tüm okulları 
kapsayarak 
genişleyecek olan

projelerine ilçe 
öğrencilerini üye 
yapmaya başladık
larını söylediler. 
Projenin bir yıllık 
süreci kapsamadı 
ğını, kendilerinin 
başlattığı uygula
manın daha sonra 
gelecek öğrencilerle 
uzun yıllar boyunca 
süreceğini bildiren 
öğrenciler, “Hazır 
mısın Türkiye’nin 
çocukları? Dünya 
İçin Hepimiz El Ele 
veririz” sloganıyla 
yola çıktıklarını 
söylediler.
Plastik, Cam, Kâğıt, 
Atık Yağ, Atık 
Pil toplama 
kampanyalarının 

kâğıt için kesilen 
ağaçların yerine 
dikilecek fidan 
dikim kampanyaları 
ile süreceğini 
bildiren Lale-Kemal 
Kılıç Ortaokulu 6-B 
sınıfı öğrencileri 
Eylül Dağ, Nur 
Zeynep Tuna ve 
Muratcan Parlaklar, 
Bilimsel İcatlar, 
TEMA’ya üyelik, 
TEMA Vakfı içinde 
aktif rol oynama, 
kurum ve kuru
luşların yanı 
sıra akademik ve 
bilimsel boyutta 
desteklere de 
önem verdiklerini 
sözlerine 
eklediler

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0 535 378 18 00

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM 

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

Acentfltonımz

MS «tatil.com

SunExpress ^Onura/r

Dr. Ziya Koya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Synıs Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 05816 08 
WWW.burlvlnlurizm.com

S-7-8-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU 
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) 
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı 
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL *
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 TL

26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

tourhtlrt

tatil.com
http://WWW.burlvlnlurizm.com
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Cumhuriyet Kupası Ümitler Judo Müsabakalarından 1 Altın, 2 bronz madalya ve 2 beşincilik kazandılar.

Semanur Irdoğan nine lıirincilik Hiirsiisiinıle
25-26 Ekim 2014 
tarihlerinde 
Ankara’da 26 ilden 
ve farklı ülkelerden 
278 sporcunun 
katılımı ile yapılan 
Cumhuriyet Kupası 
Ümitler Judo 
Müsabakalarına 
ilçemizi temsilen 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü katıldı.
Kulüp yönetici
lerinden Talat 
Tepe’nin yanı sıra 
iudo antrenörleri 
İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kılınç’ın 
yönetiminde 5 bayan 
ve 1 erkek sporcu ile 
katılan Gemlik 
Belediyespor Kulübü 
müsabakalarda 1 
altın, 2 bronz 
madalya ve 2 beşin
cilik kazandılar. 
Müsabakaların ilk 
gününde tatamiye 
çikâh 3 sporcudan 
bayanlar 48 kg’da 
Melike Alanko ve 52 
kg’da Tuğba Yılmaz 
bronz madalya 
maçlarında rakiple 
rine yenilerek 5. 
oldular.

İkinci gün mücadele 
eden sporculardan 
Bayanlar 70 kg’da 
son yılların değiş 
mez şampiyonu 
Semanur Erdoğan 
yine rakipsiz 
olduğunu kanıtlar- 
casına tüm rakipleri
ni rahat şekilde 
yendi ve 1 -lik 
kürsüsüne çıktı. 
Diğer sporcular,

bayanlar 63 kg’da 
Mel is Karataş ve 
erkekler +90 kg’da 
Onur Kaya 3.’lük 
maçlarında rakipleri
ni yenerek bronz 
madalya kazandılar. 
Ümitler Türkiye 
şampiyonasına 
hazırlık niteliği 
taşıyan müsabaka 
lara Türkiye’nin bu 
kategorideki iddialı

tüm illeri ve kulüp
leri katılmış olup 
neredeyse bir 
Türkiye Şampiyonası 
havasında geçen 
müsabakalar 
oldukça çekişmeli ve 
renkli geçti. 
Judo Antrenörü 
Ahmet Kı linç yaptığı 
açıklamada; “Şubat 
ayında yapılacak 
olan Ümitler Türkiye 
Şampiyonasına 
hazırlık değerindeki 
bu müsabakalar 
katılan kulüp ve 
sporcu sayısı açısın

da çok ciddi ve 
önemli ölçüdedir. 
Türkiye Şampiyonası 
öncesi yapılan bu 
turnuva sporcu
larımızın hatalarını, 
eksikliklerini ve 
rakiplerinin durum
larını görmemiz 
açısından oldukça 
önemlidir. 
Hedefimiz bu kate
gorideki tüm sporcu
larımızın Türkiye 
Şampiyonasında 
madalya kazanması 
ve milli takıma 
çağrılarak Uluslar 

arası turnuvalara 
katılarak başarı 
sağlamalarıdır. 
Semanur 
Erdoğan’dan 2015 
yılında Ümitler 
Avrupa ve Dünya 
Şampiyonluğu bek
lentimiz bu müsa 
bakada biraz daha 
artmıştır. Çalış
malarımız bu yönde 
hız kesmeden yoğun 
tempoda devam 
etmektedir.” dedi 
Kulüp Başkanı 
Hüseyin Yavuz ise, 
Gemlik’in sporuna 
katkıda bulunmaktan 
mutlu olduğunu 
ifade ederek; “Tüm 
zorluklara ve 
engellere rağmen, 
Türkiye Şampiyonası 
öncesindeki en ciddi 
turnuvada, sporcu- 
lanmızın başarılı 
olduğunu gördük. 
Gemlik’ten herhangi 
bir destek olamadan 
geldiğimiz turnuva
da, başta Osmangazi 
Belediyesi olmak 
üzere, yanımızda 
olan herkese 
teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Mil yelkenciler, lllııiai Kupası için yarısu
2014 Eker & Bursa 
Yelken Kulübü 
Trofesinin
4 . Ay ağı olan 
“Uludağ Kupası” 
Yelkenli Yat 
yarışları, 25 Ekim 
Cumartesi günü 
Tirilye Yat 
Limanından coğrafi 
rotada start aldı. 
Trilye-Mudanya- 
Trilye rotasında cen
tilmence bir atmos
ferde yapılan yanşa 
3 ayrı sınıfta 10 
tekne ve 100’e yakın 
yelkenci katıldı.
Borusan’ın sponsor
luğunda yarışan . 
“Gemlik Yelken 
Kulübü - Team 
Borusan” ekibi, 
yanşı yaklaşık 3 saat 
sürede tamamlayıp 
en yakın rakibine 20 
dakika fark atarak 
birinciliği elde etti. 
2013 yılı trofesinin

de galibi olan 
“Gemlik Yelken 
Kulübü - Team 
Borusan” ekibi, bu 
başarısı sayesinde 
toplam 7 yarıştan 
oluşan trofenin

5 .yarışı sonunda 
liderliğini sürdürdü. 
Son 2 ayağı Kasım 
ayı içerisinde 
tamamlanması plan
lanan 2014 Eker & 
Bursa Yelken

Kulübü Trofesı, 
8 Kasım 2014’de 
“Körfez Kupası” ve 
29 Kasım 2014’de 
“Burgaz Kupası” ile 
yarışçıların ve 
takipçilerinin nefesi

ni kesecek. 
Lider “Gemlik 
Yelken Kulübü - 
Team Borusan” ve 2 
puan arkasından 
takip eden “Eker - 
Yayık Ayran” 

ekipleri arasında 
adrenalin dolu 
mücadeleye 
sahne olacak 
son 2 yarışı izlemeye 
Gemlik halkı da 
davet edildi.
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Gemlik’i 2. Amatör 
Kümede başarıyla 
temsil eden Körfez 
Sporlu futbolcu, 
yönetici ve teknik 
ekiple, antrenman 
sonrasında akşam 
kahvaltısında 
buluşan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, "Spor, 
Sevgi-Barış ve 
Kardeşliktir" 
diyerek, Körfez 
Sporlu futbolcuların 
bu felsefeyle fark
larını sahada, okulda 
ve yaşamlarının her 
alanda göstermesi 
gerektiğini belirtti. 
Belediye Meclis

üyeleri Orhan Sefil 
ve Turgut Dur 
muş’un da katıldığı 
antrenman sonrası 
akşam kahvaltılı 
toplantıd, Kulüp 
Başkanı Metin 
Özmen, Antrenör

Alpaslan ilgin, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
futbolcularla bir 
araya gelen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ocak 
ayı sonunda başla 
yacak olan ikinci 

amatör küme maçla 
rı öncesinde tüm 
Körfez Spor 
Camiasına başarı 
dileklerinde bulun
du.
Kumla ve Hisar 
Mahallesi futbol 
saha tesislerinin 
tamamlandığını, 
Katırlı ve Şahinyur- 
du Futbol tesis
lerinin de bitirilmek 
üzere olduğunu 
belirten Başkan 
Yılmaz, Umurbey 
Futbol Sahası 
temelinin de önümüz 
deki günlerde atıla
cağını müjdeledi. 
İlçenin her mahalle

sine futbol sahası ve 
spor tesisi yapma 
sözünü verdiklerini, 
bunu okullara 
yapılan spor salon
ları ile destekledik
lerini anlatan Refik 
Yılmaz, "Gemlik’e, 
şehrimize hizmet 
etmek, ilçemizi 
güzelleştirmek için 
çalışıyoruz. Bunu 
yaparken siz genç
lerimizi ve çocuk
larımızı unutmu 
yoruz. Ne kadar 
tesis yaparsak, o 
kadar çocuğumuzu 
gencimizi spora 
teşvik edeceğimizi, 
ilçemizin adının 

başarılarla anıla
cağını biliyoruz. 
Yaptığımız ve yapa 
cağımız tesislerle bu 
konuda sıkıntı 
yaşanmayacak" diye 
konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bölge 
Parkı, Park Çay 
Bahçesinde organize 
edilen gecede fut
bolcularla sohbet 
eden Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kulüp 
Başkanı Metin 
Özmen, Antrenör 
Alparslan İlgin ve 
futbolculara 
başarılar diledi.

Orhangazi'de otokros heyecanı başladı
Türkiye Otomobil 
Sporları 
Federasyonu 
(TOSFED) ile 
Orhangazi 
Belediyesi’nin 
düzenlediği 2014 
TOSFED Otokros 
Kupası’nın ilk 3 
ayağı İznik gölü 
sahilinde bulunan 
parkurda başladı. 
İznik gölü kenarında 
bin 100 metre 
uzunluğundaki 
toprak zeminli 
otokros pistinde 
yapılacak yarışlar 
ilk gün saat 
10:00’da start aldı.

Yarışları Belediye 
Başkanı Neşet 
Çağlayan da 
seyretti. 
Çağlayan yarış
macılara başarılar 
diledi.
Yarışmaların ilk 
gününde deneme 
turları yapılırken, 
Kerem Orak’ın 
kullandığı Ford 
Fiesta, deneme 
turları esnasında 
takla atarak yarış 
dışı kaldı.
Yarışların ilk gününe 
Orhangazililerin 
ilgisi yüksek 
oldu. Çok sayıda

vatandaş havanın da 
güzel olmasıyla 
parkura akın 
ederek yarışları 
izledi.
Orhangazili pilotlar 
Orkun Turgut ve 
Birol Aral da 
yarışlara katılıyor. 
Orhangazili 
her iki pilotun ilk 
günkü perfor
mansları yüksek 
oldu. Otokros 
yarışları pazar 
günü sona erecek 
ve akşam saat
lerinde ödül 
töreni yapılacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KAYMAKAMUK

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

R 
E 
H 
B 
E 
R 
I

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

ULAŞIM
Pamukkal* 012 OO 20
DENİZ UÇAĞI 513 85 13
Pagasu* Atanla Saya hat 014 03 02 
METRO B13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KanbaroQlu*Esaday 014 40 48
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç________________512 O1 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

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

BELEDİYE

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

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

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

GfflÜlftiMGemlik Körfez

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

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
Mllangaz 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 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz

0*13 1O 70
013 30 33
013 1® 40Beyza Petrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5007 

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
PEK YAKINDA: 

11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB 

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE t Wl
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA \

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN A
GÜZEL ANLARINIZI İMHİ

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I
Pasta -Meşrubat- Çerez i !■
Piyanist +î)j Performans
S^ten Sanda/ye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Cnnh >üg/n- Snhne - Işıkgösterisi 
4# Servis ve ekipmnninr - Sürprizgösteriler 

www.«emllkıııittoıı.coın 
facebook/miltondugun

X^w /KwjK Plus-google.com/mittondugun
■' HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

. .-<r Tel : 513 10 71 GEMLİK

42- pıttık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

— rekLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLER!

r matbaaciuk^^^^^MİII^^^IH^I

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • I 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

google.com/mittondugun


L^Î'ılllNJölTgl
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...

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

sahibinden.com gemlıkmerkezotomotıv

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK

SERAMİK 
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 
BANYO DOLAPLARI 

LAMİNAT PARKE 
KOMBİ • RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM
ÜRÜNLERİ ■

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ TEL: 0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


HAFTA SONU 06.30-14.00 ACIK BÜFE A QQ l, 
HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI 4.UU V

PİZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ '
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI - REÇEL

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok: No;3 GEMLİK / BURSATel : O 224 512 01 00 Www.elitmola.com- info@elitmola.com

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Ekim 2014 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

YATIRIMCININ 
EN AVANTAJLI 

SİTESİ!...

www.umurbeydeemlak.com 
www.irfanlinliiemlak.com

IiiMiiMi üt mil iıtlunnii
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

CUMHURİYETİ ANLAMAK...
Bugün Cumhuriyet Bayramı’nın 91. 

yıldönümü.
Halkımızın Cumhuriyet Bayramını 

gönülden kutlanm.
Bizler, Cumhuriyetin feyizleriyle 

büyüdük.
Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa 

Kemal Atatürk’ün koyduğu ilkeler ve 
devrimlerinin ışığında yetiştik.

Çağdaş, laik, modern bir Türkiye’nin 
bir ferdi olmaktan onur duyduk. 4’de

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıldönümü bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 
Cumhuriyet Bayramı kütlamalarına dün saat'13.öo’de başlandı.'Atatürk' Anitı’na 
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelehklefinin konmasından 
sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylendi. Bugün ise törenlere saat 
lO.oo’da İskele Meydanı’nda devam edilecek. Öte yandan, CHP, ADD, İşçi Partisi ve 
TGB'liler alternatif kutlama düzenleyerek, AtafürkAnıfı’nda buluştular. Haberi sayfa 3rde

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sabahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri

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

www.manastiremlak.sahibinden.coni - www.ilan.com.tr/manastiremlak

I

mailto:info@elitmola.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.umurbeydeemlak.com
http://www.irfanlinliiemlak.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiremlak@hotmail.com
http://www.manastiremlak.sahibinden.coni
http://www.ilan.com.tr/manastiremlak
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4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI 
GELİŞTİRMENİN EN GÜZEL YOLLARINI ÖĞRETİYORUZ...

HB 7)ikkal eksik/iğinı zeka oyun/arıy/a çözüyorum.
i/eka oyun/arı i/e üretkenliğimi ye/işiiriyorum 

® 0/ay/ara Jark/ı açı/arcfan bakmayı öğreniyorum.
i/eka oyun/arı i/e dSi/imi keşfediyorum

IMk HAFTADA4SAAT
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ 

ÜCRETSİZ 
OKUL PSİKOLOJİK 

DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 

BEKLİYORUZ

©05325592985
Hamidiye Mah. Şirin Plaza Kat; 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - İTALYAN PİZZA - MAKARNA

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
TEL: 0 224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.



29 Ekim 2014 Çarşamba Gemlik KMrfez Sayfa 3

Cumhuriyetimizin 91. yılım kutluyoruz
Cumhuriyetimizin 
91. yılı kutlamalarına 
başlandı.
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama komitesince 
hazırlanan program 
gereği, dün saat 
13.oo’de Atatürk 
Anıtı önünde düzen
lenen törende 
Kaymakam Cahit 
Işık, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay 
İbrahim Altınbaş ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
kondu.
Törene, siyasi parti 
ler, demekler, mes 
lek odaları ve eğitim 
öğretim kuram

larının temsilcileri 
şehitlerimiz için 
bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulundu, ardından 
istiklal Marşı okun
du.
Kaymakamlık, 
Belediye Başkanlığı 
ve Garnizon 
Komutanlığının 
çelenklerini sunması 
ile resmi törenlerin 
ilk safhası sona erdi. 
Resmi tören pro
tokolün katılıma 
karşın sönük geçti. 
Bugün ise Cumhu 
riyetimizin ilanının 
91. yıldönümü 
nedeniyle hazırlanan 
programa göre, 
Kaymakam Cahit 
Işık, 09.30 ile 09.50

arasında Kaymakam 
lık makamında 
kutlamaları kabul 
edecek.
Saat 10.00’da ise 
İskele Meydanı’nda 
Cumhuriyet Bayramı 
törenleri başlayacak. 
Protokol halkın,

okulların, kurum ve 
kuruluşların 
bayramını kutlaya
cak.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ardın
dan düzenlenen 
yarışmalarda 
dereceye giren

öğrencilere ödülleri 
dağıtılacak.
Folklor ve karate 
gösterilerinin ardın
dan tören geçişi 
yapılacak. Saat 
19.oo da ise Fener 
Alayı düzenlenecek. 
Saat 20.30’da

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu şef 
Erdinç Çelikkol 
yönetiminde Kültür 
Merkezi’nde 
Cumhuriyet Konseri 
verecek

Muhalefetten alternatif tören
Resmi tören sırasın
da alanda bulunan 
fakat çelenk sun
maya katılmayan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Atatürkçü 
Düşünce Demeği 
Gemlik Şubesi, İşçi 
Partisi ve TGB’liler 
13.30’da bir araya 
gelerek alternatif 
bir tören gerçek
leştirdiler.
İlk olarak Atatürk 
Düşünce Demeği 
(ADD) çelengini 
anıta sundu. Şube 
Başkanı Emrah 
Murat Tacar ve CHP 
ilçe Başkanı Uğur 
Sertaslan ve CHP’li 
ler çelenk sunumu 
nu gerçekleştirdiler.

SERTASLAN; 
ERDEMLİ BİR HALK 
OLMAYI 
BAŞARMALIYIZ 
Konuşmasına 
“Bugün 91.yılını kut
ladığımız Cumhur! 
yet kelime anlamıyla 
halkın kendi kendini 
idare etmesi demek
tir. Sadece sözlük 
karşılığı dahi 
Cumhuriyetin kuru
luş gününün neden 
bayram olarak kut
landığı anlamaya 
yeterlidir” diyerek 
başlayan Sertaslan

şöyle devam etti; 
“Cumhuriyet reji
minde iki unsur çok 
önemlidir; idare 
edilenler ve idare 
edenler. Alt yapısı 
aşama aşama hazır
lanan Cumhuriyetin 
varlığını devam ettir 
mesi içinde idare 
edenlerin mutlaka 
dürüst ve Cumhuri 
yete layık olması 
gerekmektedir. 
Halkın kendi ken
disini yönettiği bir 
rejimde idare eden
lerin böyle olabilme 
leri içinde idare 
edilenlerin yani biz- 
lerin de dürüst ve 
erdemli olması kaçı

nılmazdır. Hürriyet 
ve bağımsızlığın 
kıymetini erdemli 
olanlar hiç şüphesiz 
savaş alanlarında 
şehit olanlar kadar 
iyi bilirler.” 
Konuşmasında 
Atatürk’ün bir anısı

na yer veren 
Sertaslan sözlerini 
“Erdemli olan, layık, 
dürüst idarecileri 
yaratan bir halk 
olmayı tekrar başar 
dığımız günlere 
kavuşmak dileğiyle 
bayramınızı kutlar 

hepinizi saygıyla 
selamlanın” diyerek 
bitirdi.

TACAR; TARİHTEN 
DERS ALMAMIZ 
GEREKİYOR 
Sertasian’dan sonra 
söz alan ADD Şube 
Başkanı Emrah 
Murat Tacar, Cumhu 
riyetin kuruluş süre 
cinin incelenerek 
tarihten ders alın
ması gerektiğini 
söyledi. Tacar söz
lerine şöyle devam 
etti; “Ortadoğu’daki 
ülkeler arasında Tür 
kiye’nin nasıl özgün 
bir duruş sergiledi 
ğini görmek gereki 

yor. Bunun en bü 
yük nedeni Atatürk 
tür. Atatürk ve silah 
arkadaşlarıdır.
İçinde bulunduğu
muz şu günlere 
bakınca karamsar 
bir söylem içine 
girmek istemiyorum. 
Atatürk’e, bayrağımı 
za, değerlerimize 
yapılan saldırılar 
görüyoruz. Bizler 
birlik ve beraber
liğimizi, mücadele 
mizi gerçekleştire
ceğimiz yürüyüşte 
göstereceğiz.
Burada olan tüm 
vatandaşlarımızı 
yürüyüşümüze 
davet ediyoruz.”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Özel Türe lle 13, kunılus yıldönümü coşkusu
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

CUMHURİYETİ ANLAMAK...
Fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak 

yetiştik.
Karanlıktan çıkıp Cumhuriyet’in 

aydınlığıyla aydınlandık.
600 yıllık OsmanlI İmparatorluğu, 

ülkeyi yöneten saltanatın hantallığı, 
sürekli savaşlar, saray oyunları, 
askerin gücüyle elde edilen emperyal 
gücün zayıflaması, batının sürekli 
aydınlanmasına karşın, OsmanlInın 
buna ayak uyduramaması gibi birçok 
neden ile büyük imparatorluk, 
değişen dünyadaki yeni emperyalist
lerin petrol yataklarını ele geçirme 
emelleri ve saldırıları OsmanlI’nın 
sonunu getirdi.

Saray darbesinden sonra ve Harbi 
ye Nazırlığına atandı.

Birinci Dünya Savaşı’nın başla
masıyla bu görevini sürdürdü.

OsmanlI Enver Paşa’n m Alman 
hayranlığı nedeniyle 2 Alman kru
vazörünü Karadeniz'e çıkarması, bu 
kruvazörlerin Sivastopol’ü bombala
ması nedeniyle OsmanlI da savaşa 
dahil oldu.

Dünya Savaşı’nın amacı Ortadoğu 
petrollerini ele geçirmek.

Ingilizler, Arapları Osmanlıya karşı 
ayaklandırdı.

Değişik cephelerde savaşan 
OsmanlI, Almanların yenilmesi üzeri 
ne Sevr Antlaşmasını imzalamak 
zorunda kalındı.

OsmanlI imparatorluğu bu anlaşma 
ile sonunu hazırladı.
İtilaf kuvvetleri Ingiliz, Fransız, Ital 

yan ve daha sonra Yunanlılar 
Anadolu’yu paylaştılar.

OsmanlI ordusu dağıtıldı. 
Silahsızlaştırıldı.

Doğuda Ermenistan, Karadeniz de 
Lazistan, Güneyde Kürdistan kurdu
ruldu.

Kapitilasyonlar imzalanarak Osman 
linin yeraltı ve yer üstü kaynaklarına 
el kondu.
Eli kolu bağlı, İstanbul’da oturan, 

canından başka bir şey düşüne- 
meyen bir padişah olup bitene seyir
ci kaldı.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
Samsun’a çıkarak, Ankara’da BM M 
sini kurması ardından başkomutanlık 
ünanını alarak Kurtuluş Savaşı 
mücadelesini başlatması ve yurdu 
işgal eden başta Yunan ordusunu 30 
Ağustos’ta denize dökmesinden 
sonra yeni Türkiye Cumhuriyet’i 29 
Ekim 1923 tarihinde kuruldu.

Bugün bu topraklarda yaşamamızın 
yegane nedeni Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılması ve Mustafa Kemal gibi 
bir dahinin Cumhuriyet’in başına 
geçmesiyle sağlanmıştır.

Cumhuriyet tutuculuğa, muhafaza
karlığa karşı değişim, dönüşüm ve 
devrimciliktir.

Kdı öeğh, 'direy dıma, aydır!ranma, 
çağdaşlık, değişen dünyada yerini 
almadır.

Bunu sağlayan yeni düzen yani 
Cumhuriyet rejimidir.
Bugün Cumhuriyetinin içini 

boşaltıp, OsmanlI hayranlığına soyu
nanlar, istedikleri amaca ulaşmış gibi 
görülseler de sonunda Enver Paşa 
gibi hüsrana uğrayacaklardır.

Cumhuriyet fazilettir.
Onu bize verenleri şükran ve min

netle analım, korumak için ant içelim.

Gemlik özel Türe 
Kurs ve Rehabilitas 
yon Merkezi, Kurulu 
şunun 13. Yıldönü 
münü kutladı. 
Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’nın yanı 
sıra İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan’ın da katıldığı 
13. Kuruluş 
yıldönümü 
coşkusunda merkez 
yöneticilerini ve 
öğrenci ile velilerini 
belediye meclis 
üyeleri de yalnız 
bırakmadı.
Gemlik Kaymakam 

lığı ve Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan tadilatı yapılan 
yeni binanın açılışı 
ile başlayan kutla
malarda konuşan 
Bursa Zihinsel En 
gelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı ve özel 
Türe özel Kurs ve 
Rehabilitasyon

Merkezi Başkanı 
Tamer Sivri, 110 
çocuğun eğitim ve 
öğretim gördüğü 
okulun kısa sürede 
Türkiye çapında 
tanınan önemli bir 
rehabilitasyon 
merkezi haline 
geldiğini söyledi. 
Kaymakam Cahit 
Işık ve Belediye

Başkanı Refik Yıl 
maz’a katkılarından 
dolayı teşekkür 
eden Tamer Sivri, 
zihinsel engelli 
çocukların sosyal, 
kültürel ve gezi prog 
ramlarıyla da sos 
yal yaşama kazan 
dırılmaya devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi

omırıs'ı M HlMli İMİMİ IBİI

Türkiye Otomobil 
Sporları Federas 
yonu (TOSFED) 
tarafından düzenle
nen 2014 Otokros 
kupasının ilk üç 
ayağı, altı yarış 
üzerinden 
Orhangazi’de

gerçekleştirildi. 
Kıran kırana geçen 
yarış sonrasında 
kupalar sahiplerini 
buldu. Boksör 
Restaurant ve 
Kafkas Kuyumculuk 
sponsorluğunda 
ilçemizi temsil eden

Gemlik Körfez

Necmi Hasbudak, 
32 aracın start aldığı 
ve toplam altı yarış 
üzerinden gerçek
leşen mücadelenin 
sonunda Kategori 
2’de altı kupa sahibi

oldu.
Hasbudak, yarışlar
da bir birincilik, dört 
ikincilik ve bir 
üçüncülük alarak 
ilçemizi başarılı bir 
şekilde temsil etti.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5008 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Tiirk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur. ”

Ouuduu^i^timiziu 91. yıLdiMimiL 
liint uluuımuzu kutlu okun...

ÖztVıVelc
“paşamın içinde”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Ürer KONAK 
(E) Tarih Ööretmeni

Serbest Kürsü

Cumhuriyet dendi 
mi aklımıza hep şu 
kolay tanım geldi yıl
larca: Halkın seçtik
leri aracılığıyla kendi 
kendini yönetmesi... 
Bu tanımın içinde 
başka şeylerin de 
olabileceğini 
düşündük mü hiç? 
Cumhuriyet geniş 
bir kavram aslında../ 
Tamam, içinde 
seçim var... Partiler 
var.. Bence nok- 
san...

Cumhuriyet bir 
yönetim biçimidir 
öncelikle... Tek bir 
kişinin veya bir züm
renin seçtiği kişiler 
ce değil, halkın 
özgür iradesiyle 
seçtiği kişilerce 
yönetilmesidir. 
Cumhuriyet veraset 
usulünü reddeder. 
Cumhuriyet;

CUMHURİYET....
demokrasinin en 
gelişmiş şeklidir. 
Adalet, hukuk, ırk, 
renk, dil, din ve cin
siyet farkı 
gözetmeksizin 
kanunlar önünde 
eşitlik içinde bir 
yönetimi anlatır.

Vatandaşın yaşayış 
biçimini hiç bir etki, 
baskı altında bırak
maksızın özgür 
bireyler olmalarını 
sağlamaya çalışır.

Cumhuriyet’te 
fazilet (erdem) ve 
adalet (Hukuk) te 
mutlaka bulunmalı 
ve sağlanmalıdır. 
Ulu Önder Atatürk 
şöyle demiştir: 
“Cumhuriyet, 
erdemli ahlaka bağlı 
bir yönetimdir. 
Cumhuriyet fazilettir. 
Cumhuriyet yöneti
mi erdemli ve

namuslu insanlar 
yetiştirir.”

Bizler bu yönetime 
çok zorlu uğraşlar 
sonucu, kan döke 
rek, inanarak 
Atatürk'ün önder
liğinde ulaştık...

29 Ekim 1923 te 
şöyle demiştir: 
“Yapılan işlerin en 
büyüğü temeli Türk 
kahramanlığı olan, 
kültürü olan Türk 
Cumhuriyetidir”

Türk Milleti’nin 
yazgısını Cumhur! 
yetle çizerken ileri 
ve uygar bir toplum 
olmanın gereğini de 
ortaya koymuştur. 
“Cumhuriyet fikirce, 
ilimce, bedence 
kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucu
lar ister. Düşüncesi 
özgür, vicdanı 
özgür, bilgisi özgür 

nesilleri Cumhuriyet 
sayesinde yetiştire
biliriz” diyerek 
toplumun nasıl 
olması gerektiğini 
de işaret etmiş, 
göstermiştir 
bizlere...

Asıl zorluğunda 
Cumhuriyet’i koru
mak olduğunu da 
şöyle belirtmiştir: 
“Bunu elde etmek 
için çok kan döktük. 
Benim naçiz vücu 
dum bir gün toprak 
olacaktır. Ama 
Cumhuriyet ilelebet 
devam edecektir” 

600 yıldan fazla 
“kul” olarak 
yaşanılan bir 
dönemden; acı, 
ıstırap ve kan dö 
kerek ulaştığımız 
Cumhuriyetimizi 
korumak, yok et 
meye, sulandırmaya 
çalışanları önlemek 
her Türk gencinin en 
önemli görev
lerinden biridir... 
Kendisine Türkiye 
Cumhuriyeti emanet 
edilen gençlik bu 
emaneti sonsuza 
dek taşıyabilecek 
güçtedir.

Buna inancımız 
tamdır...

Vefa Spor 
Kulübünden 

Rotary’e 
ziyaret

Gemlik Vefa Spor 
Kulübü yetkilileri, 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
davetlisi olarak 
toplantıya katıldılar. 
Geçtiğimiz gün
lerde yapılan 
ziyarette, Gemlik 
Vefa Spor Kulübü 
yöneticileri, yaptığı 
konuşmada, Rotary 
Kulübü’nün daveti 
üzerine katıldığımız 
toplantıda göster

ilen ilgiden mem
nun olduklarını 
belirterek, topluma 
hizmet etmeyi 
görev olarak kabul 
eden bir kulüp 
üyeleri ile aynı 
düşüncelere sahip 
olmaktan mutluluk 
duyduklarını 
söylediler. 
Toplantı, daha 
sonra sohbet hava 
sında geç saatlere 
kadar sürdü
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AYRINTI
Erhan İZGİ

CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARKEN

Yıllardır coşkuyla 
kutlamaya 
çalıştığımız ulusal 
bayramlar son yıllar
da önemsiz, sıradan 
bir gün konumuna 
getirilmeye çalışıldı. 
Hatta bayramların 
kutlanmasına bile 
engeller çıkarıldı. 
Açıkça söylenmese 
de Atatürk’e ve 
Cumhuriyete karşı 
bir tepki seziliyordu 
yapılan uygulamalar
dan.

Oysa biraz düşünül 
se, yaşanan tarih 
gözden geçirilse; 
nice zorluklar 
aşılarak bu günlere 
gelindiği görülür. 
Atatürk’ün önder
liğinde Kurtuluştan 
kuruluşa geçilmiş ve 
yoktan var edilen 
genç Türk devletinin 
yönetim şeklinin 
Cumhuriyet olduğu 
bütün Dünya’ya 
duyurulmuştur. Bu 
durum Büyük Kurtu 
luş Savaşı verilerek 
gerçekleştirilmiştir.

90 yıldır çocuk
larımıza öğretmeye 
çalışıp da öğreteme 
diğimiz Cumhuriyet 
tarihimizi, büyükle 
rimizin de ne acıdır 
ki öğrenemediğini 
anlamış olduk 
yaşadığımız olaylar
la.

Bunlar gerçek 
olmasaydı yıllardan 
beri kutladığımız 
Cumhuriyet içten içe 
yok sayılır mıydı? 10 
yıldır cumhuriyet ve 
Atatürk karşıtı 
eylemler toplumda 
egemen olmaya 
başlar mıydı?

Cumhuriyetin 
kazanımları bir bir 
ortadan kaldırılmak 
istenir miydi? 
Atatürk heykelleri 
yakılıp yıkılır, bayra 
ğımız kendini bil 
mezler tarafından 
gönderden indiril 
meye çalışılır mıydı? 
Yetkililer bu konuda 
gerekli duyarlığı 
göstermediklerine 
göre altında bir hin
lik yattığını düşün
mez misiniz bir yurt
taş olarak?

Gözlerimizi açıp 
şöyle çevremize ve 
Dünya’ya baktığımız
da barış içinde 
yaşarken nasıl da bir 
ateşin içine düşüver
mişiz. Ülkeyi 
yöneten muhterem
lerin ülkede barışı 
sağlayamadıkları 
gibi dünya barışına 
da dinamit attıkları 
yaşanan gerçeklerle 
kendini göstermiştir. 
Böylesi günlerde 
Atatürk ve arkadaş 
larının ne büyük 
devlet adamı olduk
ları anlaşılmıyor 
mu? Birileri kabul 
etmese de gerçek bu 
değil mi?

Ülkede bunca 
olumsuzluk yaşanır 
ken muhalefet lider
leri artık konuşmayı 
bırakıp icraatlarını 
ortaya koymak 
zorunda değil mi? 
Şimdiye dek konuş
tular; sonuç değişti 
mi? “Ayinesi iştir 
kişinin, lafa bakıl
maz.” sözünü 
nedense unuttular. 
Artık konuşma değil; 
eylem zamanı...

İstanbul barosu 
ülkede yaşanan 
olaylarla ilgili bir 
bildiri yayınlama 
gereği duydu. Son 
bölümünde “...Gün 
Cumhuriyet’in kuru
luş felsefesine, milli 
bütünlüğe, ortak 
değerlerimize, 
demokratik, laik, 
üniter sosyal hukuk 
devletine kararlılıkla 
sahip çıkmak, daha 
çok hukuk ve demok 
rasi talep etme 
günüdür." Gün bir
lik, dayanışma ve 
güç birliği yapma 
günüdür.
Meydanlara çıkıp 
haklı talepleri haykır
ma zamanıdır.

Tarihini bilmeyen 
insanların ülke yöne
timinde söz sahibi 
olmasına fırsat ver
mek doğru mu? Bir 
ulusun bireyleri 
kendi geçmişinijjari- 
hini bilmek zorunda 
değil midir? Bu yüz
den cumhuriyet 
bayramında ülke 
yönetiminde söz 
sahibi olanlara ve 
muhterem vekiller
imize Turgut Özak- 
man’ın “Diriliş”, “Şu 
Çılgın Türkler” ve 
“Cumhuriyet” kitap 
lan ile Atatürk’ün 
“Söylev” ini arma 
ğan etmek uygun 
düşmez mi?
Gerçekten tarihimiz 
le ilgili bir sınav 
yapılsa sözünü 
ettiğimiz bu muhte 
remlerden kaçı 
geçerli not alır der
siniz?

Bu bayramda Ata 
türkçüler ve Cumhu 

riyetten yana olanlar 
meydanlara çıkıp 
Atatürk’ü ve 
Cumhuriyeti yok 
sayanlara inat daha 
büyük katılımlarla, 
coşku ve sevinçle 
bayramı kutlamalı.

Muhalefetteki par
tiler, sivil toplum 
kuruluşları, sendika 
lar, öğretmen örgüt
leri, esnaf ve köylü 
ler el ele, gönül 
gönüle Atatürk 
posterleri ve Türk 
bayraklarıyla mey
danları doldurarak 
Atatürk ve Cumhuri 
yet sevgisini göster
meli. Meydanlar 
Cumhuriyet ve 
Atatürk sesiyle 
yankılanmah.
Kendini bilmezlere 
bu gür sesi duyur
mak her yurttaşın 
görevi olmalı.

Hatta bunlarla 
yetinilmeyip Atatürk 
ve cumhuriyet konu
lu paneller, açıkotu
rumlar yapılmalı, 
film gösterileri 
sunulmalı halka.

Bu çalışmalar için 
kurumlar birlik ve 
dayanışma içinde 
olmalı.

Hiç kimse ve hiçbir 
kurum işin kolaycı 
lığına kaçıp zevahiri 
kurtaracak sıradan, 
kıytirık işleri yapar 
görünmemeli.

Bu konuda muhale
fetteki siyasi partile 
re büyük görev ve 
sorumluluk düşmek
tedir. Halka önderlik 
edip cumhuriyetin 
daha büyük coşkuy
la kutlanması için 
siyasi partiler çaba 
göstermelidir. Hiçbir 
parti ya da kurum, 
sivil toplum kuru
luşu gerçekleştirile
cek etkinliği kendine 
mal etmemeli, 
Atatürk ve Cumhuri 
yet konularında bir- 
leşilerek topluma 
sıcak gelecek ortak 
sloganlar hazırla
narak söylenmeli.

Görünen manzara

hiç de iç açıcı değil; 
fakat karamsarlığa 
ve umutsuzluğa yer 
yok, örneğimiz 
Mustafa Kemal, 
imkânsızı nasıl 
başarmışsa Türk

halkı da bu karanlığı 
ve kötü günleri yok 
etmesini bilecektir. 
Bu duygularla 
Cumhuriyet bayra
mınızı kutluyorum.

Şair Süleyman Apaydın söze gerek 
kalmadan duygularımızı dizelerinde dile 
getiriyor.

YIKIN HEYKELLERİMİ 
Ey milletim * 
Ben Mustafa Kemal'im 
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim 
Hala en hakiki mürşit değilse ilim 
Kurusun damağım dilim 
özür dilerim
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
özgürlük hala 
En yüce değer 
Değilse eğer 
Prangalı kalsın diyorsanız köleler 
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi
Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı 
Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı 
Baş tacı edebiliyorsanız 
Sanatın içine tüküren adamı 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Yetmediyse acısı şiddetin savaşın 
Anlamı kalmadıysa 
Yurtta sulh dünyada barışın 
Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Özlediyseniz fesi peçeyi 
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi 
Hala medet umuyorsanız 
Şıhtan şeyhten dervişten 
Şifa buiuyuıs»ciııi£ 
Muskadan üfürükçüden 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek 
Kara çarşafa girsin diyorsanız 
Yobazın gazabından ürkerek 
Diyorsanız ki okumasın 
Kadınımız kızımız 
Budur bizim alın yazımız 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
Fazla geldiyse size 
Hürriyet cumhuriyet 
Özlemini çekiyorsanız 
Saltanatın sultanı
Hala önemini anlayamadıysanız 
Millet olmanın 
Kul olun 
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
RAHAT BIRAKIN BENİ

Süleyman Apaydın

SATIIIK
UMURBEYDE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
UÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN 

SATILIK 
05353781800

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

Gemlik Körfez
ABONE 

OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TEMA*
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

USTALARI - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21
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Cumhuriyetimizin 
91. yıldönümü 

tüm ulusumuza kutlu olsun...
GEMLİK TİCARET BORSASI

MECLİS ÜYELERİ

MUSTAFA DOĞAN 
SALİH ERDİNÇ ERSAN 
FERİT ALAN 
BURHAN ATALAY 
ALİ ÖZTÜRK 
ERDAL KAYALI 
CEVAT YAZICI 
SİNAN TURAN 
YAŞAR İSLAM

MELİH KARBAY

YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ

İLHAN ACAR 
ÖZDEN ÇAKIR 
ERTAN TOKSABAY 
ERKAN SARIŞEN 
MEHMET TAŞAR

Gemlik Denizcilik 
Topluluğu genel 
kurulu Gemlik Asım 
Kocabıyık seminer 
Salonunda yapıldı. 
Genel kurula toplu
luğa üye olan Deniz 
ve Liman İşletmeci 
liği, Dış Ticaret ve 
Bahçe Tarımı Prog 
ramı öğrencilerin 
den yoğun bir katı 
lım oldu. Yapılan 
genel kurulda 
seçimler oldukça 
çekişmeli geçti.
Topluluk Danışmanı 
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, genel kurul 
açılış konuşmasını 
yaptı.
Konuşmasında 
üniversitelerdeki 
toplulukların öğren
cilerin kişisel geli 
şimleri için önemli 
bir yer tuttuğunu 
topluluklarda aktif 
olarak görev alan
ların kendilerini 
daha iyi ifade ede
bildiğini ve öz 
güvenlerinin geliş 
tiğini belirtti. 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğunun da

2010 yılından bu 
yana gerek Gem 
lik'te gerekse Türki 
ye'de bir çok faali 
yette yer aldığını; 
yerel ve ulusal 
basında oldukça 
haberlerine yer ve 
rildiğini anlattı. 
Açılış konuşmaları 
ardından Yönetim 
Kurulu Üyeliği seçi 
mine geçildi. 
Seçimde aday olan 
öğrenciler kendi
lerini ve projelerini 
anlattıkları konuş
malarını gerçek
leştirdiler.
Yapılan seçim sonu 
cunda 2014-2015 
Eğitim-Öğretim 
yılında Gemlik 
Denizcilik Toplulu 
ğu Yönetim Kurulu 
şu şekilde oluştu: 
Başkan -Mehmet

Yaşa, Başkan 
Yardımcısı- Gülçin 
Vatansever 
Sayman- Sinem 
Erkan Yazman- 
Çelal Dalsal 
Üye - Ebru Erenler 
Seçilen yönetim 
kurulu Başkanı 
Mehmet Yaşa, 
bu yıl Gemlik'te bir 
çok faaliyete imza 
atacaklarını gerek 
Gemlik halkı 
gerekse üniversite 
öğrencilerini bu 
etkinliklerde 
görmek istediklerini 
belirtti.
Öğr. Gör. E. Murat 
Tacar, yeni yöne
time başarılar 
dileyerek yapılan 
her türlü çalışmada 
gerekli desteğin 
sağlanacağını 
belirtti.
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REFERANS KURULUŞLAR
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Şarıçihı Bilecik Çimento Mad.Bet.San.Tic.A.Ş.
Sanayi Kuruluşları
Tavuk Çiftlikleri
Seralar
Apartmanlar ve Konutlar -
Detaylı bilçi için “WWw.ozorkun.com.tr”

REFERANS İLLER
BURSA
BALIKESİR

İZMİR 
MANİSA 
BİLECİK 
KÜTAHYA

fi)

ÇORUM

YOZGAT
AKSARAY

KOCAELİ
ESKİŞEHİR

ÇANKIRI 
KONYA 
KARAMAN 
ANTALYA 
MUĞLA

AYDIN 
DENİZLİ 
AFYON
BURDUR
YALOVA 
KAYSERİ

Genel Müdürlük: Ankara yolu cad. Tüze Kule İş Merkezi No:36/21 Osmangazi / Bursa . Türkiy 
Telefon: (0224) 250 40 41 Fax: (0224) 250 40 14

Ofis: Fatih Sultan Mehmet cad. No:34/D Yldınm / Bursa ,Türkiye 
Telefon: (0224) 360 62 62 - 366 62 62 Fak: (0224) 360 98 98

Kömür Tesisi. Serbest Bölge girişi Yazrrova Mevkir Gemlik ./ Bursa, Türkiye
Telefon: (0224) 524 81 06 Fax: (0224) 524 74 03

İTAS
İTHAL SİBİRYA KÖMÜRÜ
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Mehmet Hamaloğlu, DP ll Başkanı oldu
Üstün Tunahgil’in 
istifası ile 6 
aydır boş olan 
Demokrat Parti 
Bursa il Başkanh 
ğı’na Gemlik eski 
İlçe Başkam 
Mehmet Hamal 
oğlu atandı. 
Hamaloğlu, 
dört yıl önce il 
kongresinde 
Abdullah Biçen 
ile yarışmış fakat 

seçimi 
kaybetmişti. 
İlçemizde elektrik 
alanında çalışan 
Hamaloğlu, dört 
yıl sonra arzu 
ettiği il başkanlığı 
koltuğuna 
oturmuş oldu. 
Hamaloğlu’nun 
yönetim kurulu 
listesi ise Enver 
Ünen, Sibel 
Kurdoğlu, Vildan

Kireççi, Emine 
Saka, Hülya 
Güney, Hüseyin 
Yılmaz, Hüseyin 
Bayburt, Ahmet 
Okumuş, Ali 
Erdoğan, Gürcan 
Özsöz, İbrahim 
Erdem, Keriman 
Batmaz, Yiğit 
Kiremitçi, 
Abdullah Akkoç, 
Ercan Ateş, Salih 
Kut, Yusuf Öz,

İskender Uz, 
Vedat Oruç, 
Yusuf Özkök, 
Rıfat Haliç, 
Hüseyin Atay, 
Selahattin 
Dönmez, Ömer 
Gep, Süleyman 
Saru, Ahmet 
Dalman, Rafet 
Tuncel, Yavuz 
Fidancıoğlu 
isimlerinden 
oluşuyor.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ SAZLARI EŞLİĞİNDE
HER ÇARŞAMBA

TAZE BALIK

BAtlKRMTAORANT
Giizelyah Mh.

A. Aslan Cd. No:107/B 
Küçük Kumla

REZERVASYON İÇİN 
O 224 533 00 06

X / . y* ğ / VE ZENGİN MEZE
ÇEŞİTLERİMİZ İLE ğ/ KÖRFEZ MANZARASI

L/İOfO ti EŞLİĞİNDE/•£<*' •C’eJ •*’ FASLI MUHABBET...

Cunda’dan gelen 
profesyonel geni ekibimizin 
yaptığı Xum Mezelerinin 

tadına dayamayacaksınız...

©tatil.com

i /%ir & Q sky
AflMgt atiamac îîn”»*

w SunExpres$ V)0nura/r

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad.
No: 29-1/3 (Syrus Otel karşısı) GEMLİK

Tel: 0 224 514 0816 GSM: 0 532 058 16 08

Acentalonmız

mikalFR

tourhtka

w

6-7-8-9- KASIM Ş GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) 
Konaklama: 3 gece Batum Merkez Oda+Kahvaltı
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 TL
26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günübirlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir ■ 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

%25c2%25a9tatil.com
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Cumhuriyetimiz 91 yaşında. 
Tüm ulusumuza kutlu olsun....

PAŞA OTEL
GEMLİK 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ
Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK 

Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK 
Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 

Şube 3: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 12/A GEMLİK 
MİR OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No: 6 GEMLİK Tel : 514 55 56

Tel r 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00

Türk milletinin yeniden 
doğuşu ile kurulan 

Cumhuriyetin 91. yıldönümü 
kutlu olsun...

S.S. GEMLİK ESNAF 
VE SANATKARLAR 

KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi 
ile devlet şekli demektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
9f. yıldönümünü kuttu olsun

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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MILTONJ
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Püsfa -Meşrubat-Çerez 
Piyanist +ı)j Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan yösferisi

İnternetten Canlı Sahne - Işıkgösterisi 1Â
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz Gösteriler Mm

www.gemlikmilton.com aJ
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71GEMLİK

yittik tecrübemiz i(e 
hizmetinizdeyiz....

FATURA
I SEVK İRSALİYESİ 
1 TAŞIMA İRSALİYESİ 

GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU 

DAVETİYE 
TAKVİM & KİTAP 

DERGİ & İLAN 
KARTVİZİT & KAŞE 

EL İLANI & BROŞÜR 
CİLT YAPIMI 

İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA 
NİKAH ŞEKERİ 
BEBEK ŞEKERİ 

HEDİYELİK EŞYA r••
••

••
••

••
••

••
••

•

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun


KeyifDur.ğ^ GÜNÜN EN KEYİFLİ MOLASI...
HAFTA SONU 06.30-14.00 AÇIK BÜFE 1 A flfi j- 

\ HAFTA İÇİ 06.30-12.00 KAHVALTI I4.UUV f

Güngör AVM Hisar Mah. İncesu Sok. NûîS'GEMİJk / BURSAT$l':O 224’ 512 Q1 00 Www.elitmola.com - info@elitmola.com

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİKÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
• ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI-RE(

YATIRIMCININ
EN AVANTAJLI

SİTESİ!...

www.umurbevdeemlak.com 
www.irfanünlüemlak.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TUVALET NEDENİYLE YERİ 
DEĞİŞTİRİLEN ANIT

Bir komedi yaşanıyor Zıçermzde.
Bir süre önce Meyhaneler Sokağı 

önünde bulunan Galatasaray UEFA 
Şampiyonluk Anıtının bulunduğu park 
içine, belediye tuvalet yapmaya 
başladı.

Çevredeki işyerlerinin esnafı da 
bunun işyerlerinin önünde olmasını 
istemedi. Devamı sayfa 4’de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 91. yıldönümü 
düzenlenen törenlerle tüm yurtta ‘kutlandı. 
İlçemizdeki törenler İskele Meydanı’nda 
yapıldı. Törenlerde günün anlam ve önemini 
belirten konuşmaların ârdıhdan'şnrler okun
du, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğren 
çilere ödülleri dağıtıldı. Törenler, geçit töreni 
ile son buldu. Haberi sayfa 3’de

Öziilei’iıresiınııartsntasııtla 
ÖOllerşalidllİllHu
Ozdilek tarafından geleneksel olarak düzen
lenen Cumhuriyet Bayramı konulu resim 
yarışmasında dereceye girenlere Ozdilek’te 
düzenlenen törende ödülleri verildi. 4’de

Yuvanıza Giden Yol
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Cumhuriyetin 91. yıldönümünü coşkuyla kutlaflık
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı 91. yıl 
etkinlikleri düzenle
nen törenlerle 
tüm yurtta kutlandı. 
Kaymakam Cahit 
Işık’ın makamında, 
Cumhuriyetin 91. 
yıldönümü kutla
malarının kabulünün 
ardından törenlere 
geçildi. İskele 
Meydanı’nda yapılan 
törenler saat 10.oo 
da, Kaymakam Cahit 
Işık, Belediye Başka 

m Refik Yılmaz ve 
Garnizon Komutanı 
Pd. Kur. Alb. İbrahim 
Altınbaş ile birlikte 
askeri birliklerin, 
öğrencilerin, öğret
menlerin ve halkın 
bayramını kutladılar. 
Daha sonra 
Kaymakam Cahit 
Işık, günün anlamını 
belirten bir konuşma 
yaptı. Türk milleti 
kavramına vurgu 
yapan Işık, “Bugün 
yüce milletimizin

Atatürk etrafında 
kenetlenerek çağdaş 
medeniyete erişi
minin 91. yılıdır”. 
dedi. Işık, konuş
masına şöyle devam 
etti: “Tarihin en kap
samlı çağdaşlaşma 
hamlelerinden biri 
olan Türkiye Cumhu 
riyeti, gerçekleştirdi 
ği büyük ve kapsam
lı yenilikler ile tüm 
insanlığın ufkunu 
açmıştır. Farklılıkla 
rımızı zenginlik

olarak kabul edip 
devlet millet kaynaş
masını sağlayan 
Cumhuriyetimizi 
savunmak, ülkemiz 
üzerinde oynanan 
oyunlara, baskılara, 
dayatmalara karşı 
tek yürek olmalıyız. 
İçinde bulunduğu
muz bilgi çağında 
kalkınma, eğitilmiş 
insan gücüyle ger 
çekleşir. Türk kimli 
ğine değer verme 
yenlerin, küçümse 

yenlerin, yani gaflet 
içinde olanların dün 
ya milletleri içinde 
yeri olamaz. Bu 
bilinç ve eğitimin 
sağlanması için 
öğretmenlerimize 
çok büyük görev 
düşmektedir. Fakat 
en önemli görev 
gençlerimizindir. 
Gençler bu ülkenin 
teminatıdır. Cum 
huriyetimizin 91. 
yılını kutlarken şehit 
lerimizi rahmetle

anıyor, gazilerimize 
şükranlarımı sunu 
yor, bayramımızı 
kutluyorum.” 
Daha sonra şiirler 
okundu.
Düzenlenen şiir, 
kompozisyon yarış
maları ve çeşitli 
karşılaşmalarda 
dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı.
Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları geçit 
töreniyle son buldu.

Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 91. 
yıldönümü nedeniy 
le çeşitli sivil toplum 
kuruluşları işbirliği 
ile Cumhuriyet Yürü 
yüşü düzenlendi. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Türkiye 
Gençlik Birliği, Cum 
huriyet Kadınları 
Derneği ve Türkiye 
Emekli Astsubaylar 
Derneği’nin birlikte 
organize ettiği 
yürüyüş, Kayıkhane 
mevkiinden başladı. 
Türk bayrakları ve 
çeşitli derneklerin 
flamaları ile yapıla 
yürüyüşe vatan
daşların yoğun ilgisi 
gözlendi. Coşkulu 
geçen yürüyüşte 
“Mustafa Kemal’in 
Askerleriyiz”, “Ne 
mutlu Türk’üm diye 
ne” gibi sloganlar 
atıldı.
Kortejin başında dev 
Türk bayrağı dikkat 
çekti. Çay bahçeleri 
önünden İstiklal

Caddesi’ne geçen 
kortej, Orhangazi 
Caddesi ayrımından 
sahile dönerek 
buradan da 
Atatürk Anıtı önüne 
geldi.
Anıtta toplanan 
coşkulu kalabalık, 
sloganlar atmaya 
devam etti. 
Türkiye Gençlik 
Birliği Gemlik Şube 
Başkanı Merve Ay 
vah, burada yaptığı 
basın açıklamasında 
“Cumhuriyetimize, 
bayrağımıza, Ata 

türk’ümüze, emeğe 
saldırıların artmakta 
olduğu bir 
dönemdeyiz. Tabela 
larda TC’Ierin silindi 
ği, andımızın, milli 
bayramlarımızın 
yasaklandığı, özgür 
düşüncenin olmadı 
ğı, yolsuzlukların 
ayyuka çıktığı, şehit
lerimizin kanının 
döküldüğü yerdeyiz. 
Dün Kurtuluş Sava 
şı’mızı verirken bü 
tün halkımız nasıl 
Türk bayrağı altında 
birleştiyse yarın yi 

ne aynısı olacaktır.” 
dedi 
Cumhuriyet Kadınla 
rı Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Münevver Çelik ise 
“Kadınlar ikinci sınıf 
insan olmasın diye, 
işçiler kör kuyularda 
ölmesin diye, esnaf 
sihtahsız kepenk 
kapatmasın diye, 
küresel çeteler yüz 
yıl önceki şaman 
hatırlasınlar diye, 
anamızla, kardeşi 
mizle, çocuğumuzla 
buradayız” dedi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Emrah Murat Tacar 
ise “91 yıl sonra bu 
gün siyasi iktidarın 
cumhuriyet değer
lerinden uzaklaşarak 
açılım ve çözüm 
süreci adı altında 
ülkemize verdiği 
zararı görüyoruz” 
dedi. Tacar sözlerine 
şöyle devam etti; 
“Ülkemiz, söz konu 
su aynştırıcı ayak
lanma provalannın 
sahneye konduğu 

bir ortama sürüklen
miştir. Çözüm 
süreci adı altında 
atılan her adım 
ülkemizi bölünmeye 
bir adım daha yak
laştırmaktadır. Nice 
şehitlerimizin ve 
gazilerimizin 
vebali bu iktidarın 
boynunadır." 
Açıklamaların 
ardından bir süre 
sloganlar atan ve 
marşlar söyleyen 
vatandaşlar, 
olaysız bir şekilde 
dağıldılar.
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Güne Bakı;
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 

TUVALET NEDENİYLE YERİ
DEĞİŞTİRİLEN ANIT 

Kaymakamlığa ve Belediyeye dilekçe 
verdi.
Biz de, Park içine tuvalet yapıyorlar 

haberini yaptık.
Tuvaletin öyle ulu orta yere yapıla

cağına, kalıcı ve modern bir tarzda 
yapılması gerektiğini söyledik.

Siyasi partiler bunu tepki gösterince 
de, Galatasaray UEFA Şampiyonluk 
Parkındaki Galatasaray’ın Anıtının 
daha güzel yere taşınacağı, Belediye 
den duyuruldu.

Belediye Başkanlığı, Park içinde 
tuvalette ısrarlı olunca, çözümü de 
Anıtın yerini değiştirmede bulmuş.

Plansız programsız bir şekilde, 
Galatasaray Taraftar veya Sevenler 
Derneği, ne derseniz deyin, yönetici
lerini de yanına almışlar, onlarda 
belediyenin yeni projesini alkışla 
mışlar.

Bu arkadaşlar, o parktaki Anıtı bir gün 
temizlemişler mi? Bir gün çimleri sula 
mışlar mı? Parklarını olduğunun farkın
da mıydılar?

Kulakları çınlasın, hasta bir Galata 
saraylı olan emekli Avukat Teoman 
Ekim, Mehmet Turgut döneminde, yine 
hasta bir GalatasaraylI olan Diabas 
Mermer sahibi Mimar Aydın Akovalı 
gil’e o anıtı yaptırdı.

Bakımı ise belediyeden çok işyerleri 
sahipleri yaptı.

Gidin oradaki esnafa sorun.
Yani sizin anlayacağınız, 

Dernekçilerin o parkta bir emeği yok.
Ama gaza gelip, Anıtın yerinin 

değiştirilmesine destek verdiler.
Dün gidip, yeni yerinde anıtı ve 

düzenlemeyi gördüm.
Söylediklerinin tam aksine basit, 

bayağı, ilkel ve bir anıt düzenlemesin
den hiç anlamayan birinin çizdiği bir 
proje yapmışlar.

Proje evlere şenlik.
Esnaf Odası’nın önündeki denize 

bakan kısımda bulunan şadırvanın 
hemen yanındaki yeşilliğe anıtı yok
muşlar.

San kırmızı 'o'öTûm'ıer boyanmış.
Mermer parlatılmamış, demir korku

luklarla basit bir çevirme yapılmış. Sarı 
kırmızıya boyanmış.

Bir de iki yanına demirden çiçeklik 
yağıımış, o'nıaı’aa safı Kırmızı...

Plansız bir şekilde, ilçenin en güzel 
yerine tuvalet yapmak için, yılların 
parkının içindeki sembolik Galatasaray 
UEFA Şampiyonluk Anıtını kaldırıp bir 
yere götürdüler.

Lütfen gidip görün, bir şeye benziyor 
mu yaptıklarına bakın.

Bunlarda mimarı zevk de yok, adam 
ğfoT proje yapacak kışı de.

Buna bence kaş yapayım derken, göz 
çıkartma denir.

Ticaret ve Sanayi Odası’nı yıktılar, 
ilçenin en güzel balık lokantalarından 
birinin karşına -geçici de olsa- ucube 
bir tuvalet yaptılar.

Bunlar Gemlik’e yakışmıyor.
Yakışan bir şeyler yapın, biz alkışla 

yalım.

I •i.r.İA-İK PANOSU

Özdilek tarafından 
geleneksel olarak 
düzenlenen 
Cumhuriyet Bayramı 
konulu resim yarış
masında ödüller 
sahiplerini buldu. 
İlk ve ortaokul 
öğrencilerinin 
katıldığı yarışmada, 
dereceye giren 
öğrencilerinin ödül
lerini İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
AKP’li Belediye 
Meclisi Üyesi Orhan 
Sefil, Özdilek Gem 
lik İşletme Müdürü 
Erkan Ubay ve Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan verdi. 
İlkokullar arasında 
ilk üç dereceye 
giren öğrencilere 
ödüllerini veren İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, “Bir 
süredir çeşitli kutla
malar yapıyoruz. 
Bu kutlamaların en

Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan tahminlere 
göre, Ankara , 
İstanbul ve Bursa 
başta olmak üzere 
bazı illerimizde 
sağanak yağış 
bekleniyor.
Yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurt genelinin 
parçalı, yer yer 
çok bulutlu, 
Marmara'nın batısı 
ve Kıyı Ege ile 
zamanla Marmara, 
Ege, Akdeniz, 
Doğu Karadeniz

masum ve sade 
olanlarını çocuk
larımızın yaptıkları 
resimlerde görebili
riz” dedi.
Duran sözlerine 
şöyle devam etti; 
“Dereceye girmenin 
ya da girememenin 
yanında önemli olan 
çocuklarımızın bu 
tip çalışmalar yap
malarıydı. Yanşma 
ya katılan tüm 

kıyıları, İç 
Anadolu'nun batısı 
ile Ordu, Kırşehir, 
Karaman, Sivas, 
Kayseri, Niğde, 
Bolu, Düzce, 
Erzurum, Erzincan, 
Tunceli, Malatya, 
Adıyaman, 
Gaziantep ve 
Kilis çevrelerinin 
yağmur ve sağanak, 
yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Yağışların akşam 
saatlerinden 
itibaren

öğrencilerimizi kut
luyorum. Mutluluk 
ve barış içinde kut
lanacak bayramlar 
diliyorum.” 
İlkokullar düzeyinde 
öğrencilerden Beren 
Çağla Erengönül 
birinci olurken İdil 
Yolcu ikinci, Musa 
Aydın üçüncü oldu. 
Simge Dündar, 
Yağmur Soyer ve 
Ömer Faruk Kuştul

Çanakkale'nin iç 
kesimleri, Bursa 
ve Balıkesir'in 
kuzey kesimleri, 
Yalova ve Bilecik 
çevrelerinde yerel 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Sabah saatlerinde iç 
kesimlerde yer yer 
sis olayı bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığı kuzeybatı 
kesimlerde 2 ila 4 
derece artacak, 
diğer yerlerde

ise mansiyon dere
celerini paylaştı.
Ortaokullar 
düzeyinde Dilek 
Koçak çalışması ile 
birinci olurken Ayşe 
Yıldıray ikinci, Feyza 
Uslu üçüncü oldu. 
Mansiyon ödüllerini 
ise Rüya Özden, 
Sümeyye Şener ve 
Ebru Okumuş ise 
mansiyon ödülleri 
paylaştı.

önemli bir değişiklik 
beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, Güney 
Ege'de kuzey ve 
kuzeybatı, zamanla 
Batı Akdeniz 
kıyılarında güney 
ve güneybatı 
yönlerden hafif, 
ara sıra orta 
kuvvette, 
Marmara'nın kuzeyi 
ile Çanakkale 
çevrelerinde yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/saat) esmesi 
bekleniyor.
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İİllliiüMmiiSlİlilIMlItlSI
Uludağ OSGB 
tarafından 
Müteahhitler 
Derneği üyeleri iş 
güvenliği ve sağlığı 
konusunda bil
gilendirildi.
Gemlik Müteahhitler 
Derneği konu ile 
ilgili üyelerini 
bildirmek kazaların 
önüe geçmek ve 
denetimler karşısın
da dernek üyelerinin 
zo duruma düşmele 
rini önlemk amacı 
ile ULUDAĞ OSGB 
yetkililieri ile bir 
toplantı düzenledi. 
Dernek Başkanı 
Hamza Aygün, son 
günlerde yaşanılan 
kazalardan sonra 
artan denetimlerde 
ne ile karşılaşıla
cağı, ne tarz önlem
ler alınması gerek
tiği ve değişen yasal 
düzenlemeler hakkın 
da tüm üyelerin 
bilgilenip bunun 
paralelinde gerekli 
çalışmaları yap- 
maları gerektiğini 
söyledi. Yaşanılan 
kazalardan derin 
üzüntü duyduğunu 
belirten aygün sözü 
uludağ osgb yetk- 
ililierine bıraktı.
Uludağ OSGB 
işletme sahibi Bekir 
Bayırlı, İş Yeri 
Hekimleri Dr. Nevzat 
Öztürk, Dr. Haşan 
İnce, Osgb Müdürü 
Cansu Dağ ve B

Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Orkun 
Topraklı’nın katılım
ları ile gerçekleşen 
toplantıda;
OSGB müdürü 
Cansu Dağ; yaşam 
lan denetimlerde 
karşılaştıkları 
vakaları örnek 
olarak gösterirken, 
inşaat sektörünün 
bakanlık nezdinde 
farklı bir yeri olduğu 
nu bu sebeple tespit 
edilen her türlü 
uygunsuzlukta 
yaşanılabilecek bir 
iş kazasının önüne 
geçmek için şan
tiyelere kapatma 
kararı çıkartıldığını 
belirtti. Bu sebeple 
hem teknik anlamda 
hem de dokümanlar
da hiçbir eksiklik 
kalmaması için 
gerekli çalışmaların 
yapılması gerektiği
ni vurguladı.
Dr. Nevzat Öztürk; 
yaşanılan kazalar ve 
yaralanmalarda ön 
lem almayan ve 
aldığın önlemlerin 
uygulamasını takip 

etmeyen işveren
lerin yasalar karşı 
sında sorumlu oldu 
ğunun altını çizdi. 
Alınan önlemlerin 
yanında işe başlatıla 
cak personellerin 
sağlık durumunun 
yapılan işe uygun
luğunun değerlendi 
rilmesi gerektiğini 
belirten Nevzat 
Öztürk, hatalı ve 
eksik sağlık rapor
larının devamında 
yaşanılacak kazalar
da iş yeri hekimini 
de iş veren ile birlik
te suçlu olduğunu 
belirtti. Bu sebeple 
personelin işe 
başlatılmadan önc@ 
tüm tetkiklerinin 
yapılarak sağlık 
durumunun değer
lendirilmesi gerek
tiğini vurguladı.
B Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı Orkun Top 
raklı ise şantiyeler 
de almaması gerekli 
bnlemleri bakanlık 
denetim tutanakları 
eşliğinde özetlerken, 
karşılaştığı doğru 
uygulamalardan 

örnekler paylaşarak, 
önlem almanın zor 
olmadığını vurgu
ladı. 19 Eylül 2014 
tarihinde çıkan 
“Ahşap Ve Ön 
Yapımlı Çelik İle 
Alüminyum 
Alaşımlı 
Bileşenlerden 
Oluşan Dış Cephe İş 
İskelelerine Dair 
Tebliğ” hakkında da 
bilgilendirmede 
bulunana Topraklı, 
yapı ruhsatı almak 
için iskelelerin 
uyguluğuna dair 
statik raporlarında 
başvuru dosyasında 
yer alması gerektiği
ni belirtirken, yeni 
tebliğe uygun olan 
iskelelerin özellikleri 
hakkında da bilgi 
verdi.
Toplantı bitiminde 
konuşan Bekir 
Bayırlı, kazaları 
önlemenin, kaza 
olduktan yaşanıla
cak maddi ve 
manevi kayıplar ile 
karşılaştırıldığında 
çok daha kolay 
olduğunu bir kez 
daha hatırlatırken, 
“Konu ile ilgili alı
nacak önlemler 
konusunda profes 
yönel kadromuza 
güvenebilirsiniz” 
dedi.
Toplantı katılım
cıların soru cevap
ları sonrasında 
tamamlandı.

GCBALe 
birincilikle giren 

Leyla Akson 
ödüllendirildi

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
okula 479 puan ve 
birinci sıradan kayıt 
yaptıran öğrencileri 
Leyla Aksoy’u 
ödüllendirdi.
Okul bahçesinde 
yapılan tören de 
Okul Müdür Vekili 
Kamil Beki 
GCBAL’e birinci 
sıradan giren Leyla 
Aksoy’u tebrik 
ederken aynı 
başarıyı mezun 
olurken de göstere
ceğine inandığını 
ifade etti. Beki 
törende ‘Mezuniyet 
törenlerinde bir 
çok öğrenciyi 
ödüllendirme 
geleneklerinin yanı 
sıra bu seneyle 
birlikte okulumuza 
birinci sırada kayıt 
yaptıran öğrencileri 
de küçük altınla da 
olsa ödüllendire

ceğiz’ şeklinde 
konuştu.

2014 Yılı Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesine 
kayıt yaptıran 
170 öğrenci 

arasında 479 
puanla birinci olan 
Leyla Aksoy’a 
küçük altın ve itap 
hediye eden 
GCBAL Okul Aile 
Birliği başkanı 
Sabri Aslan’da 
Aksoy’u tebrik 
ederek 
başarılarının 
devamını diledi. 
Leyla Aksoy’da 

törende yaptığı 
konuşmada çalış
malarına ara 
vermeden devam 
edeceğini ve 
okuldan mezun 
olurken de en iyi 
derecede mezun 
olmayı istediğini 
ifade etti.

BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM 
o- SERİ A 9401-9450 VE 9501-9600 SIRA NUMARALI

TAŞINİA İRSALİYESİ CİLTLERİM İLE
S SERİ A 9151-9200 SIRA NUMARALI TAŞIMA İRSALİYESİ

CİLTLERİMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. SEBIHA AKIN

Dr. Ziya Kaya Mah. Fatih Cad. 
No: 29-1/3 (Synıs Otel karşısı) GEMLİK 

Tel: 0 224 514 08 16 GSM: 0 532 05816 08 
WWW.bur1vlnturizm.coni

£ Ö Sky

BtİBBIHt nı«wXuM«ı »IHIno»*

SunEJtpress fyOnurair

Acentolonmız

«Matil.com W
mika im

|oüıirtlw

6-7-8-9- KASIM 3 GECE BATUM MERKEZ 
KONAKLAMALI BATUM TURU
(Ordu Boztepe,Uzungöl,Ayder Yaylası,Batum) .
Konaklama: 3 geçti Batum Merkez Oda+Kahvaltı
Peşin: 700 Tek Çekim: 750 3-6-9 Taksit: 800 TL f
25 Ekim Günübirlik Çanakkale 80 Tl^.-.

26 Ekim Günübirlik Eskişehir 80 TL j
1 Kasım Günübirlik Gökçeada 100 TL *
2 Kasım Günübirlik Bozcaada 90 TL.
15 Kasım Günübirlik Abant Gölcük 80 TL ...
16 Kasım Günübirlik Şile Ağva 80 TL —
22 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
23 Kasım Günü^rlik Karasu 80 TL
29 Kasım Günübirlik Kapadokya 150 TL
30 Kasım Günübirlik Eskişehir 80 TL
Not: Günübirlik Turlarımızda Herşey Misafirlerimize Aittir

http://WWW.bur1vlnturizm.coni
Matil.com
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ncareı Boreası Paris Seal 2014 fuarımla
BOŞLUK

boşluk,
cinnetin öncesi fırtına
karayel misali üşütürken iklimin tırnaklarını 
morarır gökyüzü
öğlenin tafrası düşer akşam gibi kaldırımlara 
boş voltalar, kaybederken adımlarını 
soluğu gizli o sokaklarda
örselenir
hasretin bam teline vuran ezgiler
yine bizi söyler
bizi söyler
boş koridorlara mahpus güvercinler
ki soğurken artık kuluçkaları ömrün 
taze ölümler düşer rahmine şafağın 
kayınca göğsünde iliştiğim son yıldız 
gözlerini kırar güneşin
bakışlarını çalarken zamanımızın üzerine 
konan tortusu hüznün
yok musun
yine böyle bir akşamda, içimde o puşt 
boşluk...
‘Aynı masal düştü
Akşamın rızkına
Yine karanlıkta söylenecek şarkılar

Gemlik Ticaret 
Borsası 43 kişilik bir 
kafile ile Fransa’nın 
başkenti Paris’te 
düzenlenen Seal- 
2014 fuarına katıldı. 
Belçika’nın başkenti 
Brüksel’e hareket 
eden Gemlik Ticaret 
Borsası heyeti, bu 
ilk durakta 
TÜMSİAD’ı ziyaret 
etti. Bu ziyaret 
sırasında Belçika-

Türkiye ticaret 
hacmi gözden ge 
çirildi ve Türkiye 
den Belçika’ya

yapılan ihracatın art
tırılabilirle koşulları 
masaya yatırıldı.
Gemlik Ticaret

Borsası heyeti, 
daha sonra 
Fransa’nın başkenti 
olan Paris’e geçti. 
Seal-2014 gıda fuarı' 
ziyaret edilerek, 
temaslarda bulunul
du. Burada yapılan 
temaslarda da 
Türkiye Fransa 
ticaret hacminin 
arttırılma koşullan 
değerlendirildi.

BtMtCJasıHtiffeYelistiricilBitııafirta
23-25 Ekim 2014 
Antalya İli 
2.Frutech Meyve 
Yetiştiriciliği ve 
Teknolojileri 
Fuarında Bursa 
Ziraat Odaları olarak 
Bursa'mızın ürün- 
lerini ve Gemlik 
zeytininin tanıtımı 
yapıldı. Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik,

Gemlik Zeytininin 
tanıtımı için;
Marmara Zeytin 
Tanm Satış Koope 
ratifleri Birliği, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na destek
leri nedeniyle 
teşekkür etti

CHP'ılen kermes ııe kitap standı

CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığınca 
düzenlenen 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri, kitap 
takas standı ve CHP 
Gemlik Kadın 
Kolları’nın kermesi 
ile son buldu. 
Sivil toplum 

kuruluşlarında 
düzenlenen 
yürüyüşün ardından 
Milton Aile Çay 
Bahçesi önünde 
stand açan CHP’liler, 
ilk masada açılacak 
Parti Okulu ve 
Gençlik Lokali için 
kitap toplarken, ikin

ci masada ise Kadın 
Kolları’nca yapılan 
yiyecek ürünlerini 
satışa sundu. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Sertaslan;
“Cumhuriyeti temsil 
etmeye çalışıyoruz.

“Kimi için 
Cumhuriyet edebi 
yattır, kimi için 
fikirdir, kimi için 
kültürdür. Biz, kitap 
standımız ile hem 
gençlerimize kitap 
toplamak istedik, 
hem de bu 
düşünceyi somut

laştırmaya çalıştık" 
dedi.
Kermes alanında 
Türkiye’nin çeşitli 
yörelerinden ürün
lerin bulunduğunu 
belirten Sertaslan, 
“Stantımızda Kars 
yöresinden, 
Erzincan yöresin

den, Bursa’dan 
çeşitli yiyecekler 
var. Ama başında da 
Gemlik zeytini var. 
Çünkü nereden 
gelmiş olursak 
olalım hepimiz 
Gemlik’in bir parça 
siyiz, hepimiz Gem 
lik’iz” dedi
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Samsun’da Gemlik rüzgan
Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
2014 yılı Faaliyet 
Programında yer 
alan Laser 4.7, 
Radial, Standard 
Türkiye Şampi 
yonası Yelken 
Yarışları, 26 Ekim 1 
Kasım 2014 tarihleri 
arasında, Samsun 
Yelken Kulübü ev 
sahipliğinde Sam 
sun’da yapılıyor. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
Ali Turgut gazete 
mize yaptığı 
açıklamada, 
“Sporcularımız uzun 
süren hazırlık döne
minin ardından TYF

nin büyük organizas hava yolu ile gittiler, 
yonu için Pazar Uzun süredir bu
günü Samsun’a yarışlar için hazır-

lanan ekibimiz 
Karadeniz de dene 
yimlerini pekiştire 
rek Gemlik ve 
Bursa’nin gururları 
olacaklardır." dedi. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Antrenör 
Mustafa Öncü 
nezaretinde spor 
cularından 
Emircan Kurul, 
Birolcan 
özerol, Erolcan 
özerol katılıyor, 
öncü, yarışların çok 
zorlu olacağını 
sporcuların deneyim 
kazanmaları için bu 
tür yarışların çok 
önemli bir fırsat 
olduğunu belirtti.

Karadenizsnor 
alt yapıda 

iddialı

Aktiispor'dan Dilek Uslu ya teşekkür
Geçtiğimiz hafta 
kurulan Gemlik Aktif 
spor Karate Kulübü, 
kuruluş aşamasında 
verdiğin destekten 
dolayı, Halit Uslu 
İnşaat’ı ziyaret 
ederek Dilek Uslu’ya 
teşekkür ettiler. 
Kendisi de eski milli 
karateci olan Dilek 
Uslu; “Karate Sporu 
ülkemizde ne yazık 
ki hak ettiği yerde 
değil. Salon sporlan 
genelde geri planda 
tutulur. Buna rağ
men, bedensel, ahla
ki ve sosyal

gelişimde, karate katkısı vardır. Bizim
felsefesinin büyük ve tüm Gemlik’in

görevi, bu gibi spor 
lara yönelen çocuk
larımıza destek 
olmaktır” dedi.
Kulüp Başkanı ve 
aynı zamanda Kulüp 
Antrenörü Dilek 
Salum ise; “Son 
müsabakalarımızda 
ard arda gelen 
başarılarımız son
rasında kendi 
kulübümüzü kur
maya karar verdik. 
Bu konuda bizlere 
destek olan ve 
teşvik edenlere çok 
teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Gemlik Karadeniz 
Sporun altyapıya 
verdiği önem 
üzerine bu sene 
oluşturduğu U-17 
Futbol Takımı 
Akçalar Spor ile 
karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmayı 6. 
dakikada Selim, 30. 
ve 65.dakikada 
Furkan Acar 32. 
dakikada Furkan 
Bayri nin golleriyle 
4- 2 kazandı 
Geçen haftaki 
maçını grup lideri 
Bursa 19 Mayıs 
spor’a karşı kaybe
den Gemlik 
Karadenizspor, 
Bursa akçalar 
maçına mutlak gali
biyet parolası ile 
çıktı.
Oyunun hakimiyeti
ni ilk dakikalarda 
eline alan Gemlik 
Ekibi, maçı rahat 
kazandı.
Antrenör Kadir 
ipek, alınan

sonuçtan ziyade, 
futbolcularının 
kısa zamanda 
birbirine uyum 
sağlamasından 
memnun olduğunu 
ifade etti.
Kulüp başkanı 
Alican Durdu ise; 
"Artık altyapıları 
mız da şampiyon
luk hedefi ile 
sahaya çıkıyor. 1. 
Amatör kümede 
mücadele eden A 
takımımıza futbolcu 
ordusu yetiştirmek 
için çalışıyoruz.
Deplasmanda 
mücadele edecek 
Gemlikspor ve 
Çotanakspor’a 
müsabakalarında 
başarılar diliyo
rum" dedi.
Durdu, Pazar günü 
12.30 da Gemlik’te 
oynanacak 1. 
Amatör küme müsa 
bakasına tüm 
Gemlik halkını 
davet etti.

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
şoteü- 
ÖÇ 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

MA
“SUYUNU BOŞA 

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI
MEKANİK BAKIM 

OSlÂCAki - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021



30 Ekim 2014 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 8

BELEDİ YESPOR: 65 HİLÜFEB KOIEJI: 51
Gemlik Belediyespor 
Yıldız takımı, Gemlik 
spor salonunda 
oynadığı ikinci 
maçından da gali
biyetle ayrıldı. 
Konuk ettiği Nilüfer 
Koleji Spor Klübünü 
65-51 yenen Gemlik 
Belediyespor Yıldız 
Erkekler Basketbol 
takımı 2 de 2 
yaparak sezona 
morelle başladı.
Maça Berat, Erbatur, 
Ozan, Saim ve Burak 
ilk beşiyle başlayan 
takımımız ilk periyo
du 12 - 5 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta da üstün
lüğünü elinde bulun
duran Gemlik 
Belediyesporlu bas-

ketbolcular ilk yarıyı 
30-14 önde bitirdi. 
Üçüncü ve dördüncü 
periyotlarda da 
baskılı ve üstün oyu
nunu sahaya yansı
tan basketboicu- 
larımız sahadanda 

galibiyetle ayrıl
masını bildiler. 
Takımda Saim 
DAMAR (4 sayı) - 
N.Berat ATAY (8 
sayı)- Erbatur KARA 
(27 sayı)- Kaptan 
Ozan Ümit GÖKÇE

(17 sayı) - Barış Can 
GÜLER ( sayı) - 
Furkan SEVER 
(sayı)- Burak ÇELİK 
(9 sayı) - Umur 
Togan ÜSTE - 
Berkay AKBULUT - 
Serhan AKBULUT -

Abdurrahman SİLİ 
(sayı) ile oynadılar. 
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz, 
“Sahamızda oynadı 
ğımız maçı kazan
mak çok güzel. Bize 
destek olan başta 
başkanımız Hüseyin 
Yavuz ve 
Belediyespor yöne
timine bu galibiyeti 
hediye ediyoruz. 
Maça gelerek bizlere 
destek olan velileri 
mize ve taraftar
larımıza da teşekkü 
rü bir borç biliyoruz. 
Ayrıca Antrenör 
Nurullah Targıt 
hocamın yapmış 
olduğu tüm emek
lere, fedekarlıklara 
aynca teşekkür 

ediyorum. İlk iki 
maçımızı da gali
biyetle tamamlayan 
ve oynadıkları oyun
la keyif veren, sport
men ve ahlaklı oyun
cu çizgisinden ayrıl
mayan tüm takım 
oyuncularını da alın- 
lanndan öpüyorum. 
BİR OYUNDAN 
DAHA FAZLASI 
GEMLİK BELEDİYE 
SPOR AİLESİ slo
ganıyla, gönlü 
bizimle olan bütün 
Gemlik Belediyesi 
Meclis üyelerine, 
yarın sizlere oy 
verecek gençlerinize 
sahip çıkmaları 
gerektiğini 
hatırlatıyorum.” 
dedi.

GüciimsBora Adanır Eoiistik’ten destek
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
3.liginde mücadele 
eden Gemlik ekibine 
destek büyüyor 
Adanır Lojistik A.Ş. 
Genel Müdürü Salih 
Diş, “İlçemizin pro
fesyonel takımı olan 
Gemlik Gücüm Spor’ 
un kurulduğundan 
bu yana göstermiş 
olduğu sportif 
başannın yanı sıra, 
alt yapıya verdiği 
önemi de yakından 
takip ediyoruz.
Aynca bu yıl gerçek

leştirmiş olduğu üç 
adet sosyal faaliyet 
projeleri ile de tüm 
Gemlik halkının tak
tirini kazanmış ve bu 
sayede arkasında 
inanılmaz biz 
taraftar topluluğu 
oluşmuştur.
Bu kadar başarılı ve 
topluma faydalı bir 
kulübü Adanır 
Lojistik olarak 
görmemezlikten 
gelmemiz mümkün 
değildi. Bu amaçla 
bundan önce 
manevi destek

lediğimiz kulübümü desteklemeye Yöne
zü, bundan sonra tim Kurulu Başkanı
maddi olarak ta Ümit Adanır’ın aldığı

karar ile karar ver
miş bulunmaktayız. 
Gemlik Gücüm Spor 
sportif başarıları ve 
toplumsal faaliyet
lerini devam ettirdiği 
sürece Gemlik 
Kurum ve Kuruluş 
lannın desteğini her 
zaman alacağından 
hiç şüphemiz yoktur. 
2014-2015 sezonu 
nun Gemlik Gücüm 
Spor’a başarı 
getirmesini dileriz.” 
dedi
Gemlik Gücüm Spor 
Yöneticisi Sinan

Yurt, “Adanır lojis
tiğin bu davranışı 
Gemlik adına atılmış 
büyük bir atımdır. 
Biz Gemlik adını 
daha üst seviyede 
temsil etmek için 
çok uğraş veriyoruz. 
Bize destek veren 
herkese teşekkür 
ederiz. Yöneticileri 
miz çocuklarımızın 
ve Gemlik halkını en 
iyi şekilde temsil 
etmek için her türlü 
fedakârlıktan kaçın
mıyor ve kaçınmaya
caklardır." dedi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez MIİISİBİIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5009 

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
PEK YAKINDA: 

11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez 
Piyanist +DJ Performans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nifak Masası - Vclfan gösterisi

İnternetten Canlı ftıpn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgösteriler

A www.gemlikniilton.com
Sk facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
r Tel : 513 10 71 GEMLİK

44.yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

|- «YAYINCILIK REKLAMCILIK
| MATBAACILIK yat

FATURA < 
SEVK İRSALİYESİ O 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU O 
DAVETİYE < 

TAKVİM & KİTAP < 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE O 
EL İLANI & BROŞÜR < 

CİLT YAPIMI < 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA O 

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ > 
BEBEK ŞEKERİ < 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

http://www.gemlikniilton.com
plus.google.com/miltondugun


as

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...
^ngın/J^tram ‘\Ja(ıtr 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

Y> YİĞİT İNŞAAT
” YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ
Üstün organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 

deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 
ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 

doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 
BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE

KOMBİ-RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98SIHHİ TESİSAT ------------------------------------- ----------- ------ - --------- -  -  ----------- .

ÜRÜNLERİ TEL: 0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com


MOLA

PjZZA ve MANTI ÇEŞİTLERİMİZE BAYILACAKSINIZ

• ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
• PASTA-HEDİYELİK ÇİKOLATA
• K.MEYVE VE SICAK ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
• KAFKAS KESTANE ŞEKERİ
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Güne Bakış

BU NASIL GEÇİŞ?....

Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin ABD 
tarafından oluşturduğu silahlı kuvvet
leri, peşmergeler, Kuzey Suriye’deki 
kürt bölgesini kuşatan IŞİD’e karşı 
savaşmak için, Türkiye sınırlarından 
Kobani’ye geçti.

Barzani Başkanlığındaki Kürt yöneti
mi, AKP hükümetine başvurarak, Koba 
ni’de savaşmak için Türkiye toprak
larından geçiş istedi.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Kent 
Konseyi çalışmaları 
yeniden başlıyor. 
Çevremizde Nilüfer 
başta olmak üzere pek 
çok il ve ilçede başarılı 
bir şekilde uygulanan 
Kent Konseyi kurul
ması için çalışmaların 
başladığı belediye 
tarafından duyuruldu. 
Gemlik Belediyesi 
internet sitesinden 
yapılan duyuruda, Kent 
Konseyi seçimli genel 
kurulunun 31 Ekim 
2014 Cuma saat 
09.00’da, Gemlik Beledi 
yesi Ömer Kahraman 
Ek Hizmet Binası’nda 
yapılacağı belirtildi. 
Gemlik Kent Konseyi 
seçimli ilk genel kurul 
toplantısı 31.10.2014

Cuma günü saat 09.00 
da çoğunluk sağlana
madığı taktirde saat 
14.00 de Ömer Kahra 
man Ek Hizmet Binası 
Düğün Salonunda Kent 
Konseyi Yönetmeli 
ğinin 8 nci maddesinde 
belirlenen üyelerle 
yapılacak.
Daha önce kent 
konseyi kurulmasına 
ilişkin çalışmalar 
eski Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde başlatılmış, 
Güler aynı zamanda 
Kent Konseyi başkanı 
seçilmişti.
Gençlik ve Kadın 
meclisleri oluşturulan 
Kent Konseyi daha 
sonra çalışmalarına 
son vermişti.

Yıldız/'DBğalaleilalanieğir

Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Taner 
Yıldız ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanı Lütfi 
Elvan Ermenek'teki 
maden kazasıyla ilgili 
son gelişmeleri basın 
mensup larıyla pay
laştı. Taner Yıldız 
maden şirketinin 
'doğal afet’ açıkla
masına tepki göste 
rerek, "Hiç kusura 
bakmasın bu bir 
doğal afet falan 
değil" dedi. 
18 madencinin su 
baskını sonucu mah
sur kaldığı Erme 
nek'teki madende 

yürütülen Çahşmala 
nn 2 ayrı noktadan 
sürdürül düğünü 
kaydeden Yıldız, 
MTA'nın dışarıdan 
üçüncü bir noktadan 
sondaj kuyusu 
açarak içerideki suyu 
tahliye etmek istedik
lerini kaydetti.
Bakan Yıldız, “3 ayn 
noktada operasyonu
muz da sürmüş ola
cak. Çalışmalar inşal
lah gece boyunca da 
devam edecek. Bu 
çerçe vede sorumlu 
mü hendislerle 
beraber çalışmaya 
devam ediyorlar." 
dedi

Yuvanıza Giden Yol
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GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Sebahattin DEMİR 
Emlak Müşaviri
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HRVfiLBEUİIIATÖLUESİ
4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKASINI

Beyin 
Atölyesi

■ I

HiÂlai elsi/?/i<jini zeÂa oyunlarıyla çözüyorum. 
• oyun/arı île üretkenliğimi ye/iştiriyorum
© Olaylarafark/ı açı/ardan bakmayı öğreniyorum. 

fimi keşfediyorum

HAFTADA 4 SAAT 
ZEKA OYUNLARI - MENTAL ARİTMETİK 

HIZLI OKUMA - HAFIZA TEKNİKLERİ
ÜCRETSİZ

OKUL PSİKOLOJİK 
DURUM ANALİZ ALGI VE 

DİKKAT ÖLÇME TESTİMİZE 
BEKLİYORUZ 

©05325592985
Hamidiye Mah- Şirin Plaza Kat: 4 No: 16 (Merkez PTT Karşısı) GEMLİK E HAYAL BEYİN ATÖLYESİ

BALIK - IZGARA - ITALYAN PİZZA - MAKARNA

Yemeğinizi ziyafete dönüştürmek 
için hizmetinizdeyiz....

EV VE İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

HAMİDİYE MAH. KUMSAL SOK. NO: 3 
Tel : 0 224 514 7172 GEMLİK

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA 
GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURURLUYUZ.
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EleMrik kesintisi yapılatalı
Uludağ Perakende 
Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi 
(UEDAŞ) tarafından 
yapılan altyapı çalış
malarında ilçemizin 
bir bölümünde elek
trik kesintisi bek
leniyor.
Geçtiğimiz haftalar
da Gazhane 
Caddesi’nde çalış
malar nedeniyle 
uzun süre bu 
bölgeye elektrik 
verilememiş, işler 
aksamıştı.
UEDAŞ’tan yapılan 
açıklamaya göre 
Gemlik’te yine 
elektrik kesintisi

olacağı öğrenildi. 
Hisar Mahallesi’ne 
çalışmalar nedeniyle 
bir süre elektrik 
verilemeyeceğini 
belirten UEDAŞ’ın 
yaptığı açıklama 
şöyle;
31.10.2014 09:00 -

31.10.2014 12:00 
Tarihleri arasında, 
BURSA/GEMLİK 
ilçesinde sebebiyle 
elektrik kesintisi 
uygulanacaktır.
ŞEBEKE BAKIMI 
sebebiyle aşağıdaki 
adreslere elektrik 

verilemeyecektir. 
HİSAR MAHALLESİ; 
YALOVA YOLU 
CADDESİ, TEZSE 
VER SOKAK, KIR 
SOKAK, 
KARAÇAYIR 
SOKAK, YENİCE 
SOKAK, YOKUŞ 
SOKAK, YAYLACIK 
SOKAK, KINA 
SOKAK, ÇAY 
SOKAK, KUŞKONMA 
Z SOKAK, TEPE 
SOKAK, AKÇA 
CADDESİ BİR 
BÖLÜMÜ VE CİVARI 
SOKAKLARDA, ATA 
MAHALLESİ;
ATATEPE MEVKİ
İNİN TAMAMI"

'Kentsel dönüsiiın can lovıolarını azaltacak"

Umurbevde 
kanalizasyon 

sokağa akıyor

■■ t ■

Marmara Belediyeler 
Birliği 2014 yılı Birlik 
Meclisi II. Olağan 
Toplantısı, deprem 
gündemi ile 
Antalya’da toplandı. 
Boğaziçi Üniversite
si Kandili Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Erdik’in 
“Marmara’da 
Deprem Gerçeği” 
başlıklı sunumu 
toplantıda büyük ilgi 
topladı.
Birlik Başkanı 
Recep Altepe, açılış 
konuşmasının ardın
dan Boğaziçi 
Üniversitesi Kandili 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Mustafa 
Erdik’i “Marmara’da 
Deprem Gerçeği” 
başlıklı sunumunu 
yapmak üzere sah 
neye davet etmeden 
önce 17 Ağustos 
depremi ve son
rasında yaşanan 
acılan hatırlatarak 
“1999’da deprem 
yaşandıktan sonra 
bir süre çadırlarda 
kalındı. Havalar 
soğuyunca aynı 
şekilde, hiçbir ön 
lem almadan evle 
rimize geri döndük. 
Ülkemizin en önemli

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gerçeklerinden biri 
de deprem. Ama 
bizler yaşanan bu 
büyük deprem son
rasında atılması 
gereken adımlan 
atmada geç kaldık. 
Değerli hocamızın 
söyleyeceklerinin 
bizlere büyük katkı 
sağlayacağına 
inanıyorum" dedi. 
Prof. Dr. Mustafa 
Erdik, deprem riski 
nin azaltılmasının 
temel ve öncelikli 
amacının deprem
den sonra yerine 
koyamayacağımız 
varlıkların korun
ması olduğunu, bun
ların da insan hayatı 
ve kültürel ve tarihi 
mirasımız olduğunu 
söyleyerek sözlerine 
başladı.
Deprem bölgeleme, 
tehlike haritalarının 
hazırlanmasının, 
deprem etkilerini 
göz önüne alan kent 
planlaması ve arazi 

kullanım düzen
lemelerinin, yapı ve 
altyapının, yönet
meliklere dayalı pro
jelendirilerek inşası 
mn, deprem riskinin 
belirlenmesinde ve 
arttırılmamasında 
büyük rol oynadığını 
belirtti.
2000 yılı sonrasında 
yapılan binaların 
deprem performans 
larında belirgin bir 
iyileşme olduğuna 
dikkat çeken Erdik, 
bunun nedenleri 
arasında halkın 
deprem güvenliği 
konusunda bil
inçlenmesini, yeni 
deprem şartnamesi 
nin varlığını, yerel 
yönetimleri yaptığı 
düzenleme ve 
kontrolleri, azalan 
enflasyona bağlı 
olarak konut üreti
minde görülen 
endüstrileşmeyi 
gösterdi.
Daha önce yaptıkları 

deprem senaryosu 
tahminlerini de 
katılımcılarla pay
laşan Erdik toplam 
binaların ağır hasar
lı, hasarlı, orta 
hasarlı ve hafif 
hasarlı oranlarına 
bağlı olarak; acil 
barınma ihtiyacı, 
hastane ihtiyacı gibi 
konularda bilgiler 
paylaştı.
İstanbul’daki 
köprülerin depreme 
hazırlıklı olduğunun 
altını çizen Erdik, 
İGDAŞ deprem koru
ma sisteminin 
İstanbul’un en 
büyük başarıla rın- 
dan biri olduğunu 
ve dünyada başka 
bir örneğinin 
olmadığını söyledi. 
Ardından deprem 
odaklı kentsel 
dönüşümün can 
kayıplarını büyük 
ölçüde azaltacağına 
dikkat çeken Erdik, 
deprem sonrasında 
yüksek yapıların 
onarılmasının 
çok zor olduğuna, 
bu yüzden yıkıl
maları gerektiğine 
ve bu yıkım 
sürecinin yoğun yer
leşim olan yerlerde 
zorlu ve neredeyse 
yapım kadar 
maliyetli olduğuna 
değindi.

Umurbey’de bir 
evin atık borusunun 
sokağa dökülmesi 
görenleri hayrete 
düşürüyor. 
Umurbey Akköy 
Sokak’ta bulunan 
müstakil bir evin 
kanalizasyon 
borusu, sokağa 
açılıyor.
Evden gelen atık 
suyun tamamen 
sokağa boşalması 
çevre sakinlerini 
rahatsız ediyor.

BUDO seferleri 
iptal elli

Bursa Deniz 
Otobüslerinin 
(BUDO) bazı sefer
leri, olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
iptal edildi.
Bursa Ulaşım Top 
lu Taşım İşletme 
elliğinden (BURU 
LAŞ) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
17.15, 19.00 ve 
21.00 saatlerinde 
gerçekleştirilmesi 
planlanan Bursa 
(Mudanya)-lstanbul 
(Kabataş) seferleri, 
elverişsiz hava 
koşulları dolayısıyla 
programdan 
kaldırıldı.
Deniz otobüsleriyle

Çevrede yaşayan
ların durumu 
ev sahibi ve 
belediyeye 
bildirmelerine rağ
men herhangi bir 
gelişme olmaması 
tepki uyandırıyor. 
Öte yandan, 
belediyenin 
halkın sağlığını 
tehdit eden 
bu duruma ne 
zaman müdahale 
edeceği merak 
konusu.

m

18.00, 20.00 ve 
21.15 saatlerinde 
planlanan İstanbul 
(Kabataş)-Bursa 
(Mudanya) seferleri 
de aynı gerekçeyle 
yapılamayacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış HEM açılacak kursları planladı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

BU NASIL GEÇİŞ?....
Önceleri nazlanan hükümet, sonunda Kürtlerin 

baskısı üzerine bu geçişe izin verdi.
Kuzey Suriye'deki PKK'nın uzantısı olan PYD 

güçleri, kanlı İslamcılara karşı meşru müdafaa 
yapıyorlar.

Ancak, IŞİD’ın elindeki Irak ordusundan ele 
geçirdikleri ağır silahlar karşısında yapacakları 
çok şey olmadığını dünya görüyor.

ABD’nin başkanlığında oluşturulan güçler, 
IŞİD’e karşı havadan saldırıya geçti.

Ancak, IŞİD i durduramadılar.
IŞİD bir yandan Suriye de, öte yandan Irak 

topraklarında saldırıyor.
Şeriat düzeni kurmayı amaçlayan bu eli kanlı 

İslamcılar, başarılı olurlarsa bölgedeki huzursuz 
luk azalacağına artacak.

Kendileri gibi suni olmayanları vahşice kesen 
ve katleden bu insanların Müslümanlıkla ilgisi 
yok.

Ama uyguladıkları vahşet, İslamiyet! dünyada 
kafa kesen ilkel bir din gibi gösteriyor.

Suriye’deki Esad rejimi ile kafayı bozan bizim 
hükümetimiz.

IŞİD’e karşı hoşgörü sahibi oldu, IŞİD militan
ları, Avrupa dan ve Afrika dan Irak topraklarına, 
Türkiye üzerinden geçti.

SANKİ SAVAŞ KAZANDILAR...
Peşmergeler, Türkiye topraklarından geçerken 

yaşanan şovu izledik.
Kendi topraklarımızda yabancı bir ülkenin 

askerleri geçiş yapıyor.
Birileri ise yaşanan bu rezalete seyirci kalıyor.
Peşmergelerin geçiş tarihine bakın.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlamalarının 

91. yıldönümü!
Neden bu güne denk getirdiler.
Hükümet, "bugün bizim en büyük bayramımız, 

geçişi bir gün önceye veya bir gün sonraya alın” 
diyemez miydi? Demediler.

AKP hükümeti alıştıra, alıştıra Türkiye içinde 
özerk bir Kürdistan kurdurmak düşüncesinde.

Halkın tepkisinden, büyük bir iç savaştan 
korkuyorlar.

Bugün yaşanan iç savaş değil de nedir?
Bu iç savaş, Türk silahlı kuvvetlerini ve polise 

karşı, güneyde kurt militanlar arasında yaşam 
yor.

Sokak ortasında, Pazar yerinde askerlerimiz 
kahpece şehit ediliyor.

Polislerimiz öldürülüyor, devlet ve millet malını 
yakıyor, yıkıyorlar.

Hükümet bunları Çözüm Süreci’ne karşı pro
vokasyon olarak göstermeye çalışıyor.

Peşmergelerin, ABD silahlarıyla, Türkiye 
üzerinden kuzey Suriye’ye geçişleri, savaş 
kazanmış askerlerin dönüşü yurtlarına dönüş
lerindeki zafer karşılanmalarına dönüştürüldü.

Yabancı silahlı kuvvetlerin topraklarında 
karşılanmasına hükümet ise seyirci kalabildi.

Türk askerini kahpece vuranlar, kurt 
peşmergelere kucak açtılar.

Eli kolu bağlı olayları izlediler.
Cumhuriyetin 91. yılında Türkiye’nin hali ahvali 

bu büyük Atatürk.
Bu gidiş nereye kadar böyle gidecek.
Geleceğimizden endişeliyiz.
Ama, Türk halkı en zor koşullarda bile zoru 

başarmasını bilmiş bir ulustur.
7 düvele karşı savaşan bu ulus, bunları da aşa

caktır.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, 3 Kasım 
Pazartesi günü saat 
18.00 de Emlak 
Danışmanlığı Kursu 
başlayacağı ve 
Kasım ayında açıla
cak olan kursların 
planlandığı bildirildi. 
6 Hafta olarak plan
lanan kurs Hafta içi 
akşamları saat 18.00 
ile 21.15 arasında 4 
ders olarak verile
cek. Kurs kayıtları 
devam ediyor. 
Kasım ayında 
HEM’de açılacak 
olan kurslar ise 
şöyle :
Arıcılık kursu, 10

Karacaalililer Çanakkale’ye gitti
Gemlik Belediyesi 
ve Karacaali 
Muhtarlığı işbirliği 
ile düzenlenen 
etkinliklere bir 
yenisi daha eklendi. 
Bayanların çoğun
lukta olduğu yak
laşık elli kişilik bir 
grup, Karacaalili 
vatandaş, Çanakkale 
gezisinde buluştu. 
Türkiye Tarihi’nde 
çok önemli bir nok
taya sahip Çanakka 
le Savaşları’nın 
gerçekleştiği alan
ları gezen Karacaali 
liler, Şehitler Abide 
si’ni de ziyaret etme 
yi ihmal etmedi. 
“Kışa girmeden, 
havaların güzel 
olduğu bir dönemde 
gezimizi gerçek
leştirdik” diyen

KeniKonseııi'nıleluısaŞelıirl(iflosu,ll(i>ıııısıılacalı
Bursa Kent Konseyi 
(BKK) tarafından 
düzenlenen ‘Bursa 
Konuşuyor’ genel 
konsey toplantısın
da, ‘Bursa Şehir 
Logosu’ konuşula
cak.
Bursa Kent Konseyi 
tarafından düzenle
nen ‘Bursa Konuşu 
yor’ genel konsey 
toplantısının bu kez 
gündemi ‘Bursa 
Şehir Logosu’ ola

Kasım Pazartesi 
günü akşam saat 
18.00 de başlatıla
caktır. Hafta içi 
akşamları planlanan 
kursun toplam süre
si 80 saat olacak. 
Kurs kayıtları devam 
ediyor.
Evde Çocuk Bakımı 
Kursu, yeterli 
katılım sağlandığın-

Karacaali Muhtarı 
Göksal Noca, daha 
önce düzenledikleri 
gezilerden örnek 
vererek bu tip etkin
liklerin devam ede
ceğini söyledi. 
Muhtar Noca şöyle 
konuştu; “Daha 
önce pek çok gezi 

cak. 14 Kasım Cuma 
günü saat 14.00’da 
Atatürk Kongre Kül 
tür Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda gerçek

da Kasım ayının ilk 
haftası başlatılacak. 
Gündüz tam gün 
olarak planlanan 
kurs 54 gün sürecek 
olup günde 8 saat 
olarak gerçekleş 
tirilecek
Kurs kayıtlan devam 
ediyor.
Mezun öğrencilere 
yönelik ÖSS Destek 

düzenledik. Denizli, 
Kuşadası, Konya, 
Eskişehir, Kapadok 
ya, Safranbolu, 
Amasra bunlardan 
bazılan. Çanakkale 
gezimiz çok keyifli 
geçti. Önümüzdeki 
dönemde Konya ve 
İstanbul turu yap- 

leştirilecek olan 
toplantıda, konu 
masaya yatırılacak. 
‘Bursa Konuşuyor’ 
toplantısına ilgili 
tarafların katıla- 

kursları yeterli 
katılım sağlandığı 
taktirde Kasım 
ayının 2. haftası 
başlatılacak.
Kurs kayıtları devam 
eediyor.
Ayrıca Bilgisayar, 
Bilgisayarlı 
Muhasebe, 
Diksiyon, Takı 
Tasarım, İngilizce, 
Almanca, Resimde 
kurs kayıtlan devam 
ediyor.
Kayıt için şahsen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne 
gelerek ilgililerin 
kurs kayıt formu 
doldurmalannın 
yeterli olacağı 
bildirildi.

mayı planlıyoruz. 
Özellikle bu bölge 
leri daha önce gör 
memiş vatandaşla 
rımızı gezilerimize 
katıyoruz. Birlikte 
olduğumuz 
sürece daha bir 
çok etkinlik 
yapacağız.” 

cağını ve merak 
edilen konular hak 
kında halkı bilgilen 
direceklerini söyle 
yen BKK Başkanı 
Semih Pala, “Bursa 
Kent Konseyi olarak 
Bursa’yı ilgilendiren 
her konuyu gün
deme taşıyoruz.
Çıkan sonuçlan ilgili 
ku rumlara iletiyor 
ve iletilen fikirlerin 
takipçisi oluyoruz” 
dedi.
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Cumhuriyet Yürüyüşü ve Gençliğimizin Durumu
29 Ekim Çarşamba 

günü bayram 
nedeniyle düzenle
nen “Cumhuriyet” 
yürüyüşüne 
katıldım.

Çoşkulu bir kala
balık vardı.
Yürüyüşe katman
ların büyük bir 
bölümü 50 ve 60 
yaşın üzerindeydi. 
Gözlerim Atatürk’ün 
cumhuriyeti emanet 
ettiği gençliği aradı. 
Ne yazık ki hayal 
kırıklığına uğradım, 
bir elin parmakları 
kadardı.

Üzülmedim dersem 
yalan olur.

Bir toplumun 
gençliği Ata’sına ve 
ulusal değerlerine 
sahip çıkıp bu konu
da duyarlı davrana 
mıyorsa o ülkenin 
geleceği karanlık 
demektir.

1980’1 i yıllardan 
sonra gençlik 
toplumsal sorunlara 
soğuk durmaya 
başladı.
Kitapların suç aleti 
sayıldığı bir dönem 
yaşandığı için ki 
taplara da dargındı

gençlik.
Okumuyor, düşün
müyor, sorgulamıyor 
sadece bu günü 
yaşıyordu.
Otuz yılda gençliği 
bu duruma 
getirdiğimiz için 
kendimizi mutlu 
sayabiliriz.

Balkonlardaki 
vatandaşlar alkışlar
la yürüyüşe destek 
verirken bazıları da 
aval aval bakıp niye 
yürüyorlar diye sağı
na soluna soruyor
du.
Yaşlı bir teyze ayak

ta zor duruyor; fakat 
elindeki bayrağı 
heyecan ve coşkuyla 
sallıyordu.
Yüzündeki sevinç ve 
hüzün görülmeye 
değerdi.

MUDO’nun yanın
dan geçerken 
sevgilileriyle ya da 
arkadaşlarıyla otur
muş bir şeyler içen 
gençleri gördüm. 
Dayanamadım, 
“Oturunl Oturunl 
Bakalım. Birkaç yıl 
sonra sizi birlikte 
oturtmayacaklar!” 
deme gereği duy
dum.
Çok değil, üç beş yıl 
sonra sosyal 
yaşamımızda harem
lik selamlık başlatıla
cağını söylemek için 
kâhin olmak gerek
miyor.
Bugün okullarda, 
yarın otobüslerde, 
öbür gün hastane 
terde kadın erkek 

ayrımını görürsek 
Türkiye’nin nereye 
gittiğini geç de olsa 
anlamış olacağız.

Atatürk’ün 
gençliğini ne yazık 
ki iyi eğitip yetiştire- 
memiş; kabahat biz 
büyüklerin. Yıllarca 
kendi çocuklarımıza 
bile “aman karışma, 
aman sesini çıkar
ma” diye diye bu 
günlere geldik. 
Gençlerin pısırık, 
uyuşuk ve tepkisiz, 
duyarsız olmasında 
en büyük suç anne- 
babaların ve biz 
öğretmenlerin. 
Toplum olarak he 
pimiz suçluyuz, 
savunulacak bir 
durumumuz yok.

Yürüyüş büyük bir 
olgunluk içinde 
devam ederken 
marşlar söyleniyor, 
sloganlar atılıyor... 
Bütün yurttaşların 
elinde Türk bayrak

ları dalgalı bir denizi 
anımsatıyordu.
Yol boyunca 
yürüyüşe katılan 
vatandaşlarla sayı 
daha da artıyordu. 
Nüfusu yüz bini 
bulan Gemlik’te 
katılımın daha fazla 
olması, 10 binleri 
bulması gerekirdi. 
Henüz bu sayıya 
ulaşılmadı.

Geçmiş yıllara göre 
daha fazla bir katılım 
vardı.

Yürüyüş sırasında 
sloganlar atılırken 
zaman zaman bir 
karmaşa yaşandı. 
Bunun dışında 
önemli bir olumsuz 
luk göze çarpmadı. 
Yürüyüşü 
düzenleyen ADD, 
TGB, CKD ve TEAD 
temsilcilerine 
gönülden teşekkür
ler.

Hloto Kros Şampiyonası muşları imal edildi
Karaman’daki Ma 
den Faciası nedeniy 
le, Türkiye Motosik 
let Federasyonu 
nun organize ettiği 
Gemlik Belediye 
si’nin destek ve ev 
sahipliğinde yapıla
cak olan Türkiye 
Moto Kros Şampi 
yonası 7. Ayak Final 
Yarışları 15-16 
Kasım tarihlerine 
ertelendi.
1-2 Kasım’da yapıl
ması planlanan Tür 
kiye Şampiyonası 
açılışı ise 31 Ekim 
de Bursa Tophane 
Saltanat Kapısı 
önünde gerçekleşe
cekti.
Gemlik Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Karaman 
daki Maden 
Faciasının tüm 
ülkede olduğu gibi 
Gemlik’te de yürek
leri dağladığını 
belirterek, sosyal- 
kültürel ve sportif 
etkinliklerin bir süre 
ertelendiğini belirtti. 
Gemlik Şahin Tepe 
Mevkiindeki yarış 
parkurunun Moto 
Kros sporuna 
uygun hale geti 
rilmesi için 20 
gündür yoğun çaba 
gösterdiklerini 
belirten Refik 
Yılmaz, 1670 metre 
uzunluğunda, 18 
rampa ve 85 motor

Karamandaki maden facian nedeniyle 01 -02 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılması pMıun 
Türkiye Motnkroı ŞımpIycnasıEUHSIH Tar|Ti 

15-16 Kasım 2014 tarihine ertelenmiştir.

'Türkiye

ÜKRÜS s*
__ >______ . ____ - --

start düzlüğü bulu
nan parkurda 
hakem kulelerinin 
de tamamlandığını 
bildirdi.
Yarışların 14 Kasım 

2014 Cuma günü 
yine Bursa Tophane 
Saltanat Kapısın 
daki basın ve pro
tokol startı ile 
tanıtılacağını, 15-16 

Kasım’da da heye
can fırtınasının süre 
ceğini anlatan 
Refik Yılmaz, 
“Maden faciası 
yüreklerimizi 
dağladı. Dualarımız 
Karaman’daki 
madencilerimizle 
birlikte. Böyle bir 
facianın acısı taze 
iken, bizler yerel 
yönetimler olarak, 
sosyal, kültürel ve 
sportif etkinlikleri 
mizi hiçbir şey 
olmamış gibi yapa
mazdık. Bu nedenle 
Türkiye Moto Kros 
şampiyonasını da 
erteledik” diye 
konuştu.
Türkiye Motosiklet 

Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
üyesi Mahmut 
Özülke’de, 
Federasyon ve 
sporcular olarak 
kalplerinin ve 
dualarının 
Karaman’da 
olduğunu 
bildirdi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
aldığı erteleme 
kararının Motosiklet 
Federasyonu 
tarafından da 
desteklendiğini 
belirten Özülke, 
başka acılar 
yaşanmaması 
temennisinde 
bulundu.
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Atletizmde Şampiyon Belediyespor
Gemlik Belediyespor 
Atletizm takımı, 
Bursa’da yapılan 29 
Ekim Cumhuriyet 
yarışlarında, takım 
halinde birinci oldu
lar.
Bursa’da yapılan 
müsabakalar aynı 
zamanda Ankara 10 
Kasım yarışlarının 
seçmeleri olarak 
sayılıyordu.
Belediyespor 
Atletizm takımı 
Ankara’da yapılan 
yarışmalarda 
Bursa’yı temsil 
etmeye de hak

kazandı.
Edunur Eren, küçük
ler, Dilek özdemir’in

ise yıldızlar kate
gorisinde birinci 
olduğu müsaba

kalarda 2 kupa 
kazanan 
Belediyespor takımı,

kupalardan bir 
tanesini Gemlik 
İmam Hatip Okuluna 
vereceklerini ifade 
ettiler.
Gemlik Belediyespor 
başarısını Gemlik 
Pırıltı Izgara ve 
Yemek Salonunda 
kutladı.
Gemlik Belediyespor 
Başkanı Hüseyin 
Yavuz, desteklerin 
den dolayı Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
kupayı hediye ede
ceklerini söyleyerek; 
“Gemlik Belediyesi

adıyla yarışmaktan 
onur duyuyoruz. 
Gemlik Belediye 
Başkanımızın 
başarılan göre
ceğine ve çocuk- 
larımıza en kısa 
zamanda antren- 
manları için pist 
yapacağına da 
inanıyoruz.
Başta atletizm il 
temsilcisi Bülent 
Şahin olmak üzere 
sporculanmıza, 
antrenörümüze ve 
bize destek veren 
herkese teşekkür 
ediyoruz" dedi.

Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 19. 
Sonbahar Turnuvası 
yapıldı.
BSMMMO Futbol 
Turnuvası’na Gemlik 
İlçe Temsilciliği de 
katıldı
Gemlikli Mali 
Müşavirlerin oluştur
duğu takım şu isim
lerden oluştu.
1-MURAT UYAR

2-İSA FIRTINA 
4-BURAK UYAR 
5-ALPASLAN KAY
NAR
6-ÇAĞATAY SOL
MAZ
7-ERDAL KARATAŞ 
8-EMRAH 
KESKİNDEN 
9-FATİH UZUN 
10-SERDAR AKAR 
11-İHSAN ACAR(K)

BSMMMO

19.Sonbahar Futbol 
Turnuvası Gemlik ile 
Mali Çözüm arasın
da oynanan ilk 
maçla başladı. 
Maçı 2-1 önde 
götüren Gemlik İlçe 
Temsilciliği maçın 
bitmesine 2 dakika 
kala hakemin verdiği 
penaltı kararı sonu
cu yediği gol ile 
maçı 2-2 berabere 
bitirdi.

Gemlik adına golleri 
Ihsan Acar (K) ve 
Alpaslan Kaynar attı. 
Turnuvanın ikinci 
haftasını geçen 
Gemlik 2. maçını 1 
Kasım 2014 tari
hinde saat 13.oo de 
Uludağspor ile 
yapacak.
Yapılan açıklamada 
maçların, Ihsaniye 
Vergi Dairesinin 
karşısında bulunan

Asya Spor 
Tesislerinde 
oynandığı belirtildi. 
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 19. 
Sonbahar 
Turnuvası’na 20 

takım katılırken, 
takımlar 4 gruba 
ayrıldı ve çift maç 
üzerinden mücadele 
edecek, grupları ilk 2 
sırada bitiren takım
lar çeyrek finale yük
selecek.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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Gemlik Gücüm: 72 Inenöl Carsi:62

Akran Nakliyat 
Sponsorluğunda 
mücadele eden 
Gemlik ekibi genç 
takımı İnegöl 
Çarşıyı 10 sayı fark 
ile yenerek 2.ci 
galibiyetini aldı. 
İlk maçını Mustafa 
Kemal Paşa 1923 
sporu 84-32 
yenerek Gruptaki 
ilk maçını kazan 
Gemlik Gücüm 
İnegöl çarşı gali
biyeti ile puanını 4 
çıkarttı.
Gemlik ilçe spor 
salonunda oynan 
maçın ilk periyotta 
Tufan ve Talha’nın 
etkili oyunu ile 16- 
13 önde bitiren 
Gemlik ekibi 
2.periyotta Mert ile 

bulduğu sayılarla 
ilk yarıyı 34-27 önde 
tamamladı.
İkinci yarıda Uğur 
ve Batuhan’ın etkili 
oyunları ile 18-11 
önde tamamladı 
Son periyotta 
Gemlik ekibi Yavuz 
ve Buğranın bul
duğu sayılarla maçı 
72:62 kazanmasını 
bildi. 4 periyot 
20.24 İnegöl çarşı 
üstünlüğünde bitti. 
İnegöl Çarşı Spor’ 
da F. Doğan attığı 
38 sayı ile maçın en 
skor er ismi oldu. 
1.periyot 16-13 
Gemlik Gücüm 
2.periyot 18-14 
Gemlik Gücüm 
3.periyot 18-11 
Gemlik Gücüm

4.periyot 72-62 
İnegöl Çarşı 
Maç Sonucu: 72 -62 
Gemlik Gücüm 
Gemlik Gücüm 
Spor A takımı Cuma 
günü yapacağı 
antrenman ile 
1 Kasım 2014 
Cumartesi Günü 
saat 15:00 ‘da 
oynanacak 
Kuşadası maçına 
tam kadro hazır
lanacak.
Gemlik Ekibinin 
Baş Antrenörü Ziya 
Güler, “Genç ve 
Yıldız takım 
hocalarımız Sabrı 
Güler ve Serhat 
Dardağan ile bursa 
yerel liglerinde 
aldığımız başarılı 
sonuçlar ile gele

ceğimiz güvence 
altında. A takımın 
tamamı Bursa 
kökenli sporcular
dan oluşmaktadır. 
Buda yaptığımız 
isin ne kadar önem
li olduğunu belgeler 
durumda. Bursa 
basketbolün içinde 
bulunduğu sürece 
bizler yaptığımız 
sosyal ve sportif 
etkinliklerle değer 
katmaya çalışıyoruz 
tüm engellemelere 
rağmen. Akran 
Na kİiye 'ye Basket 
bola verdikleri 
desteğin ne kadar 
değerli olduğunu 
sporcularımızın ala
cağı başarılar ile 
göstermek isteriz.” 
ifadelerini Kullandı.

ELEMAN
FİRMAMIZ MUHASEBE 

BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK 

GEMLİK’TE İKAMET 
EDEN 35 YAŞINI 

AŞMAMIŞ 
BAY MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR
AYDIN MADENCİLİK 

Tic.San.DışTic.Lld.Şti.

514 00 00
KAŞCDC B€KL€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞEI-ER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER A_JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

C3
BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.;

ORDU ÜNYE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI 27 EKİM 2014 TARİHİNDE 

KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN 
HÜKMÜ YOKTUR. UMUTCAN DUMAN

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 
4+1

MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- 
ÜÇ TARAFI 
BAHÇELİ

LÜKS DAİRE 
SAHİBİNDEN

SATILIK
0535 3781800

SATILIK ZEHİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAGA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

«SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
ELEKTRİKÇİ -TORNACI 

KAYNAKÇI 
MEKANİK BAKIM

OSlALAkı - 
VASIFLI -VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

VERONA MERMER 
TEL:5142021

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Turizmde tarihi başarı yakalandı
Türkiye bu yılın 
üçüncü çeyreğinde 
12 milyar 854 milyon 
dolarlık turizm 
geliriyle tarihin en 
yüksek 3. çeyrek 
turizm gelirini elde 
etti.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerinden derlediği 
bilgiye göre, 2014 
yılının ocak-eylül 
döneminde 
Türkiye'nin turizm 
geliri 26 milyar 638 
milyon 185 bin dolarla tarihinin en yüksek 9 aylık turizm geliri oldu.

Geçen yılın aynı 
dönemine göre turz- 
im gelirleri yüzde 8,5 
arttı. Geçen yılın 
ocak-eylül döne
minde turizm gelir
leri 24 milyar 543 
milyon 611 bin dolar 
düzeyindeydi. 
Türkiye 2014 yılı 
üçüncü çeyreğinde 
12 milyar 854 milyon 
373 bin dolarlık tur
izm geliri ile tarihin 
en yüksek 3. çeyrek 
turizm gelirini elde 
etti. Üçüncü çeyrek

te turizm gelirleri 
geçen yılın aynı 
çeyreğine göre 
yüzde 11 arttı. 
Geçen yıl üçüncü 
çeyrekte 11 milyar 
579 milyon dolarlık 
turizm geliri 
sağlanmıştı.
Geçen yıl sonunda 
Türkiye'nin turizm 
gelirleri bir önceki 
yılsonuna göre 
yüzde 11,4 artarak 
32 milyar 308 milyon 
dolar düzeyinde 
gerçekleşmişti.

Tüketicilerin nüveni Ekim'fle azalflı
Tüketici güven 
endeksi, ekimde bir 
önceki aya göre 
yüzde 4,9 azaldı. 
Eylülde 74 olan 
endeks, ekimde 70,3 
değerine düştü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
ekim ayına ilişkin 
tüketici güven 
endeksi verilerini 
açıkladı.
TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen tüketici 
eğilim anketi 
sonuçlarından hesa
planan tüketici 
güven endeksi, ekim 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 4,9 
azalarak 70,3 oldu. 
Eylülde 102,1 olan 
genel ekonomik

durum beklentisi 
endeksi yüzde 10,5 
düşerek, ekimde 
91,3'e geriledi. Bu 
düşüş, gelecek 12 
aylık dönemde genel 
ekonomik durumun 
daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin 
sayısının bir önceki 
aya göre azaldığını 
gösteriyor.
Gelecek 12 aylık 
dönemde işsiz 
sayısı beklentisi 
endeksi 6,3 
azalarak, ekimde 
73,7 değerine gerile
di. Bu azalış, işsiz 
sayısında artış 
bekleyenlerin 
oranındaki artıştan 
kaynaklandı.
Aynı döneme ilişkin 
tasarruf etme ihti

mali endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 9,4 arttı. 
Eylülde 23,9 olan 
endeks, ekimde 26,1 
değerine çıktı. Bu 
yükselme, tüketici
lerin gelecek 12 
aylık dönemde 
tasarruf etme ihti
mallerinin bir önceki 
aya göre arttığını

gösteriyor.
Hanenin gelecek 12 
aylık döneme ilişkin 
maddi durum bek
lentisi endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,1 azaldı. 
Eylülde 91,2 olan 
endeks değeri 
ekimde 90,2'ye ger
iledi. Bu düşüş, 
gelecek 12 aylık 

dönemde hanenin 
maddi durumunun 
daha iyi olacağını 
bekleyenlerin 
oranının azalmasın
dan kaynaklandı. 
Aylık tüketici eğilim 
anketiyle, tüketici
lerin kişisel mali 
durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut

dönem değer
lendirmeleri ile gele
cek dönem beklenti
leri ölçülmekte ve 
yakın gelecekte 
yapılması planlanan 
harcamalarına ve 
tasarruflarına ilişkin 
eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçlarından 
hesaplanan tüketici 
güven endeksi 
0-200 aralığında 
değer alabiliyor. 
Tüketici güven 
endeksinin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser 
durumu, 100'den 
küçük olması tüketi
ci güveninde 
kötümser durumu 
gösteriyor.
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5010 

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)

HillMUİ
VENÜS SİNEMASI

PEK YAKINDA: 
11:00-13:45- 
17:30-20:15 
BİRLEŞEN 

GÖNÜLLER: 
11:30-14:00-16:20- 

18:40-21:00
SİCCİN: 11:30- 

14:00-16:00- 
18:00-20:15 
WİNX CLUB 

OKYANUSUN 
GİZEMİ: 12:00-16:00

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


GemlikKSrfez

lMILTON, 
RL DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE / 1 Wİ
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA \ < Yİ

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN /.'•
GÜZEL ANLARINIZI HU

YAŞATMAK İÇİN VARIZ I
Pas fa-Meşrubat-Çerez 1 M*
Piyanist +î)j Performans fBr
Saten Sanda/ye Giydirme
Nikah Masası - Vbikan gösterisi

İnternetten Can// ty/n- Sahne - iş/kgöstensi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemliknıllton.coııı 
facebook/miItoiMİugtın 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

______  ... Tel: 513 10 71 GEMLİK

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAAClUKYAYINCIUKReKLAMCIUKvn^...

FATURA •
I SEVK İRSALİYESİ O 
F TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

DAVETİYE <
TAKVİM & KİTAP • 

DERGİ & İLAN e
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI • 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA O
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ e 

HEDİYELİK EŞYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83

plus.google.com/miltondugun


EMLİ ARAÇLARIMIZ, 1 YIL TAM GARANTİLİM

sahibinden.com gemlikmerkezotomotiv

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

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

1 AY İÇİNDE TAKAS VE KUSURSUZ BAKIM GÜVENCESİ...
S^ngtfiJ^trcaft çJa(iir Çbuman

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

Y> YİĞİT İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ

Ustiin organizasyon yapısı ve profesyonel kadrosu, 
deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

ticaretin ve hizmetin temelini oluşturan işbirliği 
doğrultusunda geliştirdiğimiz etkili iş modelleriyle yolumuza 

BAHARIYLA DEVAM EDİYORUZ...
BANYO & MUTFAK 

SERAMİK 
CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE 
BANYO DOLAPLARI 

LAMİNAT PARKE 
KOMBİ-RADYATÖR 

BOYA ve KABA 
İNŞAAT MALZEMESİ 

ISI VE SU YALITIM 
ÜRÜNLERİ 

SIHHİ TESİSAT ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98
ÜRÜNLERİ TEL : O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

sahibinden.com
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