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Güne Bakış

BALIKÇI KARDEŞ RAST GELE..
Dûn gece balık yasakları sona erdi.
Su Ürünleri sirkülerleri balık avlanmanın 

ne zaman, başlayıp ne zaman hangi 
denizlerde yasakların başlayacağını belirtir.

Marmara Denizi’nde 1 Mayıs • 31 
Ağustos tarihleri arasında olta balıkçılığı 
dışında her türlü avlanma yasaktır.

Bu süre, balıkların yumurta dönemi 
olduğu için yasak konmuştur.

Devamı sayfa 4’de

1 Mayıs-31 Ağustos 
tarihleri arasında 
sürdürülen denizler 
de av yasağı dün 
geçe sona erdi. 
Yeni balık sezonun 
dan umutlu oldukları 
nı söyleyen balıkçı 
lar, yasaklara 
uyulduğu takdirde 
Körfez’de balık 
türlerinin 
çoğalacağını ve 
geçimini balıkçı 
hktan sağlayan 
100 üzerindeki 
tekne ve yüzlerce 

balıkçı ailesinin 
ekmeklerini 
sağlayabileceklerini 
söylediler. 
Sınırlı Sorumlu

Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer,

Dilerim iyi bir sezon 
geçiririz. Balığın bol 
olması halkımızın

ucuz balık yemesine 
neden olacak.” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

•) Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

ra

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

HOBS
■l ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 
H ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
M İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başanr.

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

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

AYAŞ 
5 YAŞ 

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

7.250
7.800

10.000
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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AV YASAKLARI SONA ERDİ

BALIKÇILAR DÜN HECE DENİZE AÇILDI

m»

1 Mayıs-31 Ağustos 
tarihleri arasında 
sürdürülen denizler 
de av yasağı dün 
gece saat 24.oo de 
sona erdi. 
Denizlerde avlanma 
süresinin uzun 
olmasından yakınan 
balıkçılar, bu süreyi 
teknelerinin ve 
ağların onarımını 
yaparak ve 
dinlenerek geçirdiler. 
Bugün başlayan 
aenızı’erae avlanma 
nedeniyle dün gece 
saat 24.oo’den sonra 
balıkçılar motorlarını 
çalıştırarak denize 
açıldılar.

Yeni balık sezonun 
dan umutlu oldukları 
nı söyleyen balıkçı 
lar, yasaklara uyuldu 
ğu takdirde 
Körfez’de balık 
türlerinin çoğalaca 
ğını ve geçimini 
balıkçılıktan 
sağlayan 100 
üzerindeki tekne ve 
yüzlerce balıkçı 
ailesinin ekmeklerini 
sağlayabileceklerini 
söylediler, 
binini sorumlu 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada gece

Zeki Hazer

saat 24.oo de denize
& r.ı.L?s?. kl?.*?.’?.1 
söyledi.
Yüzden fazla balıkçı 
teknesinin 4 ay gibi 
uzun bir süre av 
yasakları nedeniyle

denize açılamadığını

konuştu:
“Balık yasakları 
süresince bölgemiz 
de yine kaçak 
avlama önlenemedi.

Gerek trol avcılığı, 
gerekse lambalı 
avlama hiç durmadı. 
Biz ekmeğini 
denizden kazananlar 
olarak bu kişilerle 
mücadele ettik. 
Etmeye de devam 
edeceğiz. Denizlerde 
balık türlerinin yok 
olmaması İçin, 
balıkların yumurta 
dönemini İyi 
geçirebilmeleri için 
yasakların sürmesi 
sürdürülebilir balıkçı 
hk için önem taşı 
maktadır. Yasalara 
uymayanları İlçe ve 
İl Tarım Müdürlükle 
rine, Jandarma

Komutanlığına ve 
Sahil Muhafaza 
Komutanlığı’na 
şikayette bulunduk, 
kimini yakalayıp biz 
teslim ettik. Ama, 
beklenen sonucu 
alamadık.
Önümüzde palamut 
sezonu var. Dilerim 
iyi bir sezon 
geçiririz. Balığın bol 
olması halkımızın 
ucuz balık yemesine 
neden olacak. 
Geçimini balıkçılık 
tan sağlayan bizler 
de evlerimizin nzkitSf 
sağlayacağız. 
Dileriz iyi bir sezon 
geçiririz.”

Sefahattin Ekinci görevini devretti

OEMOKMT PARTİ DE Mİ DİLİZ DÖNEMİ BAŞLADI
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanh 
ğında Ali Biliz 
dönemi başladı.
7 Haziran milletvekili 
genel seçimleri nede 
niyle GDP Gemlik 
İçe Başkanı Selahat 
tin Ekinci’nin 
milletvekili adayı 
olması nedeniyle 
görevinden istifa 

। etmesiyle boş kalan 
ilçe Başkanlığına 
Bursa il yönetiminin 
teklifi, Genel 
Merkezin onayıyla 
eski DYP Gençlik 
Kollan yönetim 
kurulu üyelerinden 
Ali Biliz getirildi. 
Asil İş Merkezi’nde 
bulunan Demokrat 
Parti İlçe Merkezinde 
dün saat 12.oo de 
yeni yönetim kurulu 
üyelerin de katıldığı 
devir teslim töreni 
düzenlendi.
DP İl Başkanı

Mehmet Hamaloğlu, 
Yalova İl Başkanı 
Muharrem Er, Bursa 
Osmangazi İlçe 
Başkanı İsmet 
Koyuncu, Marmara 
Birlik eski Yönetim 
Kurulu üyesi İbrahim 
Aksoy, Eski Emet 
Belediye Başkanı 
Cafer Güzler, il 
yönetim kurulu 
üyesi Rıfat Al iç 
katıldı.

Devir teslimi törenin 
de konuşan DP İl 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, DP’nin 
görkemli günlerin 
den sonra görevi 
devraldık larını, 
kutsal bir görev için 
yola çıktıklarını 
söyledi. Hamaloğlu, 
“Güldüğümüz 
günler, sevindiğimiz 
günlerimiz oldu. 
Siyaseti para 

karşılığında, çıkar 
karşılığı yapmadım. 
Para karşılığı siyaset 
yapanları gördükçe 
üzülüyorum. 
Partimizi satanlarla 
birarada olamam. Bu 
partiden ihale 
almayan tek kişi 
benim.” dedi.
Genel Merkezin 
Ankara’daki Güniz 
Sokak ve Celal 
Bayar dan kalan

Köşkün bahçesinin 
haraç mezat satıldığı 
nı, buralara yeni 
binalar yapıldığını 
belirterek, “Keşke 
oradaki dairelerin 
kiraları partiye 
kalsaydı. Ama bunu 
bile yapmadılar. Alla 
ha şükür kimseye 
borcum yok. İstedi 
ğim kişiye postamı 
koyarım. Bugün 
yeniden seçime gidi 

lirken birlik ve bera 
herlik içinde olmalı 
yız. Gün çalışma 
günüdür. Yeni yöneti 
mi ve ilçe başkanını 
kutluyorum. Hayırlı 
olsun.” dedi.
Daha sonra Ali Biliz 
eski Başkan 
Selahattin Ekinci ye 
bir teşekkür plaketi 
sundu, Ekinci de Ali 
Biliz’e başarılar dile
di.
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Bursa'nın Mudanya 
ilçesindeki orman 
yangınını izleyen 
çiftin ölümüne 
sebebiyet verdiği 
iddia edilen şüpheli, 
adliyeye sevk edildi, 
"önüme birileri 
çıktı" diyerek kendi
ni savunan sürücü, 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesinde oturan 
Seyit Çekirge (35), 
eşi Deniz Çekirge 
(34) ve 5 yaşındaki 
kızı Ceren'i de 
alarak cumartesi 
gecesi Mudanya 
yoluna gitti. 50 hek 
tarlık alanda etkili 
olan 2 köyü tehdit 

eden alevleri 
seyredip görüntü 
çekmek isteyen 
genç çifte Mudanya 
istikametinden 
gelen ve yarış 
yaptığı öne sürülen 
Ercan M. 
idaresindeki 
otomobil çarptı. 
Ağır yaralanan çift 
kaldırıldıkları 
hastanede 
hayatlarını kaybetti. 
Kızları Ceren ise 
araçta öldüğü için 
kazayı yara almadan 
atlattı.
SORGULAMASI 
TAMAMLANDI 
Pazar günü Bademli 
Jandarma 
Karakolu'na teslim 
olan Ercan M., 
ifadesinin ardından

halindeki otomobile 
çarptım" dedi,

adliyeye sevk edildi. 
Ercan.M., adliyeye 
getirilişi sırasında 
çevredeki 
vatandaşlar 
tarafında protesto 
edildi.
'ÖNÜME ANİDEN 
BİRİLERİ ÇIKTI' 
Mudanya Jandarma

Komutânlığı'nda 
sorgusu’ 

’tamamlanan Ercan 
M. verdiği ifadede, 
"Ben yolunda gidiy
ordum. Bir anda 
önüme birileri çıktı. 
Direksiyonu 
kırdığımda kontrolü 
kaybedip park

TUTUKLANARAK 
CEZAEVİNE > 
GÖNDERİLDİ
Kaza sırasında 
alkollü olmadığı 
öğrenilen Ercan M. 
ifadesinin ardından

Mudanya 
Adliyesi'ne 
çıkartıldı. 
SOSYAL MEDYA 
HESABI 
KAPATILMIŞ 
Ercan M.'nin kaza 
yaptığı lüks 
otomobiliyle 
çekilmiş 
fotoğraflarının da 
bulunduğu sosyal 
paylaşım sitesi 
Facebook hesabı 
ise kazanın 
ardından kapatıldı. 
Özellikle modifıye 
araçlara aşırı ilgisi 
bulunan Ercan 
M.'nin, bir çok 
modifiyearaç 
fotoğrafı da 
sayfasında yer 
alıyordu

Cenazeye giderken kaza yaptılar
9

Orhangazi 
jlçesi'nden, İzmit’teki 
bir yakınlarının 
cenazesine giden 
Işöz çiftinin 
bulunduğu hafif 
ticari araç, kamyonla 
çarpıştı. Çift, kazayı 
hafif yaralı olarak 
atlattı.
Kaza, Bursa- Yalova 
karayolu Orhangazi

çıkışında meydana 
geldi. Orhangazi’ye 
bağlı Yeniköy 
Mahallesi’nde oturan 
Mustafa Işöz (54), 
İzmit’teki bir 
yakınlarının 
cenazesine katılmak 
üzere eşi Meryem 
Işöz (53) ile birlikte 
yola çıktı.

Işöz’ün kullandığı 16 BMS 88 plakalı hafif

ticari araç, ‘ 
Orhangazi çıkışında, 
yan yoldan anayola 
Çıkan Mehmet Ş. (33) 
yönetimindeki 77 EC 
091 plakalı kamyonla 
çarpıştı. Çarpmanın 
etkisiyle hafif ticari' 
araç refüje çıktı. 
Araçta bulunan çift, 
kazayı ’nanryaralr 
olarak atlattı. Kaza

yerine çağrılan 112 
acil servis ekibi 
yaralrçifti âmbu-, 
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi acil 
servisine götürdü. 
Yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu 
bildirildi.Polîs 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Bursa'da lıorkunc kaza! Daha 17 yaşındayılılar
Bursa’nın İnegöl 
İlçesi yakınlarında 
hafriyat yüklü iki 
kamyonun art arda 
çarptığı motosiklette 
bulunan ve 2'si de 
17 yaşında olan 
Şevki Isaoğlü ve 
arkadaşı Alperen, 
Çakır yaşamlarını 
yitirdi. Gençlerin 
yakınlarının saldırısı 
üzerine olay 
yerinden kaçan 
kamyon sürücüleri, 
polise teslim oldu. 
Kaza, saat 17.00 
sıralarında Bursa-

Ankara karayolu 
Akhisar Mahallesi 
girişinde meydana 
geldi. Akhisar 
Mahallesi yolundan 
karayoluna çıkan 
ehliyetsiz sürücü 
Şevki Isaoğlu’nun 
kullandığı 16 KLH 80 
plakalı motosiklete, 
Bursa yönüne giden 
Soner A.
yönetimindeki 16 PU 
319 plakalı hafriyat 
kamyonu çarptı. 
Ardından da hızını; 
azaltmadığı iddia 
edilen Erdoğan C.

yönetimindeki 06 EB 
6430 plakalı kamyon 
motosikletin 
üzerinden geçti. 
Kazada motosiklet 
sürücüsü Şevki 
Isaoğlu olay yerinde 

hayatını kaybe 
derken, motosikletin^ 
arkasında bulunan 1 
arkadaşı Alperen 
Çakır ağır yaralandı. 
Ağır yaralanan Çakır 
112 Acil Servis 

ambulansındaki 
sağlık ekiplerinin ilk 
|nüdahalesinin 
ardından İnegöl .. 
Devlet Hastanesi. \ 
Acil Servisine 
götürüldü. Çakır, 
buradaki tüm oV 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. ' 
Kazayı gören 
gençlerin yakınları 
kazanın ardından 
gençlerin ölümüne 
neden olduğu iddia 
edilen kamyon 
^şoförlerine saldırdı. 
Tepkilerüzerine 

kamyon şoförleri 
kamyonlarına 
binerek olay 
yerinden hızla 
kaçtılar. Kaçan 
şoförler Huzur 
Mahallesi mevkiinde, 
emniyet ekiplerine 
teslim oldu. Kaza da 
gençlerin ölümünü 
duyan yakınları ve 
ailesi Acil Servise 
akın ettiler.
Gençlerin aileleri 
ölüm haberiyle^ 
yıkıldı. Kaza (kMİgili 
soruşturma • {.• 
sürdürülüyor

I İjZEl DİREKSİYON DERSİ VERİLİR O 531260 79 93
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmall.com

BALIKÇI KARDEŞ RAST GELE..
Her şeyden önce balık türünün 

devamı İçin bu şarttır.
Yumurta ve hamilelik dönemi her 

canlı İçin önemlidir. Saygı duyulması 
gereken bir dönemdir.

4 ay gibi uzun bir süre balıkçılar bu 
nedenle beklemek zorunda kaldılar.

Ama, bu tüm balıkçılar İçin söylene
mez.

Yine kaçak avlama devam etti.
Geçtiğimiz ay, Gemlik’te av yasaklan 

ve su ürünleri ile İlgili önemli bir 
ta^,anjl y^lldl' Blr ÇQ,l9taya

Bu toplantıya, Tarım ve Orman , 
Bakanlığı Su ürünleri temsilcileri. İl 
Tarım Müdürü, Sahil Muhafaza Bölge 
komutanı, Büyükşehlr Sahil Birimi 
müdürü, Belediye yetkilisi, balıkçılar 
kooperatifleri temsilcileri, İzmit ve 
bölge federasayon başkanlar/ katıldılar.

Balıkçılığın sorunları masaya 
yatırıldı, kaçakçılıkla yeterince 
mücadele edilmediği anıatııaı.

Bürokratlar bir takım rakamlar 
sıraladı. İçi boş laflarla geçiştirildi 
toplantı.

Sonuç, yasaklar süresince kaç tane 
tekneye, kaç tane ağa el kondu, 
neredeyse nlç.

Sizin anlayacağınız her şeyde 
olduğu gibi yasaklara uymayanların 
yakaladıkları balıklar yanlarına kar

4 ay denize açılmadan bekleyenler 
İse keseden yedi, borçlandı.

Gemlik Körfezl’nde balıkçılık binlerce 
ailenin gelir kaynağıydı.

Yasak avlanma, aç gözlü balıkçıların 
bolluğu, körfezin evsel ve sanayi 
atıklarıyla kirlenmesi, balık neslinin 
azalmasına yol açtı.

20 ye yakın balık türünden geriye 4-5 
tane balik türü kaldı.

Balığı İthal eder olduk.
1960 lı yıllarda körfez uskumru 

yuvasıydı.
Karagözler İskele önünde 

yakalanıyordu.
Istakozlar kıyıdan 50 metre ötede 

denize sarkıtılan İplere dolanıyordu.
Kayıkhanedeki dalyan Gemlik’in 

sembolüydü adeta..
Şimdi kala, kala hamsiye ve İstavrite 

kaldık.
Eskiden beğenmediğimiz mezgidin 

ancdk yavnfiannı görüyoruz.
Palamut bir bor oluyor, bir 

bakıyorsun yok denecek kadar az.
Çlnekop ve lüferi hasretle 

ı bekliyoruz. Lüfer bol olursa balık 
yediğimizin ’rar’Kina varıyoruz.

Bu yıl Merkez Su Ürünleri Kooperatl 
fi, yasakla mücadelede devletten daha 
aktifti. Bu konuda Devlet görevini 
yapmıyor.

Yasak döneminde balık az çıktığı 
İçin, kaçak yakalanan balıklar 2-3 misil 
zamlı satılınca kaçakçı büyük para 
kazanıyor.

Bu mücadelede devlet görevini 
yapmalı.

Dün gece denize açılan balıkçı 
kardeşlerime rastgele diyor, bol şans 
diliyorum.

AğlaımiZ bahk dutsun, bereketti 
otûSiT

Umurbey’de 1994-1999 yılları arasında belediye başkanahğı yapmıştı.

METE OKflY’IKAYBETTİK
Umurbey eski 
Belediye 
Başkanlarından 
Mete Okay vefat 
etti.
1941 Umurbey 
doğumlu olan 
Mete Okay, 
1994 yılında 
yapılan 
Belediye 
Başkanlığı 
seçimlerinde 
Umurbey de 
Anavatan

Partisinden 
aday oldu. 
Bu seçimlerde 
Mete Ökay 
1199 oyla 
Belediye Başkanı 
seçildi.
DYP adayı 847, 
MHP adayı 81, 
SP adayı İse 56 
oy aldı.
5 yıl Umurbey 
Belediye Başkan 
lığı görevinde 
bulunan Mete

Okay daha 
sonra emekli 
oldu.
Gemllk’e 
yerleşen Okay, 
uzun süredir 
tedavi 
görüyordu. 
Mete Okay'ın 
cenazesi dün 
Umurbey Çarşı 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra toprağa 
verildi.

İlçemize yeni atanan 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, gazetemizi 
ziyaret ederek 
yazarlarımızla 
tanıştı.
Dün saat 11.20 de 
gazetemize gelen 
Kaymakam Altıntaş’ı 
gazetemiz sahibi 
Serap Güler, Yazı 
İşleri Müdürümüz 
Kadri Güler, 
yazarlarımız İnan 
Tamer ve Erhan Izgl 
karşıladı.
Sohbet havasında 
geçen ziyarette, 
yerel basının 
sorunları yanında 
Gemlik’in sorunları 
da ele alındı. 
Gemlik'te çok güzel 
yerlerin bulunduğu 
na dikkat çeken 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, Haydarlye 
Köyü’ndekl 
şelalenin daha güzel 
işletilmesi ve tanıtıl 
ması gerektiğini, bu 
konuda yapılacak 
düzenlemelerin 
İşleticilere 
bırakılmaması 
gerektiğini söyledi.

GÜZELLİKLER 
ORTAYÂ 
^T^JIALI

Yurdumuzda el 
değmemiş çok 
güzel yerlerin 
bulunduğunu da 
belirten Altıntaş, 
"Bu güzelliklerin 
ortaya çıkarılması 
ve öncelikle halkı 
mızla paylaşılması 
gerekir. Ancak 
buralara yapılacak 
yatırımların devlet 
veya belediyelerin 
öncülüğünde 
gerçekleşmesi de 
gerekiyor" şeklinde 
konuştu.
Gemlik’in en büyük

sorunlarından 
birinin hızlı nüfus 
artışı kentleşme ve 
trafik olduğunu 
vurgulayan Yazı 
İşleri Müdürümüz 
Kadri Güler ise, 
Gemllk'e bir an 
önce modern oto 
parkların yapılma 
sının zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Erhan Izgl İse, 
Türkiye’nin her 
yanını gezdiklerini, 
yurt dışında da 
birçok ülkeyi 
gördüklerini belirte 
rek, "Gemlik’te en

önemli şey plandır. 
Kentler plansız 
yapılaşıyor. Sonra 
işin İçinden 
çıkılamıyor.
Bunun önüne 
geçmenin yolu, 
İmar planlarının 
hızlı bir şekilde 
yapılmasıdır” 
dedi.
inan Tamer İse, 
Gemlik turizmden 
yana değil, sanayi 
den yana büyümeyi 
hedeflediğini, bugün 
yaşanan sıkıntılarını 
yanlış tercihlerden 
geldiğini söyledi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A GEMLİK 
MATBAACIM-yayincilik-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 H 83 F1X ! (0.224) 513 35 05 J

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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TÜRK BAYRAĞINI DENİZİN DİBİNDE AÇTILAR 1

1 Kasım kolaylığı

Borusan Holdinge 
bağlı Gemlik 
Borçelik A.Ş. de 
çalışan personel 
arasındaki deniz 
sevdalıları deniz 
dibine dalmak için 
Marmaris’e gitti. 
Serdar özkaleli 
başkanlığında 30 
kişilik bir grup, 
dalma öğretmeni 
Mehmet Tufan göze
timinde Marmaris te 
pratik yaptılar. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Gemlik’ten

Marmaris’e giden ekibi, güzel bir hafta
Borçelik dalgıç sonu geçirdi.

Deniz dibinde 
Türk Bayrağı açan 
Borçelikli dalgıçlar, 
dalmanın zevkini 
yaşarlarken, deniz 
dibi dünyasının 
gizemlerin de 
keşfettiler.
Deniz dibi 
batıklarında 
inceleme yapan 
Borçelikli 
dalgıç ekibi, 
deniz üzerinde de 
bayraklı gösteri 
yaptılar.

YSK adres değişikliğini bulunduğu yer 
nüfus müdürlüklerine bildiremeyenlerin 
istedikleri yerde oy kullanabilmeleri için 
genelge değiştirdi.
YSK’nınaldığı karara göre, seçmenler 2-10 
Eylül’deki askı süresi içinde bulundukları 
yer nüfus müdürlüklerine başvurup 1 
Kasım’da oy kullanmak istedikleri yeri “bir
inci adres” olarak bildirecekler. Başkaca 
bir işleme gerek kalmadan seçmen 
listelerine yazılabilecekler. Seçmenlerin 
ayrıca ilçe seçim kuruluna başvurmalarına 
da gerek kalmayacak. Nüfus müdürlükleri 
bu ikametgah değişikliklerini ilçe seçim 
kurullarına bildirecek. Böylece, seçmenler 
de askı süresi içinde 1 Kasım’da oy 
kullanacakları adreslerindeki seçmen 
kütüklerine yazılmış ve durumlarını 
güncellemiş olacaklar. Yurtdışı seçmenler 
de 2-10 Eylül’deki askı süresi içinde 
pasaportları ile bulundukları yer nüfus 
müdürlüğüne başvurarak, 1 Kasım’da 
bulunacakları yurtdışı adresini beyan 
ederek, durumlarını güncelleyebilecekler. 
YŞK’nın aldığı yeni kararı şöyle anlattı: 
“Örneğin eski genelgeye göre Ayvalık’ta 
yazlığı olan ancak Ankara’da ikamet eden 
bir seçmen Ankara’da oy kullanabilmek 
için 2-10 Eylül’deki askı süresi içinde 
Ankara’daki nüfus müdürlüğüne ya bizzat 
ya da vekaletname verdiği vekili eliyle 
başvurmak zorundaydı. Ama şimdi 
Ayvalık’ta bulunuyorsa, 1 Kasım’da 
Ankara’da oy kullanacaksa bulunduğu yer 
olan Ayvalık Nüfus Müdürlüğü’ne 
başvurup, Ankara’daki adresini ‘birinci 
adres’ olarak bildirecek. Ayvalık Nüfus 
Müdürlüğü, adres değişikliklerini önce 
Ankara’da ilgili nüfus müdürlüğüne o da 
(içe seçim'Kurdıunafıelece'K.

tznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk-
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eski şehir- İzmir- Kocaeli
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 

alımı yapılacaktır.

EIEMANIAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularınızı
insankaynaklaritakofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz,

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir. BYEGM

LEZZET HATTI 
(A444 61 62 
1 Vt ) l*',R C‘AIIT,R HfMif * HI/llirnrTKAPİHHDA

www.kofteciyusuf.com

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

insankaynaklaritakofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa’da birlik iamanı! Sentle hir fidan dik
Bursa’da yürekleri 
kor eden 50 hektarlık 
kızılçam ormanı İçin 
Vali Münir 
Karaloğlu'nun 
başlattığı kampa
nyaya büyük destek 
geldi. Bursa'nın 
yanısıra tüm 
Türkiye'de hatta 
yurtdışında yaşayan 
vatandaşlar fidan 
dikmek için destek 
sözü verdiler.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof Yusuf 
Ulcay, 60 bin 
Öğrencileri ile 60 bin 
fidan desteği 
verirken, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı 
da tüm gazetecilerin

oluşturulacak yeni 
ormana fidan 
dikeceğini açıkladı. 
Bursa’da hafta sonu 
kül olan 50 hektar

orman tüm 
BursalIları derinden 
yaraladı. Yanan 
araziyi tekrar 
ağaçlandırmak için

ise kurumlar teker 
teker kampanya 
başlatıyor.
Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu’nun

başlattığı 
seferberliğe şimdi de 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti (BGC) ve 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) de katıldı. BGC 
Başkanı Nuri Kalaylı, 
Vali Karaloğlu 
tarafından başlatılan 
#BursalçinBir 
FidanDik 
kampanyasına 
BGC üyelerinin de 
katıldığını açıklar 
ken, “Bursa'nın 
'yeşil1 kimliğini 
kaybetmemesi için 
geniş alanları 
ağaçlandırmalıyız. 
Bu çalışma 
hepimizin 
sorumluluğudur. 
Bursa Valisi Münir

Karaloğlu tarafından 
başlatılan 
ağaçlandırma 
kampanyasına 
katılarak elimizden 
gelen çabayı 
göstereceğiz" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof 
Yusuf Ulcay ise 
yaptığı açıklamada, 
“Orman Müdür 
lüğü ile görüşelim, 
uygun görülürse 
mevsimin de 
60 bin fıstık çamı 
ormanını başla 
talim” yazarak 
60 bin kişilik 
Uludağ Üniversitesi 
ailesi ile seferberliğe 
destek olduğunu 
ifade etti.

Buısa'da 112 teli Bisikletli Serais dönemi
BURSA'da 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri 
bünyesinde bisikletli 
112 acil sağlık 
ekiplerinin 
kuruluyor. İl Sağlık 
Müdürü Dr.özcan 
Akan, bisikletli 
sağlık ekiplerinin 
trafiğin yoğun 
olduğu semtlerde, 
ambulans gelene 
kadar hastaya 
müdahale edeceğini 
açıkladı.
Bursa’da hizmete 
girmesi planlanan

bisikletli 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
tanıtımı Botanik 
Park'ta yapıldı.

Yaşanan trafik 
yoğunluğu nedeniyle 
böyle bir projeyi 
yaşama geçire

çeklerini belirten 
Sağlık Müdürü Dr. 
özcan Akan, 
“Ekiplerimizi, kendi

alanlarında eğitimli 
paramedik ve acil tıp 
teknisyen lerinden 
oluşturduk. Gün 
içersinde, trafiğin 
yoğun olduğu kritik 
noktalara yakın park
larda görev 
yapacaklar. Böylece, 
vakalara ulaşım 
süresini kısaltacağız. 
Bisikletli çalışanları 
mız, yapacakları ilk 
ve acil müdahale 
sonrası hasta ihtiyaç 
duyarlarsa çağıra 
cakları ambulanslar

ile vakaları has
tanelere yönlendin 
lecektir" dedi. 
Sağlık Müdürü Akan, 
ilk aşamada iki 
ekipten oluşan ve 
Tuzpazarı, Cumhu 
riyet Caddesi ve 
Heykel'de ring 
halinde görev yapa 
cak olan bisikletli 
112 Acil Sağlık 
Ekipleri'nin sayısını 
önümüzdeki günler 
de 5'e çıkartacak 
iarını sözlerine 
ekledi.

Meclis olaflanüstü toplantıya çağrıldı
AK Parti Grup 
Başkanvekili Mahir 
Ünal, TBMM'yi 
olağanüstü 
toplantıya çağırdık 
İarını açıkladı. 
AK Parti, Meclis'! 3 
Eylül Perşembe 
günü olağanüstü 
toplantıya çağırdı. 
Muhalefetin görüşü 
de alındı...
BAĞIMSIZ 
BAKANLAR YEMİN 
EDECEK!
TBMM'de 
gazetecilerin

sorularını yanıtlayan 
Ünal, Seçim 
Hükümeti'nde görev 
alan bağımsız 
bakanların Meclis 
çalışmalarına 
katılmak üzere 
yemin etmeleri 
gerektiğini kaydetti.

MECLİS TEZKEREYİ 
GÖRÜŞECEK

Şu anda bakanların 
yemin etmelerini 
gerektiren bir 
durumun söz

konusu olma 
dığını ifade eden 
Ünal, "Meclis 
1 Ekim'de 
çalışmalarına 
başladığında 
da yemin ede 
bilirler. Ama 1 
Ekim'de süresi 
dolan bir tezkere 
var. O yüzden 1 
Ekim'den önce 
muhtemelen 
Meclis toplar p 
bu tezkereyi 
görüşecek" 
dedi.

‘Gemlik Körfez* www. g e m 1 i k k o rf e z g a z e t e s i. c o m
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0GESED:52 GEMLİKSPOR: 51
Orhangazi Spor 
Salonu’nda oynanan 
30 Ağustos Zafer 
turnuvası dostluk ve 
kupalar İle son 
buldu.
Gemlik Beledlyespor 
un basketbol 
şubesini kapamasın 
dan sonra ortada 
kalan oyunculara 
Gemlikspor'un sahip 
çıkması ve İlk 
maçında 2.llk kupası 
alarak İlçemize 
gelmesi, oyuncular 
arasında özgüvenin 
artmasına neden 
oldu. Karşılaşmayı 
Orhangazi 
Kaymakamı 
Dr.Yılmaz Yalçın ve 
beraberinde pro
tokol üyeleri büyük 
bir keyif İle İzlediler, 
önemli günlerimizde 
ve gençlerin içinde 
bulunduğu böyle 
güzel etkinliklerin 
düzenlenmesinden 
dolayı son derece 
memnun olan ilçe 
kaymakamı, 1.11k 
kupasını OGESED 
takımına verirken, 
2.lik kupasını da 
Gemlikspor Takım 
kaptanı Berat, 
Kaymakamdan 
elinden aldı.

Gemlikspor Basket 
bol Şubesi sorumlu 
su İbrahim Tokgöz 
"Beledlyesporun 
basketbol şubesini 
kapatması 
oyuncularımı ve beni 
ne kadar üzdü İse 

de, ardından 
Gemlikspor'un da 
bizlere sahip çıkarak 
altyapımızı oluştu 
run teklifi de blzlerl 
son derece memnun 
etti. Gemlikspor 
Başkanı Cumhur

Aydın'a 
buradan sonsuz 
teşekkürlerimi 
İletiyorum. Bu 
gençlere bir şekilde 
sahip çıkmak, onları 
spor salonlarına 
çekmek ve kötü 

alışkanlıklardan 
uzak tutmak herke 
sin görevi olduğu 
gibi, en başta da 
Belediyelerin görevi 
olduğunu düşünüyo 
rum. Halka hizmet 
Hak ka hizmet 

anlayışı gibi, 
gençlere hizmet 
geleceğimize 
hizmettir anlayışı 
İçerisinde Nurullah 
hocam ve ben 
yolumuza devam 
ediyoruz" dedi.

Ricardo fan ile 3 vıllıfc sözleşme imzadandı
Bursaspor, Senegal 
asıllı Fransız orta 
saha oyuncusu 
Ricardo Faty ile 3 
yıllık sözleşme 
İmzaladı.
Faty, özlüce Tesisle 
rl'nde kendisini 3 
yıllığına yeşll-beyazlı 
takıma bağlayan 
sözleşmeye İmza

attı. Bursaspor 
Futbol Şube 
Sorumlusu Necmet 
tin Kocaman İle 
kendisini 3 yıllığına 
Bursasporlu yapan 
İmzayı atan Faty, 
takımda olmaktan 
dolayı çok mutlu 
olduğunu belirtti. 
Faty, "Burada olmak

gerçekten çok güzel. 
Türkiye'de olmak 
güzel. Bursaspor’un 
bana olan İlgisini 
duyduğum gün çok 
heyecanlanmıştım. 
Burada olduğum İçin 
gerçekten çok 
mutluyum. Şimdi 
biran önce oynamak 
İçin heyecan duyu

yorum" dedi. 
"BURAYI SEÇMEM 
ÇOK MANTIKLIYDI* 
Türkiye'yi tercih 
etme sebebin 
Bursaspor'un İlgisi 
ve kültür İle din 
olduğunu belirten 
Faty, "Geçmişe 
şöyle bir 
baktığımızda gezici

bir oyuncu olduğum 
görülüyor. Benim 
İçin mantıklı bir 
seçim oldu. 
Kültürümle, 
yaşadığım din ve 
ailemle alakalı 
olarak burayı 
seçmem çok 
mantıklıydı. Son 
dönemlerde Türkiye

gerçek ı yabancı
oyunct ? çeken bir
lig oluyı birçok
yabancı«. 
çektiği blı 
en çok

ncuların 
;e ama

Bursaspor'u 
benimle İlgile» nesi 
benim seçimin, e 
etkili oldu" 
açıklamasını yapü.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te İkamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle İlişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

GEMLİK ANADOLU İMAM 
HATİP LİSESİNDEN ALDIĞIM 

DİPLOMAMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR.

OKAN BİLGİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTE'I 
HUKUK FAKÜLTESİ :j N 
\LMIŞ OLDUĞUM C ■ VÇK AL MİS OLDUĞUM C ? İÇİ

S KİMLİK KARTIMI KA .İTİM.
HÜKÜMSÜZDÜR.

ELİF SOYLU
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ELEMANLAR 
ABANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalışacak 

GIDA MÜHENDİSLERİ ve TEKNİKERLERİ 
aranıyor

Müracaatların CV ile birlikte şahsen yapılması rica olunun

NAMLI ZEYTİNLERİ
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/BURSA

Tel: 0 541 416 26 54

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

SATILIK
UMURBEYDE

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇTARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21
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Vatandasın vize imdadına müthiş çözüm!
Yoğun İş koşuştur
ması ya da farklı 
sıkıntılardan dolayı 
vize başvurusunda 
zorlananların 
imdadına artık 
“kapıda vize uygula 
ması” yetişiyor... 
Dünyada bir kaç 
ülkede uygulanan 
kapıda vize 
uygulaması şimdi 
Türkiye'de. 
Türkiye’de ilk defa 
VFS Global 
tarafından uygu
lanacak bu hizmetle, 
ev ya da ofisten 
çıkmadan vize

başvurusu
yapılabilecek.
“mobil ekipler” 
başvuru evraklarının 
kontrolü, biometri, 
parmak İzi alma, 
fotoğraf çekme gibi 
tüm işlemleri 
evinizde ya da 
işyerinizde yapacak. 
VİZEN AYAĞINA 
GELSİNI
Vize başvurusu artık 
bir “tık” ya da bir 
“alo” kadar kolay 
olacak. VFS Global 
Türkiye Partneri 
Halis Çakmak bu 
hizmeti şöyle anlattı;

___
“Vize almak bizim 

gibi aracı kurumlar 
sayesinde her ne 
kadar kolaylaşsa da 
yine de bir süreç ve 
zaman gerektiriyor. 
Bir kere vize almak 

isteyen kişiler 
başvuru için belli 
merkezlere gelmek 
ve belli bir zamanı 
gözden çıkarmak 
zorunda. Oysa iş 
hayatı çok yoğun ve 

özellikle yönetici 
ve iş adamları için 
işini gücünü 
bırakıp bu zamanı 
ayırmak büyük 
problem. Diğer 
yandan sağlık, 
yaş ve benzer bir 
takım sıkıntıları olan 
kişilerde merkez 
lerimize gelirken 
çok zorlanabiliyor. 
Bu sorunları bir 
süredir tespit 
etmiştik. Nasıl bir 
çözüm 
bulabileceğimiz 
konusunda 
çalışmalar

yapıyorduk. Nihayet 
Türkiye’de ilk defa 
“mobil ekip” 
uygulamasıyla 
konuya çözüm 
getirdik. Bu 
uygulama sayesinde 
başvuru sahipleri 
merkezlerimize hiç 
gelmeden, telefonla 
ya da internet sitem
iz üzerinden 
randevu alarak 
ayaklarına kadar 
hizmet getiren 
mobil ekiplerimize 
başvurup, kolay 
lıkla vize alabile 
çekler”

Kamu bankaları için düğmeye hasıldı
Kamu bankalarının 
batık kredilerini, özel 
bankalar gibi 
satabilmesinin önü 
açılıyor.
Özel bankaların, 
batık kredilerini 
satarak takipteki 
kredi rasyolannı 
düşürmesi 
imkânından 
yararlanamayan 
kamu bankaları, 
söz konusu haksız 
rekabetten 
kurtulmak için 
düğmeye bastı. 
Kamu bankalarının 
da takipteki 
kredilerini varlık 
yönetim şirketlerine 
satmalarının önü 
açılıyor. Yasa gereği 
mevcut durumda, 
batık kredi satışı 
yapamayan kamu 
bankalarının ilk

etapta, ortak bir 
varlık yönetim 
şirketi kurması gün
deme geldi.
Ziraat, Halk ve 
Vakıfbank'ın 
ortaklığında 
kurulması planlanan 
bu varlık yönetim 
şirketinin, kamu 
alacaklarının tahsili 
ile ilgili olarak 
hukuken sorun 
yaşayabilme riskine 
karşı yöntem

değişikliğe gidile
cek. Bu kez, 
özellikle 2001 krizi 
sonrasında tahsilat
ta büyük bir 
deneyim kazanan 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun, 
(TMSF) bir varlık 
yönetim şirketi 
kurması veya 
mevcut şirketlerden 
biri üzerinden kamu 
bankalarının 
takipteki kredilerini 

alması gündeme 
geldi. TMSF halen 
faaliyet gösteren 
RCT Varlık Yönetim 
Şirketi'nin de yüzde 
100 hissesine sahip 
bulunuyor.
ÖZELLER 19 
MİLYAR SATTI 
Özel bankalar, 
2008'den bu yana 
yaklaşık 20 milyar 
liralık takipteki 
krediyi, 2.9 milyar 
liraya varlık yönetim 
şirketlerine sattı. 
Varlık yönetim 
şirketleri 2.4 milyar 
lirayı tahsil etti. 
Kamu bankaları bu 
uygulamadan yarar
lanamazken, 
takipteki kredi satışı 
yapan özel bankalar, 
bu yolla batık kredi 
oranını yarı yarıya 
düşürdü. Fakat, bu 

imkânı olmayan 
kamu bankaları, 
paralel medyanın 
tüm yalanlarına 
rağmen, batık 
kredi rasyosunda 
sektör ortalamasının 
altında kalmayı 
başardı. BDDK 
verilerine göre, 
bankacılık sek
törünün toplam 
kredi hacmi haziran 
sonunda 2014'e 
göre göre yüzde 
12.7 artarak 
1 milyar 398 milyon 
liraya çıktı. Aynı 
dönemde takipteki 
krediler ise yüzde 
14.1 artarak 42 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
KAMU YİNE DE 
LİDER 
Sektörün takipteki 
kredi rasyosu yüzde 

2.9 oldu. Bu oran 
batık kredilerini 
satamayan kamu 
bankalarında yüzde 
2.5 ile sektör 
ortalamasının 
altında kalırken, 20 
milyar liralık batık 
krediyi varlık 
yönetim şirketlerine 
satarak bilançosunu 
temizleyen özellerde 
2.7 olarak 
gerçekleştirdi. 
Özel bankalar, 
tıpkı kamu gibi 
batık kredi satışı 
yapamasaydı 
takipteki kredi 
rasyosu iki kat 
artarak yüzde 5.5'e 
çıkacaktı.
Türkiye'deki 
yabancı bankaların 
batık kıedi oranı 
ise yüzd© 4.2'ye 
ulaştı.
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.
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513 10 55
513 18 79
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Devlet Haetanosl 
Sahil Dav. Hast 
Mar.Sag.Ocağı 
Tomokey Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

TAKSİLER

Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

517 34 00

513 05 29

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

Telefon Arıza 
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Statyum I
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Milli Eğt Md.
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Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
Iş-KUR___________

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık

BUSKİ 
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Muhasebe Md. 
Yazı Işl. Md. 
Su Arıza

121
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513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

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

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

VAPUR -FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz

Gemlik Kurfez VENÜS SİNEMASI

513 29 29
513 12 95
513 16 37
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513 45 46
513 65 00
514 59 81
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514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5263 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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(V> 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 : O 224 514 3164 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK
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Sofralık zeytin için güç birliği

Zeytin üreticisi el ele «erecek
Bursa’daki ziraat odaları başkanlarından zeytin ve zeytinyağında ithalata karşı çıkan Marmarabirlik’e destek geldi. Oda 
başkanlan, üreticiler adına lobi faaliyetlerini yürütmek üzere sektör temsilcilerinden oluşan bir dernek kurulmasına karar verdi

Güne Bakış
] Kadri GÜLER

L'.'z •■"jrar..3 kadri_guler@hotmail.com

GEMLİK’/ KAMERALARDAN İZLEMEK
Önceki akşam büroma tanımadığım bir 

vatandaş geldi.
Kendini tanıttı. Gemlik Körfez gazetesini 

internet üzerinden yurt dışında takip ettiği 
ni, beğenerek okuduğunu söyledi.

Bu kardeşimiz Gemlik doğumlu 
olmasına karşın uzun yıllardır İsveç'te 

. yaşamaktaymış.
Yaz aylarında Gemlik’te yaşayan büyük 

/erini ziyarete geliyormuş. Devamı 4’de

Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracat 
çılan Birliği’nin 
(EZZİB) Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) 
kapsamında ithalat 
talebine karşı çıkan 
Marmarabirlik’e Bur 
sa’daki ziraat odaları 
başkanlarından da 
destek geldi.
Sektör sorunlarının 
çözümü için tüm 
taraflarla bir araya 
gelmeye hazır 
olduklarını söyleyen 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
“Üreticinin haklarını 
savunmak amacıyla 
ziraat odaları ve 
derneğe üyelik

M
»

şartlarını taşıyan sek
tör temsilcileri ile 
birlikte ortak bir 
platform 
oluşturulmasına 
karar verdik." dedi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 

kurumlar arasındaki 
ortak çalışmaların 
her zaman üreticinin 
lehine olacağına 
işaret ederek, 
“Marmarabirlik’in üst 
kuruluşu olarak ortak 
menfaatler için lobi 

çahşmaı mı. 
yürütece» bir 
oluşum ku.ulup, 
bu oluşumun da 
Marmarabirlik’in 
yükünü hafifletmesi 
gerekiyor" diye 
konuştu. Syf2’de

ıı e ıı V Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

.1

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
p Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir,
Iff1 U C çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır,
t °^^^ırı Paylat|mc|(l|r’ Her zaman özveri İle çalışır,

. y^faitardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi
İle hareket eder, karartı ve tutarlıdır, kendi karartannı verir 

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

AYAŞ 
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12.300
12.3i J 
12.300 
12.300
12.300 
12.300 
12.300

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

http://www.geinlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Sofralık zeytin için güç birliği

Zeytin üreticisi el ele «erecek
Bursa’daki ziraat odaları başkanlarından zeytin ve zeytinyağında İthalata karsı çıkan 

Marmarabirlik’e destek geldi. Oda başkanları, üreticiler adına lobi faaliyetlerini yürütmek 
üzere sektör temsilcilerinden oluşan bir dernek kurulmasına karar verdi

Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı ihracat 
çılan Birliği’nin 
(EZZİB) Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) 
kapsamında ithalat 
talebine karşı çıkan 
Marmarabirlik’e Bur 
sa’daki ziraat odaları 
başkanlarından da 
destek geldi.
Bursa’da zeytin 
üretimi yapılan 
kooperatif bölgele 
rinin ziraat odası 
başkanları, Marmara 
birlik’te bir araya 
gelerek, zeytin ve 
zeytinyağı ithalatının 
üreticiye vereceği 
zarara dikkat çekti. 
Osmangazi, Nilüfer, 
İznik. Orhangazi, 
Gemlik .ve Mudanya 
Ziraat Odaları 
Başkanları, sektör 
temsilcilerinin, 
üreticiler adına lobi 
faaliyetlerini yürüt 
mek üzere bir der 
nek çatısı altında top 
lanmasına karar 
verdi.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
Başköy Tesisleri’nde 
gerçekleşen toplantı 
da, ziraat odaları 
başkanlarına 
EZZİB’in Bakanlık’a 
sunduğu ithalat 
talebine ilişkin bilgi 
verdi. Marmarabirlik 

olarak süreci 
yakından takip ettik
lerini ifade eden 
Asa, “Üreticileri tem
sil eden sivil toplum 
örgütlerini, ithalat 
konusunda hem fikir 
olmaya davet ediyo
rum. Bütün siyasi 
parti temsilcilerim
izin de konuyu sahip 
lenmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu 
konuda üreticinin 
her zaman yanında 
olan AK Parti Bursa 
Milletvekilimiz Sayın 
Hüseyin Şah in’e de 
aynca teşekkür 
etmek isterim.
“İTHALAT YERİNE 
TEŞVİK VERİLSİN” 
Çözüm önerisi ola 
rak, sofralık zeytin 
ve zeytinyağı sektö 
ründe ithalatı açmak 
yerine, üretime 
müstahsil makbuzu 
karşılığında teşvik 
verilmesi, hem üreti 
cimiz hem de sektör 
için çok yönlü fayda 
sağlayacaktır” diye 
konuştu. Sektör 
sorunlarının çözümü 
için tüm taraflarla bir 
araya gelmeye hazır 
olduklarını söyleyen 
Asa, şöyle devam 
etti: “Marmarabir 
lik’in alımlarını 
gerçekleştirdiği 
faaliyet bölgesinde 
daha güçlü bir lobi

çalışması yürütmek 
ve üreticinin 
haklarını savunmak 
amacıyla ziraat 
odaları ve derneğe 
üyelik şartlarını 
taşıyan sektör tem
silcileri ile birlikte 
ortak bir platform 
oluşturulmasına 
karar verdik.
Önümüzdeki süreçte 
bu oluşuma yönelik 
çalışmalara devam 
edeceğiz. ”

“ÜRETİCİ DERNEĞİ 
KURALIM”
İznik Ziraat Odası 
Başkanı Vahit Mutlu 
da üreticilerin 
sorunlarının çözümü 
için sektör 
temsilcilerinin elini 
taşın altına koyması 
gerektiğini 
vurguladı. Mutlu, 
“Zeytin işiyle 
uğraşan sektör tem
silcileri bir araya 
gelmeli ve yasal 
mevzuatı olan bir 
zeytin-zeytinyağı 
üretici derneği

oluşturulmalı. 
Birlikten kuvvet 
doğar. Sorunlarımızı 
ancak el ele vererek 
çözebiliriz” dedi.

“MARMARA 
BİRLİK’İN YÜKÜ 
HAFİFLER” 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ise 
kurumlar arasındaki 
ortak çalışmaların 
her zaman üreticinin 
lehine olacağına 
işaret ederek, 
“Marmarabirlik’in üst 
kuruluşu olarak 
ortak menfaatler için 
lobi çalışmalarını 
yürütecek bir 
oluşum kurulup, bu 
oluşumun da 
Marmarabirlik’in 
yükünü hafifletmesi 
gerekiyor” diye 
konuştu. Çelik, 
alınan bilgilere göre, 
Tarım Bakanlığı’nın 
zeytin ve zeytinyağı 
ithalatına ilişkin ilgili 
genel 
müdürlüklerden 
görüş istemesinin

sektör adına üzüntü 
verici olduğunu da 
İfade etti. Çelik, 
ayrıca zeytin 
üreticisinin ağaç 
başına verimliliğini 
artırmak ve 
maliyetlerini 
düşürmek için çeşitli 
bilinçlendirme 
seminerleri 
düzenlenmesi 
gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

“DOĞRU REKOLTE 
TAHMİNİ 
YAPABİLİRİZ” 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Hasan Cevizfıdere 
de ziraat odalarının 
Marmarabirlik ile 
beraber yürüttüğü 
rekolte tespit 
çalışmalarına Tarım 
II Müdürlüğü’nün de 
dahil edilmesi 
gerektiğini 
belirterek, böylece 
Güney Marmara 
Bölgesi’ndeki 
rekolte tahmininde 
daha net ve doğru

sonuçlara 
ulaşılacağını 
kaydetti.

“BÖLGESEL ALIM 
YERLERİ 
OLUŞMALI” 
Marmarabirlik’in 
birçok noktada ürün 
alımı yaptığını 
vurgulayan 
Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı Raif 
Döner ise kilogram 
başına yüksek alım 
maliyetlerinin 
düşürülebilmesi için 
üretim miktarları 
dikkate alınarak, 
kooperatif 
bölgelerinde merkez 
alım yerleri 
oluşturulması 
gerektiğini söyledi. 
“MARMARABİRLİK 
İYİYE 
GİTMEKTEDİR” 
Nilüfer Ziraat Odası 
Başkanı Şenol 
Aybey de 
“Toplantılarda 
gördük ki 
Marmarabirlik gerek 
satış, gerekse 
ihracat rakamları 
itibariyle gayet iyiye 
aitmektedir. 
İnanıyoruz ki 
Marmarabirlik’in 
yakaladığı bu 
başarılar yakın 
zamanda üreticiye 
de yansıyacaktır*’ 
dedi.

Zeytin Festivali 6-7-8 Kasım da yanılacak
Gemlik Kent 
Konseyi 
öncülüğünde, 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, 
Oda Başkanları, 
ilçemizdeki sanayici
lerin temsilcileri, 
ilgili kamu 
kuruluşları ve ilgili 
sivil toplum 
kuruluşları ile 8 
Martta yapılan 
istişare toplantısında 
Gemlik Zeytini 
Festivalinin 30-31

Ekim-1 Kasım 
tarihlerinde 
yapılması 
kararlaştırılmıştı. 
Gemlik Kent 
Konseyi tarafından 
yapılan açıklama ile 
festival tarihinin 
ertelendiği 
duyuruldu. Konuyla 
ilgili bir açıklama 
yapan Gemlik Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim; 
‘Gemlik kamu 
oyunun da yakından 
bildiği gibi 8 Mart

tarihinde yaptığımız 
geniş katılımlı 
istişare toplantı 
mızda festivalin

zeytin hasadının 
yapılabileceği 30-31 
Ekim-1 Kasım 
tarihlerinde yapılma

sı kararlaştırılmıştı. 
Bu tarihlere göre de 
tüm hazırlık 
çalışmalarımız 
tamamlanmıştı. 
Ancak 1 Kasım’da 
genel milletvekili 
seçimlerinin 
yapılacak olması 
dolayısıyla festival 
tarihimiz ile seçimler 
çakışmış oldu. 
Yaptığımız bir dizi 
istişareler sonucun
da seçim atmosfe 
rinin, ilkini gerçekleş 
tireceğimiz uluslar

arası festivalimize 
zarar verebileceği ve 
seçim yasaklarından 
dolayı da bazı 
programlarımızın 
iptal olabiliceği 
endişesi ile festival 
tarihimiz 6-7-8 
Kasım olarak revize 
edilmiştir. Hazırlık 
çahşmalanmız da 
çalışma gurubumuz 
tarafından bu tarih
lere göre gözden 
geçirilmektedir* 
şeklinde değerlen 
dirmelerde bulundu.

KAYIP ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM A SERİLİ 4750 NOLU YAZILI 3 NÜSHA TAŞIMA İRSALİYEM 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. NURDOĞAN DUMAN



2 Eylül 2015 Çarşamba Gemlik Kşrfez Sayfa 3

Annesine bıçak çekip yüzüğünü aldı
Bursa’»3. evden 
uzaklaştırma kararı 
bulunan şahsın eve 
giderek annesine 

ıçak çekip altın 
büzüğünü aldığı 
idJıâ edildi.
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi

Yiğitler
Mahallesi'nde mey
dana geldi. E.Ç. (54) 
isimli kadın, evden 
uzaklaştırma kararı 
bulunan 25 yaşın 
daki oğlu E.Ç.’yi, 
eve gelerek ‘panto 
Ion ahp çıkacağım’

dediği için eve 
aldığını söyledi. 
Ardından mutfakta 
yemek yiyen 
oğlunun kendisine 
bıçak çekerek altın 
yüzüğünü istediğini 
belirten anne E.Ç., 
yüzüğü vermeyince

oğlunun 500 lira 
değerindeki burma 
altın yüzüğünü 
parmağından zorla 
çıkarıp kaçtığını dile 
getirdi. Annenin 
şikayeti üzerine 
olayla ilgili soruştur 
ma başlatıldı.

Kaldırımdaki vida öldürüyordu
Bursa’da motosiklet 
sürücüsünün 
çarptığı yaşlı adam 
kafasını altyapı 
çalışması sonrası 
açıkta bırakılan 
vidaya çarparak 
ağır yaralandı.
Olay meı 
Osmangazl ilçesi 
Haşim Işcan 
Caddesi üzerinde 
gerçekleşti. Haşim

Işcan Caddesi'nde 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
Necip Demirtaş'a 
Zeynel B., idaresin
deki 16 NLC 19 
idaresindeki 
motosiklet çarptı. 
Necip Demirtaş
—~«anın etkisiyle 

çarpın»..;., 
savrularak 
kaldırımda bulunan 
ve açıkta bırakılan

demir vidaya başını 
çarparak ağır 
yaralandı.
Yaşlı adam olay 
yerine gelen 112 
ekipleri tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesl'ne 
kaldırıldı. Motosiklet 
sürücüsü Zeynel B., 
“Ben sol şeritte 
seyrederken yaya 
birden Önüme çıktı.

Frene basmaya 
fırsat bulamadan 
yaya çarptım” dedi. 
Kazaya şahit olan 
vatandaşlar ise 
kaldırımda 
gelişigüzel 
bırakılan vidanın 
Sökülmesini, 
yaralanmaya 
bunun sebebiyet 
verdiğini ifade 
ettiler. .K

Cami inşaatında İskele cülıtü: 1 isçi yaralandı
Bursa’da, caminin 
kubbesini yapmak 
için kurulan iskele 
yıkıldı. Yaralanan bir 
işçi hastaneye 
kaldırıldı.
Olay, merkez Nilüfer 
ilçesi Ertuğrul 
Mahallesi Istasyön 
Caminde meydana 
geldi. 2013 yılından

beri inşaatı devam 
eden cafhinin 
kubbesinin yapımın 
da kullanılan demir 
iskele büyük bir 
gürültü ile çöktü. 
İskelenin ortalarında 
bulunan Fahri B. (53) 
İsimli işçi kalaslarla 
birlikte cattiİhihbe 
ton zeminine düştü.

kafasına tahta parça 
lan çarpan işçi kan 
lar içinde kaldı. Arka 
daşlarının haber Ver
mesiyle olay yerine 
gelen 112 acil servis 
ambulansı tarafın 
dan Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesine götürüldü.

Yaralı işçinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.
Yara|| işçinin 
arkadaşları, kubbeye 
kalasırıkarttıkiarı 
sırada^skelenin 
çöktüğünü ve Fahri 
B.'nin iskele ile 
birlikte ^üştüğünü 
söyledileı .

Gemlik KLörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.

ET MANGAL 
CAFE 

KAHVALTI

YENİ YÜZÜYLE 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE

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

GEMLİK'I KAMERALARDAN İZLEMEK
Bursa Büvyksçhir Beledivçsinin bir 

hizmetinden söz etti. Neden, Gemlik’te de o 
hizmetin bulunmadığını söyledi.

Benim de hiç düşünmediğim bir konuydu 
anlattığı, haklı buldum ve bu konuyu 
gündeme taşıyacağımı söyledim.

İstediği şey, Gemlik’i yurt dışından 
kameralardan izlemek!

Bursa Büvyksçhir Beledivçsi bövlp bir 
hizmete vermeye başlamış. İnternette Google 
ye girip "Şehir Kameraları Canlı İzle" yazdım.

Karsıjna vyzlerce vyrticiye dısıpdaki 
şehirlerin cadde ve sokaklarını canlı gösteren 
kamera çıktı.

Bursa’vıjıkladım. peredevşe her caddevi 
ve semti ağsteren kamera sistemleri çıktı.

Gemlik’te Belediyenin emniyete güvenlik 
açısından kenti izleyen Mobese Kameraları 
var. Bunlar başlangıçta 30 noktaya kamera 
kondu.

Zamanla sayıları ihtiyaca göre çoğaltılıyor.
Bunlar bizi izleyen okurumuzun istediği'' 

kamera sistemi değil.
Halkın istediği yeri izlemek için kente 

konan kameralardan söz ediyordu.
İsveç’teki evinden internete girip, 

doğduğu yerleri görmek isteyen vatandaş 
canlı olarak uydular üzerinden Gemlik’i 
görmek, izlemek istiyor.

Sokaklarında gezenleri, araçları, Gemlik’in 
dağlarını, denizi, yollarını canlı canlı görmek 
istiyor.

Bu konunun bugün toplanacak olan Eylül 
ayı Belediye Meclis toplantısına gündem dışı 
sözlü veya yazılı olarak getirilmesini 
öneriyorum.

1 Eylül Dünya Barış Günüydü.
Dün şabah televizyon kanallarını açtığımda 

Polisin İpek Koza Grubuna baskın yaptığı 
mahşetleri süslüyordu.

Koza Grubu Cemaatçi yapılanmanın finans 
desteği sağladığı iddiaları vardı:

17-25 Aralık olayları ile o günlerde 
Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile 
oğlunun arasında geçen konuşmaların deşifre 
sinde, başbakana kadar uzanan bir rüşvet 
olayı gün ışığına çıkarılıyordu.

Başbakan oğluna ellerinde ne kadar 
olduğunu sorduğunda milyon dolarlardan söz 
ediliyor ve bunların sıfırlanması talimatı veri 
liyordu.

Bunlara düzmece dendi sonra o günden 
sonra 12 yıldır birlikte hareket eden 
Nakşibendi tarikatı mensup AKP liter ile, Nur 
Cemaatine mensup Gülen Cemaatin arası 
açıldı

İktidar ile Gülen Cemaati arasında güç 
kavgası, iktidarı yönetme kavgası Meydan 
Savaşına döndü.

Sonunda iktidar gücünü elinde tutan AKP 
hükümetinin başındaki kişi, "Onların inlerine 
gireceğiz” dedi.

Yandaş yargı da başbakana destek çıktı. 
ABD de yaşayan Fettullah Gülen hakkında 
açılan davada terör örgütü başı ilan edildi

Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülen cemaatinin yayın organı Zaman 

Gazetesi basıldı, dershanelerine giriliyor, 
okulları aranıyor, şimdi de o grubu 
yakınlığıyla bilinen Akın pek'e ait Bugün 
gazete ve Tv. Haber Türk Televizyonu, 27 
şirket dün basıldı.

Bu olayı sosyal medyanın fenomeni Fuat 
Avni günler önce yazdı.

Sırada muhalif diğer gazete ve televizyon
lar var.

Dün AKP'nin en büyük muhaliflerinden 
Sözcü Gazetesinin köşe yazarları yazı yazma
yarak Abdülhamit dönemindeki gibi köşelerini 
boş çıkardılar.

1 Kasım 2015 günü seçime giden bir 
Türkiye var. Hükümet geçici hükümettir

Geçici hükümet Ak Saray'ın emriyle basını 
baskı altına alıyor.

Özgür basın AKP ve Ak Saray eliyle sustu
rulmak isteniyor.

Bu bir yüz karasıdır.
Bugün böyle yapanlar, yarın tek adam reji

mini kurarlarsa ne yapmazlar.

CHP Seçim propagandalarında araçlarda müzik çalınmaması için imza kampanyası başlattı 

shUbbe sıreı ItlH im lEsnfl
Cumhuriyet Halk 
Partisi Yönetim 
Kurulu’nun 
1 Kasım günü 
yapılacak olan mil* 
letvekili seçimleri 
propagandaları 
sırasında araçlarda 
müzik yayını 
yapılmaması için 
aldığı kararı halka 
taşıyarak “Şehide 
Saygı İçin Bir İmza 
da Sen At” 
kampanyası başlattı. 
CHP Kadın Kolları 
yöneticileri, dün Salı 
Pazarı girişine 
kurdukları stantta, 
pazara alışverişe 
gelen 
Gemliklilerden, 
seçimler sırasında 
siyasi partilerin 
araçlarından, 
görevleri sırasında 
şehit olan asker ve 
polislerimize saygı 
İçin sesli mÜZİk 
yayını yapılmaması 
için imza 
kampanyasına 
destek istediler. 
“Şehide. Saygı 
İçin Bir İmza da 
Sen At” 
kampanyasına 
Gemlikliler ilgi 
gösterdi.

HElffıle kurs kanıları başladı
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi tarafından 
2015-2016 
yılında açılacak 
kurslar için kayıt 
işlemlerinin 
1 Eylül tarihinde 
başladığı bildirildi. 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünden 
yapılan açıkla 
mada, şu görüşlere 
yer verildi: 
“Kayıt işlemleri 
için Halk Eğitim 

Merkezi 
Müdürlüğüne 
gelinerek, bir kurs 
kayıt formu 
doldurmak yeterli 
olacaktır. Kayıt 
işlemleri için her
hangi bir evrak 
istenmeyecektir. 
Kurslar hafta içi tam 
gün,sabah, öğle ve 
akşam yarım gün 
olarak planlana 
çaktır. Kurslarla 
ilgili detaylı 
bilgi için 
gemlikhem.

meb.k12.tr web 
sayfasına 
bakılabilir.’’ 
Bu yıl açılması 
planlanan kurslar 
ise şöyle: 
Giyim, Ev Tekstili, 
El Sanatlan, Ahşap 
Boyama. Ahşap 
Rölyef, İğne Oyası, 
Nakış, Resim, Ebru, 
Çini, Hat, Tezhip, 
IpekKozası, Filografi 
Tekniği, Aile

Eğitimleri, 
Akşam Açılacak 
kurslarda Bilgi 
sayar Kullanımı, • 
Bilgisayarlı Mu ha 
sebe, İngilizce, 
Almanca, OsmanlI 
ca, Diksiyon, Hijyen 
Eğitimleri, Kalorifer 
Yakma Kursları, 
Avcılık Analık, 
Zeytin Ağacı 
Budama Kursu, Hızlı 
Okuma ve ihtiyaç

duyulması halinde 
yeterli sayıda 
başvuru olan diğer 
kurslar”
Yeni dönem kurs 
kayıtları Eylül 
ayı içerisinde 
alınmaya devam 
edileceği, sayısı 
oluşan kurslar 
28 Eylül 2015 
Tarihinden itibaren 
seri halde açılacağı 
belirtildi.

meb.k12.tr
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KARACAALİ'NİN MASKOTUYDU

Karacaali 
Köyü’nde (Şimdi 
mahalle) Abdullah'ı 
(Ürek) tanıyıp, 
sevmeyen yoktu.
Tam 38 yıldır 

yazlan 
Karacaali'de 
geçiriyoruz.
İlk günden 

itibaren 
arkadaşlığımız, 
dostluğumuz 
ölümünden bir 
hafta öncesine 
kadar devam etti.
Belki de O'nun 

küfürünü yemeyen 
tek kişi benim.

Ha keza çay 
ısmarladığı.
Abdullah, (Ürek) 

Karacaali'nin gülü, 
neşe kaynağı, 
başında köy 
korucu şapkası, 
dudağında 
düdükle

Karacaali'yi 
koruyandı.
Takılırlardı 

hemşehrileri, eşi 
dostu.
O'nun küfrü, 

ilenmesi, çok 
kızdıklarına dönüp 
"Hayalasela" 
diyerek 
seslenmesi 
dokunmazdı 
insana.

Hatta insanlar 
tiryakisi olmuştu. 
O'nun 
davranışlarının 
O'nun küfürü yen
medikçe rahat 
etmezdi insanlar. 
Güler, neşelenirdi 
bir noktada.

Davranışları 
terbiyesizlikten 
değil, 
Karacaalililere olan 
sevgisi ve 
saygısındandı.

Halkın ilgisine ve 
sevgisine cevap 
veriyordu 
hareketleri ile 
hecelediği 
kelimeleriyle.
Çok hassas ve 

alıngandı.
Bir keresinde 

bahşişini 
verdiğimde 
yanımda bulunan 
arkadaşım şöyle 
5-10 saniye 
düşünüp elini 
cebine atıp, 5 YTL 
yi sunduğunda, 
parayı aldı, yere 
attı. Yani verişin 
gönülsüz demeye 
getirdi.
"Al, olmaz ayıp 

dedim" ısrarım 
üzerine zorla aldı 
parayı yürüdü gitti 
söylenmeden.
Ömrünün son on 

yılında çektiği 

mide ağrısı 
yetmezmiş gibi, 
böbrekleri de iş 
görmez haftada iki 
kez diyalize 
mahkum olmuştu.

Karacaali'nin eski 
muhtarı İbrahim 
Mert sağlığına 
büyük ilgi 
gösterdi.

Mert'in 
kendisinden yediği 
küfürün haddi 
hesabı yoktu.

Her küfür ona 
edilmiş bir 
teşekkürdü.

Kendisine 
şefkatle bakan, her 
arzusunu yerine 
getirmeye çalışan 
Mevlüt Yıldırım da 
küfüründen 
nasibini bol bol 
alandı. Alışmıştı.

Ölümden çok 
korkarmış.
Selasını hoca 

okusun 
denildiğin de, ıhın, 
Abdullah gümüşü 
gösterip, onun 
okumasını 
istermiş.

Evet, Abdullah 
Gümüş verdi 
selasını.

Hazin, hazin 

hüzünlü bir ses 
tonu ile getirdi 
vasiyetini böylece 
yerine.

Karacaali’nin 
şimdiki muhtarı 
Göksal Noca kadir 
şinaslık örneği , 
gösterip, cenaze 
törenine çelenk 
gönderdi.
Tabutu başında 

taziyeleri kabul 
etti.

Tüm Karacaalinin 
yerlisi, yazlıkçısı, ; 
kadını, kızı, genci, 
ihtiyarı 
Karacaali’nin 
sembolü olmuş 
Abdullah'ını (Ürek) 
yolcu etti son 
yolculuğuna.

Gemlik'ten, 
Kumla'dan, Narlı 
dan Büyük Kumla 
dan da büyük 
katılım oldu 
cenaze törenine.

Cenaze törenine 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
vekili Ercan 
Barutçuoğlu, AKP 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık, CHP.yi 
temsilen İnan 
Tamer ve 

kendisine sağlık 
hizmeti veren 
doktor ve 
teknisyenlerde 
katıldılar.

Karacaali garip 
evladına sahip 
çıktı ölümünde de.

Herkese nasip 
olmaz görkemli bir 
katılımla toprağa 
verdi.

Abdullah’ın
yasını tuttu. 
Gazinolar 
eğlencelerini iptal 
etti anısına.

O'nu gözlerimiz 
çok arayacak. 
Özellikle yıllarca 
beraber oldukları 
Karacaalililer.

Karacaali, 
Abdullah'ını 
gönüllerde 
yaşatacak.

Belki anısına 
büstü dikilecek.

Mekanın cennet 
olsun hemşehrim. 
Sevenlerinin başı 
sağolsun.

Yaşam dünyan 
sıkıntılıydı, ebedi 
alemin rahat 
olsun.

Karacali’nin gülü, 
neşe kaynağı 
Abdullah. î

Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

। Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik- Orhangazi- Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı 
insankaynaklaricakofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI 
f İT >444 61 62 
\ V. / İİIIR (lA/»ns FtfMIf * Htlll İHİtT KAPINIIDA

www.kofteciyusuf.com

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETR L 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmekte^.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
insankaynaklaricakofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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IBM Dİ İKİ MflOftLYfl KAZANDIK
Sakarya il Judo 
Temsilciliğinin 
organize ettiği 30 
Ağustos Zafer 
Turnuvası büyük ilgi 
gördü. 8 Ülkeden 98 
kulübün yarıştığı tur
nuvada 987 sporcu 
ter döktü. Turnuvada 
Gemlik ve Bursa’yı 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo takımı 
temsil etti. Başarılı 
antrenör İsmail 
Yıldız, büyük organi
zasyonda üç bayan 
üç de erkek sporcu 
ile mücadele ettik
lerini söyledi. Büyük 
bir heyecan fırtınası 
yaratan turnuvada, 
32 kilo Yıldız 
Bayanlarda Doğa 
Sevgi Süren ikinci, 
57 kilo Yıldız

Bayanlarda da 
Aslınur Sarı 
Şampiyon oldu. Bir 
altın bir de gümüş 
madalya ile ilçeye 
dönen temsilcile 
rimiz gururla 
karşılandılar.

Gençlik Hizmetleri 
İlçe Spor Müdürlüğü 
Judo Antrenörü 
İsmail Yıldız, böylesi 
zorlu bir turnuvadan 
iki madalya ile 
dönmenin mutluluğu 
nu yaşadıklarını dile 

getirerek, turnuvada 
mücadele eden diğer 
sporcuların da 
tecrübe kazandığına 
dikkat çekti.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 

eden İsmail Yıldız ve 
Zafer Kupasına 
katılan sporcular, 
başarılarını bu 
ziyaret ile taçlandır 
dılar. Başarılı 
Antrenör İsmail 
Yıldız, 2016 yılında 
organize edilecek 
olan Türkiye 
şampiyonasına 
hazırlandıklarını 
belirterek, ulusal ve 
uluslararası turnu
valarda deneyim 
elde ettiklerini ifade 
etti. Bu tür 
turnuvalara katılmayı 
devam ettireceklerini 
kaydeden İsmail 
Yıldız, eksikleri 
gidererek Türkiye 
Şampiyonasından da 
madalyalarla dön
meyi hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
destekleri adına 
teşekkür eden İsmail 
Yıldız, bu destekleri 
boşa çıkarmamak 
için çalışmalara ara 
vermeden devam 
edeceklerini açıkladı. 
İsmail Yıldız ve 
sporcuları tebrik 
eden Yılmaz’da, 
Gemlik’in birçok 
spor branşında 
ulusal ve uluslara 
rası turnuvalara ev 
sahipliği yapabilecek 
düzeye geldiğini 
anımsatarak, alt yapı 
ve tesisleşmeye 
yönelik yatırımların 
yanı sıra spor kulüp
leri ve sporculara 
yönelik desteklerin 
de artarak devam 
edeceğini söyledi.

BURSA SPOR KALESİ KOÇ A EMANET
Gemlik Belediye 
Spor U 15 takımı 
kalecisi Mehmet Ali 
Koç, Bursa Spora 
transfer oldu. 
Gemlik Belediye 
Spor U 12’de 
başladığı futbolculuk 
kariyerinde U 13 ve 
U 15 liginde iki defa 
şampiyonluk gören 
başarılı eldiven 
bundan böyle Bursa 
Spor U 16 takımı 
adına ter dökecek. 
Gelecekte yeşil 

ı beyazlıların ve Milli
Takımın birinci

antrenörü Haydar 
Yiğit’in yanı sıra 
spora ve sporcuya

kalecisi olmayı 
hedeflediğini ifade 
eden Genç kaleci

Mehmet Ali Koç 
üzerinde büyük 
emeği olan

büyük destek veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Babası Ali Koç, 
Ağabeyi Mert Koç ve 
Antrenörü Haydar 
Yiğit ile birlikte 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden Mehmet Ali 
Koç, spor yaşamının 
yanı sıra eğitim ve 
öğretim hayatında 
da başarı hedefle 
diğini kaydetti. 
Gemlik Anadolu

Lisesi 2. Sınıf 
öğrencisi olan 
Mehmet Ali Koç’a 
örnek sporculuk ve 
eğitim yaşamı 
dileyen Yılmaz, 
birçok kulübün 
radarında bulunan 
başarılı eldiveni 
Bursa Sporu tercih 
etmesinden dolayı 
da ayrıca tebrik etti. 
Belediye Meclis 
üyeleri Ömer Uslu ve 
Bayram Polat’ın da 
yer aldığı ziyaret 
hatıra fotoğrafı çeki
mi ile sona erdi.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

»mlik Körf z’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

OKUL GEZİLERİNDE ÖĞRETMENLERİMİZİN VE OKUL 
YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR NELERDİR?

Bir önceki yazımda 
velilerimizin okul 
gezilerine çocukları 
nı gönderirken 
dikkat etmesi 
gereken konulara 
değinmiştik. Bu 
yazımda da sayın 
öğretmenlerimizin 
ve okul yöneticileri 
mizin dikkat etmesi 
gereken hususlara 
değinmek istiyorum.

Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 
ve Orta Öğretim 
Kurumlan Sosyal 
Etkinlikler Yönetme 
liği 21. Maddesinde 
okul gezileri ile ilgili 
açıklamalarda 
bulunur. 21.Madde 
de gezilerin nerelere 
hangi amaç ile 
yapılabileceği, hangi 
gezilerin ders 
kapsamında 
olabileceği, 
ilköğretim 1. ve 3. 
Sınıf öğrencilerinin 
hangi gezilere 
katılabileceği, gidile
cek yerler 
konusundaki önce 
likler, gezi planları 
nın kaç gün önce
den okul yönetimine 
verilmesi gerekliliği, 
gezi izin belgesi 
gerekliliği, 
gezilerdeki öğrenci 
öğretmen oranları, 

velilerin gezilere 
katılma durumları, 
ekonomik durumu 
kötü öğrencilerin 
gezilere katılımları 
nın sağlanması, okul 
yönetimlerinin 
hükümlülükleri, 
gezilerdeki sigorta 
işlemleri, il içi, il dışı 
ve yurtdışı gezilere 
onay verecek merci 
gibi konular 
bulunmaktadır.

Bu durum Milli a 
Eğitim Bakanlığı’nın 
kendi içindeki işleyi 
şine ait basamaklar 
olup, gezinin 
operasyonu anında 
işlem 1618 Sayılı 
Seyahat Acentaları 
ve Seyahat 
Acentaları Birliği 
Kanunu kapsamına 
girer. Bu nedenle 
okul gezilerinde de 
aşağıdaki şartlar 
aranmalıdır.

• Gezi bir seyahat 
acentası ile mi 
yapılacak? (Ülkemiz 
genelinde D2 Belgeli 
otobüs işletmecile 
rinin bir seyahat 
acentasının işletme 
belgesini kiralayarak 
veya aracını o 
seyahat acentası 
için çalışıyormuş 
gibi göstererek okul 
turları yapma eğilimi 

bulunmaktadır. 1618 
Sayılı Kanun gereği 
bu durum yasadışı 
dır.) Bu durumu 
sîzlerde 
www.türsab.org.tr 
adresinden 
yapacağınız kontrol 
ile görebilirsiniz. Bu 
durumu kontrol 
etmenindiğer bir 
yolu da İl Kültür ve 
Turizm Müdürlük 
lerine telefon ile 
ulaşıp, sorgulama 
yapmaktır.

•Yukarıda 
saydığımız olaydan 
daha vahimi de bazı 
öğretmenlerimizin 
seyahat acentası 
kullanmadan, kendi 
çabaları ile öğrencile 
rini ve velilerini 
geziye götürme 
eğilimleridir. Ülkemiz 
genelinde'b^şey ■ 
olmazcı mantık 
hakim olduğu için 
gezi sırasında bir 
trafik kazası olacağı 
fikri kimsenin aklına 
gelmez, gelse de 
kulakardı edilir. 
Herhangi bir kaza 
anında ilk soruştur 
ma geçireceklerden 
biri de geziyi 
düzenleyen öğret .... 
men olacaktır. Eğer 
gezi yasal yollarla, 
bir seyahat acentası 

aracılığıyla yapılır 
ise tüm soruların 
muhatabı ilgili 
seyahat acentası 
olacaktır. Yani 
seyahat acentası 
okul ile hukuk 
arasında tampon 
olacak ve tüm riski 
üstlenecektir.

•Seyahat 
acentasının işletme 
belgesi üzerindeki 
adres ile ofisinin 
olduğu adres birbiri
ni tutuyor mu? Çok 
küçük ve çoğu 
zaman gözden 
kaçan bir durum 
olmakla birlikte 
seyahat acentasının 
resmiyeti için önemli 
bir durumdur.

•Sizlere verilen 
seyahat acentası 
işletme belgesi veya 
TÜRSAB işletme bel
gesi olarak sunulan 
fotokopi üzerinde o 
seyahat acentasının 
kaşesi ve yetkili 
imzası var mı?
Ülkemizde kişilerin 
web üzerinde bulu; 
nan başka seyahat 
acentalarına ait 
belgeleri kullanımı 
da yaygın olarak 
görülmektedir. Bu 
durumu kontrol sizi 
herhangi bir 
olumsuzluk anında 
hiç tanımadığınız | 
kişiler ile rwûhatapi| 
olmaktan korur vel 
resmi yollardan 
hakkınızı arama 
şansı verir.

•Size kendisini?/ 
seyahat acentası 
yetkilisi olarak 
tanıtan kişi 
gerçekten o seyahat 
acentasında resmi 
olarak çalışıyor mu? 
Resmi olarak 
seyahat acentası 
personeli olmayan 
bir kişi size her türlü 

taahütü verebilir. 
Olumsuz bir durum
da veya taahütler 
yerine gelmediğinde 
acenta bu kişi 
benimle çalışmıyor 
diyerek terayağın 
dan kıl çeker gibi 
olaydan sıyrılır. 
Sizlerde yaşadığınız 
kötü tecrübe ile 
kalırsınız.

•Okul gezilerindeki 
en sık rastlanan 
sıkıntılar verilen gezi 
programına bilinçli 
olarak uymama veya 
araç modeli ye 
plakası değişikliği 
dir. Bu nedenle 
acenta temsilcisinin 
ağzından çıkan her 
şeyi yazılı olarak 
taahhüt altına alın. 
Aracın modeli ve 
plakasının farklı 
olma durumunda 
okul aile birliğinden 
bir kişi, gezi kolu 
öğretmeni ve okul 
müdürünün imzası 
ile tur gerçekle 
şebilir. Bu durumda 
acenta kendini 
güvene almış olur. 
Eğer gelen aracında^ 
durumu kanunda 
belirtilen şartlara . 
uygunsa geziyi 
gerçekleştirip 
gerçekleş’tirmemek 
okul yönetiminin 

j |nsiyatŞifinc ^alir.
i * «Gezide/- 
kullanacağınız 
aracın muhakkak 
ruhsat bilgilerini, D2 
belgesini, 
sigortalarını ve 
geçerlilik sürelerini 
kontrol ediniz.

•Aracı kullanacak 
şoför veya şoförlerin 
ehliyet, src ve 
piskoteknik bel
gelerini ve geçerlilik
lerini kontrol ediniz.

•Konaklamalı 
turlarda muhakkak 

ve muhakkak 
seyahat sigortası 
dökümünü 
acentanıza sorunuz. 
Eğer acenta tura 
katılacak kişilerin 
isim, soyisim ve TC 
numaralarını sizden 
almadıysa seyahat 
sigortası yaptırma 
mış ve kanun gereği 
hükümlülüğünü 
yerine getirmemiş 
demektir.

•Acentanızdan 
gezilerinizde sizlere 
eşlik etmesi için 
muhakkak lisanslı 
(profesyonel) turist 
rehberi talep 
ediniz.Rehberiniz 
araca girdiğinde 
boynuna asılı 
lisansın arkasının 
T.C Kültür ve Turizm 
Bakanlığı holegramlı 
olup olmadığını, 
resimdeki kişi ile 
araca binen rehberin 
aynı olup olmadığını 
ad,soyad ve sicil no > 
gibi detaylara da göz 

r ge-zdlrin-
' •'' ' ‘ sonver iyİâŞtık £ 

iaıır'iv 
'ögr *-•* •' ferimiz 
tan ■ ukalalık £ 
ola ‘ ınma 
mas :TAnrV 
ede .’

Tet f । çok 
çok . n Jltlerle 

- ^lın. 
sonunda kimsenin, 
özr - 'zellîkie 
bu,, . x!;ır
menfaati olmayan 
öğretmenlerimizin 
zarar görmesini, 
engellemek ve / 
onlara bu konuda 
yardımcı olmaktır. 
Unutmayalım ki 
herhangi bir kaza 
anında ilk sorguya 
çekilecek kişiler yine 
öğretm nlerdir.

Girenay ve Eksioğlu 
Uluslararası şampiyonadan
3. lük madalyası ile döndü

Dojo Karate Spor 
Okulu 
karatecilerinden 
Ezgi Girenay ve 
Kürşat Ekşioğlu 
katıldıkları 
Uluslararası Karate 
Şampiyonasından 
üçünçülük ile 
döndüler.
Trabzon’da yapılan 
uluslararası Karate 
Şampiyonasında 

kumite dalında 
üçüncülük elde 
eden Girenay ve 
Eksioğlu ile gurur 
duyduğunu 
söyleyen Dojo 
Karate Spor Okulu 
Antrenörü Gökhan 
özler, başarının 
tesadüf olmadığını, 
bütün sporcularının 
çok çalışarak 
bugünlere 

geldiklerini, maddi 
olanaksızlıklar 
nedeniyle de 
sporcularını 
şampiyonalara 
götürümediğini 
söyledi.
özler, İstanbul 
Open Uluslararası 
Karate 
Şampiyonasına 
veteranlarda 
Gökhan özler,

Ezgi Girenay, 
Kürşat Eksioğlu 
ve Yağmur Özler’in 
katılacağını 
söyledi.
Dojo Karate Spor 
Okulu sporcuları, 
10-13 Eylül tarihleri 
arasında 
Pamukkale’de 
yapılacak olan 
şampiyonaya 
katılacaklar.

rsab.org.tr
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ELEMANLAR 
ABANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Te!: 
0530 148 80 83

ELEMAN ABANIYOR
Firmamız bünyesinde çâii§â&ik 

GIDA M&MİENDİSLERİ ve TEKNİKERLERİ 
aranıyor

Müracaatların CV ile birlikte şahnen yapılması rica olunur.

NAMLI ZEYTİNLERİ
Ya/ova Yo/u 3. Km. Gemlik/BÜRSA

Tel: 0 541 416 26 54

SATIUK ZEYTİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

SflTIlIK
UMURBEY'DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇTARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

MATRflACII IK YAYINCILIK REKLAMCILIKORGANİZASYONVETANITIMHiaffiTLERI

4-2- piHik tecrübemin ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 1 
SEVK İRSALİYESİ • I 

f TAŞIMA İRSALİYESİ • I 
GİDER MAKBUZU • I 

TAHSİLAT MAKBUZU • I 
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. Bakır Apt. Altı No: 5IA 
Tel! 0224 513 96 8Î GEMLİK
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Hükümet kredide vadeyi uzatmayı planlıyor
Hükümet seçim 
öncesi iç talebi 
canlandırmak için 
bireysel kredilerdeki 
vade sınırını 
artırmayı planlıyor. 
Seçim öncesinde iç 
talebi canlandırmak 
için bireysel 
kredilerdeki vade 
sınırının 36 aydan 48 
aya çıkarılması

planlanıyor. 
Gazetede yer alan 
ve kaynak 
belirtilmeyen 
haberde, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
tarafından kısa 
sürede karar 
alınacağı ve bir an 
önce uygulamaya

sokulmasının 
planlandığı ifade 
edildi.
Tüketici kredilerinin 
bankalara 
maliyetinin de 
azaltılmasının 
planlandığı belirtilen 
haberde, "BDDK 
bireysel kredilerin 
risk ağırlığının 
azaltılması üzerinde

çalışıyor" denildi. 
Haberde ayrıca, 
otomobil kredileri 
için de vadenin 48 
aydan 60 aya 
çıkarılması ve 
kredi kartı 
vadelerinde 
sınırlamanın da 
tartışılmaya 
devam ettiği ifade 
edildi.

Altımla Has karar! Yüzde 36 azaldı
Kasım ayından bu 
yana altında yaşa 
nan artış talebi, 
Darphane de üretimi 
azalttı.
Darphane’nin bu 
yılki üretimi geçen 
yılın 8 aylık döne 
minin yüzde 36 
altında.
Habertürk gazete 
sinden Ahmet 
Kıvanç'ın haberine 
göre, altın fiyatların 
da kasımdan bu 
yana yaşanan artış,

talebi azaltınca DÜĞÜN
Hazine’ye ait HEDİYESİNDE
Darphane de üretimi DEVİR DEĞİŞTİ 
azalttı. Geçen yıl 9 milyon

687 bin adet olan 
Cumhuriyet altını 
üretimi bu sene 6 
milyon 347 bine 
geriledi. 2013 yılında 
hızlı bir düşüş yaşa 
nan altın fiyatları 
2013’ün aralık 
ayından itibaren 
artışa geçti.
2014 yılında ağırlıklı 
olarak gramı 84-92 
lira arasında seyre 
den altın, geçen yılın 
kasım ayından 
itibaren yeniden

artışa geçerek 85 
liradan 109 liraya 
kadar tırmandı. Altın 
fiyatlarında yaşanan 
bu gelişmeler, altına 
olan talebi azaltınca 
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğü de 
Cumhuriyet altını 
üretimini yavaşlattı. 
ALTIN FİYATLARI 
ÇIKINCA ÇARE 
HEDİYELİK ALTIN 
OLDU 
Darphane’nin

verilerine göre, 
geçen yılın ocak 
ağustos döneminde 
10 milyon 61 bin 
adet Cumhuriyet 
Altını üretilirken, bu 
yılki üretim 6 milyon 
446 bin adette kaldı. 
Halkın daha çök 
düğünler için aldığı 
ziynet altını üretimi 
ise yüzde 34 
oranında azalarak 9 
milyon 687 binden 6 
milyon 347 bine 
geriledi.

Benzin ve motorine zam geltli!
Benzinin litre 
fiyatına 8, motorinin 
litre fiyatına ise 13 
kuruş zam yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta bir 
inen bir çıkan 
akaryakıt fiyatlarıyla 
ilgili dün yeni bir 
zam haberi geldi. 
Gece 12'den

itibaren geçerli 
olmak üzere 
benzinin litre 
fiyatına 8, motorinin 
litre fiyatına ise 13 
kuruş zam yapıldı. 
Dünya Gazetesi'nin 
haberine göre, 
yapılan zam 
sonrasında

İstanbul'da 95 oktan 
benzinin litresinin 
4,41 TL'den 
4,49TL'ye Ankara'da 
4,43 TL'den 4,51 
TL'ye yükseldi.
Litre fiyatı 3.78 TL 
olan motorin ise 
yapılan zam sonrası 
3.91 TL'ye ulaştı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.ct>m

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK «ONLAR SİYASİ SAZSTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5264 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıııılııliiiiiM
VENÜS SİNEMASI

ant-man(3dtürkçe): 
11:30-14:00-16:DÛ- 

18:00-20:00 '.
Kiglta'KeiltaW 

13:30-17:.30-20Kj 
siccinî. .30 

kanlı tatil: j2:00-14:00- 
15:45-17:30-20:(fev.

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKIrfez
»MÜK'İN İLK «UNLOKIİYMİOMITIIİ

Yz YİĞİT İNŞAAT

ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 

CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE 

BANYO DOLAPLARI 
LAMİNAT PARKE 

KOMBİ • RADYATÖR 
BOYA ve KABA 

İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM 

ÜRÜNLERİ 
SIHHİ TESİSAT

ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 3164 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

” YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTI 
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...

MILTON,-.
L. DÜĞÜN SALONU

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NÎN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pasta -Meşrubat-Çerez «n B
Piyanist +Dj Performans 1 ü

Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Cnnh }ügın- Sahne - İşık göster is i 
Servis ve ekip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikinlitoh.coin 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI
Tel: 51310 71 GEMLİK

http://www.gemlikinlitoh.coin
plus.google.com/mlltondugun


• ÖZEL HAVUZ
• OTOPARK
• KLİMALI ODALAR
• ÇOCUK PARKI
• SICAK SU

KİLO İLE KÖFTE - ET ŞARKÜTERİ 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI VE 

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR
Armutlu Yolu üzeri Küçük KUMLA 

Rezervasyon Tel: 0 224 538 70 1C

SJS • HAVUZBAŞIPUBCAFE
YUZUMUZLE • duhuN-NİŞAN VE
7/24 O DOĞUM GÜNÜ
HİZMET • ORGANİZASYONLARI

MeMNüNiyer 
KALİTE ve 

UYGUN FİYAT 
BİZDEN, 

KEYFİNİ Ç1KAKMAK 
SİZDEN.

3 Eylül 2015 Perşembe w ww.gcin 1 i k ko rfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

CIOi* BBpşı^^S

FATURA • SEVK İRSALİYESİ • TAŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI ■ REKLAM • MADALYA - KUPA • PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

, Tel : O 224 513 96 83

CHP’de Genel Merkez, tüm il ve ilçe kongrelerini 1 Kasım tarihinde yapılacak olan 
erken Genel Seçimlerinin sonrasına erteledi.
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OKUL MALZEMELERİ 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ADAY ADAYLARININ SESİ ÇIKMIYOR
1 Kasım günü yapılacak olan genel mil

letvekili erken seçimlerinin atmosferine 
tam olarak girilemedi.

Buna karşın seçim takvimleri partilerde 
devam ediyor.

Dün AKP den 7 Haziran genel 
seçimlerinde aday adayı olan Mehmet 
Kaptan büromuza uğradı ve yeniden aday 
adayı olduğunu açıkladı.

Devamı sayfa 4’de

28 Eylül günü başla 
yacak olan 2015 - 
2016 eğitim ve öğre 
tim yılı başlamadan 
velilere yeni

öğretim yılında 
yapacakları 
masrafları şimdiden 
düşünür oldular. 
Haberi sayfa 4’de

Yüksek Seçim Kuru 
lu’nun milletvekili 
erken seçimlerinin 1 
Kasım 2015 günü 
yapılacağını açıkla 
masından sonra, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığınca 
başlayan mahalle

delege seçimleri 
ertelendi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertas 
lan, genel merkezin 
tüm il ve ilçelerde 
delege seçimlerinin 
Heri bir tarihte yapıl 
masını kararlaş tirdi 
ğını söyledi. 2’de

KAYGISIZ KOBDEnEB 13
COCUG» SİİHNET L TİROİ
Okulların açılma 
sına az bir zaman 
kalması nedeniyle 
sünnet olamayan 
13 muhtaç çocuk, 
Milton Aile Çay

Bahçesi iş iticisi 
İbrahim Kaygısız ve 
ağabeyi Avukat 
Hakan Kaygısız 
tarafından sünnet 
ettirildi. Syf2’de

• • I M V •

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel :513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalınmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, 
i süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman M İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 
ile bereket eder, karartı ve tutarlıdır, kendi kararlarım verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “BAŞARAÇAğ İM" der ve başa n r.

AYAŞ 
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NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK. SERVİS ve KDV dahildir.
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Milletvekili seçimlerinde aday adayları belli olmaya başladı

ih nırara im imim»
1 Kasım 2015 günü 
yapılacak olan erken 
milletvekili genel 
seçimlerinde 
Gemlik’ten 
ilk aday adayı 
olduğunu Emlakçı 
Mehmet Kaptan 
açıkladı.
Gazetemizi ziyaret 
eden Mehmet 
Kaptan, 1 Kasım 
seçimlerinde AKP 
den Bursa 
milletvekili aday 
adayı olacağını 
söyledi.
Kaptan, 7 Haziran 
seçimlerinde 
AKP’den aday

adayı olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: “Bugüne 
kadar siyasette 
yaşadığım tecrü
belerimi TBMM de 
Gemlikliler ve 
halkımız adına kul
lanmak istiyorum. 
Daha önce 1994 
yılında Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
için aday oldum. 
1999 seçimlerinde 
Fazilet Partisi 
Çanakkale Milletve 
kili adayıydım. 
Seçimleri az bir 
farkla kaybettim. 
2002 yılında AKP

ilçe kurucularından 
oldum. Seçimlerde 
ise İstanbul 3. 
Bölgeden milletveki 
li aday adayı oldum. 
2004 seçimlerinde 
ise AKP den 
Bakırköy’de Meclis 
Üyesi ve Büyükşehlr 
Meclis üyeliği 
yaptım. 7 Haziran 
da ise Bursa 
milletvekili aday 
adayı oldum. 
Merkez siyasetteki 
yerimi AKP de 
siyaset yaparak 
sürdürüyorum.
1 Kasım 2015 günü 
yapılacak olan erken

genel seçimlerinde 
yeniden AKP den 
Bursa milletvekili 
aday adaylığımı 
açıklıyorum. Gem 
lik’te tanınan ve 
bilinen bir kişiyim. 
Gemlik’in ilk emlak 
çılarındanım. inşaat 
müteahhitliği yapıyo 
rum. Seçilebilecek 
bir yerde aday gös 
terildiğim takdirde 
Gemlik ve Bursa'nın 
sorunları nı Ankara 
da en üst düzeyde 
takip edeceğim." 
Kaptan, Boşnakça, 
Rusça ve Arapça 
bilmektedir.

MSB KARDEŞLER 13 COCUÖU SÜNNET tnİRDİ
Okulların açılma 
sına az bir zaman 
kalması nedeniyle 
sünnet olamayan 
13 muhtaç çocuk, 
Milton Aile Çay 
Bahçesi işleticisi 
İbrahim Kaygısız ve 
ağabeyi Avukat 
Hakan Kaygısız 
tarafından sünnet 
ettirildi.
Geçtiğimiz hafta 
sonunda İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
belirlediği 
13 yoksul çocuk, 
Milton Aile Çay

Bahçesi’nde 
İslami geleneklere 
uygun bir şekilde 
sünnet ettirildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Duran, 
şube müdürlerinin 
de katıldığı sünnet 
cemiyetine, sünnet 
çocuklarının 
aileleri ve yakınları 
da geldi.
Mevlit ve kuranı 
kerim okunma 
sından sonra 
çocukların 
sünnetleri 
gerçekleştirildi.

CHP’de Genel Merkez, tüm il ve ilçe kongrelerini 1 Kasım tarihinde yapılacak olan 
erken Genel Seçimlerin sonrasına erteledi.

CHP DE DELEGE SEÇİMLERİ ERTELENDİ
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın erken 
seçim kararı 
alması ve 
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun mil
letvekili erken 
seçimlerinin 1 
Kasım 2015 günü 
yapılacağını 
açıklamasından 
sonra, Cumhuriyet

Halk Partisi Gemlik 
İlçe Başkanlığınca 
başlayan mahalle 
delege seçimleri 
ertelendi.
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, parti 
tüzüğüne göre 
yapılması gerekli 
olan mahalle

delege seçimlerine 
başlandığını, 
ancak erken seçim 
kararı alınması 
nedeniyle genel 
merkezin tüm il ve 
ilçelerde delege 
seçimlerinin ileri 
bir tarihte yapılma 
sim kararlaştır 
dığını söyledi. 
Delege seçimle 
rinden sonra

yapılacak olan 
ilçe kongreleri 
de ertelendi. 
Öğrenildiğine 
göre, CHP de 
milletvekili 
aday adaylığı 
başvurularının 
7 Eylül
2015 Pazartesi 
gününe kadar 
devam edeceği 
bildirildi.
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Uludafl'fla Molan turisti jarnlarma kurtanlı
Uludağ'da gezintiye 
çıktıktan sonra 
kaybolan Koreli 
turisti jandarma 
kurtardı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa il 
Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, Uludağ 
Milli Parkı Sarıalan

Bölgesinde
Koreli turist H.S.'nin 
(42) kaybolduğu 
bilgisine ulaştı.
H.S. ile iletişime 
geçen ekipler, 
turistin Sarıalan 
H3 noktasında 
olduğunu belirlendi. 
Uludağ Jandarma 
Arama Kurtarma

(JAK) ekipleri, 
olay yerine giderek 
H.S.'yi bulmak için 
çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda 
H.S., Sarıalan 
mevkinden 
Kirazlıyayla 
istikametine 
giden patika yolun 
üzerindeki H3

tabelasının 200 
metre batısında 
bulundu.
Yapılan kontrollerde 
H.S.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirlendi. 
Jandarma, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

OuıHurulan araçtan uyuşturucu matt çıttı
Bursa'da, polisin 
durdurduğu 
otomobilden 400 
gram metanfetamin 
adı verilen uyuşturu 
cu madde bulundu.

Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirkapı 
Mahallesinde 
meydana geldi. 
23 yaşındaki

C.S.’nin kullan 
dığı otomo 
bili durduran polis, 
arabada yaptığı 
aramada 400 gram 
metanfetamin 

denilen uyuşturucu 
madde buldu.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı. 
Bursa’da bir 

işyerinde yapılan 
aramada 292 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 

ilçesi Hüdavendigar 
Mahallesinde F.S.’ye 
ait bir işyerinde 
denetim yapan polis, 
292 paket kaçak 
sigara buldu.

Sürat motorunu böyle çaldılar
Bursa’daki hırsızlık, 
akıllara durgunluk 
verdi. Site 
bahçesinde üzerinde 
anahtarı bırakılan 
sürat motorunu 
çalan zanlı, kayıplara 
karıştı. Güvenlik 
kameraları sürat 
motorunun çalınma 
anını saniye saniye 
kaydetti.
Önceki akşam 
saat 20.00 
sıralarında Bursa 
Osmangazi’deki 
Kükürtlü 
Caddesi’nde

16 NPJ 21 plakalı 
motosikletini 
park eden 
Yusuf Madak, 
üstünü değiştir 
mek için girdiği 
evinden çıktığında 
motosikletinin 
yerinde olmadığını 
anladı. Soğutma 
sistemi çalıştığı 
için eve girmeden 
önce kontağı açık 
bırakan Madak, 
3 dakika içerisin 
de hırsızlık 
vakasının 
gerçekleştiğini

söyledi. 
EN SON GÜRSU’DA 
ÖRÜLDÜ

Olayı fark eder 
etmez polisi 
aradıklarını belirten 
Yusuf Madak, 
“Olaydan sonra ruh
satla beraber 
karakola gittik. 
İfademizi aldılar.
Bir tanıdığımız, 
motosikletin 
Gürsu’daki Timsah 
Heykeli civarında 
görüldüğünü 
söyledi.

Oraya da gittik, 
sokak sokak gezdik 
ama motosikleti 
bulamadık. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerini de 
polise teslim ettik” 
dedi.
Motosikleti 2 
hafta önce satın 
aldıklarını ve çok 
fazla seyahat 
edemediklerini 
de belirten Madak, 
zanlı ve bir 
arkadaşının bir 
hafta önce evlerinin 
yakınındaki trafo 

civarında 
görüldüklerini de 
söyledi. Zanlıların 
kendisini takip 
ettiklerini ve 
anahtarın 
üzerinde 
bırakılmasını 
fırsat bildiklerini de 
kaydeden Madak, 
suçluların bir an 
önce yakalanması ve 
motosikletinin 
bulunmasını bek
lediklerini dile 
getirdi. ■

HIRSIZLIK ANI

KAMERADA/ 
tŞrürat motorunun? 
site bahçesinden 
çalınma anı ise 
güvenlik 
kameraları 
tarafından saniye 
saniye görüntü 
lendi.
Görüntülerde 
site bahçesini ve 
çevresini kontrol 
eden iki zanlı, 
gayet rahat 
tavırlarh. sürat 
motoru.» u alıp 
kayıplar 
karışıyor.
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Güne Bakış cac« BmiKCuiK «cilhi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ADAY ADAYLARININ SESİ ÇIKMIYOR
Bugüne kadar ilçemizdeki siyasi 

partilerden aday adayı olacaklardan kimsenin 
açıklamasını duymadı.

Sizler duydunuz mu?
Bunu 6 Haziran seçimlerinde favori 

görülen AKP’nin beklediği oyu alamaması, 
içinde bulunduğumuz süreçte hükümetin 
kurdu rulamaması, terörün tırmandırılması, 
her gün şehit haberlerinin milletin kalbine han 
çer gibi saplanması, Cumhurbaşkanına güve 
nin azalması, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
bu işi götüremeyeceğinin anlaşılması ilgiyi 
azalttı.

Sanınm geçen seçimlerde Gemlik’ten 
iktidar partisine 9 kişi aday adayı olmuştu.

Şimdi hiç sesleri çıkmıyor aday 
adaylannın.

Mehmet Kaptan dan edindiğim bilgiye göre 
bugün aday adayı başvurularının son 
günüymüş. CHP den kimse 7 Haziran 
seçimlerinde Gemlik’ten aday adayı olmadı.

Bu seçimlerde aldığımız yeni bir duyum 
yok.

MHP den de aday adayımız yoktu.
DP den 2 aday vardı.
Yann AKP den kimlerin yeniden aday adayı 

olacağını göreceğiz.
3 ay içinde üst üste yapılacak seçimler ve 

seçime gidiş atmosferinin bozukluğu sanırım 
aday adaylarındaki heyecanı kaybettirdi.

Gemlik’ten AKP den birilerinın ön sıralarda 
aday gösterileceğini beklemek boşuna 
çıkmıştı.

Bu durum, bana biraz da güçlü siyasetçiler 
çıkarmamamızdan oluyor dedirtiyor.

Terörün kol gezdiği, güney il ve ilçelerimiz 
de sokaklara polisimizin, askerimizin 
girmediği bir zamanda yapılacak seçimlerin 
ne kadar sağlıklı olacağını göreceğiz.

Hükümet bu bölgelerde sıkıyönetim ilan 
ederek seçim yapacak değil ya.

1 Kasım seçimleri de Cumhurbaşkanının 
arzu ettiği anayasayı değiştirecek 400 
milletvekili çıkaran bir AKP iktidarı olamadığ 
ıtakdirne ne olacak?

Türkiye 3. bir seçime mi götürülecek.
Bakın dün ISID sınırımızda bir erimizi 

öldürdü. Biz şıpırdan öteye gidemiyoruz. 
Türkiye içinde IŞID in işgal ettiği bölgelere 
Türkiye içinden ateş açıyor, hava saldırılan 
düzenliyoruz.

Böyle sonuç alınamayacağı biliniyor.
Irak ta stadyum inşaatında çalışan Türkler 

kaçırılıyor sesimiz çıkmıyor.
Bu politikalar ile güney sınırlanmızın her 

yanını düşman olan yönetimlerin 
yerleşmesine yol açtık.

Sorumlusu her ne kadar ABD ve batılı 
ülkeler olsa da onlann taşeronluğunu yapan 
AKP hükümeti ve onun yöneticileridir.

Ülkenin böylesine kaos içinde olduğu bir 
dönemde yemden seçim ülkeye ne 
kazandıracak göreceğiz.

7 Haziran’da seçilen vekiller daha doğru 
dürüst mecliste görev bile yapmadan 3 aylık 
maaşlarını ceplerine indirdi.

2 ay sonra yapılacak seçimlerde Ak 
Saraydaki Cumhur’un başı, tek adam olabile
cek mi, yoksa partisiyle birlikte tarihin 
çöplüğündeki yerini alacak çöküşün içine mi 
girecek göreceğiz.

İlçemizde eksikliği 
hissedilen balık 
satış mağazası ve 
yeni bir balık lokan 
tası hizmete girdi. 
Düzgün Derin 
tarafından Kayhan

Mahallesi, 1 Nolu 
Cadde girişinde 
bulunan İşyeri, balık 
sevenlere geçtiğimiz 
günlerde kapılarını 
açtı.
Balık sezonun

açılmasıyla yavaş, 
yavaş bollaşan balık 
türlerinin de 
satışının yapılacağı 
çaça Balıkçılıkta, 
aynı zamanda 
beğenilen taze balık

türleri pişirilerek 
müşterilere 
sunulduğu gibi, 
sipariş üzerine 
evlere de pişmiş 
balık servisi 
yapılıyor.

■MUİIİIIMIMBI
28 Eylül günü 
başlayacak olan 
2015-2016 eğitim 
ve öğretim yılı 
başlamadan 
velilere yeni 
öğretim yılında 
yapacakları 
masrafları şimdiden 
düşünür oldular. 
Yeni eğitim ve 
öğretim yılının 
yaklaşması 
nedeniyle 
ilçemizdeki büyük 
marketler ve 
alışveriş mağazala 
rında okul araç ve 
gereçleri rafları 
doldurdu.
Özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Mağazası’nın en 
önemli rafları 
öğrenci çantaları, 
kalem, defter, 
kırtasiye malzeme 
lerine ayrıldı.
Aileler çocuklarının 
okul ihtiyaçlarını 
son günlere 
bırakmadan almaya 
başladılar.

GEMLİK VERGİ DAİRESİNE KAYITLI 3140072756 NOLU VERGİ 
MÜKELLEFİYİM. MATBAACI HASAN YÜKSEL TARAFINDAN
ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM AŞAĞIDAKİ SIRA NUMARALI YAZILI 
TAŞIMA İRSALİYESİ CİLTLERİM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 
TAŞIMA İRSALİYESİ - SERİ A - 43201-44200 -
TAŞIMA İRSALİYESİ - 
TAŞIMA İRSALİYESİ - 
TAŞIMA İRSALİYESİ - 
TAŞIMA İRSALİYESİ- 
TAŞIMA İRSALİYESİ - 
TAŞIMA İRSALİYESİ - 
TAŞIMA İRSALİYESİ -

SERİ A - 56001-57000 - 
SERİ A - 63751-65250 - 
SERİ A - 3951-4050 - 
SERİ A - 4201-4300 - 
SERİ A - 4351-4400 - 
SERİ A - 4601-4650 - 
SERİ A-4750

20 CİLT
20 CİLT
30 CİLT
2 CİLT
2 CİLT
1 CİLT
1 CİLT

VERGİ NO : 3140072756 NURDOĞAN DUMAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com


3 Eylül 2015 Perşembe Gemlik Karffez Sayfa 5

YILDIRIM KARDEŞLERDEN MAVİ KAPAK 
KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

İİniversite eherlestirme 
tavıtlanvannsonaeriııor

Gemlik GTSO Gazi 
İlkokulu 3*4* ve 5. 
Sınıf Öğrencileri 
Saliha Reyhan 
Yıldırım, Şenol 
Yıldırım ve Hasan 
Yıldırım isimli 
kardeşlerden Mavi 
Kapak Toplama 
Kampanyasına 
büyük destek geldi. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğünün 
başlattığı “Doğanın 
Pili Bitmesin” 
konulu Atık Pil 
Toplama 
Kampanyasının 
yanı sıra, Sosyal 
Projeler Kapsamın 
da yürüttüğü Mavi 
Kapak Toplama 
Kampanyası 
okulların yanı sıra 
bireysel anlamda da 
yoğun destek 
görüyor. Gemlik 
GTSO İlkokulu 
Öğrencilerinin yaz 
aylarında topladığı 2 
binin üzerindeki 
Mavi Kapak Temizlik 
İşleri Müdürü 
Ahmet Dedetürk

tarafından alındı. 
Çevreye duyarlı 
Sosyal Belediyecilik 
anlayışı kapsamında 
yapılan yatırım ve 
hizmetlerin devam 
edeceğini belirten 
Temizlik işleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, Geri 
Dönüşüm, Atık Pil, 
Atık Yağ ve Mavi 
Kapak 
kampanyalarının 
bunlara örnek teşkil 
ettiğini açıkladı.
Yıldırım kardeşler ve 

ailesine Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın 
teşekkürlerini sunan 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürü Ahmet 
Dedetürk, 
öğrencilere oyuncak 
ve kitap hediye etti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
direktifleri ile 
başlayan projelerin 
yakın takipçisi 
olduklarını 
vurgulayan Ahmet

Dedetürk, önemli 
aşamalar kaydedilen 
kampanyaların 
birçok belediyeye 
de örnek olduğunu 
ifade ederek, 
2015-2016 eğitim 
ve öğretim 
sezonunda Milli 
Eğitim ve Okullar 
ile işbirliği 

neticesinde doğaya 
duyarlı sosyal 
belediyecilik 
aktivitelerinin 
artarak süreceğini 
söyledi.

Ek yerleştirme 
sonuçlarına göre 
bir yükseköğretim 
programına katılma 
hakkı kazanan 
adaylar, kayıt 
işlemlerini 4 Eylül'e 
kadar yapabilecek 
Üniversitelere ek 
yerleştirme 
sonuçlarına göre 
bir yükseköğretim 
programına katılma 
hakkı kazanan 
adayların kayıt 
işlemleri, bugünden 
itibaren 4 Eylül'e 
kadar yapılabilecek. 
ÖSYM, 2015-ÖSYS 
ek yerleştirme 
sonuçlarını 28

Ağustos'ta açıkladı. 
Buna göre, bir 
yükseköğretim 
programına 
yerleştirilen 
adayların kayıt 
işlemleri, ilgili 
üniversiteler 
tarafından 4 Eylül'e 
kadar 
gerçekleştirilecek. 
Adayların, kayıt 
olmak için 
yerleştirildikleri 
yükseköğretim 
programının bağlı 
bulunduğu 
üniversiteye gerekli 
belgelerle 
başvurmaları^ 
gerekiyor.

I 
I
I 
I
I Ailemize katılmak ister misiniz?

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızıinsankaynaklari@kofteciyusuf.com 
adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz»

NotzKendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

tznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-îzmir-Kocaeli

ELEMANLAR ABANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETRL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ'ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

x/a-w LJZZJT HATTI<<^444 61 62
> HIIU II HU KAFIHIIOA

BY EG M

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi • 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

www.kolteciyusuf.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kolteciyusuf.com
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Gemlikspor Bolu Kampına gitti
Yeni kadrosu ile 
idmanlarına başla 
yan Gemlikspor, 
Bolu Kampına 
hareket etti. Bu 
sezon Bal Liginde 
mücadele edecek 
olan Gemlik ekibi, 
Bolu Kampından 11 
Eylül’de dönecek. 
Gemlikspor 11 
Günlük bolu 
kampında, 3 hazırlık 
maçı da yapacak. 
Profesyonel ve Bal 
Ligi ekipleri ile 
karşılaşacak olan 
Gemlikspor, kamp 
dönüşünde 2 gün 
izin yapacak. 
Ardından da 20 
Eylül’de başlayacak 
olan Bal Ligi ile 
alakalı son

sürecimizi Bolu 
Kampı ile 
tamamlamayı 
düşünüyoruz. 
Oyuncularımızın

çalışmalarını 
sürdürecek.
Kamp öncesinde 
konuşan Antrenör 
Beyhan Çalışkan;

Takımımız çok 
farklı yerlerden 
kurulmuş olan 
isimlerden oluşuyor. 
Bu nedenle alışma

birbirini tanımasının 
ardından, iddialı bir 
ekip haline 
geleceğiz” dedi.
Kulüp Başkanı

Cumhur Aydın ise; 
"Gemlikspor’un 
Kamp Masrafları ve 
buradaki pek çok 
masrafı kulüp 
yönetimi tarafından 
karşılandı. 
Gemlikspor’u Bal 
Liginde iddialı 
konuma taşımak 
adına çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor. 
Gemlikspor’un 
bundan sonrası 
adına desteğe 
ihtiyacı var. 14’ünde 
destek yemeği 
yapacağız. Bundan 
sonra da Gemlik 
halkı, Gemlik’in 
kanaat önderleri ve 
iş adamlannın 
desteklerini 
bekliyoruz" dedi

Saadet Partililer piknikte buluştu
Saadet Partisi Bursa 
İl Teşkilatı 
geleneksel olarak 
düzenlemiş olduğu 
Kocayayla 
pikniğinde buluştu. 
İl Başkanı, İlçe 
Başkanlar), yönetim 
kurulu üyeleri ve 
Saadet Partisine 
gönül vermiş 
kişilerin aileleri ile 
katıldığı piknik 
programında; Saadet 
Partisi’nin büyük bir 
aile olduğunu ve 
kardeşliğin nasıl 
olduğunu bir kez 
daha göstermiş 
oldu.
il Başkanı Yüksek

inşaat Mühendisi 
Mehmet Atmaca, 
konuşmasında, 
30 Ağustos'ta 
emperyalist güçlere 
karşı kazanmış 
olduğumuz zaferi şu 

anda izlenen hem 
siyası hem 
ekonomik yanlış 
politikalar yüzünden 
teslim olunmuşluk 
olarak değerlendiren 
Atmaca, çıkış

yolunun tertemiz 
geçmişimizde 
uygulamış olduğu 
muz politikalarda 
gizli olduğunu 
belirtti.
Bursa'nın ciğerleri

nin yandığını belir 
ten Atmaca, ormanla 
rımızın yandığını ve 
bu yangının sebep 
lerinin iyi araştırıl 
ması gerektiğinin 
üzerinde durdu. 
Yanan yerlerin 
yerleşim yerlerine ve 
imara dönüştürül 
memesini ve burala 
rın orman kalması 
gerektiğini belirtti. 
Güzel bir organiza
syonla devam eden 
programda 
geleceğimiz olan 
çocuklarımız için 
bilgi yarışmaları, 
halat çekme yarışma 
lan ve buna benzer 

yarışmalarla ailelerin 
eğlenmesi 
sağlanmış oldu. 
Çocuklara dağıtılan 
hediyelerin çocuklar 
üzerindeki mutlulu 
ğu görülmeye değer 
bir tablo ortaya 
çıkardı. Son olarak 
da ulusal sanatçımız 
Ammar Acarhoğlu' 
nun ezgileri ile Milli 
Görüşün ne kadar 
kenetlendiğini 
görmüş olduk. 
Saadet Partisi Bursa 
İl Teşkilatı'nın 
düzenlediği organi 
zasyona Gemlik ilçe 
Teşkilatı da yoğun 
bir ilgi gösterdi.
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İ ÇELEBİ MİSALİ

(
Tansu ERÇEVİK 

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesvqnel Turist Rehberi

OKUL GEZİLERİNDE VELİLERİN DİKKAT ETMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? (2)

Çok kısa bir süre 
sonra okullar açıla 
cak ve öğrenci 
kardeşlerimiz okul 
arkadaşları,sıraları 
ve öğretmenleri ile 
buluşacaklar.

Havalar soğuma 
dan da Öğretmenleri 
ile ülkemizin tarihi 
ve coğrafi güzellik 
(erini daha yakından 
tanımak, bu yolla 
yurt sevgilerini 
pekiştirmek, vatan 
daşlık ve tarih bilinç
lerini güçlendir mek 
Sibi farklı nedenler 

e okul gezilerine 
katılacak lar.

Peki, bu okul gezile 
rlnin sizce yüzde 
kaçı esas amacına 
hizmet ediyor ve 
kaçı güvenli?

Birçoğunuz çocuk 
lannızın farklı yerler 
görmesi ve yeni 
şeyler öğrenmesi 
için fedakarlıklar 
yaparak çocukla 
nmzı gezilere 
gönderiyorsunuz. 
Peki, çocuğunuza 
geziden döndükten 
sonra neler öğrendi 
ğini hiç sordunuz 
mu? Bir çoğumuz bu 
soruyu nereleri 
gördün şeklinde 
sorarız ancak önemli 
olan çocuğun ne 
gördüğünden ziyade 
ne öğrendiği değil 
midir?

Çocuğunuzun yeni 
yerler görürken, bilgi 
dağarcığına yeni bir 
şeyler eklemesi 
içinde profesyonel 
bir tur operatörü 
veya seyahat acen 
tası operasyonuyla 
ve profesyonel bir 
turist rehberi 
eşliğinde (lisanslı) 
seyahat etmesi 
gerekir. Ülkemizde 
turist rehberliği 
mesleği 6326 Sayılı 
Turist Rehberliği 
Meslek Kanunu ile 
resmiyet kazanmıştır 
ve bu kanun kapsa 
mında mesleğin 
çerçevesi çizilmiştir.

Ülkemizde bu 
doğrultuda turizm 
fakültelerinde eğitim 
veren ön lisans 
düzeyinde turizm 
rehberliği ve lisans 
düzeyinde turist 
rehberliği bölümleri 
bulunmaktadır. Bu 
bölümlerde rehber 
adayları tamamıyla 
yerli ve yabancı 
turistlere ülkemizin 
tarihi ve doğal 
güzelliklerini tanıt 
mak amacıyla 
Arkeoloji, Sanat 
Tarihi, Mitoloji, Türk 
Kültür Tarihi, Dinler 
Tarihi, Mezhepler 
Tarihi,Türkiye Turizm 
Coğrafyası, Dünya 
Turizm Coğrafyası 
gibi genel kültür 

dersleri alırlar. 
Ayrıca, turist rehber 
ligi lisans bölümle 
rinden mezun olan 
arkadaşlar bir 
yabancı dili akıcı 
şekilde konuşabi 
lecek kadar o dile 
hakim şekilde 
okullarından mezun 
olurlar. Bu bilgileri 
paylaşmadaki 
amacım profesyonel 
bir rehber ve 
seyahat acentası ile 
yapılan gezilerin 
okulların kendi 
başlarına yaptıkları 
gezilerden çok daha 
eğitici ve rasyonel 
olduğunu 
anlatmaktır.

Peki,çocuklarımızı 
okul gezilerine gön
derirken nelere 
dikkat etmeliyiz?

Gezi bir seyahat 
acentası ile.mi 
yapılıyor? (Ülkemiz 
genelinde D2 belgeli 
otobüs 
işletmecilerinin bir 
seyahat acentasının 
işletme belgesini 
kiralayarak veya 
aracını o seyahat 
acentası için 
çalışıyormuş gibi 
göstererek okul 
turları yapma eğilimi 
bulunmaktadır. 1618 
Sayılı Kanun gereği 
bu durum 
yasadışıdır.) Bu 
durumu sîzlerde 

www.türsab.org.tr 
adresinden 
yapacağınız kontrol 
ile görebilirsiniz.Bu 
durumu kontrol 
etmenin diğer bir 
yolu da İl Kültür ve 
Turizm 
Müdürlüklerini 
telefon ile aramaktır.

Seyahat acentası 
faal bir seyahat 
acentası mı? 
(Seyahat acentaları 
faal olduklarını her 
yıl Kültür ve Turizm 
Bakanlığına ve 
TÜRSAB’a bildirmek 
zorundadır. Bu 
durum İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü > 
ve Türsab 
personellerince yılın 
belli zamanlarında 
kontrol edilir.)

Seyahat acentası 
kendi işletme 
belgesini mi 
kullanıyor? (Seyahat 
acentaları herhangi 
bir cezai durumdan 
ötürü bir başka veya 
yakın bir acentanın 
belgesini 
kullanabilirler. Bu 
durumda kanun 
gereği yasa dışıdır.)

Gezi sırasında 
seyahat acentası 
profesyonel bir 
rehber bulunduruyor 
mu? (1618 Sayılı 
Kanun gereği 
seyahat acentaları 
turlarında profes 
yönel (lisanslı) 
rehber bulundurmak 
zorundadırlar.)

Gezi sırasında 
kullanılan araç 10 
yaşından küçük mü? 
(Kanun gereği okul 
turlarındaki araçlar 
10 yaşından büyük 
olamaz.)

Kullanılan aracın 
D2 Turizm Taşıma 
Belgesi var mı? 
(Kanun gereği bu 
belgeye sahip 
olmayan bir araç ile 

okul gezileri veya 
diğer paket turlar 
yapılamaz) Bu 
nedenle servis 
plakalı veya normal 
plakalı araçlar ile 
turizm taşımacılığı 
kesinlikle ve 
kesinlikle yapılamaz.

Aracı kullanan 
şoför E sınıfı 
ehliyete sahip mi? 
(Özellikle okul 
gezilerinde küçük 
ehliyete sahip 
kişilerin ikinci şoför 
olarak zaman zaman 
otobüs kullandığı 
gözlemlenmektedir.) 
(B,C veya D sınıfı) 
ehliyete sahip kişiler 
yasa gereği otobüs 
kullanamazlar.

Aracı kullanan 
şoförün SRC ve 
Psikoteknik belgeleri 
var mı ? Geçerlilik 
tarihleri uygun mu? 
(Bu belgeler 
ulaştırma bakanlığın 
ca ve ilgili sağlık 
kuramlarınca veril 
mektedir.SRC 
Belgeleri bir kereye 
mahsus verilir. 
Psikoteknik Belgesi 
ise her 5 yılda bir 
yenilenmelidir) 
Aracın sigortaları 
tam mı? (Koltuk, 
ferdi kaza, trafik, 
kasko vs.)

Aracın muayene 
tarihi geçerli mi?

Geziye gideceği 
taahhüt edilen araç 
plakası ile gezi günü 
okulun önüne veya 
toplanma yerine 
gelen aracın plakası 
ve modeli aynı mı? 
(Okul gezilerinde 
özellikle yoğun 
sezonda 
(mart,nisan,mayıs,ha 
ziran) en çok 
karşılaşılan 
problemdir)

Konaklamalı turlar
da taahhüt edilen 
tesis veya tesisler 

kullanılmış mı? 
(Otel.resturant 
vs.)(Bu durumu gezi 
dönüşü çocuğunuzu 
sorgulayarak veya 
tesisleri bizzat 
arayarak 
öğrenebilirsiniz)

• Konaklamalı 
turlarda 
çocuklarınıza 
seyahat sigortası 
yapılmış mı? (Kanun 
gereği konaklamalı 
turlarda seyahat 
acentaları tüm 
misafirlerine seyahat 
sigortası yaptırmak 
ile mükelleftir.Bunun 
dışında aquapark, 
rafting, trekking 
veya günübirlik 
kamp gibi gezilerde 
seyahat 
acentanızdan 
ücretini vermek 
üzere çocuklarınıza 
seyahat sigortası 
yaptırmayı talep ede
bilirsiniz ancak 
günübirlik turlarda 
seyahat acentasının 
sigorta yaptırma 
hükümlülüğü yoktur.

Yukarıda saydığı 
mız maddelerden bir 
kısmının kontrolü 
nün veliler için çok 
olduğunu bilmekle 
birlikte istendiği 
takdirde okul aile 
birlikleri,gezi kolu 
öğretmenleri veya 
okul yönetimleri 
aracılığıyla bu 
bilgilere rahatlıkla 
ulaşılabilir.

2015-2016 eğitim 
öğretim yılının tüm 
öğrenci 
kardeşlerim,sayın 
velileri ve değerli 
öğretmenleri için 
hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni 
eder,yıl boyu 
kazasız,belasız ve 
rasyor el okul turları 
gerçel eştirilmesin! 
temenı ederim..

Özel okul teşvik mimine rekor basM
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın özel 
okullarda okuyan 
öğrenciler için 
verdiği eğitim 
öğretim desteği için 
başvurular bitti 
Teşvik almaya hak 
kazanan öğrenciler 3 
Eylül’de ilan edile 
cek. Bu öğrencilerin 
tercih işlemleri ise 
4-10 Eylül’de 
alınacak. Milli Eğitim 
Bakanlığı 230 bin 
öğrenciye verilecek 
teşvik primi için 600 binden fazla kişinin müracaat ettiğini_____açıkladı.

Eğitim ve öğretim 
desteği kapsamın 
daki özel ilkokul, 
ortaokul ve ortaöğre 
tim okulları güncel 
bina kontenjan 
larının yüzde 50'sine 
kadar, okul öncesi 
kuramlarda ise 
güncel bina 
kontenjan larının 
yüzde 40'ına kadar 
eğitim ve öğretim 
destekli öğrenci 
nakli alabile cek. 
Kaç kişiye, ne kadar 
teşvik verilecek?

Okul öncesinde 20 
bin, ilkokulda 50 bin, 
ortaokulda 50 bin, 
ortaöğretim/temel 
lisede 110 bin olmak 
üzere 230 bin 
öğrenciye verilecek. 
Kaydolunan özel 
okula okul öncesi 
için 2 bin 680 TL, 
ilkokul için 3 bin 220 
TL, ortaokul için 3 
bin 750 TL, 
ortaöğretim if $ 3 
bin 750 TL, t< «nel 
lise için ise 3 bin 
220 TL ödenecek.

ww.t%25c3%25bcrsab.org.tr
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ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ZEYTİNLİK SATILIK ELEMANLAR

İGemlik Körfezi

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

O

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır. 

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

Firmamız bünyesinde çalışacak 
GIDA MÜHENDİSLERİ ve TEKNİKERLERİ 

aranıyor
Müracaatların CV ile birlikte şahsen yapılması rica dunun

NAMLI ZEYTİNLERİ
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/BURSA

Tel: 0 541416 26 54

KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

UMURBETDE 
RAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 

ŞÖMİNELİ-UÇ TARAFI BAHÇELİ 
SAHİBİNOEN 

SATILIK LÜKS DAİRE 
05353781800

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

4-2- vnlLik tecrübemiz. ife 
hizmetinizdeyiz....

.KYAvmLIKREKUMC^

FATURA • 
I 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 • 
ls®ilCai Bota Sok. Bikir Apt Altı Ho: SU 

Tel: 0224 513 96 83 GEMLİK
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Turist sayısında artış yaşamlı
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı «ayısı, 
Temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
8,10 artış gösterdi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Temmuz 
2015 ’Giriş-Çıkış 
Yapan Ziyaretçiler, 
Yabancı ve 
Vatandaşlardın geçici 
verilerini açıkladı. 
Buna göre; 2015 yılı 
Temmuz ayında 
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
6,10'luk bir artışla 5 
milyon 480 bin 502 
oldu. Temmuz 
ayında Türkiye'ye 
gelen 5 milyon 480 
bin 502 yabancı 
ziyaretçinin 250 bin 
525’i (yüzde 4,57)

günübirlikçi oldu. 
Temmuz ayında 
Türkiye'ye gelen 
yabancı 
ziyaretçilerin en çok 
giriş yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu İller 
sıralamasında; 
Antalya yüzde 35,70 
(1 milyon 956 bin 
711) ile birinci, 
İstanbul yüzde 25,58 
(1 milyon 401 bin 
856) İle ikinci, Muğla 
yüzde 10,91 (597 bin 
674) ile üçüncü, 
Edirne yüzde 10,30 
(564 bin 533) ile 
dördüncü, Artvin 
yüzde 4,09 (223 bin 
941) ile beşinci 
şeklinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak- 
Temmuz döneminde 
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı sayısı 
geçen yılın aynı

dönemine göre 
yüzde 0,38 azalış 
gösterdi. 2015 yılı 
Ocak-Temmuz döne
minde Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 0,38 azalış 
göstererek 20 
milyon 375 bin 256 
oldu. 2015 yılı Ocak- 
Temmuz döneminde 
Türkiye’ye gelen 20 
milyon 375 bin 256 
yabancı ziyaretçinin

830 bin 681’i (yüzde 
4,08) günübirlikçi 
oldu.
İSTANBUL ZİRVEDE 
Ocak-Temmuz 
döneminde 
Türkiye’ye gelen 
yabancı 
ziyaretçilerin en çok 
giriş yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı 
olduğu iller 
sıralamasında;
İstanbul yüzde 34,79 
(7 milyon 88 bin 544) 
ile birinci, Antalya 

yüzde 29,71 (6 mily
on 54 bin 84) ile 
ikinci, Edirne yüzde 
9,09 (1 milyon 851 
bin 755) ile üçüncü, 
Muğla yüzde 7,74 (1 
milyon 576 bin 44) 
ile dördüncü, Artvin 
yüzde 5,25 (1 milyon 
70 bin 543) ile 
beşinci şeklinde 
gerçekleşti.
2015 yılı Temmuz 
Ayında Türkiye’ye 
en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler 
sıralamasında 
Almanya yüzde 
14,57 (798 bin 295) 
ile birinci, Rusya 
Fed. yüzde 12,52 
(686 bin 256) ile 
ikinci, İngiltere 
yüzde 7,69 (421 bin 
556) ile üçüncü 
sırada oldu.
2015 yılı Ocak- 
Temmuz döneminde 
Türkiye’ye en çok 

ziyaretçi gönderen 
ülkeler 
sıralamasında 
Almanya yüzde 
14,27 (2 milyon 
908 bin 58) ile 
birinci, Rusya 
Fed yüzde 10,51 (2 
milyon 140 bin 
874) ile ikinci, 
İngiltere yüzde 6,73 
(1 milyon 371 bin 
869) ile üçüncü 
sırada oldu.
Geçici verilere göre; 
2015 yılı Temmuz 
ayında Türkiye’ye 
giriş yapan vatandaş 
ziyaretçi sayısında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
11,10’luk (1 milyon 
600 bin 426) bir 
artış, çıkış yapan 
vatandaş ziyaretçi 
sayısında ise yüzde 
16,57’lik (1 milyon 
195 bin 22) bir artış 
kaydedildi.

Taşeronda son gelişme
Taşeron İşçi yasası 
ile ilgili haberler 
oldukça çok merak 
edilirken, taşeron 
işçiye kadro verile
cek mi yoksa 
verilmeyecek mi 
merak ediliyor.

TAŞERON İŞÇİ 
HABERLERİ 
140 bin taşeron 
işçiye kadro müjdesi 
Sağlık Bakanı, 140 
bin civarında 
taşeron işçinin 

kadroya alınması 
için seçim sonrası 
çalışma 
yapacaklarını 
kaydetti.
Sağlık Bakanı, sağlık 
alanında 140 bin 
civarında taşeron 
işçiyi istihdam 
edildiğini ve kadroya 
alınması için seçim 
sonrası çalışma 
yapacaklarını 
kaydetti. Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, 

bünyesinde en fazla 
taşeron işçi 
bulunduran kurum 
olarak taşeron soru
nunun birinci 
öncelikleri olacağını 
söyledi. Bakan 
Müezzinoğlu, 
bakanlık olarak 140 
bin civarında 
taşeron işçileri 
bulunduğunu, 
seçimlerden sonra, 
asli işi yapan bu 
taşeron işçilere 
kadro verileceğini, 

diğerlerine ise iş 
güvencesL. 
sağlanacağını 
açıkladı.
Müezzinoğlu, “Asli 
işi yapan taşeron 
işçileri kadrolu hale 
getireceğiz. Diğer 
işçilerimize ise '9-10 
ay çalıştırdım hadi 
sana teşekkürler' 
denilmesinin önüne 
geçip iş güvencesi 
getireceğiz” dedi. 24 
saat hizmet veren 
grupta yer alan 

sağlık çalışanlarının 
yıpranma payında ye 
özlük hakları 
konusunda da 
çalışma yaptıklarını 
kaydeden Bakan 
Müezzinoğlu, Maliye 
Bakanlığı ile yapılan 
çalışmaların seçim 
sonrasında 
tamamlanacağını 
belirtti.
CHP taşeron işçilere 
zulm ediyor 
CHP'li belediyelerin 
çoğunda, taşeron 

işçiler mutsuz. Çoğu 
Kılıçdaroğlu'nun 
vaat ettiği asgari 
ücretin altında 
çalışıyor.
CHP lideri 
Kılıçdaroğlu 
"Taşeron işçilik 
kalkacak" vaadinde 
bulunuyor. Ama 
buna kpndi 
belediyeleri dahi 
uymuyc . İstanbul, 
İzmir ve \nkara'daki 
ilçe belec ve 
çalışanlar, syanda.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.d>m
G
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

Kaymakamlık
C.Savcılığı 
C .Savcı Yrd.
Emniyet MOd.

ULAŞIM

KAYMAKAMLIK

513 23 29

TAKSİLER

813 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Msnastır Taksi

Anııuı
Kemli Keç

HASTANELER
Devlet Hastanesi

Tomokay Tomografi

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

121
186

514 00 95
513 12 86

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

513 13 64
524 85 86
513 10 92

BELEDİYE

Santral
Başkanlık

BUSKİ
İtfaiye
Muhasebe Md.
Ya» İşi. Md.
Bu Anza

DENİZ OTOBİİSİT

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova (226) 8‘ 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

Topçula
Eaklhlsı

(226) 814 10 20
(220) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

51345 21 -23
513 45 20

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yani Llkltgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37

513 22 59
513 45 46
513 65 00

Gemlik Körfez
MlEMİÜ

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogı

513 80 00
514 58 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5265 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ant-man(3d türkçe): 
11:30-14:00-16:00- 

18:00-20:00 
Ka'g1ttan'Kete:YıfA- 

13:30-17:.30-20:00 
siccin 2:'j:30 

kanlı tatil: 12:00-14:00- 
15:45-17:30-20:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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

ürünlerİ tel :
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 
0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

Pasta -Meşrubat-Çerez

Piyanist +Dj Performans

MILTON
^DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nifak Masası-Volkan yösferisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Cnnh tyın- Snhne - işıkgösterisi 
Servis ve ekipınnnlnr - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun


7/24 HİZMET

MGMN0NİY6T, 
KALİTE VE 

UYGUN FİYAT 
SİZDEN. 

KEYFİNİ ÇIKARMAK 
SİZDEN.

W'

hizmet

yenilenen 
YÜZÜMÜZLE • HAVUZ BAŞI PUB CAFE

• DÜĞÜN - NİŞAN VE
• DOĞUM GÜNÜ
• ORGANİZASYONLARI

• ÖZEL HAVUZ
• OTOPARK
• KLİMALI ODALAR
• ÇOCUK PARKI
• SICAK SU

KİLO İLE KÖFTE - ET ŞARKÜTERİ 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI VE

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR ;
Armutlu Yolu üzeri Küçük KUMLA 

Rezervasyon Tel: 0 224 538 70lfl

41, yi*
FATURA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM • KİTAP - DERGİ • İLAN- 
CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA ■ KUPA - PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sok.

Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 
Tel : O 224 513 96 834 Eylül 2015 Cuma I- iyatı : . 50 Kr

Gemlik Belediye Meclisi, Eylül ayının ilk toplantısını 4 saatte bitirebildi

WWW.gvİlliİ k k < 11 I v/u;i /vI VSİ.COlll

I Kadri GÜLER9 kadri_guler@hotmail.com

filine Bakış
BALIK LOKANTALARI

Yeni balık sezonu acildi.
Balık tezgaha bol olarak düşmediyse de 

düşecek.
Balığın bol olması halkın ucuz protein 

alması demektir.
Sağlıklı beslenme demektir.
Başta balıkçılar olmak üzere, el birliği ile 

denizlerimizde balık soyunu neredeyse 
bitirdik. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Çarşamba 
günü Ömer Kahra 
man Ek Hizmet Bina 
sı’ndaki meclis sal o 
nunda yaptığı Eylül 
ayı toplantısı son 
yılların en uzun 
süren toplantısı oldu. 
Belediye Başkanı Re 
fik Yılmaz’ın başkan 
lığında toplanan 
belediye meclisinde, 
imar konusu yoğun 
luklu olan meclis 
gündemi daire müdür 
lüklerinden gelen 
tekliflerin ilgili korniş 
yonlara havale edil 
melerinden sonra 
geçtiğimiz ay korniş 
yonlara gönderilen 
konular ile ilgili 
komisyon raporları 
nın okunarak büyük 

çoğunluğunun kabul 
edilmesi ardından 
mecliste grubu bulu 
nan siyasi partilerin 
grup başkanlarının 
gündem dışı konuş 
maları nedeniyle 
meclis saat 21.oo’e 
doğru tamamlanabil 
di. CHP Grup Sözcü 
sü özgür Aksoy’un 
Gemlikspor ile ilgili 
yaptığı anlamlı konuş 
ma dikkat çekerken, 
sporun siyasetten 
uzak tutulmasını, 
yeni Gemlikspor 
yönetiminin siyaset 
dışı kişilerden oluş 
masının sevindirici 
olduğunu belirterek, 
belediyenin 
Gemlikspor’a destek 
vermesini istedi. 
Belediye meclis

üyeleri Eylül ayı otu
rum ücretlerini Gem 
likspor’a bağışlama 
kararı aldı. CHP 
grubu bu konuda 
Hesap İşleri Müdürlü 
güne bağış yapılması 
için dilekçe verdi. 
Aksoy, ayrıca gazete 
mizde yayınlanan 
“Küçük Kumla’da 
doğalgaz ne oldu?” 
haberine değinerek, 
seçim öncesi Bakan 
ile fotoğraf çektirerek 
vatandaşa doğalgaz 
söz verenlerin bu 
sözünü tutmaları 
gerektiğini, belediye 
nin bu işin takipçisi 
olması gerektiğini 
hatırlattı.
MHP Grubu kuzey 
planları olarak bili
nen Küçük Kumla 

yönündeki arazilerin 
imara açılması 
konusunda yeni bir 
önerge verdiler. 
MHP önergesinde, 
AKP li belediye 
yönetimi tarafından 
kuzey planlarının 
rezerv planların 
içine. eklenmesi 
sonucu Anayasa 
Mahkypesi’nin 
bu koradaki kararı 
ile sür. nçemede 
kalan 'p mİ arın 
rezerv p nlardan 
ayrılarak teme 
konulman ı önerdi. 
Önerge, ir» .ar 
komisyonum 
na havale edildi. 
Konuşmalardan 
sonra Başkan 
Yılmaz, çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

UBDBBB9K
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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam ediyor

OKULUNUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri İle çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 

ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, «BAŞARACAĞIN’ der ve başanr.

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel .-513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12,tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4 YAŞ 
5 YAŞ

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

7.250
7.80Q

12.*3 *

12.300

12.300
12.300
12.300

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ozailek'in yapnrdıgı okul eğitime hazır
özdilek Alışveriş 
Merkezleri sahibi 
Hüseyin Özdilek 
tarafından yaptırılan 
Kız imam Hatip 
Lisesi inşaatı 
tamamlanarak 
eğitime hazır 
hale getirildi.
Karsak Deresi 
kenarında bulunan 
Özdilek alışveriş 
Merkezi karşısında 
yaptırılan Cevdet 
Aynur Mayruk Kız 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi inşaatı 
tamamlandı.
28 Eylül 2015 günü 
başlayacak olan 
2015-2016 eğitim 

ve öğretim yılına 
kapılarını 
öğrencilerine 
açacak olan 
okulda bahçe 
düzenlemesi ve 
son rutujlar 
tamamlanıyor. 
Yeni okula öğrenci 
kayıtları yapılırken, 
modern okulun çok 
kısa bir sürede 
tamamlanması 
dikkat çekti.
20 derslikli Kız 
İmam Hatip Okulu 
için okullar 
açıldıktan sonra 
resmi açılış 
töreninin yapılacağı 
öğrenildi

Sayfa 2Gemlik Körfez
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Sokak hayvanlarının ablası şikayetçi
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
bulunan sokak 
hayvanlarının 
gönüllü bakıcısı 
Binnur Toplu, her 
gün onlarca kedi ve 
köpeği doyurmaya 
devam ediyor. 
Bir süre önce 
Serbest Bölge’de 
işinden çıkarılan 
Binnur Toplu, dar 
imkanlarıyla ve 
çevreden yapılan 
yardımlarla kordon 
da yaşayan sağlık 
kontrolleri belediye 
veterinerleri 
tarafından yapılan 
sokak hayvanlarının 
karnını doyurmakla 
kalmayıp, onların

Ma nın küçült çalgıcısı ilgi topluyor
Küçük Kumla 
sahilinde turizm 
mevsiminin son 
günlerinin 
yaşandığı bu 
günlerde akşamları 
klarneti ile 
yoldan geçenlere 
müzik ziyafeti 
çeken 10 yaşındaki 
çalgıcı herkesin 
ilgi odağı oldu. 
Küçük Kumla’da 
bulunan çay 
bahçelerinin

koruyucu ablalığını 
da yapıyor.
Binnur Toplu, Emin 
Dalkıran Kordo nu’n- 
da bulunan merhum 
Dr. Nimet Ata 
Oğuz’un evinin ön 
kısmında belediye 
tarafından verilen 
barınaklarda doğum 
yapan kedi yavrula 
rımn sorumsuz bazı 
çocuklar tarafından 
öldürülmesinden 
şikayetçi.
Binnur Toplu, 
ailelere seslenerek 
çocuklarına sahip 
çıkmalarını istedi. 
Bazı çocukların kedi 
yavrularını boğarak 
öldürdüğünü 
söyleyen Toplu, “Bu 

yakınlarında 
kaldırıma oturan 
Kumla’nın küçük 
çalgıcısı Türk 
sanat müziği 
dalında klarneti ile 
çalarak söylediği 
şarkıları yoldan 
geçenlere kendisini 
dinletmesini 
biliyor.
Küçük yaşta büyük
ler kadar ustaca 
klarnet çalan 
Kumlalı küçük

sesleniyorum. 
Çocuklarınıza sahip 
çıkınız. Hayvan 
sevmeyen çocuk

kişiler benim 
boşluğumdan yarar
lanarak hayvan 
kulübelerine girerek

insanı da sevmez. 
Gelecekte topluma 
zararlı birer yurttaş 
olurlar." dedi.

yem doğmuş yav 
ruları vicdansızca 
öldürüyorlar. Bu 
çocukların ailelerine

çalgıcıya yazlıkçılar, 
memnuniyetlerini 
bahşiş vererek 
mutlu ediyorlar. 
Bazı yazlıkçılar, 
böyle yetenekli 
çocukların devlet 
tarafından 
müzik eğitimi 
verdirilmesi 
halinde geleceğin 
önemli sanatçıları 
arasına 
girebileceğini 
söylüyorlar.
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Bursadaki büyük 
yangın TBMM'de

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydan, 
geçen hafta Mudanya’da çıkan ve 50 

hektarlık alanın küle dönmesine neden 
olan yangını, soru önergesiyle TBMM’ye 

taşıdı. Aydın, yangının çıkış nedeni ve 
geç müdahale ile ilgili iddiaları Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 

vamtlamasım istedi.

SIRENA MARINE
Orhangazi’de bulunan Denizcilik ve Otomotiv & Raylı Sistemler 
alanlarında faaliyet gösteren fabrikamızın

• Otomotiv ve Raylı Sistemler Atölyesinde çalışacak tecrübeli veya 
tecrübesiz

ÜRETİM OPERATÖRLERİ

• Oto Boya mesleğinde Ustalık/Kalfalık belgesi olan

BOYA USTALARI
aranmaktadır.

İlgilenen adayların 08 Eylül 2015 Salı günü aşağıdaki fabrika 
adresine başvurmaları rica olunur.

Adres : Çeltikçi Mahallesi Hanyeri Mevkii Orhangazi
Telefon : 0224 275 76 00

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, verdiği 
önergede orman yangınının geç saatlere kadar 
sondürülemedıgıriı ve.müdâhalede çök geç 
kalındığını iddia etti. Yangın söndürme helikop 
terleri ve yangın söndürme uçaklarıyla ilgili 
ortaya atılan bazı iddiaları da soran Aydın, 
"2011 yılında yabancı bir firma Sağlık Bakanlığı 
îmn ambulans uçak ihalesinde yeterli görülme 
yip elenmişti. Garip, ama Sağlık Bakanlığı'nın 
yeterli görmediğini Orman Genel Müdürlüğü 
yeterli gördü! Bu firmanın Ormân Bakanlığı 
tarafından düzenlenen ihalede yeterli görülme 
sinin sebebi nedir?" dedi.
"Kiralanan yangın söndürme helikopterlerinin 
ve uçaklarının ücretlerinin’uçtukları saate göre 
ödendiği, bu nedenle daha fazla uçup para 
alabilmek için bu helikopterler ve uçaklar yan 
gın büyümeden uçuşa başlamadıkları doğru 
mudur?" diye soran Bursa Milletvekili şu soru 
lan yöneltti: "Milli kurumumuz ve gururumuz 
olan THK yangın söndürme helikopterleri ve 
yangın söndürme uçakları bulunmakta mıdır? 
THK uçakları varsa neden kullanılmamaktadır? 
Geçtiğimiz yıllarda THK yetkililerinin, 'Orman 
Bakanlığı'nın belirleyeceği bir fiyattan biz bu 
işi yapmaya hazınz' dediği halde ihalenin 
kendilerine verilemediği doğru mudur? 
Bursa’da yaşanan orman yangının çıkış ne 
deni nedir? Kaç hektar orman zarar görmüştür? 
Yangına İhbar alındıktan ne kadar sürede 
havadan müdahale edilmiştir? Geç müdahale 
yapıldığı doğru mu dur? Yangında zarar 
gören vatandaşların zararları nasıl tazmin 
edilecektir?"

SIRENA MARINE f <
Orhangazi’de bulunan Denizcilik ve Otomotiv & Raylı Sistemler 
alanlarında faaliyet gösteren fabrikamızın

Bakım bölümünde görev alacak

• MYO.EML,Teknik Liselerin Elektrik-Eİektronik bölümlerinden 
..mezun

• PLC ve otomasyon konularında uzman, bakım-onarım 
konularında minimum 5 yıl tecrübeli j

ELEKTRİK-ELEKTRONİK BAKIMCILAR
Paslanmaz bölümünde görev alacak

• MYO.EML,Teknik Lise okullarının Metal işleri bölümünden mezun 
ya da Kaynakçılık belgesi olan

ARGON ve GAZ ALTI KAYNAKÇILAR
aranmaktadır,
Adres : Çeltikçi Mahallesi Hanyeri Mevkii Orhangazi
Telefon : 0224 275 76 00
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BALIK LOKANTALARI
Balığın bol olması için kentsel atıkların deşaj 

edilerek denize verilmesi yanında, balık yasak
larına balıkçıların ciddi şekilde uyması gerekir.

Yasakların sürdüğü 4 aylık dönemde maale
sef kaçak avlanma bütün hızıyla sürdü.

Yasaklarla mücadele yapmakla görevli başta 
Sahil Muhafaza Bölge Komutanlığı, İlçe Jandar
ma Komutanlığı ve İl Tarım Orman Müdürlüğü 
ekiplerinin işlerini ciddi olarak yapmaları gere
kir.

Yapılan ihbarlar zamanında değerlendirilip, 
kaçak av yapan balıkçının teknesine ve ağlarına 
el konsa, o balıkçı bir daha kaçağa çıkamaz.

Yasalarda bu konuda ciddi cezalarla da des 
teklense, balıkçı bindiği dalı kesemez.

Önümüzdeki günler, palamut akınının Karade 
nizden Ege’ye geçit günleridir.

Bu dönem balıkçılların özlemle bekledikleri 
günlerdir.

Ardından lüfer ve çinokop gelecek.
İnşallah bu yıl balık bol olur da, biz de ağız 

tadıyla lüfer, çinekop ve palamut yeriz.
Tezganlarda hamsi 7 liraya düştü.
Düne kadar 15 liradan satılmaktaydı.
Palamutun yavrusu “Çingen Palamutu” adı 

verilen küçük palamutlar tezgahlarda görün 
meye başladı.

Ardından, Gemlik Körfezi’nin vazgeçilmez tadı 
tekir ve sankanat, istavrit, mezgit, kalkan gelirse 
vay sofraların haline...

Gemlik Marmara Denizin en güzele köşele 
riniden birinde olmasına karşın, balık lokantaları 
en az olan ilçesi.

Kurşunlu dan, Narlı Mahallesine kadar uzun 
bir sahil şeridimiz var.

Bu sahil şeridinde oturup, ağız tadıyla kaç 
denizi kenarı lokantasında balık yiyebiliyoruz.

Geçtiğimiz yıl küçük Kumla da içkili balık 
lokantalarına izin Hizmet Caddesinde verildi.

Yeni bir balık lokantası açmak isteyen, deniz
den 500 metre içeride, apartmanların altında 
balık lokantası açabilecek.

Olur mu?
Olmaz tabii. Bizim efendiler, içkiye karşılar ya, 

içki içinlere zevkle içki içmeleri için güzel balık 
lokantaları yatırmamak için, denizden 500 metre 
içerlerde lokantaya açılmasına izin çıkardılar.

Gitsıriier'Kenİiıefı orada ‘oa'ıİK'ıo'Karitası 
açsınlar, afiyetle de balık yesinler.

İskele Meydanı’nda birkaç balık lokanta 
sından başka, balık yenecek kaç mekan var?

Yok yok...
Sağda solda tek tük balık lokantaları açılıyor, 

onlar da zar, zor iş yapıyorlar.
Belediye yetkilileri istiklal Caddesi’nin tam 

arkasındaki Han Arkası Sokak’ta bulunan boş 
arsaları kamulaştırmak için mal sahiplerine teklif 
götürmüşler.

Balık lokantaları yapılacakmış oralara.
Bir mal sahibi ’burada balık lokantası olur mu1 

diye yakındı.
Ben de, olmaz diyorum.
Balık lokantaları yeni sahilde veya denize 

bakan kordonlarda olmalı.
Deniz ve balık bir bütündür.
Bunu denizi olmayanlar bizden iyi beceriyor.

Denizi sonradan görenler bu işten anlamıyorlar.

Türiye Emekliler 
Demeği Gemlik 
Şube Başkam Ömer 
Şimşek, gazetemize 
gönderdiği yafcilı 
açıklamada, 30-31 
Ağustos 2015 
tarihinde toplanan 
Başkanlar Kurulu 
gündemindeki 
konuları değerlen 
dirdi.
Şimşek, açıklama 
sında şu görüşlere 
yer verdi:
“2015 yılında 5510 
sayılı kanun gereği, 
SSK ve Bağkur 
emekli aylıklarına 
yapılan zamlar 
emeklilerin geçim 
koşullarında bir 
iyileştirme öngörme 
miştir. Buna karşın, 
Emekli Sandığı 
kapsamında olan 
emeklilere ise kamu 
çalışanları toplu 
sözleşmesiyle elde 
edilen haklar aynı 
şekilde uygulan 
mıştır. İki ayrı 
uygulama, emekli 
aylıkları arasında 
farklılığa neden 
olmuş, SSK ve 
Bağkur emeklileri 
altı aylık tüfe

artışına mahkum 
edilmiştir.
Görülmektedir ki, 
yüzdeli artışlar 
mevcut eşitsizliği 
katlayarak büyüt
mektedir. Bu neden 
le emekli aylıklarına 
eşitlikçi bir düzen 
getirecek şekilde 
seyyanen artışlara 
geçilmelidir. 1 Tem 
muz 2015 itibariyle, 
6645 sayılı kanunla 
SSK ve Bağkurdan 
aylık alanlardan 
1000 liranın altında 
olanlara 100 lira, 
1000-1100 lira arasın 
da aylık alanlara ise 
1100 lirayı geçme 
mek üzere 100 lira 
artış yapılmıştır. 1

Eylül 2015 İtibariyle 
memur emekli 
aylıklarına İse hiçbir 
ayrım yapılmadan 
100 lira artış uygula 
nacaktır. Bu İki artış 
sistemi, 2008 sonra 
sında aylıkları gide 
rek düşen SSK ve 
Bağkur emeklilerine 
yönelik ayrımcı bir 
uygulamaya dönüş 
müştür» Emekli t 
aylıklarında var öiari 
eşitsizliklerin ve 
2000 sonrâsı emekli 
oianlarm ayhkianh 
dakl kayıplarin 
giderilniesf âthaciylâ 
en kısa sürede yeni 
bir İNTİBAK yapılma 
lıdır. SSK ve Bağkur 
en düşük emekli aylı 
ğı giderek düşmüş 
ve 700-800 lira 
aralığında aylıklar 
bağlanmıştır. Emekli 
sandığı kapsamında 
olan memur emekli 
aylıklarında düşme 
tun olmaması ve 
yapılan artışlarla 
birlikte on düşük 
memur emekti aylığı 
Eylül ayı İtibariyle 
1515 liraya yüksel 
miştir. İşçi ve Bağ 
kurlu emeklilerin

taban ayhklanyla. 
memur emeklilerinin 
taban aylıkları 
arasındaki makas, 
Sosyal Sigortalar 
Tarihinde hiç görül 
medlk bir şekilde 
tam 2 katına çıkmış 
tır. Her şeyden önce 
bütün emekliler İçin 
ortak bir alt sınır 
aylığı getirilmelidir. 
Sosyal devlet bütün 
emeklilere eşit bir 
gözle bakmalıdır. 
Diğer taraftan, 
derneğimizce ülke 
gündemine ve 
seçim gündemine 
taşınan emeklilerin 
konut sorununun 
TOKİ proje ortakhğıy 
la çözülmesi 
hususunda, TOKİ 
tarafından sunulan 
iki çözüm önerisin
den biri olan Talep 
Örgütlenmesi 
formülü demeğimiz 
ce kabul görmüş 
ve halen 
şubelerimizce 
tercihen yürütülmek 
tedir. Bu konuda, 
TOKİ İşlemlerinin 
hızlandırılması için 
yetkilileri göreve 
çağırıyoruz."

SATIUK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80

DEVREN SATIUK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kütahya Seramik tarafından yıllar önce yaptırılan 
dev seramik bakımsızlıktan dökülüyor

BU GORUNTU
KUMLAYA YAKIŞMIYOR
Yaz aylarında on 
binlerce kişinin 
tatil yaptığı Küçük 
Kumla sahilinde 
bulunan ve 
yıllar önce 
Kütahya Seramik 
Fabrikasının 
yaptırdığı seramik 
ibrik ve seramik

kupanın durumu 
turizm beldesine 
yakışmıyor.
Yaklaşık 20 yıl 
önce Küçük Kumla 
İskelesine yakın 
bir alanda 
yaptırılan dev 
seramik ibrik ve 
kupa, Küçük

Kumla’nın 
sembolü haline 
gelmişti. 
Son yıllarda 
seramikleri 
dökülen ibrik ve 
kupanın belediye 
veya Seramik 
fabrikası 
tarafından

onarılmaması 
dikkat çekiyor. 
Her tarafındaki 
seramikleri 
dökülen dev 
ibriğin ya 
kaldırılması 
ya da yeniden 
düzenlenmesi 
isteniyor.

Özel okul teşvik başvur» sonuçları açıklandı
Özel okul teşvik 
başvuru sonuçları 
açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı tarafından özel 
okullarda eğitim 
görmek isteyen 
öğrencilere verilen 
özel okul teşvik 

eğitim desteği için 
başvuru sonuçları 
açıklandı.
23.07.2015 tarihli 
Resmî Gazete’de 
yayımlanan ZurtT- 
2016 Eğitim ve 
Öğretim Yılında Özel 
Okullarda Öğrenim 

Görecek Öğrenciler 
İçin Eğitim ve Öğre 
tim Desteği Verilme 
sine İlişkin Tebliğ’de 
yer alan okul 
türlerine gore 
toplam 230.000 
öğrenciye 2015-2016 
eğitim öğretim 

yılında geçerli olmak 
üzere eğitim ve öğre 
tim desteği verilmiş 
tir. 3 Eylül 2015 tari
hi itibariyle özel okul 
tercihi yapacak 
öğrencilerin puanları 
Bakanlığımızın 
http://ookgm.meb.go 

v.tr ve http://ıtıeb. 
gov.tr/ internet 
adreslerinde ilan 
edilmiştir. 4-10 Eylül 
2015 tarihleri ara 
sında ise öğrencile 
rimiz eğitim ve 
öğretim desteği 
kapsamında yerleş 

mek istedikleri özel 
okulları tercih ede 
ceklerdir.Milli Eğitim 
Bakanlığı 230 bin 
öğrenciye verilecek 
teşvik primi için 600 
binden fazla kişinin r 
müracaat ettiğini -bl 
açıkladı.

Ailemize katılmak ister misiniz?

tznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI 
fi 14440162 
l Vı / »İM (M, »TIR Mil 

HIWI ÜlflT KAFINIIOA
• • «kMMBİk • Mık

www.kofteciyusuf.com

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

http://ookgm.meb.go
http://%25c4%25b1t%25c4%25b1eb
gov.tr/
mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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WHlHEHn
Gemlik Belediye 
si’nin Sosyal 
Projeler Kapsamın 
da uygulamaya 
koyduğu, yardıma 
muhtaç insanlara 
yönelik tekerlekli 
sandalye ve sağlık 
cihazları dağıtımı 
sürüyor.
Belediye Encümeni 
kararı doğrultu 
sunda yüzde 91 
engelli 75 yaşındaki 
Yüksel Öner’de, 
akülü sandalyesine 
kavuştu.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Yüksel öner’in 
akülü sandalyesini 
oğlu Hüseyin Öner’e

teslim etti. lerini ileten Kadir
Yüksel Amca’ya Erol, sosyal projeler
geçmiş olsun dilek- kapsamında son

4 yıl İçinde yüzlerce 
kişiye akülü veya 
aküsüz sandalye 
dağıtımının yanı 
sıra, İşitme 
cihazı ve solunum 
cihazı dağıttıklarını 
hatırlatarak, 
bu projenin öne 
mine dikkat çekti. 
Herkesin bir 
engelli potansiyeli 
olduğuna dikkat 
çeken Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, Gemlik 
Belediyesi ve 
Encümeni İşbirliği 
ile destek ve 
hizmetlerin 
devam edeceğini 
vurguladı.

YDS giriş belgeleri 
erişime açıldı
YDS giriş belgeler 
T.C. kimlik 
numarası ve aday 
şifreleri ile ÖS 
YM’nin "https://a 
is.osym.gov.tr” 
adresinden 
edinilebilecek. 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (YDS) 
sonbahar dönemi 
giriş belgeleri 
erişime açıldı. 
ÖSYM'nin internet 
sitesindeki açıkla 
maya göre 13 Eylül* 
de yapılacak YDS* 
ye başvuran aday 
ların, sınavlara gire
cekleri bina veya

salonlara atanma 
işlemleri tamamlan 
dı. Sınav için 
giriş belgesi 
gönderilmeyecek, 
adaylar, sınava 
girecekleri yer 
bilgisinin 
bulunduğu giriş 
belgesini T.C. 
kimlik numaralan 
ve aday şifreleri ile 
ÖSYM’nin 
"https://ais.osym.g 
ov.tr” adresinden 
edinecek. Belgenin 
üzerinde adayın 
fotoğrafı, sınava 
gireceği merkez, 
bina, salon bilgileri 
bulunacak.

Genclerbirliği ümursnor İle karşılaşacak
Gemlik Gençler 
Birliği U.19 genç 
takımlar gurup 
maçlarının ilk 
yarısını kayıpsız 7 de 
7 yaparak 21 puan 
aldı ve lider olarak 
ilk yarıyı tamamladı 
ikinci yarının ilk 
maçında ilk 
müsabakası Umur 
sporla Cuma günü 
saat 17.30 da Gemlik 
sahasında yapılacak. 
Gemlik Gençler 
Birliği Başkanı Mahir 
Dağ sporcu ve 
teknik kodroyu 
şehirdışında olması 
nedeniyle telefonla 
arayarak tebrik etti 
ve takıma yemek 
ikramında bulundu.

Dağ, ikinci yarıda da 
genç kardeşlerimiz 
kendilerine ve 
Gemlik Gençler 
Birliği’ne yakışır 
sporun sosyalleşme 
dostluk centilmenlik 

çerçevesinde 
Gemliğimizi Bursada 
ve kısmet olursa iller 
arası müsabakalarda 
gerektiği şeklinle 
elden gelenin en 
iyisini yapacakla 

rından ve temsil 
etmekle gurur 
duydukları, Gemlik 
Gençliğinin gücünü 
ve potansiyelini en 
üst noktalara 
taşımak için her

türlü mücadeleyi ve 
katkıyı sunacakla 
rından emin 
olduklarını belirtti. 
Spporcu teknik 
kadro ve 
sponsorlarına 
taraftarlara teşekkür 
eden Gemlik Gençler 
birliği Başkanı Mahir 
Dağ, “Gemlik 
gençliğinin geleceği 
açısından yönetim 
ve teknik ekip olarak 
imkanlarının 
üzerinde mücadele 
ettiklerini, katkı 
sunduklarını ve 
bölgemizde Gemlik, 
Orhangazi, İznik 
ilçeleri dahil en çok 
müsabakalara 
futbolcu çıkaran ve 

guruplara katılım 
sağlayan ve 
gençlere destek olan 
Gemlik Gençler 
birliği kulubudür ve 
en çok desteğede 
Gemlik Gençler 
birliğinin 
ihtiyacı vardır 
spor ve sosyal 
fahyetlerimize 
devam noktasında 
acil desteklere 
ihtiyacımız oldu 
ğunu değerli büyük
lerimize ve gemlik 
kamu oyununa saygı 
ve sevgilerimizle 
duyuruyor sesimize 
kulak verileceğini ve 
gençliğe destek 
olunacağını 
umuyoruz" dedi.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KfiŞCDC B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

https://a
https://ais.osym.g
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK SPOR DAN DESTEK ÇaĞRISI
Gemlik Spor Yeni 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cumhur 
Aydın, bu yıl BAL 
liginde mücadele 
edecek olan Kırmızı 
Beyazlıların, her 
zamankinden daha 
fazla desteğe ihtiyaç 
duyduğunu söyledi. 
Bir süre önce 
anlaştıkları Teknik 
Direktör Beyhan 
Çalışkan, Yönetim 
Kurulu üyeleri Şükrü 
Deviren ve Sinan 
Aksoy ile birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Cumhur 
Aydın, BAL ligine 
katılım parasını 
yatıran Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Gemlik’te

başlayan spor 
yatırımları 
hamlesinin yanı sıra, 
başta Gemlik Spor 
olmak üzere tüm 
amatör spor 
kulüplerine yönelik 
destekleri adına da 
Refik Yılmaz’ı tebrik 
eden Cumhur Aydın, 

14 Eylül’de 
yapılacak olan 
Gemlik Spor gecesi 
için de Refik 
Yılmaz’ı davet 
ettiklerini açıkladı. 
Cumhur Aydın 
başkanlığındaki yeni 
Gemlik Spor 
yönetimini kutlayan 

ve başarılar dileyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Bursa Sporun uzun 
yıllar kaptanlığını 
yapan futbolculuk 
yaşamı başarılarla 
dolu olan Teknik 
Direktör Beyhan 
Çalışkan’dan da 

övgüyle bahsetti. 
Gemlik Sporun BAL 
liginde başarılı 
olması için Belediye 
olarak her türlü 
desteği 
sürdüreceklerini 
kaydeden Refik 
Yılmaz, bu konuda 
gelecek projelere de 
katkı koyacakları 
sözünü verdi. 
Gemlik Spor 
Başkanı Cumhur 
Aydın’ın destek 
çağrılarına da katkı 
veren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik Spor bizim 
Milli takımımızdır. 
Üst çatımızdır.
Amatör kulüplerimiz 
alt yapıdan futbolcu 
yetiştirmede 
önceliği Gemlik

Spora vermelidir. Biz 
tesisleşme, alt yapı 
ve diğer destekleri 
mizle her türlü 
İmkânı sunacağız” 
dedi.
Gemlik’teki tüm 
sanayici ve 
işadamlarının yanı 
sıra, sivil toplum 
kuruluşları, siyasi 
partileri ve 
vatandaşları da 
Kırmızı Beyazlılara 
desteğe davet eden 
Refik Yılmaz, “Birlik 
beraberlik içinde, 
kenetlenmiş olarak 
BAL ligine adım 
atalım. Hedefimiz 
olan 3. Lige hep 
birlikte çıkalım. 
Gemlik bu potansiye 
lini en iyi şekilde 
değerlendirmelidir” 
diye konuştu.

YENİ STADYUM ESKISEHIR MAÇIYLA ACILI YOR
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 190 
bin metrekare alana 
kurulan 45 bin kişilik 
yeni stadyumun 
Eylül ayının 27’sinde 
oyhâhacak Eskişe 
hirspor maçıyla 
açılacağını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Bursaspor Divan 
Kurulu Toplantısı’nı 
katıldı. Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi 
Muradiye Salonu’n 
da yapılan toplantı 
da konuşan Başkan 
Altepe, Acemler’de 
İnşa edilen ve 
dünyanın en iyileri 
arasında gösterilen 
stadyumun 27 
Eylül’de Bursaspor- 
Esklşehİrspor, 13

Ekim’de de Türkiye- 
irlanda milli maçına 
ev sahipliği 
yapacağını açıkladı. 
Boş bir haftada bir 
Avrupa takımını 
Bursaspor’la karşı 
karşıya getirmeyi de 
düşündüklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“İnşallah yeni 
stadyumumuzla 
birlikte yepyeni bir 
futbol anlayışı,

kültür doğacak" 
dedi.
’’Sonuna kadar 
Bursaspor’un 
arkasındayız” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın 
her alanda büyük 
imkanlara sahip 
olduğunu belirterek, 
şehrin tüm 
değerlerini sonuna 
kadar Bursaspor’un 

başarısı için kullana 
caklannı ifade etti. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin bu konuda 
elinden geleni 
yaptığını, milyonlar 
ca TL harcayarak 
inşa ettirdiği 
stadyumda bulunan 
90 adet kapının, 
onlarca locanın, 50 
bin metrekarelik 
işyerinin, kafeterya 
ve restoranların 

gelirlerini meclis 
kararıyla Bursa 
spor’a bıraktığını 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Bursaspor 
şampiyon olunca, 
Bursa da şampiyon 
oluyor. Bursaspor 
küme düşünce, 
Bursa da küme 
düşüyor. Biz isti 
yoruz ki Bursaspor 
çok iyi günler 
yaşasın, Türkiye’nin 
en popüler takımı 
olsun. Kasası denk 
olan, sıkıntı 
yaşamayan kulüp 
olsun. Dolayısıyla 
Bursa da iyi olsun. 
Takım 3 puan alınca, 
Bursa da puan alsın. 
Bunun için belediye 
yatırımlar yapıyor 
ama başta taraftar 
olmak üzere iş

dünyası da takımı 
sahiplenmeli. Yeni 
stadyumda 
satılmadık loca 
bırakılmamalı, kom
bine biletler 
tükenmeli. Bursa’da 
yaşayan, bu kentin 
ekmeğini yiyenler 
takımı sahiplenmeli. 
Herkes imkanı 
ölçüsünde 
buraya bir şeyler 
bırakmalı" 
diye konuştu.
Divan kurulu 
toplantısında 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan inşa edilen 
stadyumun tanıtım 
filmi de gösterildi. 
Başkan Altepe, 
divan kurulu üyeleri 
tarafından alkış 
yağmuruna tutuldu.

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

EN ÜZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
CÎİHOE DAVETİYE BASILIB^

Zengin çeşit ve kataloglarımızı 
görmeden karar vermeyin ... 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı

No : 5/A GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 B3

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

Firmamız bünyesinde çalışacak ... 
GIDA MÜHENDİSLERİ ve TEKNİKERLERİ 

aranıyor
Müracaatların CV ile birlikte şahsen yapılması rica olunur.

NAMLI ZEYTİNLERİ
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/BURSA

Tel: 0 541 416 26 54

SATILIK ZEYTİNLİK SATILIK ELEMANLAR
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

UMURBEVDE 
BAHÇELİ4+1MASRAFSIZ 

ŞÖMİNELİ-ÜÇTARAFI BAHÇELİ 
SAHİBİNBEN 

SATILIK LÜKS BAİBE 
0 535 37818 00

FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

.«^SSSSS

42_ yıllık tecrübemiz ife 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
1 SEVK İRSALİYESİ • 
! TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

DAVETİYE • 
TAKVİM & KİTgP • 

DERGİ & İLÂN • 
KARTVİZİT & KAŞE • 

EL İLANI & BROŞÜR • 
CİLT YAPIMI • 

İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 
ls®al Cad. Bm Sok. Bakır İptltt® ili 
Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK.
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Ağustos ayında fiyatı en fazla onun arttı
Tüketici fiyatları 
bazında ağustosta 
en yüksek fiyat artışı 
salatalıkta 
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 
salatalığı, fiyat 
artışında yüzde 
19,86 ile taze 
fasulye, yüzde 11,61 
ile yazıcı izledi. 
Ağustosta fiyatı en 
çok artış gösteren 
diğer ürünler 
arasında yüzde 9,64

ile şeftali, yüzde 9,11 
ile yurt içi bir hafta 
ve daha fazla süreli 
turlar, yüzde 8,88 ile 
sarımsak, yüzde 
8,39 ile dolmalık 
biber, yüzde 6,79 ile 
uçak bileti ücreti, 
yüzde 5,95 ile özel 
üniversite ücreti, 
yüzde 5,74 ile 
yumurta, yüzde 
5,63 ile hacca 
gidiş ücreti yer aldı. 
- En çok armut 
ucuzladı 
Geçen ay fiyatı en ürünlerin başındafazla düşen ise armut geldi.

Ağustosta bu 
ürünün fiyatı 
yüzde 19,43 azaldı. 
Bunu,yüzde 
11,41 ile kavun, 
yüzde 10,98 ile 
patates, yüzde 
8,81 ile üzüm, 
yüzde 7,37 ile kadın 
ceketi, yüzde 6,81 
ile erkek gömleği, 
yüzde 6,74 ile kadın 
ayakkabısı, yüzde 
6,72 ile erkek 
tişörtü, yüzde 6,70 
ile etek izledi.

Bayram öncesi endişelendiren gelişme
Kurban Bayramı 
öncesi yüksek 
seyreden et fiyatları, 
dişi ve gebe 
hayvanların kesime 
gönderilmesi 
endişesine yol açtı 
Kurban Bayramı 
öncesi yüksek 
seyreden et fiyatları, 
dişi ve gebe 
hayvanların kesime 
gönderilmesi 
sonucu hayvan 
yetiştirme 
kapasitesinin 
düşerek hem ülke 
ekonomisinin zarar 
görmesi hem de et 
fiyatlarındaki 
yükseliş eğiliminin 
devam etmesi 
endişesine yol açtı. 
Atatürk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet

Yıldız, yaptığı 
açıklamada, et 
fiyatlarının yüksek 
olmasında diğer bazı 
faktörlerin yanı sıra 
dişi ve gebe 
hayvanların kesime 
gönderilmesinin de 
etkin rol oynadığı 
uyarısında bulundu. 
Ülke ekonomisi 
açısından hem

Kurban Bayramı'nda 
hem de normal 
kesim döneminde 
erkek hayvanların 
tercih edilmesi 
gerektiğini 
vurgulayan Yıldız, 
bunun ekonomik 
bakış açısının yanı 
sıra dini ve ahlaki 
bir gereklilik 
olduğuna da dikkati

çekti.
-Hayvancılık için 
kritik dönem 
Yıldız, üreme 
açısından verimli 
dişi hayvanların, 
Kurban Bayramı 
öncesi et fiyatlarının 
yüksek seyretmesi 
nedeniyle kesime 
gönderilmesinin, 
hayvan varlığı

açısından tehdit 
oluşturacağını ifade 
ederek, şöyle devam 
etti:
"Talebin artması, 
arzın azalması 
nedeniyle et 
fiyatlarının patlama 
yaptığı bu dönemde, 
gebe hayvanlardan 
doğacak yavrunun 
yeniden büyüyüp 
kesim çağına kadar 
olgunlaşması 
ekonomik açıdan 
önemli. Ete talebin 
fazla olduğu bu 
dönemde hayvan 
sayısının 
düşmemesi için 
gebe hayvanların 
kesilmemesine 
özellikle dikkat 
edilmesi lazım. Dişi 
ve gebe hayvan 
kesimleri, hayvan 
yetiştirme 

kapasitesini 
düşürdüğünden 
ülke ekonomisini 
olumsuz yönde 
etkilemekte, 
bu da et fiyatlarının 
yükselmesinde 
etkin bir rol 
oynamaktadır. " 
Prof. Dr. Ahmet 
Yıldız, dişi 
hayvanların gebelik 
durumlarının 
tespitinin oldukça 
zor olduğunu, çoğu 
zaman deneyimli 
besicilerin dahi 
bunu 
belirieyemediğini 
vurgulayarak, 
kesime gönderilecek 
dişi hayvanların 
öncesinde mutlaka 
veteriner 
kontrolünden 
geçirilmesi 
gerektiğini söyledi.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 3-*3 10 28

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 3o 60
Yenikapı (212) sıe 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20

। Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262)655 60 31

__________ OTOBÜS___________
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5T316 37
Mogaz , 513 75 58
Erğaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 bo 00
Akçagaz ! 514 88 70
Totalgaz 514 17 qq

Akcan Petrol
MAR-PET JS 33
Tuncay Otogaz 013 16 45
Beyza Petrol a-13 01 03

R 
E

PamukUlo 512 OO 25
DENİZ UÇAÖI S1 3 66 1 3
Pegasus Alun Is Seyahat 614 S3 e 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm S1 3 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
KanberoQIu-Esadag 614 46 4 0
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 O1 S3

H HASTANELER

R 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. . 514 so 88

TAKSİLER

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5266 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMÜKSlNfMAGÜNİÜĞÜ

VENÜS SİNEMASI
ant-man(3d türkçe): 
11:30-14:00-16:00-

18:00-20:00 
Kaglttan'Keıta'fıJİI)- 

18:30-17:30-20:00 
siccinî:15:30 

kanlı tatil: 12:00-14:00- 
15:45-17:30-20:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfeza =====

hmk

Y> YİĞİT İNŞAAT
SH

^^YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 
Üstiin 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

Ri
Is

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

i

MI LT O N
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez fi wıh
PiuMist +l)i Performans IO yll
Süten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Canh fyıpn- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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Me^NUNiysT. 
KALİTE VE 

ÖVGÜN FİYAT 
bIzpsm. 

KEYFİNİ ÇIKARMAK 
sİzpsn.

• ÖZEL HAVUZ
• OTOPARK
• KLİMALI ODALAR
• ÇOCUK PARKI
• SICAK SU

KİLO İLE KÖFTE - ET ŞARKÜTERİ 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI VE 

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR
Armutlu Yolu Üzeri Küçük KUMLA 

Rezervasyon Tel: 0 224 538 70JÇ

YENİLENEN q HAVUZ BAŞI PUB CAPE
YÜZÜMÜZLE DÜĞÜN - NİŞAN VE
■7/24 • DOĞUM GÜNÜ

• ORGANİZASYONLARI J
HİZMET w

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

FATURA - SEVK İRSALİYESİ • TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM ■ KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA • KUPA • PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 837 Eylül 2015 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığına 235 başvuru yapılırken, 1 Kasım seçimlerine 167 kişi başvuruda bulundu..

Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış
KORKMUYORUZ...

Adli yıl ilk kez 72 yıllık geleneğini bozarak 
resmi tören olmadan açıldı.

Bunun nedeni geçen yıl yapılan resmi 
törenlerde konuşan Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasını 
uzatması ve iktidarın hukuk üzerindeki baskıla 
rina sert tepki göstermesi üzerine o günlerde 
Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
konuşmaya tepki gösterip salonu Cumhur 
başkanı Abdullah Gül İle birlikte terk etmesin 
den sonra çıkarılan bir kanunla, Adli Yılın 
başlangıcında törene yapılması yasaklandı.

Devamı sayfa 4’de

7 Haziran milletvekili 
genel seçimlerinden 
3 ay sonra 1 Kasım 
tarihinde yapılması 
kararlaştırılan mil
letvekili erken seçim
lerine Gemlik 
AKP’den Mehmet 
Kaptan ve Murat 
Çakır aday adayı 
oldu.
7 Haziran 
seçimlerinde AKP 
Bursa milletvekilliği 
aday adaylığına 235 
kişi başvururken, 1 
Kası m'da yapılacak 
olan seçimlerde 
aday adayı sayısı 
167 ye düştü.
1 Kaşım günü

Mehmet Kaptan

yapılacak olan mil
letvekili seçimlerine 
Gemlik’ten eski AKP 
llça Başkanı Necdet 
Yılmaz, Nurettin 
Avcı, Hab i be Oral, 
Mehmet Kaptan, 
Murat Çakır, Gökay

Murat Çakır

Bilir aday adayı 
olurken, 1 Kasım 
seçimleri için aday 
adayı sayısının 2 ye 
düşmesi Haziran 
seçimlerinde AKP nin 
beklediği sonucu 
alamamasına

bağlanıyor.
Necdet Yılmaz ve 
Nurettin Avcı gibi 
AKP kadrolarında 
bilinen isimlerin 1 
Kasım milletvekili 
seçimlerinde 
aday adayı olmaması 
bu seçimlere karşı 
olan ilgisizliğin 
göster/ esi olarak 
yorum! iniyor.
167 AKi fday adayı 
araş  indi, "ağlık 
Bakanı M met 
Müezzine. •, Çalış 
ma ve Sosyal Güven 
lik Bakanı Faruk 
Çelik’in yer alması 
dikkak çekiyor 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km I 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii I

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim’ 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her uman özveri İle çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

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

İspatlar, engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM* der ve başarır.

4 YAŞ 7.250
5 YAŞ 7.800
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NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığına 235 başvuru yapılırken, 1 Kasım seçimlerine 167 kişi başvuruda bulundu..

HKP’nin aday aday sayısı azaldı
7 Haziran günü yapılan 
milletvekili seçimlerinde 
Bursa'da AKP'ye 235 
aday adayı başvuruda 
bulunurken, 1 Kasım 
günü yapılacak olan 
seçimlerde aday adayı 
olmak için 167 kişi 
başvuruda bulundu. 
AKP Bursa İl Başkanı 
Cemalettin Torun, Bursa 
da yaptığı basın açıklama 
sında, 1 Kasım 2015 
günü yapılacak olan mil
letvekili seçimleri için 
adaya adaylığı başvuran 
ların sona erdiğini, 
başvuruda bulunan 
erkek aday adaylarından 

5 bin, kadın aday 
adaylarından 2 bin 500 
lira alındığını, engelli 
vatandaşlardan 
herhangi bir ücret 
alınmadığını söyledi. 
Zeki Eker, Selim 
Yedikardeş, Salih 
Başparmak, Bennur 
Karaburun'un yanı sıra 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu da 
Bursa'dan milletvekili 
aday adaylığı için 
başvurduğunu belirten İl 
Başkanı Torun, milletve 
kili Önder Matlı'nın 
müracaatta bulunmadığı 
açıkladı.

SIKINTILI BİR DÖNEM 
GEÇİRİYORUZ...
AK Parti Bursa İl Başkanı 
Cemalettin Torun, "Sıkın 
till bir seçim takvimi 
yaşıyoruz. 12 Eylül’de bir 
kongremiz var. O yüzden 
genel merkezimiz geçmiş 
seçimlere göre müracaat 
lan kısa tuttu. Şu anda 
seçimlerin yenilenmesi 
söz konusu. Genelde bir 
seçim olduğunda 
adaylarda değişiklik 
öngörülür ve buna göre 
de aday adaylarında 
yoğunluk olur. Ancak 7 
Haziran’ın üzerinden 
henüz 3 ay geçti. Anaya 

sa gereği seçimlerin 
tekrarlanması söz konu 
su olduğu İçin 7 
Hazirana göre 
başvuruların daha düşük 
olmasını bekliyorduk. 
Ama yine de bizim 
umduğumuzdan fâzla bir 
teveccüh var” dedi. 
Torun, "Müracaat edenler 
arasında çok sürpriz İsim 
ler yok. Bizim tanıdığı 
mız, zaten kamuoyu 
tarafından bilinen İsimler 
var. Onların dışında 
sürpriz diyebileceğimiz 
isimler Bursa’dan yok" 
seklinde konuştu.
Öte yandan, Gemlik’ten 7

Haziran seçimlerinde 6 
kişi milletvekili için aday 
adayı olurken, 1 Kasım 
2015 günlü yapılacak 
seçimler için 2 kişinin 
başvurduğu öğrenildi.

CHP DE 
DEĞİŞİKLİK YOK 
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) seçime aynı 
kadroyla gireceği için 
başvurularda değişiklik 
olmazken, Milliyetçi 
Hareket Partisi'nden 
(MHP) Bursa milletvekili 
aday adaylığına 30 
kişinin müracaat ettiği 
açıklandı.

GftZİHO SO KftKTfl KÜRSÜ H SESLERİ PAN İ K VftRftni
Cumartesi gecesi 
saat OO.oo sıraların 
da Demirsubaşı 
Mahallesi Gazino 
Sokak’ta ard arda 
patlayan kurşun 
sesleri polisi alarma 
geçirdi.

Adını öğreneme 
diğimiz bir genç 
Gazino Sokak’tan 
geçerken yanında 
bulundurduğu 
tabancasını 
çıkararak ard arda 
ateşledi.

Silah sesleri çevrede 
paniğe neden 
olurken, bölgedeki 
polisler olay yerine 
şevk edildi.
Tabancalı kişi 
giderken yeniden 
tabancasını

ateşleyerek yaya 
olarak kaçmayı 
başardı. Polisler 
kişiyi yakalamak için 
arkasından havaya 
ateş etmesine 
karşın, meskun 
mahalde silahla ateş

eden kişiyi 
yakalayamadı. 
Bu arada seken 
kurşunlardan birinin 
küçük bir çocuğun 
yaralandığı ve 
112 Acil 
Ambulansıyla

Devlet Hastanesine 
kaldırıldığı 
öğrenildi.
Havaya kurşun 
yağdıran kişinin 
kimliğinin 
tespit edildiği 
öğrenildi.

Bursa Huzurevi sakinlerini misafir ettiler

Gemlik Lions tan anlamlı ağırlama
Gemlik Lions 
Derneği Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Huzur 
Evi’nden yaşlıları 
Gemsaz'da Konak 
Sea Garden de 
ağırladı.
Yaklaşık 100 kişinin 
katıldığı davette, 
Lions ailesinin 
yaptığı ikramlar 
canlı müzik

eşliğinde misafirlere 
sunulurken, 
unutulmaz bir 
güne imza atıldı. 
Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Ercüment Ozekin 
yaptığı konuşmada, 
geleneksel hale 
getirdikleri huzurevi 
aktivitesini bu yıl da 
gerçekleştirmenin 
mutluluğunu

paylaştıklarını 
belirtirken, 
önümüzdeki 
yıl da aynı 
şekilde buluşmak 
arzusunu olduğunu 
söyledi.
Değişik bir gün 
geçiren huzur 
evi sakinleri 
mutlu bir 
şekilde Gemlik'ten 
ayrıldılar

Liseli gençler Kumla yı şenlendiriyor
Akşam saat
lerinde 
Kumla’da 
sahil turuna 
çıkan 
yazlıkçılar, 
yol 
kenarında 
müzik yapan 
gençleri 
dinliyor ve

eğitimlerine 
destek için 
bahşiş 
veriyor.
Kumla 
sahillerinde 
sayıları 
giderek artan 
gençler ilgi 
topluyorlar.
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Kiralık otomobilde infaz
Bursa'da otomobil 
içerisinde yaşanan 
kavga kanlı bitti. 
Olay, merkez 
Yıldırım İlçesi 
Duaçınarı Mahallesi 
Kurtul Sokakta mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sürücü 
Aşkın Kızıl kaya (31) 
ile bir arkadaşı 
kiraladıkları 16 NEK 
plakalı otomobille 
seyir halinde ilerler 
ken tartışmaya 

başladı. Bu sırada 
yan tarafta oturan 
şüpheli, tartışmanın 
büyümesinin 
ardından silahını 
çıkartarak, Kızılkay 
a'ya 2 el ateş etti. 
Otomobil seyir 
halindeki bir araca 
çarparak durdu. 
Katil zanlısı, araçtan 
bir poşet alıp, 
kayıplara karışırken, 
Kızılkaya olay 
yerinde hayatını 

kaybetti. Olay 
yerinde yapılan 
incelemenin 
ardından Kızılka 
ya'nın cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı.
ölen Kızılkaya'nın 
poliste hırsızlık 
suçundan kaydı 
bulunduğu öğrenil 
di. Polis, kaçan 
şüpheliyi bulmak 
için tahkikat 
başlattı.

Kazadan sonra çıkan kavgada kan alttı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, trafik 
kazasından sonra 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ağaç İşleri 
Mobilya Sanayi 
Bölgesi’nde bir 
işyerinden çıkan 
Burak Ş. idaresin 
deki 16 KMP 34 
plakalı özel otomobi 
le arkasından gelen

I.A. yönetimindeki 
motosiklet arkadan 
çarptı. Aralarında 
tartışma çıkan 
sürücüler kavga 
etmeye başladı. 
Motosiklet sürücü 
sü 19 yaşındaki I. A. 
üzerindeki bıçakla 
Burak Ş.’yi 
bacağından yarala 
yıp olay yerinden 
yaya olarak kaçtı. 
Burak Ş., özel araçla

İnegöl Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Yaralıyı acil servise 
getiren özel otomo
bil sürücüsü ise 
hemen hastaneden 
ayrıldı. Kaçan 
motosiklet sürücüsü 
akşam üzeri emniyet 
ekiplerince yakala 
nırken, olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Ahırdan uyuşturucu çıktı
Bursa’da jandarma 
ekiplerinin, Mustafa 
kemal paşa ve 
Orhangazi ilçelerin 
de yaptığı uyuşturu 
cu operasyonunda 
12 kilo 865 gram 
kubar esrar ve 423 
kök kenevir ele 
geçirildi. Bursa İl 
Jandarma

Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları netice 
sinde Mustafa kemal 
paşa ilçesi, Aralık 
Mahallesinde 
M.B.’nin (57) uyuş 
turucu ticareti yaptı 
ğı bilgisine ulaştı, il 
Jandarma Komu 
tanlığı İstihbarat

Şube Müdürlüğü ile 
M ustafakemal paşa 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
nin düzenlediği 
operasyonda M.B.’ye 
ait kiler ve ahır 
içerisinde yapılan 
aramada 12 kilo 600 
gram kubar esrar, 
bahçede yapılan ara

mada ise ekili 
vaziyette 320 kök 
kenevir ele geçirildi. 
İfadesinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
M.B., tutuklandı. 
Orhangazi İlçesi, 
Akharem 
Mahallesinde 
N.G.’nin (48) de 
uyuşturucu ticareti 

yaptığı bilgisine 
ulaşan ekipler 
operasyon başlattı. 
Şüpheliye ait 
kahvehane ve 
tarlada yapılan ara
mada 265 gram 
kubar esrar, 103 kök 
kenevir ile kenevir 
bitkilerinin bakımını 
yapmak maksadıyla 

kullanılan 1’er adet 
kese^, mala, çapa, 
hass&H tartı ve 20 
metre -'uzunluğunda 
su horl. W «.ele 
geçirild 1' M desinin 
ardındır zdliyeye 
sevk edii r N.G., 
tutuksuz? :■ gılan 
mak üzerç, Srbe'st 
bırakıldı. 1,

Ayrşre
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜYli 

ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KORKMUYORUZ
O günden sonra Cumhurbaşkanı olan Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Köşkü olan 
Çankaya’yı terk edip, yaptırdığı Ak Saray’a 
yerleşti.

AKP iktidarının Erdoğan’ın başbakanlığı 
süresince yarı üzerindeki baskılarını arttırdı.

Çıkarılan özel yasalarla HSYK yandaş hale 
getirildi.

Hukukun ayaklar altına alındığı, rejimin 
giderek tek adamın emrine geçti bir dönem 
yaşıyoruz.

7 Haziran seçimleri RTE’nın ülkeyi başkanlık 
sistemini sokma girişimleriydi.

Ama halk buna izin vermedi.
AKP ye hükümet kurma yetkisi veren Ak 

Saray, adeta hükümetin kurulmaması yeniden 
seçime gidilmesi stratejisini uyguladı.

Ve Türkiye 1 Kasım’da seçime gidiyor.
Önceki gün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 

Başkanlığı Adli yılın açılışını Ankara da kendi 
merkezlerinde kutladı.

Adli yılın TBB tarafından açılışın kutlanması 
Anıtkabir yürüyüşüyle başladı.

Feyzioğlu, Anıtkabir’deki Anı Defteri’ne 
“Yolumuz akılcı, bilimci Atatürk yoludur” diye 
yazdı.

Barolar Birliği Başkanı, Adli Yılın açılışında 
yaptığı konuşmada, çok önemli mesajlar verdi.

İktidara ve ülkeyi tek adam olarak yönetmek 
isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’a 
'Korkmuyoruz" diye haykırdı.

"doğruları en saygılı ifadelerle söylediğimizde 
bile duymaya tahammül edemeyen kifayetsiz 
muhterisler, 72 yılık adli açılış yılı töreni 
geleneğini mevzuattan kaldırdı.” diye başlayan 
Fevzioğlu, Yargıtay’ın, Danıştay’ın muktedir 
baskısına oyun eğdiğim söyledi.

TBB Başkanı konuşmasında yüksek yargı 
kurumlarının hakimlerine “Ankara da hakimler 
var” demeleri gerektiğini ancak bunu 
yapamadıklarını söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşma 
sında önemli bulduğum bazı bölümleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

“Biz sana boyun eğmiyoruz. Türkiye de 
avukatlar var. Dünya tarihinin baskı baskı 
dönemlerinde en sıradan insanların devleştiği, 
süslü, sırmalı nice kıyafetlerin ise eylem ve 
işlemleriyle o koltuklarında küçük kaldıkları 
örneklerle doludur.

İktidarlar binlerce kilometre yol yapabilirler, 
iktidarlar binlerce kilometre köprü, tren yolu 
döşeyebilirler. Bildikleri her toprak parçasını 
kentsel dönüşümle gökdelene çevirebilirler. 
Ancak, iktidarları tarihe altın harflerle yazdıracak 
olan diktikleri binalar değil, adaletli olup 
olmadıklarıdır. İktidarın yaratmak istediği korku 
devletine karşı en etkili panzehir konuşmaktır.

İşte burada biz bugün haykırıyoruz. Sizden 
korkmuyoruz. Umutluyum, çünkü birlikteyiz. 
Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesi mutlaka 
kazanacağız.

Varsın dikensiz gül bahçesi rüyaları gören 
despotlar, bizden rahatsız olsun. Varsın dikensiz 
gül bahçelerinde gül koklamak isteyen sultanlar, 
bizi istemesin.

Biz milletimizle, halkımızla, toplumumuzla el 
ele Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini 
kurmaya kararlıyız. Bize yorulmak haramdır”

Bir televizyon 
kanalında 
yayınlanan “Evim 
Şahane” adlı pro
gram ile Gemlik 
Belediyesinin adı 
kullanılarak SMS ve 
sesli aramayla

dolandırıcılık 
yapıldığı iddia edil
di. Gemlik Belediye 
sinden, elektronik 
posta ile vatandaş 
lara gönderilen bildi 
rim de şu görüşlere 
yer verildi:

“Son günlerde bir 
televizyon kanalında 
“Evim Şahane” 
isimli program İle 
Gemlik Belediye 
mlzin İsmi kullanıla 
rak SMS ve sesli 
aramayla dolandın

cıhk yapılmak 
istenmektedir.
Vatandaşlarımızın 
bu tür mesaj ve 
sesli aramalara 
itibar etmemesi 
önemle duyurulur.”

Sahil Düzenleme çalışmaları, tepkilere karşın Çay Bahçelerine kadar geldi...

KUMU MHİ1İHDE UtlM SIILMI »MYOII
Yaz mevsiminin son 
günlerinin yaşandığı 
Küçük Kumla sahilin 
de, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nce 
sezon başında 
yapımına başlanan 
Sahil Düzenleme 
çalışmaları sırasında 
yapılan kazılarda, 
kanalizasyon 
boruları kırılınca, 
gezi yolunu lağım 
suları bastı.
Büyük Kumla 
sınırından Küçük 
Kumla sahilindeki 
dereye kadar olan 
bölümde, Salih 
Düzenleme projesi 
yaptıran Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
projeyi ihaleye 
çıkardı. Haziran 
ayında başlayan 
çalışmalar, yaz 
mevsiminin 
başlamasına karşın 
durdurulmadı.
Kumlahların, halkın 
ve esnafın büyük 
tepkisini çeken 
çalışmaların yaz 
sonuna bırakılması 
istemi kabul edilme 
yerek, Temmuz ve 
Ağustos aylarında 
inşaat çalışmaları 
devam etti. 
Bir yandan kazı ve 
inşaat çalışması 
sürerken, öte 
yandan yazlıkçılar 
dev dozerlerin göl
gesinde denize

girdiler.
Küçük Kumla 
sahilindeki çay 
bahçelerinin 
önlerine kadar gelen 
çalışmalar nedeniyle 
yolların kazılması 
sırasında bazı 
yerlerde kanalizas 
yon boruları patladı. 
Tuvalet pislikleri 
yollara taşarken, 
kırılan, PVC boruları 
naylon torbalarla 
sararak bypas 
yaptıkları görüldü. 
Yazlıkçılar, kazı 
yapılan alanlara 
sandalye koyarak 
akşam saatlerinde 
yoldan gelip geçeni 
izledi. Kumla sahil 
bandında

çalışmalar ve yazlık ilginç görüntülere 
çıların tutumları neden oldu.

SATIUK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

O 532 254 24 80
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Sıcaklıklar düşüyor
Ülke genelinde 
sıcaklıklar Eylül 
ayına göre çok 
yüksek seyrediyor, 
Doğu kesimlerde 
kısa süreli sağanak 
yağmur var. Yeni 
haftada ise Batı kes* 
imlerde hava birden 
serinleyecek ve son* 
bahar etkisini 
hissettirmeye 
başlayacak. 
Türkiye'nin beş 
büyük kent 
merkezinin hava 
koşullarına gelince: 
İstanbul'da 35 
dereceyi bulan 
sıcaklık Pazartesi 
günü 7 derece 
birden düşecek ve 
yağış görülecek. 
Sıcaklık Pazartesi 
28, sah 26 dereceye 
inecek. Ankara da 
açık ve çok sıcak, 
34 derece. İzmir'de 
zayıf rüzgarla sıcak 
çarpması tehlikesi 
sürüyor, sıcaklık 
gölgede 37, güneşin 
altında ise 40 
derecenin üzerinde. 
Bursa güneşli 37 
derece. Antalya'da 
nem oranı tekrar 
artışa geçiyor. 
Hissedilen sıcaklık

38 dereceye 
çıkacak.Marmara 
çok sıcak, Edirne 
40, Balıkesir 38, 
Sakarya 36 derece. 
Pazartesi ise hava 
koşuluları birden 
değişecek, sıcaklık 
26*27 dereceye 
inerken, Pazar 
geceye doğru 
KIrklareli ve 
Edirne'de gök 
gürültülü yağmur da 
bekleniyor.
İç Anadolu'da güneş 
gün boyunca 
görülüyor. 4 gün 
daha sıcaklık çok 
yüksek gündüz 35 
dereceye yakın. 
Geceler ise soğuk 
oluyor, Sivas'ta 13, 
Niğde'de 15 derece. 
Salıya kadar yağış 

yok.
Ege'de Öğle 
saatlerinde zayıfla 
yan rüzgar ve 
güneşin etkisiyle 
hava yazın olduğu 
kadar bunaltıcı. 
Gölgede Manisa ve 
Denizli 39, Bodrum 
37 derece, güneşin 
altı ise 45 dereceye 
yakın. Önümüzdeki 
Salı günü ise hava 6 
derece birden 
serinleyecek.
Akdeniz'de nem 
oranı artıyor, 
sıcaklık sahillerde 
37*38 derece 
hissediliyor. İsparta 
ise 34 derece.
Güneydoğuda 
sıcaklık 35-36 
derece ama 
Diyarbakır, Mardin 

çevrelerine yağmur 
geçişleri var. 
Doğu Anadolu'da 
Erzurum 28, Malatya 
33, Van 26 derece. 
Malatya-Elazığ 
tarafında yağış 
kesilecek ama 
Erzurum, Kars, Van, 
Hakkari boyunca 
devam edecek. 
Karadeniz'de 
gündüz zayıf 
rüzgar, yüksek 
sıcaklık ve nem 
bunaltıyor. Bolu 35, 
Samsun 30, Trabzon 
28 derece. Sadece 
Tokat, Artvin, 
Gümüşhane 
çevrelerinde yağış 
var. Hafta başt batı 
Karadeniz'den 
başlayarak sıcaklık 
düşecek.

Siyah İncir 
Üreticinin Yüzünü 

Güldürüyor

Bu yıl açılış fiyatı 6 
lira olan Bursa 
siyah inciri çiftçinin 
yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. 
Bursa'nın meşhur 
siyah inciri, 
fiyatıyla üreticiyi 
sevindirdi. Sezona 
6 liradan başlayan 
ve fiyatı 10 liraya 
kadar çıkan siyan 
incir şu an 4 liradan 
satılıyor. Geçen yıl 
bu zamanlarda incir 
fiyatının 2 liraya 
kadar gerilediğini 
ifade eden 
üreticiler th'rîrin hu 
yıl altın sezonunu 
yaşadığını söyledi. 
Osmangazi ilçesi 
Aksungur Mahalle 

si'nden incir üretici 
si Turgut Sağdıç, 
"İncir bu yıl altın 
sezonunu yaşıyor. 
İncir yaklaşık 30-35 
yıldır yurt dışına 
ihraç ediliyor. İlk 
defa bu fiyatları 
gördü. Fiyatların bu 
kadar yüksek olma 
sının sebebi ise bu 
sene incirin az 
olması. Bu yıl incir
lerde yüzde 50'ye 
varan dökülmeler 
oldu. Bu da 
fiyatların yüksek 
seyretmesine sebe
biyet verdi. Biz 
üretici olarak 
fiyatların her zaman 
böyle sey retmesini 
istiyoruz" dedi.

। Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI
l / 1*11" CM, »TIR PtfMIl 
> Httll UlIlV KAFINI10A

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında, 
yayımlanmaktadır.

www.kofuelyutuf.eom

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofuelyutuf.eom
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2015 KYK yun hasııuru sonuçlan açıklandı!
2015-2016 Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'nun 
(KYK) yurtlarında 
barınma talebinde 
bulunan öğrenci 
adayların başvuru 
sonuçları açıklandı. 
Lisans ve ön lisans 
öğrencilerinin devlet 
yurtlarında ücretsiz 
ikamet edeceği 
yurtlar için KYK yurt 
sonuçları 
http://kyk.gsb.gov.tr/ 
adresinden erişime 
açıldı. Burs ve kredi 
başvuruları ise, yurt 
başvuru ve kayıt 
işlemlerinin 
sonlanmasının 
ardından, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu’nun 
belirleyeceği tarihler 
arasında yapıla 
çaktır. KYK'ya bağlı 
yurtlarda herhangi 
bir yüksek öğretim 
kurumunu yeni 
kazanan ya da 
öğrenimine devam 

eden öğrenciler 
ikamet edebiliyor. 
2015-2016 öğretim 
yılında Lisans 
Yerleştirme Sınavına 
girerek ilk defa her 
hangi bir yüksek 
öğretim programına 
girmeye hak 

kazanan hazırlık ve 
1. sınıf öğrencileri 
ile herhangi bir 
yükseköğretim 
kuruntunda 
eğitimine devam 
eden ara sınıf 
öğrencilerinin KYK 
yurdu başvuru 
sonuçları, KYK'nın 
resmi sitesinde 
yayınlandı. 
KYK yurtlarında 
kalan öğrenciler yurt 
ücretlerini düzenli 
olarak yatırmak 
zorunda. Herhangi 
bir usulsüzlük ya da 
ücret yatmadığı 
zaman öğrenci, yurt
tan ihraç ediliyor. 
KYK Yurt

başvuruları 
esnasında ayrıca 
depozito Ücreti de 
alınıyor. KYK 
Yurtücretleri yaz 
aylarında da 
yatırılmaya devam 
ediliyor.
KYK yurtlarında 
kalan Öğrencilere 
barınmanın yanı sıra 
yemek yardımı da 
yapılıyor, öğrenciler 
yemek ücretlerini 
kendileri öderken 
devletin kahvaltı ve 
akşam yemekleri 
İçin verdiği maddi 
destekten de 
yararlanıyor.
Önceliği olanlar için 
öncelik belgesi

Son 6 ay içinde 
çekilmiş 4 adet 
Vesikalık fotoğraf 
Ebeveyni %40 ve 
üzeri engelli 
olanların tam teşek 
küllü hastaneden 
alacakları rapor 
Kayıt, kimlik, yurt 
Ücreti ve depozito 
ücreti makbuz/ 
dekontu 18 yaşından 
küçükler için Aile 
İzin Onay Belgesi 
Aynı öğrenim 
döneminde yüksek 
öğrenime başlayan 
kardeşe ait öğrenci 
belgesi (Kayıt tari
hinden itibaren 1 ay 
içinde ibraz edilmesi 
gerekiyor.)

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KflŞCDC B€KL€M€K YC™
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ÎMOK EmMEUL.

EH ÖZEL ve GÜZEL GÜHIERİNİZ İÇİN..

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Zengin çeşit ve kataloglarımızı p■■■ r n m |||||Q 
görmeden karar vermeyin... llULEll MJHNd 
H®ts» « ■ SB1

http://kyk.gsb.gov.tr/
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fiyaılar patlaJı! Pazarıia kurhanlık cot, alıcnok
Geçtiğimiz yıl 3 bin 
500 liraya satılan 
danalar bu yıl 4 bin 
500 liradan alıcı bek* 
liyor. Hal böyle 
olunca da kurbanlık 
almak için pazara 
gelen vatandaşlar eli 
boş dönüyor. Bu yıl 
kurbanlık fiyatlarının 
yükselmesinin en 
büyük sebebi et 
fiyatlarının artması.

12 BİN LİRAYA 
ÇIKIYOR 
Zamlanan kurban 
hklara vatandaşlar 
bakmakla yetiniyor. 
Bu yılkı kurban 
pazarlarında en 
uygun kurbanlık ise 
küçükbaş hayvanlar. 
Pazarda küçükbaş 
hayvanlar 600 ile bin

lira arasında 
satılırken, büyükbaş 
kurbanlıklar ise 3 
bin 500 liradan 
başlayıp 12 bin 
liraya kadar değişen 
fiyatlarla alıcı 
buluyor.
Büyükbaş 

hayvanlarda geçen 
yıla oranla bin 500 
lira yükseliş gözle 
nirken, küçükbaş 
hayvanlarda bu 
rakam 100 lira ola 
rak dikkat çekiyor.

"EN UYGUN

KURBANLIK 
KÜÇÜKBAŞLAR" 
Bursa Panayır 
Kurban Pazarında 
satıcı Tacettin Aktaş, 
"Bu yıl kurbanlıklar 
geçtiğimiz yıla 
oranla pahalı bunun 
en büyük sebebi ise 

et fiyatlarının 
artması geçtiğimiz 
yıla oranla büyükbaş 
hayvanlarda bin 500 
lira artış gözlenirken 
küçükbaş 
hayvanlarda da bu 
rakam 100-150 
arasında değişiyor. 
Bu yıl kurban da en 
uygun kurbanlık 
küçükbaş hayvanlar 
pazarda 600 ile bin 
lira arasında 
küçükbaş kurbanlık 
bulmak mümkün.
Geçtiğimiz yıl bu 
zamanlarda 15 
hayvan satmıştık, bu 
yıl ise daha siftah 
yapmadık desek 
yeridir. Vatandaşlar 
kurbanlık fiyatlarını 
yüksek buluyor." 
dedi.

"GÜÇ YETMİYOR" 
Hayvan pazarına 
kurbanlık bakmaya 
gelen Muhterem 
Mercan isimli 
vatandaş ise 
"Geçtiğimiz yıl dört 
ortak bir araya 
gelerek büyükbaş 
kurbanlık kesmiştik. 
Bu yıl ortaklardan 
ikisi kesemeyeceğini 
beyan ederek ortak 
olmadı. Bu yıl 
kurbanlık fiyatları * 
çok yüksek geçtimiz 
yıl 3 bin lira olan bir 
dana bu yıl 4 bin 500 
liradan satılıyor. 
Asgari ücretle 
çalışan bir vatanda 
şın kurbanlık kesme 
ye gücü yetmiyor." 
şeklinde konuştu.

S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar tarafımızdan pazarlık usulü ile 14 

Eylül 2015 tarihinde saat 14.oo de kooperatifimiz idari binasında satışı 
yapılacaktır.

İlgililere ilan olunur.
NOT: Satış yapıp yapmamak yönetim kurulumuzun yetkisindedir.
1- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Mahallesi 3 pafta, 622 parsel, 6000 m2 

zeytinlik
2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Hepice mevkii, 28 pafta, 2295 

parsel, 735 m2 29/48 444 m2 zeytinlik
3- Bursa ili, Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi Köy üstü H22B07DC pafta, 

1345 parsel, 560 m2 zeytinlik
4- Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mahallesi 17 pafta, 44 ada, 3 parsel 92 m21. 

kat daire
5- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Şehitmehmetçik Sokak 26 

pafta 75 ada 105 parsel 68 m2 1. bodrum kat daire
S.S. GEMLİK ESNAF KEFALET KOOP. 

YÖNETİM KURULU

İzmit Körfezi "İnci
Gerdanlığına" Kavuştu

ŞOFÖRLER ARANIYOR
RÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİKTE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜBESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİRAT TEL 02247151991

İki yaka arasında 
330 bin metre ince 
kablodan oluşacak 
ana taşıyıcı 
kablonun yapımına 
geçilirken, 
köprünün 
ışıklandırılmasıyla 
İzmit körfezi inci 
gerdanlığına 
kavuştu. İstanbul- 
İzmir arasının 3,5 
saate inmesini 
sağlayacak dev 
projenin, yılda 650 
milyon dolarlık bir 
tasarruf sağlaması 
planlanıyor.

"KEDİ YOLU" 
TAMAMLANDI

Köprü kulelerinin 
tamamlanmasının 
ardından iki yaka 
arasında ana kablo 
döşenmesi için 
çalışmalar 
geçtiğimiz şubat 
ayında başlamıştı.

Kılavuz ! 'iblo 
çekilme n'n 
ardından ana kablo 
döşenme? i için 
kurulan kedi yolu, 
geçtiğimiz mart 
ayında meydana 
gelen kaza 
nedeniyle kopmuş 
ve İzmit Körfezi’nin 
bir süre gemi 
trafiğine 
kapatılmasına 
neden olmuştu. 
Japonya'dan gelen 
uzmanlar tarafından 
kopan kedi yolu 
yerinden 
indirilmişti. 
Geçtiğimiz aylarda 
yeniden yapımına 
başlanan ketf' yolu 
tamamlandı.
Toplam uzunluğu 6 
bin metre olan kedi 
yolunun 
tamamlanmasının 
ardından taşıyıcı 
ana kablonun 
yapımına geçildi.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

Üğretmen atamaları 15 tulül'de
MEB, 37 bin 
öğretmen 
ataması İçin 
başvuruların 
4*10 Eylül ara 
sında yapılacağını 
açıkladı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 37 
bin öğretmen 
kadrosuna atama 
için 4-10 Eylül'de

başvuru alacak, 
15 Eylül'de 
atamaları 
gerçekleştirecek. 
MEB hangi 
branşa, kaç atama 
yapılcağını da 
belirledi.
En çok kontenjan 
sınıf öğretmen 
liğine ayrıldı.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

SATILIK
UMURBEYDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21
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Milyonlarca emekliye 13. maaş geliyor
Emeklilerin dört 
gözle beklediği 
banka promosyonu 
sorunu da açılacak 
paketle birlikte 
çözüme kavuşacak. 
Seçim öncesi başta 
emekliler olmak 
üzere, sosyal 
kesimlere yönelik 
hazırlanan paketle 
birlikte promosyon 
konusunun da 
çözülmesi 
bekleniyor. 
Toplu Sözleşme 
görüşmelerinin mad
delerinden birisi 
olan emeklilere 
bankaların 
ödeyeceği 
promosyonların bu 
şekilde tüm 
kurumlan 
kapsaması da bek
leniyor. Daha önce 
sadece memur 
emeklileri için 
düşünülen 
promosyondan 

böylece Bağ-Kur ve 
SSK emeklileri de 
yararlanacak. Bu 
konuda Çalışma 
Bakanlığı daha önce 
kamu bankalarıyla 
bir görüşme trafiği 
başlatmış, ama 
netice alamamıştı. 
Ardından özel 
bankaların da devr
eye girmesi söz 
konusu oldu. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından 
yürütülen pazarlıklar 
neticesinde emek 
liler promosyona 
kavuşacak. Bu 
görüşmelerin 
hızlandırılıp 
tamamlanması 
planlanıyor.

900 LİRAYI 
BULACAK 
Kamu kurumlarında 
çalışanlara 
maaşlarını aldıkları 
bankalar, promos

yon olarak belli 
dönemler için para 
ödüyor. Çoğunlukla 
2-3 yıllık dönemlerde 
olan ödemeler brüt 
maaşın yüzde 6O'ı 
şeklinde veriliyor. 
Türkiye'de yaklaşık 
11 milyon emekli 
bulunuyor. 
Emeklilerin yıllık 
maaş turları ise 120 
milyar liranın 
üzerinde. PTT dahil 
22 banka bu 
maaşları ödüyor ve 
pastadan pay almak 

için yarışıyor. 
Maaşları ağırlıklı 
olarak kamu 
bankaları öderken, 
özel bankaların 
oranı da artmaya 
başladı. Birçok özel 
banka, emeklilerin 
maaşını ödeyebil 
mek için çeşitli kam
panyalar düzenliyor. 
Bunlar arasında 
nakit para ödeyen, 
çeyrek altın vadeden 
ve emeklilere ahşve 
riş puanı verenler de 
bulunuyor. Kamu 

personeline uygu
lanan formüle göre; 
promosyon 
verildiğinde ortala
ma bin 500 lira alan 
bir emekliye 
ödenecek para da, 
her dönem için 900 
lirayı bulacak. 
Emekliler bu parala 
rın kendilerinin de 
hakkı olduğunu 
belirterek, "Bizim 
paralarımızı 
bankalar kullanıyor. 
Ayrıca bize kredi 
kartı ve kredi 

vererek faiz de 
kazanıyor. Ama pro
mosyon ödemiyor. 
Biz de promosyon 
almalıyız" dediler.

BAYRAM MÜJDESİ 
Hükümet emeklilere 
bayram müjdesi 
verdi. Kurban 
Bayramı öncesi tüm 
emeklilerin maaşları 
hesaplarına 
yatırılmış olacak. 
Bayram öncesinde 
tüm SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerin maaşları 
ödenecek. Hükümet 
Sözcüsü Numan 
Kurtulmuş yaptığı 
açıklamada 
ödemelerin 17- 23 
Eylül tarihleri 
arasında tamamla 
nacağını söyledi. 
Böylece tahsis 
numarasının son 
rakamına göre tüm 
emekliler maaşlarına 
kavuşmuş olacak

JUtın liyatlan uçtu, kuyumcu para yetistiremedi
Bursa Kuyumcular 
Odası Başkanı İsa 
Altıkardeş, altın 
fiyatlarındaki 
yükselişi fırsat bilen 
vatandaşın, yastık 
altı birikimlerini 
bozdurmak için 
kuyumculara akın 
ettiğini, bu sebeple 
de kuyumcu 
esnafın para 
yetiştirmekte 
zorlandığını söyledi. 
Altından kar etmek 

isteyen vatandaş, 
kuyumcuların 
yolunu tuttu.
Bursa Kuyumcular 
Odası Başkanı İsa 
Altıkardeş, 
yaptığı açıklamada, 
7 Haziran'da yapılan 
genel seçimlerden 
sonra dolarda 
yaşanan 
hareketlilik ile altın 
fiyatlarında da bir 
artış yaşandığını 
hatırlattı.

Altın fiyatlarındaki 
yükselişin 
yatırımcısını 
memnun ettiğini dile 
getiren Altıkardeş, 
"Altın fiyatlarındaki 
artışı fırsat bilen 
tasarruf sahipleri, 
sarrafiye, bilezik, 
set takımı ve eldeki 
tüm altınlarını 
bozduruyor. 
Vatandaş yastık altı 
birikimlerini 
bozdurmak için 

kuyumculara akın 
ediyor. Bu nedenle 
kuyumcu esnafı gün 
içerisinde para 
yetiştirmekte 
zorlanıyor" diye 
konuştu. Altın 
fiyatlarındaki 
yükseliş nedeniyle 
düğün sezonu 
olmasına rağmen 
satışlar açısından 
durgun günler 
yaşadıklarını dile 
getiren Altıkardeş,

"Eskiden düğünler 
daha fazla altın 
alınarak 
yapılırken, şu an 
daha az altın 
alınarak yapılıyor. 
Aşırı derecede bir 
durgunluk yok fakat 
altındaki yükseliş 
devam ederse bu 
durgunluğun 
artacağı 
kanaatindeyim. 
Kuyumcu esnafı 
olarak, altın 

fiyatlarının 
düşmesini ve 
bu durgunluğun 
sona ermesini 
istiyoruz çünkü 
vatandaşlarımızın 
alım gücü azaldı. 
Gün içerisinde 
dalgalanmalardan 
rahatsız olan 
ve bazen zarar 
eden kuyumcu 
esnafımız seçimleri 
bekliyor" ifadelerini 
kullandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik KBrfez
OIMLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ «AZITIll

IHlUlllElllllfe

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI : 5267 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
Tel : 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMİLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 

rooınson cruose ve 
cuma: 11:45-14:00- 
16:00-18:00-20:00 

iıç'naffilıeû:W 
IIMMt 

20:00
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemllKKIrfez

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

ÜRÜNLERİ Tel
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO 
0 224 514 31 64 FAX: 0 224 513 90 41

: 98 
- GEMLİK

aE^İİ».1

BAŞLAMIŞTIR

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Canlı Yağın- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve e kip inanlar - Sürprizgösteriler 

www.gemlikmilton.com
M facebook/miltondugun

plus.google.com/miltondugun
F* HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel : 513 10 71 GEMLİK

201631lı 
REZERVASYONLARIMIZ

MILTON
L. DÜĞÜN GALONU

Piyanist +1)] Performans 
Saten Sandal ye Girdirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

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


• ÇOCUK PARKI
• SICAK SU

• ÖZEL HAVUZ
• OTOPARK

YENİLENEN * HAVUZ BAŞI PUB CAFE 
YÜZÜMÜZLE * DÜĞÜN - NİŞAN VE 

• KLİMALI ODALAR 7/24 • DOĞUM GÜNÜ
• HİZMET • ORGANİZASYONLARI

MİİZılVlliı X

Kurulıış:t973

KİLO İLE KÖFTE - ET ŞARKÜTERİ 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI VE 

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR
Armutlu Yolu üzeri Küçük KUMLA

Rezervasyon Tel: O 224 538 70JQ

MEMNUNİYeT, 
KALİTE VE 

ÖVGÜN FİY AT 
SİZDEN. 

KEYFİNİ ÇIKARMAK 
SİZDEN.

7/24 HİZMET .

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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t*.
FATURA • SEVK İRSALİYESİ • TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 
CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA ■ KUPA - PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83

7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığına 235 başvuru yapılırken, 1 Kasım seçimlerine 167 kişi başvuruda bulundu..

I Kadri GÜLER
J kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış
KORKMUYORUZ...

Adli yıl ilk kez 72 yıllık geleneğini bozarak 
resmi tören olmadan açıldı.

Bunun nedeni geçen yıl yapılan resmi 
törenlerde konuşan Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasını 
uzatması ve İktidarın hukuk üzerindeki baskıla 
rina sert tepki göstermesi üzerine o günlerde 
Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
konuşmaya tepki gösterip salonu Cumhur 
başkanı Abdullah Gül ile birlikte terk etmesin 
den sonra çıkarılan bir kanunla, Adli Yılın 
başlangıcında törene yapılması yasaklandı.

Devamı sayfa 4’de

7 Haziran milletvekili 
genel seçimlerinden 
3 ay sonra 1 Kasım 
tarihinde yapılması 
kararlaştırılan mil
letvekili erken seçim
lerine Gemlik 
AKP’den Mehmet 
Kaptan ve Murat 
Çakır aday adayı 
oldu.
7 Haziran 
seçimlerinde AKP 
Bursa milletvekilliği 
aday adaylığına 235 
kişi başvururken, 1 
Kasım’da yapılacak 
olan seçimlerde 
aday adayı sayısı 
167 ye düştü.
1 Kaşım günü

Mehmet Kaptan Murat Çakır

yapılacak olan mil
letvekili seçimlerine 
Gemlik’ten eski AKP 
llça Başkanı Necdet 
Yılmaz, Nurettin 
Avcı, Habibe Oral, 
Mehmet Kaptan, 
Murat Çakır, Gökay

Bilir aday adayı 
olurken, 1 Kasım 
seçimleri için aday 
adayı sayısının 2 ye 
düşmesi Haziran 
seçimlerinde AKP nin 
beklediği sonucu 
alamamasına

bağlanıyor.
Necdet Yılmaz ve 
Nurettin Avcı gibi 
AKP kadrolarında 
bilinen isimlerin 1 
Kasım milletvekili 
seçimlerinde 
aday adayı olmaması 
bu seçimlere karşı 
olan ilgisizliğin 
göster; esi olarak 
yorumlanıyor.
167 AKI '•day adayı 
arasında ^ğlık 
Bakanı M met 
Müezzine j Çalış 
ma ve Sosyal Güven 
lik Bakanı Faruk 
Çelik’in yer alması 
dikkak çekiyor 
Haberi sayfa 2’de

H • H V •

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
ile- ûedeftenütfye

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor

Gemlik* Orhangazi yolu 2. Kın 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

ile hareket eder, karartı ve tutarlıdır, kendi karartanın verir 
w uygular, özgüveni timdir. Her yerde ve her ortamda kendini 

İspatlar, engel Ummaz, ‘BAŞARACAĞIM" der ve başarır.
NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.

4 YAŞ 7.250
5 YAŞ 7.8OO

1. SINIF 10.000
2. SINIF 12, JO)
3. SINIF 12,30)
4. SINIF 12.309
5. SINIF 12.300
6. SINIF 12.300
7. SINIF 12.300
8. SINIF 12.300

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:jguler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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7 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığına 235 başvuru yapılırken) 1 Kasım seçimlerine 167 kişi başvuruda bulundu..

flKP’nin aday aday sanısı azaldı
7 Haziran günü yapılan 
milletvekili seçimlerinde 
Bursa'da AKP'ye 235 
aday adayı başvuruda 
bulunurken, 1 Kasım 
günü yapılacak olan 
seçimlerde aday adayı 
olmak için 167 kişi 
başvuruda bulundu. 
AKP Bursa il Başkanı 
Cemalettin Torun, Bursa 
da yaptığı basın açıklama 
sında, 1 Kasım 2015 
günü yapılacak olan mil
letvekili seçimleri için 
adaya adaylığı başvuran 
ların sona erdiğini, 
başvuruda bulunan 
erkek aday adaylarından 

5 bin, kadın aday 
adaylarından 2 bin 500 
lira alındığını, engelli 
vatandaşlardan 
herhangi bir ücret 
alınmadığını söyledi. 
Zeki Eker, Selim 
Yedikardeş, Salih 
Başparmak, Bennur 
Karaburun'un yanı sıra 
Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu da 
Bursa'dan milletvekili 
aday adaylığı için 
başvurduğunu belirten İl 
Başkanı Torun, milletve 
kili önder Matlı'nın 
müracaatta bulunmadığı 
açıkladı.

SIKINTILI BİR DÖNEM 
GEÇİRİYORUZ...
AK Parti Bursa İl Başkanı 
Cemalettin Torun, "Sıkın 
tılı bir seçim takvimi 
yaşıyoruz. 12 Eylül’de bir 
kongremiz var. O yüzden 
genel merkezimiz geçmiş 
seçimlere göre müracaat 
lan kısa tuttu. Şu anda 
seçimlerin yenilenmesi 
söz konusu. Genelde bir 
seçim olduğunda 
adaylarda değişiklik 
öngörülür ve buna göre 
de aday adaylarında 
yoğunluk olur. Ancak 7 
Haziran’ın üzerinden 
henüz 3 ay geçti. Anaya 

sa gereği seçimlerin 
tekrarlanması söz konu 
su olduğu için 7 
Hazirana göre 
başvuruların daha düşük 
olmasını bekliyorduk. 
Ama yine de bizim 
umduğumuzdan fazla bir 
teveccüh var" dedi. 
Torun, "Müracaat edenler 
arasında çok sürpriz isim 
leryok. Bizim tanıdığı 
mız, zaten kamuoyu 
tarafından bilinen İsimler 
var. Onların dışında 
sürpriz diyebileceğimiz 
İsimler Bursa’dan yok" 
şeklinde konuştu.
Öte yandan, Gemlik'ten 7

Haziran seçimlerinde 6 
kişi milletvekili için aday 
âdâyı olurken, 1 Kasım 
2015 günlü yapılacak 
seçimler için 2 kişinin 
başvurduğu öğrenildi.

CHP DE 
DEĞİŞİKLİK YOK 
Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) seçime aynı 
kadroyla gireceği için 
başvurularda değişiklik 
olmazken, Milliyetçi 
Hareket Partisi'nden 
(MHP) Bursa milletvekili 
aday adaylığına 30 
kişinin müracaat ettiği 
açıklandı.

(aiİHOMMIfflIMSESlilI Milim
Cumartesi gecesi 
saat OO.oo sıraların 
da Demirsubaşı 
Mahallesi Gazino 
Sokak’ta ard arda 
patlayan kurşun 
sesleri polisi alarma 
geçirdi.

Adını öğreneme 
diğimiz bir genç 
Gazino Sokak’tan 
geçerken yanında 
bulundurduğu 
tabancasını 
çıkararak ard arda 
ateşledi.

Silah sesleri çevrede 
paniğe neden 
olurken, bölgedeki 
polisler olay yerine 
sevk edildi.
Tabancalı kişj», 
giderken yeniden 
tabancasını

ateşleyerek yaya 
olarak kaçmayı 
başardı. Polisler 
kişiyi yakalamak için 
arkasından havaya 
ateş etmesine 
karşın, meskun 
mahalde silahla ateş

eden kişiyi 
yakalayamadı. 
Bu arada seken 
kurşunlardan birinin 
küçük bir çocuğun 
yaralandığı ve 
112 Acil 
Ambulansıyla

Devlet Hastanesine 
kaldırıldığı 
öğrenildi.
Havaya kurşun 
yağdıran kişinin 
kimliğinin 
tespit edildiği 
öğrenildi.

Bursa Huzurevi sakinlerini misafir ettiler

Gemlik lions tan anlamlı ağırlama
Gemlik Lions 
Derneği Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Huzur 
Evi’nden yaşlıları 
Gemsaz'da Konak 
Sea Garden de 
ağırladı.
Yaklaşık 100 kişinin 
katıldığı davette, 
Lions ailesinin 
yaptığı ikramlar 
canlı müzik

eşliğinde misafirlere 
sunulurken, 
unutulmaz bir 
güne imza atıldı. 
Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Ercüment Özekin 
yaptığı konuşmada, 
geleneksel hale 
getirdikleri huzurevi 
aktivitesini bu yıl da 
gerçekleştirmenin 
mutluluğunu

paylaştıklarını 
belirtirken, 
önümüzdeki 
yıl da aynı 
şekilde buluşmak 
arzusunu olduğunu 
söyledi.
Değişik bir gün 
geçiren huzur 
evi sakinleri 
mutlu bir 
şekilde Gemlik'ten 
ayrıldılar

Liseli gençler Kumla yı şenlendiriyor
Akşam saat
lerinde 
Kumla’da 
sahil turuna 
çıkan 
yazlıkçılar, 
yol 
kenarında 
müzik yapan 
gençleri 
dinliyor ve

eğitimlerine 
destek için 
bahşiş 
veriyor. 
Kumla 
sahillerinde 
sayıları 
giderek artan 
gençler ilgi 
topluyorlar.
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Kiralık otomobilde infaz
Bursa'da otomobil 
içerisinde yaşanan 
kavga kanlı bitti. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı Mahallesi 
Kurtul Sokakta mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sürücü 
Aşkın Kızıl kaya (31) 
ile bir arkadaşı 
kiraladıkları 16 NEK 
plakalı otomobille 
seyir halinde ilerler 
ken tartışmaya

başladı. Bu sırada 
yan tarafta oturan 
şüpheli, tartışmanın 
büyümesinin 
ardından silahını 
çıkartarak, Kızılkay 
a'ya 2 el ateş etti. 
Otomobil seyir 
halindeki bir araca 
çarparak durdu. 
Katil zanlısı, araçtan 
bir poşet alıp, 
kayıplara karışırken, 
Kızılkaya olay 
yerinde hayatını 

kaybetti. Olay 
yerinde yapılan 
incelemenin 
ardından Kızılka 
ya'nın cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı.
ölen Kızılkaya'nın 
poliste hırsızlık 
suçundan kaydı 
bulunduğu öğrenil 
di. Polis, kaçan 
şüpheliyi bulmak 
için tahkikat 
başlattı.

Kazadan sonra çıkan kavgada kan aktı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, trafik 
kazasından sonra 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ağaç İşleri 
Mobilya Sanayi 
Bölgesi’nde bir 
işyerinden çıkan 
Burak Ş. idaresin 
deki 16 KMP 34 
plakalı özel otomobi 
le arkasından gelen

I.A. yönetimindeki 
motosiklet arkadan 
çarptı. Aralarında 
tartışma çıkan 
sürücüler kavga 
etmeye başladı. 
Motosiklet sürücü 
sü 19 yaşındaki i. A. 
üzerindeki bıçakla 
Burak Ş.'yi 
bacağından yarala 
yıp olay yerinden 
yaya olarak kaçtı. 
Burak Ş., özel araçla

İnegöl Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Yaralıyı acil servise 
getiren özel otomo
bil sürücüsü ise 
hemen hastaneden 
ayrıldı. Kaçan 
motosiklet sürücüsü 
akşam üzeri emniyet 
ekiplerince yakala 
nırken, olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Ahırdan uyuşturucu pikti
Bursa’da jandarma 
ekiplerinin, Mustafa 
kemal paşa ve 
Orhangazi ilçelerin 
de yaptığı uyuşturu 
cu operasyonunda 
12 kilo 865 gram 
kubar esrar ve 423 
kök kenevir ele 
geçirildi. Bursa İl 
Jandarma

Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları netice 
sinde Mustafa kemal 
paşa ilçesi, Aralık 
Mahallesinde 
M.B.’nin (57) uyuş 
turucu ticareti yaptı 
ğı bilgisine ulaştı. İl 
Jandarma Komu 
tanlığı İstihbarat

Şube Müdürlüğü ile 
Mustafakemalpaşa 
ilçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
nin düzenlediği 
operasyonda M.B.’ye 
ait kiler ve ahır 
içerisinde yapılan 
aramada 12 kilo 600 
gram kubar esrar, 
bahçede yapılan ara

mada ise ekili 
vaziyette 320 kök 
kenevir ele geçirildi. 
İfadesinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
M.B., tutuklandı. 
Orhangazi İlçesi, 
Akharem 
Mahallesinde 
N.G.’nin (48) de 
uyuşturucu ticareti 

yaptığı bilgisine 
ulaşan ekipler 
operasyon başlattı. 
Şüpheliye ait 
kahvehane ve 
tarlada yapılan ara
mada 265 gram 
kubar esrar, 103 kök 
kenevir ile kenevir 
bitkilerinin bakımını 
yapmak maksadıyla 

kullanılan 1’er adet 
kese?, mala, çapa, 
hassak tartı ve 20 
metre Uzunluğunda 
su horl »’f. » ele 
geçirilcH k desinin 
ardından rd I iyeye 
sevk edli t N.G,, 
tutuksuz? - qilan 
mak üzerq trbest 
bırakıldı.

AXTEPE
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜYU 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

KORKMUYORUZ
O günden sonra Cumhurbaşkanı olan Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Köşkü olan 
Çankaya’yı terk edip, yaptırdığı Ak Saray’a 
yerleşti.

AKP iktidarının Erdoğan’ın başbakanlığı 
süresince yarı üzerindeki baskılarını arttırdı.

Çıkarılan özel yasalarla HSYK yandaş hale 
getirildi.

Hukukun ayaklar altına alındığı, rejimin 
giderek tek adamın emrine geçti bir dönem 
yaşıyoruz.

7 Haziran seçimleri RTE’nın ülkeyi başkanlık 
sistemini sokma girişimleriydi.

Ama halk buna izin vermedi.
AKP ye hükümet kurma yetkisi veren Ak 

Saray, adeta hükümetin kurulmaması yeniden 
seçime gidilmesi stratejisini uyguladı.

Ve Türkiye 1 Kasım’da seçime gidiyor.
Önceki gün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 

Başkanlığı Adli yılın açılışını Ankara da kendi 
merkezlerinde kutladı.

Adli yılın TBB tarafından açılışın kutlanması 
Anıtkabir yürüyüşüyle başladı.

Feyzioğlu, Anıtkabir’deki Anı Defteri’ne 
“Yolumuz akılcı, bilimci Atatürk yoludur” diye 
yazdı.

Barolar Birliği Başkanı, Adli Yılın açılışında 
yaptığı konuşmada, çok önemli mesajlar verdi.

İktidara ve ülkeyi tek adam olarak  yönetmek 
isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
'Korkmuyoruz" diye haykırdı.

‘‘doğruları en saygılı ifadelerle söylediğimizde 
bile duymaya tahammül edemeyen kifayetsiz 
muhterisler, 72 yılık adli açılış yılı töreni 
geleneğini mevzuattan kaldırdı.” diye başlayan 
Fevzioğlu, Yargıtay’ın, Danıştay’ın muktedir 
baskısına oyun eğdiğini söyledi.

TBB Başkanı konuşmasında yüksek yargı 
kurumlarının hakimlerine “Ankara da hakimler 
var” demeleri gerektiğini ancak bunu 
yapamadıklarını söyledi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşma 
sında önemli bulduğum bazı bölümleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

“Biz sana boyun eğmiyoruz. Türkiye de 
avukatlar var. Dünya tarihinin baskı baskı 
dönemlerinde en sıradan insanların devleştiği, 
süslü, sırmalı nice kıyafetlerin ise eylem ve 
işlemleriyle o koltuklarında küçük kaldıkları 
örneklerle doludur.

İktidarlar binlerce kilometre yol yapabilirler. 
İktidarlar binlerce kilometre köprü, tren yolu 
döşeyebilirler. Bildikleri her toprak parçasını 
kentsel dönüşümle gökdelene çevirebilirler. 
Ancak, iktidarları tarihe altın harflerle yazdıracak 
olan diktikleri binalar değil, adaletli olup 
olmadıklarıdır. İktidarın yaratmak istediği korku 
devletine karşı en etkili panzehir konuşmaktır.

İşte burada biz bugün haykırıyoruz. Sizden 
korkmuyoruz. Umutluyum, çünkü birlikteyiz. 
Hukuk devleti ve demokrasi mücadelesi mutlaka 
kazanacağız.

Varsın dikensiz gül bahçesi rüyaları gören 
despotlar, bizden rahatsız olsun. Varsın dikensiz 
gül bahçelerinde gül koklamak isteyen sultanlar, 
bizi istemesin.

Biz milletimizle, halkımızla, toplumumuzla el 
ele Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini 
kurmaya kararlıyız. Bize yorulmak haramdır”

İMMtHİMMMl
Bir televizyon 
kanalında 
yayınlanan “Evim 
Şahane” adlı pro
gram ile Gemlik 
Belediyesinin adı 
kullanılarak SMS ve 
sesli aramayla

dolandırıcılık 
yapıldığı iddia edil
di. Gemlik Belediye 
sinden, elektronik 
posta İle vatandaş 
İara gönderilen bildi 
rim de şu görüşlere 
yer verildi:

“Son günlerde bir 
televizyon kanalında 
“Evim Şahane” 
isimli program İle 
Gemlik Belediye 
mlzln İsmi kullanıla 
rak SMS ve sesli 
aramayla dolandın

oılık yapılmak 
istenmektedir.
Vatandaşlarımızın 
bu tür mesaj ve 
sesli aramalara 
İtibar etmemesi 
önemle duyurulur.”

Sahil Düzenleme çalışmaları, tepkilere karşın Çay Bahçelerine kadar geldi...

wuaM«ıftiHiıııımıı
Yaz mevsiminin son 
günlerinin yaşandığı 
Küçük Kumla sahilin 
de, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nce 
sezon başında 
yapımına başlanan 
Sahil Düzenleme 
çalışmaları sırasında 
yapılan kazılarda, 
kanalizasyon 
boruları kırılınca, 
gezi yolunu lağım 
suları bastı.
Büyük Kumla 
sınırından Küçük 
Kumla sahilindeki 
dereye kadar olan 
bölümde, Salih 
Düzenleme projesi 
yaptıran Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi,.bu. . 
projeyi ihaleye 
çıkardı. Haziran 
ayında başlayan 
çalışmalar, yaz 
mevsiminin 
başlamasına karşın 
durdurulmadı. 
Kumlalıların, halkın 
ve esnafın büyük 
tepkisini çeken 
çalışmaların yaz 
sonuna bırakılması 
istemi kabul edilme 
yerek, Temmuz ve 
Ağustos aylarında 
inşaat çalışmaları 
devam etti.
Bir yandan kazı ve 
inşaat çalışması 
sürerken, öte 
yandan yazlıkçılar 
dev dozerlerin göl
gesinde denize

girdiler.
Küçük Kumla 
sahilindeki çay 
bahçelerinin 
önlerine kadar gelen 
çalışmalar nedeniyle 
yolların kazılması 
sırasında bazı 
yerlerde kanalizas 
yon boruları patladı. 
Tuvalet pislikleri 
yollara taşarken, 
kırılan, PVC boruları 
naylon torbalarla 
sararak bypas 
yaptıkları görüldü. 
Yazlıkçılar, kazı 
yapılan alanlara 
sandalye koyarak 
akşam saatlerinde 
yoldan gelip geçeni 
izledi. Kumla sahil 
bandında

çalışmalar ve yazlık ilginç görüntülere 
çitarin tutumları neden oldu.

SffTlUK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

O 532 254 24 80

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sıcaklıklar düşüyor
Ülke genelinde 
sıcaklıklar Eylül 
ayına göre çok 
yüksek seyrediyor, 
Doğu kesimlerde 
kısa süreli sağanak 
yağmur var. Yeni 
haftada ise Batı kes
imlerde hava birden 
serinleyecek ve son
bahar etkisini 
hissettirmeye 
başlayacak. 
Türkiye'nin beş 
büyük kent 
merkezinin hava 
koşullarına gelince: 
İstanbul'da 35 
dereceyi bulan 
sıcaklık Pazartesi 
günü 7 derece 
birden düşecek ve 
yağış görülecek. 
Sıcaklık Pazartesi 
28, salı 26 dereceye 
İnecek. Ankara da 
açık ve çok sıcak, 
34 derece. İzmir'de 
zayıf rüzgarla sıcak 
çarpması tehlikesi 
sürüyor, sıcaklık 
gölgede 37, güneşin 
altında ise 40 
derecenin üzerinde. 
Bursa güneşli 37 
derece. Antalya'da 
nem oranı tekrar 
artışa geçiyor. 
Hissedilen sıcaklık

38 dereceye 
çıkacak.Marmara 
çok sıcak, Edirne 
40, Balıkesir 38, 
Sakarya 36 derece. 
Pazartesi ise hava 
koşuluları birden 
değişecek, sıcaklık 
26-27 dereceye 
inerken, Pazar 
geceye doğru 
KIrklareli ve 
Edirne'de gök 
gürültülü yağmur da 
bekleniyor.
iç Anadolu'da güneş 
gün boyunca 
görülüyor. 4 gün 
daha sıcaklık çok 
yüksek gündüz 35 
dereceye yakın. 
Geceler ise soğuk 
oluyor, Sivas'ta 13, 
Niğde'de 15 derece. 
Salıya kadar yağış 

yok.
Ege'de Öğle 
saatlerinde zayıfla 
yan rüzgar ve 
güneşin etkisiyle 
hava yazın olduğu 
kadar bunaltıcı. 
Gölgede Manisa ve 
Denizli 39, Bodrum 
37 derece, güneşin 
altı ise 45 dereceye 
yakın. Önümüzdeki 
Salı günü ise hava 6 
derece birden 
serinleyecek.
Akdeniz'de nem 
oranı artıyor, 
sıcaklık sahillerde 
37-38 derece 
hissediliyor. İsparta 
ise 34 derece.
Güney doğu''da 
sıcaklık 35-36 
derece ama 
Diyarbakır, Mardin 

çevrelerine yağmur 
geçişleri var. 
Doğu Anadolu'da 
Erzurum 28, Malatya 
33, Van 26 derece. 
Malatya-Elazığ 
tarafında yağış 
kesilecek ama 
Erzurum, Kars, Van, 
Hakkari boyunca 
devam edecek. 
Karadeniz'de 
gündüz zayıf 
rüzgar, yüksek 
sıcaklık ve nem 
bunaltıyor. Bolu 35, 
Samsun 30, Trabzon 
28 derece. Sadece 
Tokat, Artvin, 
Gümüşhane 
çevrelerinde yağış 
var. hana başı.parı 
Karadeniz'den 
başlayarak sıcaklık 
düşecek.

Siyan İncir 
üreticinin Yüzünü 

Güldürüyor

Bu yıl açılış fiyatı 6 
lira olan Bursa 
siyah inciri çiftçinin 
yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. 
Bursa'nın meşhur 
siyah inciri, 
fiyatıyla üreticiyi 
sevindirdi. Sezona 
6 liradan başlayan 
ve fiyatı 10 liraya 
kadar çıkan siyan 
incir şu an 4 liradan 
satılıyor. Geçen yıl 
bu zamanlarda incir 
fiyatının 2 liraya 
kadar gerilediğini 
ifade eden 
üreticiler, incirin bu 
yıl altın sezonunu 
yaşadığını söyledi. 
Osmangazi ilçesi 
Aksungur Mahalle 

si'nden incir üretici 
si Turgut Sağdıç, 
"İncir bu yıl altın 
sezonunu yaşıyor, 
incir yaklaşık 30-35 
yıldır yurt dışına 
ihraç ediliyor. İlk 
defa bu fiyatları 
gördü. Fiyatların bu 
kadar yüksek olma 
sının sebebi ise bu 
sene incirin az 
olması. Bu yıl incir
lerde yüzde 50'ye 
varan dökülmeler 
oldu. Bu da 
fiyatların yüksek 
seyretmesine sebe
biyet verdi. Biz 
üretici oldrak 
fiyatların her zaman 
böyle sey retmesini 
istiyoruz" dedi.

। Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
| Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu-
B Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk-

Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 
| Eskişehir-tzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tûm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
| alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklari<akofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not-.Kendl motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
I isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.
1

/mMçıAananşMij 
' ' mxu mtn KAPOUIDA

•taBMl*M|r««auebaMft* Ml

www.kofteciyutuf.com

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
i Pad-i Phone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

akofteciyusuf.com
http://www.kofteciyutuf.com
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2015 KYK Hrt ftasvuH sannclan acüdamlı!
2015-2016 Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'nun 
(KYK) yurtlarında 
barınma talebinde 
bulunan öğrenci 
adayların başvuru 
sonuçları açıklandı. 
Lisans ve Ön lisans 
öğrencilerinin devlet 
yurtlarında ücretsiz 
ikamet edeceği 
yurtlar için KYK yurt 
sonuçları 
http://kyk.gsb.gov.tr/ 
adresinden erişime 
açıldı. Burs ve kredi 
başvuruları ise, yurt 
başvuru ve kayıt 
işlemlerinin 
sonlanmasının 
ardından, Yüksek 
öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumu’nun 
belirleyeceği tarihler 
arasında yapıla 
çaktır. KYK'ya bağlı 
yurtlarda herhangi 
bir yüksek öğretim 
kurumunu yeni 
kazanan ya da 
öğrenimine devam 

eden öğrenciler 
ikamet edebiliyor. 
2015-2016 öğretim 
yılında Lisans 
Yerleştirme Sınavına 
girerek ilk defa her 
hangi bir yüksek 
öğretim programına 
girmeye hak

kazanan hazırlık ve 
1. sınıf öğrencileri 
ile herhangi bir 
yükseköğretim 
kurumunda 
eğitimine devam 
eden ara sınıf 
öğrencilerinin KYK 
yurdu başvuru 
sonuçları, KYK’nın 
resmi sitesinde 
yayınlandı. 
KYK yurtlarında 
kalan öğrenciler yurt 
ücretlerini düzenli 
olarak yatırmak 
zorunda. Herhangi 
bir usulsüzlük ya da 
ücret yatmadığı 
zaman öğrenci, yurt
tan ihraç ediliyor. 
KYK Yurt 

başvuruları 
esnasında ayrıca 
depozito ücreti de 
alınıyor. KYK 
Yurtücretleri yaz 
aylarında da 
yatırılmaya devam 
ediliyor.
KYK yurtlarında 
kalan öğrencilere 
barınmanın yanı sıra 
yemek yardımı da 
yapılıyor, öğrenciler 
yemek ücretlerini 
kendileri öderken 
devletin kahvaltı ve 
akşam yemekleri 
için verdiği maddi 
destekten de 
yararlanıyor, 
önceliği olanlar için 
öncelik belgesi

Son 6 ay içinde 
çekilmiş 4 adet 
Vesikalık fotoğraf 
Ebeveyni %40 Ve 
üzeri engelli 
olanların tam teşek 
küllü hastaneden 
alacakları rapor 
Kayıt, kimlik, yurt 
Ücreti ve depozito 
ücreti makbuz/ 
dekontu 18 yaşından 
küçükler için Aile 
izin Onay Belgesi 
Aynı öğrenim 
döneminde yüksek 
öğrenime başlayan 
kardeşe ait öğrenci 
belgesi (Kayıt tari
hinden itibaren 1 ay 
içinde İbraz edilmesi 
gerekiyor.)

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KASEM B€Kl€M€K
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA . 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

TWJlirfMN EK UlhEU. MI İÜ MVElfHUltf SİM SlfflUlU

EHÖZELveGUZELGÜNLERlNlZlÇlM..
III

GÜNDE DAVETİYE DASILID
Zengin çeşit ve kataloglarımızı pîjirn 1||I1||Q 
görmeden karar vermeyin... llUltU AJANu 

“»““A MMUMUJMM

http://kyk.gsb.gov.tr/
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Mat ııiMıl to ıh imfcıılıi cni, ahtı mi
Geçtiğimiz yıl 3 bin 
500 liraya satılan 
danalar bu yıl 4 bin 
500 liradan alıcı bek
liyor. Hal böyle 
olunca da kurbanlık 
almak için pazara 
Selen vatandaşlar eli 

oş dönüyor. Bu yıl 
kurbanlık fiyatlarının 
yükselmesinin en 
büyük sebebi et 
fiyatlarının artması.

12 BİN LİRAYA 
ÇIKIYOR 
Zamlanan kurban 
lıklara vatandaşlar 
bakmakla yetiniyor. 
Bu yılkl kurban 
pazarlarında en 
uygun kurbanlık ise 
küçükbaş hayvanlar. 
Pazarda küçükbaş 
hayvanlar 600 ile bin

lira arasında 
satılırken, büyükbaş 
kurbanlıklar ise 3 
bin 500 liradan 
başlayıp 12 bin 
liraya kadar değişen 
fiyatlarla alıcı 
buluyor.
Büyükbaş 

hayvanlarda geçen 
yıla oranla bin 500 
lira yükseliş gözle 
nirken, küçükbaş 
hayvanlarda bu 
rakam 100 lira ola 
rak dikkat çekiyor.

"EN UYGUN

KURBANLIK 
KÜÇÜKBAŞLAR" 
Bursa Panayır 
Kurban Pazarında 
satıcı Tacettin Aktaş, 
"Bu yıl kurbanlıklar 
geçtiğimiz yıla 
oranla pahalı bunun 
en büyük sebebi ise 

et fiyatlarının 
artması geçtiğimiz 
yıla oranla büyükbaş 
hayvanlarda bin 500 
lira artış gözlenirken 
küçükbaş 
hayvanlarda da bu 
rakam 100-150 
arasında değişiyor. 
Bu yıl kurban da en 
uygun kurbanlık 
küçükbaş hayvanlar 
pazarda 600 ile bin 
lira arasında 
küçükbaş kurbanlık 
bulmak mümkün. 
Geçtiğimiz yıl bu 
zamanlarda 15 
hayvan satmıştık, bu 
yıl ise daha siftah 
yapmadık desek 
yeridir. Vatandaşlar 
kurbanlık fiyatlarını 
yüksek buluyor." 
dedi.

"GÜÇ YETMİYOR" 
Hayvan pazarına 
kurbanlık bakmaya 
gelen Muhterem 
Mercan isimli 
vatandaş ise 
"Geçtiğimiz yıl dört 
ortak bir araya 
gelerek büyükbaş 
kurbanlık kesmiştik. 
Bu yıl ortaklardan 
ikisi kesemeyeceğini 
beyan ederek ortak 
olmadı. Bu yıl 
kurbanlık fiyatları * 
çok yüksek geçtimiz 
yıl 3 bin lira olan bir 
dana bu yıl 4 bin 500 
liradan satılıyor. 
Asgari ücretle 
çalışan bir vatanda 
şın kurbanlık kesme 
ye gücü yetmiyor." 
şeklinde konuştu.

S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar tarafımızdan pazarlık usulü ile 14 

Eylül 2015 tarihinde saat 14.oo de kooperatifimiz idari binasında satışı 
yapılacaktır.

İlgililere ilan olunur.
NOT: Satış yapıp yapmamak yönetim kurulumuzun yetkisindedir.
1- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Mahallesi 3 pafta, 622 parsel, 6000 m2 

zeytinlik
2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Hepice mevkii, 28 pafta, 2295 

parsel, 735 m2 29/48 444 m2 zeytinlik
3- Bursa ili, Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi Köy üstü H22B07DC pafta, 

1345 parsel, 560 m2 zeytinlik
4- Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mahallesi 17 pafta, 44 ada, 3 parsel 92 m2 1. 

kat daire
5- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Şehitmehmetçik Sokak 26 

pafta 75 ada 105 parsel 68 m2 1. bodrum kat daire
S.S. GEMLİK ESNAF KEFALET KOOP. 

YÖNETİM KURULU

IzmiiKörlezi "İnci 
Gertfanlığma" Kauustu

ŞOFÖBLEB ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR.

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA RELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİRAT TEL 02247151991

İki yaka arasında 
330 bin metre ince 
kablodan oluşacak 
ana taşıyıcı 
kablonun yapımına 
geçilirken, 
köprünün 
ışıklandırılmasıyla 
İzmit körfezi inci 
gerdanlığına 
kavuştu. Istanbul- 
Izmir arasının 3,5 
saate inmesini 
sağlayacak dev 
projenin, yılda 650 
milyon dolarlık bir 
tasarruf sağlaması 
planlanıyor.

"KEDİ YOLU" 
TAMAMLANDI

Köprü kulelerinin 
tamamlanmasının 
ardından iki yaka 
arasında ana kablo 
döşenmesi için 
çalışmalar 
geçtiğimiz şubat 
ayında başlamıştı.

Kılavuz ! ıblo 
çekilmen'n 
ardından a.ıa kablo 
döşenmesi için 
kurulan ke;.'« yolu, 
geçtiğimiz mart 
ayında meydana 
gelen kaza 
nedeniyle kopmuş 
ve İzmit Körfezi'nin 
bir süre gemi 
trafiğine 
kapatılmasına 
neden olmuştu. 
Japonya'dan gelen 
uzmanlar tarafından 
kopan kedi yolu 
yerinden 
indirilmişti. 
Geçtiğimiz aylarda 
yeniden yapımına 
başlanan ked; yolu 
tamamlandı.
Toplam uzunluğu 6 
bin metre olan kedi 
yolunun 
tamamlanmasının 
ardından taşıyıcı 
ana kablonun 
yapımına geçildi.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

(üretmen unmalan 15 Mira
MEB, 37 bin 
öğretmen 
ataması için 
başvuruların 
4-10 Eylül ara 
sında yapılacağını 
açıkladı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 37 
bin öğretmen 
kadrosuna atama 
için 4-10 Eylül'de

başvuru alacak, 
15 Eylül'de 
atamaları 
gerçekleştirecek. 
MEB hangi 
branşa, kaç atama 
yapılcağını da 
belirledi.
En çok kontenjan 
sınıf öğretmen 
İİğine ayrıldı.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

SATILIK
UMURBEYDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

ORGANİZASYON ve TANITIM HİZMETLERİ

4-2L yıllık tecrübemin i(e 
hizmetinizdeyiz....

YAYINCILIK REKLAMCILIK 
H MATBAAOUK^^^^—

FATURA • 
I 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. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK,
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Milyonlarca emekliye 13, maaş geliyor
Emeklilerin dört 
gözle beklediği 
banka promosyonu 
sorunu da açılacak 
paketle birlikte 
çözüme kavuşacak. 
Seçim öncesi başta 
emekliler olmak 
üzere, sosyal 
kesimlere yönelik 
hazırlanan paketle 
birlikte promosyon 
konusunun da 
çözülmesi 
bekleniyor. 
Toplu Sözleşme 
görüşmelerinin mad
delerinden birisi 
olan emeklilere 
bankaların 
ödeyeceği 
promosyonların bu 
şekilde tüm 
kuramları 
kapsaması da bek
leniyor. Daha önce 
sadece memur 
emeklileri için 
düşünülen 
promosyondan 

böylece Bağ-Kur ve 
SSK emeklileri de 
yararlanacak. Bu 
konuda Çalışma 
Bakanlığı daha önce 
kamu bankalarıyla 
bir görüşme trafiği 
başlatmış, ama 
netice alamamıştı. 
Ardından özel 
bankaların da devr
eye girmesi söz 
konusu oldu. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) tarafından 
yürütülen pazarlıklar 
neticesinde emek 
liter promosyona 
kavuşacak. Bu 
görüşmelerin 
hızlandırılıp 
tamamlanması 
planlanıyor.

900 LİRAYI 
BULACAK 
Kamu kuramlarında 
çalışanlara 
maaşlarını aldıkları 
bankalar, promos

yon olarak belli 
dönemler için para 
ödüyor. Çoğunlukla 
2-3 yıllık dönemlerde 
olan ödemeler brüt 
maaşın yüzde 6O'ı 
şeklinde veriliyor. 
Türkiye'de yaklaşık 
11 milyon emekli 
bulunuyor. 
Emeklilerin yıllık 
maaş turları ise 120 
milyar liranın 
üzerinde. PTT dahil 
22 banka bu 
maaşları ödüyor ve 
pastadan pay almak 

için yarışıyor. 
Maaşları ağırlıklı 
olarak kamu 
bankaları öderken, 
özel bankaların 
oranı da artmaya 
başladı. Birçok özel 
banka, emeklilerin 
maaşını ödeyebil 
mek için çeşitli kam
panyalar düzenliyor. 
Bunlar arasında 
nakit para ödeyen, 
çeyrek altın vadeden 
ve emeklilere alışve 
riş puanı verenler de 
bulunuyor. Kamu 

personeline uygu
lanan formüle göre; 
promosyon 
verildiğinde ortala
ma bin 500 lira alan 
bir emekliye 
ödenecek para da, 
her dönem için 900 
lirayı bulacak. 
Emekliler bu parala 
rın kendilerinin de 
hakkı olduğunu 
belirterek, "Bizim 
paralarımızı 
bankalar kullanıyor. 
Ayrıca bize kredi 
kartı ve kredi 

vererek faiz de 
kazanıyor. Ama pro
mosyon ödemiyor. 
Biz de promosyon 
almalıyız" dediler.

BAYRAM MÜJDESİ 
Hükümet emeklilere 
bayram müjdesi 
verdi. Kurban 
Bayramı öncesi tüm 
emeklilerin maaşları 
hesaplarına 
yatırılmış olacak. 
Bayram öncesinde 
tüm SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerin maaşları 
ödenecek. Hükümet 
Sözcüsü Numan 
Kurtulmuş yaptığı 
açıklamada 
ödemelerin 17- 23 
Eylül tarihleri 
arasında tamamla 
nacağını söyledi. 
Böylece tahsis 
numarasının son 
rakamına göre tüm 
emekliler maaşlarına 
kavuşmuş olacak

Mim fiyatları uçtu, Kuyumcu nara yetiştiremedi
Bursa Kuyumcular 
Odası Başkanı İsa 
Altıkardeş, altın 
fiyatlarındaki 
yükselişi fırsat bilen 
vatandaşın, yastık 
altı birikimlerini 
bozdurmak için 
kuyumculara akın 
ettiğini, bu sebeple 
de kuyumcu 
esnafın para 
yetiştirmekte 
zorlandığını söyledi. 
Altından kar etmek 

isteyen vatandaş, 
kuyumcuların 
yolunu tuttu. 
Bursa Kuyumcular 
Odası Başkanı İsa 
Altıkardeş, 
yaptığı açıklamada, 
7 Haziran'da yapılan 
genel seçimlerden 
sonra dolarda 
yaşanan 
hareketlilik ile altın 
fiyatlarında da bir 
artış yaşandığını 
hatırlattı.

Altın fiyatlarındaki 
yükselişin 
yatırımcısını 
memnun ettiğini dile 
getiren Altıkardeş, 
"Altın fiyatlarındaki 
artışı fırsat bilen 
tasarruf sahipleri, 
sarrafiye, bilezik, 
set takımı ve eldeki 
tüm altınlarını 
bozduruyor. 
Vatandaş yastık altı 
birikimlerini 
bozdurmak için 

kuyumculara akın 
ediyor. Bu nedenle 
kuyumcu esnafı gün 
içerisinde para 
yetiştirmekte 
zorlanıyor" diye 
konuştu. Altın 
fiyatlarındaki 
yükseliş nedeniyle 
düğün sezonu 
olmasına rağmen 
satışlar açısından 
durgun günler 
yaşadıklarını dile 
getiren Altıkardeş,

"Eskiden düğüçjer 
daha fazla altın 
alınarak 
yapılırken, şu an 
daha az altın 
alınarak yapılıyor. 
Aşırı derecede bir 
durgunluk yok fakat 
altındaki yükseliş 
devam ederse bu 
durgunluğun 
artacağı 
kanaatindeyim. 
Kuyumcu esnafı 
olarak, altın 

fiyatlarının 
düşmesini ve 
bu durgunluğun 
sona ermesini 
istiyoruz çünkü 
vatandaşlarımızın 
alım gücü azaldı. 
Gün içerisinde 
dalgalanmalardan 
rahatsız olan 
ve bazen zarar 
eden kuyumcu 
esnafımız seçimleri 
bekliyor" ifadelerini 
kullandı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.c6m

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5267 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstikrar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
roDinsoncruoseve 
cuma:11:45-14:00- 

” tam 

iıç'nflırt:W 
MHİMI

20:00
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.c6m
mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKIrfez

Üstiin 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

ÜRÜNLERİ TEL
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 

: 0 224 514 31 64 FAX : 0 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
L. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -Meşrubat-Çerez 2016 yılı
REZERVASYONLARIMIZ

Piyanist +DjPerformans 
Saten Sandalye Giydirme 
Nikah Masası - Volkan gösterisi

İnternetten Canh fyym- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürprizgöster i/er 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

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

BAŞLAMIŞTIR

•«Mİm

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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M6MNÜNİY6T. 
KALİTE VE 

UYGUN FİYAT 
BİZDEN. 

KEVFİNİ ÇIKARMAK 
SİZDEN.

MTE
• ÖZEL HAVUZ YENİLENEN HAVUZ BAŞI PUB CAFE
• OTOPARK YÜZÜMÜZLE # DÜĞÜN - NİŞAN VE

. • KLİMALI ODALAR 7/24 • DOĞUM GÜNÜ
• ÇOCUK PARKI hizmet •ORGANİZASYONLARI

| • SICAK SU ™T .

ULU İLt K.UI- 11 - t T ŞARKUTtRI 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYAĞI VE 

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR
Armutlu Yolu Üzeri Küçük KUMLA , , </

Rezervasyon Tel: o 224 538 70JQU _______

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ » .

^URA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM '■ KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI ■ REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83
8 Eylül 2015 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50 Kr

Belediye Meçlisi Eylül ayı toplantıları sona erdi

Kuzey Planı Meclisten geçti
1

Güne Bakış
I Kadri GÜLER
J kadri_guler@hotmail.com

ŞEHİTLER VE MECLİS TOPLANTISI
Gün boyu, Dağlıca da PKK’h teröristlerin 

kurduğu pusu sonucu yaşamını yitiren kaç 
askerimiz olduğunu saat 17. oo ye kadar 
öğrenemedim.

O saatten sonra Belediye Meclis toplantısı 
na gittim. Şehitlerimizin sayısını toplantıdan 
çıktıktan sonra öğrendim.

Gün boyu açıklamanın gecikmesi çeşitli 
söylentilerin çıkmasına neden oldu.

Açıklamanın yapılmamasının şehit 
sayısının çokluğundan olduğunu söylüyor, 
Kimi 30, kimi 60 şehitten söz ediyordu.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün yapı 
lan ikinci oturumun 
da Gemlik halkının 
Kuzey Uygulama 
Planı olarak bildiği

planlar rezerve 
planlardan ayrılarak, 
İmar Komisyonu ve 
Belediye Meclisince 
kabul edilerek 
Bakanlık onayına

gönderilmesine 
karar alındı. 
Dün, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz Başkanlı 
ğında toplanan

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde genel 
tikle imarla ilgili 
konular görüşüldü 
Haberin devamı 
sayfa 4’de

DC

H II V
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
esi OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür! çalışmalannı planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

vefakardır, dostlarını atla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
ispatlar, engel tanımaz, ‘BAŞARACAĞIN' der ve başanr.

AYAŞ 
5 YAŞ

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik

7eytin üreticisi wne kaderine terk edildi’
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında Aralık 
ayında yağan aşırı 
kar nedeni ve ocak 
ayındaki aşın ısı 
düşmesinden dolayı 
meydana gelen don 
olaylarından zarar 
gören zeytin üretici 
sinin unutulduğunu 
söyledi.
Ali Çelik açıklamasın 
da, aşırı kar ve ısı 
düşmesinden 
zeytinağaçlarında 
göz yanmaları 
meydana geldiğini 
hatırlatarak, şunları 
söyledi: "İlçe Tarım 
Müdürlüğünün 19 
Mart 2015 -03 Nisan 
2015 tarihleri arasın 
da arazi çalışmaları 
inceleme tespitlerine 
göre Adliye, Umur 
bey, Güvenli, Murato 
ba ve Yeniköy 
Mahallerinde % 20 
ile % 70 oranında dal 
kırılmaları olduğu, 
06.04.2015 tarihinde 
İlçe larım Müdürlü 
ğünün raporuyla 
tespit edilmiştir.
Yine İlçe Tarım 
Müdürlüğünün göz 
yanıkları tespiti 
Nisan ve Mayıs 
aylarına bırakılmıştır. 
İlçe Tanm Müdürlü 
ğünün 05.01.2011 
tarihinde T.C. Tarım 
Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığı Koruma

Kontrol Genel Mü 
dürlüğüne sorulmuş 
Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü 31 
Ocak 2011 tarihinde 
dal kırılmaları 2090 
sayılı kanun kapsa 
mında olmadığını 
bildirmesine rağmen 
bölgemizdeki olayı 
2090 sayılı kanun 
kapsamında görerek 
incelemeleri bu 
kanun kapsamında 
değerlendirmiştir. 
Bölgemizde dal 
kırılmalarından 
dolayı (Adliye, 
Umurbey, Muratoba, 
Güvenli ve Yeniköy 
de ortalama % 40 
verim düşüşü ortada 
dır. Ayrıca göz yanı 
ğından dolayı % 
40’ın üzerinde verim 
kaybı bu mahalle 
lerde görülmüştür. 
İlçe Tarım Müdürlü 
ğünün raporunda 
sadece dondan zarar 
gören ağaçlar 
değerlendirilmiştir. 
1-Dondan zarar 
gören ağaçların 
normal iklim şartla 
rında üç senede 
mahsule yatacağı üç 
sene üreticinin zey 
tin ağaçlarına nor 
mal zeytin ağaçla 
rından daha iyi 
bakması gerekmek 
tedir.
2- Aylık açlık 
sınırının 3.700 TL 
olduğu ülkemizde

700 TL-1.700 TL 
emekli aylığı gelir 
kabul etmesi.
3- Emekli aylığını 
gelir kabul edip 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve 
Ziraat Bankalarına 
olan borçlarını naza 
rı ihtibare alınmama 
sini 
4-Çiftçinin elindeki 
traktör değerlerini 
neye göre tespit 
ettiğini, 2B arazile 
rine borçlanan 
üretici borçlarının 
tablolarda görülmç 
m ektedir.
5- Emeklilik maaşını 
nazarı ihtibare alarak 
sadece don görmüş 
ağaçları değerlen 
d irip zarar yüzdesini 
tespit etmesi kanu 
nun esasına aykırı 
olduğu ortadadır. 
Ziraat Odası olarak 
bütün ısrarlarımıza 
rağmen zararın

2090 sayılı kanun 
kapsa mında 
değerlendi 
rilmesinin doğru 
olmayacağını çünkü 
ilçemizde zeytin 
üretiminden başka 
üretim yapılmadığı, 
böyle bir afet karşı 
sında üretimden 
doğan zararın tespiti 
nin yapılması isten 
meşine rağmen iste 
ğimiz kabul görme 
miştir. Tanzim edilen 
raporda ilçemizde 
hiçbir zararın olmadı nr iirptiçimİ7İn vç 
odamızın yalan 
beyanda bulunduğu 
kamuoyu tarafından 
zannedilecektir. 
O halde 27 Aralık 
2014 -Temmuz 2015 
tarihine kadar arazi 
çalışmaları neden 
yapılmıştır. Yedi 
mahalle dolaşılarak 
bölgede böyle bir 
zararın olmadığı

denir olay kapatıla 
bilirdi. Bu tespitimiz 
kabul görmediğinde 
ne olacaktır: 
1-Üreticilerimiz 
geçen senelerden 
ertelenen borçlar, 2B 
taksitlerini ödeye
meyecek, 
2-Yeniden üretim 
için masraf ede
meyecek bahçesine 
bakmayacak, 
3-Geçinmesi için 
köyü terk edecek, bu 
üreticinin yeniden 
toprağa üreticinin 
bağlanması zorlaşa 
cak, 
4-Köyden Şehir’e 
gelecek üretici 
şehirde daha büyük 
problemler yarata 
cak (İşsizlik, asayiş, 
yol,su, kanalizasyon 
dibi) 
Hükümetimizin kır 
sal kalkınmaya 
önem verdiği insan 
larımızı kırsalda tut 
ma çabaları ortada 
iken ilçe Tarım 
Müdürlüğünün böyle 
bir rapor tutarak 
üreticiye yardımın 
önünü kesmesinin 
sebebini anlamış 
değiliz, üreticiyi 
üretimden koparmak 
ülkenin GMH düşme 
sine, üreticinin 
fakirleşmesinin kime 
faydası vardır. 
Günümüzde AB (27 
Ülke) 29 milyon 
üreticisine bütçesi 

nin % 45, ABD % 3,6 
destek olarak ayırır 
ken ülkemizde bu 
türlü raporlarla 
üreticimizi üretim 
den zorla vazgeçir 
mek ancak başka 
ülkelerin üreticileri 
ne hizmet etmek 
durumunu düşün 
mek değimlidir. 
İsparta İlinde don 
olayı nedeniyle 
üreticilerin 
başvuru su ve II 
Müdürlü ğünün 
hazırladığı rapor 
doğrultusunda 
devlet 30 Milyon 
lira İsparta 
üreticisini 
desteklemiştir. 
İlçe Hasar Tespit 
Komis yonu 
toplanarak İsparta 
İl Müdürlüğü nün 

raporu gibi rapor 
hazırlanarak, 
mağdur üreticimize 
nefes aldırmamız 
gerekmektedir, aksi 
takdirde üreticimizin 
tepkisini durdurmak 
zor olacaktır. 
Üretimi artırmak artı 
değer yaratılmak 
fazlasını ihraç etmek 
ülkemizi zenginleştir 
mek hepimizin 
görevi olmalıdır. 
Aksi tutumumuz 
bizleri bu dünyada 
olduğu gibi ahrette 
de vebal altında tutu 
lacağımızı inancımı 
zın gereğidir.”

Harmanlı santralı Perşembe günü hizmete açılıyor

BORUSAN’DAN CHP 92 »asında
RÜZGAR ENERJİ

SANTRA» AÇILIŞI
Borusan EnBW 
Enerji’nin Bursa 
Harmanlık’ta 
kurduğu Rüzgar 
Enerji 
Santralleri’nin 
açılışı 10 Eylül 2015 
Perşembe günü 
yapılacak.
Törene Borusan 
EnBW Enerji Genel 
Müdürü Mehmet 
Acarla ve 
hissedarları tem- 
silen Borusan 
Holding ve EnBW 
yetkililerinin

katılacağı bildirildi. 
Ülkemize ve 
enerji sektörüne 
çok önemli 
katkılarda

bulunacak olan 
rüzgar enerjisi 
yatırımlarına 
Borusan daha önce 
de yatırım yapmıştı

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 92. 
kuruluş yıldönümü 
yarın kutlanıyor. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
şu görüşlere yer 
verildi: "Partimizin 
92. kuruluş yıl yıldö 
nümü kutlamaları 
kapsamında, 9 Eylül 
Çarşamba günü 
saat:11:00’de Hey 
kel Atatürk Anıtı’na 
CHP Bursa İl Baş 
kanlığı ve tüm ilçe 
ler olarak çelenk 
sunumu yapılacak 
tır. Ulusal ve ulus 
lar arası düzeyde 
yaşanan insanlık 
dramları, barışa 
olan özlemi arttır 
mıştır. Barışın tem
silcisi Partimiz

Cumhur! yet Halk 
Partisi, kuruluş 
yıldönü münde bu 
amaçla, tören 
sırasında barışı 
simgeleyen 
güvercin uçuracak, 
zeytin dallarını 
halka uzatacaktır. 
Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
92 kuruluş yıldönü 
münü kutlamak ve

Bursa Heykel 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunumuna 
tüm üyelerimizi 
davet ediyoruz. 
Katılım 
sağlamak iste 
yenler ilçe 
başkanlığına 
başvurarak 
isimlerini yazdırma 
lan önemle rica 
olunur.”
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Tır ile Traktör Çarpıştı: 1 ölü Bursa'da gene kanına kanlı ialaz

Karacabey de, 
tir İle çarpışan 
domates yüklü 
traktörün sürü 
cüsü, öldü.
Alınan bilgiye 
göre, Mustafa
Çiçek'in (60) 
kullandığı 16 TK 748 
plakalı domates 
yüklü traktör ile

İsmail Ç. (32) 
idaresindeki 80 DT 
301 plakalı tır, 
Çanakkale-Bursa 
karayolu Şahin 
Mahallesi girişinde 
çarpıştı.Kazada, 
Şahin Mahallesi'nin 
eski muhtarı 
olduğu öğrenilen 
traktör sürücü 

sü Çiçek, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. 
Çarpışmanın 
etkisiyle trak 

törün römor 
kundaki doma 
tesler, yola saçıldı. 
Tır sürücüsü 
İsmail Ç, gözaltına 
alındı.

Bursa'da sokak orta 
sında genç kadını 
infaz ettiği iddia 
edilen şahıs, cina 
yeti işlemediğini 
söyledi. Olay, 20 
Nisan Pazartesi 
günü merkez 
Osmangazi ilçesi 
Soğanlı Mahal 
leşinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
1 çocuk annesi Esra 
Gülyol (25) evinin 
yakınlarında bir oto

mobilin içerisinde 
infaz edildi. Ağır 
yaralı olarak hasta 
neye kaldırılan genç 
kadın, yapılan tüm 
müdahalelere rağ 
men kurtarılamadı. 
Olayın ardından 
soruşturmayı derin 
leştiren İl Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amir liği ekip
leri, Gül yol’un 
tutuklu olan eşinin 
cezaevi arkadaşı

Orhan Ö.’yü (37) 
gözaltına aldı. 
Cinayetin ardından 
ilk kez Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si’nde hakim önüne 
çıkan Orhan Ö., 
suçlamayı reddedip 
tahliye istedi. 
Mahkeme heyeti, 
sanığın tahliye 
talebini reddederek 
tanıkların dinlenme 
si için duruşmayı 
ileri tarihe erteledi.

Bursa'da niirültii dehşeti: 1 ölü
Bursa’da gürültü 
yüzünden çıkan 
tartışma kanlı bitti ve 
1 kişi hayatını kay
betti.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hürriyet Mahallesi 
Mithatpaşa Sokak’ta 
gece 03.00 
sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, yem 
ticareti yapan Cevat 
Tüfekçi (41) ile bir 
arkadaşı otomobil
leriyle seyir 
halindeyken, trafikte 
başka araç 

sürücüsüyle tartıştı. 
Yüksek sesle çıkan 
tartışma sebebiyle 
civardaki evlerde 
oturan vatandaşlar 
her iki sürücüyü 
uyardı. İki 
sürücünün 
ayrılmasının 
ardından Tüfekçi, 
yanındaki arkadaşını 
bırakarak, bir süre 
sonra tekrar aynı 
sokağa geldi. Alkollü 
olduğu iddia edilen 
Tüfekçi, burada 
kendisini uyaran 
vatandaşlara 
bağırmaya başladı.

Bu sırada evinden 
inen Ekrem T. (41) 
Tüfekçi’ye 
bağırmasından 
rahatsız olduklarını 
söyledi. İkili

arasında tartışma 
çıkması üzerine 
Ekrem T., elindeki 
bıçakla otomobil 
içerisindeki Tüfek 
çi’yi göğsünden

bıçakladı. Ekrem T., 
olayın ardından 
evine giderken, 
Tüfekçi ise otomo
biliyle 100 metre 
ilerledikten sonra 
park halindeki başka 
araca çarparak 
durdu.
Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, 
Tüfekçi’nin 
öldüğünü tespit etti. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 

olayın ardından 
güvenlik kamera 
larını inceledi. 
Çevredekilerin 
bilgisi ve kamera 
kayıtlarından 
cinayeti TIR şoförü 
olduğu öğrenilen 
Ekrem T.’nin 
işlediğini tespit eden 
ekipler, şüpheliyi 
evinde gözaltına 
aldı. Ekrem T.’nin,. 
emniyetteki 
ifadesinde cinayeti 
işlediğini itiraf ettiği 
öğrenildi.
Polisin, olayla ilgili 
tahkikatı sürüyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ŞEHİTLER VE MECLİS TOPLANTISI
Toplantıdan çıktığımda eşim 16 şehidin olduğunu 

söyledi.
Ulusça acı bir gün daha yaşadık.
7 Haziran seçimlerinden bir süre önce başlayan 

ateşkesin sona erdirilmesinden sonra gelen şehit 
haberleri her gün yürekleri dağlıyor.

2.5 yıl süren ateşlerin sustuğu ve barış görüşme 
lerinin yapıldığı dönemde silahları bırakacak olan PKK 
daha ağır silahlarla donanmış olarak asker ve 
polisimize pusular kuruyor, saldırılar yapıyor.

Bugünlere nasıl gelindiğini hepimiz biliyoruz.
7 Haziran seçimlerine giderken, AKP’nin tek başına 

iktidar olması için Cumhurbaşkanı ilk kez bir partiyi 
açıkça destekliyor ve meydanlarda o parti için oy 
istiyordu. Amaç ülkeye başkanlık sistemini getirecek 
Anayasa değişikliğini sağlayacak oyuAKP nin 
almasıydı. Bunun için hedere HDP oturiuidu.

HDP barajı aşamazsa onların aldığı oylar AKP ye 
kayacaktı. Ama tersi oldu, HDP 7 Haziran seçimlerinde 
beklenenin üzerinde oy aldı.

O günden beri AKP hükümetinin ülkedeki terörün 
bitirilmesi için başlattığı Açılım da bitirildi. PKK 
yeniden saldırılara başladı.

Bugün gelinen nokta budur.
Her gün şehit haberleriyle uyanıyoruz.
Yüreklerimiz kan ağlıyor.
Teröre lanetler yağdırıyoruz.
Bu ortamda, başkanlık sistemini getirebilmek için 

seçim sonuçlarının getirdiği halkın koalisyon talebi 
AKPpin ve MHP’nin ayak oyunlarıyla gerçekleşmedi.

Ülke onlarca şehit haberleri ile seçime gidiyor.
Dün Karsak Deresinin önünden geçerken, Gemlik 

Belediyesinin astığı bir pano dikkatimi çekti.
Panoda büyük bir Türk bayrağı, altında ise, "Allah 

yolunda öldürülenlere, ölüler demeyin. Bilakis, onlar 
diridirler, fakat siz hissedemezsiniz” Bakara Süresi 
154. ayet” yazıyordu.

Şehitlerin geldiği bu günlerde, Gemlik 
Belediyesi’nin yaptığı bu.

AKP’nin yaptığı hatalar ve uyguladığı yanlış poli
tikalar yüzünden yüzlerce polisimiz ve askerimiz 
öldürülüyor, Gemlik Belediyesi de kuran da bu ayet ile 
halkın karşısına çıkıyor.

Bu kafa ile Gemlik ve ülkeyi yönetiyorlar.
Başka söze hacet yok.
MECLİS TOPLANTISI
Dün Belediye Meclisinin Eylül ayı ikinci oturumu 

yapıldı. Her zamanki gibi imarla ilgili konuları içeren 
dopdolu bir meclis oldu yine.

Bu mecliste iki önemli konu ele alındı. Öncelikle 
Bursa Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Sahillerle 
ilgili bir daire müdürlüğünce hazırlanan sahil koruma 
planlan meclis üyelerine tanıtıldı.

Bu ilk kez oluyordu. Geç de olsa, bizleri de 
ilgilendiren bir konu bu.

Gemlik Belediyesi Balıkçı Barınakları ile Gemlik 
iskelesini Bursa Büyükşehir Belediyesine 
devredilmesini istiyor. Bu konuda dün AKP lilerin 
oylarının çokluğu ile kar?r aıınaı.

Bu konuyu yarın geniş haber yapacağım.
İkinci konu ise Fatih Mehmet Güler döneminde 

kabul edilen Manastır Kumla arasındaki alanların imara 
açılması konusu Yani Kuzey planlarının rezerve 
planlardan ayrılıp bölgenin imara açılması konusu.

MHP lilerin verdikleri bir önerge ile meclise taşınan 
konu İmar Komisyonunca kabul gördü ve kuzey 
planlan rezerve planlardan ayrılarak Bakanlık'a onaya 
gönderilme kararı alındı.

Bir aksilik çıkmazsa Kuzey planlan uygulamaya 
konulabilecek.

Bu konuda yıllardır bekleyen arazi sahipleri 
meclisten dün mutlu ayrıldı.

Karar, AKP, CHP ve MHP’li üyelerin oy birliği ile 
alındı. Ne diyelim hayırlı olsun.

Belediye Meclisi Eylül ayı toplantıları sona erdi

Kuzey Planı Meclisten geçli
İmar Komisyonuna 
sevk edilen 
önergeler hakkında 
komisyonda alınan 
kararlar mecliste 
okunarak 
görüşüldü.
Belediye 
Meclisindeki 
dünkü oturumda 
Gemlik Iskelesi’nin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredilmesi 
konusu uzun 
zaman aldı. 
AKP grubu 
Belediye İskele 
si’nin kullanım 
ömrünün artık sona 
erdiğini, yolcu ve 
turizm iskelesi 
olarak kullanılan 
iskelenin 
onanırımın belediye 
bütçesinden 
gerçekleştirilmesi 
imkanı olmadığı için 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne devri 
nin doğru olacağını 
savundu.
Bu görüşe CHP ve 
MHP grupları red 
oyu voTmesino 
karşın, devir işlemi 
AKP lilerin oylarıyla 
kabul edildi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Koruma Daire 
Başkanlığı 
tarafından 
Büyükşehir 
sınırlarında kalan 
115 kilometrelik kıyı 
bandının 
planlandığı 
belirtilerek, bu 
konuda plan 
esasları meclis 
üyelerine anlatıldı.

KUZEY 
PLANLARI 
Belediye Mecli 
si’nde yüzlerce 
kişinin 5 yıldır 
beklediği daha önce 
1/5000 ölçekli 
Büyükşehir Bele 
diyesi imar planla 
rında ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar 
planlarınca kabul 
edilen, ancak Refik 
Yılmaz’ın göreve 
gelmesinden sonra, 
rezerve imar 
planlarıyla 
birleştirilen bu

planlar, Anayasa 
Mahkemesi kararı 
ile geçersiz 
kılınmıştı.
Geçtiğimiz hafta 
yapılan Belediye 
Meclisi toplantı 
sında MHP’lilerin 
verdiği bir önerge 
ile yeniden 
gündeme gelen 
Kuzey Planları, imar 
Komisyonu’nda 
görüşülerek, 
rezerve imar 
planlarından 
ayrılmasına ve 
Büyükşehir 
Belediyesi 1/5000 
ölçekli imar planla 
rında ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
1/1000 ölçekli 
uygulamalı imar

planındaki haliyle 
ayrı olarak Bakanlı 
ğın onayına sunul 
ması teklifi oybirliği 
ile meclisten geçti. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
kuzey planlarının 
gecikmesiyle ilgili 
bilgi verdikten 
sonra yaptığı 
konuşmada, 
planlara itiraz 
olmadığı takdirde, 
bu bölgede en az 3 
bin konutluk bir 
imar alanı kazamla 
cağını söyledi.
Yılmaz, “Eğer 
itiraz olursa özel bir 
yasa ile bu konu 
yeniden ele 
alınabilir” dedi. 
CHP ve AKP

grupları da imar 
komisyonuna 
teşekkür ederek, 
Gemlik’in planların 
bir an önce 
Bakanlığa gönde 
rilmesini ve izlen
mesini istediler. 
Meclis toplantısının 
sonunda Dağlıca 
da şehit edilen 
askerlere rahmet 
dilenirken, ailelerine 
sabır dilendi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Meclis üyelerinin 
şehitler için 
fatiha okun 
masını istedi. 
Fatiha okun 
duktan sonra 
meclis sona 
erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Prim Borcu İçin
Gemlik Belediye 
si'nin Mahalle 
Statüsüne dönüşen 
eski köylere yönelik 
hizmet ve yatırım 
atağı aralıksız 
devam ediyor, 
ilçenin mahalleye 
dönüşen 17 eski 
köyünün tamamında 
başlatılan yatırımlar 
devam ediyor.. 
Tüm mahallelerde 
yol genişletme, 
alternatif yol açma 
ve parke taşı 
döşeme 
çalışmalarını 
tamamlayan Gemlik 
Belediyesi, Çocuk 
Parkları, Mahalle 
Meydanları, 
Okulların, eski Köy 
Konaklarının ve 
Camilerin onarımı 
gibi önemli 
hizmetlerin yanı 
sıra, spor tesisleri 
ve Halı Saha gibi 
yatırımları da 
sürdürüyor.
Şahinyurdu, Katırla, 
Adliye, Kumla, 
Kurşunlu ve Hisar 
Mahallelerinde hah 
saha ve spor tesisi 
yapan Gemlik 
Belediyesi, yol

genişletme, alt yapı, 
alternatif yol açma 
ve beton parke taşı 
döşeme çalışma 
larını da tamamladı. 
“Şehirde ne varsa 

köylerimizde de o 
olacak” sloganıyla 
yola çıktıklarını 
hatırlatan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yerel 
yönetimlerde 
yapılan yasa 
değişikliği ile bir 
buçuk yıl önce 
mahalle statüsüne 
dönüşen eski 
köylere, Gemlik 
Belediyesi olarak 4 
yıldır hizmet 
götürdüklerini 
vurguladı.

Gençlik Merkezleri 
uygulamasını bu 
yeni mahallelerin 
tamamında 
yaygınlaştıracakların 
ı ifade eden Yılmaz, 
spor tesisi 
yatırımları ile birlikte 
piknik alanları 
çalışmalarını da her 
yeni mahalleye 
yakışacak şekilde 
planladıklarını kay
detti. Tüm yeni 
mahallelere hizmet 
ve yatırımların 
aralıksız devam 
edeceği sözünü 
veren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik’te hizmet 
gelmemiş, yatırım 

yapılmamış bir tek 
mahalle, cadde ve 
sokak kalmayacak. 
Çalışınca oluyor 
şiarıyla yola çıktık. 
Bu hizmet ve 
yatırımlardan eski 
köylerimiz de ayrım 
yapılmadan 
faydalanacak” 
diye konuştu. 
GÜVENLİ YE 200 
METRE DUVAR 
Gemlik Belediye 
sinin Güvenli 
Mahallesinde de 
yatırımlarına devam 
ettiği bildirildi.
Bu mahallede beton 

parke taşı döşeme 
ve yol genişletme 
çalışmalarından 
sonra mahalle 
girişine yaklaşık 200 
metre uzunluğunda 
bir istinat duvarı 
çekiyor. 
Bu arada Güvenli 
Mahallesini 

•Orhangazi Karsak 
Mahallesine 
bağlayacak yol 
yapım çalışmaları da 
hız verildiği 
bildirildi. Yol Bursa 
Büyükşehır 
Belediyesi 
tarafından yapılıyor.

Yüz binlerce kişiyi 
ilgilendiren Genel 
Sağlık Sigortası ile 
ilgili geri sayım 
başladı. Son 
başvuru tarihi 30 
Eylül; Borçtan kur
tulmak için gelir 
durumunun belge
lenmesi gerekiyor. 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile 6 ay 
uzatılan başvuru 
süresinin 30 Eylül 
2015 tarihinde sona 
ereceğini ifade etti. 
Açıklamada, 
"Sağlık güvenceleri 
olmayan vatandaşla 
rımızdan hiç gelir 
testi yaptırmayanlar 
veya gelir seviyeleri 
kurumumuz 
tarafından belirle 
nen kişilerin bu 
tarihe kadar 
yapacakları başvu 
rular neticesinde 
durumları kapsama 
alındıkları tarihten 
itibaren güncelle 
necektir. Yapılan 
dırma neticesinde 
borçlarını 30 Kasım 
2015 tarihine kadar 
peşin ödemek 
isteyenlerden 
borçlarının sadece 
anapara tutarı tah

sil edilecek, 
taksitlendirme 
seçeneğini 
kullanmak isteyen 
vatandaşlarımız ise 
6.9.12 veya 18 eşit 
taksitte ödeme 
yapma imkanından 
yararlanabilecek
lerdir. Ödemeler 
kurumumuz ile 
anlaşmalı tüm 
bankalardan, PTT 
şubelerinden ve 
kuruntumuzun 
www.sgk.gov.tr 
internet adresinden 
kredi kartı ile 
yapılabilmektedir. 
Başta gençlerimiz 
olmak üzere sağlık 
güvencesi olmayan 
tüm vatandaşla 
rımızın bu fırsattan 
yaralanmalarını, 
başvuru süresi 
sona ermeden 
kayıtlı ikamet 
adreslerinin bulun 
du Sosyal Yardım 
laşma Vakıflarına 
başvurarak gelir 
testlerini yaptırma 
larının ardından en 
yakın Sosyal 
Güvenlik Merke 
zi'ne başvurmaları 
gerekmektedir" 
dedi.

I Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 

alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklari@kofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

<0LEZZET HATTI 
444 61 62una çıB. btir FtşMi j 
M«U ızzzer RAFIMIZDA

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BYEGM

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

www.kofteciyusuf.com

http://www.sgk.gov.tr
mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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Gemlik Anadolu 
imam Hatip 
Lisesinde, 
27 Temmuz-21 
Ağustos tarihleri 
arasında MEB Din 
öğretimi Genel 
Müdürlüğü ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı işbirliği ile 
düzenlenen 
3 farklı ilden 86 
öğrencinin 
katıldığı, 4 haftalık 
Arapça Dil 
Kursu’nun finali 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip

Lisesi konferans 
salonunda yapıldı. 
MEB Din öğretimi 
Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Diyanet 
Vakfının işbirliği ile 
27 Temmuz-21 
Ağustos 2015 
tarihleri arasında 
dört hafta olarak 
yürütülen Arapça 
Dil Kursunun 
finali, 20 Ağustos 
2015 tarihinde 
okulun konferans 
salonunda, 
Gemlik Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş,

Belediye Başkan 
vekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Gemlik İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
Gemlik ilçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, Dernek 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Temel 
İslami Bölüm 
Başkanı ve Arap 
Dili ve Belagati

Ana Bilim Dalı 
öğretim Üyesi 
Prof.Dr.
İsmail Güler ile, 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
öğretim Üyesi Yard. 
Doç.Dr. Mustafa 
Öcal, STK’ların 
mensupları, 
belediye meclis 
üyeleri, daire 
amirleri, müdürler, 
öğretmenler ve 
öğrencilerin 
katıldığı görkemli 
final töreni ile 
sona erdi.

ıur-Sen tarafın 
her ay yapılan 
(-yoksulluk

ağustos ayı rakam 
lan açıklandı. Buna 
göre, Türkiye'deki 4 
kişilik bir ailenin 
açlık sınırı bin 399 
lira 30 kuruş, 
yoksulluk sınırı ise 
3 bin 732 lira 37 
kuruş olarak 
belirlendi.
Yapılan araştırmaya 
göre giyim madde 
fiyatlarında düşüş 
yaşanırken; gıda, 
ısınma, barınma, 
sağlık, ulaşım, 
haberleşme, kişisel 
temizlik ve bakım, 
eğitim-kültür, çevre 
ve su fiyatlarında 
artış olduğu 
gözlendi.Temmuz
ayına göre Ağustos herhangi bir
ayında gıda 
maddesi fiyatların 
da ortalama yüzde 
1,02'lik bir artış 
oldu. Ağustos 
ayında göze çarpan 
en büyük artış ise

yüzde 29,73 artışla 
salatalık, yüzde 
27,74 artışla kiraz 
fiyatlarında 
yaşandı.
Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre 
giyim fiyatlarında 
ortalama yüzde 
2,12'lik bir azalış 
gözlenirken, en çok 
göze çarpan 
düşüşler yüzde 
7,37 azalışla kadın 
ceketi, yüzde 6,81 
azalışla erkek 
gömleğinde 
yaşandı.
Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre 
ısınma madde 
fiyatlarında 
ortalama yüzde 
0,12'lik bir artış 
gözlendi. Aydınlan 
ma fiyatında

değişiklik olmadı.
Ağustos ayında 
Temmuz ayına göre 
barınma fiyatların 
da ortalama yüzde 
0,72'lik bir artış 
oldu.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEVREN SRTIUK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.

0 535 066 87 63

SATIUK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 
0 532 254 24 80
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

FUTBOLDA GEMLİK
15 Ağustos’ta 

başlayan U19 ve 
U15 yaş ligi ile 
birlikte U11 
minikler maçları 
tüm hızıyla devam 
ediyor. Gemlik 
takımları olarak 
bizler bu güzel 
mücadelenin 
neresindeyiz?

Nasıl 
hazırlanıyoruz? 
Bunun analizini 
yapalım. Gemlik 
sporumuzun 
durumunu 
konuşalım.
At yapı 

müsabakalarında 
hafta arası 
maçlarını ortadan 
kaldırmak için her 
yıl üç grup 
fedakarlık yapmak 
zorunda bırakılıyor. 
Sebebi ekipman 
yetersizliğinden 
dolayı yıllık spor 
yapma süresinin 
tüm yaş gruplarına 
yetememesi.

12 ayda hiç 
durmaksızın spor 
yaparsanız ancak 
süre yeterli 
olabiliyor.

Yaz sıcaklarında 

spor yapmamak 
için ve personel 
tatilleri nedeniyle 
üç yaş grubu 
her yıl maçlara 
erken başlıyor 
ve üç günde bir 
maç yapmak 
zorunda kalıyor.

U19 birinci 
kümede yer alan 
tek takımımız 
Çotanakspor zorlu 
bir grupta başarılı 
maçlara imza 
atıyor. Deplasman 
ve Gemlik 
maçlarından çok 
başarılı puanlar 

topladılar.
U19 ikinci küme 

maçları ise 
Gemlik ve 
Orhangazi takımları 
arasında yapılıyor.

Maçların bölgesel 
olması heyecanı iki 
kat fazlalaştırıyor.

U19 ikinci küme 
maçlarının bir 
numarası hiç 
kuşkusuz yaptığı 
tüm maçları 
kazanan Gemlik 
Gençler Birliği Spor 
oldu.

Bu gruptan üç 
takımın bir üst 

gruba çıkacağını 
düşünürsek, diğer 
takımlar arasında 
kıyasıya 
mücadelenin 
centilmence 
sürdüğünü 
görmekteyiz.

Tüm takımlara 
başarılar diliyoruz.

U15 yaş maçlarına 
sadece Gemlik 
Belediyesporun 
iştirak ettiğini 
görmekteyiz.

Elit ligde 
oynayan Gemlik 
Belediyespor çok 
güçlü takımların 
bulunduğu gruba 
düştü.

Gemlikimizi temsil 
etmek adına 
takımımızın elinden 
gelenin en iyisini 
yapacağına hiç 
kuşkumuz yok. 
Kendilerinden 
başarılı sonuçlar 
almasını 

beklemekteyiz.
BAL liğinde 

oynayacak olan 
Gemliksporumuzun 
ekonomik 
sorunlarla 
boğuştuğunu 
görmekteyiz.

Başarı ölarak 
işimizin çok zor 
olduğunu söyleye
biliriz.

Çünkü kaliteli 
futbolcu parayla 
alınıyor.

Her zaman söylü 
yorum ve 
söylemeye de 
devam edeceğim. 
Gemlikimizi 
yönetenler 
istemediği sürece 
profesyonel lig bize 
haram.

Sporu 
yönetenlerin işinin 
Gemlikimizde çok 
zor olduğunu 
söylemek 
zorundayım.

S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİFİ RAŞKANLIĞINDAN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar tarafımızdan pazarlık usulü »e 14 

Eylül 2015 tarihinde saat 14.oo de kooperatifimiz idari binasında satışı 
yapılacaktır.

İlgililere ilan olunur.
NOT: Satış yapıp yapmamak yönetim kurulumuzun yetkisindedir.
1- Bursa İh, Gemlik ilçesi, Adliye Mahallesi 3 pafta, 622 parsel, 6000 m2 

zeytinlik
2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Hepice mevkii, 28 pafta, 2295 

parsel, 735 m2 29/48 444 m2 zeytinlik
3- Bursa ili, Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi Köy üstü H22B07DC pafta, 

1345 parsel, 560 m2 zeytinlik
4- Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mahallesi 17 pafta, 44 ada, 3 parsel 92 mz i- 

kat daire
5- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Şehitmehmetçik Sokak 26 

pafta 75 ada 105 parsel 68 m21. bodrum kat daire
S.S. GEMLİK ESNAF KEFALET KOOP. 

YÖNETİM KURULU

Otomotiv pazarı 
yüzde 37,17 arttı

SOFÖBLEB ARANIYOR
RÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN 

ŞOFÖRIER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİRAT TEL: 02247151991

60 bin 199 adet 
olan 2014 yılı 
Ağustos ayı otomo
bil ve hafif ticari 
araç pazar 
toplamına göre 
satışlar yüzde 37.17 
artarken, bir önceki 
ay olan temmuza 
göre ise sadece 
küçük bir kayıp 
yaşandı.
Temmuz ayında 83 
bin 836 adet araç 
satılmıştı. Sektör 
yetkilileri ağustos 
ayında yaşanan 
artışta kurlardaki 
aşırı yükseliş 
sonrası ‘zam 
gelecek’ 
endişesinin etkili 
olduğunu söylüyor
lar. Özellikle 
Euro’nun 3.40 TL’yi 
aşmasının ardından 
firmalar eylül 
ayından itibaren 
kademeli olarak 
zam yapacağını 
açıklamış, bu 
oranın da en az

yüzde 5 olacağını 
belirtmişlerdi. Her 
ne kadar bir çok 
firma ağustos 
ayında bu zammı 
fiyatlara yansıtsa 
da, tüketiciler daha 
fazla zam gelebilir 
endişesiyle biran 
önce yeni otomobil 
almak için sıraya 
girdi.
600 BİNE DAYANDI 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 
ağustos ayı 
raporuna göre 
Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2015 
yılı sekiz ayında bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 47.18 artarak 
598 bin 963 adet 
olarak gerçekleşti. 
2014 yılı sekiz aylık 
döneminde 406 bin 
962 adet toplam 
pazar 
gerçekleşmişti.
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E1EMAN1AR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

II

Yılbaşından 
itibaren sertifika 
dönemine geçecek 
kurslar 2 yıla 
uzarken, katı 
kurallarla trafik 
kazalarının önüne 
geçilecek. Yeni 
dönemde kurslar 
için taban fiyat 
uygulaması 
başlayacak.

Kursiyerler ücretini 
bankaya yatıracak. 
Ehliyet almak 
İsteyen sürücü 
adayları İçin son 
fırsat 10 Eylül'de 
sona eriyor. Ömür 
boyu ehliyet 
döneminin 
kapanacağı 1 Ocak 
2016'dan önce 
ehliyet alamayanlar

2 yıl boyunca 
sertifika dönemine 
tabii olacak.
3 bin 500 sürücü 
kursunun ders 
verdiği Türkiye'de 
18 yaşını 
doldurmuş ve 
ehliyet almaya hazır 
milyonlarca genç 
bulunuyor. Yeni 
uygulamayla trafik

kaza oranlarının 
düşürülmesi 
hedeflenirken, 
sürücülerde 
bilincin arttırılması 
düşünülüyor.
22 milyondan 
fazla sürücünün 
bulunduğu 
yollarda 5 milyon 
kadın sürücü yer 
alıyor.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇTARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

«W

.-.AWW VE TANITIM HİZMETLERİ

i ?
I t &f e M,*

9 yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz.... M

FATURA • 
I SEVK İRSALİYESİ • 
F 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 • 
IstiMalCaL Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK
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Bankalarda 65 milyon lira unutuldu
Bankalarda 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
hesaplarla ilgili 
yapılan çağrılar 
fayda etmedi, 
mudiler yaklaşık 65 
milyon lirayı 
bankalarda unuttu. 
5411 Sayılı Bankacı 
lık Kanunu nun 62. 
maddesine göre, 
bankalardaki 
mevduat, katılım 
fonu, emanet ve ala
caklardan hak 
sahibinin en son 
talebi, işlemi veya 
herhangi bir yazılı 
talimatı tarihinden 
başlayarak on yıl 
içinde aranmayanlar 
zaman aşımına tabi 
oluyor. Bankalar bu 
çerçevede zaman 
aşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve 
alacaklara ilişkin 
duyurularını şubat 
ayından itibaren 
internet sitelerinden 

yayımlamış, zaman 
aşımı listesinde isim 
ve hesap bilgileri 
yer alan müşterilerin 
15 Haziran 2015 
tarihine kadar 
hesaplarının 
bulunduğu şubeye 
kimlik belgeleri ile 
başvurmaları 
gerektiğini 
duyurmuştu. Hatta 
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), zaman 
aşımına uğramış 
mevduat, emanet ve 
alacakların listesini 
yayımlamıştı. Ancak 
bu çağrılar ve duyu
rular fayda etmedi. 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF) 
verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, sadece bazı 
hesap sahipleri 
bankalara 
başvuruda bulundu, 
binlerce mudi 
yaklaşık 65 milyon

liraya denk gelen 
parasını 
hatırlamayarak yine 
bankalarda bıraktı.

UNUTULAN 
HESAPLAR 
TMSF’YE 
Bankalarda zaman 
aşımına uğramış 
olan mevduat, 
katılım fonu ve ala
caklara sahip hak 
sahiplerinin başvu 
ruda bulunmaması 
nedeniyle TMSF'ye 
devredilen miktar bu 

yıl gecikme bedeli 
dahil 64,8 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Farklı cinsteki 
dövizlerden oluşan 
unutulan hesaplar 
37 milyon 726 bin 
709,50 TL, 3 milyon 
442 bin 739,34 ABD 
Doları, 5 milyon 192 
bin 581,62 avro, 2 
bin 222,43 İsviçre 
Frangı, 99 bin 256,78 
İngiliz Sterlini, 225 
bin 842 Japon Yeni, 
533,51 Norveç 
Kronu, 136 bin

911,43 İsveç Kronu, 
556,09 Danimarka 
Kronu, 518,04 
Avustralya Doları, 
949,86 Suudi 
Arabistan Riyali ve 
322,55 
KanadaDolan'ndan 
oluşurken, bunların 
toplam bedeli 65 
milyon liraya karşılık 
geldi. Unutkan 
mudiler, 31 Aralık 
2014 tarihi itibarıyla 
bankalarda 10 yıldır 
işlem yapılmayan 
hesaplarında 36 

milyon 323 bin 
doları unutmuştu. 
Zaman aşımına 
uğrayan ve bankalar 
tarafından TMSF'ye. 
ön bildirim yapılan 
hesap sayısı 31 
Aralık 2014 itibarıyla 
299 bin 429 adet 
olarak gerçekleşmiş, 
bunların 2 bin 
322'sini katılım fonu, 
692'sini de 
emanetler 
oluşturmuştu. Bu 
sene ön bildirimi 
yapılan hesaplar 
içerisinde bakiyesi 
en yüksek olan 
hesap yaklaşık 41 
bin dolar olarak 
kaydedilmişti. 
Unutulan hesaplar 
sadece kişilere ait 
değil. Şirketler, 
vakıflar, dernekler, 
siyasi partiler ile 
devlet kuramlarının 
bile unutulmuş 
hesabı bulunuyor.

Krem kartına 9 taksit sınırlaması değişiyor
BDDK, TBB ve 
finans sektöründen 
gelen talep 
doğrultusunda kredi 
kartına taksitte 9 
aylık sınırlamayı 12 
aya çıkaracak. 
BDDK, TBB ile 
yaptığı görüşme ve 
finans sektöründen 
gelen talep 
doğrultusunda taksit 
sayısını artıracak ön 
çalışma yaptı. Kredi 
kartına 9 olan taksit 
sayısı 12’ye 

çıkarılacak. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 
kredi kartındaki 
taksit sınırlamasının 
esnetilmesine yöne 
lik çalışması 
netleşti.
BDDK, Türkiye 
Bankalar Birliği 
(TBB) ile yaptığı 
görüşme ve finans 
sektöründen gelen 
talep doğrultusunda 
taksit sayısını 

artıracak ön çalışma 
yaptı. Buna göre 
kredi kartına 9 olan 
taksit sayısı 12’ye 
çıkarılacak. 
Bazı sektörlere 
yönelik yapılacak 
esneklikte taksit 
sayısının artırılma 
sının hızlı bir şekilde 
düşen cari açığı 
yeniden artırma 
masına yönelik de 
formül hazırlanacak. 
Bunun için ortak bir 
yol haritası

belirlenecek. 
Kredi kartındaki 
taksit sayısını artıra 
cak formül ile birlik
te 36 ay olan ihtiyaç 
kredisindeki vadenin 
de 48 aya çıkarılma 
sı üzerinde durulu 
yor. Hazırlanan söz 
konusu çalışma 
Finansal İstikrar 
Komitesi’nde 
gündeme geldi.
BDDK’nın hazırladığı 
raporda Komite 
üyelerine kredi kartı 

yerine vatandaşın 
ihtiyaç kredisine 
yöneldiği rakamlarla 
anlatıldı. Hazine’ye 
yakın kaynaklardan 
edinilen bilgilere 
göre BDDK 
yetkilileri, 
görüşmede “Kredi 
kartında taksit 
sınırlamasında cari 
açığı da olumsuz 
yönde etkileme 
yecek bir şekilde 
düzenleme yapıla 
bilir. Tüketici kredi 

kartı yerine ihtiyaç 
kredisine yönelme 
var. Ayrıca özellikle 
cep telefonda farklı 
yöntemlerle uzun 
vadeli taksitlerle 
zaten satış yapılıyor. 
Hem de vatandaş 
daha yüksek bir faiz 
oranıyla borçlanmak 
zorunda kalıyor. Bu 
da tüketicinin daha 
fazla maliyetle ürünü 
almasına neden 
oluyor” tespitini 
yaptı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.c<|m
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
PsmukkAls 612 OO 2«
DENİZ UÇ Adi 613 66 13
Pegasus Akmla Seyahat 614 63 62
METRO 513 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
Süzer Turtam 612 1O 72
KanberoQIu-Esada* 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 O1 63

HASTANELER

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 86

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

VAPUR - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 3Ş3 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 7,5 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 «5 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

AAc“*L^tro1 613 10 70
MAR-PET 613 go 33
Tuncay Otogaz 613 ıe 45
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik Körfez
OimİK'İN İLK OOnL'ÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5268 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istiklar Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflİlSİBftlİ
VENÜS SİNEMASI 

roDinsoncruoseve 
cuma: 11:45-14:00-

iıçtfıW:'fi!> 
liMMt

M
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKIrfezE

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 3164 FAX: 0 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU
MILTONJggîSS

www.gemlikmilton.com

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

İnternetten Cnnh Ytupn- Snhne 
Servis ve ekiprnnnkir - Sürpriz,

Pasta-Meşrubat-Çerez
Piyanist +T)i Performans 10 yİI
SatenSandatge Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

W?» facebook/miltondugun
K plus.google.com/miltondugun

Siy HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI > Tel . 513 10 71 GEMLİK

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


7/24 HİZMET

M£MNÜNİV£T. 
KALİTE VE 

ÖVGÜN FİV AT 
BİZDEN. 

KEVFİNİ ÇIKARMAK 
SİZDEN.

• ÖZEL HAVUZ
• OTOPARK
• KLİMALI ODALAR
• ÇOCUK PARKI
• SICAK SU

KİLO İLE KÖFTE - ET ŞARKÜTERİ y 
KAHVALTI - ÇORBA - ZEYTİN - ZEYTİNYASi VE 

TURŞU ÇEŞİTLERİ BULUNUR
^Armutlu Yolu üzeri Küçük kumla 

Rezervasyon Tel: 0 224 538 7OJU

___  . ‘.t ’ - ’■’
YENİLENEN. HAVUZ BAŞI PUB CAFE 
YÜZÜMÜZLE • DUGUN - NİŞAN VE 
7/24 • DOĞUM GÜNÜ 
hizmet • ORGANİZASYONLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

I Kadri GÜLER
-I kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
BELEDİYE İLE MÂLİYENİN ARASINDA NE VAR?
Önceki gün yapılan Belediye Meclis 

toplantısında, yeni Adliye Sarayı’nın 
yerinin yapılacağı plan değişikliği konusu 
gündeme geldiğinde meclise bilgi veren 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik’in 
bir Adliyeye ihtiyacı olduğunu, yoksa 
Bursa’ya yapılacak büyük Adliye binasına 
Gemlik Adliyesine götürebileceklerini 
söyledi.

Bu konuda önceden beri söylentiler 
duyuyorum. Devamı sayfa 4’de

Güney Marmara Sahil 
Güvenlik Komutanlığı 
görevlileri subaylar, 
Gemlikli balıkçılarla bir 
araya gelerek sorun 
larını dinlediler. Güney 
Marmara Sahil Güvenlik 
Komutanlığı görevliler, 
Gemlikte balıkçıların 
sorunlarını dinlemeye 
geldiklerini, görevleri 
nin yasalar, yönetmelik 
lerde belirtilen yasak 
ları izlemek ve yasak 
lara uymayanları Adli 
yeye teslim etmek oldu 
ğunu söylediler. 4’de

IMifJa hain saMıri: 13 sehil Bir ton olduğu değerlendirilen bombanın 
infilak etmesiyle birlikte araçlar havaya 
uçup parçalanırken, 13 polis şehit oldu, 1 
polis yaralı kurtuldu. Haberi sayfa 2’de

II VH

'#3 ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

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

8 2002V7 ete ûede^tenâufye doyu"
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı İçin kayıtlarımız devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

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

süreç odaklıdır, paylaşımadır. Her zaman özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi 

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

ispatlar, engel tanımaz, ‘BAŞARACAĞIN" der ve başarır.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

4 YAŞ 7.250
5 YAŞ 7.800

1. SINIF 10.000
2. SINIF 12." 30
3. SINIF 12 00
4. SINIF 1*1 300
5. SINIF ' .300
6. SINIF 2.300
7. SINIF 12.300
8. SINIF 12.300

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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mili TOPLANTISI HAREKETLİ GEÇTİ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
toplantısına Büyük 
şehir Belediyesi 
Sahil Koruma Daire 
Başkanlığı’nın plan
larla ilgili sunumu ve 
kuzey planları 
damgasını vurdu. 
Mecliste, Gemlik 
Iskelesi’nin Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne devri 
konusu muhalefet ile 
AKP’li meclis 
üyelerini karşı 
karşıya getirdi. 
İmar Komisyonun 
dan gelen önergele 
rin raporlarının 
görüşüldüğü meclis 
toplantısında bazı 
kamulaştırmalar 
kabil edilirken, 
Şahinyurdu Mahal 
leşi Köy Meydanı’nın 
genişletilmesi de 
komisyondan geldiği 
gibi kabul edildi. 
Kurşunlu Mahalle 
si’nde bulunan tarihi 
kilisenin ve çevresin 
deki arsanın kamu 
laştırılması 
kararlaştırıldı. 
Mahalleye çevrilen 
köylerde bulunan 
Belediyenin 
mülkiyetine geçen 
çam ağaçlannın 
Gemlik Çiftçi Malları 
Koruma Başkanlığı 
na 10 yıllığına devre 
dilmesi oybirliği ile 
meclisçe kabul 
edildi.
CHP grubu sözcüsü

özgür Aksoy, kaç 
ağaç fıstık çamının 
bulunduğu konusun
da bir tespitin 
bulunup bulunma 
dığını sordu. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, böyle 
bir tespitin 
bulunmadığını, daha 
önce çamların 
kullanılması ve 
satışını köy 
muhtarlarınca köy 
hizmetlerinde 
kullanıldığını 
söyledi.
Yılmaz, Çiftçi Malları 
Koruma Başkanlığı 
nın sürekli bir geliri 
olması açısından 
çam ağaçlarından 
elde edilecek gelirin 
yine çiftçiler için 
kullanılacağını 
söyledi.
MHP grubundan 
Mahmut Solaksuba 
şı, çam ağaçlarının 
her zaman ürün 
vermediğini ve her 
yerde bulunma 
dığına dikkat 
çekerek, “Çam

ağaçlannın büyük 
bir kısmı da 
hazînenin malı” 
dedi.

GEMLİK İSKELESİ 
BÜYÜKŞEHİR’E 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Iskelesi’nin kullanım 
ömrünü tamamladı 
ğını, demirlerinin 
korozyona uğradığı 
m, onanırımın 
Gemlik Belediye 
si’nin yatırım 
bütcesince karşılan 
masının yapılacak 
diğer hizmetleri 
engelleyeceğini 
belirterek, “İskeleyi 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredersek, İskele 
bir yere gitmeyecek. 
İskelenin yenilen
mesi gerekirse büyü 
tülmesini gerekirse 
Büyükşehir yapacak. 
Zaten iskeleyi Büyük 
şehir kullanıyor. Ne 
var bunda” dedi. 
CHP Grubundan 
özgür Aksoy,

Belediyenin elindeki 
bütün mülklerin 
elinden çıkarıldığını 
veya başka bir 
kuruma devredil 
diğini belirtirken, 
"Kentlerin sembolle 
ri vardır, Gemlik 
Belediye İskelesi de 
bunlardan biridir. 
Her birimiz o iskele 
de balık tuttuğumuz 
olmuştur, denize 
girmişizdir motorlar 
la sahillere gidilmiş 
tir. İnsanların 
değerleri var, 
İnançları var. Bir de 
somut bir proje 
olmadan Gemlik'in 
denize açılan son 
yerinin verilmesine 
karşıyız.” dedi. 
Başkan Yılmaz, 
konunun farklı yere 
çekilmemesini İstedi 
ve "Paşa Konağını, 
Kumla sahillerini 
Büyükşehir Beledi 
yesl yapıyor.” dedi. 
AKP grubundan 
Ercan Barutçuoğlu 
İskele de kendileri 
nln de anılan bulun 

duğunu belirterek, 
"Bu bir deniz yapısı 
bununda bir ömrü 
var. Yenilenmesi 
gerekiyor. Bu yatınm 
belediyemiz yapa 
maz. Büyükşehir 
Belediyesi yapacak 
biz kullanacağız.
Hizmetin sürekliliği 
ve yenilenmesi 
açısından lekelerin 
devrinden yana oy 
kullanacağız” deal. 
Tartışma uzayınca 
Yılmaz yeterlilik 
oylaması yaparak 
devir konusunu 
oylattı.
Yapılan oylamada, 
CHP ve MHP grubu 
iskele devrine hayır 
oyu verirken, rapor 
AKP'lilerin oylarıyla 
geçti.
Belediye Başkanı 
Adliye yerinin 3. kez 
değiştirildiğini, son 
yerin yine Hisartepe 
Mahallesi’nde 
yapılacağına dikkat 
çekerken, konunun 
uzamasında Mal
Müdürlüğü’nün 
zorluklarıyla karşıla 
şıldığını söyledi.
Yılmaz. "Adalet 
Bakanlığı 2. yeri 
zeminin hafriyatının 
pahalı olacağı için 
vazgeçti. Yeni yer 
bulduk. Bu kez 
Maliye eski yerin 
konut alanına 
açılmaması halinde 
İzin vermeyecekleri
ni söyledi.

Gemlik’in bit Adliye 
binasına İhtiyacı Var. 
Bursa Buttim de 
yapılan Büyük 
Adliyeye Gemlik’! de 
götürmek istiyorlar. 
Bu bizim İçin son 
fırsat ama devlet bir 
başka devlet daire 
siyle devir işlemi 
yaparken, sız 
planlan geçirin biz 
tahsis yaparız diy
erek çirkin bir dayat
ma İle bize geldiler." 
dedi.
Refik Yılmaz Mal 
Müdürlüğü’nün 
belediyeyi her 
zaman zora 
koştuğunu 
Örnekleriyle anlattı. 
Son olarak 
motobisiklet 
yarışlarının 
yapıldığı 
Şahintepe’den 30 
bin lira kullanım 
parası istenmesini 
de kınadı.
"Yıllardır boş duran 
bir araziyi 
uluslararası bir 
hizmete açtık.
Gemlik Belediyesi 
İşgalci durumuna 
sokulmuştur. Bu 
durum yalnız 
Gemlik’te yapılıyor” 
dedi.
Daha sonra Kuzey 
planları olarak 
bilinen planların 
Bakanlığa 
gönderilmesi 
oybirliği ile kabul 
edildi.

İğdır’da hain saldırı: 13 şehit
IĞDIR’dan, Dilucu 
Sınır Kapısı’nda 
görevli polis 
memurlarını götüren 
servis minibüsü ile 
koruma görevi 
yapan otomobilin, 
Aralık ilçesine bağlı 
Hasanhan Köyü 
yakınlarından geçişi 
sırasında PKK’lı 
teröristler yola 
önceden döşedikleri 
yaklaşık bir ton 
bombayı uzaktan 
kumanda ile 
patlatıldı. Hain 
saldırıda 13 polis 
şehit oldu.
İğdır’dan Nahcivan’a 
açılan Dilucu Sınır 
Kapısı’nda görev 
yapan polisleri 
taşıyan servis

minibüs ile 
korumaları taşıyan 
otomobil, dün sabah 
erken saatlerinde 
tuzağa düşürüldü. 
Geçen 27 Ağustos’ta 
servis minibüsüne 
yapılan saldırıda bir 
polis memurunun 
yaralanmasının 
ardından, servis 
minibüsüne özel 
Harekat polisleri 
koruma vermeye 
başladı. Bu sabah 
İğdır’dan hareket 
eden servis 
minibüsü ile koruma 
görevi yapan 
koruma otomobili, 
saat 07.30 
sıralarında Aralık 
ilçesi’ne bağlı 
Hasanhan Köyü

yakınlarından 
geçerken, PKK’h 
teröristler yola 
önceden döşedikleri 
patlayıcıyı uzaktan 
kumandayla infilak 
ettirdi.

Yaklaşık bir ton 
olduğu 
değerlendirilen 
bombanın infilak 
etmesiyle birlikte 
araçlar havaya uçup 
parçalanırken ortalık 

kan gölüne döndü. 
Minibüste ve 
otomobilde bulunan 
13 polis şehit oldu, 1 
polis yaralı kurtuldu. 
Yaralı polis de 
hastanedeki tüm

müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamayarak 
şehit oldu.
Olayın duyulmasıyla 
birlikte bölgeye 
güvenlik güçleri ve 
sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralı polis, 
hemen ambulansla 
İğdır Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye 
alındı. Şehitlerin 
cenazeleri de İğdır'a 
getirildi.
Güvenlik güçleri 
saldırıyı 
gerçekleştiren 
PKK’h teröristlerin 
yakalanması için 
bölgede geniş 
kapsamlı operasyon 
başlattı.
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Servis minibüsü şarampole yuva rlandı„.1 ölü, 7 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, servis 
minibüsü şarampole 
yuvarlanırken, bir 
kişi öldü, 7 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenişehir'den 
İnegöl'deki bir 
fabrikaya işçi 
taşıyan yapan 
Ahmet Savaş 

idaresindeki s16 PJ 
716 plakalı servis 
minibüsü, yağmur 
sebebiyle 
kayganlaşan yolda 
kontrolden çıkarak 
şarampole yuvarlan 
dı. Kazada Faruk 
Avşar, Ahmet Savaş, 
Ramazan Seçkin, 
Ahmet Atabay, 
Samet Ülgen, Cihan

Sargın, Ramazan 
Ayçiçek ve Ahmet 
Eriş yaralandı. Acil 
serviste tedavi altına 
alınan yaralılardan 
47 yaşındaki Faruk 
Avşar kurtarılamadı. 
Minibüs çekici ile 
şarampolden 
çıkarılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor

Korkunç kazada feci ölüm
Bursa’nın Kestel 
İlçesi’nde, devrilen 
traktörünün altında 
kalan 70 yaşındaki 
Tayyip Taşkın 
yaşamını yitirdi. 
Kestel İlçesi’nin 
Aksu Mahallesi’nde 

oturan ve geçen yıl 
eşini kaybettiği için 
yalnız yaşayan 
Tayyip Taşkın, 16 
CUC 98 plakalı 
traktörüyle Uşak 
pınarı Mevkii’nde 
bulunan tarlasına 

sulama suyunu 
kesmek için gitti. 
Suyu kapattıktan 
sonra mahalleye 
dönmek için yola 
çıkan Taşkın, 
devrilen traktörün 
altında kaldı.

Çevredeki 
vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri Taşkın’ın 
hayatını kaybettiğini1 
belirledi.

Bilgisayar kasasından uyuşturucu çıttı
Bursa'da düzenle 
nen uyuşturucu 
operasyonunda 
bilgisayar kasasına 
gizlenmiş 580 gram 
esrar ele geçirildi. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, istihbarat 
çalışmaları neticesin 
de merkez Yıldırım 
ilçesindeki 2 ayrı 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzenle 
di. Y.U.'nun ikametin 

de yapılan aramalar 
da bilgisayar kasası 
içerisine gizlenmiş 
580 gram esrar, 34 
gram sentetik kanno 
binoid, F.Ç.'nin evin 
de yapılan aramada 
ise satışa hazır hal 
de 16 gram 

metamfetamin ve bir 
adet hassas terazi 
ele geçirildi.
Gözaltına alınan 
Y.U. veKÇ. 
emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Marlıet Hırsızları İnegöl de, alışveriş 
merkezindeki önceki 
günkü soygunu 
gerçekleştiren 3 kişi, 
güvenlik kameralarına 
yakalandı. İşyeri alar 
minin çalmasıyla ne 
yapacağını şaşıran 

hırsızlar, market kasa 
sı ve sigaraları alarak 
geldikleri araçla olay 
yerinden kaçtı. Olay, 
Yeniceköy Mahallesi 
Bursa Caddesi'nde 
meydana geldi. Bursa 
Caddesi'ndeki alışveriş 

merkezinin önüne park 
edilen araçtan maskeli 
3 kişi, alışveriş 
merkezinin camekanlı Y 
olan elektronik kapısını 
açarak içeriye sızdılar. 
Alışveriş merkezinin 
kasiyer alanına 

yönelen hırsızlar yazar 
kasayı çaldıktan sonra 
market reyonundaki 
sigara paketlerine 
yöneldik leri anda 
işyeri alarmı 'alınca ne 
yapacaklarını 
şaşırdılar.

Ampı-
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜ Y i 
ÇOK YAKINCA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

BELEDİYE İLE MÂLİYENİN ARASINDA NE VAR?
Bursa Adliyesi Gemlik Bursa yolu üzerindeki 

BUTTİM’in vanında yapılacak ve çok büyük bir adliye 
olacak.

Gelmiş, geçmiş Cumhuriyet başsavcılan yeni bir 
Adliye binasına kavuşması için bir yandan Adalet 
Bakanlığı’nın, öte yandan Gemlik Belediyesi’nin 
kapısını aşındırıp durdular.

Biliyorsunuz eski Adliye Binası daha önce Gümrük 
Müdürlüğü olarak kullanılan, Emin Dalkıran 
Kordonunda, 1 Nolu Aralık’ın köşesindeydi.

Binanın yapılan testlerinde çürük olduğu görüldü.
Buna karşın, yıllarca Adliye hizmetleri çürük binada 

yapıldı.
Eski Başsavcı Zekeriya Bayazıt’ın girişimleriyle, 

2010 yılında Belediyede soruşturma başladığında da 
yatmalarla, Hisartepe Mahallesinde denize karşı bir 
alanda 18 uygulaması yapılarak yer bulundu.

Bildiğim kadarıyla o günkü CHP’li belediye, Adliye 
binası ile diğer kamu binalannı, bugünkü itfaiyenin 
arkasındaki hurdalıklann olduğu yerde yapacaktı.

Kamu binalan biraraya topl^nacaKtı.
Hâzineye ait haritalann incelendiğinde çok meyilli 

bir arazi Fatih Mehmet Güler’in istememesine karşın, o 
bölgede planlara işlendi.

Refik Yılmaz Belediye Başkanvekili olunca, yapılan 
plan değişikliğine göre, Adliye’nin yapılacağı yerin 
önüne kadar yollan açtırdı.

Yeri gidip gördüm. Sert bir yamaçtaydı.
Ama manzaraya diyecek yoktu.
Adliye Projesi ihale edildi, ama bir baktık ki 

Bakanlık yeri çok yamaç bulmuş, vazgeçildi.
O günlerde yerin seçiminin yanlış olduğunu 

yazmıştım.
Bu kez yeniden arayış başladı.
Belediye biran önce Gemlik’e yeni bir adliye 

yapılsın istiyordu.
Bu kez Çevre Yolu’nda yine hâzineye ait 12 

dönümlük bir yer bulundu. Bakanlık tamam dedi.
Tam ihale edildi. Bu kez yine bakanlık arazide 

kusur buldu. Başkanın söylediğine göre, arazi zemini 
hafriyatının pahalıya çıkacağı için 2. yerden de vaz 
geçildi.

Belediye yeni arayışa girdi. Bu kez yine eskiye 
dönüldü. Yani Hisartepe Mahallesi’ndeki eski Adliye 
yapılacak alanın 400 metre ötesinde bir yer bulundu.

Plan değişikliği sırasında Hazine, yani Mal 
Müdürlüğü, yeni yerin Adalet Bakanlığına verilmesi 
için belediyeye şart koşmuş.

Başkan bu konuda çok dertli olduğunu uzun 
konuşmasında örnekleriyle anlattı.

Mal Müdürlüğü, daha doğrusu Maliye Bakanlığı, 2. 
Adliye arsasının yerinin belediye imar planlannda 
konut alanına çevrilmesini istiyor, yoksa yeni alanın 
Adliye’ye verilmesi konusunda sorunlar çıkanyormuş.

Başkan Refik Yılmaz Mal Müdürlüğümden dertli.
İki kamu kuruluşundan birinin dayatma ile devletin 

malının tahsisini yapılmasına tepkili.
Mal Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı neden bir 

kamu kuruluşuna tahsis ettiği alana konut yapılmasını 
istiyor?

Bunda ne gibi rant var.
O arsa başka bir kamu kurumu tarafından 

kullanılabilir. Ama arsa neden konut alanı yapılacak, 
neden Maliye bu arsanın konut alanına alınması istiyor. 
Konut alanı olursa ne yapılacak sorulan var.

Öte yandan, Başkan Yılmaz Mal Müdürlüğü ile 
belediye arasında İskele’deki çay bahçelerine çıkanlan 
5 milyon lira ecrimisil konusunda çektiklerini anlattı.

Neyse ki davayı kazanmışlarda 5 milyon lira 
ödemekten kurtulmuşlar.

Bu kez geçtiğimiz ay Şahintepe’de yapılan 
motokros yarışlarından sonra Maliye, Belediye’den 
Hazine arazisini kullandınız diye 30 bin lira para 
istemiş.

İşte Belediye Başkanı ile Mal Müdürlüğü arasındaki 
bu parasal ve dayatma konulan ipi iyice germişe 
benziyor.

Bakalım sorunlar nasıl çözülecek.

SMİL GOlrtlIÜK KOMUTMIUfel 
BM1KCILMIH SORIHtUUtlMI lİHUnl
Güney Marmara 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı 
görevlileri subaylar, 
Gemlikli balıkçılarla 
bir araya gelerek 
sorunlarını 
dinlediler.
Dün, saat 14.30 da 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği ve Merkez 
Su Ürünleri 
Kooperatifinde 
yapılan toplantıya, 
Gemlik, Mudanya 
ilçe Tarım 
Müdürlüğü ve 
Liman Başkanları, 
balıkçı dernek ve 
kooperatifleri davet 
edildi.
Güney Marmara 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı 
görevliler, Gemlikte 
balıkçıların sorun 
larını dinlemeye 
geldiklerini, görev
lerinin yasalar, 
yönetmelikler ve 
sirkülerde belirtilen 
yasakları izlemek ve 
yasaklara 
uymayanları 
Adfiyeye teslim 
etmek olduğunu 
söyledi.
Denizde ekmek 
kazanmanın ne 
kadar zor olduğunu 
bildiğini söyleyen 
Teğmen...
‘‘Denizde yaşayan 
lan denizlerden 
kazananlar en iyi 
anlar” dedi.
Sahil güvenliğin, 
yasaklara uyma 
mayı görmemezlik
ten gelemeyecek
lerini, bunun kabul 
edilemez bir durum 
olduğunu söyledi. 
‘‘Biz kanun koyucu 
değiliz. Biz kanun 
lan denetleyen bir 
kurumuz” dedi. 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
büyük balıkçıların 
bu tür toplantılara 
katılmadıklarını, 
yasak döneminde 
bu kişilerin trollarla, 
bir kayıkta 4 lamba 
yakarak her gece 
kaçak balık 
yakaladıklarını, 
Gemlikli balıkçıların 
bu kişileri kendi 
alanlarına sokmadık 
larını söyledi.

Balıkçılar, küçük 
kıyı balıkçıların zor 
geçindiklerini, 
bunlara gerekti 
ğinde müsamaha 
gösterilmesini 
istediler.
Bir balıkçı denize 
atılan isimsiz 
ağların teknelerin 
devrilmesine veya 
batmasına neden 
olduğunu, bunların 
toplanması 
gerektiğini, yoksa 
kendilerinin 
toplayacaklarını 
söyledi.
Mudanya İlçe Tarım 
Müdürü Şekip Çınar 
konuşmasında 
tebliğ, yönetme

liklerin kanunları 
desteklediğini 
belirterek, “Bizler 
bu tebliğ ve 
sirkülerleri sizlere 
duyurur uygulan 
masını isteriz. 
Bunun için bir 
takım tedbirler 
almak zorundayız. 
Bu tebliğler ve 
kanunlar bugünün 
ihtiyaçlarına cevap 
vermiyor.
Hazırlanan yasanın 
biran önce çıkması 
gerekiyor. Denize 
açılmanın maliyeti 
büyük. Ben deniz 
kenarında oturuyo 
rum, önümden 
lambalı tekneler

geçiyor. Yakala 
maya gittiğimizde 
biz gelmeden 
kaçıyorlar.
Herkesin yasaklara 
uyması balıkçının 
kendisi için 
geleceği için 
gereklidir” dedi.
Balıkçılar Sahil 
Güvenlik 
Komutanlığının 
“Amatör balıkçılık”, 
“Damlaya Damlaya 
Kirlenir”, “Su Üstü 
Sporları El kitabı”, 
“Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile 
Denizde Yaşam”, 
“Denizden Tabağa” 
adlı kitaplar 
balıkçılara dağıtıldı.
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ANAGEVİİ1ER BATI 
ANTAIYA YI GEZDİ

TSO’dan terör 
eylemlerine 

kınama

İlçemizde faliyet 
gösteren Anaçev 
Vakfı Gemlik Şubesi, 
Başkan Meziyet 
Tunalı liderliğinde 
ve Burtvin Turizm 
Seyahat Acentası 
Sahibi Profesyonel 
Turist Rehberi Tansu 
Erçevik eşliğinde 
Finike merkez 
olmak üzere Batı 
Antalya’yı gezdi. 
31 Ağustos 2015 
Pazartesi günü geç 

saatlerde yola çıkan 
ekip 2 Eylül 2015 
tarihinde sabah 
Finike Yat Limanı 
karşısında güzel bir 
kahvalti ile güne 
başladı. Daha sonra 
konakladıkları 
otele giriş yapan 
grup ilk iki günü 
dinlenerek geçirdi. 
Tatillerinin 3. günün 
de Rehber Tansu 
Erçevik eşliğinde, 
Myra Antik Kenti,

Andriake Antik 
Kenti, Denire 
Kükürtlü Su 
mevkilerinden 
sonra Çayağzı 
Limanı’ndan 
tekneye binip 
Simena, Kekova ve 
Batık Şehir Turu 
yaptılar.
Tekne Turu dönüşü 
ekip otobüs»ile Kaş 
ilçesine, geçitlin 
Grup,-5 Eylül— 
Cumartesi günü ise 

akşam yemeğinden 
sonra Finike Şehir 
Tıiru yaptı.
Son gün Tekirova ve 
Çamyuva arasındaki 
teleferik ile 2365 m. 
yükseklikteki 
Tahtalı Dağı’na 
çıkan ekip, Ulupınar 
mevkinde son 
yemeklerini alıp 7 
Eylül Pazartesi m 
Günü sabahı erken 
saat I erde-i I şeye*- 
döndüler.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
yaptığı açıklama ile 
şehitlerimize 
başsağlığı diledi. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, 
yönetim ve meclis 
adına yaptığı 
açıklamada; 
"Ülkemizin birlik 
ve beraberliğini 
ııSutsı aıai). v.e . 
ülkemizin huzur ’ 
ortamına kasteden 
menfur terör 
eylemlerini 

kınıyor, sonolarak 
Diyarbakır’da, 
Hakkari'nin 
Yüksekova İlçesi 
Dağlıca kırsalında 
ve İğdır'da 
teröristlerce 
yapılan hain 
saldırıda, hayatını., 
kaybederi Az/^ ~ । ( 
Şehitlerimize . 
Allah'tan rahmet, 
ailelennâ vaazız - 
milletimize S? 
başsağ/ığ/ \\ 
diliyoruz" 
denildi.

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu*- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozûyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmeküzere eleman 
alımı yapılacaktır. '. i

Başvurularınızı A
insankaynaklaricakofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendl motorsikleti ile bizlere destek plup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTIYt 1444 61 62
l / ISTIR 416, IJTIR n»MI|

/ ; * HUUUIXITKAFIHilOA
• • teyyıaUı • «kMMrik • Mıh

ELEMANLAR ABANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasından ►.*•.v 
yayımlanmaktadır.

www.koft4ctyu4uf.com

insankaynaklaricakofteciyusuf.com
http://www.koft4ctyu4uf.com
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Bursa Valiliği 
tarafından yapılan 
açıklamada kentte 
her türlü havai fişek 
gösterisinin, satışı 
nın ve bulundurul 
masının yasaklan 
dığı bildirildi.
Bursa Valiliğinden 
yapılan açıklama 
şöyle: 
"08.09.2015 tarih 
ve 71 Sayılı İl 
Mahalli Çevre

Kurulu kararı ile, 
İlimiz 
genelindepatlayıcı, 
maytap, havai fişek, 
işaret fişeği, gök 
yıldızı vb. adlarla 
bilinen piroteknik 
malzemeleri 
kullanmak, 
ateşlemek gibi 
benzeri faaliyetlerin 
yapılması ikinci bir 
II Mahalli Çevre 
Kurulu kararına 

kadar durdurul 
muş olup; Söz 
konusu II Mahalli 
Çevre Kurulu 
kararında 
belirtilen hususlara 
uymayanlar 
hakkında meri 
mevzuat 
kapsamında işlem 
yapılacaktır. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur."

Bursa'da HDP binasını kasıp, 
tabela verine Türk Bayrağı astılar
Bursa’da HDP 
Osmangazi İlçe 
örgütü Önünde 
terör olaylarını 
protesto eden bir 
grup, parti tabela 
sini tahrip edip 
Türk bayrağı astı. 
Bursa’nın merkez 
Osmangazi İlçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi’nde 
bulunan HDP 
Osmangazi İlçe 
Örgütü binasının 
önünde bir grup 
son günlerde artan 
terör olaylarını 
protesto etti.
Öfkeli grup, 
“Şehitler ölmez 
Vatan Bölünmez", 
“Meclis’te PKK 
İstemiyoruz”, 
“Kahrolsun PKK” 
şeklinde sloganlar 
attı. Gruptan bazı 
kişiler HDP 
Osmangazi İlçe 
Örgütü’nün 
bulunduğu binaya 
taşlı saldırıda 
bulunarak parti 
tabelasını 
kullanılamaz hale

getirdi. 
Ote yandan 
Orhangazi ilçesinde 
terör saldırılarına 
tepki gösteren 
gençler, HDP ilçe 
binasının tabelasını 
indirdi. Parti 
tabelası ve parti 
bayraklarını ateşe 
veren grup, parti 
lokalinin balkonuna 
Türk bayrağı astı. 
Dağlıca ve ardından 
İğdır’da yaşanan 
terör olaylarından 
sonra yürüyen 
Orhangazili gençler, 
HDP Orhangazi 
Başkanlığı binası 
nın tabelasını indir 
di. Gençler, parti 

binasının dışına 
asılan tabela İle bir
likte sandalye ve 
televizyonu sökerek 
sokağa attı. Grup, 
daha sonra bunları 
ateşe verdi.
“Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez”, 
“Kahrolsun PKK", 
“Ne mutlu Türk’üm 
diyene” sloganları 
atan ve tekbir 
getiren öfkeli grup, 
parti binasına Türk 
bayrağı astı. Grup, 
daha sonra polisin 
müdaha leşiyle 
dağıldı. Polis, 
yakılan bayrak ve 
parti tabelasını 
söndürdü.

FORKLİFTÇİ

Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 
olmayan forklift operatörü aranıyor.

ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KAŞCDE B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEWREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR.

0 535 066 87 63

SflTlUK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80
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BursalIlar teröre lanet yağdırdı
akkari'nin 
Yüksekova ilçesi 
Dağlıca mevkiinde 
teröristlerin 16 
askeri şehit etmesi 
nedeniyle BursalIlar 
sokağa döküldü. 
Bursaspor'un 
taraftar grubu 
Teksas İle Bursa 
Ülkü Ocakları üyesi 
yaklaşık 2 bin kişi, 
yürüyüş yaparak 
tepkilerini dile 
getirdi.
Kent Meydanı 
önünde toplanan 
kalabalık, Türk 
bayrakları eşliğinde 
Heykel'e kadar 
yürüdü. HDP il 
binası önünde bir

süre bekleyen 
vatandaşlar, slogan
larla HDP'lilere tepki 
gösterdi. Bina

önünde önlem alan 
polis, gençlerin parti 
binasına 
yaklaşmasına izni

vermedi. Eylemciler, 
HDP önünde İstiklal 
Marşı okuduktan 
sonra yürüyüşe

devam etti. 
İnegöl halkı da, 
PKK'ya lanet 
yağdırdı. İnegöl

Belediyesi önünde 
toplanan yaklaşık 
200 kişi, ellerinde 
Türk bayrakları ile 
Atatürk Anıtı önüne 
kadar yürüdü. 
Yürüyüş sırasında 
her adımda sayısı 
gitgide artan 
kalabalık, "Şehitler 
ölmez, vatan 
bölünmez", 
"Kahrolsun PKK" 
sloganları atarken, 
araç sürücüleri de 
klakson çalarak 
gruba destek verdi. 
Atatürk Anıtı önünde 
okunan İstiklal 
Marşı'nın ardından 
kalabalık seşsizce 
dağıldı.

Gemlilc www.gemlikkorfezgazetesi.com

S.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE 
KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullar tarafımızdan pazarlık usulü »e 14 

Eylül 2015 tarihinde saat 14.oo de kooperatifimiz idari binasında satışı 
yapılacaktır.

İlgililere ilan olunun
NOT: Satış yapıp yapmamak yönetim kurulumuzun yetkisindedir.
1- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Adliye Mahallesi 3 pafta, 622 parsel, 6000 m2 

zeytinlik
2- Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Hepice mevkii, 28 pafta, 2295 

parsel, 735 m2 29/48 444 m2 zeytinlik
3- Bursa ili, Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi Köy üstü H22B07DC pafta, 

1345 parsel, 560 m2 zeytinlik
4- Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mahallesi 17 pafta, 44 ada, 3 parsel 92 

kat daire
5- Bursa ili, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Şehitmehmetçik Sokak 26 

pafta 75 ada 105 parsel 68 m21. bodrum kat daire
S.S. GEMLİK ESNAF KEFALET KOOP. 

YÖNETİM KURULU

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜBESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİBAT TEL: 02247151991

Bursaspor’un Spor 
Toto Süper Lig’in 
4.haftasında 
cumartesi günü 
saat 17.00’de 
oynayacağı 
Gençlerbirliği 
mâçının bilet satış 
programı belli oldu. 
10 ile 200 TL 
arasında değişen 
biletler, bugün

saat 11.00’den 
itibaren satışa 
çıkacak.
Bu arada alınan 
ceza nedeniyle , 
Gaziantepspor 
maçını tribünden 
izleyen taraftarlar 
Gençlerbirliği 
müsabakasına 
giriş yapama 
yaçak.

ABONE OLDUNUZ MU?
■mimin......ıııııı.ıı» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


9 Eylül 2015 Çarşamba Gemlik KBrffez Sayfa 8

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

MllManMlımk
Nissan Türkiye 
Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim 
Anaç, kurdaki 
artışların ağustos ve 
eylül aylarında 
fiyatlara tam 
yansımayacağını 
belirterek, "Eylülden 
itibaren fiyat 
artışları ufak ufak 
başlar, ekim sonrası

daha da artar. Bu 
doğrultuda otomobil 
fiyatlarında yüzde 5- 
6 civarında artış 
beklemek doğru 
olur" dedi.
Ağustos ve eylülün, 
kurdaki artışların 
fiyatlara tam 
yansımadığı aylar 
olarak geçeceği 
öngörüsünde bulu

nan Anaç, "Eylülden 
itibaren fiyat 
artışları ufak ufak 
başlar, ekim sonrası 
daha da artar" 
yorumunu yaptı. 
Seçim sonrasına 
İlişkin sektör 
genelinde temkinli 
bir İyimserlik 
olduğunu belirten 
Anaç, şunları

kaydetti: 
"Koalisyon 
olabileceği ihtimali 
aslında 
öngörülmüştü ve 
planlamalar da 
biraz öna göre 
yapılmıştı. Bu 
nedenle pazar 
öngörülerinde 900 
binli rakamlar 
konuşuldu.

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNBEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:51420 21

42_ yittik tecrübemiz ite 
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 • 
■stiklal Cad. Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK.
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Takibe düşen borçlarda patlama oldu
BDDK verilerine 
göre Temmuz ayında 
takibe düşen tüketici 
kredileri ve kredi 
kartı tutarında patla
ma oldu.
BDDK verilerine 
göre temmuz ayında 
takipteki tüketici 
kredileri ve kredi 
kartı tutarı 15 milyar 
111 milyon liraya 
ulaştı, takibe 
dönüşüm oranı 
tüketici kredilerinde 
yılbaşından bu yana 
yüzde 20, kredi 
kartlarında ise 14.5 
civarında arttı.
7 Haziran 
seçimlerinde seçim 
vaatleri arasında yer 
alan takipteki 
krediler artış 
trendinde. Konut, 
taşıt ve ihtiyaç 
kredilerinin içinde 
olduğu tüketici 
kredilerinin takibe 
dönüşüm oranı mart 

ayından itibaren 
yüzde 16 oranında 
arttı.
Yıl başından itibaren 
artış oranı ise yüzde 
20’lerde. Konut, 
taşıt, ihtiyaç ve kredi 
kartları içinde en 
çok takibe dönüşüm 
oranı artan kredi ise 
ihtiyaç kredilerinde 
yaşandı. Yılbaşından 
itibaren ihtiyaç 
kredilerinde takibe 
dönüşüm yüzde 23 
oranında artış 
gösterdi.
15 MİLYAR LİRA 
TAKİPTE 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 
verilerine göre 
temmuz ayında, 
takipteki tüketici 
kredileri 8 milyar 
910 milyon lira oldu. 
Bunun 8 milyar 46 
milyon lirası ihtiyaç,

■ -

644 milyon lirası 
konut, 219 milyon 
lirası da taşıt 
kredilerinden oluştu. 
Takibe düşen kredi 
kartı ise 6 milyar 201 
milyon lira. Toplam 
takipteki tüketici 
kredileri ve kredi 
kartı ise 15 milyar 
111 milyon liraya 
ulaştı.
İHTİYAÇ DA ARTIŞ 
Mart ayında takipteki 
tüketici kredileri 7 

milyar 665 milyon 
liraydı. 2015 yılının 
başında ocak ayında 
ise 7 milyar 439 
milyon liraydı. 
Yılbaşına göre artış 
yüzde 20, mart ayına 
göre artış ise yüzde 
16 oldu.
Takibe düşen ihtiyaç 
kredileri mart ayında 
6 milyar 811 milyon 
lira, ocak ayında ise 
6 milyar 555 milyon 
liraydı. Mart ayına 

göre takibe 
düşen ihtiyaç 
kredilerindeki artış 
yüzde 18, ocak 
ayına göre ise yüzde 
23 oranında artış 
gösterdi.
Kredi kartlarında ise 
yılın başında 5 
milyar 412 milyon 
lira takibe düşerken, 
martta 5 milyar 617 
milyon, temmuzda 
da 6 milyar 201 
milyon liraya 
yükseldi. Kredi 
kartlarında da oran 
yıl başına göre 
yüzde 14.5, mart 
ayına göre de yüzde 
10.3 arttı.
Toplam takipteki 
tüketici kredileri ve 
kredi kartları yılın 
başında 12 milyar 
851 milyon lira, 
martta 13 milyar 282 
milyon lira oldu. 
Temmuzda ise 15 
milyar 111 milyon 

liraya yükseldi. 
Toplam takipteki 
ihtiyaç ve kredi 
kartlarındaki artış 
oranı yüzde 13.7, 
yılbaşına göre de 
yüzde 17.5 artış 
gösterdi.
5 YILIN EN YÜKSEĞİ 
KREDİLERİN takibe 
dönüşüm oranı ise 
son 5 yılın en 
yükseğinde. 2010 
yılında yüzde 3.66 
olan takibe 
dönüşüm oranı yıllar 
itibariyle geriledi. 
Ancak 2014 yılı 
itibariyle tekrar 
artışa geçti. 2011 
yılında yüzde 2.70, 
2012 yılında yüzde 
2.86, 2013'de yüzde 
2.75 olan takibe 
dönüşüm oranı 2014 
yılında yüzde 2.85 
oldu. 2015 yılının 
mart ayında biraz 
gerileyen oran 
2.84’tü.

Avrupa birincisi dünya îKincisiyiz
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Ali 
Rıza Alaboyun, "Son 
10 yılda, dünyada 
doğalgaz ve elektrik 
talebinin Çin'den 
sonra en fazla arttığı 
2. ülke konumun 
dayız. Avrupa'da da 
birinciyiz" dedi. 
6. Istanbul Finans 
Zirvesi'nin açılışında 
konuşan Alaboyun, 
sözlerine iki gün 
önce Dağlıca'da 
yaşanan ve 16 

şehidin verildiği 
terör olayını 
lanetleyerek başladı. 
Alaboyun, "Terörün 
ulusal ya da uluslara 
rası ayrılması söz 
konusu olamaz. 
Terör her zaman 
terördür. Dolayısıyla, 
terör her zaman 
ülkelerin kalkınması, 
refahı ve özellikle 
demokrasisi için en 
büyük tehdidi 
oluşturmaktadır” 
ifadelerini kullandı.

"Türkiye, son 10 
yılda kaydettiği 
ekonomik büyümeye 
paralel olarak 
dünyanın en hızlı 
büyüyen enerji 
piyasalarından biri 
haline gelmiştir. 
Gerek elektrik 
piyasalarında 
gerekse de doğalgaz 
piyasalarında 
dağıtım ve 
perakende ayağında 
özelleştirmeler 
tamamlanmıştır”

diyen Alaboyun, 
şöyle konuştu: 
"Üretim tarafına 
baktığımızda 
2002'de kamunun 
payı elektrik 
piyasalarında yüzde 
65 özel sektörün 
yüzde 35 iken bugün 
itibari ile bu tam 
tersine dönmüş özel 
sektörün payı yüzde 
65 kamunun payı 
yüzde 35 olmuştur. 
Önümüzdeki süreçte 
enerji üretim 

varlıkları özelleşti 
rilmesinin tamamlan 
masını öngören 
özelleştirme 
programımız, 
ülkenin enerji sek
törüne son derece 
rekabetçi bir yapı ve 
büyüme için yeni 
ufuklar 
kazandıracaktır. 
Bakanlığımız, 
ülkemiz adına çok 
önemli uluslararası 
projeleri yürütmekle 
birlikte ülkemizin 

enerji altyapı 
yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi ve 
enerji piyasalarının 
rekabete dayalı 
olarak yeniden 
yapılandırılması 
sürecini 
yönetmektedir.
Son 10 yıl 
içerisinde, dünyada 
doğalgaz ve elektrik 
talebinin Çin'den 
sonra en fazla arttığı 
2. ülke konumun 
dayız.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5269 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
mwiwe 
cuma: 11:45-14:00- 
16:00-18:00-20:00 

iıç'naffiW:W 
14:00-16:00-18:00-

M
5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 
Üstiin 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 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

-Meşrubat-Çerez ı
Piyanist + Dj Performans 201 6 y I11 

SrienSandülge Giydirme REZERVASYONLARIMIZ 
NikahMasast - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR

İnternetten Ctinh İfayın- Sahne - Işıkgösferisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
fâceboofc/miltondugun

PIus-SoogIe.com/miltondugun

-MT Hükümet Konaği karşisi 
Tel ; 513 10 71 GEMLİ K

http://www.gemlikmilton.com
SoogIe.com/miltondugun
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GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83

FATURA • SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ • GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM • KİTAP • DERGİ • İLAN- 

CİLT YAPIMI • REKLAM • MADALYA - KUPA - PLAKET

Yerleşke önündeki Balıkçı Barınağı’na denizi uçağı için iskele yapımına başlanmıştı..

DENİZ UÇAĞI İSKELESİNE LİMAN 
BAŞKANLIĞI NDAN DURDURMA

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

NEREYE GİDİYORUZ
Türkiye sonu belli olmayan bir girdabın 

İçine girdi.
Türkiye yi yönetenler öyle bir aymazlık 

İçindeler ki, toplumsal banşı, İktidar 
hırslan İçin ateşlediler. Her şeyi 7 Haziran 
seçimlerine enaekslediler.

Tek başına iktidar olup, Anayasayı 
değiştirerek Başkanlık sistemine geçire 
çeklerdi ülkeyi.

Ama başaramadılar.
Halk buna İzin vermedi. Dev. 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BURULAŞ’ın ortaklı 
ğında kurulan, Gem 
lik • İstanbul arasın 
da sefer yapan 
Deniz Uçağı’nın 
yanaştığı iskelenin 
bakım yerinin 
Yerleşke önündeki 
Balıkçı Barınağı 
içinde yapımına 
başlanan iskelesi 
izin alınmadığı 
için durdurdu.
Haberi sayfa 4’de

İlliniVI If İl İTİ EUEVİUftE Dış kapısının arızalı olması nedeniyle kilitlemeden mrden 
KHl 111 KILI I Ltlıl L TIN UL Ç‘*an Gemlikli H.T. eve geldiğinde yatak odasında bulur# ji 24 lUiııııııiHiiHHHiıitft ayar kalın kelepçe, tek taş yüzük, kalın çok taşlı yüzük, b. yaz 

AITIUI ADIVnAU m Ali a'"n set> altın Bileklik, 24 ayar kolye, tek taş yüzüğümün HUlHLHniBIlHn IILUU çalındığını gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ft, omnwnnxoGazmioniui
“rfcyâetıt ite ^ede^tenûu^e ctoipuc'

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

AYAŞ 
5 YAŞ 

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300
12.300

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Görünmez m »ola fırlanan şahıs öldü
Çevre Yolu'nda mey
dana gelen kazada, 
Ferhat Çetin (64) adlı 
şahıs, araçların 
geçişi sırasında yola 
kontrolsüz çıkınca 
Selim 
Solaksubaşı’nın

kullandığı aracın 
çarpması sonuçu 
yaşamını yitirdi. 
Olay, dün sabah 
saat 08.00 
sıralarında 
meydana geldi. 
Küçük Kumla

yönünden 
Orhangazi 
Yolu’ndaki işyerine 
özel aracıyla 
gitmekte olan Selim 
Solaksubaşı, Çarşı 
Deresi ışıklı 
kavşağından

geçtikten sonra, 
yolun Gemlik 
tarafından ani 
olarak karşıya 
geçmek isteyen 
akli dengesi 
yerinde olmadığı 
belirtilen Ferhat

Çetin’e çarptı.
Çetin, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılmasına 
karşın kurtarılamadı. 
Olaydan sonra 
gözaltına alınan

araç sürücüsü 
Selim SolaksUbâşi, 
çıkarıldığı 
mahkemece 
serbest bırakıldı. 
Solaksubaşı, 
tutuksUz olarak 
yargılanacak.

HDP’NİN TABELASINI İNDİRDİLER
Güneydoğu Anadolu 
bölgemizde meyda 
na gelen terör olayla 
rında polislerimiz ve 
askerlerimizin PKK 
tarafından pusu 
kurularak şehit 
edilmesi üzerine 
Türkiye’nin dört bir 
yanında meydana 
gelen kınama miting
leri yer yer HDP nin 
parti binalarına saldı 
rılara neden oluyor. 
Önceki akşam, 
internet üzerinden 
örgütlenen bir grup 
Gemlikli, toplanarak

Halkın Demokrasi 
Partisi (HDP) nin 
parti binasına 
yürüdüler.
Sloganlarla yürüyen 
topluluk, HDP ilçe 
parti binasının 
önünde toplanarak 
sloğanlar attılar. 
Bu arada bir genç 
HDP parti tabelasını 
indirdi. Binaya Türk 
bayrağı asıldı. 
Topluluk buradan 
İstiklal Caddesi 
yoluyla iskele 
Meydanı’na kadar 
slogan atarak

yürüdü.
Bu arada yürüyüş 
çülere araçlarla 
bayrak asarak ve 
korna çalarak destek 
verildiği görüldü. 
HDP İlçe Başkanlı 
ğı’na yapılan saldırı 
ve tabela indirme 
olayından sonra hiç 
bir kimsenin 
gözaltına alınmadığı 
dikkat çekti. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün 
kimseye soruştur 
ma açılmadığı 
öğrenildi.

MİUETİMİZİN BAŞI SAĞALSIN
ÜLKEMİZDE SON GÜNLERDE GİDEREK TIRMANAN 

TERÖR OLAYLARINDA HAİN PKK ÖRGÜTÜ 
TARAFINDAN PUSUYA DÜŞÜRÜLEREK 

ŞEHİT EDİLEN ASKERLERİMİZİN VE POLİSLERİMİZİN 
ACISI ULUSÇA YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR.

DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 
OLARAK YAŞANAN TERÖR OLAYLARINI 

KINIYOR VE LANETLİYORUZ. 
ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKER, POLİS VE 

SUBAYLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET, 
KEDERLİ AİLELERİNE SABIRLAR DİLİYORUZ. 

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN. 
TERÖRLE MÜCADELENİN BİTESİYE KADAR 

DEVAM ETMESİNİ DESTEKLİYORUZ. 

Ali BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE RAŞKANI
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Ölünler Yarlta> Celitcan'ı son iilciMma uğurladı
Hakkari Dağlıca'da 
hain saldırıda şehit 
düşen Tabur 
Komutanı Kurmay 
Yarbay İlker 
Çelikcan, onbinlerce 
kişinin duaları ile 
son yolculuğuna 
uğurlandı.
Şehidin doktor eşi 
Gaye Çelikcan, 
yarbayın albayrağa 
sarılı tabutuna 
sarılırken, onun 
fotoğrafını ise 
vermeye kıyamadı. 
Onbinlerce kişi, hep 
bir ağızdan, 
"Şehid'im hakkını 
helal et bize. Şehitler 
ölmez, vatan bölün 
mez" sloganları attı. 
Ankara'dan Yenişe 
hir Havalimam'na 
uçakla, daha sonra 
da helikopterle

Bursa'ya getirilen 
şehit yarbay için 
Öğle namazını 
müteakip Mihraplı 
Camii'nde askeri 
tören düzenlendi. 
Şehit eşi doktor 
Gaye Çelikcan, 
cenaze ambulansa 
bindirildiğinde 
duygulandı. Tabuta 
sarılan ve metanetini 
korumaya çalışan 
Gaye Çelikcan'ın bir 
ara eşinin fotoğrafını 
vermek istememesi 
dikkat çekti.
Cenaze Mihraplı 
Camii'ne getirildiğin 
de tekbir sesleri 
daha da arttı. Bursa 
Müftüsü Mehmet 
Emin Ay, şehit 
yarbay için helallik 
istediğinde, binlerce 
kişi, hep birağızdan,

"Helal olsun" dedi. 
Milli Savunma Baka 
nı Vecdi Gönül, Sağ 
lık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Bursa 
milletvekilleri, Bursa 
Valisi Münir Karaloğ 
lu, Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanı 
Tümgeneral Seyful 
lah Saldık, Büyükşe 
hir Belediye Başkanı

Recep Altepe, 
şehidin babası 
Niyazi Çelikcan ile 
birlikte saf tuttu. 
Protokol mensupları, 
şehidin ailesine 
taziyede bulundu. 
Polisin geniş 
emniyet tedbiri 
aldığı törende, "Şehi 
dim, hakkını helal et 
bize", "Kahrolsun 
PKK", "Şehitler öl 

mez, vatan bölün
mez", "Meclis'te 
PKK istemiyoruz" 
sloganları atıldı. Bazı 
vatandaşların cena 
ze top arabasına 
konulduğunda göz 
yaşlarını 
tutamadıkları 
görüldü. Ellerinde 
Türk bayrakları olan 
vatandaşlar top 
arabasının ardından 

yürüdü. Cenazeye 
katılmak isteyen 
vatandaşlar izdiha 
ma sebep oldu. 
Şehidin cenazesi 
daha sonra dua ve 
helallik için Çalı'daki 
babaevine götürül 
dü. Cenaze Hamit 
ler'deki şehitlikte 
toprağa verildi. 
Şehidin doktor eşi 
Gaye Çelikcan, 
yarbayın fotoğrafına 
sarılarak helikopter
den indi. Baba 
Niyazi Çelikcan anne 
Pamuk Çelikcan ve 
95 yaşındaki baban 
ne Dilber Çelikcan 
da helikopteri 
karşılayanlar 
arasındaydı. Aile 
fertleri de askeri 
araçla tören alanına 
götürüldü.

lastiğin patlamış ahi' deyip parayı çaldı
Bursa’da 'organize* 
hırsızlar, bankadan 
parayla çıktığını 
gördükleri şahsın 
önce aracının 
lastiğini patlattı, 
sonra "Lastiğin 
patlamış abi" 
dedikleri sürücünün 
lastikçi aramasından 
faydalanarak, 
araçtaki 35 bin lira 
parayı çaldı.Olay, 
Beşevler Küçük 
Sanayi Sitesi 
civarında meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Turgut Işık (62) inter
net üzerinden 
Bitlis’deki bir kişiyle 
otomobil satışı 
konusunda 48 bin 
liraya anlaştı. Işık,

otomobilin üzerinde 
15 bin lira kredi 
borcu olduğu için, 
bankaya giderek 
parayı yatırdı. 
Işık ve otomobil 
sahibi, aracın 
üzerindeki kredi 1 
gün sonra kalkacağı 
için bankadan 
ayrıldı. Yeni aldığı 
otomobiliyle

ilerleyen Işık’a 
tanımadığı 3 kişi 
lastiğin patlak 
olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine Işık, 
aracından ayrılarak 
bir lastikçiye gitti. 
Aracının başına 
gelen Işık, 
kendisinin durduran 
şahıslardan biriyle 
konuştu. Şahıs, Işık’ı 

tekrar lastikçiye yön
lendirdi. Lastikçiyle 
birlikte bir süre 
sonra aracının 
başına gelen Işık, 
kelebek camının 
kırık olduğunu ve 
torpidodaki 35 bin 
liranın yerinde 
olmadığını gördü. 
Bunun üzerine Işık, 
polise müracaat etti. 
Turgut Işık’ın oğlu 
Abdulkerim Işık, 
“Aracı internetten 
bulduk. Servise 
baktırdık, arabada 
bir şey çıkmadı. 
Daha sonra kredi 
borcu olduğunu 
gördük. Kredi 
borcunu yatırmak 
için bankaya geldik.

14 bin 800 lira borcu 
varmış, onu yatırdık. 
Satılamaz kaydının 
kalkması için bir gün 
geçmesi gerekiyor 
muş. Daha sonra 
araç sahiplerinden 
otomobili aldık. 
Çıkarken birkaç 
şahıs arabanın 
lastiğinin patlak 
olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine 
babam arabayı dur
durup lastikçi 
aramaya gitti. 
Geldiğinde arabanın 
kelebek camı 
kırılmış ve 
torpidodaki para 
alınmış" dedi. 
Araçta 50 bin lira 
olduğunu ifade eden

Abdulkerim Işık, “14 
bin 800’ünü bankaya 
yatırmıştık. Geriye 
kalan 30 para 
arabada duruyordu. 
Hepsini almışlar. 
Belediyenin 
otoparkına 
bırakmıştık arabayı. 
3 şahsın otoparkta 
dolandığını 
söylüyorlar. Büyük 
ihtimalle lastiği 
orada bıçakla 
patlatmışlar. Arabayı 
alacağız. Satan 
adamın suçu yok. 
Adam her şeyiyle 
arabayı teslim etti 
gitti. Ama para gitti. 
47 bin liraya 
anlaşmıştık” diye 
konuştu.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Yerleşke önündeki Balıkçı Barınağı’na denizi uçağı için 

İskele yapımına başlanmıştı..

DENİZ UÇAĞI İSKELESİNE
Uman baskanuğfndan

NEREYE GİDİYORUZ
İki buçuk yıl önce başlattıkları “Demok 

ratik Açılım”, “KürtAçılım” “Demokratik 
Açılım” “Çözüm Süreci” başlattıkları 
projeyi meclisten kaçırdılar, kapalı kapılar 
aramdan PKK ile, Imralı ile anlaşma 
yolunu denediler.

“Analar Ağlamasın” dediler ama, bugün 
analar ağlıyor.

3. ayda 113 şehit venıaı.
Ülke kan gölüne döndü.
Savaş naralan aklıyor.
Ne oldu BARIŞA?
Barış diyorlardı, daha çok demokrasi, 

özgürlük, ÂB ye giriş çabalanna ne oldu?
Barıştan yana olanlar Savaş şahini 

olmazlar.
Bütün bunlar, bir kişinin ihtiraslarını 

tatmin için terk tfHidi-
Ne barış kaldı, ne demokrasi, giderek 

otoratikleşen bir iktidara dönüştürdüler 
ülkşyi.

Önce askeri cemaat marifetiyle tasfiye 
ederek, içini boşalttılar.

Hukuku alt üst ettiler, devlet ihalelerini 
haraca bağladılar.

Yargı bağımsızlığını özel yasalar 
çıkararak, iktidara bağlı hale getirdiler.

Kimse artık bu ülkenin Adaletine 
güvenemiyor.

Kendileri gibi düşünmeyenleri aforoza 
uğrattılar, basın özgürlüğünü yandaş 
olandan yana kullandılar.

Gazete patronlarını baskı uygulayarak 
muhalif yazarlan işten attırdılar.

Meydanlarda beğenmedikleri, kendini 
eleştiren gazeteleri seçmenlerine hedef 
haline getirdiler.

Doğan Medyanın başına gelenler 
pişmiş tavuğun basına gelmedi.

Cenazeler geldikçe saldırıları arttı.
Hedef gösterdikleri gazetelere ard, arda 

gerici güruh saldırdı, gazetecileri yakmaya 
kalktılar.

Türkiye bir zamanlar TAN Gazetesi 
ayıbını yaşamıştı.

Bu dönemde de Hürriyet Gazetesi 
baskınını tarih yaf^caK.

Bu kanlar neden akıyor.
13 yıldır iktidarda muhalefet mi var?
Halklar arasına kin ve husumet 

yerleştirdiler.
Şehitler geldikçe, şehit kanından yarar

lanmak isteyenler sokaklara dökülüyor, 
partilere saldınyor.

Parti binaları yakılıyor, tabelaları 
sökülüyor.

Bir zamanlar Sivas'ta yaşananlar, 
Kahramanmaraş’ta yaşananlar unutuldu 
mu?.

Ülke bir kaosa doğru sürükleniyor.
Nerede duracağı belli olmayan bir 

ortama gidiyoruz.
Sokak olayları ve saldınlar karşılıklı 

hale gelirse Türkiye yakında Ortadoğuya 
döner.

Bu gidiş, gidiş değil.

DURDURMA
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BURULAŞ’ın 
ortaklığında 
kurulan, Gemlik -.... 
İstanbul arasında 
sefer yapan Deniz 
Uçağı’nın yanaştığı 
iskelenin bakım 
yerinin Yerleşke 
önündeki Balıkçı 
Barınağı içinde 
yapımına başlanan 
iskelesi izin 
alınmadığı için 
durdurdu.
Gemlik İstanbul 
arasında sefer 
yapan Deniz 
Uçağının zaman 
zaman bakımının 
yapılması için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Ulaştırma Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 
Sahil Hizmetleri 
Daire Başkanlığı 
Planlama ve Proje 
Müdürlüğü’nce 
uygun yer olarak 
İlçe girişindeki 
Balıkçı Barınağı 
seçildi.
Liman Başkan 
lığına 100 metre 
İlerisinde, izinsiz 
olarak yapımına 
başlanan iskelenin 
deniz içi kazıkları 
çakıldı.
Durumu öğrenen 
İlçe Liman 
Başkanlığı, yaptığı 
araştırmada Balıkçı 
Barınağı içinde 
BURULAŞ’ın gerekli 
izinleri almadığını 
belirledi.
Liman Başkanlığın 
dan BURULAŞ’a 
gönderilen yazı ile 
Liman sahalarında 
tesis kurmanın Kıyı 
Kenar Yasasına ve 
ilgili yönetmeliklere 
göre yapıldığı 
hatırlatılarak, 
kıyılarda keyfi 
yapılanmanın yapıla 
mayacağı belirtile

KAYIP GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
16.02.2015 TARİH 2015 000 4749 YEVMİYE NO VE
9578 ALINDI NOLU MAKBUZ KAYBOLMUŞTUR 

HÜKÜMSÜZDÜR. AHMET PEHLİVAN

rek, çalışmalarının 
durdurulması 
istendi.
Liman Başkanlığı 
mn girişimleri 
sonucu izinsiz 
yapılan Deniz Uçağı 
iskelesi yapımı 
durduruldu.
BURULAŞ’ın proje 
yaptırarak gerekli 
izinleri alarak 
iskeleyi tamamla 
ması bekleniyor.

BALIKÇILAR 
TEPKİLİ

Öte yandan, balıkçı 
Barınağı içinde 
balıkçılara gerekli 
yatırımlar 
yapılmadan, Deniz 
Uçağına iskele

yapılması Gemlik 
Merkez Balıkçılar 
Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer 
tepki gösterdi.
Zeki Hazer, 
“Gemlik girişindeki 
Balıkçı Barınağı, 
balıkçıların 
hizmetinde değil. 
Hiçbir alt yapısı 
yok. Bize söz 
verdiler ama 
bugüne kadar bir 

şey yapılmadı. 
Baktık ki Deniz 
uçağına iskele 
yapılıyor.
Gemlik’te yüzlerce 
küçük balıkçı 
ekmeğini deniz 
den kazanıyor.
Bu insanların 
teknelerini koya 
cağı barınakların 
düzenlenmesi 
gerekir” 
dedi.
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ONARIN, TAM ZAMANI...

Bir zamanlar 
ilçenin asri 
bayanlarının 
yüzme alanı idi 
Hasanağa Koyu.. 
Rahmetli Rüştü * 
Marmara motoru 
ile taşırdı 
bayanları koya.
Şimdi de 

mutaasıp ailelerin 
deniz banyo 
alanına 
dönüştürdüler 
Hasanağa Gençlik 
Kampını.

Hayırlı, uğurlu 
olsun.

Suya giren şifa 
bulsun.

Hasanağa İzcilik 
Kampı tesislerini 
Kadınlar Pilajına 
dönüştürme kararı 
verenler herhalde 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

deniz yolu İle git
tiler tesise.

Karayolu ile 
gitmiş olsalardı, 
yolun bugünkü 
feci durumunu 
görür, kışın 
yağmuru, karı 
görünmeden 
yolun ıslahına 
çalışırlardı.

O yol, yıllarca 
Gemlik - Armutlu 
karayolu olarak 
kullanıldı.
Tek ulaşım yolu 

idi.
Şu an ilçe 

hudutları içinde 
bir yol. Meskun 
alanlar var. 
Topluma çeşitli 
hizmet suhan 
halkın hizmetinde 
tesisler var.

Köstebek yuvası 
halinde yol.
Araçlar zor 
yürüyor.
Cambazlık yapıyor 
kasislerden.

Unutmayın, iki ay 
sonra seçimler 
var. Tam zamanı 
onarımın. Çalışma 
sergilenmiş olur, 
oylar toplanır.

Bundan iyi fırsat 
ele geçmez 
kolayına.

Haydi soyunun 
hizmete 
hatırlatıyorum.
Bir ikinci konu.
Gemlik- 

Küçükkumla, 
Karacaali-Narlı 
karayolu.

Bu yıl turistik 
yöremiz insanına 

her gün sabahın 
06.30 dan gecenin 
24.oo ne kadar 
hizmet verilen yol. 

Bundan önce de 
yazdım. Yolda iki 
tehlikeli viraj var. 
Dalyankaya ve de 
Iğdealtı virajları. 
Bu virajlar kavisli. 
Sağından kısmı 
istimlakla yol 
genişletilir, tehlike 
giderilir. Can 
kayıplarına yol 
açacak olası 
kazalar önlenir.

Bi de adettir, 
olay olur ondan 
sonra çare aranır. 
Değişsin bu tutum 
artık.

Ne insanlar 
ölsün, ne sorum
lular katil olsun.

Açılış erteleniyor

Timsah Arena’nın 
yapımını üstlenen 
GİNTAŞ Firması’nın 
işi yıllardır ağırdan 
alması Bursa’ya ve 
Bursaspor’a yine 
pahalıya patladı. 
TFF ve UEFA 
yetkilileri Eskişehir 
ve İzlanda maçları 
için Timsah 
Arena’ya ‘maç 
oynanabilir raporu’ 
vermedi.
UEFA Stadyum 
Denetleme Heyet 
Başkanı Trgre 
Borno hazırlayacağı 
raporu 10 gün 
içinde TFF’ye gön
derecek. Buna göre 
eksiklerin gideril 
mesi sağlanacak. 
Heyetin özellikle 
çevre düzenlemesi 
ve stadın iç inşaatı 
üzerinde durması 
dikkat çekti, 
toplantılara katıldı. 
Heyet inceleme 
lerde çimlerin boy 

uzunluğundan, 
merdiven boşluk 
larının ölçümüne, 
koltuk aralarındaki 
mesafeye, misafir 
tribünündeki 
güvenlik bariyerle 
rine kadar her 
noktayı karış karış 
inceledi. Soyunma 
odaları, hakem 
odaları, duşlar, 
karma alanlar, 
takımların kullana 
cağı stat içi güzer 
gah, taraftarların 
kullanacağı tüm 
bölümler rapor 
halinde ele alındı. 
Eksikler tespit 
edilirken UEFA ve 
TFF yetkilileri 
çalışmaların 
hızlandırılması 
konusunda görüş 
birliğine vardı. 
Yetkililerin özellikle 
çevre düzenlemesi 
konusunda 
durdukları 
öğrenildi.

। Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Buraa Yalova YoluBuraa Mudanya Yolu

Buraa tamir Yolu-Balıkeoir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Btkişahir-İzmir-Kocaali
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere elaman 

alımı yapılacaktır.

inaankaynakfarTiilkoît’iciyuauf.com
adresine ya da size on yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendl motorelkletl İla bliloro destek olup hizmet varmak 
İsteyen kişilere, dolçjun maaş ödenecektir.

meatesHiaişaiMMom

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROl 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VL 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne , 

şahsen başvurmaları gerekmekle1"

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
iciyuauf.com
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Uludağ tlniversiiesi'nin Mirisi deği$inor
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, itfaiye, 
cami ve AFAD 
merkezinin 
bulunduğu alana bir 
meydan ve tek katlı 
öğrenci merkezi 
yapmak İstediklerini 
belirterek, "Alt 
katlarında otopark, 
sinema ve faaliyet 
salonları, meydan 
boyunca da yürüyüş 
yolunda öğrencilerin 
ihtiyaçlannı 
karşılayacağı küçük 
İşyerlerinin olacağı 
üniversiteye yakışır 
yeni bir alan oluştur 
mayı arzuluyoruz" 
dedi.
İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Bursa 
Şubesi Yönetim 
Kurulu, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay’ı 
makamında ziyaret 
etti. İMO Bursa Şube 
Başkanı Basri 
Akyıldız, Ulcay’a 

görevinde başarılar 
diledi. Ulcay, ünlver 
site için hazırladık 
lan projeleri İMO 
Bursa Yönetim 
Kurulu İle paylaştı. 
Yabancı öğrencilerin 
Türkçe eğitimleri 
İÇİn çalışmaları 
olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. 
Ulcay, "Türkçe 
eğitim görebile 
çekleri kısa adı 
UDAM olan Uludağ 
Üniversitesi Dil 
öğretimi Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi İçin 500 
kişilik, 25 Sınıflık bir 
bina yaptırmak 
İstiyoruz. Bu tamam 
/andıktan sonra 
İkincisini de yaptıra 
cağız. Laboratu 
varlan, 20 kişilik 
sınıflan, okutman 
odalan ve toplantı 
salonunun olacağı 
bir bina İstiyoruz. 
Bunun için sponsor 
firma arayışımızda 
İnşaat Mühendisleri

Odası Bursa 
Şubesi’nden ve 
İnşaat mühendis 
terinden destek

MEYDAN 
YAPACAĞIZ”

bekliyoruz. Sınıflara 
destek olan kişilerin 
isimlerini yazdırmayı 
planlıyoruz. Aynca 
master ve doktora 
öğrencileri için 
500’er daireden 
oluşan 1000 konut 
tuk lojman projemiz 
ile öğretim üyeleri 
mize yönelik de 400 
dairelik yeni lojman 
yapma hedefimiz 
var" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi 
içerisinde birçok 
değişiklik yâ^ihâk 
istediklerini 
söyleyen Prof. Dr. 
YUSUf Ulcay, "Tıp 
Fakültesi Uygulama 
Hastanemiz için yeni 
acil binasına 
İhtiyacımız var.
Bunun için 
çalışmafahıtiiti 
yürütüyoruz.
Modern bir cami de 
yafnlrtfcuyrz:.

Ardından İtfaiye, 
cami ve AFAD 
Merkezinin 
bulunduğu alana bir 
meydan ve tek katlı 
öğrenci merkezi 
Çapmak istiyoruz. 
Alt kanarlnda 
ötbfyark, sinema ve 
aktivİte salonları, 
meydan boyunca da 
yürüyüş yolunda 

ihtilaçlarını 
karşılayacağı küçük 
işyerleri olmasını 
istiyoruz. Bunun için 
halihazırda master 
plânları yapılıyor. 
Tamath/anmasının 
ardıridan hemen 
prq/e aşamasına 
geçerek İhaleyle 
Mkaödğlz.
Üniversitemiz 
hak ettiği modem 
ve günlük 
ihtiyâçların ffa 
karşılanabileceği 
işlevsel bir 
yerleşkeye dönüştü 
rülecek" şeklinde 
konuştu.

İMO Bursa Şube 
Başkanı Basri 
Akyıldız da, inşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi olarak 
Uludağ Üniversite
sinin projeleri için 
sponsor firma 
arayışında gereken 
desteği sağlaya 
caklarını 
söyleyerek, 
"Bundan sonra da 
eğitime her türlü 
desteği vermeye 
hazınz. Uludağ 
Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nün 
açılması için çok 
çaba harcadık. 
Bu yıl İnşaat 
Mühendisliği Bölü 
Mü’nün ilk mezun 
târihi vermesinin 
sevincini hep 
birlikte yaşadık. 
Şu an İnşaat Mühen 
dişliği Bölümü’nün 
laboratuvar binaları 
nın yapımı için 
çalışma yürütü 
yoruz" dedi.

Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 
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Belediyespor Yolsnor u yola gelirdi
U15 yaş elit ligi 
ikinci grupta 
mücadele eden tem
silcimiz Gemlik 
Belediyespo, zorda 
olsa Bursa Yolspor’u 
2-1 ile geçti. 
Statü gereği üç 
günde bir maç 
yapılan ligde 
sporcuların haydi 
duru oluşu maçların 
keyifli geçmesine 
neden oluyor. 
Maça hızlı başlayan 
Yolspor, daha 
beşinci dakikada 
defansın yaptığı 
hatayla adeta maça 
1-0 önde başladı. 
Golden sonra 
olağanüstü bir 
gayret sarfeden 
Belediyesporlu

futbolcular, 70 
dakikanın bitişinde 
maçtan galip 
gelmesini bildi. 
Özellikle sol 
kanattan gelişen

Sait Aydın’ın 
yıpratıcı atakları 
rakibin sağ tarafının 
düşmesine sebep 
oldu.
Temsilcimiz ilk 

yarının ortasında 
rakibe göre sağ 
taraftan kullanmış 
olduğu duran topta 
Atilla Şenay’ın 
direkten dönen 

topuna Melit Yaz’ın 
tamamlamasıyla 
skora eşitliği getirdi. 
İlk yarı 1-1 sona erdi. 
İkinci yarının 
başlama düdüğü ile 

birlikte maçı rakip 
sahaya yıkan 
Gemlik Belediyespor 
bitime on dakika 
kala Sait’in müthiş 
deparlarıyla sağdan 
rakip kaleye kestiği 
top atışı Şenay’a 
adeta alda at der 
gibiydi.
Atilla Şenay’ın 
galibiyet golü 
sonrası sahada 
büyük bir sevinç 
vardı.
Maç bitiminde 
tribünler takımını 
bağrına bastı. 
Gemlik 
Belediyespor, 
altın değerinde 
üç puan alarak 
sahada ayrılmayı 
başardı

lııısa Süper lın'ım 15 Hilmlıık Tal itilişi im jjıMı
Süper Loto'nun 3 
Eylül tarihinde 
yapılan çekilişinde, 
15 milyon 523 bin TL 
ikramiye kazanan 
talihli henüz ortaya 
çıkmadı. Milli 
Piyango İdaresi bu 
zamana kadar 
kendilerini hiç 
kimsenin 
aramadığını söyledi. 
Yetkililer, talihlinin 
çekiliş tarihinden en 
fazla bir yıl 
içerisinde 
ikramiyesini alması 
gerektiğini aksi

halde bu hakkını 
kaybedeceğini 
hatırlattı.
Milli Piyango idaresi 
tarafından haftalık

olarak düzenlenen 
Süper Loto'da, 7 
haftadır devretme 
sonucu 15 milyon 
523 bin 355 TL'ye

ulaşan büyük 
ikramiye, 3 Eylül 
tarihinde yapılan 
çekilişte, Bursa'nın 
Merkez Nilüfer ilçesi 
Beşevler 
Mahallesinde Gönül 
ve Metin Özden 
kardeşlerin işlettiğ 
bayiye yatırılan 
kupona çıktı. 4 TL 
karşılığında 
makineye oynatılan 
4 kolondan birine 
isabet eden büyük 
ikramiyenin sahibi 
henüz ortaya 
çıkmadı. Bu tür 

ikramiyelerde şanslı 
kişilerin genellikle 
ortaya çıkmadığını 
söyleyen Milli'1 
Piyango İdaresi 
yetkilileri, "Biz 
pazartesi günü bir 
başvuru bekliyor
duk. Bu zamana 
kadar hiç kimse 
bizleri aramadı. 
Bekliyoruz" dedi. 
Aynı yetkililer 
ikramiyenin çekiliş 
yapıldıktan sonra 
geçen bir yıl 
içersinde 
alınmaması halinde 

bu hakkın 
kaybedileceğini 
sözlerine ekledi. 
Kazandığı 
ikramiyenin günlük 
faiz geliri yaklaşık 3 
bin 500 TL olan 
talihlinin kim 
olduğunu en fazla 
merak edenlerden 
biri de kuponun 
yatırıldığı bayinin 
sahibi Metin Özden 
oldu. Özden, bu 
zamana kadar 
kendilerini de 
kimsenin 
aramadığını açıkladı

9 www.gemlikkorfezgazetesLwm

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR.

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİRAT TEL: 02247151991

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJ/ /«S
MATBAACILIK - YAYINCILIK - RE: LAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesLwm


10 Eylül 2015 Perşembe Gemlik KEİrfez Sayfa 8

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

İkinci el otomobiller cen yakıyor
Bursa Oto 
Galericiler Odası 
Başkanı Hakan 
Yanık, Amerikan 
Merkez Bankasının 
faiz artırımı beklen* 
tisi, Çin'deki kriz ve 
Türkiye'deki seçim 
sürecinin yarattığı 
belirsizlik gibi 
nedenlerle 7 Haziran 
seçimleri öncesinde 
2,60-2,70 aralığında 
seyreden dolar 
kurunun, hızlı bir 

yükseliş sürecine 
girdiğini ve 3 lirayı 
geçtiğini hatırlattı. 
Yanık, kurdaki 
hareketliliğin önce 
sıfır otomobillerin 
fiyatlarına 
yansıdığını, 
firmaların kurun 
seyrine göre belli 
aralıklarla fiyat 
ayarlamaları 
yaptığını ifade 
ederek, bu durumun 
kaçınılmaz olarak

ikinci el piyasasına 
da yansıdığına 
dikkati çekti. Yanık, 
şöyle devam etti: 
"Şu anda ikinci el 
araçlarda yüzde 10- 
25 arasında zam var. 
Zam oranı model, 
marka ve segment! 
ne göre değişir. 
Dolar, avro ve 
altındaki oynamanın 
ardından, fiyat 
artışları son iki ay 
içinde oldu, biz de 

anlayamadık. 
İşin kötü tarafı 
biz de fiyatlara 
yetişemiyoruz. 
Araç sorana, 
fiyat vermeye 
korkuyorum, 
Sürekli değişiyor. 
Buna rağmen talep 
de görüyor çünkü, 
sıfır otomobiller 
çok zam gördü, 
insanların alım 
gücünü zorluyor."

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

safilik
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BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:5142021
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NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 
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İki milyon işyeri aynı mesajı asacak
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu B2 milyon 

e aynı afiyi 
asma karart aldı. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu B Genel

İl Bendevi 
Palandöken, ülke 
genelinde artan 
terör olaylarına karşı 
2 milyon iş yerine 
üzerinde "Hepimiz

kardeşiz" yazılı afiş 
asılacağını bildirdi. 
Palandöken, yazılı 
açıklamasında, birlik 
ve beraberliğin zarar 
görmemesi 
gerektiğini 
belirterek, "içimizi 
yakan ve toplum 
olarak bizi hüzne 
boğan bu olaylar 
mutlaka son 
bulmalıdır" ifadesini 
kullandı.
Millet olarak terör 
olaylarıyla birlikte büyük acı yaşandığını ve

onlarca vatan 
evladının şehit 
verildiğini kaydeden 
Palandöken, "Hain 
pusular, mayınlar ve 
çatışmalarla sadece 
canlarımızı değil, 
kardeşliğimizi, 
birliğimizi ve 
geleceğe dair 
umutlarımızı da kur
ban vermemeliyiz. 
Çünkü biz hepimiz 
kardeşiz. Bu 
birlikteliğe ve 
kardeşliğimize

sonuna kadar sahip 
çıkacağız. Ülke 
genelinde artan 
terör olaylarına karşı 
2 milyon iş yerine 
üzerinde "Hepimiz 
kardeşiz" yazılı afiş 
asacağız" değerlen 
dirmesinde bulundu. 
Palandöken, 
yaşanan acılar 
karşısında 
kardeşliğe zarar 
verilmemesi 
gerektiğini belirtti.

Şimşek: Taksit sınırınla geuşeme alanı ut
BDDK'nın "kart 
taksitlerinde esneme 
olabilir" 
açıklamasına Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek'ten itiraz 
geldi. Şimşek 
büyüme tahminini 
de açıkladı 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
taksit sınırında 
gevşeme alanı 
olmadığını, makro 
ihtiyati çerçevenin 
devam etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Istanbul Finans 
Zirvesi'nde CNBC-e 
Genel Yayın 
Yönetmeni Servet 
Yıldırım'ın sorularını 
yanıtladı.
Gündeme ilişkin 
konuşan Şimşek, 
"Çözüm süreci 
istismar edilmeseydi 

çok önemli bir 
adımdı. Terör ile 
mücadelede ülkemiz 
başarılı olacaktır. 
Türkiye mutlaka 
teröristleri dize 
getirecektir. Amaç 
bölücük ise asla Ve 
asla Türkiye'ye 
uygulanamaz" dedi. 
Mehmet Şimşek 
büyüme konusunda 
ise "Yılın ilk dokuz 
ayındaki öncü ver
ilere göre Türkiye 
2015'te yüzde 3 
civarında büyür" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Maliye Bakanı 
"Gelişmekte olan 
ülkelerin hızlı 
büyüme dönemi en 
azından yakın gele
cek için sona erdi. 
Sadece Türkiye'de 
değil gelişmekte 
olan ülkelerde ilave 
yapısal reform 

ihtiyacı var ama 
siyasi belirsizlik 
engel oluyor. 
Emtia fiyatlarındaki 
düşüş, dolardaki 
güçlenme, jeopolitik 
gerginlikler 
gelişmekte olan 
ülkeler için sorun 
yaratıyor. Bunları 
sınırlamanın bir tek 
yolu var, reformlara 
güçlü şekilde 
sarılmak. Türkiye'nin 
ihtiyaç duyduğu 
siyasi istikrar, güçlü 
hükümet ve 
reformların yeniden 
başlamasıdır." 
şeklinde konuştu. 
Şimşek, Türkiye cari 
açık ve yüksek 
enflasyon sorunuyla 
karşı karşıya 
olmasaydı maliye 
politikasının bir 
miktar 
rahatlatılabileceğini 
belirterek "Maliye 

politikasını güçlü 
tutarsak Merkez 
Bankası'nın elini 
güçlü tutarız" dedi.

"ENİNDE SONUNDA 
NORMALLEŞME 
YAŞANACAK"

Fed'in faiz artırımı 
konusunda ise 
Şimşek, eninde 
sonunda para 
politikasında bir 
normalleşme 
yaşanacağını, 
piyasalar ve 
söylemlere bakılırsa 
yakın dönemde adım 
atılabileceğini 
söyledi.
Şimşek şöyle devam 
etti: 
"Bu durum 
nedeniyle sermaye 
akışında azalma 
olursa bu büyümeyi 
olumsuz etkiler, 
zaten bu durumu 

kısmen yaşıyoruz. 
Tüketime alan 
açılması bu 
konjonktürde bizi 
zorlar" Özelleştirme 
konusunda ise 
Şimşek, 
"Özelleştirmede arz 
kadar talep de 
önemli ama bu sene 
hedefleri tutturma 
konusunda sıkıntı 
yaşamayız. Gelecek 
sene için çok rahat 
10 milyar TL'yi 
tutturabiliriz" dedi. 
OVP çalışmalarının 
son hızıyla devam 
ettiğine dikkat çeken 
Şimşek, bu sene 
bütçeyi 
yapacaklarını, 
bütçeyi 17 Ekim'den 
önce parlamentoya 
sunacaklarını ve 
OVP'yi güncelle 
yeceklerini ifade etti. 
Mehmet Şimşek, 
Aralık ayında

Meclis'in mutlaka 
geçici bütçe 
kanununu çıkarması 
gerektiğini söyledi. 
"KURDAKİ EN 
ÖNEMLİ ETKEN 
SİYASİ 
BELİRSİZLİK"

Şimşek, kurun 
öngörülebilir 
olmadığını, kur 
konusunda bir çok 
faktör olduğunu, kur 
konusunda en 
önemli konunun 
siyasi belirsizlik 
olduğunu söyledi. 
Kurun etkilerini 
değerlendiren 
Şimşek "Elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
TL satıp dolar 
yükümlülüğü olması 
bir risk, EPDK ve 
Enerji Bakanlığı 
sistemin işlemesi 
için düzenlemeyi 
yapmalı" dedi.
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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«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 

ürünlerİ Tel :
ADLİYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 
O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 -

98 
GEMLİK

MILTON
k DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 0 M] 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /T IH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 7
GÜZEL ANLARINIZI J , ' JİJ

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Meşrubat- Çerez

PiuMist +l)j Performans jrS^ten&ın^eaiudirtne REZERVASYOİLARIMIZ
Nikâh Masası - Volkan gösterisi Sâ|lÂ«ŞÎR

İnternetten Cnnh fyıpn- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmnninr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


Kuruluş: 1973

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

n Eyıu» ZÜ13 cuma www.gemHkkorfezgazetesi.com 50 Kr.

at
FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM ■ KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 
CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA - PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Rüzgâr enerjisinde Türkiye’nin lideri olmayı hedefleyen Borusan EnBW Enerji, Bandırma Rüzgar Santrali kapasite artışı, Koru, ve 
Mut Rüzgâr Enerjisi Santrallerinden sonra Bursa Karacabey’deki Harmanlık Rüzgar Enerjisi Santrali’nin açılışını da gerçekleştirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KENT MERKEZİNDE 
KISA BİR TUR

Önceki gün, Ahmet Dural Meydanı’ndan 
CİUS AVM ye doğru giderken, Çarşı 
Deresi’ni seyrettim bir süre.

Sizlerin de seyretmesini tavsiye ederim.
BUSKTnin milyonlarca lira para 

harcayarak yaptırdığı dere düzenlemesi 
tam bir teknik fiyasko.

Dere içinde yosun ve pislikler öylesine 
birikmiş ki bakarken utandım. Dev.4’de

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yaptığı 
yatırımlarla port
föyünü güçlendir 
meye devam eden 
Borusan EnBW 
Enerji, Bursa1hin 
Karacabey ilçesinde 
kurduğu 16 
türbinden oluşan 
Harmanlık Rüzgar 
Enerjisi Santrali’ni 
(RES) resmen açarak 
hizmete soktu.
Haberi sayfa 2’de

İSKELE MEYDANI NDA CİNAYET
İskele Meydam'nda meydana gelen olayda Yaşar Koruker (41) adlı şahıs 
bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis, katili arıyor. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemHkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’imizin 
düşman işgalinden kurtuluşunun 

93. yıldönümünü kutlar, 
vatan uğruna can veren şehitlerimizi 

saygı ve şükranla anıyoruz.

AYDINLAR A.Ş.
AYDINLAR AYTAŞ AYBETON

İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Nak.Haf. Ltd.Şti. Ortaklığı 
www.aydinlarmaden.com

http://www.aydinlarmaden.com
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Güne Bakış
p| Kadri GÜLER
dj kadri_guler@hotmail.com

KENT MERKEZİNDE KISA BİR TUR
Bir yabancı bu ilçeye gelip gezerken 

Çarşı Deresine baksa baktığına pişman olur.
Sonra Büyükşehir Belediyesi’nin 

Meydana yaptırdığı otobüs duraklan 
arkasındaki yeni park düzenlemesine de bir 
gözattım.

Önce çimler arasında ölmüş ve 
kurtlanmaya yüz tutmuş bir kuş ölüsüyle 
karşılaştım.

Kentin göbeğindeki bir park düzenle 
meşinin böylesine bakımsız olması dikkati
mi çekti.

Acaba, bu ilçede hiç mi zabıta görevlisi 
yok, hiç mi belediye görevlisi yok, sorumlu 
yok dedim. Çimler kesilmemiş, çiçekler 
kurumuş durumda...

Gözleri benim gördüklerimi görmüyor 
mu, şaşmamak elde değil.

Orası Gemlik’in merkezi..
Biraz ileride esnafla karşılaştım. Aklıma 

kamulaştırmalar geldi.
Cumhuriyet Pasajının sahibi ile ve 

yanındaki işyerleri ile Belediyenin anlaştığı, 
içindeki kalan bir iki esnafa işyerlerini 
boşaltmaları için gün verildiğini söylettiler.

Pasaja girip esnafla sohbet ettim.
Bir kala, kala bir kalaycı, bir de bıçakçı 

kalmış.
Gemlik’in ortasında yıllardır sahibinin ve 

belediyenin el atmadığı küçük el 
sanatlarının yaşatıldığı bu eski mekan artık 
Gemlik tarihinden silinecek.

Bizden de eskiler bu pasajın içinde neler 
yapıldığını bilirler.

Oysa kentlerin böyle yerlere ihtiyacı 
vardı.

Bursa’nın Kayhan Çarşısı gibi Bedesten 
gibi İstanbul’un Erzurum’un Kapalı Çarşısı 
gibi yerler o kentlerin geleceğe kültür 
mirasıdır.

Gemlik bu tür bir yeri yaşatmalıydı.
Orada olmasa da, başka bir köşede, 

yapılacak bir pasajda, bir kalaycı, bir 
bıçakçı, artık eskisi kadar ustası kalmasa da 
bir semerci, sepetçi, kolye imalatçıları, el 
sanatları yapan ustaların, ressamların 
bulunduğu bir köşe ilçeye renk katar, 
gezilip görülecek mekanlardan olurdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan 
Projesi nedeniyle oradaki ada tamamen 
kamulaştırtıp yıkılacak.

Sırada Akmantar Pasajı ve Pak Otel 
kompleksi var.

Buralar da yıkılınca ortaya ne çıkacak 
birlikte göreceğiz.

Ama yine de Gemlik Belediyesi’nin böyle 
bir pasaj düşünmesi ilçe için bir kazanım 
olacağını düşünüyorum.

Bu konuda geçtiğimiz yıllarda Belediye 
Meclisine önerge verilmişti.

Dikkate alan olmadı.
Kent Konseyi Başkan inin bu konuyu ele 

dımasını saflık vefınm.

Yeni Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu görevine başladı

Gemlik Emniyet 
Müdürü Ramiz 
Erçetin’in, Bursa 
II Emniyet 
Müdürlüğü Özel 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü’ne 
atanmasından 
sonra, İlçemize 
atandığı belirtilen 
Niğde II Emniyet 
Müdürlüğünde 
görevli 2. Sınıf 
Emniyet Müdürü 
Mümtaz Ayçan 
görevine başlaması 
beklenirken, sürpriz 
bir gelişme yaşandı. 
Gemlik ilçe Emniyet

Müdürlüğü görevine 
asaleten Kocaeli il 
Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli 
Büro Müdürü Cafer

GÜndoğdu getirildi. 
Önceki gün, Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevine 
başlaması beklenen

Mümtaz Ayçan 
göreve 
başlamayacağı 
öğrenilmişti.
Kocaeli İl 
Emniyet 
MÜdürlüğü’nden 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü görevine 
atanan Cafer 
Gündoğdu’nün 
Gemlik ilçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
getirildiği öğrenildi. 
Gündoğdu, önceki 
gün dec saatlerde 
Gemlik’teki 
görevine 
başladı.

Şehitler için lokma damttılar
Yeni Mahalle Uzun 
Sokak sakinleri, 
şehitler için lokma 
dağıttı.
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesin 
den ard arda gelen 
şehit haberleri 
herkesin yüreğini 
dağlarken, ilçemizin 
Yeni Mahalle Uzun 
Sokak sakinleri 
biraraya gelerek 
aralarında 
topladıkları para ile 
lokma yaptırarak 
şehitlerin ruhu için 
dağıttılar

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi doktor, 
hemşire ve 
çalışanları önceki 
gün hastane

bahçesinde 
biraraya gelerek, 
şehitler için 
anma töreni 
düzenlendi.
Teröristler

tarafından şehit 
edilen asker ve 
polisler için saygı 
duruşunda 
bulunulduktan 
sonra İstiklal Marşı

okundu.
Şehitler için dualar 
edilerek, hastane 
bahçesine dev 
Türk bayrağı 
asıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Gemlik’imizin 
düşman işgalinden kurtuluşunun 

93. yıldönümünü kutlar, 
vatan uğruna can veren şehitlerimizi 

saygı ve şükranla anıyoruz. .

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

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No : 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Osmangazi / BURSA
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S' Serbest Kürsü
ürer KONAK
(B Tarih Öğretmeni

Kendi adıyla anılan 
Körfezin İçine 
kurulmuş olan 
Gemlik... Tarih boyun
ca pek çok ulusun 
Hglslni çekmiştir. 
Kuruluşu çok eskilere 
dayanır... Bunlardan 
söz etmeyeceğim 
şimdi.

OsmanlI’nın kuruluş 
döneminde ilk kez 
1325 de KARAALİ BEY 
ve oğlu 
KARATİMURTAŞ PAŞA 
tarafından kuşatılır, 
alınamaz...

1334 yılında ORHAN 
BEY, İznik’te devletin 
ileri gelenleri ve komu 
tanlarıyla görüşmeler 
yaparken sorar: "Yakın 
çevremizdeki GEMLİK 
Kalesi’nin fethi niçin 
gecikmiştir? Kalesi 
bugüne kadar neden 
yıktınlamamıştır? 
Bunun nedeni nedir?”

Toplantıda 
bulunanlardan bazıları 
’’-Osman Gazi

KURTULUŞ GÜNLERİ
zamanında bu kalenin 
fethi için birkaç kez 
AKÇAKOCA ve 
KARATİMURTAŞ Paşa 
gönderilmişti. Ama 
fethi mümkün olmadı. 
Bu sefer sırasında 
KARATİMURTAŞ Paşa; 
Gemlik kalesinin 
girdisini, çıktısını 
öğrenmişti" dediler. 
Bunun üzerine Orhan 
Bey Paşa’yı çağırır. 
"Paşa! Bu kale nasıl 
alınır. Nasıl fethedilir?" 
diye sorar. Kara 
Timurtaş Paşa: "Hasat 
zamanında askerleri 
mizi gönderir de, 
çevrenin tüm ürünleri
ni, yiyeceklerini talan 
ettirir, yakarsak ve kış 
aylarında da kaleyi 
kuşatırsak kolayca 
fethederiz" der.

Bu görüş uygun 
görülür. Paşa’nın 
emrine 500 Beş yüz 
seçme asker verilir, 
fetih için görevlen 
dirilir. Bu seçme asker

ler hasat edilecek 
ürünleri yakarlar, 
çevreyi talan ederler.

O kış kale halkı 
büyük açlık ve sıkıntı 
çeker... Kale kuşatılır, 
dışarıya kuş uçurtul 
maz.

Orhan Bey de 
kalabalık bir orduyla 
gelir. Kuşatmaya 
katılır. 1 ay sürer 
kuşatma,.- Sonunda 
kale kapıları açılır, 
teslim olurlar (1334 yılı 
ilkbahar ayları)

Anadolu'nun çeşitli 
yörelerinden gelen 
boylar yerleştirilir 
merkeze ve köylere... 
Çoğunluğu köylere 
yerleşir. O dönemde 
çoğunluk merkezde 
Rum ve 
Ermeniler'dedir. Türk 
nüfus genellikle 
şimdiki Demirsubaşı 
ve Lise Caddesi 
üzerindeki yörelere 
yerleştirilir. Türkler, 
Rumlar, Ermeniler 

birlikte yaşam 
sürerler...

Ta.... ki 1. Dünya 
Savaşı bitinceye dek 
SEVR ANTLAŞMASI'nı 
zorla kabul ettirmek, 
ülkemizi paylaşmak 
isteyen galip emper 
yalist devletler yer yer 
işgallere başlarlar... Bu 
işgallerden ilçemde 
payını alır, önce 24 
HAZİRAN 1920 de 
Ingilizler gelir. 
Gemileriyle ilçemizi 
topa tutarlar... Evler 
yıkılır, yangınlar çıkar, 
halk dağlara sığınır.. 
Bazı Kuva-i Milliye 
çetelerimiz cılız bir 
direnişte bulunurlar.

4 TEMMUZ 1920 de 
Ingilizler tekrar gelir 
ler... Karadan asker 
çıkararak işgal ederler 
ilçemizi. Yüzlerce yıl 
birlikte yaşayan Rum 
ve Ermeniler büyük 
coşkuyla karşılarlar 
Ingilizleri. Komşularına 
ağır hakaretler, 
saldırılarda bulunurlar. 
Baskılar artar Türk 
mahallelerinde 
yaşayanlara.

Nihayet ardından 
Yunanlılar gelir 8 
TEMMUZ 1920 de... 
Asıl kara günler 
bundan sonra başlar 
merkezde ve köyler 
de...

Öldürmeler, 
soygunlar, yakmalar. 

işkenceler, tecavüzler... 
Bunlarla ilgili yapılan 
lan geniş biçimde 
öğrenmek isteyenlere 
şu kitabı önereceğim: 
Türkiye'de Yunan 
vahşeti, Yeniden 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk 
Yayınları, 1. Baskı 
2006.

Bunları yeniden 
anlatmanın bir yararı 
yok.. Ancak geçmişi de 
iyi bilmek gerekir. 
Gelecek için, bir ders 
alınması için.

Zira tarihlerini bilme 
yen uluslar yok olmaya 
mahkumdurlar...

iki yıldan fazla Yunan 
işgalinde kalır ilçem. 
Büyük Taarruz ve 
Büyük Zaferin 
ardından Marmara 
Bölgesinde kalan 
Yunan güçleri yine 
yapacaklarını yapar 
lar... Şehrimizi ve 
köylerimizi ateşe verir
ler, yakarlar, soyarlar, 
öldürürler...

Kocaeli Grup Komu 
tanlığına bağlı bir Türk 
Birliği yola çıkar... 
Kolordu Komutanı 
DELİ HALİT PAŞA, 
Yüzbaşı CEMAL BEY'i 
görevlendirir. Emri 
alan Yüzbaşı CEMAL 
BEY, Orhangazi 
üzerinden Samanlı 
Dağlan'nı aşarak, 
Kuva-i Milliyecilerle 

birleşerek GEMLİK'e 
girer 11 EYLÜL 1922 
de...

Yer yer çatışmalar 
olur. Bu çatışmalar 
sırasında şehit olur 
Yüzbaşı CEMAL BEY... 
Türklerin yaşadığı 
bölge olan eski 
Hükümet Caddesi 
dediğimiz, şimdiki Lise 
Caddesi üzerinde 
EMETULLAH CAMİİ 
bahçesine gömülür 
diğer şehitlerimizle 
birlikte...

Böyle kurtulur şirin 
ve güzel ilçem.

Yerli Rum ve 
Ermeniler Ingiliz gemi
lerine binerek 
kaçarlar..

Büyük bir coşkuyla 
kutlanmalı bu günler. 
Gençlerimize, 
çocuklarımıza 
anlatılmalı....

"Milli Ruh" canlı 
tutulmalı... Anılmalı 
şehitlerimiz, bu uğurda 
can verenler, 
hatırlanmalı.

Acılarla dolu bu 
günlerimizde bunları 
kutlamak pek içimiz
den gelmese de, 
birlikte kan dökerek 
kurtardığımız bu 
yurdun değerini 
bilmeli...

Eski günleri birlikte 
hatırlamalıyız...
Kurtuluş günümüz 
kutlu olsun.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 
93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN...

ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ

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 
RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

GEMLİK’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 
93. YILDÖNÜMÜ HEMŞEHRİLERİMİZE KUTLU OLSUN. 

CANLARINI VEREREK, BU GÜZEL İLÇEYİ 
DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARAN 

BAŞTA YÜZBAŞI ŞEHİT CEMAL VE ARKADAŞLARINA, 
ŞEHİTLER İLE ARAMIZDAN AYRILAN GAZİLERİMİZE 

ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ. 
BU GÜZEL ŞEHİRDE ONLARIN VERDİĞİ 

KUTSAL MÜCADELE SONUCU ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ. 
SİZLERİ UNUTMAYACAĞIZ...

AIİBİLİZ
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI

Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI 7TA4U6162

gemlik’inûzin/ 
düşman/ işgalinden/ 

fm/viulu/şu/nu/n/
93. yıldönümünü/ kutla/i/, 

lu/ utyu/uLa/ can ue/ıen/ 
şelttle/ümiû/ saygıyla/anawz/.

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
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GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
THE GEMLİK VARIOUS CRAFTSMENAND TRADESMEN

Bizlerin bu topraklarda özgürce yasamasını sağlayan, 
ilçemizi düşman işgalinden kurtarırken 
şehit düşen başta Yüzbaşı Şehit Cemal 

olmak üzere askerlerimize ve Kurtuluş mücadelesine 
katılırken yaşamlarını yitiren sivil halkımıza 

Allah 'tan rahmet dilerken, 
kurtuluşumuzun 93. yıldönümü kutlu olsun.

Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı

İsmail BEKİ

FORKLİFTÇİ

Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forkliftöperatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi BoraSokakNo :5/A GEMLİK 
^tl- HiiW224^ 9fr 83.Fax : SU 3% 95

PEMBEN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 

KARŞISINDA AKTİF OLARAK 
HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR.

0535 06687 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 

2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80
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ELEMANLAR
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA. GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜBESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR.

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEM 05334942393 
OFİS İRTİBAT TEL: 02247151901

SATILIK
UMURBEVDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

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 • 

HEDİYELİK EŞYA • 

İstiklal Cad. Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 S3 GEMLİK
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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 3164 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
DÜĞÜN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

-Menbut-Çerez M J

Piyanist +Dj Performans ® V"ylll
SatenSandalneGiudinme REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

internetten Canlı fyıpn- Sahne - Işıkyösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmllton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/mlltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun


FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ ■ İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Eylül 2015 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Ahmet Dural Meydam’nda kamulaştırmalar sürüyor

lillMMIBMIl
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KURTULUŞ
Dün, ilçemizin düşman işgalinden 

KURTULUŞ’unun 93. yıldönümüydü.
Kurtuluş günlerini unuttuk.
Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal 

edilen Anadolu toprakları emperyalistlerce 
paylaşılmıştı.

Emperyalistler MAŞA OLARAK 
Anadolu’ya Yunan askerlerini çıkardılar.

. Yunan Megola (Büyük Yunanistan) 
idealini Anadolu’da yayacaklardı.

Devamı sayfa 4’de

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yı 
lında projelendirilen Gemlik Çarşı Mey 
dam ve çevre düzenlemesi için başlatılan 
kamulaştırmada, Gemlik’in en eski pasa 
jınm kamulaştırmasının tamamlandığı 
öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

ŞEHİT CEMALİN MEZARI ZİYARET EDİLDİ

KIBTUIIŞ GÜHÜNİİN DE 
İÇİNİ BOSninilfiR

Gemlik’in Düşman 
İşgalinden Kurtulu 
şu’nun 93. yıldönü 
mü sönük tören 
lerle kutlandı.
Cumhuriyet kuruldu 
ğundan beri mey 
danlarda yapılan 
gösterilerle kutla 
nan kurtuluş

günümüz, AKP 
hükümetinin resmi 
bayram ve kutlama 
günlerini anlamsız 
kutlamalara dönüş 
türmesiyle ilçelerin 
düşman işgalinden 
kurtuluş kutlamaları 
da içeriğini kaybet
ti. Haberi syf 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


12 Eylül 2015 Cumartesi Gemlik KMrfez Sayfa 2

Ahmet Dural Meydam’nda kamulaştırmalar sürüyor

ESKİ MSB! Dfl KflMULflŞTIRIlDI
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
2010 yılında projelen 
dirilen Gemlik Çarşı 
Meydanı ve çevre 
düzenlemesi için 
başlatılan kamulaştır 
mada, Gemlik’in en 
eski pasajının 
kamulaştırmasının 
tamamlandığı 
öğrenildi. 
Merhum Aydın 
Tümer’e ait olduğu 
öğrenilen eski pasaj 
ve yanındaki iki 
işyeri Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Kamulaştırma 
Dairesi tarafından 
pazarlık usulü 
kamulaştırıldığı 
öğrenildi.
2010 yılı kamulaş 
tırma bütçesine 
konan ödenek ile 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 7 
parsel işyerinin 
kamulaştırılması 
kararlaştırılmıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi

kamulaştırma 
kurulunun verdiği 
değerleri kabul 
etmeyen mülk 
sahiplerinin davalar 
açması sonucu 
kamulaştırma uzun 
süre yapılamadı. 
Kısım, kısım 
kamulaştırılan 
bölgede en uzun 
kamulaştırma esKi 
Özer Eczanesi’nin 
kamulaştırılmasında 
yaşandı.

Mal sahipleri, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin tespit 
ettiği fiyata itiraz 
ederek, dava 
açarken bu davanın 
sonuçlandığı 
öğrenildi. 
Arsa bedelinin mal 
sahiplerine öden
mesinden sonra ise 
eski Özer Eczanesi 
binası yıkıldı. 
Peker Ailesi mülkü 
olan yer ile ilgili

kamulaştırma iptal 
davasının ise 
sürdüğü öğrenildi.

YENİ 
KAMULAŞTIRMALAR 
BAŞLADI

Büyükşehir 
Belediyesi’nin eski 
kamulaştırmaları 
tamamlanmasından 
sonra, Akmantar 
Pasajı ve Pak Otel’in 
olduğu bölge ile

Tangün Ailesine ait 
mülklerin de 
kamulaştırmak için 
mal sahiplerine teklif 
götürüldü.
Mal sahiplerinin

Büyükşehir 
Belediyesinin teklif 
ettikleri bedeli kabul 
etmediği ve 
kamulaştırma davası 
açıldığı öğrenildi.

ŞEHİT CEMALİN MEZARI ZİYARET EDİLDİ

KUBTIHÜŞ GÜNÜNÜN BE İÇİNİ BOSfllTTIlflR
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıldönümünde Şehit Yüzbaşı Cemal ve 
arkadaşlarının mezarı ziyaret edildi, sünnet çocukları gezdirilip mevlit okundu.
Gemlik’in Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşu’nun 93. 
yıldönümü sönük 
törenlerle kutlandı. 
Cumhuriyet 
kurulduğundan beri 
meydanlarda yapılan 
gösterilerle kutlanan 
kurtuluş günümüz, 
AKP hükümetinin 
resmi bayram ve 
kutlama günlerini 
anlamsız kutlama 
lara dönüştür 
mesiyle ilçelerin 
düşman işgalinden 
kurtuluş kutlamaları 
da içeriğini kaybetti. 
Dün, Atatürk 
Anıtında hiçbir tören 
yapılmazken, saat 
15.30 da Gemlik 
Anadolu Lisesi girişi 
önünde bulunan 
Emetullah Hatun 
Camii’nin yanında

bulunan şehit 
mezarlığında yatan 
ilçemizin 
kurtuluşunda şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal ile Er Mehmet 
Ali, İmam Bursah 
Mehmet Efendi’nin 
mezarları ziyaret 
edildi.

Ziyarete Kaymakam 
Mustafa Altıntaş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Garnizon Komutanı 
Piyade Kurmay 
Albay Namık Kemal 
Çil, İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe

Müftüsü Muammer 
Turan, Gemlikli 
Gaziler, İlçe Spor 
Müdürü Adil Tunç, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile bazı vatan 
daşlar katıldı.
Mezar Başında

kuran okunmasın 
dan sonra, Müftü 
Muammer Turan 
duasıyla tören sona 
erdi.
SÜNNET DÜĞÜNÜ 
Saat 16.oo da ise 
Belediye 
Iskelesi’nden kalkan 
bir gemide yoksul 

çocukların sünnet 
töreni yapıldı. 
Sünnet çocukları 
ve şehitlerimiz için 
gemide mevlit 
okunmasından 
sonra Körfez 
turuyla kutlama 
törenleri sona 
erdi.
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Vali Karaloğlu; “ Gençlerimizi sokaktan çekelim'
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, merkez 
ve Yenişehir 
ilçelerinde meydana 
gelen olaylarla ilgili 
konuşarak, “Terör 
örgütü 30 senedir bu 
ülkede Türk-Kürt 
kavgası çıkartmak 
istedi. Ama başarılı 
olamadı. Ama bugün 
kendi komşumuzun 

iş yerine, evine, 
aracına zarar vere 
rek terör örgütünün 
amacına hiç kimse 
hizmet etmesin. 
Anne ve babalara 
çağrı yapıyorum. 
Çocuklarına ve 
gençlerine sahip 
çıksın. Artık gençler
imizi sokaktan çeke
lim. Herkes devletine 

güvensin” dedi. 
Bursa Valisi Münir 
Karaloğlu, Yenişehir 
ve merkez ilçelerde 
meydana gelen 
olaylarla ilgili 
Bursa'nın kurtuluşu 
törenleri sonrası 
açıklamalarda bulun
du. Türkiye’nin zorlu 
bir süreçten 
geçtiğini ifade eden

Karaloğlu, “Birliği 
mizi, beraber 
ligimizi, kardeşti 
ğimizi güçlendir 
memiz gereken bir 
süreçteyiz. Bursa’da 
son günlerde bazı 
mahallelerde ve 
Yenişehir’de olmak 
üzere insanımız 
teröre tepkisini 
koymakta sonuna 

kadar haklı. Hep 
berabere terörü ve 
teröristi lanetleyelim. 
Bin yıldır bu toprak 
larda kardeş olarak 
yaşadığımız aynı 
şehri, aynı 
mahalleyi, aynı 
sokağı, aynı apart 
manı, aynı iş yerini, 
aynı tezgahı 
kullandığımız insan

lara zarar verecek 
eylem ve hareket 
lerden kaçınalım. 
Gençlerimiz seviyo 
ruz, onların milli 
hassasiyetlerini 
anlıyoruz. Ama bu 
saatten sonra 
yapacakları yanlış 
hareketler terör 
örgütünün ekmeğine 
yağ sürecek” dedi

Hayvan Pazarında Satıcılara "Sahte Para" Uyarısı
Bursa’da, mali polis, 
hayvan pazarındaki 
kurban satıcılarını 
dolandırıcı ve 
kalpazanlara karşı 
uyardı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü Mali 
Bürosu ekipleri, 
kurban bayramı 
öncesinde güvenlik 
tedbirlerini arttırdı.

Polisler, her kurban 
bayramında kurban 
pazarlarında 
yaşanan sahte para 
ve dolandırıcılık 
vakalarının önüne 
geçmek için broşür 
dağıttı. Polis ekiple 
ri, kurban satıcılarını 
sahte paraya karşı 
uyarırken, sahte 
paranın nasıl anlaşıl 
acağı konusunda da 
bilgiler verildi. 
Mali polisler, kurban

pazarlarını tek tek 
dolaşarak satıcılara 
uyarılarda bulundu. 
Kurban satıcılarına 
broşürler dağıtan 
ekipler, paranın sah 
te olduğunu nasıl 
anlayabile çeklerini 
gösterdi. 
Hayvanlarını sata
bilmek için muhtelif 
yerlerden Bursa'ya 
gelen kurban 
satıcıları bu 
ikazlardan memnun

kaldı. Satıcılar, ediyoruz. Buralara bilgilendiriyorlar"
"Polisimize teşekkür kadar gelip bizleri dedi

Eski ortağını bıçaklayarak ölflürdü
Bursa’da, bir kişi, 
eski ortağını kalbin 
den bıçaklayarak 
öldürdü 
Bursa’da birlikte 
yaşadığı bakkal 62 
yaşındaki Koksal 
Temel tarafından 
öldürülen Diya 
Hudra cinayetinin 
ardından sabah 
saatlerinde Ahmet 
Kaya isimli şahıs 
eski ortağı Semih D. 

tarafından 
göğsünden bıçakla 
narak öldürüldü. 
Olay, merkez 
Beşevler Küçük 
Sanayi Sitesi 14. 
blokta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Ahmet Kaya, 
otomobilini bakım 
için eski ortağı 
Semih S.’ye götürdü. 
Bir müddet sohbet 
eden ikili arasında 

alacak-verecek 
meselesi yüzünden 
tartışma çıktı. 
Tartışma kavgaya 
dönüşünce, Semih 
S., eline bıçak alarak 
Kaya’yı kalbinden 
bıçakladı.
Kaya olay yerinde 
hayatını kaybeder 
ken, şüpheli teslim 
oldu.
Polisin olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

AXTEPl"
ET MANGAL 

CAFE
KAHVALTI

YENİ YUZUY J 
ÇOK YAKINLA
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com 
KURTULUŞ

Payitahttaki Padişah Vahdettin işgal kuvvet 
terinin esiri olmuş, vatanın kurtarılması için bir 
çare olarak sarayına kapanmıştı.

O günlerde Mustafa Kemal ve bir avuç 
arkadaşı Anadolu'ya geçerek, yurdun düşman 
işgalinden kurtulması için milli birliği sağladılar. 
Amasya bildirgesinde bunu net olarak ortaya 
koydular. “Milletin bağımsızlığını, yine milletin 
azim ve karan kurtaracaktır."

Ardından Sivas ve Erzurum Kongreleri topla
narak 23 Nisan 1920 de Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi toplanarak, Mustafa Kemal Başkomu 
tanlığa getirilerek Büyük Kurtuluş başladı. 
Gemlik düşman işgalinden 11 Eylül 2015 tarihin 
de kurtarıldı. Bu işin öyküsü şöyle:

Gemlik'i ilk kez İn g il izler 25 Haziran 1920 
tarihinde denizden ve karadan işgale giriştiler. 
Ancak Kaymakam Mehmet Cemil Bey ile Dr. 
Ziya Kaya, Askerlik Şubesi Başkanı, Yüzbaşı 
İbrahim, İngiliz filo komutanına giderek, kentin 
büyük çoğunluğunun rum olduğunu, evlerini 
tenekelerle benzin yerleştirildiğini, ısrar edil 
diğinde ateşe verileceğini söylerler. Bunun üze 
rine İngilizler çıkarma yapmaktan vazgeçerler.

Ancak, 6 Temmuz’da bu kez denizden ve 
havadan kasabanın kritik bölgelerini bombala 
dılar. Zayıf karşı koymaya karşı Gemlik’e 
İngilizler işgal ederler.

8 Temmuz da Yunanlıların Bursa 'yi işgal 
etmesinden sonra, İngilizler Bursa’yı ve Gemlik’i 
Yunanlılara bıraktılar.

Yunanlıların Gemlik’e gelmeleri sırasında 
Foti, Yorgo ve Simon adlı Yunan çeteleri, Umur 
bey başta olmak üzeri, kıyı köylerinden Küçük 
Kumla, Karacaali, Narlı, Kapaklı Fıstıklı Sulta 
niye, İhsaniye Mecidiye, Hamidiye, Muratoba 
Köyleri ve Armutlu da can ve mal kayıplarına 
neden oldular.

Bu arada Orhangazi (Pazarköy) deki katliam 
dan kaçan Müslümanlar Gemlik’e sığındılar. 
Buradan Bursa ya gitiler. Gemlik ve köylerinde 
büyük katliamlar yapıldı.

Dr Ziya Kaya ve Kaymakam Mehmet Cemil 
Bey, bu katliamları İttilaf Devletlerinin 
İstanbul’daki Komutanlığına bildirdi.

Ingiliz Amirali başkanlığındaki heyet, Gem 
Uk’e denizden geldiklerinde Narh, Karacaali 
köylerinin yandığını gördüler.

Uluslararası heyet Gemlik ve köyleri ile İzmit 
Körfezi’nde incelemeler yaparak bir rapor 
hazırladılar.

Bu arada Ankara da kurulan TBMM kurtuluş 
mücadelesine başlamıştı.

Gemlik 10-11 Eylül 1922 gece yarısı kanlı 
çatışmalardan sonra Halit Paşa komutasındaki 
Kocaeli urubu tarafından işgalden kurtarıldı.

Bu arada Komutanı Yüzbaşı Cemal ve bazı 
arkadaşları şehit düştüler.

Bizler, bugün bu kentte huzur ve özgür 
yaşıyorsak, Kurtuluş Savaşı’nı yapan Kahraman 
askerlerimizin ve şehitlerimizin yüzü suyu 
hürmetinedir.

Kurtuluşun üzerinden 93 yıl geçti.
Her yıl büyük coşkuyla kutlamamız gereken 

Kurtuluş Gününü halkımıza, “Nasıl kurtuldu 
ğumuz” anlatılacağına, yapılan törenler 
kaldırıldı.

Dün, öğleden sonra Gemlik in Kurtuluşunda 
şehit düşen Yüzbaşı Cemal ve iki arkadaşının 
Emetullah Hatun Camii yanındaki mezarları 
ziyaret edilerek ruhlarına kur’an okundu dualar 
edildi.

Kurtuluş törenleri bununla tamamlandı.
Toplu sünnet cemiyetinin Kurtuluş ile hiç bir 

ilişkisi olamaz.
Eskiden Kurtuluş gününde, Askeri Haradaki 

askerler Bando takımıyla Kent içinde gezerek, 
kurtuluşu hatırlatırlar sonra İskele Meydanında 
kutlama törenleri yaparlardı.

Ne var ki; Gemlik halkı rahat ve rehavet 
içinde olduğundan son yıllarda Kurtuluş 
törenlerine hiç katılmadılar.

Bu gün PKK terörü ile şehitler gelirken, afra, 
tafra yapanlar, bu yurdun düşman işgalinden 
kurtulması törenlerine neden hiç katılmadıklarını 
kendilerine sorsunlar.

Sizler böyle yaparsanız, AKP hükümeti de 
Kurtuluş günlerini kaldırırlar.

Neden buna da demokratik tepkinizi 
koymuyor sunuz?

Kaç kişi Kurtuluş günü kutlamalarının kaldırıl 
masına tepki koydu, kaç kişi milli bayramlarının 
içinin boşaltılmasına tepki koydu?

Nerede Gemlik gençliği?
Sosyal medya karşısında ahkam kesiyorlar, 

birileri de bizi hedef gösteriyor.
Onlarla hesaplaşacağız.
Nerede o sosyal medya bozuntuları, hangi 

haberde varlar?
Dün neredeydiler?
Şehit Cemal'in ve arkadaşlarının mezarına 

gidip bakın.
Dün tören var diye bakımı yapılmış, orada 

mezarın adeta bekçisi yaşlı Mustafa Kemal adlı 
yaşlı şahsı dinleyin.

Gemlik de devlet varsa, belediye varsa, önce 
Şehit Cemal’in mezarını yeniden yapmalı.

Gemlik’in önemli bir yerine Şehit Cemal’in ve 
Kurtuluşun anıtını dikmeliler.

Afra tafra karın doyurmuyor.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Sekre 
teri ismet Büyü kata 
man, “toplum 
mühendislerinin yol 
göstericiliğinde; 
tepkilerin provokas 
yona dönüşmesi 
amacıyla bize ben* 
zeyip, bizden olma 
yanlar ön plana 
çıkarılmaya çalışıl 
maktadır.” dedi. 
Büyükataman 
gösterilerin birçoğu 
nun “saray iç 
oğlanları” tarafından 
yapıldığını söyledi. 
MHP Genel sekreteri 
İsmet büyükataman 
yaptığı basın toplan 
tısıyla ülkücü 
gençlerin provakas 
yonlara karşı 
dikkatli olunmasını 
isterken, ülkücü 
olmayanları “Saray 
iç oğlanlarına 
benzetti.
Büyükataman açıkla 
masında şunları 
söyledi: “Türk mil
leti son günlerde 
artan teröre haklı

olarak tepki 
göstermektedir. 
Bayraklar evlere 
asılırken, milli ve 
demokratik itirazlar 
yurdumuzun her 
köşesinde beklen 
diği üzere yeşer 
mektedir. Bunlar 
oluyorken, etnik 
kavga ve kaosun 
önü de açılmama 
hdır. Taşkınlıktan ve 
ölçüyü kaçıran 
heyecan selinden 
uzak durmak, 
sağduyulu ve soğuk 
kanlı hareket etmek 
herkesin en temel 
tarzı olmalıdır. 
Önemle dikkat 
etmek lazımdır kİ, 
bir kıvılcım Türkl 
ye’nln yanmasına, İç 
kargaşa çıkmasına 
yetecektir.
Ülke yangın yerine 
dönmüş her gün 
şehit haberi gelir 
ken, ülkücülerin bu 
duruma sessiz kal 
mayacağı ve büyük 
bir tepki göstere 
ceğini çok iyi bilen

toplum mühendis 
İClinin yol göstericin 
ğinde; tepkilerin 
provokasyona 
dönüşmesi amacıyla 
bize benzeyip, biz 
den olmayanlar ön 
plana çıkarılmaya 
çalışılmaktadır. 
Bir işyerine, eve 
veyahut otobüse 
saldıranlar ardından 
sembolümüz olan 
bozkurt işaretini 
yapmaktadır.
Bu öğretilmiş zavallı 
kuklalar ve bunların 
kuklacıları İyi bilmeli 
dlr ki her bozkurt 
işareti yapan ülkü 
cü-milliyetçi hare 
ketin mensubu 
değildir.
Genel Merkezimiz 
den yahut il-ilçe 
başkanlıklarından 
İlan edilmeyen 
hiçbir gösteri ve 
yürüyüşe itibar 
edilmemelidir.
Bir ilçemizde yoldan 
geçen otobüsleri 
taşlayan kişilere 
müdahale eden ilçe

teşkilatımız şahısla 
ra kim olduklarını 
sorunca şahıslar 
ülkücü olduklarını 
İfâde etmişler, ancak 
oradaki ilçe 
başkanımızi 
tanımamışlardır. 
Bu gösterilerin 
birçoğunun 
arkasında "sarayın 
iç oğlanları’* olarak 
nitelendirebileceğim 
İZ kendisine aziz 
ecdadımızın adını 
maske yapan 
bir güruh 
bulunmaktadır. 
Karanlık bir el 
ülkemizi ateşe 
vermeye gayret 
etmektedir.
Oyun açıktır. 
Türk-Kürt 
düşmanlığı için 
provokasyon yapan, 
fırsat kollayan, 
ortam yoklayan 
mihrakların 
kurguladıkları 
oyunlara düşme 
mek, yazdıkları 
senaryolara alet 
olmamak gerekir."

Gemlik Anadolu 
Lisesi 2015 yılı 
mezunları bayram 
sonrası başlayacak 
üniversite eğitimleri 
öncesinde bir araya 
gelip, arkadaşlarıyla 
vedalaşırken aynı 
zamanda artan 
terör olayları 
karşısında 
tepkilerini 'Hepimiz 
Kardeşiz' yazısı ve 
Türk Bayrağımızla 
dile getirdiler 
Terörün insanlık

suçu olduğuna örgütünün asker ve
işarete edere polislerimize art
gençler, PKK terör arda yaptığı saldırı

lan şiddetle kına 
dıklarını ifade 
ederek 'Acımız 
büyük, yüreğimiz 
yanıyor. Şehit 
düşen kahraman 
evlatlarımızın ruh 
lan şad olsun. 
Yüre ğimiz vatan 
savun ması için 
canlarını feda eden 
şehitle rimiz için 
sızlıyor. Saldırılan 
şiddetle kınıyoruz." 
açıklamada bulun
dular

GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ’NDEN ALDIĞIM 
TASTİKNAMEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

GÜLŞAH AYDIN (DEMİR)

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KAYITLI BABA ADI 
HÜSEYİN, ANNE ADI NEVZER 1950 GEMLİK DOĞUMLU SEVGİ 

SC SEVİM’E AİT NÜFUS CÜZDANI KAYBOLMUŞTUR.
HÜKÜMSÜZDÜR. SEVGİ SEVİM

MUS VARTO NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIM11 EYLÜL 2015 TARİHİNDE KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. ZEYNEP BADRUK
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Eskiden 
Gemlik'ten birinci 
ligde, ikinci ligde 
üçüncü ligde 
oynayan sporcular 
çıkardı. 
Bursaspor'da, 
Galatasaray'da, 
Fenerbahçe'de, 
Beşiktaş'ta, Bolu 
Sporda, Altınordu 
da oynayan 
sporcularımız 
varmış. Bu gün 
bakıyoruz da pro
fesyonel ligde 
oynayan bir tane 
bile sporumuz yok.

Sebebi spora

SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK SPORUMUZ ZOR DURUMDA

gerekli ilginin gös
terilmemesi.
Gemlik'te huyundan 
mı, suyundan mı 
bilinmez bir sürü iş 
yalnız yapılıyor.
Sporda öyle. Birkaç 
iyi niyetli insan 
olmasa temelli yok 
olacak. Bu yeterli 
değildir.
Gemliğimizin kötü 
imajının yok 
edilmesinin 
temelinde spor 
gelmektedir. Çünkü 
sporun temelinde 
de birleştiricilik 
vardır. Gemlik'imizi 

yağmur bile mecbur 
kalmadıkça 
yağmıyor. Yazık.

Yıllarca uğraştık 
Gemlik sporumuzu 
profesyonel 
yapalım diye.

BAL liğine geldik. 
Bundan sonra pro
fesyonellik var. 
Ama ilgisizlik gene 
had safhada. 
Başarılı olmak 
imkansız.

Her zaman 
yazıyorum 
profesyonel ligde 
işler daha kolay. 
İşin içine sistem 

giriyor. Siz de bu 
sisteme uymak 
zorundasınız.

İnegöl'de bu 
işlerin nasıl 
yürütüldüğü sorgu
lanabilir. Gerekirse 
profesyonel bir 
eleman işin içine 
sokulabilir. Bir 
şekilde 
Gemliğimizde de 
doğrular 
yakalanabilir. 
Amatör spora 
teşvik devletten de 
var. Bu da 
araştırılabilir. 
İnegöl'de bir ikinci 

profesyonel lig 
takımı var. Dokuz 
adet süper amatör 
bir o kadarda da 
birinci ve ikinci 
amatör takımı var. 
Alt yaş 
kategorilerini 
saymıyorum. Nasıl 
başarabiliyorlar?

Gemlik sporun 
ciddi olarak finansa 
ihtiyacı var. 
İnsanların cebine 
değil de gönlüne 
girerek bu iş 
organize edilebilir. 
Hiç kimse mağdur 
edilmeden bu iş 
organize edilebilir. 
Önemli olan üretici 
olmaktır.
Tüketiciliği herkes 
yapabilir. Bu işin 
kökenin de 
profesyonellik 
vardır.

Baştan söylediğim 
gibi üç büyüklerde 
ya da diğer 

profesyonel 
takımlarda 
oynayabilecek 
değerler 
yaratmalıyız. Bu 
sporcuların geri 
dönüşleri bir finans 
kaynağıdır. Kulübün 
yarı ihtiyaçları 
buradan temin 
edilebilir. Bu gün 
senin yetiştirdiğin 
bir sporcu birinci 
ligde profesyonel 
mukavele yapıyorsa 
iki ya da üç yüz bin 
TL senin kasana 
para girer.
Yetiştiricilikte 

kaliteyi yakala 
manın anlamda 
budur.

Boşa kürek salla 
mamaya çalışacak 
sın. Kaliteli spor 
cularda yetiştire 
çeksin. Bu 
sporcuların nimet
leri bir gün mutlaka 
sana dönecektir.

Ailemize katılmak ister misiniz?

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir- İzmir- Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurulannızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONEı t , 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. '.

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.• laaMS* H^IUlkMwUli • hull

www.kofteciyusuf.com

/JK LEZZET HATTI 
[ | )444 61 62 
V Vı J tsna »UR PIJMIJ’ HII1I LfZMT KAPINIZDA

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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ELEMANLAR 
ABANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN 

ŞOFÖRIER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334042393 
OFİS İRTİRAT TEL: 02247151091

SATILIK
UMÜRBETDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇTARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:514 20 21

i

w 4ı

yıttıh tecrübemiz. i[e 
hizmetinizdeyiz....

m<CILIK ORGANİZASYON VE TANITIMHIZMETLER!
MATBAACILIKYAYINCIUKJ

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 • 
tetiklal Cad. Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel 10224513 96 83 GEMLİK
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Öğretmenlerin ödenekleri veriliyor
Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan açıklama’da, 
Millî Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı imzasıyla 
illere gönderilen 

yazıya göre, 2015 
yılında 950 lira 
olarak belirlenen 
eğitim öğretim yılı 
hazırlık ödeneğinin 
10 Eylül 2015

tarihinden itibaren 
verileceği bildirildi. 
Bakanlık tarafından 
konuya ilişkin 
yapılan açıklama 
şöyle: 

“Öğretmenlere her 
eğitim öğretim yılının 
başında bir defaya 
mahsus olmak üzere 
fiilen yürüttükleri 
görevin gereği olarak

ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçlarının 
karşılanabilme 
sine katkıda 
bulunmak 
amacıyla, 2015- 

2016 eğitim 
öğretim yılı 
hazırlık ödeneği 
olarak bu 
günden itibaren 
950 lira ödenecek.

SIRENA MARINE

Orhangazi'de Denizcilik ve Otomotiv & Raylı Sistemler iş 
kollarında üretim yapmakta olan sektöründe lider ve hızla 
büyüyen kuruluşumuz için Tekne Üretim bölümünde çalışacak 
tecrübeli veya tecrübesiz

ÜRETİM OPERATÖRLERİ aranmaktadır.

İlgilenen adayların 15 Eylül 2015 Salı günü aşağıdaki fabrika 
adresine başvurmaları rica olunur.

Adres : Çeltikçi Mahallesi Hanyeri Mevkii Orhangazi
Telefon : 0224 275 76 00

AZLRHE 62 Euphoria
......  ''iUHIBNr «Mu.

IMnci el matları sıfır 
otomobili ııakalaılı!
Türkiye'de otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazarında satış 
yüzde 50,79 büyü 
dü. İkinci elle sıfır 
otomobiller arasın 
daki fiyat farkı 
daraldı.
Başkent Otomotiv 
çileri Derneği 
(BOD) Başkanı 
Aydın Erkoç, ikinci 
el araçlarla sıfır 
otomobiller 
arasındaki fiyat 
farkının azaldığını 
belirterek, "Bu 
nedenle insanlar 
daha çok sıfır oto
mobilleri tercih 
ediyor" dedi.

Erkoç, sıfır ve 
ikinci el otomobil 
piyasa sındaki 
hareketliliği ise 
döviz kurundaki 
artışa bağladı. 
Cazip kredi koşulla 
rı ve otomobil 
bayilerinin sağladı 
ğı avantajların sıfır 
otomobillere olan 
talibi arttırdığını 
vurgulayan Erkoç, 
"İkinci el araç 
almayı düşünenler 
İçin ödeme 
koşulları seçenek 
leri sınırlı. Sıfır 
otomobillerde olan 
avantajlar ikinci 
ellerde yok.” dedi

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KRŞ€D€ 8€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 3u 95

PEMBEN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80



GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

;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 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
L. DÜĞÜN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN
GÜZEL ANLARINIZI

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu -MeşnM- Çerez
Piyanist +DiPerformans " IF’yilI
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

İnternetten Canlı fyyın- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemllkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

, TEL : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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GemlikKrarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ İstiklal Cad. Bora Sok.

Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 
Tel : O 224 5*13 96 83

Gemlikli Balıkçılar Sahile iskele yapılmasını istemiyorlar
I

Milli [ IIMIMI ■ ISBEI
Güne Bakış

Oltacılar için yapılması planlanan 16 iskele için, Gemlik kıyılarında 
sondaj çalışmaları başlatıldı. Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Zeki Hazer, iskelelerini kıyılardaki gümüş, mezgit, zargana gibi ba 
lıkların yakalanamayacağını, küçük balıkçılığa darbe ineceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri 
Daire Başkanlığınca Gemlik kıyılarına yapıla 
cak olan oltacı iskelelerine, S.S. Merkez Balık 
çılar Kooperatifi kıyı balıkçılığını bitireceği 
gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Sınırlı Sorumlu Gemlik Merkez Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, yaptığı 
açıklamada, "Kıyılara oltacılar için yapılacak 
olan iskeleler nedeniyle, kıyı balıkçıları 
iskelelerden en az 50 metre uzaklara ağ ata
bilecekler. Bu da bu bölgede avladığımız zar 
gana, mezgit, gümüş gibi balıkların tutulama 
ması, böylece kıyı balıkçılığının bitmesi 
demektir." şeklinde konuştu. Haberi 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

YAĞMUR

AYAŞ 
5 YAŞ 

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

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

7.250
7.800 

*10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300
12.300

Yağmur bir yandan berekettir, diğer 
yandan felaket.

Hafta sonunda sağanak halde yağan 
yağmurlar bazı yerlerde felakete yol açtı.

Şükür ki, Gemlik’te her şiddetli yağmur 
dan sonra yaşadığımız sel baskınları artık 
yok.

BUSKİ’nin baskına uğrayan cadde ve 
sokaklara yaptırdığı geniş tahliye boruları 
ile su artık sokaklardan işyerlerine ve 
evlere girip zararlara yol açmıyor. 4’de

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlikli Balıkçılar Sahile iskele yapılmasını istemiyorlar

MMLİK’E 8 KURŞUNLU’YA 8 OLTftCI İSKtltSİ
Oltacılar için yapılması planlanan 16 iskele için, Gemlik kıyılarında sondaj çalışmaları 
başlatıldı. Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer, iskelelerini kıyılardaki gümüş, 
mezgit, zargana gibi balıkların yakalanamayacağını, küçük balıkçılığa darbe ineceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığınca 
Gemlik kıyılarına 
yapılacak olan oltacı 
iskelelerine, 
S.S. Merkez 
Balıkçılar Kooperatifi 
kıyı balıkçılığını 
bitireceği gerekçe 
siyle karşı çıkıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, 
Büyükşehir Beledi 
yesi bağılı denize 
kıyısı bulunan 
mahallelerde olta 
balıkçılığı için kıyı 
iskeleleri yapımı için

Gemlik ve Kurşunlu 
Mahallesi’nde 
sondaj çalışmaları 
başlattı.
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Merkez 
kıyısında Atatürk 
Kordonu ve 
Manastır 
Kordonu'nda 8, 
Kurşunlu sahilinde 
de 8 oltacı iskelesi 
yapılacak.

BALIKÇILAR 
TEPKİLİ 
Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Proje 
Müdürlüğü’nce 
hazırlanan oltacı 
iskelelerinin yer

lerinin belirlenmesi 
için ilçemize 
geçtiğimiz günlerde 
deniz sondaj 
makinası geldi. 
Bahkpazarı 
semtinde ve 
Kayıkhane civarında 
deniz içinde sondaj 
çalışmaları 
başlatıldı.
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Merkezi 
Balıkçılar Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, kıyılara 
yapılacak oltacı 
iskelelerinin 
kıyılarda balık 
yakalayan küçük 
balıkçıların balık 

tutamamasına, 
buralarda yakalanan 
zargana, gümüş, 
mezgit gibi balıkların 
kalmayacağına 
dikkat çekti.
Zeki Hazer açıklama 
sında şunları 
söyledi: “Kıyılara 
oltacılar için yapıla 
cak olan iskeleler 
nedeniyle, kıya 
balıkçıları iskeleler 
den en az 50 
metre uzaklara 
ağ atabilecekler. 
Bu da bu bölgede 
avladığımız zargana, 
mezgit, gümüş gibi 
balıkların tutulama 
ması, böylece kıyı 
balıkçılığının bitmesi

demektir.
Konuyu Belediye 
Başkanımıza anlat 
tim. Kıyı balıkçıları 
ekmeklerini kıyılar 
dan yakaladıkları 
balıklarla sağladık 
larını söyledim. Bu 
konuda proje yapıl 
madan, denizden 
anlayan balıkçılara 
danışılmasının 
doğru olacağını 
belirttim. Ama, 
oltacıyı düşünenler, 
küçük balıkçıyı 
düşünmüyorlar. 
Konunun Büyükşe 
hir Belediye Başkan 
lığına iletilmesini 
istedim. Gerekirse 
biz de Recep Altepe 

ile görüşüp yanlış 
bir işe başlanılma 
masını söyleye 
ceğiz. Kıyılarda 
her türlü yapı 
yapılması için 
hem ulaştırma 
Bakanhğı’ndan, 
hem de Hazine’den 
gerekli izinlerin 
alınması lazım. 
Hazine, kıyılardaki 
yazhklann önündeki 
iskeleleri yıktırdı. 
Buralara yapılan 
iskeleleri 
kullananlardan 
geriye doğru 5 yıllık 
işgal iye bedeli aldı. 
Dinlemezlerse 
hukuki yollara 
başvuracağız”

YAZ AYLARI BOYUNCA YAĞMAYAN YAĞMUR ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

YKMmilflR ZEHİHCİNİH ffllil SİİİDİİRDÜ
Hafta sonunda 
sağanak halde 
yağan yağmurlar, 
zeytin üreticinin 
yüzünü güldürdü. 
Haziran ayından 
beri bölgemizde 
yağmurların 
yağmaması, 
zeytinliklerini 
sulama imkanı 
bulunmayan 
üreticileri kara kara 
düşündürürken, 
cumartesi günü 
başlayan ve dün de 
devam eden 
yağmurlar, toprağı 

suyla buluşturunca 
zeytincinin de yüzü 
güldü.
Bu sezon her bölge 
de zeytin ürününün 
olmaması bir yandan 
üreticiyi kara kara 
düşündürürken, 
zeytin olan yerlerin 
de sulanmadığı 
takdirde kurakla 
karşı karşıya 
kalacağını söyleyen 
üreticiler, iki gündür 
yağan yağışların 
zeytin kalitesini 
arttıracağını söyledi. 
Meteoroloji Genel

Müdürlüğü, 
geçtiğimiz günlerde 
Marmara Bölgesi’n 
de sağanak yağışlar 
olacağını belirterek 
üreticileri uyarmıştı. 
Zaman zaman 
şiddetli sağanak 
halinde yağan 
yağmurun, büyük 
bölümünün çiseleme 
halinde yağması 
nedeniyle zeytin 
ağaçlarının 
köklerine 
kadar yağmur 
sularının ulaştığı 
bildiriliyor.
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Çarptığı Kadını Bırakıp Olay Yerinilen Kaçtı
Bursa'da yaya 
geçidinden geçen 
kadına motosiklet 
çarptı.
Motosikletinden inip 
kadının durumunu 
kontrol eden sürücü, 
daha sonra aracıyla 
olay yerinden kaçtı. 
Kaza, Bursa'nın 
Osmangazi ilçesinde 
meydana geldi. 
Rahime B. (44), 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışırken 
duran arabaların 
arasından gelen bir

motosiklet çarptı. 
Talihsiz kadın 
çarpmanın etkisiyle 
yere yığıldı. Kazayı 
gören vatandaşlar 
hemen yardıma 
koştu. Kadına 
çarpan sürücü de 
motosikletten inip 
Rabia B.'nin yanına 
geldi, ancak daha 
sonra vatandaşların 
dalgınlığından 
faydalanarak 
motosikletini alıp 
olay yerinden kaçtı. 
Sürücünün kaçtığını fark edpn birkaç 

vatandaş
motosikletin plakayı alabilen
arkasından baksa da olmadı. Başından

yaralanan evli ve 
iki çocuk annesi 
Rahime B., olay 
yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Öte yandan kaza anı 
ve sürücünün kaçışı 
ise, saniye saniye 
güvenlik 
kameralarına 
takılırken, polis 
motosikletin 
plakasını ve kaçan 
sürücüyü bulmak 
için soruşturma 
başlattı.

Bursa'da Parti Kavgası: 2 Yaralı
Bursa'da emeklilerin 
gittiği kahvede 
siyasi parti 
tartışması çıktı. 2 
kişi bıçaklanarak 
yaralandı.
Bursa'nın Karaabey 
İlçesi'ndeki
Emekliler 
Kahvesi'nde çıkan 
siyasi parti 
tartışması kavgaya 
dönüşünce, T"7 
yaşındaki Nuri K> 
tartıştığı 78 
yaşındaki Yakup 
Ö.'yü ardından da 
araya giren 76

yaşındaki Veysel 
G.'yi bıçakla 
yaraladı. Yakalanan 
Nuri K. gözaltına 
alınırken nuri K. vile 
Yakup Ö. Umudağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.'
CHP'DEN BAŞKA 
YERE OY VERMEM 
DİYEN AMCAYLA 
TARTIŞTI 
Olay; Karacabey'in 
Yenice Mahallesi 
Bursa Caddesi'ndeki 
Emekliler

Kanveşi nde mey-r . 
dana geldi. Kahveye 
sürekli gelen ve AK 
Parti taraftarı olduğu 
bilinen Nuri K.'nin,

geçtiğimiz perşembe 
günü yıllardan bu 
yana arkadaşı olan 
ve CHP'den başka 
hiç bir partiye oy

vermeyen Yakup Ö. 
ile parti konusunda 
tartıştı.
Dün akşam 
saatlerinde aynı 
kahveye gelen 
taraflar yine 
tartışmaya 
başlayınca 
sinirlenen Nuri K., 
yanında taşıdığı 
bıçakla Yakup Ö. ile 
araya airen Veysel 
G.'yi yaraladı. Nuri 
K., polis tarafından 
gözaltına alınırken 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'nde ilk

müdahaleleri yapılan 
yaralılar Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Doktorlar 
Veysel G.'nin henüz 
hayati tehlikeyi 
atlatamadığını 
belirtirken Yakup 
Ö.'nün ise sağlık 
durumunun iyiye 
aittinipi açıkladı. 

.Mahkemeye sevk 
edilen Nuri K., 
tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

ArKadaşının Silahına Bakarken Kendini Vurdu
Bursa’da bir kişi, 
arkadaşının belinden 
aldığı silahın 
ateşlenmesi sonucu 
sol elinden giren 
kurşun ile ayak 

baldırından yaralan 
dı. Edinilen bilgiye 
göre, olay merkez 
Yıldırım ilçesi 
Demetevler 
mahallesinde 

meydana geldi. M.G. 
isimli şahıs, \ 
arkadaşı Z.S.’nin 
belindeki tabancaya 
bakmak için eline 
aldı. Bu sırada 

silahın ateşlenmesi 
üzerine sol avuç 
içinden girip çıkan 
kurşun, sol ayak 
baldırını delerek 
geçti. Kanlar içinde 

kalan ve olay yerin 
de bayılan M.G., 112 
acil ambulansı ile 
hastaneye kaldırıldı. 
Şahsın sağlık 
durumunun iyi

olduğu öğrenildi.
Arkadaş* Z.S.’nin ise 
olayın ardından 
kaçtığı be'îrtildi.
Olayla ilgiı soruştur 
ma başlatıldı.
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Güne Bakış
Gemlik Asım Kocabıyık Camiinde inşaat hızla devam ediyor.

1 Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

YAĞMUR
İstanbul Kurbağah Dere’nin taşması 

sonucu yaşanan facianın can kaybına neden 
olmaması sevindirici ama, işyerleri, konutlar, 
araçların baskın sonucu ne büyük zararlara 
yol açtığı da ortada.

Türkiye gibi az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde bu tür doğal felaketler büyük 
zararlara yol açıyor.

Bunun nedeni yerel yönetimlerin kentleş 
meye gerektiği kadar önemi vermemesi, alt 
yapı yetersizlikleri, dere yataklarının 
çevrelerinde konut yapımı başta geliyor.

Madalyonun diğer yönü ise kuraklık.
Dünyanın büyük bir bölümü yaz aylarında 

yeterli yağmur yağmaması nedeniyle 
kuraklık yaşıyor.

Kuraklık başta su kaynaklarını etkiliyor.
Barajlarda yeterince su toplanamıyor.
Tarımı etkiliyor, kuraklık nedeniyle ürünün 

kalitesi düşüyor, verim azalıyor.
Gemlik ve çevresinde tarım zeytinciliğe 

dayanıyor.
Meyveciliğin, hububat ekiminin pek 

olmadığı ilçemizde ana gelir zeytinden 
sağlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine 
göre Cumartesi ve Pazar günü Gemlik’te 1 
metrekareye düşen yağmur 15.6 kilogram.

Aynı günlerde Karacabey de 1 m2 ye 
düşen yağmur oranı 478 kilogram, Gürsu da 
34 kilogram

Metrekareye düşen 15.6 kilogram yağmur 
zeytin üreticisini rahatlattı. Gemlik ve 
çevresinde 2-3 yıldır zeytin rekoltesi düşük.

Bunun nedeni. doğa koşullarının uygun 
olmaması. Aşırı söğuklar, döllenme zamanı 
yağan yağmurlar mevye oluşumunu etkiliyor.

Bu nedenle zeytin üretisicinin hali kötü.
Zeytin üreticisi yaptığı masrafları 

çıkaramıyor.
Bunun yanında havaların kurak gitmesi 

de üretimi etkileyen faktörlerden.
Cumartesi Pazar günleri yağan yağmurlar 

kurak geçen bir yaz mevsiminin sonunda 
beklenen yağışların gelmesiyle kuraklık 
giderildi.

Üreticinin yüzü güldü.
Yağışlar taşkınlara da neden olmadı.
Mevsim yağışlarının başlaması sevindirici 

oldu.
OLTACIYA İSKELE
Geçtiğimiz hafta boyunca Gemlik Atatürk 

Kordonu kıyılarında deniz içinde bir platform 
gözünüze çarptı mı bilmem.

Bu platform, Büyükşehir Belediyesi Sahil 
Hizmetleri Daire Başkanlığınca oltacılara 
yapılacak iskelelerin kurulacağı yerlerin 
zemin araştırmasını yapıyor.

Bana verilen bilgilere göre, Gemlik içinde 
8 Kurşunlu da da 8 iskele yapılacakmış. 
Gemlik’te olta balıkçılığını geliştirmek önemli 

Bunun için Kaymakamlık bir batık projesi 
yapmıştı. BEBKA dan kredi sağlanacaktı 
olmadı. Oltacılık giderek artıyor.

Bunun için Bursa’dan ve diğer ilçelerden 
gelenler oluyor Gemlik’e.

Olta balıkçılığı yapanlar, Emin Dalkıran ve 
Atatürk Kordonları ile Manastır Kordonu’n 
daki Kayalıklarda ve iskelelerde.

Gemlik Belediye İskelesi’nde onlarca 
kişiyi her gün balık tutarken görürsünüz.

Kayalıklarda da akşam saatlerinde kadın 
erkek oltacılar var.

Büyükşehir Belediyesince yeni oluştu 
rulan Sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı olta 
balıkçılığına el atmış.

Kıyılarda yapılacak projeler konusunda 
geçtiğimiz hafta Daire Müdürü Belediye 
Meclisinde meclis üyelerine bilgi verdi.

Projeleri hazırladıklarını ve Bakanlığa 
onaya gönderdiğini söyledi.

Kıyılara yapılacak oltacı iskelelerine 
Gemlikli küçük balıkçılar karşı çıkıyor.

Bu İskelelerin bazı balıkları 
yakalamalarına engel olacağım söylüyorlar.

Bence bu projeye başlamadan önce 
balıkçıları bir dlnleseler iyi olur.

Bir yandan iyi bir iş yaparken, bir yandan 
başkalarına zarar verilmemeli.

Borusan Holding 
tarafından ilçemizde 
yapılmakta olan 
Merkez Camii ikinci 
minarenin 
tamamlanmasından 
sonra 'ihtivalarının 
yapımına başlandı. 
Borusan Onursal 
Başkanı Merhum 
Asım Kocabıyık 
tarafından sağlığın 
da ailesi adına

Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı 
Sadi Güven 1 
Kasım 2015 Genel 
Seçimleriyle ilgili oy 
pusulalarında 
partilerin sırasını 
belirleyecek kura 
çekiminde 
açıklamalarda 
bulundu.
Yapılan kura çeki
minde Ak Parti 
20'nci, CHP 4'üncü, 
MHP 13'üncü ve 
HDP 17'nci sırada 
yer aldı.

GÜVEN'DEN KISA 
AÇIKLAMA 
"Yurtdışı seçmen 
kütüğüne kayıtlı 
vatandaşımız 30 
gümrük kapısında 
oy kullanabile 
çeklerdir. 8 Ekim 
2015’te başlaya 
çaktır. Birden fazla 

yapımına başlanan 
İstanbul Tophane 
semtinde bulunan 
Nusretiye Camiin 
den esinlenerek 
projelendirilen 
camiinin yapımı 
hızla devam ediyor. 
16 Temmuz 2014 
tarihinde temeli 
atılan ve temel atma 
törenine, Borusan 
Holding adına 

günde oy kullana 
cak temsilciliklerde, 
vatandaşların oy 
kullanmalarını son 
güne bırakma 
maları, yığılmalar 
olmaması açısından 
önemlidir.
Mükerrer seçmen 
olduğuna dair 
hiçbir itiraz 
gelmemiştir. Bu da 
mümkün değildir. 
Vatandaşlarımız 
tüm bilgileri 
ysk.gov.tr adresin 
den öğrenebilirler. 
Seçmenlerimiz 444 
9 975’i arayarak 
çağrı merkezimiz
den destek alabile
ceklerdir. 22 eylül’- 
den itibaren de 
nerede oy kullana 
caklarını burada 
öğrenebilirler. 
KURADAN ÇIKAN 
İLK SONUÇLAR: 

katılan Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Demirci, yaptığı 
konuşmada, cami 
tamamlandığında 
onursal başkanları 
Asım Kocabıyık’ın 
adının verileceğini 
söylemişti.
Bittiğinde Gemlik’in 
en büyük camii 
olacak olan Asım

1 - MİLLET PARTİSİ 
2 - VATAN PARTİSİ 
3- GENÇ PARTİ 
4 -CUMHURİYET 
HALK PARTİSİ 
5 - HAK VE 
ADALET PARTİSİ 
6 - MERKEZ PARTİ 
7 - HALK VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
PARTİSİ 
8 - SAADET 
PARTİSİ
9 - DEMOKRATİK 
SOL PARTİ 
10- DEMOKRAT 
PARTİ
11 - BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE PARTİSİ 
12 - ANADOLU 
PARTİSİ
13 - MİLLİYETÇİ 
HAREKET 
PARTİSİ
14 - HALKIN 
YÜKSELİŞ PARTİSİ 
15 - HALKIN 
KURTULUŞ

Kocabıyık camiinde 
1500 kişi ibadet ede
bilecek. Cami, 3.400 
metrekarelik alanın 
900 metrekaresine 
inşaa ediliyor, geri 
kalan 2.600 
metrekarelik alan 
ise meydan ve yeşil 
alan olarak Gemlik 
Belediyesi 
tarafından hizmete 
sunulacak.

PARTİSİ 
16-LİBERAL 
DEMOKRAT PARTİ 
17-HALKLARIN 
DEMOKRATİK 
PARTİSİ 
18 - 
MUHAFAZAKAR 
YÜKSELİŞ PARTİSİ 
19 - BÜYÜK BİRLİK 
PARTİSİ 
20 - ADALET VE 
KALKINMA PARTİSİ 
21 - TÜRKİYE 
KOMÜNİST PARTİSİ 
22 - KOMÜNİST 
PARTİ 
23 - DEMOKRATİK 
GELİŞİM PARTİSİ 
24 - İLK PARTİ 
25 - TOPLUMSAL 
UZLAŞMA REFORM 
VE KALKINMA 
PARTİSİ 
26 - DOĞRU YOL 
PARTİSİ 
27 - MİLLET VE 
ADALET PARTİSİ

ysk.gov.tr
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

İZNİK NİÇİN ÖNEMLİ BİR KENTTİR ?
insanlar çoğu zaman 

hayatın akışı İçene 
kapılıp çevresinde 
bulunan güzelliklerin ve 
değerlerin farkına 
varamazlar. Farkına 
varamamaktan daha 
acısı da farkında 
olduğunu veya tanıdığını 
zannetmektir. Tarihi, 
doğal güzellikleri, 
kültürel zenginlikleri, örf 
ve adetleri ile ülkemizin 
hatta ve hatta Dünya’nın 
en güzel yerleşim 
yerlerinden biridir 
Iznik.İlçemize ise sadece 
ve sadece 50 km. 
uzaklıktadır. İznik’in 
tarihini uzun uzadıya 
anlatıp sîzleri sıkmak 
istememekle birlikte 
özellikle ve özellikle bu 
bölgede yaşayan 
vatandaşların İznik için 
bilmesi gereken birkaç 
önemli hususa değin 
mek isterim. Eminim bu 
yazıyı okuduktan sonra 
İznik ile ilgili çok daha 

fazla bilgi edinmiş 
olacak ve İznik’e olan 
bakış açınız değişe 
çektir. İznik Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde 4 medeniyete 
başkentlik etmiş tek 
yerleşim yeridir;
I.Bitinya 2.Bizans 
3.Şelçuklu 4.0smanlı

Ülkemizde metrekareye 
en fazla tarihi eserin 
düştüğü yerleşim yer
lerinden biridir (Her yüz 
metrede bir tarihi eser 
görebilirsiniz.)

Hristyanlığın 3.Kutsal 
Kentidir: 1.Kudüs
2. Vatikan 3.lznik

Hristyanlık için çok 
çok önemli olan 7 
önemli dini toplantıdan 
(Konsil)1. ve 7.’si İznik’te 
gerçekleşmiştir.(1 .Konsil 
MS 325’te İznik Senato 
Sarayı’nda, 7.Konsil MS 
787 İznik Ayasofya 
Kilisesi’nde gerçekleş 
miştir.) 1. Konsil de 
Hz.lsa’nın Tanrının oğlu 

olduğu savı kabül edilir. 
Bu savı kabül etmeyen
ler ise dinden aforoz 
edilir.Bu aforoz olayı 
Hristyanlık Tarihindeki 
ilk aforoz vakasıdır. 
Bunun haricinde bugün 
Hrisyan Aleminin 
okuduğu Matta. Markos, 
Luka.Yuhanna İncilleri 
burada kabül edilmiştir. 
7.Konsilde ise 
Hristyanlık Dininin yortu 
günleri ve ibadet 
esasları karara bağlanır.

İznik ülkemizde Yunan 
Haç Planı’nda inşa 
edilmiş ender şehirler 
den biridir ve haçın tam 
ortasında bulunan 
noktaya Ayasofya 
Kilisesi inşa edilmiştir.

OsmanlI’nın ilk mimari 
eserleri İznik’te 
bulunmaktadır. .

1.OsmanlI’nın İlk 
İmareti (İznik Orhan 
İmareti)

2.0smanlı’mn':hfcru 
Medresesi (İznik* 1

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhoneBYEGM uygulamasında 
yayımlanmaktadır. ,,

Süleymanpaşa 
Medresesi)

3.0smanlı’nın İlk Ters 
T Planlı imareti (İznik 
Nilüfer Hatun 
imareti/lznik Arkeoloji 
Müzesi)

4.0smanlı’nın ilk 
Soğan Kubbeli Cami 
(İznik Yeşil Cami)

5.0smanlı’nın En Eski 
Çinileri (İznik Yeşil Cami 
Minaresi)

6.0smanlı’nın ilk 
Müderrislerinin Kabirleri 
(müderris medrese 
hocası, günümüzdeki 
üniversite öğretim üye 
terine eşittir) (Şeyh 
Kudbettin, Davud’ül 
Kayseri, Alaaddin-i Misri, 
Eşrefoğlu Abdullah 
Rumi) yine İznik’tedir.

Diyarbakır ve İstanbul 
Surlarından sonra en iyi 
ayakta kalabilmiş şehir 
surlarına sahiptir.Şehrin 
çeyresi 4970 m. sur ile 
çevrilidir.

Bizans’ın en iyi 
korunmuş hipojele 
rinden biri İznik Elbeyli 
Mahallesi Hesbekli 
Mevkii’ndedir. (Hipoje, 
yeraltı mezarı demektir.) 

Roma Dönemine ait 
Kuzeybatı Anadolu’nun 
en büyük arkeolojik kazı 
alanı İznik’tedir. (İznik 
Roma Tiyatrosu)

Anadolu Toprakları 
üzerinde bulunan ve en 
iyi şekilde ayakta 
kalmayı başarmış Zafer 

Takları İznik’tedir. 
(İstanbul Kapı, Lefke 
Kapı, Yenişehir Kapı) 

Amerika Arkeoloji 
Enstitüsü tarafından 
2014 Yılının En Büyük 10 
Keşfinden biri olarak 
gösterilen ve bundan 
tam 1600 yıl önce inşa 
edilmiş olan (Aziz 
Neophytos Bazilikası) 
gölün 25 m. açığındadır.

ilçe merkezinde 
bulunan ve 6.y üzyıla 
tarihlenen (Böcek 
Ayazması) Bizans’ın en 
iyi şekilde günümüze 
ulaşabilmiş Vaftizha 
neleri’nden biridir.

Roma Dönemi’nin en 
güzel Dikilitaşlarından 
(Obelisk) biri Elbeyli 
Mahallesi sınırları 
içindedir. (MS 1. Yy)

OsmanlI Devletine en 
uzun süre hizmet etmiş 
ve 4 sadrazam 
yetiştirmiş ailesi olan 
Çandarlı’ların en önemli 
üyelerinin kabirleri 
İznik’tedir. (Çandarlı 
Kara Halil Hayreddin 
Paşa,Çandarlı Ali 
Paşa,Çandarlı İbrahim 
Paşa,Çandarlı Halil 
Paşa)Çanadarh Halil 
Paşa OsmanlI Devleti’nin 
idam edilen ilk j 
sadrazamıdır.

OsmanlI Devleti’nin 
özellikle 15. Ve 
16.yüzyıllarda mimari 
eserlerinde yoğun olarak 
kullanmayı tercih ettiği 

çininin yapıldığı ve 
fırınlandığı Çini Fırınlan 
ilçe merkezinde 
bulunmaktadır.

ilçe merkezine sadece 
17 km mesafede bulu
nan Sansarak Kanyonu 
ülkemizdeki en güzel 
trekking parkurlarından 
birini oluşturmaktadır.

Ülkemiz topraklan 
üzerinde güneşin 
batışının en güzel 
izlenebildiği yerlerden 
biri yine İznik llçesi’dir.

Yukarıda saydığımız 
zenginlikler haricinde 4 
mevsim piknik yapma 
imkanı sağlayan mesire 
yerleri, lezzetli balıkları, 
yaz aylarında yüzme ve * 
hemen hemen her türlü 
su sporunun 
yapılabildiği gölü ile 
İznik ilimizin ve 
bölgemizin en güzel 
köşelerinden biridir.

Umarım yukarıda 
değindiğim noktalar siz 
sayın okuyuculara ışık 
tutar ve farklı bir bakış 
açısı ile bu şirin ilçeyi 
ziyaret edersiniz.

İznik ile ilgili sözlerime 
Nazım Hikmet’in Şeyh 
Bedrettin Destanı’nda 
geçen birkaç mısrası ile 
son vermek isterim;

Bu göl İznik gölüdür. 
Durgundur.
Karanlıktır 
Derindir. 
Bir kuyu suyu gibi 

içindedir dağların.

Ailemize katılmak ister misiniz?

ı 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyûk-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmîr-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklarigikofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

www.kotteciyusuf.com

ELEMANLAR ARANIYOR
SERBEST BÖLGE YOLU VE 

MANASTIR’DAKİ 
HAYRETTİN AKCAN PETROL 

İSTASYONUNDA 
ÇALIŞMAK ÜZERE 

POMPA SATIŞ GÖREVLİLERİ, 
MARKET SATIŞ GÖREVLİLERİ VE 

OTO YIKAMA PERSONELİ 
ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin 
CAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ’ne 

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

insankaynaklarigikofteciyusuf.com
http://www.kotteciyusuf.com
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ÖzeloliMlte^vihspnMÇIanaçıtianılı!
Ali Kütük Ortaokulu 
öğretmenleri yeni 
eğitim öğretim 
yılının açılışı 
öncesinde düzenle 
nen moral kahvaltı 
da buluştular. 
Düzenlenen 
kahvaltıya okul 
müdürlüğünün 
daveti üzerine 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
okul idareci, 
öğretmenleri ve 
okul aile birliği 
başkanı katıldı. 
Kahvaltı etkinliği 
sonrasında tayini 
çıkan öğretmenlere 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
okul müdürü Faruk 
Şaşmaz tarafından 
hediyeler verildi. 
Kahvaltı sonrası 
açıklama yapan 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, 
“Evlatlarımız için 
fedakarca çalışan, 
gecesini gündüzüne

katan tüm Öğret 
menlerimizin yeni 
eğitim öğretim yılını 
kutluyorum "dedi. 
Okul müdürü Faruk 
Şaşmaz; “Bu 
kahvaltıyı düzenle 
memizin asıl sebebi 
tüm öğretmen arka 
daşlarımızla birlik 
ve beraberliğimizi 
sağlamaktır.
Öğretmenlerimiz ile 

düzenlediğimiz 
kahvaltıya bizleri 
kırmayarak gelen 
kaymakamımıza, 
ilçe milli eğitim 
müdürümüze ve 
öğretmen arkadaş 
larıma teşekkür 
ediyorum.
2015-2016 eğitim 
öğretim yılı 
hepimize hayırlı 
olsun” dedi.

Özel okullara teşvik 
kapsamında 
yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
Özel okullarda 
öğrenim görecek 
öğrencilere 
verilecek eğitim 
öğretim desteği 
kapsamında 
yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
Sonuçlara, 
http://ookgm.meb.g 
ov.tr ve 
http://meb.gov.tr/ 
adreslerinden 
ulaşılmaktadır. 
Eğitim ve Öğretim 
Desteği yerleştirme 
işlemlerinin 11 Eylül 
2015 tarihinde 
yapılacak olması 
nedeniyle aynı 
tarihte özel okullara 
nakil işlemleri 
kapatılacaktır. 
Yerleştirme 
işlemlerinin 
tamamlanmasından 
sonra nakil işlemleri 
yapılabilecektir. 
Ancak;
Yönetmeliğimize 
göre; eğitim ve 
öğretim desteği 
kapsamında

destekten 
faydalanan 
öğrencilerin (2014- 
2015 öğretim yılı Ve 
2015-2016 öğretim 
yılı) Eylül ayı 
içerisinde başka bir 
okula nakil olmaları 
hâlinde, öğrenciler 
eğitim ve öğretim 
desteği hakkını 
kaybedecektir. 
Yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
bir özel okula 
yerleştirilen 
öğrencilerimizin 14- 
21 Eylül 2015 
tarihleri arasında 
yerleştirildikleri özel 
okula nakil ve kayıt 
işlemlerini 
tamamlamaları 
gerekmektedir. 
Eğitim ve öğretim 

desteği almaya hak 
kazanan öğrenci, 
yerleştirildiği okula 
nakil ve kayıt 
işlemlerini belirtilen 
tarihlerde 
yapmadığı takdirde 
teşvik hakkını 
kaybedecektir. 
Boş kalan 
kontenjanlar 
için daha önce 
tercih işlemini 
yapan öğren 
çiler içerisinden 
22 Eylül 2015 
tarihinde Ek 
Yerleştirme 
Sonuçları ilan 
edilerek bu 
öğrencilerin kayıt 
işlemleri 22-30 
Eylül 2015 tarih 
leri arasında 
gerçekleştirilecektir.

FORKLİFTÇİ

Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 
olmayan forkliftöperatörü aranıyor.

ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

BEWBEN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 

DEVREN SATILIKTIR.

0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 

2+1 DENİZ MANZARALI 
2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80

http://ookgm.meb.g
http://meb.gov.tr/
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM-PARİS GEZİSİ (1)
1.GÜN 
ISTANBUL- 

AMSTERDAM
(22 Ağustos- 

Cumartesi)

22 Ağustos 2015 
Cumartesi günü 
sabahı saat 5’te yola 
çıkıyoruz. Saat 8’de 
Sabiha Gökçen Hava 
Limanı’nda olmak 
zorundayız. Pegasus 
Havayollarına ait 
uçağımızla saat 
10.40’ ta Amster 
dam’a uçacağız. 
Yerel saat ile 
13.40’ta oraya 
varmamız gerekiyor. 
Planladığımız saatte 
hava limanına 
varıyoruz, uçağımız 
yarım saat geç 
havalanıyor.

3,5 saat süren 
yolculuğumuzdan 
sonra Amsterdam 
hava limanına 
iniyoruz. Bir kişinin 
valizini bulamaması 
nedeniyle gecikme 
yaşıyoruz. Bizi 
bekleyen aracımıza 
binerek rehberimizin 
önderliğinde kenti 
tanımaya çıkıyoruz. 
Rehberimiz 
Hollanda’da yaşayan 
bir Türk, bize 
Hollanda hakkında 
kısa bilgi sunuyor: 

Hollanda, Dünya 
mn en gelişmiş ve 
refah düzeyi yüksek 
ülkelerinden biridir, 
daha çok “Nedher 
lands” olarak 
anılmaktadır diye 
başlıyor sözlerine. 
Topraklarının % 18’i 
deniz seviyesinin 
altında olan Hollan 
da’nın ismi de zaten 
Alçak Ülke (Hol- 
Land) anlamına 
gelmekteymiş.

Topraklarının 
1/4’ünü denizden 
kazanan Hollan 
dalılar: “Tanrı 
dünyayı, Hollanda 
hlar Hollanda’yı 
yarattı”, derlermiş. 
Dedikleri kadar da 
var, gördüğünüzde 
siz de inanacaksınız. 
Uçakta hava limanı 
na inerken çektiğim 
fotoğraflarda bunun 
kanıtı. Amsterdam 
hava limanına inmek 

üzere alçalan uçağı 
mızın penceresinden 
doğayı seyrediyo
rum. Kentin sular ve 
kanallar içinde 
yaşam kurduğunu 
görüyorum. Araziler 
öylesine güzel işlen 
miş ki sanki bir 
ressamın fırçasın 
dan çıkmış yeşil ve 
yeşilin tonları hâkim 
tarlalarda. Birçok 
tarlanın içinde 
rüzgâr güllerini 
görüyorum.

Öncelikle 
gezeceğimiz kent 
Amsterdam. 
Rehberimizin 
söylediğine göre 
Amsterdam, sulak 
alan anlamına 
gelmekte, adını 
üzerine kurulduğu 
Amstel nehrinden 
almaktaymış. Bir 
balıkçı köyü olarak 
kurulmuş. Baraj 
anlamına gelen DAM 
kelimesini alarak 
Amstel redam olarak 
uzun bir zaman 
anılmış sonra 
Amsterdam olarak 
benimsenmiştir. 
Kanalları görünce 
siz de bu yargıya 
katılacaksınız.
Amsterdam’ın çok 

kültürlü, çok dilli bir 
kent olduğu 
bilinmekteymiş. Bu 
nedenle de kent bir 
çeşit kültürlerin 
birleştiği bir merkez 
olarak anılmakta, 
burada Dünyanın 
birçok ülkesinden 
gelen insanların 
ortaklaşa yaşadığı 
söylenmekte... 
Amsterdam’s bu 
nedenle bir Dünya 
kenti demek daha 
doğru olur 
kanısındayım.
Amsterdam’da 

yaşayan yabancıla 
rın büyük bölümünü 
Amerika’dan ve 
Avrupa ülkelerinden 
çalışmak için kente 
gelmiş beyaz yakalı 
lar, yani memurlarla 
Müslüman ülkeler 
den Türkiye ve 
Fas’tan gelen işçiler 
ve aileleri ile bunun 
yanı sıra son olarak 
Polonya, Bulgaristan 
ve Romanya gibi 

yeni AB üyesi 
ülkelerden gelenler 
oluşturmaktaymış. 
Bu yüzden kozmopo 
lit bir nüfus oluşmuş 
Amsterdam’da.

Amsterdam, 
Dünyanın en işlek 
limanlarından biri 
olarak bilinmektedir 
diyor rehber.

Bu yüzden de 
kentin çok canlı ve 
hareketli bir 
görüntüsü vardır. 
Amstel Nehri 
kıyılarında uzanan 
ve kanallarla köprü
lerin üzerinde 
yükselen bir kent 
olması nedeniyle bu 
güzel kente kanallar 
ve köprüler kenti de 
denilmekte olduğu 
nu ifade ediyor.

Bana göre daha 
açık söylemek 
gerekirse sular 
içinden yükselen ve 
varlığını bütün 
dünyaya kabul 
ettiren bir ülke 
Hollanda ve başkenti 
Amsterdam.

Burada yarım litre 
su 1-2 avroya 
satılıyor. Rehberimiz 
Amsterdam’da 
bütün çeşmelerden 
rahatlıkla su içebilir 
siniz diyerek bizi 
uyarıyor. Bu gösteri 
yor ki çeşmelerden 
akan su temiz ve 
içilebilir özellikte...

Amsterdam 
bunların dışında, 
özgürlükler kenti 
olarak bilinmekte; 
ancak müzeleri, 
tarihi binaları ve 
anıtlarıyla da ilgi 
çeken bir kent 
olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
Sokaklara ve cadde 
lere şöyle bir baktığı 
nızda turist kaynadı 
ğım göreceksiniz. 
Kanal boyunda 
sıralanmış barlar ve 
kafelerde cıvıl cıvıl 
insan sesleri. 
Eğlenceye düşkün 
bir toplum diyebili 
riz. Ancak Hollanda 
lıların oldukça cimri 
ve lükse düşkün 
olmadıklarını, gerek 
siz yere para harca 
madıklarını da 
öğreniyoruz

rehberimizden. 
Bundan başka gece 
hayatı ve eğlencele 
rinden de söz ettiren 
bir ülkeymiş.
Rehberin anlattığına 
göre uyuşturucunun 
ve eşcinselliğin 
serbest olduğu bir 
dünya kenti...

Belki de bu yüzden 
özgürlükler ülkesi 
olarak biliniyor 
Hollanda. Beni en 
çok etkileyen yönü . 
ağustos ayında 
gitmemize karşın her 
tarafın yemyeşil 
olması...

Kentte dolaşırken 
tarihi sokaklar ve 
kanallar, kanallar 
üzerine kurulan 
köprüler dışardan 
gelenleri müthiş bir 
şekilde etkilemekte 
ve bir rüya âlemine 
götürmektedir. Ne 
ilginçtir ki bazen 
tünellerden geçiyor
sunuz üstünüz ya 
nehir ya da uçak pis
tidir diyor rehber. 
Hollanda toprağı 
değerlendirme konu 
sunda gerçekten 
uzmanlaşmış. Zor 
elde ettiği toprağın 
kıymetini iyi biliyor.

Kullanılan 
otomobiller genelde 
bakımlı ve yeni 
model. Eski küskü 
arabalara rastlamı 
yorsunuz. Daha çok 
Fransa’nın ürettiği 
otomobiller tercih 
ediliyor.

Amsterdam’! 
görünce Venedik’te 
gördüğünüz kanal 
lan ister istemez 
anımsıyorsunuz. 
Venedik’ten belki de 
daha çok kanallar 
olduğunu, bu 
kanalların kente 
özgü bir güzelliği 
yansıttığını da 
belirtebiliriz. Şehrin 
iskeletini oluşturan 

onlarca kanalın 
kıyısında yürürken 
Amsterdam’ın tarih 
kokan, renkli 
mimarisi de göze 
çarpmaktadır. Bazı 
evlerin hafif eğildiği 
sizi şaşırtmasın; 
çünkü yapılar suya 
çakılan kazıklar 
üzerine inşa edil 
mekte ve zamanla 
kazıkların havayla 
teması kazıkların 
çürümesine neden 
olmakta...

Bu nedenle de 
evler zâman içinde 
bu konuma 
dönüşmekte ve 
tamir görmekteymiş.

Dar ve uzun 
sokakların her 
birinde sizi farklı bir 
dünya bekliyor. En 
çok ilgimizi köprüle 
rin ve kanalların 
güzel manzarası 
çekiyor. İstediğiniz 
kadar fotoğraf çeke
biliyorsunuz. 
Kanalda tekne turu 
yaptığımızda bu 
güzellikleri görme ve 
fotoğraflama olanağı 
da yakalıyoruz.

Sanayi 
kuruluşlarını 
gezerken görmeniz 
olanaksız. Çünkü 
hepsi kent dışına 
çıkarılmış, kentten 
25-30 km uzakta. 
Seracılık da 
yaygınlaşmış 
anlatıldığına göre. 
Bunlar doğal gazla 
ısıtılıyormuş.
Amsterdam’da 

gezerken en çok 
apartmanların 
kapılarının küçük, 
pencerelerinin 
alabildiğine büyük 
oluşu dikkatinizi 
çekecektir. Burada 
dairelere taşınacak 
eşyalar pencereden 
içeri alınmakta ve 
pencerelerden dışarı 
taşınmaktaymış. Her 

apartmanın 
çatısında eşyaları 
taşımak için kanca 
bulunmaktaymış. 
Bunun nedeni 
apartman boşluğunu 
daraltarak daireleri 
daha geniş yapmak 
içinmiş. Günümüzde 
bu anlayıştan 
alabildiğine 
uzaklaşılmış.

Hollanda’da asayiş 
konusu farklı bir 
boyuttaymış. Resmi 
kıyafetli polislere 
pek rastlamıyor 
sunuz. Bir olay 
yaşandığında 
onlarca polisin 
geldiğine tanık olur
sunuz diyor rehbe 
rimiz.

Polislerin daha çok 
sivil kıyafetle 
dolaştığını ve bu 
nedenle halkın 
kendini daha özgür 
hissettiğini belirti 
yor.

Amsterdam’da 
bisiklet önemli 
ulaşım aracı olarak 
kullanılmakta... 
Kentin pek çok 
yerinde bisiklet 
parkları yapılmış. 
Vatandaşlar işe eski, 
hafta sonu 
gezmelerine daha 
lüks bisikletleriyle 
gidiyorlarmış.

Bu kentin bir de 
çok ilginç bir 
simgesinin 
olduğunu 
öğreniyoruz.

Bu simge XXX 
olarak bilinmekte... 
İlk bakışta seksle 
ilgili olduğu 
düşünülmüş oysa 
gerçek öyle 
değilmiş. Bi ci X 
şehri vebad m, ikinci 
X yangınd. ı, 
üçüncü X selden 
koruma amacım 
taşıyormuş.

Devamı yarın....
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

Deneyimli forklift 
operatörleri ve 

kepçe operatörleri 
alınacaktır.

Müracaat Tel: 
0530 148 80 83

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜBESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİRAT TEL: 02247151991

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI RAHÇELİ 

SAHIRİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

___

4-2_ ^iIlk tecrübemiz ile 
bi zmetini zdeyji

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

jSp? 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. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel :0 224 513 96 83 GEMLİK.
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65 yaş re üstü anıt ücretsiz tası nmayacakl
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Fevzi 
Apaydın, "Halk 
otobüsleri 65 yaş ve 
üstünü ücretsiz 
taşımayacak" dedi 
Konuyla ilgili 
açıklamalarda 
bulunan Apaydın, 
şehir içi toplu 
taşıma hizmeti veren 
özel halk otobüsü 
işletmecilerinin bir 
an önce hayata 
geçmesini beklediği, 
toplu ulaşımda 65 
yaş ve üstü 
vatandaşların özel 
sektör tarafından 
ücretsiz taşınmasına 
devletin katkı 
vermesine ilişkin 
yönetmelik 
çalışmalarının hızla 
devam ettiğini 
söyledi. 65 yaş ve 
üstü vatandaşların 
özel halk otobüsleri

tarafından 
taşınmasına ilişkin 
gelir desteğinin usul 
ve esaslarının en 
geç 7 Ekim 2015 tar
ihinde belirlenerek 
Resmi Gazete’de 
yayınlanacağını 
kaydeden Apaydın, 
“Bu kapsamda 
yönetmeliğin hayata 
geçirilmesi için 
girişimlerimiz 
sonucu yapılan 
toplantı özel halk 
otobüsü 
işletmecilerine

kanunun çıktığı 
tarihten itibaren 
ödeme yapılacaktır. 
Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığının çağrısı 
üzerine bakanlıkta 
gerçekleştirilen özel 
halk otobüsçü 
esnafının uzun 
süreden beri 65 yaş 
ve üstündeki 
vatandaşları katkı 
almadan yapılan 
taşıma hizmetine 
devlet desteği ile 
ilgili görüşmelerin 

olumlu 
sonuçlanması 
esnafımız arasında 
sevinçle karşılandı. 
Yönetmeliğin 
çıkması ile otobüsçü 
esnafının yaşadığı 
mağduriyet ortadan 
kalkmış olacak” 
dedi.

“ÖDEMELER 7 
NİSAN 2015 TARİHİ 
BAZ ALINARAK 
YAPILACAK” 
Özel halk 
otobüslerine 

yapılacak gelir 
desteğine ilişkin 
çıkarılan kanunun 
aslında devletin 
anayasal bir 
yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi 
olduğunu kaydeden 
Apaydın, şunları 
söyledi;
“Anayasa’nın 173 
üncü maddesi; 
devletin esnaf ve 
sanatkarı koruyucu 
ve destekleyici 
tedbirleri alır’ der. 
Bugün hemen 
hemen tüm 
şehirlerimizde, halk 
otobüsü 
işletmelerinin vermiş 
olduğu hizmetlerin 
tamamı kayıt altında 
olup, bu 
faaliyetlerde 
bulunan esnafımız, 
tüm vergilerini tam 
ve günü gününe 
devlete ödemektedir. 
Bu nedenle gelir

desteği ile ilgili 
yapılacak 
düzenlemeler, kayıtlı 
ekonomiyi teşvik 
edici hakkaniyet 
ölçüsünde yapılması 
gerektiğini özellikle 
belirtmek isterim. 
Konuyla ilgili 
yapılan toplantıda, 
‘Yönetmeliğin 7 
Ekim 2015 tarihine 
kadar mutlaka 
Resmi Gazete’de 
yayımlanacağı’ dile 
getirildi. Özel halk 
otobüsçülerinin 
mağduriyetlerinin 
giderilmesi için 
ödemelerin 
başlangıç tarihi 
olarak söz konusu 
kanunun Resmi 
Gazete’de 
yayımlandığı 7 Nisan 
2015 tarihinin esas 
alınacağı 
açıklanması 
camiamızda olumlu 
karşılanmıştır.”

Batan uyarflı! Çok tehlikeli hir kru yaşanabilir
Bakan Şimşek bütçe 
kanunun onaylan 
maması halinde ilk 
defa çok tehlikeli 
bir kriz yaşanacağını 
ve Türkiye'nin 
bütçesiz kalabilece 
ğini söyledi 
Mâliyenin patronu 
Mehmet Şimşek 
güçlü hükümet 
vurgusu yaptı. 
“Türkiye de siyasi 
belirsizlik uzun süre 
devam ederse mali 
disiplin buna 

dayanamaz. Çünkü 
bu ortamda mali 
disiplini 
sürdüremeyiz açık 
ve net olarak. 
Hükümet olarak bir 
program yok geçici 
hükümet var nasıl 
bir bütçe yapacak” 
dedi...
TÜRKİYE'NİN TEK 
ÇIPASI KALDI 
Türkiye’nin tek 
çıpası var. Siyasi 
istikrar yok, AB yok, 
IMF yok geriye bir 

tek mali disiplin 
kalıyor diyen bakan 
Şimşek. “Bunu da 
seçim hesaplarıyla 
heba edemeyiz. 
Benim de üzerinde 
en çok durmamın 
sebebi bu. Mali disi
pline uyulmazsa 
Türkiye ikiz açık 
problemiyle karşı 
karşıya kalacak. Bir 
çıpa olmayacak ve o 
zaman özel sektörün 
yurtdışı ödemeleri 
çevirmesi, ilave

kaynak bulması, 
büyük projelere para 
bulması sınırlı 
kalacak” dedi...
TÜRKİYE BÜTÇESİZ 
KALIR
Daha büyük bir krize 
dikkat çeken Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, “Anayasa 
hükmü açık 17 
Ekime kadar bütçeyi 
meclisi sunmalısınız 
diyor. Ama bütçenin 
meclisten 
geçmeyeceğini 

herkes biliyor. Bütçe 
şeklen yapılacak 
fakat bunu 
görüşecek bir meclis 
yok. Seçimlerden 
sonra seçim 
sonuçlarının 
kesinleşmesi, 
meclisteki divanın 
oluşması, yeni 
hükümetin 
kurulması zaman 
alacak ve dolayısıyla 
bu sene normal 
süreçte bütçesini 
yapamayacak.

Yılın sonuna doğru 
kim sorumluysa 
geçici bütçe kanunu 
gönderecek o kanun 
hızlı şekilde geçecek 
ve 2015 yılı 
bütçesinin belli bir 
oranı 6 ay için ilk 3 
ay için uygulanır 
diye basit bir bütçe 
kanunu yapılacak 
oda geçmezse ilk 
defa çok tehlikeli bir 
kriz yaşanır Türkiye 
bütçesiz kalır” 
dedi...
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)n Pamukkal* »12 OO 20

DENİZ UÇ Aöl «13 »« 13n Paçaaua Akmla Sayahat 514 «3 «2
METRO 313 12 12
Aydın Turizm «1 3 20 77
SOurTurtzm 012 1O 72
KanberoQIu-Eaadat 014 4« 48
An it ur 614 47 71
Kamil Koç «1 2 01 33

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş S13 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

□
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Konur Tip Mrk. 554 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185U Akcan Patrol

MAR-PET sis 3O 33
Tuncay Otogaz 013 te 49
Beyza Petrol «13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5273 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıiMi
VENÜS SİNEMASI

roDinsoncruoseve 
cuma: 11:45-14:00- 
16:00-18:00-20:00 
iıçW"W 
IW.Mt

20:00
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez

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 : 0 224 514 31 64 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU

Nikah Masası - Volkan gösterisi

plus.go 

Hürüme 
Tel : 51

İnternetten Cnnh İfayın- Snhne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O MF
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /T IK

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN F 7 MM
GÜZEL ANLARINIZI J M.

YAŞATMAK İÇİN VARIZ dF

Piyanist +DiPerformans AVI v ylll 

Şaton Sandalye Giydirme BSE WAS fOMILAMMIIZ



GÜNAYDIN

Kuruluş:1973

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

5+1 Dubleks Daireler

__
•VIZYONYAPI

r www.vizyonkd.com -
0224 512 13 14

GemlikKSrfez FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM • KİTAP • DERGİ • İLAN- 

CİLT YAPIMI ■ REKLAM ■ MADALYA - KUPA ■ PLAKET

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Eylül 2015 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

GTB Başkanı Çakır; “Denetimleri destekliyoruz”

ırnlıiı ııM ■ nün
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AYMAZLIK....
AKP’nin kurultayı sessiz sedasız yapıl 

dı. Sessiz sedasız yapılmasının nedeni, 
her gün gelen şehit haberleriydi.

Bu durum, AKP’nin ne hale getirdiğinin 
en somut kanıtıdır.

Ne olduysa, 7 Haziran seçimlerinden 
sonra oldu. Türkiye üzerine büyük bir 
oyun oynanıyor.

Cumhurun Başı, Çözüm Süreci sürecin 
de PKK’nın kentlerde silah depoladığını iti
raf etti. Devamı sayfa 4’de

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, Zeytin 
Hallerinde ambalajlı ürünlerde Gemlik 
zeytini coğrafi işaret logosunun kulla 
nımını denetledi. Ticaret Borsası Başka 
nı Özden Çakır, coğrafi işaret logosu bu 
lunmayan ürünleri satan işyerleriyle hu 
kuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi. 
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden 
Çakır, yaptığı açıklamada, “Gemlik Zeyti 
ni Coğrafi Logosunun yaygınlaştırılma 
sini istiyoruz. Kullanmayan firmalarla 
ilgili bizim de denetimlerimiz olacak. 
Uymayanları savcılıklara şikayet ederek 
hukuk mücadelesi başlatacağız.” dedi.

Haberi sayfa 2’de

V AVI V U A M t R D A R Büyükşehir Belediyesinin Kordon düzenleme HHT lllIlHllIa Ol VII çalışmaları sonunda, yapı kullanım değeri 
■ m nvı ■* ■> aza^an tesisin yıkılmasına karar verildi.f ECICI ARTIK VUK Geçtiğimiz hafta başlayan yıkım çalışmaları ■ i» Kil I IİB 1 Ulı sona ercjj Haberi sayfa 2’de

http://www.vizyonkd.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


15 Eylül 2015 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 2

GTB Başkanı Çakır; “Denetimleri destekliyoruz”

ZEYTİNİN COĞRAFİ LOGOS» DINETLENİYOR
İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, Zeytin Hallerinde ambalajlı ürünlerde Gemlik zeytini coğrafi 
işaret logosunun kullanımını denetledi. Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaret 
logosu bulunmayan ürünleri satan işyerleriyle hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından, 
Gemlik Zeytininin 
diğer zeytinlerden 
ayırt edilmesi için 
uygulamaya 
koyduğu Coğrafi 
işaret Logosunun 
kullanımının 
denetlenmesi için 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü gıda 
bölümü görevlileri, 
Zeytin hallerinde 
denetleme yaptılar. 
Dün Siyah İnci 
Zeytinciler Sitesi’ne 
gelen görevliler, 
işyerlerinde üzerinde 
“Gemlik zeytini” 
yazan ambalajlı 
ürünlerin üzerinde 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi Logosunun 
bulunup bulunma 
dığını kontrol ettiler. 
Coğrafi işaret logo
su bulunmayan 
Gemlik zeytini yazılı 

ambalajlı ürünleri 
kullanmayacaklarını, 
işyeri sahiplerine 
bildirdiler.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
görevlilerinin 
kontrollerinin 
sürekliliğini isterken, 
şunları söyledi: 
“Biz, Gemlik Ticaret 
Borsası olarak, 
Gemlik zeytininin 
geleceğini kurtarmak 
için, Gemlik zeytini 
ile dışarıdan gelen 
zeytinin ayırd 
edilmesi ve tüketi 
çilerin aldatılmaması 
için uygulamaya 
koyduğumuz Gemlik 
Zeytini Coğrafi Logo 
sunun yaygınlaş 
tırılmasını istiyoruz. 
Bugün, Türkiye’nin

Özden ÇAKIR

GEMLİK ZEYTİN COĞRAFİ İŞARETİ

kullanmalılar. 
Kullanmayan 
firmalarla ilgili

zeytininin korunma 
sı, Gemlik ve çevre 
sinde yetişen zeytin

sayılı büyük 
mağazaları Gemlik 
zeytininin satıldığı 
ambalajlı ürünlerde 
coğrafi işaretli ürün
leri tercih ediyor.

Bu konuda 
önümüzdeki hafta 
önemli büyük 
mağaza temsilcileri 
ile toplantı 
yapacağız. Gemlik

lerin kendi adıyla 
satılmasından geçer. 
Satıcı ve üretici arka 
daşlarımız, Gemlik 
zeytini koydukları 
ambalajlılara 
Coğrafi işaretimizi

bizim de denetimle 
rimiz olacak. 
Uymayanlan 
savcılıklara şikayet 
ederek hukuk 
mücadelesi 
başlatacağız.”

Kayıkhane Yelken Spor Kulübü tamamen yıkıldı...

KAYIKHANE SPOR TESİSİ ARTIK YOK
1960 lı yıllarda 
dönemin Devlet 
Bakanı Kamil Ocak 
tarafından açılışı 
yapılan Kayıkhane 
Yelken Spor Tesisi 
tamamen yıkıldı. 
Gemlik’te deniz 
sporlarının geliş 
mesi için yaptırılan 
tesis, gençlerin 
yelken sporunu 
öğrenmeleri için 
uzun süre kullanıldı. 
Optimist ve pirat 
eğitiminin verildiği 
tesis, bir süre 
çalıştırıcı olmadığı 
için kapandı.
1979 yılında Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
tarafından halka da 
açılan tesis, daha 
sonra kapatıldı. 
İlçe Spor Müdürlüğü

hizmet binası olarak 
bir süre hizmet 
veren bina, bir süreli 
ğine güreş sporla 
rina hizmet verdi.

Son yıllarda Gemlik 
Yelken Spor Kulübü 
tarafından kullanılan 
bina, kulübün 
Hasanağa Tesis

lerine gitmesiyle 
kullanılmaz oldu... 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Kordon

düzenleme 
çalışmaları 
sonunda, yapı 
kullanım değeri 
azalan tesisin

yıkılmasına 
karar verildi. 
Geçtiğimiz hafta 
başlayan yıkım 
çalışmaları dün 
sona erdi.
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Şüpheli olarak aranan adam canına Kıydı
Bursa'da 13 yaşın 
daki üvey oğlunun 
şüpheli ölümünden 
sonra kayıplara 
karışan baba, 
canına kıydı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay 6 gün 
önce merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yunusemre 
Mahallesi Yazıcı 
Sokak üzerindeki 
bir evde meydana 
geldi.
İddiaya göre, 50 
yaşındaki Hasan 
Sabri Hocaoğlu, 
4 yaşındaki torunu 
ile tartıştığı iddia 
edilen üvey oğlu 
Bulgaristan 
vatandaşı 13 
yaşındaki Dzhan 
Nurgyul Salı’yı, 

kolları ve yüzüne 
vurarak dövdü. 
Olaydan sonra 
annesi Nurgyul 
Sah M. (36) 
tarafından odasında 
baygın halde 
bulunan Dzhan 
Nurgyul 
Sah, hemen özel 
bir hastaneye 
kaldırıldı.
Ardından Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi’ne 
sevk edilen Sah, 
iki gün sonra 
hayatını kaybetti. 
Türkiye’ye 13 yıl 
önce gelerek ikinci 
evliliğini Hasan 
Sabri Hocaoğlu ile 
yaptığı öğrenilen 
anne Nurgyul Sah 
M., oğlunun 
ölümünden

dolayı kimseden 
şikayetçi olma 
dığını belirtti. 
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Ölümü 
şüpheli bulunan 
Dzhan Nurgyul 
Sah’ın cenazesi

Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.
Vücudunda 
herhangi bir darp 
izine rastlanmayan 
çocuğun kesin 
ölüm sebebi 
otopsiyle netlik 
kazanacak.

Bu arada polis, 
olaydan sonra 
firar eden üvey 
baba Hasan 
Sabri H.’nin peşine 
düştü. Olaydan 
sonra evine 
gitmeyen ve 
ekiplerin her yerde 

aradığı üvey baba 
Hocaoğlu'nun 
cesedi, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Cumahkızık 
Mahallesi, 
Küçükbalıklı 
mevki ndeki 
ormanlık alanda 
bulundu.
Vicdan azabına 
dayanamayarak 
kendini ağaca 
astığı iddia edilen 
Hasan Sabri 
Hocaoğlu'nun 
cesedi AFAD 
ekiplerinin 
yardımıyla 
ormandan 
çıkarıldı.
Savcılığın her iki 
ölümle ilgili 
çifte soruşturması 
sürüyor.

Hursa Ternıinali'nıie uyuşturucu opetasyonu
Bursa’da narkotik 
polisinin terminalde 
yaptığı operasyonda 
606 gram metamfe 
tamin ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl 
Emniyet Müdürlüğü,

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları neticesin 
de Şehirlerarası 
Otobüs

Terminaii’nde 
uyuşturucu operas 
yonu düzenledi. 
Operasyon neticesin 
de gözaltına alınan 
S.Ç.’nin üzerinde ve 
çantasında yapılan 
aramada 606 gram

metamfetamin ele 
geçirildi.
S.Ç., emniyetteki 
ifadesinin ardından 
‘uyuşturucu 
ticareti yapmak’ 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Tuvalette donan çocuk oldu
Bursa'da, hamile bir 
kadın, idrar numune 
si aldığı sırada 
tuvalette doğum 
yaparken, beton 
zemine düşen bebek 
öldü.
Olay merkez Yıldırım 

ilçesi’nde bulunan 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 
meydana geldi. 
İshal, kusma ve 
kasık ağrısı şikaye 
tiyle Kadın Doğum 

Bölümüne giden 23 
yaşındaki A.K, 
doktor tarafından 
muayene edildi. 
Doktorun idrar tahlili 
istemesi üzerine 
A.K, idrar numunesi 
almak için tuvalete 

giderek kapıyı arka 
dan kilitledi. Bu sıra 
da doğum sancısı 
başlayan A.K.’nin 
doğurduğu 2 kilo 
500 gram ağırlığın 
daki kız bebek, 
beton zemine düşe 

rek hayatını kaybetti. 
Aşırı kan kaybet 
meye başlayan 
A.K.’nin çığlıkları 
üzerine güvenlik 
görevlileri kapıyı 
kırarak içeri 
girdiklerinde A.K.’yi 

baygın halde bularak 
yoğun bakım ünite
sine götürdü.
A.K.'nin polise 
verdiği ifadede, 
hamile olduğunu 
bilmediğini belirttiği 
öğrenildi
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Atatürk Kordonu’nda her gün kedilere iki öğün yemek veriyor

IMIMIIİI
AYMAZLIK...

0 günlerde, iktidarın başı olarak eliniz 
armut mu topluyordu.

Devletin istihbarat birimleri neredeydi?
PKK ile Oslo da sürdürülen görüşmeler, 

İmrah’ya gidip gelen istihbarat ekipleri ve 
devlet adamları “Çözüm süreci”, “Demok 
ratik Acılım” dedikleri ateşkes döneminde 
neden meclisi bu görüşmelere dahil 
etmediler.

Neden bu görüşmeler kapalı kapılar 
ardında yapıldı.

PKK’ya ne sözler verildi, APO ya neler 
dendi, bilen yok.

Ama bilinen bir gerçek var.
0 daAnayasa’yı değiştirmek, Anayasa da 

Türk sözü geçen maddeleri çıkarmak, rejimi 
değiştirip, Başkanlık sistemini getirmek.

Öte yandan, Kürtlere neler vaat edildi.
Çünkü bu görüşmeler sonunda, PKK’nın 

istediği bölgesel özerklik, öz yönetim, 
kürtçenin okullarda ve resmi kurumlarda 
kullanılması gibi talepler yanında, Türkiye 
Kürdistan’ının lideri olduğu savlanan Abdul 
lah Öcalan’a özgürlük verilmesiydi beklenen.

Bu önce ev hapsine verilecekti Öcalan’a. 
Bu konu, Kürtlerce söylenmeye açıkça 
başlanmıştı.
.vYapılacaklarla ilgili toplumsal ve 

psikolojik ortam hazırlanıyordu.
Ne var ki; 7 Haziran seçimlerine endekste 

nen iktidar partisi, bunları gerçekleştire 
bilmek için tek başına iktidarını anayasayı 
değiştirecek sayıda milletvekiliyle meclise 
girmekle olacağını bildiği için, PKK’yı değil, 
Kültlerin parlamentodaki siyasal temsilcisi 
olan HDP ye yüklendi.

Amaç, Halkların Demokratik Partisi’ni 
yüzde 10 barajının altına tutmak, Kültlerin 
yaşadığı bölgede ikinci parti olan AKP’nin 
kürt oylarını kendi hanesine yazdırmak ve 
tek parti olarak iktidara gelmekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için 
meydanlara çıkıp 400 milletvekili istedi.

400 milletvekilini, CHP, MHP ve HDP için 
istemediği açıktı.

“Ben bildiğiniz Cumhurbaşkanlarından 
değilim” diyordu.

Ama, halk T Haziran da Tayip Erdoğan’ın 
başkanlık sistemini benimsemediğini 
gösterdi.

Cumhurbaşkanının ısrarcılığı ile sandığın 
işaret ettiği koalisyon gerçekleşemedi.

CHP ile yapılabilecek bir koalisyon 
hükümeti konusunda bir ay süreyle yapılan 
görüşmelerde koalisyon sözünün konuşul 
madiği CHP’nin genel başkanı tarafından 
açıklandı.

Şimdi yeniden seçime gidiyoruz.
Birden ülke kan gölüne aonou.
Halk Erdoğan’a karşı HDP yi barajı aştırdı. 

HDP 80 milletvekili ile meclise girdi.
PKK neden saldırılara başladı?
Bu sorgulanmalı.
Türkiye resmen bir Ortadoğu ülkesine 

dönüyor.
Terör kahpe saldırılarını sürdürüyor. 

Kalleşçe pusular askerimizin ve polisimizin 
şehit edilmesini önleyemiyor.

Gelen haberlerde PKK’nın strateji 
değiştirdiği ve büyük kentlerde saldırılar 
başlatacağı yönünde.

Bu önlenemezse zor günler bizi bekliyor. 
PKK Demirtaş’ın sivrilmesini istemiyor. 
Çözümün mecliste değil, nancmıe 

pazarlıkla sürdürülmesinden yana.
Bu nedenle Türkiye zor bir dönemeçte.
Dersim isyanlarında devletin yaptıklarıyla, 

bugünkü hükümetin yaptıklarının farkı var.
Ki halk karşı karşıya getirilmek isteniyor, 

her yerde Kürt -Türk kardeşliği unutulup, 
savaşın yaygınlaştırılması provaları sürüyor.

Oyunlara gelmeyin. ____________

Son zamanlarda 
hayvan severler 
sokak kedi ve köpek 
lerinin yaşaması için 
gayret gösteriyorlar. 
Atatürk Kordonu’n 
da yaşayan sokak 
kedilerine evinde 
yaptığı yemekleri, 
marketlerden aldığı 
tavuk döner ve 
sosisleri paparala 
rım sabah ve 
akşam saatlerinde 
dağıtan Kordonun 
Yüksel Ablası 
bıkmak bilmiyor. 
80 yaşına yaklaş 
masına karşın, 
sokaklarda 
başıboş dolaşan 
sahipsiz köpeklerin 
yaşaması için onları 
imkanları oranında 
beslemeye çalışan 
Yüksel Hanım, “Bu 
hayvan larla 
ilgilenen yok. 
Bunları aşılamak

yetmez. Bu 
hayvanlar canlı ve 
zararsız varlıklar, 
onların yaşaması 
için karınlarını 
doyurması gerekir. 
Bunu yapan çok az 
insan var. Ben

elimden geldiğince 
bilhassa kedileri 
beslemeye 
çalışıyorum. 
Bu konuda 
Gemliklileri 
duyarlı olmaya 
çağırıyorum.

Evlerinde artan 
yemekleri bir 
kabın içinde 
Kordonda belli 
yerlere koysalar 
bu hayvanların 
karnı doyar.” 
dedi.

WtiiiiwiHlirewliiiwi
Gemlik Anadolu 
Lisesi’nde görev 
yapıp son dönemde 
farklı okullara tayini 
çıkan 6 öğretmene 
Baba Diyarında 
düzenlenen akşam 
yemeğinde teşekkür 
plaketleri verildi. 
Gemlik Anadolu 
Lisesinde Okul 
Müdür Yardımcısı 
iken Ali Kütük 
Ortaokulu Müdürlü 
ğüne atanan Faruk 
Şaşmaz'a; Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesine tayini 
çıkan Özlem Elal'e 
Hisar Anadolu 
Lisesine tayinleri 
çıkan Ayşen Şahin 
ye Ahmet 
İmamoğlu'na,

İl dışına tayinleri 
çıkan Okan Ünal ve 
M. Ali Arslan'a 
Baba Diyarında 
düzenlenen akşam

yemeği sonrasında 
okula yaptıkları 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür plaketleri 
verildi.

Okul Müdürü 
Hayrettin Arıcı 
okuldan ayrılan 
bütün öğretmenlere 
hizmetlerinden 
dolayı tebrik ve 
teşekkür etti.
Sıcak ve samimi bir 
havada geçen 
akşam yemeğinde 
okuldan ayrılan 
öğretmenlerinin 
Gemlik Anadolu 
Lisesindeki 
birlik ve beraberliği 
hiç bir zaman 
unutmayacaklarını 
ve bu yemeğinde 
bunun bir örneği 
olduğunu ifade 
ederek, okulu ve 
öğrencileri 
unutmayacaklarını 
söylediler.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
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ftınılısıan Kurîılusa Bisiileı Tunı Eenılii'te mda yeldi

Bilecik’in Söğüt 
İlçesinde 13 Eylül 
Pazar Sabahı 
başlayan “Kuru 
luştan Kurtuluşa 
Bisiklet Turu” 
Gemlik Molası ile 
devam etti. Gemlik 
Belediyesi’nin İlçe 
Kaymakamlığı,
Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürlüğü ve 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
birlikte organize 
ettiği mola 

programında 150 
bisikletçi “Yusuf 
Restoranda” 
ağırlandı.
Gemlik Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş, 
geleneksel hale 
gelen Bisiklet 
Turunun anlamına 
dikkat çekerek, 
hayırlı yolculuklar 
temennisinde 
bulundu.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı’da tura 

katılan bisikletçilerle 
yakından ilgilenerek, 
artık geleneksel hale 
gelen Gemlik 
Molasında, “Zeyti 

nin Başkenti Gem 
lik’e hoş geldiniz” 
dedi. Bisikletçileri 
karşılamaya 
Garnizon Komutanı 

Piyade Kıdemli 
Albay Namık 
Kemal Gül, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet
Duran ve Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’da katıldı.

Yemeğin ardından 
şehir turu atan 
bisikletçiler, İskele

Meydanında 
toplanarak, 
BURULAŞ Hamdi 
Karahasan isimli 
gemiyle Mudanya’ya 
geçtiler. Buradan 
Bursa’ya gelip, bir 
gece konaklayacak 
olan bisikletçilerin 
15 Eylül Salı 
sabahından itibaren 
Karacabey-Biga 
üzerinden 
Çanakkale’ye 
gidecekleri 
açıklandı.

। Ailemize katılmak ister misiniz?!
Tiirliweniiliisiihizlataslaiimr

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyûk-Bozûyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurulannızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile btzlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

Türkiye'de son yirmi 
yılda doğurganlık 
oranının azalması 
ile nüfus yaşlan 
maya başladı. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından 
hazırlanan raporlara 
göre; 2005 yılında 6 
milyon 147 bin olan 
60 yaş ve üzerindeki 
kişilerin sayısı, 2015 
yılında 8 milyon 442 
bin 700, 2025 yılında 
ise 12 milyon 55 bin 
400 olacak.
DSÖ'nün verilerine 
göre, 2025 yılında 
dünyada 65 yaş 
üzerindeki kişi sayı 
sı 800 milyonu bula
cak. Türkiye'de ha 
yatta kalma beklen 
tisi 2005 yılı itibarıy 
la 70,8 yıl iken, 
2015'te 72,3 yıl, 
2023'te ise 74,1 yıl 
olacağı

öngörülüyor. 
Türkiye'de 65 yaş 
ve üzerindeki nüfus, 
1950 yılında tüm 
nüfusun yüzde 
2'sini oluştururken, 
2011 yılında bu oran 
yüzde 7'yi aştı.
DSÖ verilerine göre, 
dünyada her 5 sani 
yede 1 kişi yaralan 
ma sonucu yaşamı 
nı yitirirken, her gün 
2 binden fazla aile 
önlenebilir kazalar 
yüzünden çocukla 
rım kaybediyor.
İlk Yardım ve 
Yaşlanan Toplum 
Türk Kızılayı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay 
Dernekleri Federas 
yonu tarafından her 
yıl 189 ülkede çeşitli 
etkinliklerle 13 
Eylül'de kutlanan

Dünya İlk Yardım 
Günü'nün bu yılkı 
teması, "İlk Yardım 
ve Yaşlanan 
Toplum" olarak 
belirlendi; ’ 
Türkiye ve dünya 
genelindi trafik 
kazaları, afet ve acil 
durumlar nedeniyle 
her yıl binlerce kişi 
hayatını kaybediyor. 
Dünya Sağlık Örgü 
tü'nün verilerine 
göre, küresel 
düzey de ölüm 
lerin yüzde 9O'ı 
yaralanmalar dan 
kaynaklanıyor. 
Dünyada her 5 
saniyede 1 kişi, 
yaralanma sonucu 
yaşamını yitirirken, 
her gün 2 binden 
fazla aile önlenebilir 
kazalar yüzünden 
çocuklarım 
kaybediyor

(C)
LEZZET HATTI 
444 61 62 
mu (4, ISTIR PIJMIJ 
HIZ1I Lf IUT KAPINIIOA BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında ■ 
yayı m I a n ma ktad ı r.

www.kofteciyusuf.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
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Borusan Okyanus gönüllülerinin 2014 yılında Büyük Ada Belediyesi ile başladığı Hayvan Barınaklarını güzelleştirme projesi devam 
ediyor. Bu sefer de Borusan çalışanlarının ve ailelerinin gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllüleri platformu Gemlik’te hayvan 
barınağı yapmak üzere bir araya geldi. Okyanus Gönüllüleri yaptıkları 10 adet kulübeyi Umurbey Hayvan Barınağı’na teslim ettiler.
Borusan çalışanla 
rının bilgi ve beceri
lerini toplumsal 
sosyal sorumluluk 
projelerinde gönül 
İülük yaklaşımıyla 
kullanmalarını 
sağlayarak eğitim, 
kültür-sanat, çevre, 
sağlık ve insan 
hakları konularında 
etkili çözümler 
üretmek amacıyla 
kurulan Borusan 
Okyanus 
Gönüllüleri 
Platformu bu kez 
Gemlik’te ki 
hayvanlar için bir 
araya geldiler. 
Ağırlıklı olarak 
BorusanGrubu 
Gemlik kampüsünde 
faaliyet gösteren 
Borçelik ve 
Borusan Lojistik 
çalışanlarının ve 
ailelerinin katıldığı 
etkinliğe Borusan’ın 
İstanbul ve Bursa 
lokasyonlarında 
çalışan Okyanus

Gönüllüleri de dahil 
oldular. “Hep Birlikte 
El Ele Sevgi ve 
İyilik Vermeye” 
sloganı ile hayvan 
barınaklarında 
yaşayan sevimli 
dostlara yeni 
yuvalar yapmak için 
Gemlik’te buluştular. 
Borusan Limanında 
biriktirilen 
kullanılmış paletler, 
yine Borusan Limanı 
marangozhanesinde 
zımparalanma ve 

birleşim yerlerinin 
belirlenmesi 
işlemleri 
tamamlanarak 
montaja hazır 
edildiler. Borçelik’in 
ev sahipliği yaptığı 
etkinlik, Borçelik 
fabrika alanı içinde 
gerçekleştirildi, 
Borusan Limanın 
marangozhanesinda 
n Tarık Usta’nın 
gözetiminde 10 adet 
barınak yapan 
gönüllüler

barınakları 
boyadıktan 
sonra Umurbey 
Hayvan Barınağı’na 
teslim ettiler. 
Bu etkinlik ile 
kullanılmış 
paletler geri 

dönüştürülürken, 
Umurbey 
barınağının sakinleri 
de kış girişinde yeni 
yuvalarına 
kavuşmuş oldular. 
Hayvan Barınakları 
Güzelleştirme

Etkinlikleri 
İlk olarak, 2014 
Yılında Büyük 
Ada Belediyesi ile 
28 yetişkin ve 
3 Çocuk gönüllü 
ile yola çıkılan 
Hayvan Barınakları 
Güzelleştirme 
projesinde 
Adalar Belediyesi 
Büyük ada 
barınağının tüm 
binasını boyadı, 
mama kapları ve 
kulübeler yenilendi.

Bu yılkı etkinliğin 
birinci ayağı ise 
58 yetişkin ve 11 
cocuk gönüllü.ile 
gerçekleştirildi. 
Etkinlik kapsa 
mında; Adalar 
Belediyesi 
Büyük Ada 
barınağına Borusan 
Oto gönüllülerinin 
daha önceden 
yapmış olduğu 5 
yeni barınak 
bağışlandı, 15 
kulübe tamir 
edildi ve 20 
kulübe boyandı. 
Projenin bu sene 
ikinci ayağı 
6 Eylül Pazar 
günü Borçelik 
tesislerinde 45 
kişinin katılımıyla 
tamamlandı. 
Etkinlikte 
10 yeni Köpek 
klübesi yapıldı ve 
boyandı. Aynı gün 
kulübeler Hayvan 
Barınağına Teslim 
edildi.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEVREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80
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Dünden devam

Amsterdam’da 
Şehir Turu ve 
Görülecek Yerler:

Amsterdam turuna 
yel değirmeniyle 
başlıyoruz.

Hava çok güzel... 
Pırıl pırıl bir güneş 
içimizi ısıtıyor. 
Amstel nehrinin 
kıyısından geçiyo 
ruz. Yeşilin birçok 
tonunu burada 
görmek mümkün, 
insana müthiş 
ferahlık veriyor.

Rehberimiz yel 
değirmenlerin işle 
vinden söz ediyor. 
Günümüzde sadece 
bir nostalji olarak 
kaldığını vurguluyor. 
Yeşillikler içinde bir 
yel değirmeni... 
Fotoğraf çekiyoruz... 
Her taraf su kanalları 
ve çimenlerle 
kuşatılmış... 15 daki
ka dinlenmek için 
mola veriyoruz. 
İnsan böyle bir 
ortamda müthiş bir 
rahatlık hissediyor. 
Moladan sonra yola 
devam...

Geçtiğimiz yollar 
alabildiğine düzenli. 
Pek çok kişi bisiklet 
kullanıyor. Bunlar 
için ayrı yollar 
yapılmış. Hele 
Amstel nehrinde tek 
neler, yüzen 
insanlar, güneşle 
nenler, çocuk 
arabalarında bebek
lerini gezdirenler...

AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM-PARİS GEZİSİ (2)
Nehrin iki yakasında 
sazlıkları görüyor 
sunuz, bunlar nehre 
ayrı bir güzellik 
katıyor. Bunca sulak 
alanın ve sazlıkların 
olmasına karşın hiç 
sivrisinek olmadığını 
öğreniyoruz. Bazen 
kenti örümcekler 
basar bu 10 gün 
sürermiş. Örümcek 
leri öldürmek 
kesinlikle yasakmış. 
Çünkü bunlar 
sinekleri yok 
ediyormuş.

Nehir suyu bulanık 
gibi görünüyor. 
Rehberimiz suyun 
temiz olduğunu, 
herhangi bir atığın 
karıştırılmadığını 
belirtiyor. Nehirde 
birçok balık türü 
olduğu; fakat 
bunların avlanmala 
rımn yasak olduğu 
nu ifade ediyor. 
Gerçekten gördüğü 
nüz manzara karşı 
sında hayranlığımızı 
gizleyemiyoruz.

İnsanlar rahat, 
mutlu ve özgür. 
Kutsal kitaplarda 
anlatılan cennet 
burası olmalı diye 
düşünüyorsunuz. 
Yolumuzun iki 
yanında meralarda 
inekler, koyunlar 
özgürce yayılmış, 
karınlarını doyuru 
yorlar. Bu ülkede 
sadece insanlar 
değil hayvanlar da 
alabildiğine mutlu ve 
özgür yaşıyor.

Hollanda’da kişi 
başına düşen milli 
gelir 55 bin dolar 
mış. 17 milyon 
nüfusa sahip Konya 
ilinden biraz fazla 
toprağa sahip 
olmasına karşın 
Dünya’da Amerika 
dan sonra en fazla 
ihracat yapan ikinci 
ülke. Kendi ülkemi 
düşününce 
kıskandım doğrusu.

HollandalIlar 
toprağı çok iyi 
değerlendiriyormuş. 
İki katlı bir binada iki 
aile oturuyor ve iki 
aileye daha konut 
gerekince 0 iki katlı ‘ 
konut yıkılarak dört 
kata çıkarılıyor, 
başka yere konut 
yaptırılmıyor.

Konut fiyatları ve 
kiraları mn yüksek 
olduğu nu 
öğreniyoruz.

Günün sonuna 
doğru yaklaşıyoruz, 
aracımız içinde 
kent merkezini 
geziyoruz. 
Rehberimiz gördü 
ğümüz yerleri anlatı 
yor; Dam meydanı, 
Kraliyet sarayı, tarihi 
tren istasyonu... 
Fakat bu durum bizi 
tatmin etmiyor. Bura 
lan yarın gezmeyi 
planlıyoruz.
Otelimize...

2.Gün 
AMSTERDAM

(23 Ağustos- 
Pazar)

IWirafear^W^ '■***

Sabah kahvaltı 
sından sonra Mar 
ken ve Volen dam 
turunu gerçekleş 
tireceğiz.

Hollanda’ya 
gidildiğinde mutlaka 
görülmesi gereken 
yerlerden biri olan 
Volendam ve 
Marken’dir.

Sabah 9’da yola 
çıkıyoruz.

Yolumuzun üzerinde 
bazı yerleşim birim
lerini hatta köyleri 
görüyoruz. Ama 
bizim köylerle 
uzaktan yakından bir 
benzerliği yok.

Evler bakımlı, 
çeşitli renklerde 
boyanmış, 
yeşilliklerin ve 
kanalların arasına 
öylesine özenle 

yerleştirilmiş ki 
şaşırıp kalıyorsunuz.

Hollanda’da yaş» 
ortalamasının 80’in 
üzerinde olduğunu 
vurguluyor rehbe 
rimiz.

Her geçe, gün bu 
sürenin uzadığını da 
belirtiyor.

Önce Marken’i 
göreceğiz.

Devamı yarın
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SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

I

4-2- tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA •
I SEVK İRSALİYESİ • 
f 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 •
^lal Cad. Bora Sok. Bakır Apt Altı No: 5/A

Tel 10224513 96 83 GEMLİK^
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Terör kur hanlık fiyatlarını uçurdu
Doğu'da devam 
eden terör 
olaylarından dolayı 
kurbanlık hayvan 
ların gelmemesi 
nedeniyle kurbanlık 
fiyatlarında artış 
yaşandı.
Manisa Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı 
Ahmet Kırlıoğlu, son 
üç yıldır canlı 
hayvanların 
kilosunun 13-14 
liradan satılırken bu 
yıl 17-18 liraya 
yükseldiğini söyledi. 
Bu da hayvan 
başına yaklaşık 2 
bin lira zam yapıldığı 
anlamına geliyor.

CANLI HAYVAN 
BORSASINDA

HAREKETLİLİK 
Kurban bayramına 
sayılı günler kala 
vatandaş ve hayvan 
üreticileri canlı 
hayvan borsalarını 
doldurmaya başladı. 
Manisa'da her yıl 
kurulan canlı hayvan 

borsasında da 
hareketlilik arttı.

"HAYVAN SEVKIYATI 
DURDU"
Doğu'daki terör 
olaylarından dolayı 
yeterince hayvan 
gelmediğini ifade

eden
Kırlıoğlu,"Doğu'da 
terör olayları 
nedeniyle hayvan 
sevkiyatları durdu, 
bu nedenle pek 
kurbanlık hayvan 
gelmedi. Biraz daha 
zaman var. Fiyatlar 

çok aşırı değil. 
Kırmızı et kilosu 
büyükbaşta 17-18, 
küçükbaş da ise 15 
lira civarında. 
Bakanlığımızda 
üreticiyi korudu. 
Kurban Bayramı göz 
önüne alınarak 
yurtdışından hayvan 
getirilmedi. Son üç 
dört yılda canlı hay
van kilosu 13-14 lira 
idi. Bu yıl kırmızı 
etteki bazı sıkıntılar 
dan dolayı artmış 
oldu" diye konuştu.

MALİYETLER 
YÜKSEK 
Fiyatların çok 
yüksek olmadığını 
savunan Kırlıoğlu, 
girdi fiyatlarına 
dikkat çekti.

Kırlıoğlu, 
"Maliyetlerimiz 
çok yüksek. 
Meracılık çok 
kısıtlı olduğu için 
yem ağırlıklı ahır 
besiciliği yapıyoruz. 
Bir çuval yemi 48-50 
liraya alıyoruz.
Avrupa ülkelerindeki 
iklim şartları bizde 
yok. Bu da bizi 
zorluyor" dedi. 
Bu yıl saman 
ithalatının 
olmamasına 
sevindiklerini 
açıklayan Kırlıoğlu, 
"Samanda bolluk 
yaşandı. İthalat yok. 
Hatta fazlalık var. 
Hiçbir şekilde 
dışarıdan saman 
girmedi" diye 
konuştu

Emekliye 13. maaş İçin son viraja girildi
Emekliye 13. maaş 
imkanı sunacak 
görüşmelerde son 
viraja giridiği iddia 
edildi. Emeklilerin 
gözü kulağı 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nda...
Emekliye 13. maaş 
imkanı sunacak 
promosyonda 
son viraja girildi 
Memurlar gibi banka 
promosyonu almak 
isteyen emeklilerin 
gözü kulağı Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nda...
Yaklaşık 11 milyon 
emekli, ek gelire 
kavuşmak için pro
mosyon müjdesine 
kilitlendi. Sosyal

Güvenlik Kurumu 
(SGK), işin peşini 
bırakmadı.
Bankalarla görüşme 
trafiği hızlanacak. 
Seçime kadar 
sonuca ulaşılması 
bekleniyor. 
Memurlara maaş 
ödemeleri karşılı 
ğında promosyon 
ödeyen bankalar, 
emekliler için henüz 
kesenin ağzını 
açmadı. Ancak SGK 
bugüne kadar sonuç 
alamasa da promos 
yon konusunu rafa 
kaldırmadı.
Bankalarla görüşme 
trafiğini hızlandırma 
kararı alan SGK, 
artık sonuç almayı

hedefliyor. Hem 
kamu bankalarıyla 
hem de özel banka 
larla görüş meler 
yapılacağı belirtili 
yor. Edinilen bilgiye 
göre; masada, 
emekli maaşı 
ödemeleri olarak 
bankalara yıllık 120 
milyar liranın yatırıl 
dığı vurgulanacak.

Bankaların 
emeklilerden 
kazanmadıkları 
savlarına karşı, 
maaş pastasından 
pay almak için 
yapılan puan, para, 
altın hediye eden 
kampanyaların altı 
çizilecek. 
Bankaların emekli 
maaşlarından 

kazanmasa bu 
kampanyaları 
yapmayacağına 
vurgu yapılacak. 
Ayrıca emeklilerin 
bankacılık işlerinde 
maaşlarını çektikleri 
yeri tercih ettiği 
üzerinde durulacak. 
Uzun bir süredir 
gündemde olan pro
mosyon konusunun 
seçime kadar 
sonuçlanması 
bekleniyor.
Promosyonda sonuç 
alınması hem memur 
hem SSK hem de 
Bağ-Kur emekli 
sini ek gelire 
kavuşturacak. 
Anlaşma sonucunda 
memur emeklilerine 

promosyonu kamu 
bankalarının, SSK ve 
Bağ-Kur emekliler 
ine de özel bankala 
rın verebileceği 
konuşuluyor. 
Emekliler de artık 
promosyon konusu 
nun yılan hikayesine 
döndüğünü, bir an 
önce iyi bir rakamda 
uzlaşılarak 
çözülmesi 
gerektiğini belir 
tiyor. Emekliler, 
bankalara da 
"Maaşımzı biz öde 
yelim deyip türlü 
vaadlerde bulu 
nuyor sunuz. Bu işi 
resmiyete dökün, 
promosyonu verin" 
diye sesleniyor.

cs GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121

E 
M

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

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

, 513 11 74
513 13 53:
513 10 57
513 13 08
513 11 33

■'1513 10 95
513 37 42

KAYMAKAMLIKL 
1

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

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

K Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Malk Pnitim Miiri

513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92

,51,3 10 45
513 77 73

1. 513 18 46
513 71 66

ULAŞIM

R 
E

Pamukksle
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
sozer Turizm
Kanberogiu-Eaada»
Anıtur
Kamil Koç ________

0*12 OO 26

013 12 12 
013 20 77 
012 1O 72

012 O1 03

H HASTANELER
nam cyıııııı ıvıuu
İŞ-KUR

B 
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

I ■■
TAKSİLER BUSKİ 514 57 96

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ "*

Bursa 25e; 77, 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 fiş 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik KErfez
GEMLİK'İNİLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETEİI ,

VENÜS SİNEMASI

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 613 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5274 

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

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstikrar Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

rooınsoncruoseve 
cuma: 11:45-14:00- 
İMİM 
iıçW W

M
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik güne olaylı girdi. Balıkpazarı’nda at cambazı satırla yaralandı. İddaa Bayii soyuldu

İSI CİDERKEN HHPIll ÎİİBKİE Millili
Belediyenin temizlik işlerinde çalışan Hamidiye Köyü kökenli Şükrü Kara (26) adlı genç dün sabah evinden işe gitmek için çıktı. Bir süre 
sonra aralarında eski husumet bulunan Gökhan K. adlı kişinin pompalı tüfek saldrısına uğradı. Genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadri GÜLER 
k’ kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

ESKİ GÜNLERE Mİ DÖNDÜK?
Dün sabah işe giderken, cinayet haberi 

geldi.
Evinden Belediye Temizlik işlerindeki 

görevine giden bir genç kendisini bekleyen 
hasmı tarafından pompalı tüfekle 
öldürüldü.

Bir hafta önce ise Balıkpazarı Atatürk 
Kordonu’nda bir uyuşturucu bağımlısı, 
yattığı kanepenin yanındaki kanepedeki 
şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Devamı sayfa 4’de

Gemlikliler, dün 
sabah silah 
sesleriyle uyandı. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde araların 
da husumet bulunan 
Gökhan K. arkadaşı 
Şükrü Kara’yı 
evinden çıktıktan 
sonra pompalı 
tüfekle vurarak 
öldürdü. Gökhan K. 
yakalanarak 
cezaevine 
gönderildi.

AT CAMBAZI 
YARALANDI 
Öte yandan, Balıkpa 
zarı’nda önceki gece 
Çingen Şükrü lakaplı 
at cambazlığı yapan

ŞükrüKara(OÎen)^Gökhân K. (Öldüren)

giren işyeri 
sahipleri, kapının 
açık olduğunu, 
kasadaki paranın 
alınmış olduğunu 
belirterek, polise 
başvurdu. 
Işyerindeki 
kameraların ise 
kapalı olduğu 
belirlendi.
Haberi sayfa 2’de

şahıs tartıştığı 3 kişi 
tarafından satırla 
hastanelik edildi.

İDDAA BAYİİNDEKİ 
KASAYI SOYDULAR 
Balıkpazarı Atatürk 
Kordonu’nda 
bulunan İddia 
Bayiine dün sabah

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Gemlik'te sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti

l$t GİDERKEN FOMI TÜFEKIE ÖLDİİBÜLDÜ
Belediyenin temizlik işlerinde çalışan Hamidiye Köyü kökenli Şükrü Kara (26) adlı genç dün 
sabah evinden işe gitmek için çıktı. Bir süre sonra aralarında eski husumet bulunan Gökhan 
K. adlı kişinin pompalı tüfek saldrısına uğradı. Genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dün sabah, Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi’nde 
oturanlar silah 
sesleriyle uyandı. 
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü taşeron 
firmasında çalışan 
Şükrü Kara (26) adlı 
genç, Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Cevizli 
Sokak’taki evinden 
işe gitmek için 
çıktıktan bir süre 
sonra silahlı 
saldırıya uğradı. 
Silahlı saldırıda ağır 
yaralanan Şükrü 
Kara, çağrılan 112 
Ambulansı hekimi ve 
sağlık personelinin 
tüm çabalarına 
karşın kurtarılamadı. 
Kara’yı vuran şahıs 
kaçtı. Polis katili 
ararken, genç işçinin 
cesedi Devlet

Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

KATİL YAKALANDI 
Cinayetten sonra 
soruşturma başla 
yan Gemlik polisi 
Şükrü Kara’yı öldü 

ren şahsın Gökhan 
K. olduğunu belirle 
di. Polis Gökhan K. 
yı yakalayarak 
gözaltına aldı. 
Gökhan K. sorgu 
sundan sonra 
çıkarıldığı mahke

mece tutuklanarak 
cezaevine gönderil 
di. Cinayetin 2 yıl 
önce çıkan bir 
tartışmada Şükrü 
Kara’nın Gökhan 
K.yı bıçakladığı 
ancak, iki arka daşın 

barıştıkları belirtildi. 
Dün sabah, Gökhan 
K. Şükrü Kara’nın 
evinden çıkarak 
işine gitmesini 
bekledi. Yanında 
getirdiği pompalı 
tüfek ile Şükrü

Kara’yı ağır yaraladı. 
Kara, tüm çabalara 
karşın kurtarıla 
madı.Olayın Şükrü 
Kara’ nın evinin 
yakınların da meyda 
na gelmesi üzerine 
Kara’nın evinde 
oğullarının öldürül 
düğü haberi duyulun 
ca şok yaşandı, ev 
mateme büründü.

İŞYERİNİN CAMLARI 
KIRILDI
Olay bir anda 
Gemlik’te yankı 
yaptı. Cinayete 
kurban giden Şükrü 
Kara’nın yakınlan, 
Gökhan K. nın 
babasına ait Ahmet 
Süren Meydanın’ 
daki emlakçı 
dükkanını basarak 
camları kırdılar. 
Polis olayla ilgili 
geniş önlemler aldı

Marmarahirlik 60 bin ton ürün alacak
Başkan Asa, “Önümüzdeki kampanya dönemini yeni bir milat olarak kabul ediyoruz. 
Marmarabirlik bu yıl yağlık zeytin dahil 60 bin ton ürün almayı hedeflemektedir” dedi. 
Asa, üretici ortakları, düzenli ürün teslimatı yaparak kooperatifine sahip çıkmaya çağırdı.
Marmarabirlik 
Yöıietim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2015-2016 ürün 
alım kampanyası 
için hazırlıklara 
başladıklarını 
belirterek, Marmara 
birlik’in bu yıl yağlık 
zeytin dahil 60 bin 
ton ürün almayı 
hedeflediğini açıkla 
dı. Asa, "Düzenli 
ürün teslim edildiği 
sürece her kalibre 
den dengeli stok 
oluşturulacak, 
dengeli stoklar da 
satışlara olumlu 
yansıyacaktır. Bu 
nedenle ortaklarımı 
zın düzenli ürün 
teslimatında buluna 
rak kooperatiflerine 
sahip çıkmalan 
büyük önem taşı 
maktadır” diye 
konuştu.
Marmarabirlik teknik 
ekibinin, kampanya 
döneminden önce 

kooperatif bölgelerin 
de rekolte tespit 
çalışmaları yapmak 
üzere incelemelerde 
bulunduğunu vurgu
layan Asa, elde 
edilen verilerin, ürün 
hasadına ilişkin 
takvim planına ışık 
tutacağını söyledi. 
Asa, önümüzdeki 
süreçte rekolte 
beyanları alındıktan 
sonra ürün alım 
kampanyasının 
startının verileceğini 
bildirdi.

“ORTAKLARIMIZIN 
AYRICALIĞI VAR” 
Asa, hiçbir tarım 
ürününde, bir önceki 
yılın fiyat garantisi 
nin korunduğu bir 
sistem olmadığına 
da dikkat çekerek, 
Marmarabirlik’in her 
kampanya dönemin 
de, bir önceki yıl 
açıklanan fiyatların 
altına inmediğini ve

çekilebilsin” dedi.zeytin üreticisinin bu 
konuda ayrıcalığa 
sahip olduğunu 
söyledi. Başkan Asa, 
"Marmarabirlik 
olarak her kampanya 
döneminde bir önce 
ki yılın fiyat garanti 
siyle ürün alım 
fiyatlarını açıklıyo 
ruz. Hangi tarım 
ürününde bu garanti 
var? Üreticilerimiz 
kurumlarına sahip 
çıkmalı ki bu fiyatlar 
daha da yukarı

“ÜRETİCİ-TÜKETİCİ 
DENGESİ 
KORUNMALI” 
Başkan Asa, ülke 
genelinde yağlık 
zeytin fiyatları 
konusunda 
birbirinden farklı ve 
asılsız söylentiler 
olduğuna da işaret 
ederek, Marmarabir 
lik’in alım fiyatlarını, 
üretici-tüketici 
dengesini koruyarak 

belirleyeceğini kay
detti. Sürdürülebilir 
bir kazanç için 
üreticinin emeğini 
gözetirken, tüketici 
nin durumunun da 
göz önüne alınması 
gerektiğini ifade 
eden Asa, şöyle 
devam etti: 
"Ürün almak çok 
kolay, önemli olan 
ürünü satmak. Mar 
marabirlik’in geçmiş 
te en büyük problem 
terinden biri düzenli 
satış yapamamaktı. 
2009 yılında ortala
ma 23 bin tonlar 
seviyesinde olan 
ürün satış miktarımı 
zı, bugün 40 bin 
tonlar bandına çeke 
rek, yüzde 80’lere 
varan artış trendi 
yakaladık.

"5 YILDIR 
SÖZÜMÜZÜ 
TUTUYORUZ” 
Marmarabirlik olarak 

attığımız her adımda 
üçlü dengeyi düşün 
mek zorundayız.
Üretici-Marmarabirlik 
ve tüketici dengesini 
koruyamadığımız 
takdirde büyük sıkın 
tılarla karşı karşıya 
kalabiliriz. Sadece 
bir yıllık kazanç 
olarak düşünmemek 
gerekir. Son 5 yılı 
genel olarak 
değerlendirdiği 
mizde, Marmarabirlik 
olarak ne söylediy
sek sözümüzü 
yerine getirdik.
Bu kampanya 
döneminde de yine 
ortaklarımızın koo 
peratiflerine ve 
Marmarabirlik’e 
güvenmelerini bekli 
yoruz. Geçmiş 
kampanya dönem 
lerinde, verdiğimiz 
sözleri yerine 
getirmiş olmamız, 
bu güvenin en 
önemli teminatıdır.”
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Sahte başkomisere paraları teslim etti
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
kendini ‘başkomiser' 
olarak tanıtan 
dolandırıcıya 
bankadaki bütün 
parasını kendi eliyle 
teslim etti.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'ün 
Şehitler köyünde 
ikamet eden 67 
yaşındaki B.K., 
kendisini telefonla 

arayıp 'başkomiser' 
olduğunu söyleyen 
dolandırıcıya inandı. 
Köyden ilçeye 
giderek bankadaki 
20 bin lirasının 
çeken B.K, parayı 
telefonla konuştuğu 
25 ile 30 yaşları 
arasındaki 
yaşlarındaki 
dolandırıcıya bir oto 
yıkamanın 
karşısında teslim 

etti.
Hesabındaki diğer 
parayı da çekmek 
için bankaya giden 
B.K., oğlunun 
ikazıyla 
dolandırıldığını 
anladı. Oğlu ile polis 
merkezine giden 
B.K., kendisini 
dolandıranlardan 
şikayetçi oldu. Polis, 
olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Bursa'da uyuşturucuya geçit yok
Bursa'da jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
operasyonda esrar, 
ruhsatsız av tüfeği 
ve kök keneviri ele 
geçirildi.
Olay, Orhangazi ilçe 

si Akharem Mahalle 
sinde meydana 
geldi. Bursa İl 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri, yaptıkla 
rı istihbarat çalışma 
lan neticesinde

S.A.'nın (38) uyuş 
turucu ticareti yaptı 
ğı bilgisine ulaştı. 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ve Orhan 
gazi İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 

gerekli izinlerin 
alınmasının ardından 
şüphelinin evine 
operasyon 
düzenledi. S.A.'nın 
evinde yapılan 
aramada, çatıda 5 

litrelik 150 gram 
kubar esrar, yatak 
odasında bulunan 
elbise dolabının 
içerisinde ruhsatsız 
ve seri numarasız av 
tüfeği ile bahçede 39 

kök kenevir ele 
geçirildi. İfadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen şüpheli 
tutuksuz yargılan 
mak üzere serbest 
bırakıldı.

Sahte polisler aynı gün 
karı-kocayı dolandırdı!

Bursa'da hacak içki operasyonıı
Bursa’da kendisini 
polis olarak tanıtan 
şüphelilere inanan 
bir kişi 15 bin lirayı 
yatırıp, eve geldiğin 
de eşinin de aynı 
yöntemle dolandırıl 
dığını iddia ederek 
polise müracaat etti. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa 
Mahallesinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Ü.Ş.’nin ev 

telefonunu arayan 
bir kişi kendisini 
polis olarak tanıttı. 
‘Kuyumcudan yüklü 
miktarda sizin kredi 
kartınızla altın 
alındı, ifade için 
polis merkezine gel
meniz gerekiyor’ 
diyen sahte polis, 
Ü.Ş.’yi inandırdı. 
Ü.Ş., polis 
merkezine giderken, 
şüphelilerin kendisi
ni yönlendirmesiyle, 
bankaya giderek 15 

bin liralık kredi 
çekti. Parayı 
ATM’den şüphelile 
rin verdiği hesaba 
yatıran Ü.Ş.,eve 
geldiğinde eşi 
F.Ş.’nin de aynı 
yöntemle 
dolandırıldığını 
anladı. Bunun 
üzerine polis 
merkezine giden 
F.Ş. ile Ü.Ş., müra
caatta bulundu. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Bursa'da, polis 
yaptığı operasyonda 
Kurban Bayramı 
öncesi piyasaya 
sürülmek istenen 
267 şişe kaçak içki 
ele geçirdi, bir kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa'da, polis 
yaptığı operasyonda 
Kurban Bayramı 
öncesi piyasaya 
sürülmek istenen 
267 şişe kaçak içki 
ele geçirdi, bir kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Şube

Müdürlüğü ekipleri, 
gümrük kaçağı 
alkollü içki ticareti 
yaptığı öne sürülen 
Ş.A.'nın merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
tekel bayisine bas 
kın yaptı. İş yerinde 

yapılan aramada 
kaçak olduğu tespit 
edilen 267 şişe 
yabancı bandrollü 
içki ele geçirildi. 
Ş.A. göza'ftna 
alınarak, k kkında 
işlem başlatıldı
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemllkspor'da mail kriz büyüyor

Beyhan Hoca takımı mrakaMiiı
ESKİ GÜNLERE Mİ DÖNDÜK?

Yine önceki gece saat 20.oo sıralarında 
Balıkpazarı semtinde at cambazlığı 
yaptığını öğrendiğimiz Şükrü adlı biri 3 kişi 
tarafından satırla ağır yaralandı.

Balıkpazarı’ nda Iddaa Bayii soyuldu.
Olayların merkezi Balıkpazarı olarak 

görülmekteyse de, dün sabah Belediyesi 
işçisinin öldürülmesi en büyük yankıyı 
yaptı.

Hami diye Köyü kökenli Kara ailesinin 
oğlu olan Şükrü Kara’nın genç yaşta ölme 
si aileyi yasa boğarken, yakınları cinayeti 
işleyen şahsın babasına ait işyerini bastı.

Gemlik bugün yine Bursa ve ulusal 
basında cinayetlerle anılacak.

Bunca başarılı olaylar bir anda 
unutulacak.

Gemlik düşmanlan, Bursa’nın Teksası 
Gemlik, anti propagandasını yine yapacak.

Adımız bir kere Teksas’a çıkmış ya, 
bunu silmeye çalışırken, yeni yeni olayların 
yaşanması sıkıntı veriyor.

Dilerim, bu olayın ardından daha kötü 
şeyler olmaz, kan davasına dönüştürülmez.

Gemlik’e atanan yeni Emniyet 
Müdürümüz, tam olayların ortasında 
göreve başladı.

Eski günlerdeki gibi olaylar ard arda 
sıralandı.

Sanki Müdüre “Hoş geldin” dercesine 
oldu bunca olay.

Yaşanan olayların faillerinin 
yakalanması seviricııncı.

İddaa Bayi soygunu da çözülürse, polis 
olaylardan başarı ile çıktığını kanıtlayacak, 
görevini gereği gibi yaptığı için halkın 
gözünde büyüyecek.

İddaa bayi inin soygunun işyeri sahip
lerinden dinledim çok ilginç geldi bana.

Çalışan her zamanki gibi kasayı toplayıp 
kapatıyor ve işyerinden ayrılıyor.

îşyerindeki kameralar bu gidişi 
kaydediyor. Ancak, sonrası yok.

Sabah olunca, işyerine gelen sahipleri 
kapının açık olduğunu, kasadaki 
paralarında çalınmış olduğunu görüyor.

Durum polise bildiriliyor.
Polis detaylı bir inceleme yapmıyor.
Parmak izi alınmıyor, kameralar 

kopyalanmıyor, çalışanlar inceden 
sorgulanmıyor.

Sonra yeniden konu ele alındı mı 
bilmem.

Ama işyerinde çalışan kişi gidesiye 
kadar kameralar kayıt yaparken, neden o 
andan sonraki kayıtlar yok?

Bu araştırılmalı.
Teknik bir hata mı oldu, biri elektrikleri 

mi kesti.
Oysa hırsızlık varsa her yerde alarm var. 

Alarmlar neden çalmadı?
Bir sürü bilinmeyen dolu.
Cinayetlerde katilleri hemen yakalayan 

polisimizin bu muammayı da çözeceğini 
sanıyorum.

Son günlerde yaşananlar bana eski gün
lere mi döndük ne sorusunu sormama 
neden oldu.

Bir eskiyi unutmak, yeni, huzurlu 
Gemlik’te yaşamak istiyoruz.

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Cumhur 
Aydın, Gemlikspor’a 
yönetici 
bulunmadığı bir 
zamanda sahip 
çıktıklarını, ilçedeki 
Odalardan ve yöneti 
çilerden bekledikleri 
desteği bulama 
dıklarını söyledi. 
Aydın, 30 sporcuya 
umut olduklarını 
belirerek, 21 Eylül 
günü yapacakları 
geceden elde edile
cek geliri bekledik 
lerini, ancak geçen 
yıl 500 liraya satılan 
biletlerin 100 liraya 
satılamamasından 
şikayetçi.
20 Eylül günü BAL 
liginde ilk karşılaş 
maya çıkacak olan 
Gemlikspor da mali 
kriz sürüyor. 
Öğrenildiğine göre, 
futbolcuların peşinat 
lan ve lisans bedelle 
rinin ödenmediği 
gerekçesi ile 
antrenör Beyhan 
Çahşkan’ın da 
görevi bırakma 
noktasına geldiği 
belirtiliyor.
Konuyla alakalı 
açıklama yapan 
Gemlikspor Kulüp 
Başkanı Cumhur 
Aydın, Beyhan Hoca 
ile alakalı konuya da 
açıklık getirdi. 
Beyhan Hoca ve 
ekibinin, oyuncula 
rın parasının 
ödenmediğinden

dolayı sağlıklı 
çalışma ortamı 
bulamayacaklarını 
söylediklerini belir 
ten Aydın, Beyhan 
Hoca; “Oluşacak 
güzel tablo, 
başlamadan sona 
erecek. Yönetim bu 
konuda elinden 
geleni yaptı. Bizler 
de buna şahit olduk. 
Gemlik halkının bu 
kadar duyarsız 
olmasına anlam 
veremedim. Yerel 
yöneticiler, olayların 
çok fazla dışında 
kaldı. Gençlerin 
gelişmesinde ve 
Gemlik markasında 
önemli olan profes 
yönel ligin son 
ayağı Bal Liginde, 
Gemlikspor 
yönetimi yalnız 
bırakıldı. Bursa’nın 
pek çok İlçesi daha 
önceden bu ligleri 
oynadı ve bir kısmı 
2 ve 3. Liglerde tem

sil ediliyor. Gemlik 
spor’un 30 yıl neden 
yükselemediğini 
anladım’’ dediğini 
beyan etti.

KULÜBÜ SAHİP 
ÇIKTIK

Aydın sözlerinin 
devamında;
"Gemlik’te yaşayan 
ve Gemlik’in milli 
takımı sayılan 
Gemlikspor’a 
yönetici bulamadığı 
zamanda sahip 
çıktık. Sonrasında 
da, odalarımıza ve 
yöneticilerimize 
güvendik. Bize ne 
odalardan, ne de 
yönetimlerden 
maddi anlamda 
dönüş olmadı. Tek 
umudumuz 21’inde 
yapacağımız gece 
den ibaret.
Geçtiğimiz yıl Süper 
Amatör Kümede 
bulunan takım için 

500 liraya 
Belediyenin desteği 
ile satılan biletler, 
bu yıl 100 liraya 
satılamıyor. 
Biz, bu işe girerek 
30 çocuğa umut 
verdik, şimdi onlara 
sözümü tutmamış 
olmaya benim buna 
vicdanım el 
Vermiyor. İnsanlar 
bize güvenip kampa 
gitti. Pek çok 
kulüpten gelen tek
lifleri geri çevirdiler. 
Aradaki insanların 
hatırına hala 
bekliyorlar. 
Gemlik’ten ses 
çıkmazsa, 
Gemlikspor’u 
başarısızlığa 
mahkûm etmiş ola
caklar" dedi. 
Sporun içinde bulu
nan pek çok isim, 
zaten transferde geç 
kalındığını, buna 
rağmen kurulan 
kadronun da önemli 
oyuncularının da 
Beyhan hoca ile 
takımı bırakacağını 
dile getirerek, 
Gemlikspor’un Bu 
şartlarla BAL 
Liginin en zayıf 
halkalarından biri 
olacağı görüşünde 
birleştiler.
Diğer oyuncuların 
da oynayamaması 
durumunda ise 
Gemlikspor’un Bal 
Liginde kalma 
şansının bulunma 
dığını söylediler.

TECBİİBEİİ GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

RURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL : 0 224 51313 12
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
NURŞEN ÇAVUNT

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Anadolu lisesi insaatıntla inceleme

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Necdet Sezer 
yanında Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan

İnanla birlikte yapım 
aşaması devam 
eden Gemlik Ana 
dolu Lisesini inşaa 
tını ziyaret ederek 
inşaat hakkında 
yetkililer ve okul 
müdürü Hayrettin

Arıcı'dan bilgi aldı. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen İl Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Necdet 
Sezer müteahit 
firmanın yetkilileriyle 
görüşmeler yaparak 

okulun en kısa 
sürede bitirilmesi 
talimatını verdi. 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Du 
ran'da inşaatın hızlı 
bir şekilde devam 
ettiğini ifade ederek 

Okul Müdürü Hayret 
tin Arıcı'ya Kasım 
ayı içerisinde inşaatı 
mn sona erebilece 
ğini ve ikinci dönem 
öncesi yeni okula 
taşınmanın mümkün 
olacağını belirtti.

Okul inşaatının 
bütün kat ve birim
lerini gezerek incele 
melerde bulunan 
Milli Eğitim heyeti 
çalışan görevlilere 
de teşekkür ederek 
okuldan ayrıldılar.

Ev Telefonu Dönemi Kapanıyor
Ailemize katılmak ister misiniz?

www.kofteciyusuf.com

LEZZET HATTI 
144*61 62 

l J İSTİR ÇIĞ, İSTİR PIJMIJ 
X "X HIUIUHIT KAPINI/OA

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı insankaynaklari@kofteciyusuf.com 
adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendl motorsikleti ile tizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

BTK, 2015 Yılı'nın 2. 
Çeyrek Pazar 
Verileri Raporu'na 
göre Türkiye'de cep 
telefonu abone 
sayısı hızlı bir 
şekilde artarken, 
sabit telefon abone 
sayısı ise giderek 
düşüyor.
BTK'nın internet 
sitesinde yayınla 
nan rapora göre, 
2009 yılında 16.5 
milyon olan sabit 
telefon abonesi 
bulunurken 2015 yılı 
ikinci çeyrek sonu 
itibarıyla abone 
sayısı 11 milyon 937 
bine düştü. Rapora 
göre 2009 yılında 62 
milyon olan cep 
telefonu abone 
sayısı ise 2015 
yılında 72 milyonu 
aştı.

"SABİTTEN
KONUŞMADA 
AZALDI"
Rapora göre, 2015 
yılı ikinci çeyrekte 
toplam mobil trafik 
miktarı 56,4 milyar

KAŞCDC fl€KL.€IVl€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN Fİ YATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal

en fazia mobil 
telefon!? görüşme 
yapan üike oldu.

dakika olurken sabit 
trafik miktarı ise 2,9 
milyar dakika olarak 
gerçekleşmiştir. Bir 
önceki üç aylık 
döneme göre mobil 
trafik miktarı yakla 
şık yüzde 8 oranın 
da artarken sabit 
trafik miktarı ise 
yaklaşık yüzde 1,2 
oranında azaldı. 
”399 DAKİKA 
KONUŞTUK" 
BTK'nın raporuna 
göre, 2015 yılı ikinci 
çeyreğinde 399 
dakika olan 
ortalama aylık cep 
telefonundan 
konuşma süresi ile 
Türkiye, Avrupa 
ülkelerine kıyasla

"GSM'DE <DER 
TURKCELL" 
Rapora göre, cep 
telefonu pazarında 
ise Turkcell 
liderliğini koruyor. 
Raporda, 2015 yılı 
ikinci çeyrek dönem 
itibarıyla toplam 
gelire göre pazar 
payları incelen 
diğinde Turkcell'in 
pazar payının yüzde 
43, Vodafone ve 
Avea'nın ise 
sırasıyla yüzde 35,7 
ve yüzde 21,3 
seviyelerinde 
olduğu görü* 'ü.

W''
Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 5133595

http://www.kofteciyusuf.com
mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
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mİKIIlinltİffllIlBlIliMHIllllI YDS
Eğitime büyük önem 
veren ve eğitim 
faaliyetlerine 
desteğini her fırsatta 
yineleyen Gemlik 
Belediyesi, 2015 yılı 
Hizmet içi Eğitme 
Seminerlerine hız 
kesmeden devam 
ediyor.
Komşu İlçe 
Belediyeler ile 
personellerimizin 
yoğun talebi üzerine 
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Marmara Belediyeler 
Birliğinin birlikte 
organize ettiği “4734 
Sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda Yapılan 
Son Değişiklikler” 
konulu hizmet içi 
eğitim semineri, 10- 
11 Eylül 2015 
tarihlerinde 2 gün 
boyunca toplam 
12 saat olarak 
gerçekleştirildi. 
Gemlik, Orhangazi 
ve Gürsu 
Belediyelerinin 
yoğun ilgi gösterdiği 
hizmet içi eğitim 
seminerine eğitimci

olarak Sayıştay 
Uzmanı Uzman 
Denetçi Dr. Ferhat 
Gündüz katıldı. 
Özellikle ihale 
konusunda 
uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar 
noktasında çok 
faydalı geçen 
semineri 
katılımcılardan 
tam not aldı. 
İki günlük eğitim 
seminer sonunda 
faydalı bilgilerinden 
ötürü Eğitimci

Sayıştay Uzmanı 
Uzman Denetçi Dr. 
Ferhat Gündüz’e 
Gemlik Belediyesi 
İnsan Kaynakları ve

Eğitim Müdürü 
Yunus Emre Yılmaz 
tarafından Gemlik 
İlçesinin sembolleri 
olan zeytin, zeytin

yağı Ve zeytinli 
çikolatanın yer aldığı 
hediye paketi hediye 
edildi. Dr. Ferhat 
Gündüz Gemlik 
Belediyesinin 
misafirperverliğinde 
n çok memnun 
kaldığını, Gemlik 
ilçesinin doğal 
güzelliğinden bir 
havli etkilendiğini, 
gelecek hizmetçi 
eğitim seminer
lerinde de bizimle 
birlikte olmaktan 
mutlu olacağını 
belirtti.
Ayrıca Gemlik 
Belediyesi insan 
kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 
Yunus Emre Yılmaz 
Orhangazi ve Gürsu 
Belediyesinden 
yoğun ilgi gösterip 
hizmet içi eğitim 
seminerine renk 
katan herkese ayrı 
ayrı teşekkürlerini 
sunarak ilçeler 
arasındaki 
kaynaşmaya 
büyük katkıda 
buiuııuuk'ıdi iııi 
söyledi.

somları 
erişime 
acildi

Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
soruları, adayların 
erişimine açıldı. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yer alan 
açıklamada, YDS 
temel soru 
kitapçıklarında yer 
alan soruların, 
ÖSYM'nin https://ais. 
osym.gov.tr internet 
adresinden adayların 
erişimine açıldığı 
duyuruldu.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEVREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.

0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 
0 532 254 24 80

https://ais
osym.gov.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (3)

Dünden devam

MARKEN:
Marken, karayla da 

bağlantısı olan 
küçük bir adacık 
hatta yarım adacığa 
çöreklenmiş 
cennetten bir köşe... 
Kışın buraya tur 
düzenlenmiyor.
Karadan otobüslerle 
gidiliyormuş. Yarım 
saatte gezilebilecek 
büyüklükte bir yer.

Marken, 
yeşilliklerin ve 
kanalların arasına 
konuşlanmış, ahşap 
evleri ve güzel, bol 
çiçekli bahçeleri ile 
dikkat çekmektedir. 
Küçük bir köy diye
biliriz, daha çok 
emeklilerin yaşadığı 
bir sahil kasabası... 
Gördüğünüzde 
içinizden biz de 
emekliyiz, neden 
böylesi bir yerde 
yaşayamıyoruz, diye 
hayıflanacaksınız. 
Burada yaşayanları 
gıptayla seyredip iç 
geçireceksiniz ve 
fotoğraf çekmeye 
doyamayacaksınız.
Yolumuz üzerinde 

peynir üreten bir 
işletmeye 
uğruyoruz. Burada 
peynirin yüzlerce 
çeşidi üretiliyor ve 
aynı zamanda satışı 
da yapılıyormuş. Bu 
peynirlerin tadına 
bakmanız mümkün. 
400 gram peynirin 

fiyatı 10 avrodan 
başlıyor. Koyun, keçi 
ve İnek peynirleri 
farklı fiyatta satılıyor. 
Hayvancılığın 
gelişmesi 
Hollanda’yı 
peynircilikte bir 
numara yapmış. Bir 
inekten yılda 6 ton 
süt (yani 6 bin iftre) 
elde ediliyormuş.

Peynirin dış yüzeyi 
özel bir madde ile 
kaplanarak uzun 
süre (2 yıl) dayan 
ması sağlanıyor. 
Özel olarak yapılmış 
peynir kesme bıçağı 
ve ren delerin de 
burada satıldığını 
görüyoruz.

VOLENDAM
Turumuzun birinci 

durağı Marken ikinci 
durağı Volendam’dı. 
Yolumuza devam 
ediyoruz. Kısa bir 
zaman sonra göl 
kenarında 
konuşlanmış, şirin 
mi şirin bir sahil 
kasabası olan 
Volendam’a 
geliyoruz. Turizme 
kapılarını ardına 
kadar açmış, 
geçimini turizmden 
ve balıkçılıktan 
sağlayan insanların 
yaşadığı meşhur 
kasaba karşımıza 
çıkıyor.

Göl derken sakın 
aldanmayın, ucu 
bucağı olmayan, 
büyük bir su kütlesi. 
Rehberimiz göl 

olduğunu söylemese 
hepimiz deniz 
sanacaktık.

Göl kıyışında 
uzanan bir cadde.« 

Esen kuzey rüzgârı 
sizi kendinize 
getiriyor.

Biraz sonra cadde 
nin iki tarafında 
sıralanmış hediyelik 
eşya satan dükkân 
lan görüyoruz. 
Dünyanın dört 
bucağından gelmiş 
insanlarla 
karşılaşıyorsunuz.

Buradaki ürünler 
Amsterdam’dakinin 
yarı fiyatına satılıyor.

Bu yerleşim 
biriminin rengârenk 
evleri, yapıların doğa 
ile uyumu ve balık 
restoranlarının 
gelenlerin ilgisini 
çektiği bir gerçek. 
Burada yemeklerin 
tadına bakma 
olanağı da var. 
Deniz ürünlerinden 
atıştırmalık 4-5 avro 
ya alıp yiyebiliyor 
sunuz. Biz de 
dayanamayıp 4 avro 
verip ekmek arası 
balık yiyiyoruz.

Bazı arkadaşlar 
kalamar yemiş 3,5 
avroya.

Ayrıca hesaplı ve 
zengin, çeşitli 
hediyelik eşya satan 
mağazalar turistlere 
güzel bir alışveriş 
imkânı sunmakta... 
Bayan arkadaşlar 
gönüllerince 
alışveriş yapıyor.

Çok keyifli bir gezi 
gerçekleştiriyoruz.

Grand Holland turu 
öğleden sonraydı. 
Biz katılmaya 
cağımızı söylediği 
miz için rehber tur 
bitiminde otele mi 
yoksa kent merkezi 
ne mi bırakalım, 
dedi. Kent merkezini 
tercih ettik.

Kent merkezinde 
Aziz Nicola Kilisesi 
önünde aracımızdan 
indik.

Saat 19.00 bizi 
almasını söyledik. 
Kenti kendi 
olanaklarımızla 
gezecektik.

Önce bir kanal turu 
yapmayı 
kararlaştırdık.
Amsterdam’! tanıtan 
ve Türkçe yayın da 
yapan teknelerin 
olduğu noktaya 
geldik.

Grup indirimi 
yaptırarak yarı 

fiyatın da altında bir 
ücretle 1,5 saat 
sürecek olan 
turumuza çıktık.

Amsterdam’a gelip 
de kanal turu yap
mamak gerçekten 
büyük eksiklik 
olacakmış. Kanal 
turuyla kenti daha 
yakından tanıma 
olanağı bulduk. 
Amsterdam’ın 
kanallar ve köprüler 
kenti olduğunu göz
lerimizle gördük. 
Günlerden pazar, 
tatil günü olması 
kanalların daha 
hareketli ve canlı 
olmasına neden 
olmuş. Tekneler 
insanlarla dolu. 
Çilingir sofralarını 
kurmuş olanlar, 
eğlenenler, çoluk 
çocuğuyla gezenler, 
grup halinde şarkı 
söyleyenler sanki bir 
festival yaşanıyor. 
İnsanların yüzlerinde 

mutluluğun 
sevincim, 
yaşamanın 
özgürlüğünü 
görüyorsunuz.
Fotoğraf ç ekerken 
şaşırıyorsunuz. 
Çünkü neresini 
çekeceğinize Harar 
veremiyorsun Ûzr 

Amsterdam’da 
kanallar bir sokak ya 
da bir cadde gibi 
çoğu yerde birbiriyle 
kesişiyor. Köprüler 
de kanalların süsü 
oluyor bir bakıma, 
sayısını 
anımsayamadığınız 
onlarca köprünün 
altından 
geçiyorsunuz.
Zevkli ve eğlenceli 

geçen turum un 
sonunda yü erek 
kent merkr ini 
gezmeye ç rıyoruz. 
Önce Dan 
Meydanı’nı görmek 
istiyoruz.

Devamı yarın...
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SATILIK ZEYTİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

44 yıttıh tecrübemiz i[e 
hizmetinizdeyiz....

ŞOFÖRLER ARANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR.
MAAŞ DOLGUNDUR.

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA DELİRTİLEN NUMARALARA
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393
OflS İRTİRAT TEL: 02247151991

SATILIK
UMURBEY’DE

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ - ÜÇ TARAFI BAHÇELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

EIEMANIAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

FATURA
SEVK İRSALİYESİ • 

’ TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU > 
DAVETİYE e 

TAKVİM & KİTAP e 
DERGİ & İLAN •

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM •
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

. HEDİYELİK EŞYA •
'stiklal Cad. Bora Sok. Bakır Apt Altı No: 5/A

J?l: 0 224 513 86 83 GEMLİK.
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Bütçe 8 a yıla 639 milyon lira fazla tf erdi
Merkezi yönetim 
bütçesi, geçen ay 
5,2 milyar lira, ocak- 
ağustos döneminde 
ise 639 milyon lira 
fazla verdi.
Maliye Bakanlığı, 
2015 yılı temmuz ve 
ağustos ayları ile 
ocak-ağustos 
dönemi bütçe 
uygulama sonuç 
larını açıkladı.
Bütçe, temmuzda 
5.4 milyar TL açık 
verdi, faiz dışı açık 
350 milyon TL oldu. 
Merkezi yönetim 
bütçesi ağustos 
ayında ise 5.2 milyar 
TL fazla verdi, faiz 
dışı fazla 8.9 milyar 
TL olarak 
gerçekleşti. Bütçe, 
Ocak-Ağustos döne* 
minde ise 639

milyon TL fazla 
verdi, faiz dışı fazla 
39 milyar TL olarak 
kayıtlara geçti. 
Ağustosta bütçe 
gideri yüzde 17 arttı 
Buna göre, geçen 
yılın ağustos ayında 
32 milyar 38 milyon 
lira olan bütçe 
giderleri, bu yılın 
aynı ayında yüzde 
17,2 artarak 37 mil

yar 546 milyon liraya 
yükseldi. Faiz hariç 
bütçe giderleri de 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
15,9 artışla 33 milyar 
928 milyon lira oldu. 
Bütçe gelirleri de 
ağustosta, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,6 artarak 
42 milyar 784 milyon 
lira olarak

gerçekleşti.
Merkezi yönetim 
bütçesi, geçen yılın 
ağustos ayında 5 
milyar 947 milyon 
lira, bu yılın aynı 
ayında ise 5 milyar 
238 milyon lira fazla 
verdi. Ağustosta 
yüzde 1,7 artışla 8 
milyar 856 milyon 
lira faiz dışı fazla 
verildi. Faiz dışı 
fazla, geçen yılın 
aynı ayında 8 milyar 
706 milyon lira 
düzeyindeydi. Söz 
konusu ayda faiz 
giderleri, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 31,1 arttı ve 3 
milyar 618 milyon 
lira oldu.
8 aylık bütçe geliri 
320 milyar lira 
Geçen yılın ocak- 

ağustos döneminde 
2 milyar 719 milyon 
lira açık veren 
merkezi yönetim 
bütçesi, bu yılın aynı 
döneminde 639 
milyon lira fazla 
verdi. Aynı dönemde 
faiz dışı fazla da 39 
milyar 26 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
2014'ün ocak- 
ağustos döneminde 
285 milyar 885 mily
on lira olan bütçe 
giderleri, bu yılın 
aynı döneminde 
yüzde 11,8 artarak 
319 milyar 713 
milyon lirayı buldu. 
Aynı dönemde faiz 
hariç bütçe giderleri 
de yüzde 11,5 arttı 
ve 281 milyar 326 
milyon lira olarak 
hesaplandı.

Diğer taraftan, söz 
konusu dönemde 
faiz giderleri, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14,1 
artarak 38 milyar 387 
milyon liraya ulaştı. 
Geçen yılın ocak- 
ağustos döneminde 
283 milyar 166 
milyon lira olan 
bütçe gelirleri, 
bu yılın aynı 
döneminde yüzde 
13,1 artışla 320 
milyar 352 milyon 
lira olarak 
gerçekleşti. 
Bu yılın ocak- 
ağustos dönemi 
vergi gelirleri 
tahsilatı ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15,6 
artarak 268 milyar 
727 milyon lira oldu.

Haziran avında işsizlik tek hanede kaltfii
TÜİK Haziran ayı 
işsizlik verilerini 
açıkladı. Haziranda 
İşsizlik yüzde 9,6 
seviyesinde 
gerçekleşti. Aylık 
yüzde 0,3, yıllık 
yüzde 0,5 arttı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu Haziran 
ayına ait işgücü 
istatistiklerini 
açıkladı. TÜİK'in 
açıkladığı işsizlik 
verilerine göre 
İşsizlik oranı %9,6 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Türkiye genelinde 15 
ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz 
sayısı 2015 yılı 
Haziran döneminde 

geçen yılın aynı 
dönemine göre 226 
bin kişi artarak 2 
milyon 880 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 
ise 0,5 puanlık artış 
ile %9,6 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı 
işsizlik oranı 0,6 
puanlık artış ile 
%11,7 olarak tahmin 
edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren genç 
işsizlik oranı 1 
puanlık artış ile 
%17,7 olurken,15-64 
yaş grubunda bu 
oran 0,4 puanlık 
artış ile %9,7 olarak 
gerçekleşti.
İstihdam oranı %47,1 
oldu

İstihdam edilenlerin 
sayısı 2015 yılı 
Haziran döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 675 
bin kişi artarak 27 
milyon 261 bin kişi, 
istihdam oranı ise 
0,4 puanlık artış ile 
%47,1 oldu.
Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı 61 bin kişi, 

tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı ise 613 bin 
kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin %22’si 
tarım, %19,7’si 
sanayi, %7,3’ü 
inşaat, %51’i ise 
hizmetler 
sektöründe yer aldı. 
Önceki yılın aynı 
dönemi ile 
karşılaştırıldığında 

hizmet sektörünün 
istihdam edilenler 
içindeki payı 0,8 
puan artarken, tarım 
sektörünün payı 0,3 
puan, sanayi 
sektörünün payı 0,4 
puan, inşaat 
sektörünün payı ise 
0,1 puan azaldı. 
İşgücüne katılma 
oranı %52,1 olarak 
gerçekleşti 
İşgücü 2015 yılı 
Haziran döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 901 
bin kişi artarak 30 
milyon 141 bin kişi, 
işgücüne katılma 
oranı ise 0,8 puan 
artarak %52,1 olarak 
gerçekleşti. Aynı 

dönemler için 
yapılan 
kıyaslamalara göre; 
erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,1 
puan artarak %72,4, 
kadınlarda ise 1,4 
puanlık artışla %32,3 
olarak gerçekleşti. 
Kayıt dışı 
çalışanların oranı 
%34,6 olarak 
gerçekleşti 
Haziran 2015 döne
minde herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna bağlı 
olmadan çalışanların 
oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 1,8 puan 
azalarak %34,6 
olarak gerçekleşti.

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLN OOHIÜK.'IİYASİ SAZITISİ

VENÜS SİNEMASI
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 42 SAYI : 5275 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)

Sahibi: Serap GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 
Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık* Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

roDinsoncruoseve 
cuma: 11:45-14:00- 
16:00-18:00-20:00 

iıç'naflfef
IWIfM# 

M
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
CEMLİK’İN İLK OÜNLflK »IY»»l GAZETESİ

V» YİĞİT İNŞAAT

Üstiin 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 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Pustu-Meşrut-Çerez
Piumist +DiPerfornwns 201

Setten fwtfalge Giuciirnie REZEIWASYONILARIMIIIZ 
NikihMustisı - Volkan gösterişi BAŞILÂfflIIŞTIR 

İnternetten Cnnh fygın- Sahne - Işık gösterisi 
Servis ve ekip inanlar - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun

Hükümet Konaği karşisi 
. < Tel : 513 10 71 GEMLİK

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


FATURA - SEVK İRSALİYESİ - TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP ■ DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA ■ PLAKET

IstilcIaİ Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Kadere Bak! Daha 16 yaşındaydı

Mn sularca tuvuıunda hoMtlu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

UYUŞTURUCU SİMSARLARI
Bursa ve Gemlik Polisi önceki gece 

Gemlik’te bilinen kişi ve evlerine yaptığı 
baskında 1 kilo 460 gram bonzai denen 
sentetik uyuşturucu ile 1860 adet 
uyuşturucu hap ele geçirdi.

Son yıllarda Gemlik uyuşturucu merkezi 
haline geldi.

Bilhassa, Bursa’daki uyuşturucu satışın 
da aracılık yapan insanların bulunduğu 
semt kentsel dönüşüm yapılması nedeniyle 
yıkılınca burada kalan ve uyuşturucu 
ticaretle uğraşan bazı kişiler Gemlik’e 
yerleşti. Devamı sayfa 4’de

16 yaşındaki Can Sağlık, adlı 
genç 2 metre derinliğindeki zey 
tin sulama havuzunda düşünce 
arkadaşlarının gözleri önünde 
boğularak can verdi.
Önceki gün akşam saatlerinde Umurbey 
Değirmen Yolu Caddesinden Yalova asfaltına 
inen bölgede bulunan zeytinlikleri sulamak 
için yapılan havuza arkadaşlarıyla birlikte 
giden 16 yaşındaki Can Sağlık, havuza 
düştükten sonra boğularak can verdi. Üzücü 
olay, Sağlık ailesini yasa boğdu. Can Sağlık, 
dün öğle namazının ardından Umurbey’de 
kılınan cenaze namazı sonrası son yolculu 
ğuna uğurlandı. Haberi sayfa 2’de

POLİSTEN UYUŞTURUCU 
OPERASYONU

Bursa ve Gemlik Polisinin bir süredir izlediği zehir 
tacirlerinin evine yapılan baskında uyuşturucu ve 
haplar ele geçti. Baskında 1 kilo 460 gram bonzai ile 
1860 uyuşturucu hap ele geçti. Haberi sayfa 2’de

M V

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4 YAŞ 
5 YAŞ

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kadere Bak! Daha 16 yaşındaydı

Zeytin sulama hamızunda boğuldu
16 yaşındaki Can Sağlık, adlı genç 2 metre derinliğindeki zeytin sulama 
havuzunda düşünce arkadaşlarının gözleri önünde boğularak can verdi.
Epilepsi hastası 
olduğu bildirilen Can 
Sağlık, önceki gün 
akşam saatlerinde 
Umurbey Değirmen 
Yolu Caddesinden 
Yalova asfaltına inen 
bölgede bulunan 
zeytinlikleri sulamak 
için yapılan havuza 
arkadaşlarıyla 
gittiler.
Havuz kenarında 
gezen 1999 doğumlu 
ve Umurbeyli olduğu 
öğrenilen Can 
Sağlık, aniden 
havuza düşerek 
arkadaşla rımn gözü 
önünde boğuldu.
Sağhk’ın birlikte 
olduğu arkadaşları, 
yol çıkarak 
geçmekte olan bir

aracı durdurdular. 
Ve durumu anlattılar. 
Araç sahibi 155 
Polis İmdat hattını 
arayarak boğulma 
olayının ihbarında 
bulundu.

Bunun üzerine 
emniyet ekipleri, 
olay yerine gitti 
Zeytin sulama 
havuzunda 
boğulmuş olarak 
bulunan gencin Can

Sağlık olduğu 
belirlendi, 
itfaiye ve BUSKİ 
ekiplerinin 
havuzdaki suyu 
boşaltmalarının 
ardından gencin

cesedi havuzdan 
çıkarıldı.
Epilepsi hastası 
olduğu bildirilen Can 
Sağlık'ın cesedi 
Cumhuriyet Savcı 
sının isteği üzerine 

otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönde 
rildi.
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

II Hill! II iWw Hliil M
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı, 
eski DP Genel 
Başkanı ve 
Başbakanlardan 
merhum Adnan 
Menderes’in ölüm 
yıldönümü olması 
nedeniyle, Güneydo 
ğu Anadolu da 
görev yaparken 
şehit düşen polis ve 
askerlerimiz çin 
mevlüt okutacak. 
Bugün, ikindi 
namazından sonra 
Merkez Solaksubaşı 
Cami’inde 
mevlut okutacak 
larını söyleyen DP 
ilçe Başkanı Ali 
Biliz, 17 Eylül’ün 
Adnan Menderes'in 
ölüm yıldönümü 
olduğuna dikkat 
çekerek şunları 
söyledi: 
“Adnan Menderes’in 
Türkiye’nin

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-i Phone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

BYEGM

demokratikleşme 
sine, kalkınmasına 
ve ilerlemesine 
eşsiz katkılar sağla 
mış bir siyasetçi ve 
devlet adamıdır. 
Türkiye’nin 
demokrasi tarihine 
damgasını vurmuş, 
değerli insan

Adnan Menderes, 
cumhuriyetimize, 
ülkemize ve milleti 
mize yaptığı hizmet 
ler dolayısıyla asla 
unutulmayacaktır. 
Milletin gönlünde 
müstesna bir yer 
edinmiştir.
O, milletimiz nezdin 

de her zaman bir 
halk kahramanı 
olarak anılacaktır.’’

MEVLİTE ÇAĞRI

Biliz, “Merhum 
Adnan Menderes’i 
ölüm yıldönümünde 
saygı ve rahmetle 
anıyor, sevenlerine 
ve ailesine iyi dilek
lerimi sunuyo rum.” < 
dedi
Biliz, ayrıca "Terör 
olayları nedeniyle 
hayatını kaybetmiş 
tüm şehitlerimizi de 
şu günlerde Gem 
lik’te bulunan diğer 
siyasi parti, sivil 
toplu kuruluşu üye 
ve yöneticilerini, 
halkımızı bugün 
ikindi namazı sonra 
sı Gemlik Çarşı 
Camii’nde okutula
cak olan mevlüde 
bekliyoruz’’ dedi.

Baskında 1 kilo 460 gram bonzai ile 
1860 uyuşturucu hap ele geçti 

rOlİSTEH
UYUŞTURUCU 
OPERASYONU

Bursa ve Gemlik 
Polisinin bir süredir 
izlediği zehir 
tacirlerinin evine 
yapılan baskında 
uyuşturucu ve hap
lar ele geçti. 
Polisin bir eve 
yaptığı baskında, 
bir kilo 460 gram 
sentetik kannabi 
noid (bonzai) ile bin 
860 uyuşturucu 
hap ele geçirildi, 
öğrenildiğine göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, ile Gemlik 
Polisi Taner Y. ile 
Bahattin B'nin 
Gemlik'te 
uyuşturucu ticareti 
yaptığını belirledi. 
Ekipler, takibe 

aldıkları şüphelilere 
ait evde mahkeme 
kararıyla arama 
yaptı.
Aramalarda, bir kilo 
460 gram bonzai, 
bin 860 uyuşturucu 
hap, ruhsatsız 
tabanca ve 6 fişek 
bulundu. 
Gözaltına alınan 
Taner Y. ve 
Bahattin B, 
emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilerek 
tutuklandı.
Polisin uyuştu 
rucu tacirlerine 
karşı 
mücadelesinin 
devam edeceği, 
gençleri zehirle 
yenlere aman 
vermeyecekleri 
bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uçurumda can pazarı yasandı
Mudanya'da 50 
metre uçurumdan 
kendisini denize 
bırakan genç kız, 
ekiplerin hummalı 
çalışması sonrası 
kurtarılıp hasta 
neye kaldırıldı. 
Olay, Mudanya 
Kumyaka yolu 4. 
kilometresinde mey
dana geldi. A. P. (23) 
erkek arkadaşının 16 
NNH 44 plakalı 
aracıyla deniz 
kenarına gelid. A.P. 
bilinmeyen bir sebe

ple kendini 50 
metrelik uçurumdan 
aşağı bıraktı. 
Sarp ve dik olan 
yamaçtan 
yuvarlanan A.P. 
aşağıdaki çalılıklara 
takılarak yavaşlama 
sı sonucu yaralı 
olarak kurtuldu. 
Yanındaki erkek 
arkadaşı ise durumu 
112 ve jandarmaya 
bildirdi. Genç adam, 
yamacın daha az dik 
olan bölgesinden 
inerek kız arkadaşı

mn yanına ulaştı. 
Sahil Güvenlik, 
M AK, AFAD, 112 ve 
jandarma ekipleri 
seferber oldular. 
Ekiplerin yaklaşık 
1.5 saatlik çalışması 
sonunda genç kız 
denizden kurtarıldı. 
Bir botla kıyaya 
gelen MAK 
ekibinden bir dalgıç 
A.P.'yi bir sala 
bağladıktan sonra 
botla Kumyaka 
Balıkçı Barınağına 
getirdi. Burada ilk

müdalesi yapılan 
A.P. daha sonra 
Mudanya Devlet

Hastanesi'ne 
götürüldü. 
Mudanya Jandarma

Komutanlığı olay 
hakkında 
soruşturma başlattı.

MtceMiMiıılıhMıHı
Bursa'da bir celep, 
sattığı 4 büyük baş 
hayvan karşılığında 
aldığı çek sahte 
çıkınca dünyası 
başına yıkıldı. 
Olay merkez 
Osmangazi ilçesi 
hayvan pazannda 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, hayvanlarını 
kurban bayramı 
için satmaya 
çalışan H.K., 
dikkatsizliğinin 
faturasını ağır 
ödedi.
H.K. kendisinden 
4 adet büyük baş 
hayvan almak için 
temmuz ayında 
gelen A.Ü. ile 
uzun pazarlıkların 
sonucunda 28 bin 
liraya anlaştı.
2 bin lira nakit 

ve 26 bin lira 
değerinde 2 aylık 
çek veren A.Ü., 
4 büyük baş

hayvanı da alarak 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Yaptığı satıştan 
geri kalan 26 bin 
liralık çeki tahsil 
etmek bankaya 
giden
H.K., çekin sahte 
olduğunu öğrendi. 
Dünyası başına 
yıkılan H.K.. ne 
yapacağını kara 
kara düşünmeye 
başlarken soluğu 
polis merkezinde 

aldı. Kendisini 
dolandıranlardan 
şikayetçi olan H.K., 
faillerin biran önce 
yakalanmasını 
istedi.
Polis ekipleri 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, 
geçtiğimiz günlerde 
mali polis sahte 
çek ve sahte para 
konusunda 
celepleri 
uyarmıştı.

Uyuşturucu Tacirlerinin 
'Facelıook1 Simgeli Hap Tuzağı
Bursa'da devriye 
gezen polis ekip
lerinden kaçan ve 
kovalamaca sonrası 
yakalanan 2 kişinin 
üzerinden çıkan 
'facebook' simgeli 
uyuşturucu haplar, 
tacirlerin nasıl tuzak 
kurduklarını gözler 
önüne serdi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Şükran iye 
Mahallesi'nde 
devriye gezen polis 
ekipleri, kendilerini 
gören iki kişinin 
kaçtığını fark etti. 
Kısa bir 

GemlikKörfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kovalamacanın 
ardından yakalanan 
N.P. ve T.K.’nın 
üzerinde arama 
yapan polis ekipleri, 
gördüklerine 
inanamadı. 4 çıkın 
halinde beyaz defter 
kağıdına sarılı 7 
gram esrar maddesi 
ile mavi poşet 
içerisinde, üzer
lerinde 'facebook' 
logosu olan 13 adet 
pembe renkli, 3 adet 
yeşil ve 15 adet sarı 
renkli hap olmak 
üzere toplamda 31 
adet uyuştu hap ele 
geçirildi. 
Uyuşturucu ve

uyarıcı madde imal 
ve ticareti yapan 
N.P. ve T.K. 
gözaltına alınırken, 
kimliği belirlenen 
S.K. ve F.S.Ç.'nin 
yakalanması için ise 
çalışma başlatıldı. 
'Facebook' 
simgeleri kullanarak 
sosyal medya 
aracılığı ile 
çocukların 
zihninde sanki 
uyuşturucu 
zararsızmış imajı 
vermek istendiğini 
belirten yetkililer, 
ailelerin buna dikkat 
etmesi gerektiğini 
söyledi
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Güne Bakış
Kestel Şube Müdürü Tahsin Kamsız ilçemizdeki görevine başladı 

I II II

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

UYUŞTURUCU SİMSARLARI

Polis bu kişileri biliyor.
Ve devamlı izliyor.
Yaz ayları geldiğinde, Kumla ve 

Kurşunlu gibi sahil mahallelerine her 
yerden gelen bin bir çeşit insan arasında 
uyuşturucu bağımlıları azımsanmayacak 
sayıda.

Zehir tacirleri bu kişilerin ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar.

Suç olduğunu bilerek, büyük kentlerden 
sağladıkları zehir pazarlıyorlar.

Yapılan araştırmalarda, Gemlik’te de 
gençler arasında sentetik uyuşturucu ve 
uyuşturucu hap kullanımı giderek artıyor.

Bu kişilerle ilgili mücadele devam 
ediyor.

Ancak, mücadele yalnız emniyete 
güçlerinin çabasıyla sonuca ulaşmaz.

Bu konuda ailelere ve okullara da 
görevler düşüyor.

Aile, çocuğunun kimlerle arkadaşlık 
kurduğunu, okulda öğretmenler ve rehber 
öğretmenler öğrencilerin hal ve davranış 
lannı izlemeleri, zaman, zaman kontroller 
yapmaları gerektiği düşünüyorum.

Uyuşturucu kullananlar, hap bulama 
dıklarında doktorları reçete yazmaları için 
tehdit ettiklerini duyuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk 
Kordonu’nda bıçaklanarak öldürülen 
şahsın bu konuda sık, sık doktorları ve 
sağlık kuruluşlanndaki görevlileri tehdit 
ettikleri biliniyor.

Bu konudan dertli olan bir meslek 
grubu da Eczacılar.

Bilhassa nöbetçi eczaneler geç 
saatlerde uyuşturucu bağımlıları, yeşil 
reçetesiz uyuşturucu hap istedikleri, 
vermeyince zor durumlarla karşı karşıya 
kaldıkların bilinen bir gerçek.

Geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu hap 
alarak CIUS AVM nin 3. katından kendini 
atarak ölen genç kızımız unutulmadı.

Hepimiz çocuk yetiştiriyoruz.
Evden sonraki yaşamlarını kontrol 

etmemiz olanaksız.
Ama, başta anne ve babaya çok şey 

düştüğüne inanıyorum.
Bu pislik yoluyla para kazanma devam 

ettikçe, genç bir bağımlı kitlesinin oluş 
ması için çalışanlar olacaktır. Varlar da.

Gemlik, diğer ilçelere göre daha tehlikeli 
bir hal aldı.

Cadde ve sokaklarda uyuşturucu bağım 
tısının kim olduğunu anlamak imkansız.

Sizden para isteyebilirler, sigara 
isteyebilirler.

Vermezseniz, başınıza ne geleceğini 
kestirmek çok güç.

Çocuklarımızın geleceğini bu kişilerin 
eline bırakmamak için dikkatli ve uyanık 
olmalıyız.

Bunun en güzel yolu, gençlerle diyaloğ 
kurabilmekten geçer.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan 
polisimizi kutluyorum.

Gemlik, bu konudaki çabalarınızı her 
zaman destekliyor.

Yolunuz açık olsun.

Gemlik Halk 
Bankası Şube 
Müdürlüğüne Tahsin 
Kamsız atandı.
Halk Bankası eski 
Müdürü Murat 
Kos’un Bursa 
İstanbul Yolu Şubesi 
Müdürlüğü’ne 
atanması üzerine 
Gemlik Şube 
Müdürlüğüne Kestel 
Halk Bankası Şube 
Müdürü Tahsin 
Kamsız getirildi. 
26 yıllık bankacı 
olan Tahsin Kamsız, 
Halk Bankası’nda 
denetim elemanı 
olarak işe başladı. 
Kayseri, Balıkesir ve 
Kestel Şube 
Müdürlüklerinde

bulundu.
Deneyimli Bankacı 
ilçemizde göreve 
başladıktan sonra 
banka müşterilerini

ve sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret 
etmeye başladı. 
Kamsız, amacının 
müşteri

memnuniyetini 
arttırmak, güler 
yüzlü bankacılık 
yapmak olduğunu 
söyledi.

PansiyonlanııBoslloııteııianlaııııaSıııaylaİiiıeııcilllıııacalt
Bursa’da boş 
kontenjanı bulunan 
orta öğretim 
kurumlan 
pansiyonları için 
mahalli sınav 
açılıyor.
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı
Uygar Umut 
başkanlığında 
toplanan il yatılılık 
ve bursluluk 
komisyonunca 
alman karar gereği,

orta öğretim 
kurumlan 
bünyesinde bulunan 
pansiyonların boş 
kontenjanlarına 
mahalli sınavla 
öğrenci alınacak. 
Açıklanan takvime 
göre orta öğretim 
kurumlarına bağlı 
pansiyonların boş 
kontenjanları 30 
Eylül’de ilan 
edilecek. Boş 
kontenjanların ilan

edilmesinin 
ardından başvurular 
2-8 Ekim tarihleri 
arasında alınacak. 
Pansiyonların boş 
kontenjanlarından 
yararlanmak isteyen 
Öğrencilerin bu 
tarihler arasında 
pansiyonu bulunan 
okul müdürlüklerine 
müracaat etmeleri 
gerekiyor. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerince

yapılacak olan 
mahalli sınavlar 
Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Büyükorhan, 
Gemlik, İnegöl, 
Karacabey, Keleş, 
Mustafakemalpaşa, 
İznik, Mudanya, 
Orhaneli ve 
Yenişehir ilçelerinde 
14 Ekim 2015 
tarihinde saat 
14:30’da 
gerçekleştirilecek.

TECRÜBE» GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GARSONLAR ARANIYOR

TEL: 0 224 51313 12
BEKO MARKA AS 0000054724 SERİ NOLU YENİ NESİL

YAZAR KASA RUHSATIM KAYBOLMUŞ ' 
HÜKÜMSÜZDÜR. BARIŞ GÜNEY
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M Gençler llrliil neni »a sponsorla Biriııor
Gemlik Gençler 
Birliği Spor Kulübü 
2015-2016 sezonuna 
yeni yönetim ve yeni 
sponsorlarla giriyor. 
Gemlik Gençler 
Birliği Spor Kulübü 
Başkanı Mahir Dağ 
ve ikinci başkan 
Sedat Mutlu Evseren 
Alışveriş Mağazasını 
ziyaret ederek, 
yeni dönemde 
kulüplerine 
sponsorluk 
yaparak destek 
olmalarını istediler. 
Dağ, yaptığı 
konuşmasında yola 
şampiyonluk ve 
kupa sloganı ile 
çıktıklarını belirterek, 
Gemlik Gençler 
Birliği Spor 
Kulübü’nün 
futbolcularının 

giyecekleri 
formaların Evseren 
Alışveriş Mağazası 
olarak katkı 
yapmalarını istedi. 
Gemlik Gençler 
Birliği Spor Kulübü 
Başkanı Mahir Dağ 
konuşmasında, 
Evseren Alışveriş 
Mağazası sahipleri 
Hüseyin ve Bekir 
Evseren’in forma 
kataloğundan 
beğendikleri 
Bursa’nınyeşil 
beyazı ile Gemlik 
takımının kırmızı 
beyaz renklerinden 
tasarlanan Evseren 
Logolu formaların 
sağlanması 
konusunda anlaştık 
larını söyledi.
Dağ, namağlup olan 
19 yaş Gençler

Birliği’nin liği 
lider olarak 
sürdürdüklerini ve 
kupayı alarak 
şampiyon olacakla 
rina inandıklarını 
belirtti.
Mahir Dağ, diğer 
firmaların da 
Gemlik Gençler 
Birliği Spor 
Kulübü’nü 
destekleyeceklerine 
inandıklarını ve 
destek beklediklerini 
belirterek, Ev 
seren kardeşlere 
katkılarından dolayı 
teşekkür etti. 
Gemlik Gençler 
Birliği Spor Kulübü 
Başkanı Mahir Dağ, 
pazar günü Gemlik 
sahasında yapılacak 
olan Orhangazi 
Gençler Birliği

şampiyonluk 
maçına Gemliklileri 
beklediklerini 
söyledi.
Gemliklileri takıma 
destek için maça 
davet eden Dağ, 
şöyle konuştu: 
“Şampiyonluk 

maçımıza namağlup 
olarak giriyoruz. 
Liğin bitimine 4 
hafta kala 
şampiyonluğu 
Gemlik’te spor 
severlerle birlikte 
yaşamak istiyoruz. 
Şimdiden teknik

heyetimizi, 
sporcularımızı, 
taraftarlarımızı 
kutluyorum.
Göreve geldiğim ilk 
yılda inşallah 
şampiyonluk 
kupasını Gemlik’e 
kazandıracağız”

Ailemize katılmak ister misiniz?

İznîk-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

, Başvurulamazı
msankaynaklariGtkofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişijere, dolgun maaş ödenecektir.

BursalI Tekstil Firmaları
Dünya Markalarıyla Buluştu
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO) üyeleri, Paris'te 
düzenlenen Tex 
world ve Premiere 
Vision fuarlarını 
ziyaret etti. 
Oda ve borsalara 
örnek olan BTSO, 
yeni fuar 
organizasyonlarına 
devam ediyor. 
Bursa iş dünyasına 
yurt dışı tecrübesi 
kazandırmak 
maksadıyla BTSO 
ve KOSGEB'in 
destekleriyle hayata 
geçirilen proje 
çerçevesinde 
BursalI iş adamları 
Paris'e çıkarma 
yaptı. BTSO'nun 
organizatörlüğünde 
Yenişehir 
Havaalanından iki 
ayrı özel uçakla 
Fransa'ya gelen 
200'e yakın tekstil 
firması temsilcisi, 
Texworld ve 
Premiere Vision

Fuarlarını inceleme 
fırsatı yakaladı. 
Dünyanın 5. büyük 
ekonomisine sahip 
Fransa'da sektörün 
dünyaca ünlü 
markaları ile bir 
araya gelen BursalI 
firmalar, tekstil 
sektöründeki son 
gelişmeleri 
yakından takip 
ediyor. Sektörün 
kalbinin attığı Paris 
Texworld ve 
Premiere Vision 
fuarlarına gelen 
firmalar, yabancı 
yatırımcılar ile bir 
araya gelerek ikili iş 
bağlantılarını 
güçlendiriyor.

İş dünyası 
temsilciler, fuar 
sayesinde sektö 
rün de nab mı 
tutuyor. 
Ziyaretlerde, tekstil 
firmalar çalışmaları 
ve fuar ile ilgili 
bilgiler de paylaştı. 
BTSO'nun ihracata 
dayalı büyüme 
hedefi doğrultu 
sunda önemli 
projeleri hayata 
geçirdiğini anlatan 
İsmail Kuş, fuarlar 
aracılığıyla BursalI 
firmalara yeni 
işbirliklerinin 
kapısını aralamak 
istediklerini dile 
getirdi.

KfîŞCDG BCKLGIVIGK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİIVI EDİLİR

GÜL ER. İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
IV1ATBAACII-IK - VAYINCIL.IK REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

msankaynaklariGtkofteciyusuf.com
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Mannara'da halıkcılat ağlan tıs çekiyor
Tekirdağ'dan 1 
Eylül'de "Vira 
Bismillah" diyerek 
Marmara Denizi'ne 
açılan balıkçılar, 
hem olumsuz hava 
koşulları hem de 
denizde yeterince 
balık olmadığı için 
ağlarını boş sarıyor. 
Tekirdağ Su 
Ürünleri Koope 
ratifi Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Yarapsanlı, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 1 
Eylül'de denize 
açıldıklarını ve iki 
haftadır Marmara 
sularında balık 
aradıklarını belirtti. 
Sezona umutlu 
başladıklarını dile 
getiren Yarapsanlı, 
"Sezon umduğumuz 
gibi değil, çok kısır 
bir sezon yaşıyoruz. 
Gerek hava 
muhalefetleri 
gerekse balığın 
havyar 
tutmamasından 
kaynaklı.

Boğazda bir 
hamsimiz var o da 
normalde olması 
gereken fiyatın 3 
katı. Sezonda 
normalde 5 liradan 
satılması gereken 
hamsi tezgahta 15 
liraya yer buluyor. 
İstavrit deseniz yok. 
Palamut da lüfer de 
öyle. Umduğumuzu 

bulamadık. 
Arkadaşlarımız borç 
batağı içinde. Onları 
nasıl ödeyeceğiz, 
evimize nasıl ekmek 
götüreceğiz bunları 
bilmiyoruz" diye 
konuştu.
Tezgahlar el yakıyor 
Marmara 
Denizi'ndeki 
fırtınanın da balık 

avını etkilediğini, 
balıkların kaçtığını 
belirten Yarapsanlı, 
fırtınadan önce de 
denizde bir 
yokluğun olduğunu 
ifade etti.
Umutlarının ağlarını 
doldurmadığını 
vurgulayan 
Yarapsanlı, şunları 
söyledi:

"Dinlenmiş bir 
meraya çıktık ama 
istediğimiz balığı 
alamadık. Sardalya 
biraz kendini 
gösterdi ama artık o 
da çıkmıyor. Bundan 
sonra nasıl gider 
bilemiyoruz. Şu an 5 
lira olması gereken 
hamsinin kilogramı 
15 lira.
Pek düşeceğini de 
tahmin etmiyorum 
şu şartlarda. İstavrit 
yine öyle 5-10 lira 
arasında olması 
lazımken 15-20 lira 
tezgahta. Denizde 
balıkçılar kan 
ağlıyor. Ege 
Denizi'nde de 
balıkçılar çok zor 
durumdaymış 
duyduğumuza göre, 
orada da balık 
yokmuş. 
Karadeniz'de de 
hava muhalefeti 
olduğu için oranın 
ne durumda 
olduğunu tam 
bilemiyoruz." 
Denizlerin bereke 

tinin geleceğine 
inanıyorlar 
Balıkçı Idris Şeremet 
ise bol bereketli bir 
denizle 
karşılaşmadıklarını, 
bazı sıkıntıların 
olduğunu belirterek, 
denize açıldıklarında 
mazot yaktıklarını 
işçi paraları 
ödediklerini ancak 
tuttukları balıkların 
bunu karşılama 
dığını kaydetti. 
Denizlerin bereketli 
olduğuna 
inandıklarını 
vurgulayan Şeremet, 
"Denizde yavru 
balık var. Yavru oldu 
mu bereket vardır. 
Hava şartları 
düzelirse suların 
sıcaklıkları düzelirse 
bereketi göreceğiz. 
İlk denize çıktığımız 
günler bereketliydi 
ama sonrasında 
kesildi balıklar. Hava 
şartlar da bunda 
etkili. Devamlı 
poyraz 
esiyor" dedi.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEWBEN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80
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AYRINTI
'"J?Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (4)
Dünden devam

DAM MEYDANI: 
Kentin geniş 

sayılabilecek 
meydanlarından... 
Beni çok fazla 
etkilemedi. Dam 
meydanı 13. 
Yüzyılda yapılmış, 
yapılış amacı ise 
Zuiderzee denizinin 
yükselmesini önle
mek ve insanlara 
zarar vermesini 
engellemek içinmiş. 
Bu nedenle Amstel 
nehri etrafına setler 
yapılarak bu meydan 
oluşturulmuş ve 
böylece deniz taşsa 
da insanlara ve 
yapılara zarar 
vermesi 
engellenmiştir.

Dam meydanının 
en önemli özelliği 
güvercinleridir. 
İstanbul’un birçok 
semtinde gördüğü 
nüz güvercinleri 
burada görmemiz 
mümkün. Artık gri 

renkli güvercinleri 
sadece Türkiye’nin 
birçok kentinde 
değil buralarda da 
görebftiyorsunuz.

Şehrin en canlı yeri 
olan Dam Meyda 
nı’nın tam ortasında 
bir heykeli görecek 
siniz. Meydanın 
çevresinde tarihi 
yapılar, kafeler ve 
dükkânlar yer almak
ta... Bu kente tarihi 
doku bozulmadan 
günümüze değin 
özenle korunmuş, 
kentin hem geçmişi 
hem de geleceği 
düşünülmüş. Planlı 
bir yapılaşmayla 
kentin bozulmasına 
fırsat verilmemiş. 
Rant uğruna 
güzellikler 
yağmalanmamış.

Günün her 
saatinde farklı bir 
etkinliğe tanık olmak 
mümkün... Burada 
en çok ilgiyi sokak 
sanatçıları görmek 
tedir. Meydanın çok 
yakınlarında müzele 

ri de görmeniz 
mümkün.

KRALİYET 
SARAYf;

Amsterdam 
Kraliyet Sarayı 
Hollanda’da bulunan 
3 saraydan biriymiş. 
Saray Dam 
Meydanında Ulusal 
Anıtın karşısında, 
Yeni Kilisenin 
yanında 
bulunmaktadır. Bina 
20 Haziran 1655’te 
Amsterdam 
yöneticileri 
tarafından belediye 
binası olarak 
açılmış; ancak 
günümüzde kraliyet 
sarayı olarak 
varlığını 
sürdürmekteymiş. 
“Tüm binada 
kullanan sarımsı 
taşlar Almanya’dan 
getirtilmiş. Ancak 
taşlar zaman 
içerisinde koyu bir 
renk almış.

Devamı yarın...
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SATILIK ZEYTİNIİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

44 ŞILLIK tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIKYAYINCILIK

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. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK
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Kamu çalışanları yaşadı
Başbakanlık bayram 
tatilinin uzatıldığını 
açıkladı. Kurban 
bayramı tatili toplam 
9 gün oldu. Kamu 
çalışanları 2,5 gün 
idari izinli sayılacak. 
Başbakanlık 
kaynakları Kurban 
bayramı tatilininin 9 
gün olarak 
belirlendiğini 
açıkladı. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışanların 21

Eylül'den itibaren iki 
buçuk gün izinli 
sayılmasına ilişkin

yazıyı imzaladı. 
KAMU 
ÇALIŞANLARINA

İDARİ İZİN 
Başbakanlıksan 
konu ile ilgili yapılan

açıklamada, "Kurum 
yöneticilerince, 
gerekli tedbirlerin 
alınarak hizmetlerin 
aksatılmaması, 
zorunlu hizmetlerin 
yürütülmesi için 
asgari seviyede 
eleman 
bulundurulması 
kaydıyla kamu 
kurum ve 
kuruluşlarındaki tüm 
çalışanlar, 21 Eylül 
Pazartesi gününden 
itibaren iki buçuk 
gün idari izinli 

sayılacaklardır. Yazı 
ilgili kurumlara 
gönderilmiştir" 
denildi.
BAYRAM TARİHİ 
Arefe günü: 23 Eylül 
Çarşamba
Kurban Bayramı 1. 
gün: 24 Eylül 
Perşembe
Kurban Bayramı 2. 
gün: 25 Eylül Cuma 
Kurban Bayramı 3. 
gün: 26 Eylül 
Cumartesi
Kurban Bayramı 4. 
gün: 27 Eylül Pazar

Hükümel Kemer Sıkma Tedbirlerine Başladı
Hükümet, Türkiye 
ekonomisinin 
yapısal 
sorunlarından biri 
olan cari açığı 
azaltmak ve tüketimi 
kısmak için bir kısım 
tedbirleri hayata 
geçirdi.
İç talebi kısıtlayıcı 
bankacılık tedbirleri 
nin yürürlüğe girdiği 
tarihten bu yana 
kredi kartı 
harcamasında yüzde 
9.5 azalma olurken, 
ihtiyaç kredileri 
hacmi yüzde 81 arttı. 
HÜKÜMET KEMER 
SIKIYOR 
Hükümet, Türkiye 
ekonomisinin 
yapısal 
sorunlarından biri 
olan cari açığı 
azaltmak ve tüketimi 
kısmak için bir kısım 
tedbirleri hayata 
geçirdi. Bunların 
başında da kredi 
kartında taksit ve 

kredilerde vade 
kısıtlaması geliyor. 
Tüketimi artırmak 
için hükümetin bu 
düzenlemelerde 
'esnemeye* gidecek 
olması ise 
tartışmalara neden 
oldu.
KREDİ KARTLI 
LAIŞVERİŞLER 
DÜŞTÜ
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
verilerine göre, 
tedbirlerin yürürlüğe 
girdiği 1 Şubat 
2014'ten itibaren 4 
Eylül 2015'e kadar 
geçen yaklaşık 2 
yıllık süreçte kredi 
kartıyla yapılan 
alışverişlerde düşüş 
görülürken, tüketicil
er bunu ihtiyaç 
kredileriyle ikâme 
etmeye çalıştı. Bu 
süreçte, alışverişte 
taksit sınırı ile

yüzde 9.5 
gerçekleşen sınırlı 
azalışa karşın 
bankalarca 
kullandırılan ihtiyaç 
kredileri hacminde 
yüzde 81'lik artış 
oluştu.
TAKİPTEKİ KREDİ 
HIZLI ARTTI 
BDDK verilerine 
göre, bankalar 
tarafından 
kullandırılan ihtiyaç 
kredisi Ocak 2014'te 
86.7 milyar lirayken, 
bu rakam 4 Eylül 
2015'te 156.8 milyar 

hacmi ise aynı 
tarihler arasında 
84.1 milyar liradan 
76 milyar liraya indi. 
Takipteki tüketici 
kredileri ve kredi 
kartları ise 18 ayda 
yüzde 54.5 oranında 
artarak 15.6 milyar 
lirayı buldu. 
Düzenleme 
öncesinde bireysel 
kredilerin önemli bir 
bölümünün vadesi 
nin 36 ayın üzerinde 
olması; düzenleme 
sonrası taksit 
sayısına sınırlama 

getirilmesiyle taksit 
tutarlarının artması 
takibe dönüşen 
kredi oranlarının da 
artmasına yol açtı. 
En son açıklanan 
Haziran 2015 
Bankacılık Genel 
Görünüm 
Raporu'.nım yerilçı^. 
ine göre, takipteki 
kredilerin brüt tutarı 
42 milyar TL 
olurken, bunun 15.6 
milyar TL'lik kısmını 
takipteki tüketici 
kredisi ve kredi 
kartları oluşturdu. 1 
Şubat 2014'den bu 
yana takibe giren 
bireysel kredi 
kartları hacmi 4.9 
milyar Liradan 6.4 
milyar liraya çıktı. 
Takipteki tüketici 
kredilerinde ise aynı 
tarihler arasında 
hacim 5.1 milyar 
liradan 9.1 milyar 
liraya ulaştı. Ancak, 
bu tutarlara 

bankaların 
aktiflerinden silinen 
ye satılan krediler 
dahil değil. 
REFORMLARLA 
SORUN ÇÖZÜLÜR 
Bankacılık 
sektörünün takipteki 
kredi oVanı yaklaşık 
yüzde 2.89 
seviyesinde 
bulunduğunu 
belirten Gedik 
Yatırım Bankacılık 
Analist Erol Gürcan, 
aktiflerden silinen ve 
satılan kredileri 
hesap kattığımızda 
bu oranın yaklaşık 
yüzde 1.8 daha 
arttığını kaydetti. 
Gürcan, "Bireysel 
kredi kartları da 
dahil tüketici 
kredilerinin takibe 
dönüşüm oranı ise 
yüzde 3.E-* olarak 
gerçekleş:. Bu oran 
2014'de yüzde 
3.38'di" diye 
konuştu.

G 
E
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM 
Pamukkata 0*12 00 28
DENİZ UÇAÖI S13 00 13
Psgasus Akmls Seyahat 014 03 02 
METRO 013 12 12
Aydın Turtam 013 20 77
SOrar Turizm 012 1O 72
KanbaroÇlu-Eaadaf 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 01 03

HASTANELER

Telefon Anza .121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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 il Ş4
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13. 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 2Ş 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sshll Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomoksy Tomografi 513 55 29
Konur Tıp Mrk. 514 eo 88

TAKSİLER

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

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

Akcan Petrol 013 10 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 3*13 ıe 4s
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
GKMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5276 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI

roDinsoncruoseve 
cuma:11:45-14:00- 
16:ÖO-18:OO-2O;(IÖ 
iıçW‘'W

M
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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 : O 224 514 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR
İnternetten Canh Sahne - Işıkyösferisi

Servis ve ekip inanlar - Sürpriz gösteriler
A www.gemlikmilton.com

facebook/miltondugun 
jjjk plus.google.com/miltondugun
P HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI

Tel ; 513 10 71 GEMLİK

MILTON
L. DÜĞÜN GALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE @ jtfj
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 1 İW

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN " '
GÜZEL ANLARINIZI , M

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

hfa-MeşrıM-Çerez ^O4|®hff,ı|1
Piunnist +Di Performans 201
Saten Sandalye Giydiğine REZERVASYONLARIMIZ

http://www.gemlikmilton.com
plus.google.com/miltondugun
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FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI ■ REKLAM ■ MADALYA • KUPA ■ PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 51A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

Kurban kesim esaslarına
uymayanlara ceza uygulanacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KURŞUNLU MANASTIR’! 
(HEGİOS ABERKİOS MANASTIRI)

Gemlik eski eserler açısından yoksul bir 
kenttir.

Gerek OsmanlI döneminden, gerek Bizans 
ve daha önceki çağlardan günümüze o kadar 
az eser kalmış ki, şaşmamak elde değil.

Buna karşın çeşitli semtlerde yapılan 
inşaat kazıları sırasında, başta lahitler olmak 
üzere OsmanlI öncesi döneme ait eserlere 
rastlanıyor. OsmanlI döneminden kalma 
Bizans eserlerine de zaman zaman denk 
geliyor. Devamı sayfa 4’de

Bursa Valiliği’nden 
yapılan açıklamada, 
Kurban Bayramı’nda 
kesilecek kurbanlar 
kesim esaslara uyma 
yanlara ceza uygula 
nacağı bildirildi.
Bursa Valiliği Proto 
kol Şube Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, esaslara 
uymayanların 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma Kanununa 
göre idari para ceza 
sının uygulanacağı 
hatırlatıldı. Syf 2’de

Bursa polislnılen fatura MTJJÎM-MÎS 
rinlOnrlIMOllOMIKl rlovho kötüye kullanılması ve dolandırıcılık yapan UUldlIUlllUldlIlld UdlUC şahıslara operasyon düzenledi. Sayfa 3’de

IM W

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 

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

anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4 YAŞ 
5 YAŞ

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Bursa Valiliği’nden 
yapılan açıklamada, 
Kurban Bayramı’nda 
kesilecek kurbanlar 
kesim esasları ve 
sonrasında 
yapılacak işlemler 
konusunda 
belirlenmiş olan 
esaslara 
uymayanlara ceza 
uygulanacağı 
bildirildi.
Bursa Valiliği 
Protokol Şube 
Müdürlüğü’nden 
Belediye 
Başkanlıklarına ilçe 
kaymakamlıklarına, 
jandarma, emniyet, 
gıda tarım ve

müftülük ve basına 
gönderilen yazılı 
açıklamada, 24-27 
Eylül 2015 tarihleri 
arasında kutlanacak

olan Kurban 
Bayramı sırasında 
kurban kesim 
hizmetlerinin hangi 
esaslar dahilinde

hayvancılık 
müdürlüğü, çevre ve 
şehircilik 
müdürlüğü, sağlık 
müdürlüğü,

yürütüleceği 
konusunda Bakanlar 
Kurulu’nun 24 Ekim 
2011 günü aldığı 
karara göre, 
yayınlanan 
yönetmelik gereği 
kurban hizmetlerinin 
Diyanet İşleri 
Başkanlığınca 
yürütüleceği 
belirtilerek, bü 
konuda İlgili 
yönetmelik gereği 
Bakanlıklar arası 
kurulan Kurban 
Hizmetleri 
Kurulu’nun aldığı 
kararlara uyulması 
İstendi.
Valilik

açıklamasında, 
bayram öncesi 
hayvan hareketleri 
ve hazırlıklarında, 
kesim esasları ve 
kesim sonrası 
yapılacak işlemlerin 
yönetmelikte bütün 
Safhalarıyla ayrıntılı 
olarak belirlendiği, 
bu esaslara 
uymayanların 5199 
sayılı Hayvanlaı 
Koruma Kanununa 
göre idari para 
cezasının 
uygulanacağı 
hatırlatıldı.
Vatandaşların bu 
esaslara uyması 
istendi.

HAYVAN PAZARINDA SIKI DENETİM

Gemlik Belediyesi 
ekiplerinin Hayvan 
Pazarı’ndaki sıkı 
denetimleri sürüyor. 
Periyodik olarak 
günlük devam eden 
denetimlere 
Belediye Başkan

Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Zabıta Müdürü Erol 
Bütün ve Sağlık 
İşleri Müdürü Sabri 
Emre’de katıldı. 
Celepler ile sohbet 
edip, yaklaşan

Kurban Bayramı 
öncesinde hayırlı 
işler dileyen
Belediye 
Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
hayvan pazarı ve 

celeplerin alt 
yapıya yönelik 
sorunlarının da 
ivedilikle çözüldü 
ğünü açıkladı.
Belediye Zabıta ve 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 

ile birlikte yapılan 
denetimlerde, 
hayvanların 
küpeleri, yaşları, 
menşelileri ve 
kartlarının 
kontrolleri ile 
etiketlere bakıldı.

Bu arada 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yapılan 
kara sinekle 
mücadele 
konusunda da 
bilgiler verildi.

Gazilerden leşekKür ziyareti
Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği 
Bursa Şubesi Yöne 
tim Kurulu üyesi ve 
Teşkilatlanma Başka 
m Çetin Dizdaroğlu, 
19 Eylül Gaziler 
Günü Etkinlikleri 
öncesinde kendileri 
ne her zaman 
olduğu gibi bir kez 
daha büyük destek 
ve katkı sunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiklerini 
açıkladı. Çetin 
Dizdaroğlu, Gaziler

Günü Etkinliklerini 
raket panolarda ve 
Billboardlarda 
kutlayan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın 
Türkiye’ye örnek bir 
yerel yöneticilik 
sergilediğini vurgula 
dı. Dizdaroğlu, 
Refik Yılmaz başkan 
lığındaki Gemlik 
Belediyesi nin daha 
önce de Muharip 
Gaziler Bursa 
Şubesi ve Gemlik 
İrtibat büro su 
temsilcilerini Kıbrıs,

Çanakkale, Konya, 
Şanlı Urfa, Ankara 
ve İstanbul gezileri 
ne götürdü ğünü 
hatırlattı. 19 Eylül’ün 
anlam ve önemi 
hakkında da bilgi 
veren Çetin Dizdar 
oğlu, “19 Eylül vata 
nı için canını ortaya 
koya rak savaşan ve 
gazilik onuruna 
erişen kahraman 
/arımızın günüdür. 
19 Eylül bize Ulu 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ten 
kalan en büyük

mirastır” dedi. 19 
Eylül Cumartesi 
günü yapılacak 
etkinlik programı 
hakkında da 
açıklamalarda bulu
nan Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Bur 
sa Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi ve 
Teşkilatlanma Başka 
m Çetin Dizdaroğlu, 
saat 09.00 da

Atatürk Anıtına 
çelenk bırakacak 
larını kaydetti. 
Dizdaroğlu, İstiklal 
Marşı ve Saygı 
duruşunun ardından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmalar ve 
öğrencilerin 
şiirleriyle renklene 
cek olan kutlama 
programının Askeri

Veteriner Okulu 
Eğitim Merkez 
Komutanlığında 
verilecek kahvaltı ile 
davam edeceğini 
sözlerine ekledi. 
Çetin Dizdaroğlu, 
kahvaltıya gaziler ve 
yakınlarının yanı 
sıra, şehit aileleri ve 
protokol üyelerinin 
katılacağını ifade 
etti.
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Bursa polisinden fatura dolandırıcılarına dartıe
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
şube Müdürlüğü 
ekipleri banka veya 
kredi kartlarının 
kötüye kullanılması 
ve dolandırıcılık 
yapan şahıslara

operasyon 
düzenledi 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, bir fatura 
ödeme merkezine 
operasyon düzenle*

di. Osmangazi 
ilçesinde bulunan iş 
yerinde, vatandaş 
ların fatura ödeme 
terinin alındığı ancak 
bu paraların ilgili 
kurumlara 
yatırılmadığı ve 
kredi kartıyla ödeme

yapan vatandaş 
ların kart bilgilerinin 
kop yalandığı 
iddiaları üzerine 
harekete geçti.
İş yerine düzenlenen 
operasyon sırasında 
yapılan aramalarda 
ise 12 adet bilgisa

yar, bir adet akıllı 
cep telefonu, bir 
adet kurusıkı 
tabanca ve bu 
tabancaya ait 10 
adet kursu sıkı 
fişek ile 4 bin 500 
kişiye ait kredi 
kartı bilgisinin

bulunduğu 
dokümana el 
konuldu.
Polis şimdi, 
iş yeri sahipleri 
olduğu belirlenen 
S.B. ile I.G. 
isimli iki şahısın 
peşine düştü.

Büyük operasyon! Torhacı'lara şafak baskını
Bursa polisinin 
şafak vakti uyuştu 
rucu tacirlerine 
yaptığı eş zamanlı 
operasyonda 
aralarında kadın ve 
yaşı küçük 
şamaların da 
bulunduğu 33 kişi 
gözaltına alındı. 
Çevik kuvvet 
polisinin de destek 
Verdiği operasyonda 
64 gram bonzai, 220 
adet uyuşturucu hap 
ve 126 gram esrar ve 
10 bin TL para ele 
geçirildi.

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro 
Amirliği ekipleri, 
uyuşturucu trafiğinin 
hızlı olduğu Merkez 
Yıldırım İlçesi 
Meydancık ve 
Hacivat Mahalleleri 
ile Osmangazi ilçesi 
Yunuseli 
Mahallesi'ne 
operasyon yaptı. 
"Torbacı" diye tabir

edilen kişilerin doğu 
illerinden temin 
ettikleri uyuşturucu 
maddesini evlerinde

zulaladıklarını 
belirleyen narkotik 
timleri, üç 
mahalledeki 22 ayrı

eve şafak vakti 
baskın yaptı. 
Özel harekat timleri, 
çevik kuvvet polisi

ve narkotik köpeği 
Alfa'nın da katıldığı 
operasyonda satışa 
hazır 64 gram 
bonzai, 220 adet 
uyuşturucu hap ve 
126 gram esrar ile 10 
bin TL para ele 
geçirildi. Aralarında 
kadın ve yaşı küçük 
çocuklarında 
bulunduğu 33 kişi, 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusu 
tamamlanan 33 kişi 
sabah saatlerinde 
adliyeye sevk edildi.

İnşaat işçisi genç 15 metreden ölüme uçlu İİİİ1Hİ
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir fabrika 
inşaatının 
çatısından düşen 
işçi hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl Mobilya Ağaç 
İşleri İhtisas 
Organize 
Sanayisi'nde inşaat 
halindeki bir 
fabrikanın çatısında 
çalışan 23 yaşındaki

Oğuzhan Yaşar, 
dengesini 
kaybederek 15 
metre yükseklikten 
düştü.layda 
yaralanan Yaşar, 112 
Acil Servis 
ekiplerince İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaşar, 
hastanede yapılan 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.

Bursa'da 50 
yaşındaki Şenol 
Şahin evinin 
banyosunda çıplak 
vaziyette ölü 
bulundu, ölümünün 
şüpheli bulunması 
üzerine savcılık 
soruşturma 
başlattı.Edinilen 
bilgiye göre daha 
önce kurbanlık 
hayvan için pazarlık 
yaptığı bir arkadaşı 
bayramın yaklaşması 

üzerine Şenol Şahin'i 
telefonla aradı.
Birkaç gün Şahin'e 
arkadaşı durumdan 
şüphelenip Şahin'in 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Selamet 
Mahailesindeki 
ikametine geldi. 
İkametten gelen kötü 
kokulardan endişe 
eden ŞaNn’in 
arkadaşı durumu 
polis ekiplerine 
bildirdi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

UMM
KURŞUNLU MANASTIR’ı 

(HEGİ0S ABERKİ0S MANASTIRI)
19. Yüzyıllarda bugün adı Kurşunlu olan 

Mahallemize girerken hepimizin bildiği bir 
kilise kalıntısı ile karsılgsıvpruz.

Bu kilisenin adı Haa'ıps Abrerkios.
Bizim Kurşunlu Kilisesi dediğimiz eski 

yapı, uzun zamandır bakımsız bir şekilde 
duruyor.

Bu yapı bir Avrupa ülkesinde olsa çoktan 
gün yüzüne çıkarılırdı.

Yaşadığımız Anadolu topraklarında bizler- 
den önce birçok medeniyet, birçok devlet 
kurulmuş.

Bu verimli tooraklar. çqk önemli bir 
kıyıkenti olarak asırlarca görev yapmış.

Bir zamanlar bu kentin dış saldırılardan 
korunması için Demirsubaşı Mahallesi Kale 
altı sokaktan başlayan, Çukurbahçe’deki İmam 
Hatip Lisesi’nden çevre yoluna, oradan da 
Manastır’a doğru giden yüksek kaı'e oı'abğunu 
belgelerde görüyoruz.

OsmanlI, işgal ettiği topraklara yerleştirdiği 
Müslüman ahalinin ibadeti için camiler 
yaptırmış.

Bunu gittiğimiz Romanya ve Bulgaristan da 
gördük.

Bunların Balkanlarda başlayan 
ayaklanmalardan sonra, birçoğu yıkılmışsa da 
bugün dipdiri olarak yaşayan ve günümüze 
kadar gelen OsmanlI eseri camilerimiz 
mevcuttur.

Kurtuluş Savaşından sonra bir Hıristiyan 
rum kenti olan Gemlik'te, Bahkpazan semtinde 
bir kilise vardı.

Bunun yanında Merkezde bugünkü Cami 
yapılan alanda ve Cius AVM nin bir 
bölümünde büyük kilise, Şehit Mehmetçik 
Sokakta Ermeni kilisesi

Bu kilişe yıkılmamış, camiye 
dönüştürülmüştür. Bugün Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çevre düzenlenmesi 
yapılan Bahkpazan Caminin ilk imamı, işgal 
öncesi Kumla imamı olan dedem Hüseyin 
Efendi olmuş.

Kentin büyük nüfusu Kurtuluş ordusunun 
Gemlik’i Yunan çizmesinden kurtardıktan 
sonra can korkusuyla gemilerle Gemlik’ten 
kaçmışlar, Atina yakınlannda Kios diye bir 
kent kurmuşlar.

Cumhuriyet döneminde Gemlik’te yaşayan 
Hıristiyan OsmanlI halkından günümüze kala 
kala eski evler kalmıştı.

Bugün onlardan eser Haımaaı.
Kurşunlu da yıkık biri vaziyette duran eski 

Hagios Aberkios kilisesi ise uzun zamandır 
ilgi bekliyor.

Gemlik Belediye Meclisi Eylül ayı 
toplantısında bu kilisenin bulunduğu yerin 
Gem/ik Belediyesince kamulaştırılma kararı

Öğrendiğime göre, Büyükşehir Belediyesi 
bu yapıyı restore edecekmiş.

Dini turizm açısından önemli bir girişim 
olur kanısındayım.

Bilindiği gibi hıristiyanlar için önemli bir 
kent olan İznik Hıristiyanların sık ziyaret ettik
leri bir yerdir.

Bizlerin kutsalı sayılan camilerimiz neyse, 
hıristiyanlann ibadete yerleri olan kiliseler de 
onların kutsallarıdır.

OsmanlI değişik inançlarda olan tebaasının 
kutsahanna saygı göstermiş.

Biz ise göstermemişiz.
0 nedenle ibadet yeri olarak 

kullanılmayacak olan Kurşunlu Kilisenin 
onarılması zorunlu hala gelmiştir.

Bu, Gemlik’in tanıtımı için önemlidir.
Bu konuda, 2010 yılında ilçemize gelen 

Kios Belediyesi Başkanı ve heyetiyle ilgili 
yanımı bir başka yazımda ele alacağım.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gaziler günü 
ile ilgili basın 
açıklaması yaptı. 
"İnsan çalışarak pek 
çok rütbe ve Unvan
lar elde eder. Bu 
rütbelerin başında 
hiç şüphe yok kİ, 
şehitlik ve gazilik 
gelir. Çünkü bu 
rütbeler hayat 
karşılığında elde 
edilmekte ve inanç 
sayesinde kazanıl 
maktadır.
Milletimizin her 
ferdi, bugünlere 
gelmemizdeki en 
büyük etkenin geç

mlşte verilen müca 
deleden kaynak 
/andığının bilincin 
dedir. Bu bilinç gazi 
ve şehitlerimizin 
hatırasını her zaman 
canlı tutmakta, 
onları minnet ve 
şükranla yâd 
etmektedir. 
Yaşadığımız en 
yakın kahramanlık 
tarihi, Çanakkale'de 
verilen mücadeledir. 
Halkımız kendisine 
yakışan ve tüm 
dünyaya örnek olan 
başarıyı burada elde 
etmiştir. Bu zafer de 
göstermiştir ki, 
maddi güç her 
zaman başarı

getirmez.Zafere asil 
ulaştıran ordunun 
sahip olduğu inanç 
ve azimdir. Bu 
duygularla hareket 
etmemiz tarih boyun 
ca blzlerl zaferden 
zafere koşturmuştur. 
Onun İçindir ki önce 
ahlak ve maneviyata 
önem vermemiz çok 
önemlidir. Vatanı 
mız, bayrağımız 
uğruna gazilik ve 
şehitlik şerefine 
ulaşanlar bugün de 
yarın da minnet ve 
şükran duygularıyla 
anılacaktır.
Herkes bilmelidir kİ; 
her ne şekilde 
olursa olsun.

vatanımızın 
bütünlüğünü hedef 
alan güçler, 
kahraman güvenlik 
güçlerimizi 
yıldıramayaoaktır. 
Vatansever halkımız, 
parçalanmaz tek 
vücut bir millet 
olduğunu terör 
örgütlerine ve 
destekleyenlere 
tarihte olduğu gibi 
yine gösterecektir. 
Geçmişi yaşayıp, 
geleceğe yön 
vermemizi sağlayan 
ve tarih bilincimizi 
canlı tutan kahra 
man Gazilerimize 
şükran borcumuz 
vardır” dedi

Girit ve Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri Kaymakam Altıntaş’ı ziyaret etti

Mm tinıtsıöilt ısımı
İlçemize yeni atanan 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş’ın göreve 
başlaması 
nedeniyle, kurum ve 
kuruluşların 
hoşgeldin ziyaretleri 
sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
yöneticileri, 
Kaymakam Altıntaş’ı 
makamında ziyaret 
ederek, yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
Girit ve Rumeli 
Türkleri 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
olarak ilçede 
yaptıkları çalışmalar 
ile ilgili Kaymakam 
Altıntaş’a bilgiler

verdi.
Çakmak, Gemlik’te 
yaşayan birinci ve 
ikinci kuşak Rumeli 
ve Girit Türkleri 
göçmenlerinin 
yüzyıllardır bu 
topraklarda 
yaşadıkları, gelenek 
ve göreneklerini 
sürdürdüklerini bu

konuda ikinci kuşak 
olarak dedelerinin 
yaşadığı toprakları 
hem ziyaret 
ettiklerini, hem de 
her yıl mübadele 
tarihinde anma 
günü düzenledik 
lerinl söyledi.
Kaymakam Altıntaş, 
kendilerini

tanımaktan mutlu 
olduğunu belirterek, 
Gemlik’i hep 
birlikte daha 
güzel hale getirmek 
için çalışacaklarını 
söyledi.
Kaymakam Altıntaş, 
bugün derneğe 
iadei ziyarette bulu
nacak.

TECRÜBE» GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL : 0 224 513 13 12

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

SATIŞ, TARLAYI YAĞMURUN YAĞDIĞI YERE 
ÇEKEBİLME SANATIDIR...

Bir önceki yazımda 
Iznik’in Turizm Değerleri 
ve Iznik’in neden önemli 
bir yerleşim yeri olduğu 
üzerine paylaşımlarda 
bulunmuştum. Yazımı 
okuyan okurlarımız 
Iznik’in turizm adına ne 
kadar büyük bir 
potansiyele sahip 
olduğu hususunda fikir 
sahibi olmuşlardır.

Peki böyle değerli bir 
ilçeyi neden yeteri 
kadar tanıtamıyoruz 
yada tanıtabiliyor 
muyuz? Bu soruyu 
turizm fakültesinde 
okuduğum yıllardan beri 
kendime ve fikrine 
değer verdiğim, aydın 
bulduğum 
arkadaşlarıma, büyük
lerime ve turizm 
sektöründeki meslektaş 
larıma sorarım. Bu 
soruyu sorarken de 
kesinlikle ve kesinlikle 

birilerini veya sistemi 
suçlamak gayesinde 
değilim. Tek amacım 
Iznik’i nasıl daha iyi 
tanıtabilir ve turizm 
pastasından hak ettiği 
payı nasıl artırabiliriz 
sorusunun cevabını 
bulmaktır.

Kendi kanaatim 
olmakla birlikte Iznik’in 
İstanbul’dan sonra 
ülkemizin en değerli 
turizm destinasyonu 
olduğuna 
inanmaktayım. Hatta ve 
hatta bazı değerler ile 
İstanbul’un da önüne 
geçmektedir. Bu 
değerlerin başında 
Vatikan’ın 196o’lı 
yıllarda bizzat yaptığı 
açıklama ön plana çıkar. 
Vatikan açıklamasında; 
İznik bizim için Kudüs 
ve Vatikan’dan sonra 
3.kutsal kenttir demiştir. 
Demiştir demesine de 

biz bu açıklamayı turizm 
gelirlerimizi artırmak 
veya Iznik’i tanıtmak 
adına kullanabilmiş 
miyiz? Hayır.

Üstüne üstlük 
Hristyan alemi için en 
kutsal noktalardan biri 
olan 7. Ekümenik 
Konsilih yapıldığı 
Ayasofya Kilisesi’nİ 
camiye çevirmişiz. 
Elhamdürillah memleke
timizin %99’u 
Müslüman. Camiye 
çevrilen Ayasofya 
Kilisesi’nin dört bir 
yanında 100 m. 
mesafede dört cami 
bulunmaktadır. Acaba 
bu yapının özgün haliyle 
kalması mümkün değil 
miydi? Diğer bir soru 
restorasyon aslına 
uygun yapılabildi mi? 
Bu konudaki yorumları 
okursanız veya geçmişe 
dönük resimlere 

bakarsanız bu soruyu 
rahatlıkla cevaplaya
bilirsiniz. Bunu anlamak 
içinde uzman olmanıza 
gerek yok. Çıplak gözle 
kolaylıkla farkı farkede- 
bilirsiniz. Bu konu 
hassas bir konu olduğu 
için konuyu burada 
kesip diğer bir konuya 
geçmek isterim.

Hadi, Ayasofya’yı 
camiye çevirdik. 
Büyüklerimiz öyle 
uygun görmüş,öyle 
yapmışlar. Zaten 
ülkemizdeki diğer 3 
Ayasofya’da kısmen 
camiye çevrildi. Peki, 
I.Konsil binasının yerini 
niye hala belirleyeme 
dik. Senelerce liman 
bölgesindeki bina 
kalıntılarını turistlere 
senato sarayı diyerek 
anlattık. En Son yapılan 
çalışmalar durumum 
böyle olmadığını ve 
senato sarayı adında 
tescillenmiş İstanbul 
Kapı yakınlarında bir 
yapı kompleksinin 
olduğunu gösterdi. 
Bilim adamlarının çoğu 
da bu konuda hem fikir 
oldu. Başka ülke ve mil
letler ellerinde hiçbir 
turistik değer yokken 
100 yıllık 200 yıllık 
binaları allıyor, pulluyor 
ve pazarlıyor. Biz de 
elimizde var olan değeri 
pazarlâyamıyoruz. Bu 
durma en güzel örnek

Kıbrıs değil mi? 
Milyonlarca turist bu 
ülkeye birkaç tarihi, çok 
eski olmayan yapıları 
görmeye veya deli gibi 
kumar oynamaya git
miyor mu? Adamlar 
ülkelerini bir pazarlıyor 
rehberlerinin veya 
seyahat acentası 
çalışanlarının yanında 
durup dinleseniz der
siniz bir Efes, bir Milet, 
bir Panteon yada 
Kolezyum anlatıyor. 
Tarihlerini bilmesem 
vallahi ben de 
inanacağım. Bu durum 
benim kanıma 
dokunuyor. Benim 
ülkem neden bu 
değerler ile pazarlana 
mıyor diye 
kahroluyorum.

Benim yaşım çok 
müsaid olmamakla 
birlikte İznik’teki büyük
lerimden bundan 40-50 
sene önce sürekli gelen 
turist gruplarını 
duyarım. Ben ise ancak 
İznik Gölü kenarına 
karavanla gelen ve 
çadırlar kurup 
konaklayan turist 
gruplarını hatırlayabiliyo 

. rum. Peki turist grupları 
artık neden İznik’d 
eskisi kadar ilgi 
duymuyor?

Ana neden yukarıda 
belirttiğimiz iki husus 
olabilir mi?

Yani, Ayasofya

Kilisesinin camiye 
çevrilmesi ve Senato 
Sarayı’nın yerinin hala 
belirlenememiş 
olması...

Bu iki bina Hristyan 
alemi için çok çok 
önemli. Hristyanlar, 
Hz.isa’yı mesih olarak 
burada kabül ettiler. 
Yine Matta, Markos, 
Luka ve Yuhanna 
İncillerine burada 
inandılar. Yortu günleri
ni bu mekanlarda 
belirlediler. Peki bizler 
ne yaptık? Yani bu 
durumu fırsata 
çevirebildik mi? Hayır. 
Satış yaptığım günlerde 
bir büyüğümün bir 
cümlesi beni çök 

, etkilemişti. Tansu bak 
kardeşim. Şunu sakın 
unutma. Satış;
Yağmurun yağdığı yere 
tarlayı çekebilme 
sanatıdır demişti.

Bizim tarlamıza; ülke 
olarak yağmur 
milyonlarca senedir 
yağıyor ama biz yağmur 
damlalarının 
kalitesinden veya 
tarlamıza getireceği 
verimden ziyade 
cinsini, ırkını, dinini, 
mezhebini 
sorgu luyoruz.

Şimdi size soruyorum; 
Sizce ülke olarak 

tarlayı doğru yöne çeke
bildik mi veya bir-ğün- ’ 
çekebilecek miyiz?

Ailemize katılmak ister misiniz?!
Uçak Bilet Satışları Pailaılı

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova-
| Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu-

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk-
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 

ahmı yapılacaktır.

Başvurulannızıinsankaynaklari@kofteciyusuf.com
1 adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorstkleti ile btzlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

xJOs. LEZZET HATTI 
fi 1444 6162
\ k 7 »TİR Çl6, ISTIR PIJMIf 

j HIZLI UZ2İT KAPINIZDA
• ItattN • Mfrwiik • «toMMMı • tali

www.kofteciyusuf.com

Kurban Bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkarılmasının ardın 
dan kısa sürede tatil 
bölgelerine biletler 
tükendi.
Kurban Bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkarılmasının 
ardından kısa 
sürede tatil böl-. 
gelerine biletler 
tükendi. Antalya, 
Bodrum, İzmir gibi 
tatil şehirlerinde

seferlerin çoğu 
doldu. Tatilden bir 
gün önce ortalama 
100 TL'ye alınabilen 
biletler, 260 TL'ye 
ancak bulunabiliyor. 
UÇAK BİLETİ 
KALMADI

Kurban Bayramı'nı 
memleketlerinde ve 
tatil beldelerinde 
geçirmek isteyenler 
havayolunu tercih 
edince uçak biletleri

tükendi. Tatilin 
uzatıldığının 
açıklanmasının 
ardından bilet 
satışlarında adeta 
patlama yaşandı. 
İzmir, Bodrum, 
Antalya seferlerinin 
çoğu doldu. Kalan 
seferler ise 250-310 
TL arasınd?
satılıyor. T; an fiyat 
uygulama • da bazı 
seferlerde delindiği 
görüldü.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖYP alan sınavı scnucları açıMaiUı
BARIŞA

Binlerce kişinin 
öğretim görevlisi 
olabilmek için 
başvuru yaptığı 
ÖYP'nin alan 
sınav sonuçları

açıklandı. Adaylar, 
sonuçları T.C. kimlik 
numara lan ve aday 
şifrele riyle 
http://www.
yok.gov.tr/ Internet

adresinden 
öğrenebilecek.
YOK'ten yapılan 
açıklamada, 
"Öğretim üyesi 
Yetiştirme Programı

(ÖYP) kapsamında 
Başkanlığımızca 
yapılan 'Alan 
Sınavı* sonuçlan 
açıklanmıştır" 
denildi.

"kalemin nutku tutulur bazen 
kelimeler tükenir, heceler içimizdeki o 
korkunç anaforda vok olur gider 
ölümün kan izini silerken analar bize 
gam yutkunmak düşer 
bu yüzden utancımın boyu kadar 
küçülür bazen şiirler " 
savaş oyunları çocuklarıydık biz; 
aşağıki mahalleyi sapanlarla 
kovalamayı sevdik
akşama yukarıki mahalleden kızılcık 
sopası yedik
bir gün demedik ki gelin halay 
öğrenelim
yan mahalleden daha güzel semah 
edelim
şehir kursun türkü zincirini 
biz zılgıtlara yüz sürelim...

Me 772 hin araç katılıiı 20 milyona ılavanılı

MM ABONEOLDUNUZMU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı temmuz 
itibarıyla 1 yılda 
yüzde 29,5 arttı. 
Trafiğe 772 bin araç 
trafiğe katıldı her 4 
kişiye 1 araç 
düşüyor.
Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, temmuz sonu 
itibarıyla 19 milyon 
541 bin 369'a ulaştı. 
Temmuzda trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı, bir önceki 
aya göre yüzde 57,2, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
29,5 arttı.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK), 
temmuz ayına ilişkin 
motorlu kara 
taşıtları istatistikle 
rini açıkladı. Buna 

göre, bu yılın hazi 
ran ayı sonunda 19 
milyon 407 bin 326 
olan trafiğe kayıtlı 
araç sayısı temmuz 
sonu İtibarıyla 19 
milyon 541 bin 369'e 
çıktı. Söz konusu 
rakam, 2014 yılı 
temmuz ayında İse 
18 milyon 453 bin 
287 olarak kayıtlara 
geçmişti.Bu taşıtla 
rın yüzde 52,7'sini 
otomobil, yüzde 
16,3'ünü kamyonet, 
yüzde 14,9'unu 
motosiklet, yüzde 
8,5'ini traktör, yüzde 
4,1'ini kamyon, yüz 
de 2,2'sini minibüs, 
yüzde 1,1'ini otobüs, 
yüzde 0,2'sİni ise 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapı 
lan toplam 141 bin 
786 taşıt İçinde 
otomobil yüzde 61 
ile ilk sırada yer 
alıyor. Bunu 
sırasıyla yüzde 15,9 
ile motosiklet, yüzde 
14,1 ile kamyonet, 
yüzde 3,5 ile traktör 
takip etti. Taşıtların 
yüzde 5,5’i ise mini 
büs, otobüs, kam 
yon ve Özel amaçlı 
taşıtlardan oldu. 
Söz konusu ayda 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı, bir önce 
ki aya göre yüzde 
57,2 arttı. Bu artış 
otomobilde yüzde 
78,7, minibüste 
yüzde 24,1, oto* 
büste yüzde 76,8, 
kamyonette yüzde

80,8, kamyonda 
yüzde 46,5, moto 
siklette yüzde 19,1, 
özel amaçlı taşıtlar 
da ise yüzde 14,7 
olarak gerçekleşti. 
Traktörde ise yüzde 
21,9 azalış yaşandı. 
Temmuzda geçen 
yılın aynı ayına göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısında 
yüzde 29,5 artış 
oldu. Bu artış oto
mobilde yüzde 37,7, 
minibüste yüzde 15, 
otobüste yüzde 
79,1, kamyonette 
yüzde 42,8, 
kamyonda yüzde 
42,8, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 
105,8, traktörde ise 
yüzde 12,8 olarak 
kayda geçti.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞÖFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

DEVREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80

yok.gov.tr/
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Dünden devam

KRALİYET 
SARAYI:

Amsterdam 
Kraliyet Sarayı 
Hollanda’da bulunan 
3 saraydan biriymiş. 
Saray Dam 
Meydanında Ulusal 
Anıtın karşısında, 
Yeni Kilisenin 
yanında bulunmak 
tadır. Bina 20 
Haziran 1655’te 
Amsterdam yönetici 
İerİ tarafından 
belediye binası 
olarak açılmış; 
ancak günümüzde 
kraliyet sarayı olarak 
varlığını sürdürmek 
teymiş.

“Tüm binada 
kullanan sarımsı 
taşlar Almanya’dan 
getirtilmiş. Ancak 
taşlar zaman 
içerisinde koyu bir 
renk almış.

KIRMIZI FENER 
SOKAĞI:

Kent Meydam’mn 
yakınlarında yer 
alıyor. Programda 
yer almasına karşın 
rehbersiz gidiyoruz.

On yıl kadar önce 
“Red Light Street; 
ortasında bir kanal

AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (5)
ve her iki yanında 
hayat kadınlarının 
kendilerini 
sergilediği kırmızı 
ışıklarla 
aydınlatılmış evlerin 
bulunduğu bir 
sokakmış. Bir çeşit 
genelev olarak işlev 
görmekteymiş. 
Burası, yasal açıdan 
serbest bırakılmış 
olması sebebiyle 
birçok genelevin 
bulunduğu bir 
yermiş.

Şehrin tarihinde 
de hayat kadınlığı 
önemli bir yer 
tutarmış. Hatta bu 
nedenle veba 
salgının önüne 
geçilemediği, çok 
sayıda insanın 
öldüğü bir dönem 
yaşanmış. İtalya’daki 
Napoli 
yakınlarındaki 
Pompei kentinde 
yaşananlarla burada 
yaşanan olayların 
ortak özelliğe sahip 
olduğunu 
söyleyebiliriz.

Pompei’de 
dışardan gelen 
denizciler önce 
hamamlara gidip bir 
güzel yıkanırlar 
sonra da bar 
diyebileceğimiz 
yerlerde şarap içip 
kafayı bulduktan 
sonra geneleve gelir 

eğlenirlermiş. Hayal 
edilemeyecek bir 
zevki yaşarlarmış. 
Bu zevk ve sefahatin 
sonuncunda 
yanardağın lav 
püskürtmesini 
müthiş bir felaketin 
yaşanmasını ve 
binlerce insanın 
ölmesini halk 
tanrılar bizi 
cezalandı diye 
yorumlamıştır.

Pompei’de 
yaşananların bir 
benzeri de 
Amsterdam’da 
yaşanmıştır. Zevk ve 
sefahat içinde 
yaşayanlar tanrıların 
gazabına uğramıştır. 
Halk konuya bu 
gözle bakmıştır. 
Amsterdam, 
denizcilerin uğrak 
yerlerinden biri 
olarak çok sayıda 
kişiyi aynı günlerde 
yoğun olarak 
ağırlamıştır. Bir 
gecede 20 bin 
civarında ölümün 
yaşandığı 
dönemlerde kilise 
fahişeliği yasaklama 
gayreti içine girmiş, 
ancak sayıları 
inanılmaz boyutlara 
varan fahişelerle baş 
etmenin mümkün 
olmadığı, 
yasaklamanın da 
asla çözüm

olmayacağına 
inanmış ve fahişeliği 
yeniden serbest 
bırakmıştır. İşte 
böylesine ilginç 
olayların yaşandığı 
bir sokak “Kırmızı 
Fener Sokağı”. 
Burasını genç yaşlı, 
kadın erkek herkes 
gezebilmekte ve bu 
durum hiç de 
yadırganmamaktadır. 
Burası halkın 
gözünde sıradan bir 
sokakmış.

Sonradan 
rehberden 
öğreniyorum. 
Burada çalışanlar 
para kazanıyor ve 
kazandığı paranın da 
vergisini 
veriyormuş. Burada 
her şey kayıt altında, 
her harcama fatura 
veya fiş olarak 
belgeleniyor. On yıl 
önceki özelliğinden 
uzaklaşmış, evlerin 
sayısı azalmış 
durumda, burada 
hayat kadınlığı bir 
meslek olarak 
değerlendirilmektey 
miş.

Tarihi Tren 
istasyonu:

Amsterdam 
Central, 
Amsterdam’ın 
merkez tren 
istasyonudur. Ayrıca 
Hollanda’nın da ana 
istasyonlarındandır.

Bir günde yüz 
binlerce yolcuya ey 
sahipliği 
yapmaktaymış. 
Uzaktan bakıyoruz.

Amsterdam Çiçek 
Pazarı dünyanın tek 
yüzen çiçek 
marketiymiş. 
Yakından inceleme 
ve görme olanağına 
kavuşamıyoruz. 
Lalenin bütün Dünya 
piyasalarına 
Hollanda’dan 
sürüldüğünü 
düşünürsek çiçek 
marketin önemini 
daha iyi kavramış 
oluruz.

Amsterdam’da 
yüzen evler de 
kullanılmaktaymış. 
Bunlar daha çok 
varlıklı kişilerin, 
farklı bir yaşamı 
seçenlerin kullandığı 
evlermiş. İçlerinde 
elektrik ve doğalgaz 
da bulunmakta... 
Büyük tekneler 
içinde düzenlenmiş 
evler. Kanal gezisi 
sırasında bunlardan 
görebiliyoruz.

Nehir kıyısında 
dolaşıyoruz, kafeler 
tıklım tıklım dolu. 
Amsterdam’da bira 
en çok tüketilen içki 
olmalı. Kafelerde 
oturanların büyük 
bir bölümü bira 
içiyor.

Buluşma noktasına 
yürürken 
yorulduğumuzda

Qturmak için 
caddede yerler 
yapılmış, oturup 
yorgunluk gideri • 
yoruz. Burada 
yaşayan Türklere 
rastlıyoruz. Anado 
lu’dan gelmiş bu 
kişilerin kültür 
eksikliğini ve cahilli 
ğini konuşma 
larından anlıyorsu 
nuz. Üzülüyorsunuz, 
Avrupa Türk deyince 
bu ve benzerlerini 
düşünüyor. Bu 
nedenle de yurt 
dışına gidenler ne 
yazık ki Türk 
ulusunu yeterince 
temsil edememiş ve 
bu nedenle de 
Türklere iyi gözle 
bakılmıyor. Türk 
imajı AvrupalInın 
gözünde alabildiğine 
olumsuz... Bunun en 
güzel örneğini 
gümrükte pasaport 
polisinde bazı 
arkadaşlar yaşadı. 
Sonuç Avrupa 
Türkleri pek sev 
miyor ve istemiyor 
demek çok mu 
iddialı bir söz olur 
diye düşünüyorum.

Aziz Nicole Kilisesi 
önünde bek!*~ken 
çevreyi gözi or, 
insanları in eliyo 
rum. Birço unun 
yabancı olduğunu 
anlıyorsunuz. 
Aracımız gelince 
binip otelimize...

Devamı yarın



18 Eylül 2015 Cuma İGemlIk Körfez Sayfa 8

SATIUK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
05435821578

ŞOFÖRLE» ABANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA, GEMLİK'TE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜRESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334942393 
OFİS İRTİBAT TEL: 02247151991

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

SATIUK
UMURBEYDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL : 514 20 21

MATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 

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

4-2- yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

- «o^amiTASYON VE TANITIM HİZMETLERİ

FATURA • 
I SEVK İRSALİYESİ • 
1 TAŞIMA İRSALİYESİ • 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU e 

DAVETİYE 4 
TAKVİM & KİTAP e 

DERGİ & İLAN • 
KARTVİZİT & KAŞE e 

EL İLANI & BROŞÜR e 
CİLT YAPIMI e 

İLAN & REKLAM e 
PLAKET & KUPA 4 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA • 
İstiklal Cad. Bora Sok. Bakır Apt Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK
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Büyükbaş Hawaii sayısı açıklandı
Türkiye’deki 
büyükbaş hayvan 
sayısı, 2015’in 
Haziran ayında 14,7 
milyon baş oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Haziran 2015 
’Hayvansal Üretim 
istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre; 
büyükbaş hayvan 
sayısı Haziran ayı 
sonu itibariyle 14 

milyon 731 bin baş, 
toplam küçükbaş 
hayvan sayısı İse 44 
milyon 673 bin baş 
oldu. Koyun sayısı 
33 milyon 837 bin 
baş, keçi sayısı da 
10 milyon 836 bin 
baş olarak 
gerçekleşti.
Kümes hayvanı 
sayısı 2015’in 
Haziran ayında 303 
milyon adet oldu.

Et tavuğu sayısı, 
2015 Haziran ayı 
sonu itibariyle 208 
milyon 700 bin 
olurken, yumurta 
tavuğu sayısı 89 
milyon 528 bin 
oldu. Hindi sayısı 
2 milyon 860 bin, 

ördek sayısı 
388 bin, kaz 
sayısı da 1 milyon 
112 bin olarak 
gerçekleşti.

TleMılğlnlı ftsilıll' lahwl SİS w t-mslı it teteti
Elektrik borcunu son 
ödeme tarihine 
kadar ödemeyen 
tüketiciye, yazılı 
olarak 5 gün 
içinde bildirimde 
bulunulacak.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Elektrik 
Piyasası Tüketici 
Hizmetleri 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yaptı. 
Buna göre elektrik 
borcunu son ödeme 
tarihine kadar 
ödemeyen 
tüketiciye, yazılı 
olarak 5 gün içinde 
bildirimde bulunula
cak. Tüketiciye, bu 
bilgi SMS ya da e- 
posta gibi diğer 
haberleşme

kanallarıyla da 
duyurulacak. 
İSTEYEN 3 GÜNDE 
ŞİRKETİ 
DEĞİŞTİRECEK 
Yönetmelik 
değişikliğine göre, 
tüketici, elektrik 
tedarik şirketini 
değiştirmek için yeni 
oluşturulan 
Perakende Satış 
Sözleşmesi Satış 
Formu'nu 
dolduracak. Bu 
form, görevli tedarik 
şirketine sunulacak. 
Başvuru da en geç 
üç gün içinde 
sonuçlandırılacak. 
Tüketici, elektrik 
borcunu son ödeme 
tarihine kadar 
yapmazsa, tüketiciye 
yazılı olarak en az 5

iş günü sürede 
ikinci bildirim 
yapılacak.
Tüketicinin 
borcunun perakende 
satış sözleşmesi 
kapsamında olması 
halinde, söz konusu 

bildirimde elektrik 
enerjisinin kesile 
ceği belirtilecek. 
Tedarikçi gerekli 
görürse, diğer 
haberleşme kanal 
(arıyla bildirimde 
bulunabilecek.

LİMİTİN ALTINDA 
KALINIRSA 
SERBEST TÜKETİCİ 
HAKKI BİTECEK 
Dağıtım şirketi, 
tüketicinin talebi 
halinde geçmiş 24 
aya yönelik elektrik 

enerjisi tüketimini 
ücretsiz olarak 
sunacak. Serbest 
tüketicilerin 
tedarikçisini seçme 
hakkını kullanması 
halinde; sayaçlar, 
çok zaman dilimli 
ölçüm yapabilen 
elektronik sayaçlar 
olacak. İkili anlaş 
mayla tedarikçisini 
seçme hakkını 
kullanmış olan 
serbest tüketici, bir 
önceki takvim yılına 
ait toplam elektrik 
enerjisi tüketiminin 
cari takvim yılı için 
belirlenmiş serbest 
tüketici limitinin 
altında kalması 
durumunda serbest 
tüketici hakkını 
kaybedecek.
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deneyimli, yenilikçi, dinamik ve yaratıcı özelliklerimizle 

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

BAŞARIYLA DEVAM EDİYORUZ...

BANYO & MUTFAK 
SERAMİK 
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LAMİNAT PARKE 
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MıMlıMM Mi
1 Kasım 2015 günü yapılacak olan milletvekili seçimleri nedeniyle 
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerde 

aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.
bıçaklı yaralama

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YİNE BİZDEN KİMSEYOK
Türkiye, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 

Kasım 2015 günü yeniden genel seçimlere 
gidiyor.

AKP’nin tek başına iktidara gelememesi, 
koalisyona yanaşılmaması, terörü azdırarak 
seçimlerden medet uman bir politika güdül 
mesi sonucu yeniden seçime gidilecek.

Bu yazıyı yazarken, 1 Kasım seçimlerinin 
milletvekili adayları belli olmaya başladı.

Devamı sayfa 4’de

1 Kasım 2015 günü yapılacak olan genel 
seçimlerinde aday olacakların listeleri 
siyasi partilerce İlçe Seçim Kurulu’na 
teslim edilmeye başlandı. Adalat ve 
Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Parti 
si’nin Bursa milletvekili adayları belli 
oldu. Yapılacak seçimlerde, Gemlik’ten 
aday adayı olanların arasında seçilebile 
cek bir yerde kimsenin olmaması dikkat 
çekti. Gemlik’ten aday Murat Çakır 17. 
sırada yer aldı. Haberi sayfa 2’de

Dün sabah 
Balıkpazarı’nda 
meydana gelen 
olayda, bir kişi 
kolundan bıçakla 
yaralandı. 
Öğrenildiğine 
göre, Uğur C. adlı 
şahıs ile Kadem G. 
adlı kişi arasında 
çıkan tartışma 
sonucunda Uğur

C. Kadem G. yi 
kolundan 
bıçakla yaraladı. 
Olaydan sonra 
polis kavga 
edenleri 
gözaltına aldı. 
Şikayetçi 
olunmaması 
üzerine, ifadeleri 
alınan şahıslar 
serbest bırakıldı

Gemlik SGK’dan 
Genel Sağlık 

Sigortası açıklaması

Gemlik Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü 
İbrahim Topçu, genel sağlık sigortası ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Topçu, “Genel 
sağlık sigorta sı primi alacakları yönünden 
de en geç 2.11.2015 tarihine kadar Sosyal 
Güvenlik Merkezlerimize borçların yapılan 
dırılması için başvuruda bulunulması gerek
mektedir. “ dedi. Haberi sayfa 2’de

û «M
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2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 8A GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

AYAŞ 
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2. SINIF 
3. SINIF 
A. SINIF 
5. SINIF 
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7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300

NOT: Ücretlerimize EĞİTİM-ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir.
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AKP «e MHP milletvekili adayları belli oldu
1 Kasım2015 günü 
yapılacak olan mil
letvekili seçimleri 
nedeniyle Adalet ve 
Kalkınma Partisi, 
seçimlerde aday 
listeleri Yüksek 
Seçim Kurulu’na 
teslim etti. 
AKP‘nin Yüksek 
Seçim Kurulu’na 
verilen aday 
listelerinde 
Gemlik’ten 
sıralamada 
seçilebilecek yerde 
kimsenin olmaması 
dikkat çekti.
Bursa milletvekilleri 
sıralamasında Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu birinci 
sıradan yer 
verilirken, eski İç

işleri bakanı Efkan 
Ala ise ikinci sırada 
yer aldı.
Bursa’dan adaylığını 
koyan eski Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik’in sıralamada 
yer almaması ise 
dikkat çekti.
Orhangazi eski 
milletvekili İsmail 
Aydın’ın 5. sıradan 
yeniden aday 
gösterilmesi sürpriz 
olarak karşılandı.
7 Haziran seçim
lerinde milletvekili 
seçilen Hüseyin 
Şahin, Hikmet Su, 
Gürsel Sönmez, 
Yüksel Yeni, Nihat 
Nasır, Halide Edip 
Şahin, Camile Yiğit,

AK PARTİ
Salih Başparmak’ın 
ise sıralamada yer 
almadığı dikkat 
çekti.
Karacabeyli iş adamı 
Önder matlı ise aday 
adayı olmamıştı.
AK Parti, 1 Kasım 
milletvekili genel 
seçimleri için aday 
listesini Yüksek 
Seçim Kurulu’na 
sundu.
AKP BURSA 
MİLLETVEKİLİ 
ADAYLARI

1-Mehmet 
Müezzinoğlu 
2-Efkan Ala 
3-Emine Yavuz 
Gözgeç 
4-Cemalettin Kani 
Torun
5-Hüseyin Şahin 
6-lsmail Aydın 
7-Zekeriya Birkan 
8-Hakan Çavuşoğlu 
9-Bennur Karaburun 
10-Muhammet Müfit 
Aydın 
11-Osman Mestan 
12-Mustafa Esgin

13-Ahmet Kılıç 
14-Cennet Cankıllç 
15-Harun Akın 
16-Bülent Büke 
17-Murat Çakır 
18-Dinçer Akyel

MHP'NİN BURSA 
MİLLETVEKİLİ 
ADAYLARI

Milliyetçi Hareket 
Partisi, 1 Kasım 
2015 günü yapılacak 
Milletvekilliği Genel 
Seçimlerinde MHP'yi 
temsil edecek 
milletvekili adayları 
listesini açıkladı. 
Listede 7 Haziran 
seçimlerindeki 
adayların korunduğu 
görüldü.

MHP BURSA 
MİLLETVEKİLİ 
ADAYLARI: 
1-İsmet 
Büyükataman 
2-Kadir Koçdemir 
3-Tevfik Topçu 
4-Fevzi Zırhlıoğlu 
5-Hasan Toktaş 
6-Ali Hayri Ozan 
7- Mehmet Ali Adak 
8-Güiten Kavut 
Sürücü 
9- Hatice Deniz 
10 Timur Özdemir 
11- Sibel özbudak 
12- Sinan Bozkurt 
13- Engin Er 
14- Yusuf Güney 
15- İnanç Bilgi Çakın 
16- Mehmet yılmaz 
17- Muhammed 
Cihangir Kalkancı 
18- Altan Özakın

Gemlik SGK'dan genel sağlık sigortası açıklaması
Gemlik Sosyal < 
Güvenlik Merkez 
Müdürü İbrahirri 
Topçu, genel sağlık 
sigortası ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu. Genel 
sağlık sigortasının 
tüm vatandaşlarımızı 
ilgilendirdiğini, bu 
konuda yeterli bilgi 
sahibi olunması 
gerektiğini aksi 
halde mağdur duru 
ma düşebileceğini 
belirtti. Topçu 
yaptığı açıklamada; 
“Gelir testi işlemi, 
kişinin çeşitli göster 
geler ışığında mev
cut gelirinin belirlen 

mesidir. Amacı 
ailelerin Genel Sağ 
lık Sigortası primle 
rinin kim tarafından 
ödeneceğini ve ne 
kadar olacağını 
belirlemektir.
GSS 1.1.2012 tarihi 
itibariyle zorunlu 
hale getirilmiş olup; 
Hiçbir Sosyal 
Güvenliği olmayan 
ların, Lise öğrenimi 
gören 20 yaş üstü, 
üniversite öğrenimi 
gören 25 yaş üstü 
öğrencilerin, Zorunlu 
Sigortalılığı sona 
erenlerin bu duruma 
düştükleri tarihten 
itibaren yerleşim

yerlerinin bulunduğu 
yerdeki Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları 
na müracaat ederek 
gelir testi yaptırma 
lan gerekmektedir.

Genel sağlık sigorta 
sı tescili yapıldığı 
halde gelir testine 
hiç başvurmayan 
kişilerin, 30.9.2015 
tarihi mesai bitimine 
kadar yerleşim yeri 

nin bulunduğu yerde 
ki sosyal yardımlaş 
ma ve dayanışma 
vakfına gelir testi 
için başvurmaları 
durumunda genel 
sağlık sigorta tescil
leri, gelir testi sonu 
cuna göre tescil 
başlangıç tarihinden 
itibaren güncellene 
cek ve belirlenen 
gelir seviyesine göre 
primleri tahakkuk 
ettirilecektir. 6552 
sayılı Kanunla 
yapılandırılan Genel 
Sağlık Sigortası 
Borçları için yapılan 
dırma süresi 6 ay 
uzatılmış olup, bu 

süre dolmak üzere 
dir. Bu nedenle 
genel sağlık sigorta 
sı primi alacakları 
yönünden de en 
geç 2.11.2015 
tarihine kadar 
Sosyal Güvenlik 
Merkezlerimize 
borçların 
yapılandırılması 
için başvuruda 
bulunulması gerek 
mettedir. Yapılan 
dırma kapsamında 
GSS prim borçlan 
peşin veya altı, do 
kuz, on iki veya on 
sekiz eşit taksitte 
ödenebilecektir. ” 
dedi.

aytepe
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜYLE 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
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YİNE BİZDEN KİMSEYOK
Listelerde Gemlik’ten aday adayı olan bir 

tek AKP de vardı.
Onlar da Mehmet Kaptan ve Murat Çakır dı.
Murat Çakır’ın 18 kişilik aday sıralamasında 

17. olduğu gözlenirken, Mehmet Kaptan’ın 
listeye giremediği görüldü.

Gemlik 1 Kasım seçimlerinde yine Ankara 
ya bir milletvekili gönderme imkanını 
bulamayacak.

Oysa yanı başımızdaki komşu ilçe 
Orhangazi’den yıllardır milletvekili çıkıyor.

Bu adayların kimliğinden midir, yoksa, 
siyasi partilerin ilçe örgütlerinin zayıflığından 
mıdır?

Bence her ikisinden de..
ANAP döneminde Orhangazi 2 dönem 

milletvekili çıkardı, AKP döneminde ise geçen 
dönem İsmail Aydın milletvekiliydi

1 Kasım seçimlerinde yine seçilecek yere 
yerleştirildi.

Neden Gemlik’ten AKPTı bir aday yok.
Bir kez aday adayı olan çıkmadı dense 

yeridir.
Oysa AKP Gemlik te hem yerel seçimlerde, 

hem de de genel seçimlerde birinci parti oldu.
Gemlikli AKP li adayların neleri eksik.
Yıllarca ilçe başkanlığı vanan, eski genel 

başkanlannâ her kongrede methiye şiirleri 
okuyan Av. Necdet Yılmaz neden aday adayı 
olmadı?

İsmail Aydın ile aynı okuldan mezun oldular
Gemlik İmam hatip okudular, sonra Hukuk 

Fakültesini bitirdiler.
Gemlik nüfus olarak Orhangazi’nin 2 katı.
Ekonomik olarak Orhangazi yi katlar.
Neden siyasi partiler Gemlik’e gerekli 

önemi ve değeri vermiyorlar?
Bunun cevabını siyasiler bulmalı.
Gemlik’in milletvekili çıkarması yine bir 

başka bahara kaldı.
Gemlik Ankara da kendi içinden 

çıkaramadığı milletvekilleriyle temsil edilemez.
Edilseydi, bugüne kadar Gemlik’te çözüle

meyen her konu çözülürdü.
Siyasi partiler afra tafra yapmasınlar, Anka 

ra’ya Gemlik’ten bir temsilci göndersinler.

önceki gün
Ankara’da 
yapılan 200 sivil 
toplum kuruluşu 
nun toplandığı 
‘Teröre hayır 
kardeşliğe evet” 
yürüyüşüne 
Gemlik’ten 
Ticaret Borsası 
Başkanı ve 
Meclis Başkanı da 
katıldı.
10 binlerce kişinin 
Ankara Sıhhıye’de 
Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği’nin 
öncülüğünde 
düzenlenen teröre 
hayır kardeşliğe 
evet yürüyüşüne 
Gemlik ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır ve 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan ile 
Genel Sekreter 
Melih Karbay da 
katıldı.
Yürüyüş öncesi 
Gemlik

TicaretBorsası 
yöneticileri. 
Odalar Borsalar 
Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıkhoğlu 
ile Türkiye 
Barolar Birliği 
Başkanı Metin 
Feyzioğlu ile 
biraraya 
geldiler.

Bayram denetimleri sürüyor

BASKILAR ARTIYOR
İktidarın kendinden olmayanlara karşı 

baskılan seçim öncesi giderek artıyor.
Başta medya organlarına olan saldırılar, 

Cumhuriyet tarihinde görülmedik bir şekilde 
arttı. Neredeyse Abdülhamit dönemini arata
caklar.

Hürriyet Gazetesine AKP Hlerin saldırıları, 
muktedirin ard arda gazetecileri ve 
vatandaşlara “Cumhurbaşkanına hakaret” 
davası açtırması, köşe yazarlannın terörü 
eleştiren yazılan üzerine, davalann açılması, 
gazetelerdeki köşe yazarlannın Ak Sarayı ve 
AKP yi eleştirmesi nedeniyle işlerinden 
kovulmalan, medya organlarına mali ve polis 
baskınlan ürkütücü hal aldı.

AB temsilcileri ve ABD sözcüleri ard arda 
Türkiye nin özgürlüklerden uzaklaştığını ve 
medya üzerinde iktidarın baskı uyguladığını 
sert dille eleştiriyor.

Türkiye nereye gidiyor?
Seçimler öncesi vatandaşlar faşizme doğru 

kayan bir Türkiye’yi bu duruma kimin getirdi 
ğini görmeli ve ona göre sandığa gitmeli. 
Yoksa iş işten geçmiş olacak.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ile İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvan 
cılık Müdürlüğü 
ekiplerinin birlikte 
organize ettiği 
denetimlerde, gıda 
üretimi yapan tüm 
işletmelerin yanı 
sıra, pastane, 
fırınlar, süper mar
ket ve marketler 
elden geçirildi. 
Pastane, fırın ve 
gıda ürünü satan 
tüm işletmelerin 
satış reyonlarının 
yanı sıra üretim 
yapılan bölümlerinin 
de büyük bir 
titizlikle kontrol 
edildiği denetim
lerde, eksiklikler 
konusunda tutanak 
tutulurken, hijyen 
konusunda da 
gerekli uyarılar 
yapıldı.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
Erol Bütün, periyo
dik olarak süren 
dene timlerin, 
Kurban Bayramı 
öncesinde de 
artırıldığına dikkat 
çekerek, Gıda Tarım 
ve Hayvan cılık 
Müdürlüğü ekipleri 
ile birlikte tüm

çabaların ilçe 
halkının daha 
sağlıklı ortamlarda 
üretilen, daha 
sağlıklı gıda madde

eri tüketerek 
bayramı geçirmeleri 
olduğunu söyledi. 
Erol Bütün, 
denetimlerin

bayram süresince 
ve sonrasında 
da devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.

mailto:dri_guler@hotmail.com
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TEŞEKKÜR
DP ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANLARDAN 

MERHUM ADNAN MENDERES VE GÖREVİ BAŞINDA 
ŞEHİT DÜŞEN POLİS VE ASKERLERİMİZ İÇİN 

OKUTTUĞUMUZ MEVLÜDE KATILAN 
TÜM GEMLİK HALKINA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.

DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Ali BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI

TECBÜBEIİ GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL : 0 224 513 13 12

SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİRİNBEN 
SATILIK LÜKS BAİRl 

05353781800

DEVREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.
0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80
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Dünden devam

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (6)
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3.GÜN 
AMSTERDAM (24 
Ağustos-pazartesi)

Sabah kahvaltısının 
sonra Van Gogh 
köyüne doğru yola 
çıkıyoruz. Otoban 
dan gidiyoruz.

Yollar bakımlı ve 
çok düzgün. Yağmur 
çok yağdığı için özel 
asfalt yapılıyormuş, 
diğerinin üç katı 
fiyatına. Sular yolda 
durmuyor, yani 
akıyor ve yola zarar 
vermiyormuş. 
Genelde üç şerit, 
bazen dörde bazen 
de beşe çıktığını 
görüyoruz.

Nerden bakarsanız 
bakın her yön yeşile 
kesmiş. Evler dik 
çatılı, bakımlı, boyalı 
ve tertemiz, insan 
imreniyor. 
Sokaklarda öteberi, 
çöp görmüyorsunuz. 
Caddeler küçük 
meydanlara çıkıyor. 
Bizim köylerimize 
hiç benzemiyor.

Ziya Paşa’nın 
sözleri aklıma 
geliyor: “Diyar-ı 
küfrü gezdim / 
Beldeler keşâneler 
gördüm / Dolaştım 
mülki Islâm’ı / 
Bütün viraneler 
gördüm “İnsan sanki 
kendi ülkesini 
küçümsüyormuş 
gibi bir duyguya 
kapılıyor. Ne yazık ki 
gerçek bu...

Köye yaklaşıyoruz. 
Sabahın serinliğini 
hissediyoruz. Hava 
bulutlu, arada bir 
yağmur çiseliyor. 
Köy sanki kendi 
yalnızlığını yaşıyor. 
Kimseleri pek 
göremiyoruz. 
Dükkânlar kapalı. 
Nedenini soruyoruz 
rehbere. Pazartesi 
saat 13’e kadar bazı 
bölgelerde dükkân

AYRINTI
Erhan İZGİ

lar kapılıdır diyor. 
Pazar gününün 
yorgunluğunu 
çıkarıyorlarmış.

Küçük bir park, 
ağaçlarla çevrelen 
miş, içinde Von 
Gogh’un heykeli ve 
yaptığı resimlerin 
kopyalarından 
örnekler sunulmuş. 
Köyü gezerken 
küçük bir pazar 
kurulduğunu 
gördük. Üzüm, muz, 
elma ve armut türü 
meyveler ağırhktay 
dı. Fiyatlar da çok 
uygundu, herkes 
istediğinden aldı. 
Köyünü tanıdığımız 
sanatçının şimdi de 
kendini tanıyalım.

VAN GOGH: 
Van Gogh, 

sanatıyla hayatı 
birbirinden ayırt 
edilemeyecek kadar 
iç içe olan, çağının 
sanat anlayışını 
altüst ederek 
modern resmin 
gerçek anlamda 
kurulmasına 
öncülük eden büyük 
ressamdır.

Van Gogh, 30 Mart 
1853'de Hollanda'da, 
Brenda'nın güneyin 
deki Groot-Zundert 
köyünde doğmuş. 
Babası yoksul bir 
köy papazı, annesi 
Cornelia ise bir çiftçi 
kızıdır. Ailenin Van 
Gogh'tan başka beş 
çocukları daha 
vardır.

Hayatı sıkıntı ve 
mutsuzluklarla 
geçen sanatçı, pek 
çok işe girmiş 
olmasına karşın 
aradığını bulamamış, 
sonunda resim 
yapmaya karar 
vermiş. Aşk 
konusunda da işi 
yaver gitmemiş, hep 
hayal kırıklıkları 
yaşamış. Bütün 
mutsuzluklarına 
karşın kendini resim 
sanatına adamış. 
Gerçekten verdiği 
uğraşlar ve yaptığı 
eserlerle modern 
resmin temsilcilerin 
den biri olmuş. 
Amsterdam’da adına 
bir müze kurulmuş 
tur. Genç yaşta 
hayata veda eden 
sanatçı ruhi 
bunalımlar da 
yaşamıştır. 
Rahatsızlığı 
nedeniyle son 
günlerinde renkleri 
sarı görmeye 
başlamış ve 
tablolarında sarı 
renk egemen 
olmuştur. Sanatçı 
hayatına intihar 
ederek son 
vermiştir. En üzücü 
yanı sağlığında tek 
bir tablo bile 
satamamış 
olmasıdır. Öldükten 
sonra eserleri para 
etmiş bundan da 
kardeşi yararlan 
mıştır.

Devamı var....

,?<1

__
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। Ailemize katılmak ister misiniz?

SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurulannızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI 
(f >444 61 62 
V V J ister çrt, istir PİJMJŞ

HIZLİ LFZ2XT KAPINIZDA

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

www.kofteciyusuf.com

Suriyelilere 
7,6 milyar 
dolar 
harcadıkl
Başbakan
Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, 
Suriyeliler için 7,6 
milyar dolar harca 
dıklarını açıkladı. 
Başbakan Yardım 
cısı ve Hükümet 
Sözcüsü Numan 
Kurtulmuş, 
Türkiye'de şu 
anda 2,2 milyon 
Suriyelinin 
bulunduğunu ve 
bu Suriyeliler için 
harcanan tutarın 
7,6 milyar dolara 
ulaştığını açıkladı. 
Ankara'da 
düzenlenen Suriye 
Koordinasyon 
Toplantısı'nda 
açıklamalarda 
bulunan Kurtulmuş, 
son aylarda ve 
haftalarda çok 
sayıda mültecinin 
Avrupa ülkelerine 
Akdeniz ve Ege'den 
botlarla ulaşmaya 
çalıştığını ve bu 
sırada çok sayıda 
kişinin de hayatını 
kaybettiğini belirtildi.

FORKLİFTÇİ
Gemlik’te ikamet eden, askerlikle ilişiği 

olmayan forklift operatörü aranıyor.
ŞOFÖR

Gemlik veya Orhangazi’de ikamet eden 
askerlikle ilişiği olmayan Kamyon veya 

Çekici şoförü aranıyor.

Tel: 514 00 60
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

K ULAŞIM

R
Pamukkole ®12 00 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Papasua Akmla Seyahat 814 «3 62
METRO 013 12 12
Aydın Turizm ®1 3 20 77
SOser Turizm 312 1O 72
Kanbarogiu-Esaday 514 48 4»
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 S3

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

H HASTANELER

B
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 bq e®

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKl 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

1 
G

C

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94

İl Akcan Petrol 913 1O 7O
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 4S
Beyza Petrol 013 O1 03

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAMS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 5 İ3 35 95

Gemlik KErfez
G E M LI K'İN İLK GÜNLÜK »İYAŞİ GAZETESİ_______

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI: 5278 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Karânöıa: WıW 

16:15-»2Û:45. 
dabbe 6:11:00-14:00-

guruldayan Jpler: 
11:30-13 j)45:30- 

17:»00...

5133321

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


rY> 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 ADLÎYE BİNASI ALTI YENİ PAZAR CAD. NO : 98 

ÜRÜNLERİ Tel : 0 224 514 3164 FAX: 0 224 513 90 41 - GEMLİK

IM İ LT

^JDÜĞÜN

Pasta -Meşrubat-Çerez

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

www.gemlikmilton.com 
facebook/miltondugun 

plus.google.com/miltondugun 

Hükümet Konaği karşisi 
Tel: 513 10 71 GEMLİK

20irJnîı
Piyanist +Dî Performans
Saten Sandalye Giydirme REZERVASYONLARIMIZ Bİb
Nikah Masası - Volkan yösterisi BAŞLAMIŞTIR KFT

İnternetten Cnnh fyipn- Sahne - Işıkgösterisi
Servis ve ekipmanlar - Sürpriz gösteriler

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


EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Özel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

. 5+1 Dubleks Daireler

W .Üt
MrVÇZ YON YAPI 

~ www.vizyotikd.corn '/Z 
022A 512 13 14

GemlikK^rfez CIO»»

FATURA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI • REKLAM - MADALYA • KUPA • PLAKET

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Hayvan Pazarında küçük ve büyükbaş hayvan satışlarında son günler

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

■uuınBi Kurbankesim
yerleri belli oldu

Güne Bakış
Küçükbaş hayvanların canlı fiyatları 

500 liradan 1500 liraya, büyükbaş 
hayvanların fiyatları ise 6 bin liradan 

10 bin liraya kadar artıyor.
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BAYRAMA DOĞRU...
Günler öyle hızlı geçiyor ki, şaşırıyorum.
Zaman su gibi akıyor..
Güneşli bir pazar günü keyfini sürmeyi 

beklerken, belediye anonslarından gelen 
ölüm haberleri keyfin içine ediyor.

Çocukluğum ve gençlik yıllanm Balık 
pazarı 1 Nolu Cadde’de geçti.

Evimiz eski bir rum eviydi.
3.5 metre genişliğinde, 16 metre 

derinliğindeydi... Devamı sayfa 4’de

Kurban Bayramı1ha sayılı günler kala Çevre yolu 
kenarındaki Hayvan Pazan’nda kurbanlık satışla 
n sürüyor. Yurdun değişik yerlerinden getirilen 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcı bekler 
ken, her kesimin bütçesine göre kurbanlık hay 
van bulunabileceği belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Kurban bayramı 
nedeniyle kurbanlık 
hayvan kesiminin 
kolaylaştırılması ive 
alınacak önlemleri 
görüşmek üzere 
toplanan Kurban 
Hizmetleri Komisyo 
nu kurban kesilecek 
yerleri belirledi. 
Yapılan açıklamada, 
kurban kesim yerleri 
ni dışında hayvan 
kesilmemesi istendi. 
24 Eylül günü başla 
yacak olan kurban 
bayramı nedeniyle 
ücretsiz kurban ke 
sim yerleri şöyle 
belirlendi: a) Küçük 
kumla Mahallesi Eski 
Mezbahanesi 
b)Umurbey Mahallesi 
Eski Mezbahanesi 
c) Pazaryeri (Lale

Kemal İlköğretim 
Yanı) d-) Ayşe Ziver 
Karataş Camii inşaatı 
üzerindeki alan (414 
nolu sokak trafo yanı 
kesimi ücretsiz olup 
kasaplarını kurban 
kesen vatandaşları 
mız tarafından temin 
edilecektir.
Ayrıca Fatih Talebe 
Yurdu Bahçesi ve 
Burak Oto Yıkama 
yeri Orhangazi Cad 
desi Hürriyet Sokak 
ta kesim yapılacak. 
Lüzumlu telefon 
numaralan Müftü 
lük:513 13 84 Bele 
diye:513 45 21 Zabı 
ta:51345 21 (1514- 
1515 dahili) Veteri 
ner:513 45 21(1130 
dahili) Emniyet:513 
18 79 Ambulans:112

http://www.vizyotikd.corn
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
NEREDE KALMIŞTIK...

Güzel ülkemiz ılık bir sonbahar yaşıyor...
Farkında mıyız?
Değiliz...
Çünkü her gün ölüm haberleriyle 

sarsılıyoruz.
Ateşler içinde kavruluyoruz.

Sizlerle yazışmayalı neredeyse bir yıl oldu.
En son yazışmamızda “açılım ha” demişiz 

ve o günlerde Yüksekova’ya düşen ateşten 
ve yanan yüreklerden söz etmişiz.

Ne ki bugün de değişen bir şey yok.
Adına “açılım süreci” denilen ve aslında 

sadece bir kişinin “siyasal menfaatlerini” 
önceleyen girişim o kişi tarafından 
“buzdolabına” konulunca;

Her gün ülkenin dört bir yanına düşerek 
umutları karartan, hayalleri yıkan ateş.

Geride bırakılan dul kadınlar, yetim 
evlatlar, canından can koparılan analar 
babalar, bacılar, kardeşler, nişanlılar, 
yavuklular...

Daha sonra;
Boşluğu fırsat bilenlerin “özerklik” 

kalkışmalan, yaşam alanlarını cehenneme 
dönüştürme girişimleri...

O kadarla da kalmıyor...
Damarlar kesiliyor.Nefes boruları tıkanıyor.
Basın özgürlüğü,
Can ve mal güvenliği, 
Kişi hak ve özgürlükleri, 
Ekonomi, 
Sağlık, 
Dış politika, 
Eğitim bilerek ve bilinçli olarak daha da 

geriletiliyor.
Yetmiyor.
Gazete binaları basılıyor.
Gazeteciler ölümle tehdit ediliyor.
Bitmedi dahası var...*****
Ülkemizin güvenliğini tehdit eden yeni 

düşmanlar türetiliyor kötü dış politikalarla...
Sınırlar delik deşik.
Suriye’de yanan ateşten kaçanlar... Irak’ta 

bunalanlar...
Önce bizim topraklara sığınıyorlar...
Sonra...
Umuda koşarlarken;
Kimi gömülüyor Ege’nin serin sularına...
Kiminin cansız bedenleri vuruyor kör 

karanlıklarda sıcak kumsallara...
İki seçenekten birisi;
Ölüm ve özgürlük...
Bahtında ne varsa! *****
Demem o ki;
“Neresinden tutsan elinde kalıyor” 

biçiminde tanımlanacak bir yönetememe 
durumu...

Ve toz, duman, ateş, barut içinde seçime 
sürüklenen bir Türkiye...

Kişisel kaygılar... Ama daha çok da” 
hesap verme korkusu” nun egemen olduğu 
bir halet-i ruhiye...

Ülkeyi ters yüz ediyor.
Taşları bağlıyor yaratıkları serbest 

bırakıyor.
EWfte'Ki devran'oöyıe dönmez.
Kötülüklerin, aymazlıkların, iş bilmezlik

lerin de sonu gelecek.
Harabiyet had safhada dahi olsa çözüm 

için umut hep vardır.
Güzel ülkemizin demokrasiyi, kul hakkını, 

özgürlüğü, sevgiyi, ayrımsız yaşamayı 
içselleştirmiş sağduyulu evlatları ülkenin 
üzerine çöken karabasanı söküp atmayı 
başaracaktır.

Ve bunun için de 1 Kasım’da önüne 
konulan sandık önemli bir seçenektir.

BYEGM

Hayvan Pazarında küçük ve büyük baş hayvan satışlarında son günler

miMUHM 01 BEKLİYOR
Küçükbaş hayvanların canlı fiyatları 500 liradan 
1500 liraya, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 

6 bin liradan 10 bin liraya kadar artıyor.
Perşembe günü 
başlayacak olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle dini 
sorumluluklarını 
yerine getirmek 
isteyenler için 
ilçemizde kurulan 
hayvan pazarında 
satışlar sürüyor. 
Bu yılda Erzurum, 
Ağrı, Kars, Giresun, 
Orhaneli, Afyon, 
Eskişehir gibi 
yurdun değişik 
•yÖTe'ıcVıTıv.'&T, 
Gemlik’e getirilen 
küçük ve büyükbaş 
hayvanların satışı 
Çarşı Deresi’nin 
Çevre Yolunu 
kenarında kurulan 
hayvan pazarında 
devam ediyor.

FİATLAR YÜKSEK

Hayvan Pazarı’nda 
satışa sunulan 
küçükbaş koç 
fiyatları bu yıl 500 
ılîciuciıı fJiATilrayer 
kadar alıcı buluyor. 
Büyükbaş hayvan 
fiyatları da hayvanın 
bakımına ve büyük 
lüğüne göre 6 bin 
liradan 10 bin 
liraya kadar 
yükselebiliyor. 
Bu yıl Gemlik 
Hayvan Pazarına 
gelen hayvanların 
her kesimin alım 
gücüne göre 
bulmak mümkün. 
Gemlikli küçük baş 
hayvan satıcısı 
Ulukoç Damızlık 
İşletmesi sahibi 
Ahmet Coşkun, 
satışlardan çok 
memnun olduğunu, 
bayrama 3 gün kala 
satışa sunduğu 
hayvanların tamamı 
mn satıldığını 
söyledi.
Ahmet Coşkun,

Orhaneli’nde 
kurduğu çiftliğinde 
özel beslenme 
kurbanlık hayvan 
yetiştirdiğini, satışa 
hazırladığı 
hayvanların bir 
bölümünün pazara

getirmeden çiftlikte 
sattığını söyledi. 
Perşembe günü 
kutlanacak olan 
Kurban Bayramı 
hazırlıkları sürerken, 
kamu kurumlarında 
bayram tatilinin

uzatılması, 
emekli maaşlarının 
bayram öncesi 
verilmeye başlan 
ması, piyasada 
hareketlenmelere 
yol açtığı 
gözleniyor.

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Aracın Motoru Yola Fırladı: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde, aniden 
önüne çıkan köpeğe 
çarpmamak için 
direksiyonu kıran 
sürücünün 
kontrolden çıkan 
hafif ticari araç

bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
motoru yola fırlayan 
aracın sürücüsü 
yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara 
karayolu üzeri 
Kalburt mevkiinde

meydana geldi. 
İnegöl'den Bursa 
yönüne giden Recep 
Mert Demirkakan 
yönetimindeki 34 LL 
3468 plakalı hafif 
ticari aracın önüne 
aniden köpek fırladı.

Köpeğe çarpmamak 
için direksiyonu 
kıran Demirkalan'ın 
aracı, kontrolden 
çıkarak yol 
kenarındaki 
bariyerlere çarparak 
durdu. Çarpmanın

etkisi ile aracın 
motoru yerinden 
fırlayarak, 
karşı şeride 
yuvarlandı.
Kazada yaralanan 
hafif ticari araç 
sürücüsü Recep

Mert Demirkakan, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

Emanet Kamyonetle Alt Geçitte Sıkıştı
Bursa’da bir kişi, 
emanet aldığı 
kamyonetle alt 
geçitte sıkıştı. 
Bursa'da bir kişi, 
emanet aldığı 
kamyonetle alt 
geçitte sıkıştı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı alt 
geçinde meydana 
geldi. Edinilen

bilgiye göre, ismi 
öğrenilemeyen 
sürücü, 16 VK 
368 plakalı kam 
yonetiyle seyir 
halindeyken alt 
geçidin yüksekliğini 
hesaplayamadı. 
Kamyonetiyle alt 
geçitten geçmek 
isteyen sürücü, 
aracın kasası yüksek 
gelince sıkıştı.

Kamyonet uzun 
çabalarla alt 
geçitten çıkarıldı. 
Kamyonetin 
sıkışması üzerine 
alt geçitten trafik 
akışı tek taraflı 
sağlanırken, aracın 
tavan kısmında 
maddi hasar 
meydana geldi. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

Trafo Patlaması Korkuttu MlMlMİİ
Bursa’da özel bir 
hastanenin 
bitişiğindeki trafoda 
ardı ardına meydana 
gelen patlamalar 
korkuya yol açtı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Cumhuriyet Caddesi 
ile Çancılar Caddesi 
bitişiğinde bir trafo 
da meydan geldi. 
Saat 14.00 sıraların 
da yaşanan patlama 
özel hastane 
çalışanları başta 
olmak üzere cadde 
üzerindeki esnafı 
sokağa döktü.

Dumanlar arasında 
ardı ardına meydana 
gelen patlamalar 
korkuyla takip edil
di. Polis, çevrede 
güvenlik önlemi

alarak vatandaşları 
uzaklaştırmaya 
çalıştı. Bölgeye 
sevk edilen itfaiye 
ekipleri yangına 
müdahale etti.

Cadde esnafı, trafo
da geçen sene de 
benzer patlamalar 
yaşandığını 
belirterek tepki 
gösterdi.
Vatandaşlar şunları 
dile getirdi: “Ses 
nedeniyle buraya 
geldik. Geçen sene 
de böyle oldu. Bu 
yol yapılırken de 
böyle oldu. Birkaç 
seferdir böyle 
oluyor. Yazık günah 
Çancılar Esnafına, 
elektrikler gitti, 
hiçbir şey , 
çalışmıyor.” ;

Bursa'da hüsumetli 
iki kişi arasında 
çıkan kavgada 
silahla vurulan kişi 
hayatını kaybetti. 
Olay, Yeniköy 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
aralarında Husumet 
bulunan Yaşar K. 
(47) ile Mustafa Atan 
(52), koyun 
otlatırken arazide 
karşılaştı, Daha . 
önceden bekçi 
köpeklerinin kavgası 
yüzünden aralarının 
açık olduğu4 

belirtilen iki kişi 
burada tartıştır ?■ 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesiyle Yaşar 
K., silahıyla Atan'ı 
ağır yaraladı.
Yenişehir Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Atan, tüm 
müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Mustafa Atan'ın AK 
Parti Yenişehir İlçe 
Yönetim Kurulu ve 
Yenişehir Ziraat 
Odası Yc letim 
Kurulu Ü\ si olduğu 
belirtildi

ET MANGAL 
CAFE 

KAHVALTI

YENİYÜZÛYJ.E 

ÇOK YAKINCA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

rayRAMA DOĞRU...
Arka tarafından 3 metre genişliğinde bir 

bahçemiz vardı.
Annem burada toprak fıçılar içinde muşmula 

turşusu kurar, salça yapardı.
Bahçenin bir köşesine yaptığım küçük 

kümeste horuz ve tavuklar besledim.
Denizli horozumu hiç unutmam.
Tavuklann yumurtlarken bağırmasından 

sonra folluğa bıraktığı sıcak yumurtaları 
toplamaktan büyük keyif alırdım.

Evimiz 3 katlıydı.
Girişteki küçücük bir odada 5 kardeş 

büyüdük. Orta katın caddeye bakan odası Misafir 
Odamızdı.

Lacivert kadife kaplı koltuklarımız, yerde 
annemin övünerek sözünü ettiği İsparta nalımız 
ve tığla örülen el işi perdelerimizi bu odanın 
demirbaşlarıydı..

Misafir Odamızın arka tarafında, bahçeye 
bakan bölümde ise Misafir Yatak Odası vardı.

Bu iki odaya girmek bize yasaktı.
Misafir Yatak Odası’nda annemin ceviz 

gardırobu bulunurdu.
Bahçeye bakan kısımda, dışı kadifeden kaplı, 

içi saman dolu yastıklar sekiyi süslerdi.
Bu odanın pencereleri, Bakkal Remzi 

Amcanın evinin arka odasına bakardı.
Misafir yatak odasının üstündeki oda ise 

Annem ile babamın yatak odasıydı.
Bu odada ceviz ağacından yapılmış çeyiz 

sandığı, küçük bir çekmece// komidin, yine 
pencereler önünde seki ve pirinçten yapılmış, 
üzerine çıktığımızda gıcır, gıcır öten tel gergili 
yatak bulunurdu.

Ahşap tavandan sarkan iplerin içine konan 
düz tahtanın üzerine kış hazırlığı olarak mahalle 
deki kadınlann yaptıkları yufkalar bohçalanırdı.

Caddeye doğru olan oda ise 5 kardeşin yatak 
odasıydı. Yatak Odasının önünde dar bir 
balkonumuz vardı.

Hasan Bekçelerin evinin üst katındaki odaya 
bakardı bu balkon.

Bu oda o günlerde hukuk öğrencisi olan Ayla 
Ablanın odasıydı.

Babamla annemin yatak odası ile bizim yatak 
odası arasındaki koridorda da bir komidin vardı. 
Üzerinde antik bir aynası olan.

Yanında ise Kumla daki bahçelerimizden 
toplanan elma, armut şerıııraı.

Küfe, küfe gelen elmalar gelirdi bahçelerde.
Kimi efek yapılır duvarlaasılırdı.
Bu efmaıarı satamadığımız için konu 

komşuya dağıtılır, kış aylarında ise evde yenirdi.
Her gün çürüyen elmaları annem bir kovaya 

doldurularak atardı.
Evin arka bahçesinde kurban bayramı öncesi 

alınan koça, birkaç gün baKaraiK.
Koçun melemesi bizim çok hoşumuza gider 

ona Balıkpazarı’ndan aldığımız yoncayı 
yedirirdik.

Kurban Bayramı’nda babamla Balıkpazarı 
camiinde üst katta bayram namazı kılardım.

Herkes ne yapıyorsa ben onları taklit ederek 
namazı bitirirdim.

Sonra eve gelesiye kadar herkesle bayramla 
şırdık.

Namazdan sonra babam sözleştiği kasabı 
getirirdi.

Kurban erken kesilirse kavurma da erken 
yenirdi.

Kasap geldiğinde arka bahçede kesim faslı 
başlardı. Dualar edilir, kasaba vekalet verilir 
koyun kesilirken, biz kardeşimle ağlardık.

Kurban bayramı telaşlı bir bayramdı.

umalı msıtıılsl mı
4 gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle 
vatandaşlar 
alışverişlerine erken 
başladı.
24 - 27 Eylül günleri 
arasında kutlanacak 
olan Kurban 
Bayramı heyecanı 
vatandaşı sardı. 
Kurbanlık hayvan 
almak isteyenler 
Hayvan Pazarına 
giderek kesekleri 
kurbanlığı 
beğenirlerken, 
gıda maddeleri 
ve giysi alacaklar 
ve okul alışverişi 

için alışveriş 
mağazalarına akın 
ediyorlar. 
İlçemizin en 
büyük Alışveriş 
Mağazası 
Özdilek Gemlik 
Mağazasında 
dün araç park 
edecek yer 
kalmadı.
Binlerce tüketici 
mağazaya akın 
ederek, bayram 
ihtiyaçlarını 
sağladılar.
Büyük alışverişi 
mağazalarının 
girişlerine çikolata 
ve şekerleme 
reyonları yerleştiri 
lirken, tatlı 
bölümlerinde de 
büyük hareketlilik 
yaşandı. 
Dün ilçemizde 
alışveriş 
yapılan en 
hareketli yerle 
rinden biri de 
LC Waikiki 
Konfeksiyon 
mağazasıydı. 
Alışverişlerin 
arife gününü 
kadar sürmesi 
bekleniyor.

TECRÜBE» GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBEÎ-I 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL : O 224 513 13 12
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi
Profesyonel Turist Rehberi

TÜRK DENİZCİLİĞİNİN KALBİ GEMLİK’E BİR DENİZCİLİK MÜZESİ 
İSTEYENİN BİR YÜZÜ VERMEYENİN İKİ YÜZÜ KARA

Tarihi M. O 12.yy 
kadar uzanan bir 
İlçede yaşıyoruz. 
İlçemiz ismini 
birçoğumuzun bildiği 
gibi 1087 yılında 
Selçuklu Kumandanı 
Ebul Kasım'ın Gemlik 
Körfezi’nde bir 
donanma yaptırması 
ile ‘Gemilik* 
sözcüğünden almıştır. 
Gemlik,’Gemilerin 
yanaştığı ve üretildiği 
yer” anlamına 
gelmektedir.

Peki, ilçemizdeki 
limanlar ve denizcilik 
eğitimi veren okullar 
haricinde ilçemiz 
denizciliğe ne kadar 
yakın. Bu soruyu 
sorarken niyetim 
ilçemizdeki denizci 
liğin kalitesini, 
yapılan işlem hacmini 

veya getirisini 
sorgulamak değil. 
Gemlik’te yaşayan 
insanlar denizle veya 
denizcilikle ne kadar 
iç içe. Denizi ve 
denizciliği ne kadar 
tanıyor? Ülkemizin 
tüm kıyılarını gezmiş 
bir vatandaş olarak 
şunu söyleye bilirim. 
İlçemiz maalesef 
denize bu kadar yakın 
olup denizden ve 
denizcilikten uzak 
kalmayı başarabilmiş 
ender yerleşim 
yerlerinden biri.

İlçemizde denizi ve 
denizciliği sevdirmek 
adına bir müze 
kurulsa sizce nasıl 
olur? İlçemizin köyleri 
ile birlikte OsmanlI 
Dönemi’nde 5000 
gemi küreği yapıp 

bunun büyük kısmını 
İstanbul’a ve diğer 
şehirlere satan bir ilçe 
olduğunu düşünürsek 
bu fikri hayata 
geçirmenin çokta zor 
olmadığını göreceğiz. 
Yeter ki hayal edelim 
ve bunu gerçekleşti 
recek cesarete ve 
isteğe sahip olalım.

İlçemiz sınırlarında 
uygun bir koya veya 
karada uygun bir 
alana Gemlik 
Denizcilik Müzesi’ni 
inşa etsek ilgi görmez 
mi? Çok mu ütopik 
bir düşünce olur. 
İlçemizde bu müzenin 
alt yapısını 
hazırlayacak eğitim 
kuramlarımız var. 
Limancılıkta deneyim 
sahibi birçok beyaz 
yaka ve mavi yaka 

çalışanımız var. 
Sayıları her gün artan 
müteahhitlerimiz var. 
Geçimini balıkçılıktan, 
denizden sağlayan 
birçok balıkçımız ve 
denizcimiz var.
Kumla, Narlı, 
Kurşunlu gibi böyle 
bir müzeye ev 
sahipliği yapabilecek 
ulaşımı kolay 
köylerimiz var.

Bakınız yanı 
başımızda İznik’te 
ülkemizin en büyük 
sualtı arkeoloji 
müzelerinden biri 
yapılacak. Bu müze 
bittikten sonra 
Dünya’daki en 
modern sualtı arke
oloji müzelerin den 
biri olacak. İlçe olarak 
biz niye yapamayalım.

Öyle bir. müze 

yapalım ki, öğrenci 
kardeşlerimiz burada 
denizi ve denizciliği 
sevsin. Gemlikli 
ressamlar deniz ve 
denizcilik üzerine 
tablolar yapsın ve 
burada zaman zaman 
eserleri sergilensin. 
Vatandaşlarımız 
aileleriyle gelip bu 
müze bahçesinde 
çaylarını içsinler, 
kitaplarını, 
gazetelerini 
okusunlar. OsmanlI 
Dönemi’nden bu yana 
gemi yapımında 
kullanılan malzemeleri 
incelesinler, onlara 
dokunabilsinler. Deniz 
Kuvvetleri 
Komutanlığından 
veya ülkemizdeki 
diğer deniz 
müzelerinden fikri ve 
operasyonel destek 
alınsın.

İlçemizde üretim 
tesisi olan 
holdinglerden maddi 
destek sağlansın. 
Hatta, destekleri 
ölçüsünde müzeye 
isimleri verirsin.

Özellikle Deniz 
Kuvvetleri Komutanlı 
ğı’nın bu tip projelere 
çok sıcak baktığını ~ 
biliyorum.

Ayrıca, ülkemizin 
önde gelen iş 
adamlarının da denize 
ve denizciliğe olan 
aşkını bilmeyen 
yoktur. Hatta ve hatta 
bu iş adamlarımızdan 
bazılarının hayata 
geçirdikleri özel 
müzeleri dahi vardır. 
Herkes kimlerden 
bahsettiğimi 
anlamıştır. Tabi ki, 
Rahmi Koç ve Lucien 
Arkas. Bu iş 
adamlarından Rahmi 
Koç’un ülkemizde 
halihazırda birçok 
modern müzesi 
bulunmaktadır. Bugün 
İstanbul, Ankara, 
Bursa veya Ayvalık 
Cunda Adası’na 
giderseniz bu 
müzelerin örneklerini 
görebilirsiniz. Acaba, 
bu iş adamlarımıza 
gidip ilçemize bir 
denizcilik müzesi yap
mak için destekleri 
istense sonuç ne 
olur? Cümlelerimi 
atalarımızın çok 
anlamlı iki sözü ile 
bitirmek isterim;

İSTEYENİN BİR 
YÜZÜ VERMEYENİN 
İKİ YÜZÜ KARA...

EL ÖPMEKLE 
DUDAK AŞINMAZ...

I 
I 
I
I 
I Ailemize katılmak ister misiniz?

ili ft illi il Ml'lı tılrt

İznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyûk-Bozûyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurulannızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendt motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

ffAİÖîVPS
’ Hllll IfZZII KAPIMIIOA

www.kofteclyusuf.com

Açıköğretim 
öğrencileri dahil, 
yaklaşık 18 milyon 
öğrenci ve 900 bin 
öğretmen 28 Eylül 
Pazartesi yeni 
eğitim öğretim 
yılına başlayacak. 
Yeni eğitim öğretim 
maratonu, 17 
Haziran 2016'ya 
kadar sürecek. 
Eğitim-öğretim yılı, 
Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı'nın 
Ankara'da bir 
okulda katılacağı 
törenle başlayacak. 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılında açık 
öğretim öğrencileri 
dahil, örgün 
eğitimde resmi ve 
özel okullarda 
yaklaşık 18 milyon 
öğrenci ders başı 
yapacak. Resmi ve 
özel okullarda 
yaklaşık 600 bin 
derslikte, yöneticiler

de dahil olmak 
üzere 900 bin 794 
öğretmen eğitim 
verecek. 1 milyonu 
aşkın çocuk ilkoku 
la başlayacak 
Bu yıl yaklaşık 1 
milyon 136 bin 
öğrencinin ilkokul 
birinci sınıfa, 
yaklaşık 1 milyon 
200 bin öğrencinin 
de okul öncesi 
eğitim kuramlarında 
okula başlaması 
bekleniyor.
Okul öncesi, ilkokul 
birinci sınıf, 
ortaokul ve imam 
hatip ortaokullarının 
beşinci sınıfların 
daki öğrencilerin 
eğitim ve öğretime 
uyum programları 
da okulların açıldığı 
ilk hafta içinde 
eğitim öğretim 
süreciyle birlikte 
gerçekleş tirilecek. 
MEB'in çalışma

takvimine göre, bir
inci kanaat dönemi 
28 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak ve 
22 Ocak 2016 Cuma 
günü sona erecek. 
Yarı yıl tatili, 25 
Ocak-5 Şubat 
2016'da yapılacak. 
İkinci kanaat 
dönemi, 8 Şubat 
2016 Pazartesi günü 
başlayacak ve 17 
Haziran 2016 Cuma 
günü sona erecek. 
2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılı ise 19 
Eylül 2016 Pazartesi 
günü başlayacak. 
Destekleme kursları 
Bakanlık tarafından 
öğrenci ve mezunlar 
için ücretsiz 
açılacak destekleme 
ve yetiştirme 
kurslarına 
başvurular r 21 
Eylül Paza* îsi'den 
itibaren ka juI 
edilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteclyusuf.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİKSPOR YENİLGİYLE BAŞLADI

Seyfettin ŞEKERSÖZ kurmaya başladı.

Bölgesel Amatör 
Liginin yeni takımı 
Gemlikspor çıktığı 
ilk maçta ilk yarısını 
daha atak oynadığı 
karşılaşmanın ikinci 
yarısında kalesinde 
gördüğü golle saha 
dan 1-0 yenik ayrıldı. 
Sahasının onarımda 
olması nedeniyle 
maçlarını Nilüfer 
Sanayi içindeki 
Büyükşehir Yeşil 
Bursa stadında 
oynayan kırmızı 
beyazlılarda sahanın 
uzaklığı nedeniyle 
taraftarın azlığı 
dikkat çekti.
BAL Ligi 11 grupta 
oynanan sezonun ilk 
maçında yaşadığı 
maddi kriz nedeniyle 
son anda takım 
oluşturarak liglere 
katılan Gemlikspor 
maçın başlama 
vuruşuyla birlikte 
tecrübeli rakibi 
Altinova Belediye 
spor kalesinde gol 
arayan kırmızı 
beyazlılar kanatları 
iyi kullanamayınca 
pozisyonlardan 
faydalanamadı. 
İlk 15 dakikada 
rakibine atak şansı 
dahi tanımayan 
Gemlikspor karşısın 
da BAL ligi tecrübesi 
olan Altinova 
Belediyespor 
oyunda dengeyi

Dakikalar 19’u 
gösterirken ilk 
organize atağında 
kullanılan faul 
atışında Altinova 
Belediyespor karam 
boldan gol çıkarama 
dı. Uzun toplarda 
kaptan Abdullah’ın 
indirdiği toplarda 
son vuruşları 
yapamayan Gemlik 
spor Altınova’nın 
geliştirdiği uzun 
toplarla kalesinde 
tehlikeler yaşamaya 
başladı.
35. dakikada soldan 
gelişen Altınovaspor 
atağında kaleye, ge 
len sert şutu Rıdvan 
kafa ile keserek golü 
önledi ve ilk yarı 
golsüz kapandı.
ikinci yarıya Altın.ova 
Belediyespor daha 
atak başladı. 46. 
dakikada mutlak 
pozisyonda Altinova 
spor golü bula
mazken 53. dakikada 
Gemlikspor kalecisi 
Caner Ali’nin sert 
şutunda topu korne 
re çelerek gole izin 
vermedi. 
54. dakikada 
Burak’ın yakaladığı 
pozisyonda öne 
geçme fırsatını 
değerlendiremeyen 
Gemlikspor 63. daki 
kada yenik duruma 
düştü. Uzun pası 
kovalayan Oğul 
can’ın kaleye kestiği

topu Caner yatarak 
çeldi ancak yetişen 
Mehmet Can 
takımını deplasman
da 1-0 öne geçiren 
golü kaydetti. 
Golün 3 dakika

sonrasında 66. 
dakikada daha önce 
sarı kartı olan Ufuk 
rakibine sert girince 
ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun

dışında kalarak 
Gemlikspor’u 
sahada 10 kişi 
bıraktı.
On kişi kalmasına 
rağmen beraberlik

için rakip kalede 
gol arayan 
Gemlikspor’da kale 
önlerinde son 
vuruşlarda başarılı 
olunamayınca gol 
gelmedi.
Maçın son anlarına 
kadar beraberlik için 
bastıran Gemlikspor 
golü bulamayınca iyi 
oynamasına rağmen 
ilk maçında sahadan 
1-0 yenik ayrıldı.

SAHA : Yeşil Bursa 
Organize Sahası 
HAKEMLER: 
Ertuğrul Hakan 
Korkmaz 4, Gökhan 
Özyurt 3, Murat 
Güvenli 3, 
GEMLİKSPOR : 
Caner 4, Rıdvan 5, 
İsmail 5, Muharrem 
5t Osman 5t Burak 5, 
Emre 4, (Alparslan 2) 
Abdullah 5, Eray 4, 
(Onur 3) Ufuk 5, 
Selim 5, 
ALTINOVA 
BELEDİYESPOR : 
Mehmet 5, Ferdi 5, 
Gökhan 5, Hakan 5, 
Kudret 5, Ali 5, 
Oğulcan 6, Çağlar 5, 
Utku 4, (Ahmet 2) 
Burak 5, (Cihan 2) 
Mehmet Can 6, 
GOL :
Dk. 63. Mehmet Can 
(Altinova 
Belediyespor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 66.Ufuk 
(Gemlikspor)
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (7)
Cumartesi’den 

devam

KÖLN’E Yolculuk: 
Köln, Almanya’nın 

önemli kentlerinden 
biriymiş. II. Dünya 
Savaşı’nda yerle bir 
edilmiş, fakat kısa 
sürede kendi 
küllerinden yeniden 
doğmuştur. Burada 
Protestanlar 
çoğunluktaymış. 
Luther’in memleketi 
demek doğru olur.

Şöyle bir öykü 
anlatılır: O dönemde 
kilise yani papalık 
çok güçlüdür. Cenne 
ti para karşılığında 
halka satmaktadırlar. 
Luther bir din adamı 
dır, bu durumu bir 
türlü kabul edemez. 
Ben, cehennemi 
satın almak istiyo 
rum der. Önce karşı 
çıkılır, sonra 
onaylanır. 
Cehennemi satın 
alan Luther, 
vatandaşlarına:” 
Artık cenneti satın 
almanıza gerek yok; 
çünkü cehennemi 
ben satın aldım, 
oraya kimseyi 
sokmayacağım, bun
dan sonra rahat 
olun, hepiniz cen
nete gideceksiniz”,

der.
Köln kozmopolit 

bir yapıya sahipmiş, 
bu nedenle şehirde 
çok sayıda yabanci 
var. Türkiye’ye ben
zeyen özellikleri 
görüyoruz. Kente 
pek çok işyeri sahibi 
Türk... Rehberimiz 
kentin merkezindeki 
katedralin önünde 
bizi bırakıyor. En 
büyük caddesini 
gösterip burada 
alışveriş yapabilir 
siniz uyarısında 
bulunuyor.

Ülkenin en eski ve 
geleneksel kenti 
olan Köln, mimari 
yapıları, tarihi ve 
kültürel zenginlik
leriyle bir dünya 
kenti olarak 
bilinmektedir.
Burada en ünlü yapı 
Kölner Dom’dur. 
(Köln Katedrali) 
Grup halinde önce 
katedrali geziyoruz. 
İçersi karınca gibi 
insan kaynıyor. 
Diğer kiliselerde 
gördüklerinizi bura
da da görüyorsunuz.

Kent merkezinde 
bulunan Katedrali 
nin muhteşem bir 
görüntüsü var. Bu 
katedralin içinde kaf
tanlar, heykeller, 

kutsal emanetler ve 
ayin eşyaları yer 
almakta...

Bir tarafta ayin 
yapılmakta bir**.1 
tarafta ziyaretçiler ve 
mum yakanlar... 
Mumlar bir başka 
mumla yakılıyor, 
kesinlikle kibrit ve 
çakmak kullanıl 
mıyor. Böylelikle bir 
süreklilik sağlanmış 
oluyor. Ayine katılan 
kişi sayısı 80-100 
civarında. Burada en 
çok Protestanlar 
varmış. Hollanda’da 
halkın % 42’si 
ataistmiş.

Burada durum 
nedir bilmiyorum; 
fakat Avrupa’da 
kiliseler eskisi gibi 
güçlü değil ve fazla 
itibar da görmüyor.

Kiliseden çıkınca 
kentin en önemli 
caddesini geziyoruz. 
İki yanında dükkan 
lar sıralanmış.

Ne ararsanız bu 
dükânlarda bulabilir 
siniz. Her türlü 
ihtiyacınıza yanıt 
verecek düzeyde...

Cadde sanki bir 
insan seli...

Bazen dar sokaklar 
karşımıza çıkıyor, 
onları da görmeden 
edemiyoruz. Ren

nehri kıyısına inip 
köprüleri, gelip 
geçen gemileri 
seyredip fotoğraf 
çekiyoruz. Dönüşte 
güzel bir meydan ve 
bir tarafta lokanta ve 
kafeler sıralanmış.

Uzaktan “ İstanbul 
döner” yazısını 
görüyoruz. Burası 
Türklere ait bir yer 
deyip giriyo ruz.

Birer döner söylü 
yoruz. Lokantanın 
önünde masalar 
oturup dinlenirken 
çalışanlarla sohbet 
başlıyor... 
Dönerlerin yanına 
isteyen ayran, iste 
yen kola isteyen bira 
söylüyor. Yorgunlu 
ğumuza çok iyi 
geliyor biralar. 
Yemekten sonra 
kenti gezmeye 
devam.. .Almanya’da 
görev yapmış arkada 
şımız Ürer Bey kent 
le ilgili kısa bilgiler 
veriyor. Ren Nehri, 
kentin tam ortasın 
dan geçmekte...

Nehrin her iki 
yakası sekiz 
köprüyle bağlanmış,

bunlardan ikisi 
demiryolu köprüsüy 
müş. Köln, nüfusu 
gibi yüzölçümü 
bakımından da 
Almanya'nın

dördüncü büyük 
şehriymiş.

Gezimizin sonunda 
tekrar Amsterdam’s 
dönüyoruz.

Devamı yarın
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SATILIK ZEYTİNUK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

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 :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

42- yıllık tecrübemiz i(e 
hizmetinizdeyiz....

^ATOAAcilikwnçilk^^

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 • 
’«al Cad. Bora Sok. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel; 0 224 513 96 83 GEMLİK,
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Terör saldırılarının ekonomice ağır ma Wi
Uzmanlar, Terör 
örgütü PKK'nın 
saldırılarında 
ekonomik kaybın 
150 milyon lirayı 
aştığını belirtiyor. 
7 Haziran'daki 
seçimlerin ardından 
artan terör saldırıları 
ekonomiyi de hedef 
aldı. Saldırılarda 
birçok bina, iş yeri, 
araçlar, barajlar ve 
enerji hatları zarar 
gördü.
Terör örgütü PKK, 7 
Haziran seçimlerinin 
ardından 13 baraja 
saldırı düzenledi.
Saldırılarda 171 bina 
ile aralarında 
ambulans, iş 
makinası ve fırların 
da bulunduğu 859 

araç hasar gördü. 
Saldırılar sonrası 
oluşan hasarların 
607'si polis, 423'ü 
jandarma 
bölgesinde 
gerçekleşti.
Terör saldırılarıyla 
89 iş yeri, 82 de 
kamu binası tahrip 
edildi. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde kamu 
yatırımlarını hedef 
alan terör örgütü 
PKK, sağlık, eğitim, 
ulaşım gibi 
hizmetleri de 
engellemeye çalıştı. 
Teröristler, 5 
ambulans, 51 tır ve 
94 kamyona hasar 
verdi. Toplam 70 iş 
makinası ile 5

belediye otobüsü de 
PKK'hların hedefi 
oldu. 328'i polis, 68'i 
de askeri olmak 
üzere toplam 396 
araç, terör saldırıları 
sonucu hasar gördü.

ENERJİ İLETİM 
HATLARINA ZARAR 
VERİLİYOR

Öte yandan bölgede 
faaliyet gösteren

elektrik dağıtım 
şirketlerinin terör 
olayları neticesinde 
yaklaşık 14 milyon 
liralık maddi zarar 
gördüğü bildirildi.

Son bir ay içerisinde 
enerji iletim 
hatlarına yapılan 
saldırılar sonucunda 
da 15 milyon liralık 
maddi zararın ortaya 
çıktığı kaydedildi.

Saldırılar, bölgenin 
turizmini de olumsuz 
etkiledi. Başbakan 
Yardımcısı Cevdet 
Yılmaz, konuya 
ilişkin bölgede 
büyük bir turizm 
potansiyelinin 
bulunduğunu, ancak 
terör eylemleri 
nedeniyle söz 
konusu potansiyelin 
değerlendirilemediği 
ni belirtmişti. Diğer 
taraftan terör 
olayları nedeniyle 
Van'ın Saray 
ilçesindeki İran'a 
açılan gümrük kapısı 
"Kapıköy", Hakkari 
Yüksekova'daki 
"Esendere" ve 
Hakkari

Çukurca'daki 
"Üzümlü" gümrük 
kapıları da geçici 
olarak kapatıldı. 
Değerlendir 
melerde bulunan 
uzmanlar, saldırılar 
sonucunda ortaya 
çıkan ekonomik 
kaybın 150 milyon 
liraya yaklaştığını 
söyledi. Uzmanlar, 
saidırıla rın, 
yatırımların durması, 
bölgede artan 
gerginlik ve para 
piyasalarına etkisi 
de dikkate 
alınınca terörün 
maliyetinin çok 
daha yüksek 
rakamlara 
ulaşacağını ifade 
etti.

Kontör sıttı faturayı tercih ettik
Cep telefonu 
kullanıcıları arasında 
faturalı hattı tercih 
edenlerin sayısı 
giderek artıyor. Son 
bir yılda faturalı hattı 
tercih eden mobil 
abonelerin oranı 
yüzde 42,3'ten yüzde 
46,6'ya yükseldi. 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu 
(BTK) verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'deki 
mobil abonelerin 
yaklaşık yüzde 
53,4'ü ön 
ödemelilerden

oluşuyor. Avrupa 
ülkelerinde ise ön 
ödemeli abone oranı 
ortalama yüzde 39 
seviyelerinde 
bulunuyor. Buna 
karşılık, faturalı hattı 
tercih eden 
abonelerin oranının 
giderek arttığı 
dikkati çekiyor. Son 
bir yılda faturalı 
abonelerin oranı 
yüzde 42,3'ten yüzde 
46,6'ya çıktı.
Faturalı abonelerin 
dağılımında en 
yüksek payı yüzde 
47,1 ile Turkcell

alıyor. Turkcell'i, 
yüzde 28,1 'lik payla 
Vodafone ve yüzde 
24,8 payla Avea 
izliyor. Buna karşılık 
oransal olarak en 
fazla faturalı 
aboneye sahip GSM 
şirketi Avea. Avea 

abonelerinin yüzde 
49,8'i, Turkcell 
abonelerinin yüzde 
46,7'si, Vodafone 
abonelerinin ise 
yüzde 44,1'i faturalı 
hat kullanıyor.
- Abone sayıları 
Bu yılın ikinci üç 

aylık döneminde, 
önceki üç aylık 
döneme göre, 
oransal olarak 
abone sayısını en 
fazla artıran şirket 
Vodafone oldu. 
Bu dönemde 
Vodafone'nun abone 
sayısı yüzde 1,5 
artarak 21,46 milyon 
kişiye, Avea'nın 
yüzde 0,6 artarak 
16,74 milyon 
kişiye yükseldi, 
Turkcell'in abone 
sayısı ise yüzde 0,9 
azalarak 33,97 
milyon kişiye

geriledi.
Son bir yılda abone 
sayıları açısından 
Turkcell'in pazar 
payı yüzde 48,9'dan 
yüzde 47,1'e geriledi, 
Vodafone'un 
pazar payı yüzde 
28,8'den yüzde 
29,7'ye, Avea'nın 
ise 22,3'ten yüzde 
23,2'e yükseldi.
Öte yandan, mobil 
aboneliklerin 
yüzde 90,1'ini 
bireysel, yüzde 
9,9'unu ise kurumsal 
abonelikler 
oluşturuyor.

G 
E 
M 
L
I 
K 
R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

HASTANELER
Devlet Hastanesi 017 34 00
Sahil Dav. Hast 013 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 013 10 0S
Tomokay Tomografi 513 e5 29
Konur Tıp Mrk. 0K 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

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

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

DENİZ OTOdOsB’

__________ OTOBÜS___________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMOAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 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
Akcan Petrol _
MAR-PET o13 ;o 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik KBrfez
OIHLİK’İN İLK 6ÛNLÛK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5279 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstikrar Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Karânâıa: W 

16:15-18:30-20:45.. 
dabbe 6:11:00-14:00- 

17:00-20:00..
gurulda? alplar: 
11:30-1'.30-15:30- 

17:50-20:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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<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 3164 FAX: 0 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
k. DÜĞÜN SALONU

Pasta-Meşrubat-Çerez

Piuanist +Di Performans ZülOylll 
Saten Sandalye Giy dirine REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 

internetten Canlı fyyın- Sahne - işıkgösferisi 
Servis ve ekipmnnlar - Sürprizgösteriler 

www.gemllkmilton.com
Kg TJLura facebook/miltondugun

plus.gootfle.com/mlltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

Off** e Tei : 513 10 71 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZİNİN DENİZLE 
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

http://www.gemllkmilton.com
plus.gootfle.com/mlltondugun
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2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 
ile hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir 

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

Kuruluş: 1973

GemlikK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

PAZAR AÇILMADAN KURBAN KESİMİ YERİ YAPILDI

CIOı»
■■■***!

FATURA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE • TAKVİM ■ KİTAP • DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA - KUPA - PLAKET

istiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 83

■Hininim Bayramtla 
memura 
kotii haber

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BAYRAMA DOĞRU (2)

Dünkü yazımda Kurban bayramlarının 
telaşlı olduğundan söz etmiştim.

Bir de bizim evlerde kurban yaklaşırken, 
aile fertlerinin birinin başına bir kaza 
gelmesinden korkulurdu.

Bunun için annem sık sık dikkatli olun 
diye tembihlerdi her birimizi.

Tabii dini bayramların en önemli 
telaşlanndan biri günler önce evde başlayan 
temizlik faslıydı. Devamı sayfa 4’de

Küçükbaş hayvanlardan 40 lira, büyükbaş 
hayvanlardan 250 lira alınacak

Perşembe günü kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle yapımı devam 
eden kapalı pazar yerinin bir bölümünde kurban kesimi yapılacağı 
açıklandı. Belediyeden yapılan anonsta, Müftülük adına bankaya kesim 
ücreti yatırılıp, zabıtadan sıra alınması istendi. 2’de

Başbakan 
Davutoğlu imzalı 
yönergede, 
Kurban Bayra 
mı’nda çalışacak 
memurlara mesai 
ücreti ödenmeye
cek. Yönergede, 
kimlerin idari 
izinli sayılıp sayıl 
mayacağı da 
amirlerin inisiya 
ti fine b rakı İmiş 
durumda Kurban 
Bayramı nedeniy 
le 9 gün olacak 
bayram tatili, 
başta memurlar 
olmak üzere çalı 
şan kesimin yüzü 
nü güldürdü.9’da

4 Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 8A GEMLİK 

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

anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

AYAŞ 
5 YAŞ 

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300
12.300

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


22 Eylül 2015 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

PAZAR AÇILMADAN KURBAN KESİMİ YERİ YAPILDI

KUMU PflfflB YERİNDE KUBBflH KESİLECEK
Küçükbaş hayvanlardan 40 lira, büyükbaş hayvanlardan 250 lira alınacak

Gemlik Belediye 
si’nden yapılan 
duyuruda, Hürriyet 
Caddesi’nde yapımı 
devam eden Kapalı 
Pazar yerinde 
Kurban kesimi 
yapılacağı 
duyuruldu.
Yapılan açıklama 
da, “Kurban

bayramının birinci 
günü kesim yaptıra 
cak vatandaşların 
küçük baş 
hayvanlar için 40 
lira, büyükbaş 
hayvanlar için 
250 lira Gemlik 
Halk Bankasındaki 
Müftülük Hesa 
bina yatırmaları

gereki yor. 
Kurban kesim 
ücrete yatıran 
vatan daşlar, 
makbuzlarıyla 
birlikte Zabıta 
Müdürlüğü’ne 
başvurarak 
sıra almak 
zorundalar.” 
denildi.

Can Erlür’ün acı kaybı
İlçemizin tanınmış 
işadamlarından 
Shell Beyza Petrol 
Sahibi Can Ertür’ün 
eşi Ayşe Nurdan 
Ertür, yakalandığı 
amansız hastalık 
nedeniyle 
vefat etti.
Bir süre önce 
rahatsızlanan ve 
yapılan kontrollerde

zatürre teşhisi 
konan Ayşe Nurdan 
Ertürk, kaldırıldığı 
Bursa Acıbadem 
Hastanesi’nde ileri 
derecede kanser 
tanısı kondu.
Yapılan tüm 
müdahalelere 
karşın, 2 çocuk 
annesi Ayşe 
Nurdan Ertür

kurtarılamadı. 
Ayşe Nurdan 
Ertür’ün cenazesi 
dün Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde kulınan 
öğle namazı 
ardından kalabalık 
bir cemaat 
eşliğinde ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
Ege Bölgesi için 
kuvvetli yağış 
uyarısında bulundu. 
Açıklamada, kuvvetli 
olması beklenen, 
yağışların gök gürü 
Itülü sağanak görüle 
bileceği belirtilerek, 
şöyle denildi: 
"Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; Denizli,

Uşak,Bursa, Muğla, 
Aydın, İzmir’in doğu 
su kuvvetli sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağış bek 
lendiğinden meyda 
na gelebilecek sel, 
su baskını, yıldırım, 
dolu, ulaşımda aksa 
malar, yağış anında 
kuvvetli rüzgar gibi 
olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olunmalıdır."

Yetkililerden 
edinilen bilgiye 
göre Bursa gök 
gürültülü sağa nak 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Perşembe gününe 
kadar sağanak 
yağışlı havanın 
etkisinde olacak 
olan Bursa’da 
hava sıcaklığı 30 
derece civarında 
seyredecek.

VEFAT «e TEŞEKKÜR
AİLEMİZİN BİRİCİK VARLIĞI, EŞİM

AYŞE NURDAN ERTUR'U
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ. 

CENAZEMİZ, 21 EYLÜL 2015 PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE NAMAZINA 
MÜTEAKİP GEMLİK MERKEZ SOLAKSUBAŞI CAMİİNDEN 

KALDIRILARAK, İLÇE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLMİŞTİR. 
MERHUMEYE TANRI’DAN RAHMET DİLERİZ.

CENAZEMİZE KATILAN KURUM, KURULUŞ TEMSİLCİLERİNE, 
AİLE YAKINLARIMIZA, EŞ, DOST, ARKADAŞ VE AKRABALARIMIZA, 
ÇELENK GÖNDERENLERE, TELEFON VE ELEKTRONİK POSTA İLE 

ULAŞANLARA, BİZZAT GELEREK BİZLERİN ACILARINI 
PAYLAŞANLARA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ.

EŞİ CAN ERTÜR VE ÇOCUKLARI
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Aşırı hız faciaya yol açtı
Bursa’nın İznik 
llçesi’nde, aşırı 
hız sonucu meydana 
gelen trafik 
kazasında, kamyon 
sürücüsü 38 
yaşındaki Yusuf 
Kaza, saat 14.00

sıralarında Iznik- 
Yenişehir 
Karayolu Tekzeytin 
Mevkii’nde 
meydana geldi. 
Yusuf Özcan 
yönetimindeki 
16 VR 521 plakalı

yem yüklü 
kamyon, aşırı 
hız yüzünden 
virajı alamayarak 
devrildi.
Kazada, Kamyon 
sürücüsü Yusuf 
özcan öldü.

Devrilen beton mikserinde can pazarı
Bursa’nın Karacabey 
İlçesinde beton 
mikseri devrilirken, 
sıkışan sürücü 
İtfaiye tarafından 
bir saatlik 
çalışmayla 
kurtarıldı.
Karacabey'de 
meydana gelen 
trafik kazasında 
özel bir firmaya ait 
beton mikseri

Yeniköy istikame 
tine seyrederken, 
Hamidiye 
Mahallesi'ndeki 
virajı alamayarak 
devrildi.
Yol kenarında 
bulunan mısır 
tarlasına devrilen 
aracın içerisinde 
sıkışan sürücü 
Recep Dönmez (55), 
itfaiye ekipleri

tarafından bir 
saatlik çalışmayla 
kurtarıldı.
Karacabey Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan 
sürücünün hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.
Polis, kazayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Motosikletiyle agaça çarptı Moiorvola(ırlafli:1yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yaşanan 
kazada motosikleti 
ile ağaca çarpan 
ameliyahtane 
görevlisi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Cerrah 
Mahallesi 
istikametine seyir 
halinde olan 38 
yaşındaki Sunay 
Çelik idaresindeki 
tescilsiz motosiklet 
virajı almak kontrol 
den çıkıp ağaca 
çarptı.
Ağaca başını çarpan

Çelik, şans eseri 
ıssız yoldan geçen 
bir sürücünün 
dikkati üzerine 112 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi

Acil servisine 
getirilerek tedavi 
altına alındı, özel 
İnegöl Aritmi Hasta 
nesi ameliyathane 
sinde temizlik 

görevlisi olan Sunay 
Çelik, tüm müda 
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili 
tahkikat sürüyor.

Bursa’nın İnegöl 
llçesi’nde, aniden 
önüne çıkan köpeğe 
çarpmamak için 
direksiyonu kıran 
sürücünün kontrol 
den çıkan hafif ticari 
araç bariyerlere 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle motoru yola 
fırlayan aracın 
sürücüsü yaralandı. 
Kaza, Bursa- Ankara 
karayolu üzeri 
Kalburt mevkiinde 
meydana geldi. 
İnegöl’den Bursa 
yönüne giden Recep 
Mert Demirkakan 
yönetimindeki 34 LL 
3468 plakalı hafif 

ticari aracın önüne 
aniden köpek fırladı. 
Köpeğe çarpmamak 
için direksiyonu 
kıran Demirkalan'ın 
aracı, kontrolden 
çıkarak yol kenarın 
daki bariyerlere 
çarparak durdu.
Çarpmanın etkisi ile 
aracın motoru 
yerinden fırlayarak, 
karşı wide 
yuvarlandı. Kazada 
yaralanan hafif ticari 
araç sürücüsü 
Recep 
Demirks an, İnegöl 
Devlet H* ^nesi’ne 
kaldın lar tedavi* 
altına alındı

ET MANGAL 
CAFE 

KAHVALTI

YENİ YÜZÜY J 
ÇOK YAKINCA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış Bu trafolar ila giınürllmeli
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

BAYRAMA DOĞRU (2)
Rum evleri ahşap yapı olduğundan, evdeki 

kadınlar günler önce bayram temizliğine 
başlarlardı.

0 günlerde temizlik maddeleri sınırlı.
Akif Çamaşır Suyu (klor), soda, çivi t, arap 

sabunu ve toz sabun en bilinen temizlik maddele 
tiydi. Ahşap zemin en çok odalann tabanlan ve 
merdivenlerdi.

Erkenden kalkan kadınlar tahtalan arao 
sabunuyla silerlerdi.

Bu fasıl bittiğinde ise ev halkının banyo 
yapması ve çamaşır faslı gelirdi.

Bayrama bir kaç gün kala ise baklava açma 
bayramlann vazgeçîlmezlerindendi.

Erkenden kalkan annem ve ablam önceden 
kalaylatılmış tepsileri hazırlar, kimi vita yağı, kimi 
tereyağı hazırlanır, oklavalar elde başlanır yufka 
açmaya. Baklava açma işinde kimi yıllar 
mahalleden komşularda katılırdı.

Güle oynaya açılırdı, tepsi tepsi baklavalar.
Büyük tepsi misafirler içindi.
Tepsinin ortasındaki baklava özel kesilirdi.
Baklavalara mevsiminde alınan ve ayıklanan 

cevizler bolca kullanılırdı.
Büyük temsi baklava Hal it’in fınnına gönderi 

lir, piştiğinde şerbetlenip evin üst katındaki 
annem ve babamın yattığı karyolanın altına 
konurdu. Odanın kapısı da kitlenirdi. Yoksa 
bayram gelmeden baklava biterdi.

Bu durum bilindiğinden çocukların hemen 
yemesi için orta boy bir tepside baklava yapılırdı.

Bu tepsideki baklavaya misafir baklavası 
kadar özenilmezdi. Kurban kesiminde kan arka 
bahçede kaldığı için ev ki denmezdi ama, 
mutfaktaki telaş ve karmaşa hiç bitmezdi.

0 yıllarda kömürle yanan maltızlar vardı.
Buzdolabının mutfaklara girmediği dönemler

di o günler. Bunun yerine tel dolaplar vardı.
Ayrıca mutfaklarda kuzine bulunurdu.
Kesilen hayvanın dağıtılmayan bir butu, 

hemen parçalanıp, kocaman bir tencereye kona 
rak pişirilirdi. Ev içinde nefis bir et kokusu yayı 
lir, aç olan kannlanmız biraz daha bizi yemeye 
tetiklerdi.

Biz ise, kavurmanın sofraya konmasını bek
lerdik.

Aile kavurma bitince sofrada buluşur, baba 
mın duasından sonra kavurmaya hücum 
başlardı. Kavurmanın yanında mutlaka bir de 
pilav yapılırdı.

Kurban Bayramlannın vazgeçilmezlerinden 
biri de lokumlardı.

Kurban eti lokumla daha lezzetli giderdi.
Etle doyan kamımızın çitası, nefis bayram 

baklavası olurdu.
Yıllarca bu iş böyle devam etti.
Ne zaman eski rum evinden çıkıp, Balıkpazan 

Kahvehanelerinin önünde yeni yapılan ve 
kordona bakan bir daireye taşındık, kurban 
bayramının eski tadı kalmadı.

Büyük aile önce ablamın aynlmasıyla, 
ardından ağabeyimin evlenip gitmesiyle küçüldü.

Koç kesme yerini giderek büyükbaş hayvana 
ortak olmaya döndü.

Bu iş koç kesiminden daha da külfetli bir işti.
Kimi Orhangazi’ye gider, orada hayvan kesilir 

geç saatlere kadar beklerdik.
Kimi hayvan kesilirken kaçar, onun peşine 

ı düşerdik.
Ailenin büyükleri yaşlanmaya başlayınca bu 

iş onlara zor gelmeye başladı.
Hele babamı kaybettikten sonra kurban 

yerine Mehmetçik vakfına bağışlar yapar 
kavurma kokusu eve girmezdi.

Şimdi kurban kesimleri artık evlerde değil, 
çoğu kurban kesim noktalarında gerçekleşiyor.

Etler bir süre sonra araçların arkalarında eve 
getirilip, kavurma faslından sonra dağıtım işine 
geçiliyor.

Kentleşme, birçok konuda olduğu gibi, 
geleneklerinde giderek yok olmasına neden 
oluyor.

Çocukluğumun bayramları bu nedenle bence 
I unutulmaz.

Şimdi o zevkleri alamıyoruz.

İlçemizin bir çok 
yerinde bulunan 
ve elektrik 
İşletmeleri 
tarafından yaptırılan 
elektrik trafolarının 
binalarının dış 
cephelerinin 
bakımsızlığı 
ilçemiz için kötü 
bir görüntü teşkil 
ediyor.
Atatürk Kordonu 
Türk Hava Kurumu 
binasının Önünde 
bulunan trafo 
binasının üzeri 
film afişleri ve 
değişik duyuru 
larla kaplanınca, 
Gemlik’in en 
güzel mekanla 
rında çirkin 
görüntüler 
ortaya çıkıyor. 
Manastır’da yıllar 
önce trafoların 
çevresine yapılan 
kaplama ve 
süslemeler, son 
olarak da Milton 
Aile Çay Bahçe 
sinin önünde, 
Borusan tarafından 
yaptırılan konak

i iil I IJJXW/WJJj■Lhemcana(ebe vakın.

ŞAYPA'DAN BAYRAM 
ETTİREN FİYATLAR!

Bayramın tadı Birlikte çıkar! Şaypa en kaliteli ve en uygun 
fiyatları ile bu Bayram’da da sizinle!

İKÜRUlCUfteclj

Mkn* $«k«f Kg

Bhmet Efendi Türk Kahvesi 
100 0t+ Damla Soda 6'lı

5«/pa tevkil Baklava Ki

eyiul

üriniitehlikeli!
Ağustosta riskli 
bulunarak numune 
alınan 17 bin 25 okul 
kıyafeti, ayakkabı ve 
kırtasiye ürününden 
6 bin 772'sinin 
güvenli bulunduğu, 
192’sinin güvensiz, 
718'inin teknik 
düzenlemeye aykın 
olduğunun tespit 
edildiği, 9 bin 343 
ürünle ilgili 
analizlerin ise devam 
ettiği bildirildi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
eğitim ve öğretim 
yılının yaklaşması 
nedeniyle özellikle 
kırtasiye ürünleri, 
okul kıyafetleri ve 
ayakkabıları ile 
çocukların 
kullanabileceği her 
türlü takı, aksesuar 
gibi ürünlere ilişkin 
denetimlerin 
ağustosta başladığı 
ve halen 81 ilde de 
vam ettiği bildirildi.
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Zeytinyağına liiili M nalın am hekleniııor
Zeytinde ağaç verimliliğinin çok düşmesi zeytinyağının litre fiyatını 

uçuracak. Zeytinyağına yüzde 40'a yakın zam bekleniyor.
Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı 
Adnan Bosnah, 
zeytinde ağaç 
verimliliğinin çok 
düşük olduğunu 
belirterek, 
zeytinyağının litre 
fiyatının 30*35 lirayı 
görebileceğini 
belirtti.
Zeytinyağında 2014* 
2015 Sezonunda 
üretici litre satış 
fiyatı bir önceki 
sezona göre 6-7 
liradan 15-16 liraya, 
ambalajlandıktan 
sonraki market fiyatı 
ise 16-17 liradan 20- 
25 liraya yükseldi. 
Tüketiciler, zeytlnya 
ğının fiyatında 
düşüş beklerken, 
fiyatların daha da 
yükseleceği öngörül 
dü. Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı

Adnan BosnalI, 
yaptığı açıklamada, 
dünya çapındaki 
İklim değişikliği 
nedeniyle yalnızca 
Türkiye'de değil, 
Ispanya, İtalya, 
Tunus, Suriye ve 
Fas gibi birçok 
zeytinyağı üreticisi 
ülkede de sıkıntı 
yaşandığını söyledi. 
Zeytin ağaçlarında 
verimin azaldığına 
İşaret eden BosnalI, 

buna bağlı olarak 
zeytinyağı üretiminin 
azalacağını, fiyatla 
rın daha da artma 
sının kaçınıl maz 
olacağını savundu. 
BosnalI, "Yalnızca 
Türkiye'de değil, 
dünya çapında 
zeytinle ilgili iklime 
bağlı bir sıkıntı var. 
Mesela Aydın'dan 
örnek vermek 
gerekirse ağaç 
sayısındaki verimde 

korkunç bir düşüş 
yaşanıyor.
Biz dolu mahsuller 
de 55 bin ton 
zeytinyağı çıkaran 
bir bölgeyiz. Ancak 
şu anda 15 bin 
tonlardayız, 20 bin 
ton olursa 
seviniyoruz. Bu 
tamamıyla iklimsel 
bir etki. Buna bağlı 
olarak ilerleyen 
süreçte zeytinyağı 
fiyatlarında yükselen 

bir trend içerisine 
gireceğiz.
Şu anda raflarda 
litre fiyatı 25 lira 
civarında olan 
zeytinyağında 
fiyatlar yeni sezonda 
30-35 lirayı görebilir" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
İhracatta artış 
beklentisi 
BosnalI, özellikle 
İspanya ve İtalya'da 
zeytinyağı 
üretimindeki azalış 
nedeniyle bu yıl 
Türkiye'den 
ihracatta artışı 
yaşanacağını da ileri 
sürdü.
Dünyada zeytinyağı 
tüketim oranının 3 
milyon tonu bulduğu 
na vurgu yapan 
Bosnah, bu ihtiyacın 
karşılanmasında 
büyük sıkıntı 
yaşanacağını dile

getirdi.
Bu tablonun Türkiye 
zeytin ve zeytinyağı 
sektörünü olumlu 
etkileyeceğini, 9 bin 
tona gerileyen 
ihracatın yeni sezon
da 15 bin tonu 
geçmesinin 
beklendiğini dile 
getiren Bosnah, 
"Dünyada bir 
zeytinyağı açığı 
oluşacak. Bunu ka 
patmak için ispanya, 
İtalya gibi oyuncu 
konumundaki 
ülkeler Suriye ve 
Fas'ı bitirdikten 
sonra Türkiye'ye 
dönüp mal alacaklar. 
Bu da ihracatın yeni 
sezonda kuvvetli 
olacağını, 15 bin 
tonu çok rahat 
geçeceğini gösteri 
yor. Bu bakımdan 
'şanslıyız' diyebili 
riz" dedi

I 
I
I 
I
I Ailemize katılmak ister misiniz?!

İzntk-Orhangazt-Gemllk-Yalova- 
Burıa Yalova Yolu-Buraa Mudanya Yolu- 

Bursa tamir Yolu-Balıkaslr Sueurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişahtr-Izmlr-Kocaalt
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere elemen 

alımı yapılacaktır.

. Başvurularınızı 
tnsankaynaklariQikofteciyu8uf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not: Kendi motorslkleti ile bitlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

• MM I MftHlk I kıllı

www.ksMesiyMiul.tem

Otobüsler doldu, üayram
dönüsü İçin yer ay'tın

Kurbân Bayram 
tatilinin 9 güne 
çıkartılmasının 
ardından 
şehirlerarası otobüs 
terminallerinde 
hareketlilik başladı. 
Otobüs firma 
sorumluları, 
vatandaşların 
şimdiden dönüş 
bileti alması 
uyarısında bulundu. 
Bayram tatilini 
memleketlerinde 
geçirmek veya tatile 
çıkmak için 
otobüsleri tercih

eden vatandaşlar, 
Bursa Otobüs 
Terminali’ne akın 
etti. Biletlerini gün
ler öncesinden alan 
insanlar bir sıkıntı 
yaşamazken, bileti 
işini son güne 
bırakanlar yer 
bulmakta zorluk 
yaşadı.
Otobüs firmaları ise 
yoğunluğun tatmin 
edici düzeyde 
olmadığını söyledi. 
Otobüslerin 
çoğunun boş 
olduğunu belirten

yetkililer, geçmi 
bayramları 
aradıklarını 
kaydettiler. Istanb I 
Seyahat Müdürü 
Abdullah Moğoltay 
“Bu bayram 
umduğumuzu 
bulamadık. Doğu 
firmaları genelde 
dolu, Adana, Antep, 
Urfa, Mardip, 
Diyarbakır oto
büsleri do 
Memleketi z
karışıklık < 
ondan ol? r.” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com

tnsankaynaklariQikofteciyu8uf.com
http://www.ksMesiyMiul.tem
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BU TAKIM İŞ YAPAR!..

Çıktı çıkamayacak denile 
rek adeta üzerinde 
spekülasyonlar yapılan 
Gemlikspor ilk maçına 
çıktı ve yenilmesine 
rağmen beğenildi.

Bursa Nilüfer Sanayi 
içindeki Yeşil Bursa 
takımının maçlarını 
oynadığı stada gidebilmek 
kolay değil.

Çilesini çekebilmek için 
benim gibi Korupark’ta 
Metro’dan indikten sonra 
sanayi içine kadar 
yürürseniz ne olduğunu 
ancak o zaman anlarsınız.

Çünkü Belediye 
otobüsleri oraya sefer 
yapmıyorlar.

Bu arada maça gitmeyen 
ve sahaya giremeyen 
gazetecilerimizin 
internetten aldıkları benim 
çektiğim karelerle 
öğünmeleri ne kadar 
hoşuma gitse de hiç 
olmazsa söylenmesi* 
gerekir.

Neyse gelelim 
Gemlikspor’a.

Altinova Belediyespor

Başkanının “İnternete 
düştünüz, işleri düzelttiniz 
mi?” sorusu epeyce 
kafamı kurcaladı, dalga 
geçer gibi.

Yeni kurulan Gemlikspor 
kadrosunda sahaya 
çıkanlardan 3 tanesi 
geçen yılın kadrosundan 
ve kaptan Abdullah 
Apak’la birlikte oldukça 
başarılı oldular.

Bence yenilgiye kılıf 
aramak yanlış.

Gemlikspor’lu 
futbolcular beceriksiz 
değil sadece 
tecrübesizliklerine 
yenildiler.

İlk yarı daha iyi oynayan 
ve pozisyon üreten takım 
gol yollarında maalesef 
başarılı olamadı.

Geçen yılın kanatlardan 
getirilen topların kaptan 
Abdullah’la gole 
dönüştürülmesi nedense 
ou maçta yaprîamadı.

Kaptan’ın indirdiği toplar 
hep rakipte kaldı.

Birde şunu söylemeden 
geçemeyeceğim. BAL ligi 

artık profesyonel gibi 
oynanıp yönetiliyor.

Hakeminden futbol
cusuna kadar herkes 
profesyonelce düşünüyor 
ve rakip ayağını 
uzattığında ahlar içinde 
kendini yere atarak kart 
bekliyor.

Çoğu zamanda hakemler 
bunları bağıranların lehine 
karar vererek 
cezalandırıyorlar.

Altinova maçında da 
aynısı oldu ve rakip 
sürekli çimlere yatarak 
hakemi etkilemeye çalıştı.

İlk yarıda bulamadığımız 
öne geçme şansı ikinci 
yarıda rakip lehine 
dönmeye başladı.

Altınova’nın 5 yıllık BAL 
mazisi onlara çok şey 
kazandırmış.

Dahası da Altinova 
Belediyesi’nin katkısı 
görmemezlikten 
gelinemez, rüüjûıcüı'âfî 
getiren özel otobüslerini 
görmek lazım.

3 yıl önce eski 
Bursaspor’lu Okan

Yılmaz’ın amatöre dönüp 
bu takımda yüksek Ücretle 
oynadığını düşünürsek 
kulübün maddi sıkıntı 
çekmediğini anlarız.

İkinci yarıda rakip 
tecrübesiyle birlikte 
kalemizde gol aramaya 
başladı ve tehlikeli 
oldular.

Kanatlardan içerden ve 
dışarıdan kontra uzun 
toplarla kaleci Caner’in de 
hatasıyla maalesef öne 
geçtiler.

Üzerine bir de orta 
sahayı idare eden Ufuk’un 
ikinci sarıdan kırmızı 
görerek takımı sahada 10 
kişi bırakmasıyla yenilgi 
geliyorum demeye 
başladı.

Ben orta hakemin bitiş 
düdüğünü çalmasıyla 
birlikte maçın 
kaybedilmesine doğrusu 
üzülmedim.

Çünkü takım 
beklediğimden daha iyi 
çıktı ancak hocanın 
zamansız bırakması 
futbolcuların idmanını 
aksatmış gibi geldi bana, 
çünkü ilk yarıda 
yorulanlar olmaya başladı.

4 Ekim’de Mudanyaspor 
ile deplasmanda 
oynayacağız.

Geçen yıl Gemlikspor’u 
BAL ligine çıkaran Selçuk 
Serbest hocanın 
takımıyla.

Ne olur bilinmez ama 
Gemlikspor eğer orta 

sahası noksan çıkarsa iyi 
olmaz.

Onlarda İstanbul’da 
oynadıktan Sultangazi 
deplasmanından 3-1 yenik 
aynldılar. iki takımda 
yaralı ve galibiyet için 
oynayacaklar, iyi 
karşılaşma olacak.

Takım iyi çalışırsa bu 
gençlerden umutluyum, 
başarılı olacaklar.

Birde yazmadan 
edemeyeceğim. Başta da 
değindiğim gibi BAL 
ligleri profesyonelce 
organize ediliyor.

Ev sahibi takım 
soyunma odalan ile 
önünü kontrol etmekle 
sorumlu.

TFF gözlemcileri buna 
çok dikkat ediyorlar. Öyle 
süper lig gibi herkes 
sahaya giremiyor.

Gemlikspor’un 
görevlendirdiği 
yöneticileri yaptıkları ilk 
başarılı çalışmalanndan 
ötürü tebrik ediyorum.

Gerçektende hiçbir 
olumsuzluğa meydan ver
memek ve kulüp zarar 
görmeden ayrılması için 
ellerinden geleni yaptılar, 
ilk maç ve tecrübesiz 
olmalarına rağmen.

Gemlikspor’un bu 
kadrosu iieriki maçlarda 
iş yapar 
düşüncesindeyim.

Bir de orta sahaya iyi 
adam alınırsa daha da iyi 
olur.

TECRÜBELİ GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL : 0 224 513 13 12

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

OEWREN SATILIK
DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ 

ÇEŞME SOKAK ULUDAĞ SÜTHANESİ 
KARŞISINDA AKTİF OLARAK 

HİZMET VEREN CEP TELEFONU BAYİİ 
DEVREN SATILIKTIR.

0 535 066 87 63

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80



22 Eylül 2015 Salı Gemlik K^rfe> Sayfa 7

AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (8)
Dünden devam

4.GÜN 
AMSTERDAM- 
LÜKSEMBURG- 
BRÜKSEL

(25 Ağustos-Sah)
Sabah kahvaltısının 

ardından 
Lüksemburg’a 
hareket ediyoruz. 
Uzunca bir yolculuk, 
400 km yol 
yapılacak. Gezinin 
en yorucu günü olsa 
gerek. Yolumuzun 
üzerinde bulunan 
Rotterdam’ın kena 
rından geçiyoruz. 
Biraz olsun fikir 
sahibi olabiliyoruz. 
Rehbere limana bizi 
götürmesini rica 
ediyoruz; fakat 
isteğimiz kabul gör
müyor. Çünkü Grand 
Holland ekstra 
turuna katılmadık. 
Rotterdam’ı genel 
hatlanyla 
değerlendirebildik. 
Gezilecek görülecek 
yerlerini ne yazık ki 
göremedik. 
Rotterdam, 
Amsterdam’dan 
sonra nüfus olarak 
ikinci büyük 
kentiymiş 
Hollanda’nın. 
Rotterdam ismini 
Rotte ırmağından 
alıyormuş.

Lüksemburg yolcu 
luğumuz devam 
ediyor. Seracılığın 
bu bölgelerde 
geliştiğini söylemek 
mümkün... Bir başka 
ilginç özellik 
HollandalIlar hem 
geçmişlerine hem de 
geleceklerine önem 
veren bir ulus 
olduğunu öğreni 
yoruz. Dedelerin 
oynadığı oyuncakları 
koruyarak günü 
müze taşıyorlarmış. 
Torunlar oyuncaklar
la oynarken 
dedeleriyle birlikte 
oluyormuş. Ne güzel 
değil mi? Biz 
geçmişe dair ne 
varsa yok ediyoruz.

Hava bulutlu, 
zaman zaman 
yağmur çiseliyor. 
Amsterdam’dan 
çıktıktan 1,5 saat 
sonra Belçika top 
raklarına giriyoruz. 
Buralar biraz bizim 
Karadeniz bölgesini 
anımsatıyor. 
Lüksemburg’a 

yaklaştıkça yeşillik 
ler ve ormanlar daha 
çok kendini gösteri 
yor.

Lüksemburg 
Hakkında Bilgi:

Fransa, Belçika ve 
Almanya arasında 
sıkışmış kalmış 
küçücük bir ülke, 
daha doğrusu 
dükalık. Lüksem 
burg adı “Işıklı 
ülke’’ anlamına 
gelmekteymiş. 
Küçücük bir ülke 
sayılabilir; ancak 
insanların yaşamı ve 
gelir düzeyini kıs 
kanmamak mümkün 
değil. Dünya üzerin 
de, yaşam kalitesi 
açışından, dünya 
4’ncüsü bir ülke... 
2005 yılında dünya 
birincisidir. Milli gelir 
açısından ise, resmi 
rakamlara göre, 
dünyanın en zengin 
insanlarının yaşadığı 
bir yer olarak öne 
çıkmaktadır. Kişi 
başına düşen milli 
gelir 110 bin 
dolarmış.

Bir avuç içi kadar 
toprağa sahip 
“Lüksemburg’’ bir 
vadiye kurulmuş 
ilginç bir yer. 
Avrupa Birliği 
kurumlan buradadır. 
Avrupa Birliğinin 
Sayıştay, Adalet 
Divanı, çeşitli 
komisyonları ve 
Parlamentosu 
burada görev 
yapmaktadır.” 
Lüksemburg AB 
ülkelerinin kasası 
olarak bilinmek 
teymiş.

Lüksemburg 
panoramik şehir turu 
sırasında şuraları 
görüyoruz:

PETRUS VADİSİ:
Şehrin tam orta 

yerinde Petrus 
Vadisi ve Petrus 
nehri kendini 
gösterir. Şehir vadi 
üzerine kurulmuş ve 
köprülerle nehrin iki 
yakası birbirine 
bağlanmıştır. Vadi 
yeşillikler ve ağaç 
larla bezenmiş 
sanki.

ESKİ ŞEHİR 
MERKEZİ:

Ortaçağ’dan kalma 
binalar, dar sokaklar 
ve kiliselerle dikkat 
çekici... Borsa 

binası, günümüzde 
kapalı çarşı olarak 
işlev üstlenmekte... 
Tarihi binaların 
girişlerinde bulunan 
alışveriş merkezini, 
kafeleri gezerken 
zamanın nasıl 
geçtiğini anlamıyo 
ruz. Verilen süre çok 
az olduğu için önce 
market ve ardından 
yemek işini hallet 
meye çalışıyoruz. 
Alkollü içeceklerde 
ve sigaralarda vergi 
daha düşükmüş 
diğer ülkelere göre. 
Burdan alınmasının 
uygun olduğu 
söylendi.

Rehberimizin 
anlattığına göre, 
Şehir Katetrali 
ülkenin Meryem 
Ana’ya adanmış bu 
en büyük dini yapısı, 
1600’lü yılların 
başında yapılmış. O 
tarihlerde burada bir 
Cizvit kilisesinin 
kurulduğu bilinmek 
teymiş. Mimarisi, 
gotik mimari özellik
leri gösterir. Bu 
kilise 1870 yılında, 
Papa tarafından 
kutsanmış ve 
katedral haline 
getirilmiş.

Burada da bir Türk 
lokantası buluyoruz 
ve çoktandır 
içmediğimiz bir 
mercimek çorbasını 
büyük bir özlemle 
kaşıklıyoruz. 
Lokantadan çıkıp 
Petrus Vadisinin 
fotoğraflarını çeki 
yoruz. Kenti yeter
ince gezip göremi 
yoruz. Gerçekte bir 
gece konaklanmak 
Lüksemburg’da.

Tur bitiminde 
Brüksel’e hareket 
ediliyor. Lüksem 
burg- Brüksel arası 
210 kilometre, ner- 
den baksan iki 
buçuk üç saat çeker. 
Brüksel’e vardığımız 
da öncelikle bir 
şehir turu yapılacak.

Brüksel’e hareket 
ediyoruz. Uzunca bir 
yolumuz var. Bu gün 
epey yorulduk.

BRÜKSEL 
HAKKINDA BİLGİ:

Brüksel, Belçi 
ka'nın başkentidir. 
Birkaç yüzyıl önce 
bataklığın kurutul 
ması sonucu ortaya

çıkmış bir şehir 
adıdır. Brüksel 
sözcüğü bataklığın 
içindeki yerleşim 
yeri anlamına da 
gelmekteymiş.

Şehir, Zenne Irmağı 
kıyısında kuruludur. 
Şehrin nüfusu 
140.000 civarında 
olup, Büyük Brüksel 
denilen ve 19 özerk 
komünden meydana 
gelen bölgenin 
bütün nüfusu ise bir 
milyon civarınday 
mış. Brüksel ülkenin 
en büyük yerleşim 
alanı ve kültür 
merkezi... Resmi 
dilleri Flamence ve 
Fransızca olup daha 
ziyade Fransızca 
konuşulur, diye 
anlatıyor rehberimiz.

Bu gezimiz 
sırasında şuraları 
görüyoruz:

Atomlum: 
Atom çekirdeğinin 

102 metre yüksekli 
ğindeki bu figürü, 
modern Brüksel'in 
simgelerinden biri 
sayılıyor.

Atomium'un 
yemyeşil bir parkta 
olması da bu yapıyı 
görmek için ayrı bir 
neden oluşturuyor. 
Üstelik bu 
çekirdeğin toplarına 
çıkıp Brüksel'i 
seyredebiliyorsunuz. 
Buna zamanımız 
yetmiyor.

Çin mimarisini 
oluşturan bir yapıyı 
görüyoruz ağaçların 
arasından. Farklı bir 
yapı, ilginç özelliği 
ile dikkat çekiyor.

Büyük meydan 
(Grande Place) 
UNESCO'nun 

Dünya Kültür Mirası 
listesinde yer alan 
Büyük Meydan, 
Brüksel'in merkezi 
Konumundadır. 
Burası, 13. yüzyılda 
barok ve gotik 
üslûpta inşa edilen 
birçok yapıyla 
kuşatılmış. 
Turistlerin öncelikle 
ziyaret ettikleri yer 
burası. Etrafı birçok 
kahve ve lokantayla 
çevrilidir.

Kent merkezinde 
gezerken hava 
kararmaya başladı 
çok hızlı geziyoruz. 
Tarihi doku öylesine 
güzel korunmuş ki 
anlatılması güç... 
Caddeler, sokaklar 
sizi sanki yüzyıllar 
ötesine götürüyor. 
Buranın çikolatası 
meşhurmuş. 
İsteyenler alışveriş 
yapıyor.

Vafıl denen bir tatlı 
türünün de tadına 
bakıyoruz. Böylesi 
güzel bir yer için 
ayrılan zaman çok 
az. Bu durumdan 
kimse memnun 
değil. Ortalık 
kararmaya başlıyor. 
Brüksel’in tadına 
yeterince 
varamıyoruz. 
Yolculuk uzun 
sürdüğü için'kente 
geç girdik. Bu 
durum bizim için 
dezavantaj yarattı. 
Yapabileceğimiz bir 
şey yok. Paşa paşa 
otele dönüyoruz.

Devamı yarın
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SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 
0543 5821578

ŞOFÖRLER ABANIYOR
BÜYÜMEKTE OLAN MURAT ERDEN 

HAFRİYAT FİRMAMIZDA. GEMLİKTE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAMPERLİ TIR TECRÜBESİ OLAN 

ŞOFÖRLER ALINACAKTIR. 
MAAŞ DOLGUNDUR. 

MÜRACAATLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN NUMARALARA 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

İRTİBAT TEL: MURAT ERDEN 05334042393 
OFİS İRTİRAT TEL: 02247151901

KA;«D« B«Kl€M£K »OK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

SATILIK
UMURBEYDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ-ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

E1EMANU1R
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bayramda memura kötü haber
Başbakan Davutoğlu 
imzalı yönergede, 
Kurban Bayramı’nda 
çalışacak memurlara 
mesai ücreti 
ödenmeyecek 
Kurban Bayramı’nda 
çalışacak 
memurlara mesai 
ücreti ödenmeyecek. 
Başbakan 
Davutoğlu imzalı 
yönergede, kimlerin 
idari izinli sayılıp 
sayılma yacağı da 
amirlerin 
inisiyatifine 
bırakılmış durumda. 
Kurban Bayramı 
nedeniyle 9 gün 
olacak bayram tatili,

başta memurlar 
olmak üzere çalışan 
kesimin yüzünü 
güldürdü.
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu 
tarafından 16 Eylül 

tarihinde yayımlanan 
yönerge, memurları 
memnun etmeyecek. 
Yönergeye göre, 
işlerin asgari 
düzeyde yürütülmesi 
için tatil yapmaya

cak olan memurlara 
fazla mesai 
ödenmeyecek. 
Yönergede “İdari 
izin sürecinde 
görevli olanlara her
hangi bir fazla

ödemede 
bulunulmayacaktır” 
ifadesi yer aldı. 
Diğer yandan, 
memurların hangi 
kriterlere göre izinli 
sayılıp 
sayılmayacağı da 
belirsiz. Kurumlarda 
yetkili pozisyonda 
olan amir ya da 
müdürler memurla 
rın izinli sayılıp 
sayılmayacağına 
karar verebilecek 
ANAYASA AYKIRI 
Yönergeyi 
değerlendiren Türk 
Sağlık-Sen Kocaeli 
Şube Başkanı Ömer 
Çeker, yapılmak 

istenen uygulamanın 
anayasaya aykırı 
olduğunu 
vurguladı. Ömer 
Çeker, “İnsanları 
çalıştırıyorsanız 
parasını 
vereceksiniz.
Bayramda çalışan 
personele mesai 
ödemek gerekiyor. 
Aksi durumda 
bunun adı. 
angaryadır ve 
angarya da 
anayasamıza göre 
yasaktır. Yani 
yapılmaya çalışılan 
işlem anayasa 
aykırıdır. " . 
dedi.

Sayaç Yüzünden Haksız Kesintiye
Uğrayan On Kinler Parasını Geri Alacak

EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz, ”30 
Mart 2013'ten sonra 
elektrik abonesi 
olup elektrik sayaç 
bedeli ödeyen 28 bin 
vatandaşımıza bu 
bedel geri 
ödenecek.” dedi. 
EPDK'dan yapılan 
yazılı açıklamada 
görüşlerine yer 
verilen Yılmaz, 
dağıtım şirketlerinin 
bu konuda üzerine 
düşeni yaptığını ve 
bugüne kadar 9 
dağıtım şirketinin 
169 bin 812 abon-

HABERSİZeye, toplamda 4 
milyon 761 bin lira 
iade ettiğini kaydetti.

VATANDAŞ

Yaklaşık 28 bin 
abonenin iade 
bedellerini

almadıklarını tespit 
ettiklerini belirten 
Yılmaz, "Bunların bir 
kısmına 
ulaşılamadığını, bir 

kısmının da sayaç 
bedelinin kendilerine 
geri iade 
edileceğinden 
habersiz olduklarını 
düşünüyoruz." 
değerlendirmesinde 
bulundu.

BAZI ŞİRKETLER 
VATANDAŞI 
KANDIRIYOR

Açıklamaya göre, 30 
Mart 2013 tarihinden 
itibaren, elektrik 
sayaçlarının 
mülkiyetinin dağıtım 
şirketlerine

geçmesine rağmen 
bazı dağıtım 
şirketleri ücret 
almaya devam etti. 
EPDK'nın konuya 
ilişkin kararının 
ardından, dağıtım 
şirketleri abonelere 
sayaç bedellerini 
iade etmeye başladı.

BÜYÜK PARA

Yılmaz, söz konusu 
28 bin aboneye, 
toplamda '66 bin 
299 lira İade 
edileceğini ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
OrmBöl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

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

513 13 53

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

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

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamuk kale
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akml» Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanbarogiu-Esaday
Anrtur
Kamil Koç

•12 OO 2S

»13 20 77
•12 1O 72

S12 O1 03

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

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

nam Egium ıvıuc
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 es
513 05 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
Körfez Tekel 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

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

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

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Milangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

। Bütünler Lİkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK eOllLOK SİYASİ SAZETSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5280 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ffliıtmii
VENÜS SİNEMASI
Karâoöıa:

16:15-18:30-20:45..
dabbe 6:11:00-14:00- 

17:00-20:00..
gurulda’., kalpler: 
11:30 ^'>15:30-

17^0-20:00..
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ÜRÜNLERİ Tel : O 224 514 3164 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTONL. düğün salonu

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O MCT
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /T f H| 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 7 Iff
GÜZEL ANLARINIZI 1 J 1LJ 

YAŞATMAK İÇİN VARIZ | Mİ
Pofa-Meşrut - Çerez llnı
Piif^+DiPetiom^ 2016/111 
Suten&m^lııeGiudirtne REZEWASYONURIK 

Nifak Masası - Vol fan gösterisi BAŞLAMIŞTIIR
İnternetten Cnnh fyıpn- Sahne - İşık gösterisi 

Servis veekipwaninr -Sürpriz Gösteriler 
www.gemIife»®lKOI1*coln facebook/miltondugun 

plus.google.com/mlltoodugun 
HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 
Tel : 513 10 71 GEMLİK

plus.google.com/mlltoodugun
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□ Kadri GÜLER
Gemlik'in kuruluşu çok eskilere dayanır. 
Anadolu topraklan üzerinde Osmanoğul 
larından önce bir çok devlet kurulmuştur. 
Tarihsel süreç içinde bu devletler savaş 
lar veya doğal afetler sonucu yıkılmışlardır. 
Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen 
bulgular bu topraklarda yaşayan kavimle 
rin varlıklarını ortaya koymaktadır.
Yakın tarihimizde Gemlik Doğu Bizans 
İmparatorluğu şehri olarak hükmünü sür 
dürmüş olsa da, OsmanlI Devleti’nin kurul 
ması, Bursa'nın zaptından sonra, Gemlik’te, 
OsmanlI akıncılan tarafından zapt edilerek 
OsmanlI hakimiyetine girmişti.
Ne var ki, bu süreçler içinde OsmanlI'nın 
yıkılmasına kadar, Gemlik'te yaşayan 
halk Hıristiyan OsmanlI tebası çoğunlu 
ğunda kalmıştır.
Müslüman Türkler ise daha çok çevresin 
deki Umurbey, Küçük Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali, Narlı, Muratoba, Kurtul gibi 
köylere yerleşmişlerdir.
Cihatlı, Şahinyurdu köylerinde ise 
Müslüman olmayanlar oturmuşlar. 
Rus - OsmanlI Savaşlannda ise Gürcis 
tan'da Ahbazya’da yaşanan gürcülerin 
Gemlik'e yerleştiğini görürüz.
Örneğin, Haydariye, Hamidiye, Hayriye, 
Adliye, Selimiye köylerinin halkı gürcü 
kökenlidir. Gemlik, OsmanlI hakimiyetin 
deyken, Müslüman Türkler belirli 
mahallelerde azınlık olarak yaşarlardı. 
Bu nedenle, Gemlik'in yapılanmasında 
Osmanlı döneminde Türklerden çok 
Rumların izlerine rastlanır.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Gemlik’te 
yaşayan Müslüman olmayan halk, 
Yunan askerlerinin yaptıkları vahşet 
nedeniyle, asırlardır yaşadıkları bu 
topraklardan kaçmak zorunda 
kalmışlardır.
Kaçamayanlar içe bunun bedelini 
canlarıyla ödemişlerdir.
Benim büromda oturduğum çalışma 
masasının arkasında çocukluğumun 
geçtiği Balıkpazarı Mahallesl'nin deniz 
den görülen bir fotoğrafı asılıdır.
Yaklaşık 2 metreye 150 santimetre 
boyutlarındaki büyütülmüş bu eski 
Gemlik fotoğrafı Gemlik'in değişim 
den öncesini yansıtır.

Yani Rumların yaşadığı Gemlik'i. 
Bize o günlerde kalan çok az yapı 
kalmıştır.
Gemlik’in turizm yerine sanayi kenti 
yapılması sonucu, 1975'lerden sonra 
değişim başlamıştır.
Biz Gemlik'e yerleşen 2.kuşaktık.
Ama, değişim öncesini aynen yaşadık. 
Cumhuriyetin İlk dönemlerinde 
kentin dokusunda bir değişiklik yoktu. 
Yerleşim Yeni Mahalle sırtları, 
Kayıkhane de 10-15 konut, Kayhan ve 
Demirsubaşı Mahalleleri, Balıkpazarı 
ve Halitpaşa Mahallesinden ibaretti. 
O günlerde, kentin nüfusu ise 10 -15 
bin civarıydı. Evlerin büyük çoğunluğu 
eski ahşap Rum evleriydi.
Dünkü yazımda oturduğumuz eski 
Rum evi hakkında okurlarıma bilgi 
vermiştim.
Karşımızda bugün Bursa Büyükşehir 
Belediyesince yaptırılan Bekçe Ailesi'nin 
oturduğu konak bulunuyordu.
O'nun hemen yanında eski tiyatro 
oyuncusu merhum Muharrem 
Çipalar'ın önünde manolya ağacı 
olan birinci katına mermer merdivenle 
çıkılan konağı vardı.

iki konağın pencereleri dışa açılan 
ahşap pancurları bulunurdu.
Çıpalar, evlerini daha sonra bakkaliye 
toptancılığı yapan Ali Osman Kemah'a 
sattı. Yıllar sonra bu güzelim konak 
yıkılarak yerine 5 katlı betonarme 
apartman dikildi.
Bekçelerln evi yanmadan, yakılma 
dan Büyükşehir Belediyesince kamulaş 
tırılıp eski haline getiriliyor.
O günlerin özgün evlerinden bugün 
hiçbiri kalmadı.
Cumhuriyet döneminin yeni bir kaç 
yapısı bile bugün yerini beton yapıla 
ra bıraktı. Bekçelerln ve Çıpaların 
konağı gibi Daniş Ekimlerin konakları 
tarzında Kayhan Mahallesinde 
pancurları ahşap olan Hasan Ateşlerin 
oturduğu ev de bugün yok.
Atatürk İlkokulu Halitpaşa Mahallesi 
köşesindeki Nebia (İnallara ait ev ise 
tinerciler tarafından yakıldı.
Aynı sokakta Osman Kabakçı ve 
kardeşlerinin oturduğu kapı üzerleri 
ve pencerelerinde aslan başı bulunan 
eski Rum meyhanesinden ancak 
kalıntılar kaldı geriye.
Bırakın Rumlar dönemini, Cumhuriyet 
döneminde yapılan Türk 

evleri de yerini 1980’li yıllarda kat 
karşılığı apartmanlara terk etti.
Türk evlerinin en güzel mimari örneklerinden 
biri olan Hükümet Binası, Gemlik Lisesi'nin 
bulunduğu yerde idi.
Ne var ki, bu ahşap bina da 1957 yılında 
çıkan biri yangınla kül oldu.
Bugün eski Gemlik yerleşim yerlerinde tek 
tük yıkılmaya yüz tutan binalar görürsünüz. 
Hiçbir kurum bu binaları restore ederek 
yarınki kuşaklara bırakmak niyetinde değil. 
Gemlik Belediyesi’nce Kültür Varlıklarına 
ayrılan paylar nerede kullanılıyor bilmiyorum. 
Büyükşehir Belediyesi bir örnekle bazı yerleri 
koruma altına aldı.
Bunlardan biri de bugün BUSMEK kurslarının 
verildiği Paşa Konak! dedikleri binadır.
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut görevini 
bırakmadan önce Atatürk İlkokulu’nu eski 
haline getirtti.
Ayrıca, karşısında bugün Kız Meslek Lisesi 
olarak kullanılan Papazın Evi'ni de eski 
haline getirtti.
Bu bina, Gemlik Kent Müzesi yapılacaktı ama, 
belediyeyi ele geçiren yönetim, müze yerine 
imam hatip okulu yapılmasını yeğledi.
Cumhuriyet döneminin önemli yapıları olan 
Gürle Han, Kumlalıların Paşa kıraathanesi 
bugün yok. Gürle Han, iş merkezi yapıldı, 
Kumlalıların kıraathanesi ise Pak Otel ve iş 
merkezi haline geldi.
Gemlik'te değişim belediye eliyle yapılan 
imar planlarıyla vahşice gerçekleşti.
Yap satçılar eski binaları yıkıp, yerlerine 
beton yapılar yaptılar.
Kentin eski dokusundan bir eser neredeyse 
kalmadı. Birkaç yapıyı ise Büyükşehir 
koruma altına almaya çalışıyor.
O da olmasa dünden bu güne bir şey 
kalmayacak.
Köylerde durum bundan farklı olmamakla 
birlikte buradaki değişim daha ağır 
ilerliyor.
Ancak, Umurbey ve Küçük Kumla ve 
diğer köylerdeki özgün Türk evlerinin 
son kalıntıları koruma altına alınmazsa, 
iş işten geçmiş olacak.
Burada en büyük görev Belediyeye 
düşüyor.
Elde bir envanter var mı yok mu bilmiyorum, 
ama bu yapıların mutlaka envanteri çıkarılıp, 
koruma altına alınması, eski halinin koruması 
gerektiğini düşünüyorum.
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Bayramda hamlar nasıl olacak?
BENİM KUMLAM

Bir sonbahar, 
Yalnızlığımı saklar. 
Rüzgar rüzgar 
İçimde sızı 
Eski evlerin kalıntısı. 
Uzakta kalmış, 
Yalı Sineması 
Sessizce ağlar, 
Ağaçlar, kızıl yapraklar. 
Şimdi sahilde martılar, 
Uçar uçar.
Çocukluğum uzaktan bakar, 
Anılar sarıp sarmalar, 
Bahçeler bahçeler.
Elmalar, armutlar 
Ayvalar, muşmulalar. 
Kulağımda babamın sesi, 
Sandıklarız hepsini.
İskeleye yanaşır motorlar 
Alır sandıklanmış meyveleri. 
Bir kaç muşmula, armut da 
Martıların kısmeti.
Evler evler
Birer birer silinirler. 
Geçmişe ait izler.
Göremezsin, gösteremezsin 
Adına demişler yenilikler 
Soğuk, ruhsuz, duygusuz 
Kör, sağır, dilsiz, 
Yeniler yeniler 
İşte böyle yenildiler, 
Zamana, mekana, insana 
Çocukluğumda kaldı, 
Herşey Kumla'da....

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Eroğlu, Kur 
ban Bayramı'nda 
hava durumu tah
minleriyle ilgili bilgi 
verdi.
Eroğlu, "Ülkemizin 
büyük bölümünün 
yağışlı geçmesi 
bekleniyor" dedi. 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, 
Kurban Bayramı 
süresince ülke 
genelinde yağış 
beklendiğini, 
mevsim normalle 
rinin üzerinde seyre 
den hava sıcaklıkla 
rının, pazartesi 
gününden itibaren 
yurdun iç ve batı 
bölgelerinde 3 ila 6 
derece azalacağının 
tahmin edildiğini

belirtti.
Orman ve Su işleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Eroğlu'nun 
Kurban Bayramı için 
meteorolojik 
değerlendirmede 
bulunduğu 
belirtildi.

Buna göre, Bakan 
Eroğlu, arife günü 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz bölgele 
rinin sağanak ve 
gök gürültülü sağa 
nak yağışlı, diğer 
bölgelerin parçalı ve 
az bulutlu geçeceği 
nin tahmin edildiğini

vurguladı. Eroğlu, 
"Yağışların Kıyı Ege, 
Batı Akdeniz kıyılan 
ile Çanakkale, 
Edirne çevreleri ve 
İsparta'nın güneyi 
ile Burdur*un doğu 
sunda kuvvetli olma 
sı bekleniyor” 
ifadelerini kullandı.

KUŞEDE BEKLEMEK YC"
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA rr 

T ÎF= e °- İm i ti' fcjf
Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel \ (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

İMula başlangıç masrafı 505 Tl
Öğrencinin eğitim 
maliyeti her yıl 
enflasyon oranından 
fazla artıyor ve 
velileri ekonomik 
anlamda zorluyor. 
Eğitim-Bir-Sen 
Stratejik 
Araştırmalar Merkezi 
(EBSAM), 
öğrencilerin okula 
başlangıç masrafları 
ile veliye maliyetini 
araştırdı.
SERBEST KIYAFET 
UYGULAYAN BİR 
İLKOKULA 
BAŞLANGIÇ 
MASRAFI 505 TL 
Serbest kıyafet 
uygulamasına geçen 
okullardaki

öğrencilerin okula 
başlangıç masrafı, 
üniforma giyme 
zorunluluğu olan 
okullardaki 
öğrencilerin 
başlangıç 
masrafından daha 
düşük çıkmaktadır. 
Buna göre serbest 

kıyafet uygulama 
sına geçen bir 
ilkokula başlayan 
öğrenci için 505 TL, 
ortaokula başlayan 
bir öğrenci için 530 
TL, ortaöğretime 
başlayan bir öğrenci 
için ise 600 TL 
harcama yapılması 

gerekiyor. 
ÜNİFORMA GİYME 
ZORUNLULUĞU 
OLAN BİR 
İLKOKULA 
BAŞLANGIÇ 
MASRAFI 680 TL 
Araştırmaya göre, 
okul öncesi eğitime 
kayıt olan bir 
öğrenci için 
başlangıç masrafı 
olarak ortalama 485 
TL, ilkokula 
başlayan bir öğrenci 
için 680 TL, 
ortaokula başlayan 
bir öğrenci için 705 
TL, ortaöğretime 
başlayan bir öğrenci 
için ise 775 TL 
harcama yapılması 

gerekiyor. 
ÜNİFORMA GİYME 
ZORUNLULUĞU 
OLAN OKULLARA 
DEVAM EDEN 
ÖĞRENCİLERİN 
VELİSİNE MALİYETİ 
Bir öğrenci için, okul 
öncesi eğitimden 
ilköğretimin sonuna 
kadarki eğitimi 
boyunca sadece 
okul ihtiyaçları için 
ortalama 16 bin 700 
TL harcama 
yapılıyor. Söz 
konusu rakam, ayda 
ortalama 155 TL 
olarak veliye 
yansıyor.
Ortaöğretimdeki 
eğitimi boyunca bir 

öğrenci için orta.'a- 
ma 8 bin 80 TL, ayda 
ise ortalama 
168 TL harcama 
yapılırken, öğrenciye 
kantin-yemekhane 
için para 
ayrıldığında, bu 
rakam okul öncesi 
ve ilköğretimde aylık 
ortalama 295 TL, 
ortaöğretimde 335 
TL’ye çıkıyor. Bu 
masraflara ol I 
servisi de 
eklendiğine4 okul 
öncesi ve 
ilköğretimde maliyet 
295 TL’den 483 
TL’ye, ortaöğretimde 
ise 335 TL’den 517 
TL’ye çıkıyor.
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Bayramda cezaevlerinde acık nörüş var
Kapalı ceza İnfaz 
kurumlarmda bulu
nan tüm hükümlü 
ve tutuklulara 
Kurban Bayramında 
açık görüş İzni 
verilecek.
Kapalı ceza infaz 
kurumlarmda bulu
nan tüm hükümlü 
ve tutuklulara. bu 
genel yazıdaki 
esaslar çerçeve 
sinde ve aşağıda 
belirtilen süreler 
içihde açık görüş 
yaptırılacaktır. 
AÇIK GÖRÜŞTEN 
YARARLANAMAYA 
CAK OLANLAR 
İnfaz edilmekte olan 
hücreye koyma 
disiplin cezası 
olması durumunda 
hükümlü ve 
tutuklular, açık 
görüşten yararlan 
dırılmayacaktır. 
Açık görüşler 
aşağıda belirtilen 
tarihlerde her 
hükümlü bir kez 
yararlandırılmak 
üzere;

1.Adana E Tipi, 
Afyonkarahlsar E 
Tipi, Alanya L Tipi, 
Ankara 1 ve 2 Nolu 
L Tipi, Antalya E ve 
L Tipi, Aydın E Tipi, 
Bafra T Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bandırma 1 ve 2 
Nolu T Tipi, Bolu T 
Tipi, Burhaniye T 
Tipi, Bursa E ve H 
Tipi, Çorum L Tipi, 
Denizli D Tipi, 
Diyarbakır D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Düzce T Tipi, 
Erzurum E Tipi, 
Eskişehir H Tipi, 
Fethiye T Tipi,

Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, 
İsparta E Tipi, İzmir 
1,2, 3 ve 4 Nolu T 
Tipi, Izmir-Buca, 
Kahramanmaraş E 
Tipi, Karabük T 
Tipi, Kocaeli 1 ve 2 
Nolu T Tipi, Konya 
E Tipi, Maltepe 1, 2 
ve 3 Nolu L Tipi, 
Manisa T Tipi, 
Mersin E Tipi, 
Muğla E Tipi, 
Osmaniye 1 ve 2 
Nolu T Tipi, Rize L 
Tipi, Sakarya L Tipi, 
Silivri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 ve 8 No.lu L Tipi, 
Sincan T Tipi,

Şırnak T Tipi, Şive 
rek T Tipi, Tekirdağ 
1 ve 2 Nolu T Tipi, 
Tokat T Tipi, Ümra 
niye E Tipi, Van M 
Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumlarmda 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 26-27- 
28-29-30 Eylül 2015 
tarihlerinde olmak 
üzere 5 gün, 
2.Diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı ceza 
infaz kurumlarmda 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 28-29-30 
Eylül 2015 tarih
lerinde olmak üzere 
3 gün, 3.Müdürlük 
teşkilatı bulunma 
yan bağlı ceza infaz 
kurumla rmda kalan 
hükümlü ve tutuklu 
lara da, Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 28-29 
Eylül 2015 tarihleri 

arasında 2 gün süre 
ile açık görüş 
yaptırılacaktır.
Sayıları ve 
konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle, adli 
suçlardan hükümlü 
ve tutuklular ile 
örgütlü suçlardan 
hükümlü ve 
tutuklular için ayrı 
gruplar oluşturulup, 
her grubun görüş 
günleri ve saatleri 
Cumhuriyet 
başsavcılıkları ile 
kurum idareleri 
tarafından tespit 
edilecektir.
Bu grupların, aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte 
bulundurulmaması 
sağlanacaktır. 
1.Hükümlü ve 
tutuklular, belge
lendirilmek sure 
tiyle sadece anne, 
baba, eş, çocuk, 
torun, büyükanne, 
büyükbaba ve 
kardeşleriyle gö 

rüştürüleceklerdir. 
Hükümlü ve 
tutuklular ile 
görüşmek isteyen 
kişilerin, akrabalık 
durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluk
lardan verilen resmi 
belgeler ile ispatla 
maları gereklidir. 
Ancak; anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, 
büyükbaba ve 
kardeşi olmayan 
hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar 
olan akrabalarından 
en çok üç kişiyle, 
önceden haber 
verilmesi ve 
belgelendirilmesi 
kaydıyla görüşme 
yapmaları 
sağlanacaktır. 
Ancak; bu fıkra 
hükmü, ağırlaştı 
rılmış müebbet 
hapis cezasına 
hükümlüler hakkın 
da uygulanmaya 
çaktır.

Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramım J 
Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

İPEK 
SHOWROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkası Sok. 
No: 8/A GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 12 63 
Fax : (0.224) 514 80 28

TELEKOM (TURKCELL) 
İstiklal Cad. No : 21/C GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 06 00 
Demlrsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO
Kaynan Ifrdn. '2 ¥ıdıu %aö.

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEM* 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 5 25

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİ 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 ö6 40
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Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Şükrü Ünal, kalp 
hastalarının her 
şeyden önce etin 
yağsız kısımlarını 
tercih etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Kurban Bayramında 
et tüketiminin 
arttığına dikkat 
çöken Kardiyoloji 
uzmanı Dr, şükrü 
Ünal, kalp 
hastalarının her 
şeyden önce etin 
yağsız kısımlarını 
tercih etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Anakalp Hastane 
si'nde görevli 
Uzman Dr. Şükrü 
Ünal, Kurban Bayra 
mı'nda 'Koroner kalp 
hastalığı1 olarak 
tanımlanan kalbin 
kendisini besleyen 
damarlarında 
hastalık tespit 
edilen, kalp 
yetmezliği ve 
hipertansiyonu olan 
hastaların kalp 
hastalığı olsun ya da 
olmaması için şeker 
veya böbrek 
hastalığı ve 

kolesterol yüksekliği 
olanların da 
diyetlerine 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 Bayra 
mı'nın olmazsa- 
olmazı olan et ürün 
lerini yu karıda bah 
settiğimiz hastalık 
lan olan hastaları 
mızda yiyebilir, fakat 
Ölçüyü kaçırmamak 

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 
kaçınmalı ve 
mutlaka et 
yemeklerinin 
yanında sebze ve 
salata gibi bitkisel 
gıdaları da ihmal 
etmemeli 
yiz. Kalp yetmezliği 
ve hipertansiyonu 
olan hastalar bu 
önerilere ilave 
olarak ayrıca tuz 
tüketimini 

arttırmamaya da 
mutlaka dikkat 
etmelidirler. Elbette 
hastalarımız için en 
doğrusu her zaman
ki diyete bayramlar
da da devam 
edebilmektedir. 
Ayrıca herhangi bir 
hastalığımız olmasa 
bile bayramlar da 
dahil her zaman 
sağlıklı beslenme 
kurallarına uymaya 
çalışmalıyız. Ayrıca 
Kalp rahatsızlığı 
olanların kurban 
vazifelerini yerine 
getirirken aşırı efor 
gerektiren işlerden 
uzak durmaları 
gerektiğini vurgula
mak isterim."

THY Kurban Bayramı 
İtin 32 eksin» M

Kurban Bayramı 
tatilinin 9 güne 
çıkarılması üzerine 
Türk Hava Yolları 
yurt içinde Antalya, 
Dalaman, Trabzon 
ve Bodrum ile yurt 
dışında Ercan 
olmak üzere ek 
seferler düzenledi. 
THY Basın 
Müşavirliğinden 
konuyla ilgili olarak 
yapılan açıklamada, 
"Antalya'ya 9, 
Dalaman'a 11, 
Trabzon'a 4 ve

Bodrum'a 6 ek 
sefer düzenlenirken 
yurt dışında da 
Kıbrıs Ercan'a 
2 ek sefer 
düzenlendi" 
denildi.
Toplam 32 ek sefer 
düzenleyen Türk 
Hava Yolları, daha 
önce duyurduğu 
şekilde polis, asker 
ve ailelerine 
bayram süresince 
bilet fiyatlarında 
yüzde 50 indirim 
yapıyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
• • V

GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Qwdik kcdkuun; partili i^eürİMtüütb 
Kurban

mjaJüüiÜc w Iumult tührp ünlergeçüırtderinr tüteri

Yönetim Kurulu adına îlçe balkanı

Osman DURDU
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Hinimi etlerini H derecenin altınfla bekletin!
Kurban Bayramı’nda 
et saklarken ve 
tüketirken bunlara 
dikkat edin!
Kurban etlerinin, 
kesimin ardından 
yaklaşık 5-6 saat 14 
derecenin altında 
bekletildikten sonra 
buzdolabına 
kaldırılması ve en az 
bir gün sonra 
tüketilmesinin 
gerektiği bildirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kurban 
Bayramı öncesinde 
hazırladığı "Sağlıklı 
Kurban Kesim 
Rehberini, kentteki 
tüm hanelere 
ulaştırmaya çalışıyor. 
Kurbanlık seçimi, 
hayvanlardan 
bulaşan hastalıklar, 
kurban kesimi, 
hayvanı yatırma 
yöntemleri, kesimde 
hijyen, kamın 
açılması ve 
organlarının 
çıkanlması gibi 
bilgilerin bulunduğu 

rehberde, etlerin 
korunması ve 
tüketilmesiyle İlgili 
bölümde, tüketicilerin 
dikkat etmesi gere 
ken önemli ayrıntılara 
yer veriliyor. 
Kesimden sonra 
kurban etlerinin, 
parçalar halinde 
temiz kaplara 
konulması ve güneş 
görmeyen yerde, 14 
derecenin altında 
hava almadan 
dinlendirilmesinin 
önerildiği rehberde, 
şu bilgiler yer alıyor: 
"Kesim sıcaklığının 
düşmesi için, en az 
5-6 saat bekletil 
dikten sonra buzdo 
labına kaldırılmalıdır. 
Kurbanlık etler, 
henüz kesim 
sıcaklığında iken 
buzdolabına, poşet 
içinde veya hava 
almayacak durumda 
büyük parçalar 
halinde üst üste 
konulmamalıdır. Bu 
durumda buzdola 

binin ısısı, etin iç 
kısmını soğutmaya 
yetmeyeceği için çok 
kısa sürede (2. gün) 
bozulma ve kokuş 
ma, hatta yeşillenme 
görülür. Böyle 
kısımlar kesinlikle 
tüketilmemeli, hemen 
atılmalıdır. Kurbanlık 
etin dayanma süresi, 
kesim kalitesine ve et 
parçasının büyük 
lüğüne göre değiş 
mekle beraber, nor 
mal buzdolabı koşul 
larında 5-6 gündür. 
Bu süre, kıymada 
genellikle 3 gündür. 
Eğer daha uzun süre 
muhafaza düşünü 
lüyorsa etler derin 
dondurucuda (eksi 
18 derece) muhafaza 
edilmelidir."

-"KESİMDEN SONRA 
TÜKETİLEN ETİN 
HAZMI ZOR OLUR” 
Hayvan kesildiğinde 
etinin sert olduğuna 
işaret edilen 
rehberde, taze etin 

pişirilmesi ve 
hazmının zor olduğu 
bilgisi veriliyor. 
Kesilen etlerin, en az 
24 saat buzdolabında 
bekletilmesi 
öneriliyor. 
Çok yüksek ısıda 
uzun süre pişirme ve 
kızartma yönteminin, 
kanserojen maddele 
rin oluşumuna yol 
açtığı belirtilen 
rehberde, şunlar 
kaydediliyor: 
"Bu nedenle etlerin 
sebzelerle birlikte 
pişirilmesi ve tüketil 
mesi, besin çeşitlili 
ğinin sağlanması, 
sebzelerde bulunan 
C vitamininin etlerde 
bulunan demirin 
emilimini artırması 
açısından sağlıklı bir 
yöntemdir. Etler 
ızgarada pişirilirken, 
ateşle arasındaki 
uzaklık eti yakmaya 
cak, kömürleşme 
sağlamayacak 
şekilde ayarlan 
malıdır. Etlerin iç 

sıcaklığı en az 75 
derece olmalıdır. Çok 
yüksek ısı, dış 
yüzeyinin yanmasına 
ve su kaybının fazla 
olmasına yol açacağı 
için besin kaybını 
artırır. Etlerin 
haşlanarak 
pişirilmesi, sağlıklı 
olmasının yanı sıra 
ette olması muhtemel 
parazitlerin insana 
geçmesini de büyük 
ölçüde engeller.” 
Etlerin küçük 
parçalar halinde 
buzdolabının buzluk 
kısmında veya derin 
dondurucuda 
saklanması 
gerektiğine değinilen 
rehberde, etlerin 
buzlukta (eski 2 
derece) birkaç hafta, 
derin dondurucuda 
(eksi 18 derece) ise 3 
ay saklanabileceği 
bildirildi.
Buzdolabından 
çıkarıldıktan sonra 
çözdürülen etlerin 
tekrar dondurul 

maması tavsiyesinde 
bulunulan rehberde, 
şu öneriler yer alıyor: 
’’Donmuş etler, 
buzdolabında 
çözdürülmelidir. 
Çabuk çözünmesi 
amacıyla kalorifer ve 
soba üzerinde ya da 
oda sıcaklığında 
bekletme sakıncalı 
yöntemdir. Ete 
dokunurken ellerin 
temiz ve kuru 
olmasına dikkat 
edilmelidir. Pişmiş 
etler, oda 
sıcaklığında 2 
saatten fazla 
kalmamalıdır. Çiğ eti 
hazırlamadan, 
hazırlarken ve sonra, 
ellerin 20 saniye 
boyunca yıkanması 
gerekiyor. Çapraz 
bulaşmayı önlemek 
için 2 ayrı kesme 
tahtası kullanın. 
Kesme tahtalanndan 
birini çiğ etler, 
öbürünü meyve ve 
sebzeler için 
kullanın.”

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar; 

esenlik, mutluluk dolu 
nice bayramlar geçirmelerini dileriz. 

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 
MEHMET BEŞLİ

■HH
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SEVİNÇLİ GÜLLER YASAYALIM

0' 1 , 
Aiı

Sırası Geldikçe
I İnan TAMER

Libya'da, 
Balkanlar da, 
Kafkasya’da, 
Galiçya'da, 
Yemon’de uzun 
süre asker olarak 
kalmış, seven
lerinden uzak ya 
da yoksulluk belini 
bükmüş bir 
vatandaşımız şu 
şarkıyı çağırır 
olmuş yıllar önce.
“Bayram gelmiş 

neyime, aman 
aman garibem”

Kan damlar 
yüreğime anam, 
anam garibem”
Oluk gibi kan 

damlıyor 
milyonlarca 

müslümanın 
yüreğine...
Yanıyor yürekler, 

gözyaşları sel 
oluyor.

Neyi 
paylaşamıyoruz 
biz muslümanlar?
Yaşam 

mutluluğunu, var 
olmanın kıymetini, 
Yüce İslam dini 
adına canlara 
kıyılıyor.
Oysa dinimiz, bir 

cana kıyanı tüm 
İnsanlığın canına 
kıymış sayıyor, 
yerinin cehennem 
olduğunu kutsal 
kitabımız söylüyor.
Yitirilmiş beyinler, 

taş kesmiş 
yürekler cennete 
girmek sevdasıyla 
din kardeşinin 
kafasını kesiyor.

Nasıl müslüman 
bunlar?
Biz de de durum 

farklı mı?
Her gün al bayra 

ğa sarılı tabutlar, 
etkisiz kılınmış 
teröristler.

Hepsi bu vatanın 
evlatları.

Bu vatanı omuz 
omuza savunup, 
düşmanı kovmuş 
atalarımızın 
evlatları, torunları.

Kör milliyetçilik 
duyguları Türk -

Kürt ikilimi yarat 
mış kardeşliği 
düşmanlığa 
dönüştürmüş.
Yıllarca birlikte 

yaşamışız Kürt 
vatandaşlarımız 
nerede hangi işte 
mahrum 
bırakılmış.

Memur, subay, 
general 
milletvekili, 
öğretim üyesi, 
Bakan, TBMM 
Başkanı 
Cumhurbaşkanı, 
işadamı 
olabilmişlerdir.
Ağaların 

zulmünden hep 
onlar şikayetçi 
olmuşlardır, 
ağalarda Kürt. 
Toprak reformu 
istemişse, ağalık 
düzenine karşı 
toplantılar 
düzenlemişler, 
ağaların 
zulmünden 
şikayetçi 
olmuşlardır.

Doğu kültür 
dernekleri bu 
doğrultuda 
çalışmalar yapmış, 
mitingler 
düzenlemişlerdir.
Türk köylüsünü 

aydınlatmak için 
kurulan köy 
enstitülerini çoban 
bulamayız diyen 
kürt toprak ağaları 
kapattırmışlardır. 
Varto depremi 
sonrası TC Devleti 
evi yıkılanlara ev 
yapmak istemiş, 
arsaların ağaları 
ait olduğu için 
uzunca süre 
vatandaşa evleri 
verilememiştir.

PKK, Doğu Kültür 
Derneklerinin 
devamıdır.

Bugün karşı 
oldukları ağalık 
düzenin adeta 
silahlı 
muhafızlarıdır. 
Kendilerine her 
türlü imkanı 
tanıyan devletine 

karşı kendilerini 
ezen yoksun 
bırakanların 
koruyucu rolünde 
silahlı mücadele 
vermekte din 
kardeşlerinin 
canına 
kıymaktadır.
Yarın Kurban 

Bayramı.
Yetsin artık 

insanların kurban 
edilmesi.

Uzatılsın 
birbirine eller, 
kucaklaşsın tüm 
müslümanlar.

Barış gelsin, 
gülsün yüzler, 
halaylar çekelim, 
horonlar, zeybekler 
oynayalım.

Bayramları, 
bayram gibi 
ruhuna uygun 
kutlayalım.
Acıları unutalım, 

hep sevinçli, 
mutlu günler 
yaşayalım.

Bir olalım, diri 
olalım.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kimler 9 gün tatil yapacak?
Bayram tatilini 9 
□üne uzatan idari 
karar sonrası 
kimleri kapsadığı 
merak ediliyor. 
Kimlerin bayram 
tatili 9 güne 
uzatıldı? Bilindiği 
üzere bir süredir 
basında bayram 
tatilinin 9 güne 
uzatılmasına ilişkin 
tartışmalar 
yaşanmaktadır. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışanların 21 
Eylül’den itibaren 
iki buçuk gün izinli 
sayılmasına ilişkin 
yazı Başbakan 
tarafından imzala 
mıştır. Kurum 
yöneticilerince, 
gerekli tedbirlerin 
alınarak hizmetlerin 
aksatılmaması, 
zorunlu hizmetlerin 
yürütülmesi için 
asgari seviyede 
eleman bulundu 
rulması kaydıyla; 
kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki 
tüm çalışanlar, 21 
Eylül Pazartesi 
gününden itibaren 
iki buçuk gün idari 
izinli sayılacakları 

aşağıda yer alan 
yazı ilgili kamu 
Kurumlarına gön 
derildi. Başbakanlık 
Personel ve Pren 
sipler Genel Müdür 
lüğü tarafından 
16.09.2015 tarihin 
de yapılan duyu 
ruda; “Kurban 
Bayramı tatili 23 
Eylül 2015 Çarşam 
ba günü saat 13.00 
te başlayacaktır.
Kamu kurum yöneti 
çileri nce gerekli 
tedbirlerin alınarak 
hizmetlerin aksatıl 
maması, zorunlu 
hizmetlerin yürütül 
mesi için asgari 
seviyede eleman 
bulundurulması 
kaydıyla; kamu 
kurum ve kuruluş 
larındaki bütün 
çalışanların 21 
EYLÜL PAZARTESİ 
GÜNÜNDEN 
İTİBAREN İKİ 
BUCUK GÜN İDARİ 
İZİNLİ sayılmaları 
uygun görülmüştür. 
İdari izin süresince 
görevli olanlara 
herhangi bir fazla 
ödemede bulunul 
mayacağı” belirtil 
miştir.

Özellikle belirtmek 
gerekir ki, söz 
konusu idari izinli 
sayılmaya ilişkin 
uygulama kamu 
kurum ve kuruluş 
larında çalışanlar 
personeli ilgilendir 
mektedir. Kamu 
kuramlarındaki 
nöbetçi personel ile 
acil iş ve işlemler 
yürütülmekte, kamu 
çalışanlarının 
önemli bir kısmı bu 
kapsamda idari 
izinli sayılmaktadır. 
Özel sektöre ait 
işyerlerinde çalışan 
lar için söz konusu 
kapsamda 2.5 gün 
idari izinli 
sayılmaya ilişkin bir 
zorunluluk yoktur. 
Özel sektör çalışan 
ları için bayram 
tatili 23 Eylül 2015 
Çarşamba günü 

saat 13.00’ten itiba 
ren başlayacak 
olup, özeı sektör 
işyerleri 2.5 günlük 
idari izin kapsa 
mında değildir. 
Dileyen özel sektör 
işyerleri bu 
günlerde personeli 
ni yıllık izne 
çıkarabilmeleri 
mümkün olduğu 
gibi, telafi çalışması 
da yapılabilecektir. 
Telafi çalışması 
yapılmasını müm 
kün kılan durumlar
dan ulusal bayram 
ve genel tatillerden 
önce veya sonra 
işyerinin tatil 
edilmesidir. Takvim 
gereği ulusal 
bayram veya tatil 
günleri ile nafta 
tatili günleri arasına 
bazen yarım, 1,1.5 
veya 2,5 işgünü 

girebilmekte ve bu 
günlerde işverenin 

ararıyla işyeri tatil 
edilebilmektedir. 
Yasa, 64/1 madde 
hükmüyle çalışma 
yan bu sürelerin 
somadan çahşıla 
rak telafisine ola 
pak tanımaktadır. 
İşverenler, iki ay 
içinde çalışılmayan 
süreler için telafi 
çalışması yaptıra 
bilir. Yasada 
belirtilen koşulların 
varlığı halinde telafi 
çalışmasına karar 
verme ve uygulama 
yetkisi işverene 
aittir. Ancak, telafi 
çalışmaları, günlük 
en çok çalışma 
süresim yani onbir 
saati aşmamak 
koşuluyla günde üç 
saatten fazla 
yaptırılamaz. Ayrıca 
yasal veya sözleş 
meye dayalı tatil 
günlerinde telafi 
çalışması yaptırıl 
ması mümkün 
değildir (İK 64/2). 
Yapılan telafi 
çalışmaları fazla 
çalışma veya fazla 
sürelerle çalışma 
sayılmaz (İK 64/1).

Buna karşılık kuş 
kuşuz telafi çalış 
masında işçiye 
çalışması karşılığı 
normal ücreti 
ödenir.
İdari izin sürele 
rinde, işverenler 
tarafından yerine 
getirilmesi gereken 
Kanuni yüküm 
lülükler ertelenme 
miştir. Buna ilişkin 
olarak SGK tarafın 
dan bir erteleme 
yapıldığı takdirde 
ayrıca paylaşıla 
çaktır.
Kanuni 
yükümlülüklerden 
birisi olan SGK 
işlemleri açısından 
23.09.2015 tari
hinde verilmesi 
gereken 2015/8 ay 
Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi’nin 
ve diğer bildirim
lerin süresinde 
verilmesine dikkat 
edilmelidir. 2015/8 
ay Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi’nin 
mutlaka 23.09. 
2015 tarihinde 
verilmesi gerekmek 
tedir. İdari izin, SGK 
ile ilgili süreleri 
uzatmamaktadır.

i
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

’XRAT?^

Partili üyelerimizin ve Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur dolu 

günler dileriz.

Ali BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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AYRINTI
Erhan İZGİ

KAN VE GÖZYAŞI MI OLMALIYDI 
BAYRAMLARDA

Türk toplumu olarak yıllar 
var kİ sevince hasret 
yaşıyoruz.

Bayramlarda bile ortak 
sevince ne yazık ki 
kavuşamıyoruz.

Her gün duymaktan 
usandığımız ölüm olayları 
halkı derinden yaralıyor. 
Polisimiz, askerimiz, sivil 
vatandaşlarımız bir hiç 
uğruna katlediliyor.
Gencecik evlatlarını 

kaybeden ailelerin ocaklarına 
kor ateşler düşüyor.
Yıllardır uygulanan tutarsız 

ve yanlış politikalar acı 
meyvesini veriyor.
Ama ne hazindir ki bedelini 

sorumlular değil; zavallı, 
çaresiz ve gariban 
vatandaşlar ödüyor.
Adına ne derseniz deyin, 

şehit deyip dinsel 
kavramlarla insanların acısını 
hafifletemezsiniz.
Şehit olmak neden sadece 

yoksullara? Vatan sağ olsun 
demek kimin için, kimler için? 
Varlıklı ve nüfuzlu kişiler 
daha rahat ve mutlu yaşasın 
diye mi?

Hasan Hüseyin: 
“Savaşlarda, kıtlıklarda, yok
luklarda hep benim ama / 
Bayramlarda, seyranlarda 
ben yokum ama." dizelerini 
boşuna mı söylemiş.

Nasıl bir insanlık, yurttaşlık 
anlayışımız var!
Yaşananları düşününce bir 

aydın olarak utanç duyuyo
rum.

Hani tasada, kederde ve 
sevinçte bütün vatandaşlar 
ortaktı?

Ülke nüfusunun 80 milyonu 
tasada kederde ortak, 5 mil 
yonu da sevinçte ortak.
Böylesine yurttaşlık anlayışı 
olabilir mi?

Bizde olur, hem de bal gibi 
olur.,

7 Haziran seçimlerinden 
sonra siyasi iktidarın tavrı, 
uyguladığı politikalar ve 
yaptırımlar, güzel Türkiye’min 
kan gölüne dönmesine neden 
oldu.

Şimdi içinden çıkılmaz bir 
durumla karşı karşıyayız.

Acı olan her gün ölüm 
haberleri almaya devam edi 
yoruz.

Ülkem kan kaybediyor, hem 
de çok...
Türkiye’min acele kana 

ihtiyacı var.
Yıllar önce şair Süreyya 

Berfe sanki bu günleri hayal 
etmiş de şu dizeleri dile 
getirmiş:
Yurdum bir uçtan bir uca 

kanıyor /
İnsanım, toprağım kanıyor / 
Tarihim, savaşlarım, 
bağımsızlığım kanıyor / 
Çok acele kan aranıyor / 
Kanamalı Türkiye’m için / 
Sömürücüler, ölüm tüccarları, 

kan içiciler hariç / 
Her gruptan çok acele / 
Lafı uzatmadan, vakit kay
betmeden... / 
Bebeğe ve Türkiye’me çok 
acele / 
Türkiye’m gibi bebeğe / 
Bebek gibi Türkiye’me çok 
acele /
Oyalanmadan, beklemeden / 
Çok acele hemen şimdi.

Vedat Günyol “Güleryüzlü 
Ciddilik" adlı eserinde “ Kan 
Aranıyor" başlıklı yazısında 
aranan kanın nerde olduğunu 
belirtiyor.
Atatürk gençliğe 

hitabesinde ne diyordu? 
Muhtaç olduğun kudret 
damarlarındaki asil kandadır 
dememiş miydi?

O zaman aranan kan 
gençliğin damarlarındaki asil 
kandır.

Boş yere ne arayıp 
duruyoruz?

Halkım acılar içinde 
kıvranırken, nice yavrular 
babasız kalırken, gözyaşı sel 
olup akarken bayram 
kutlamak gelmiyor içimden.

Halkım mutsuz ben de mut
suzum!
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Üretici zeytin nüvesinden zarar gördü
Başkan Asa, halk arasında “sap kurdu” olarak bilinen zeytin güvesinin, kooperatif bölgelerinde zarara 

yol açtığını söyledi. Asa, “Sap kurdu için şu anda herhangi bir zirai ilaçlama sonuç vermez. Önümüzdeki 
yıl Marmarabirlik hastalıkla mücadele konusunda ilgili kurumlara destek verecek” dedi.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytin 
güvesinin meyve 
nesli zararlısından 
dolayı kooperatif 
bölgelerinde 
dökülmelerin 
meydana geldiğini 
açıkladı. Halk 
arasında “sap 
kurdu” olarak bili* 
nen zeytin güvesi 
için ilaçlama 
devresinin geride 
kaldığını belirten 
Asa, “Kooperatif 
bölgelerinde yapılan 
incelemeler ve 
üreticilerle 
yaptığımız 
görüşmeler 
neticesinde, zeytin 
güvesinden dolayı 
zarar meydana

Hastalıkla mücadele larva bırakarak
dönemi geçmiş 
aylarda olduğundan 
sap kurdu için şu 
anda herhangi bir 
zirai ilaçlama sonuç 
vermez” diye 
konuştu.
Zeytin güvesinin, 
meyvenin saçma 

yayıldığını söyleyen 
Asa, “Zeytin 
güvesinin larva 
bıraktığı dönemde 
ilaçlama devresinin 
yakalanmamış 
olması bu sıkıntıya 
yol açmıştır. Sap 
kurdu, çekirdeği

delerek zeytin 
danesi ile sap 
arasındaki bağlantıyı 
koparıyor. Bu da 
zeytinde dökülmeye 
neden oluyor” 
ifadelerini kullandı.

MÜCADELE 
EDİLECEK
Başkan Asa, 
önümüzdeki yıl

gerekli önlemlerin 
alınması için İlçe 
Tarım Müdürlükleri 
ile koordineli bir 
çalışma 
yürütüleceğini 
vurgulayarak, şöyle 
devam etti: 
“Marmarabirlik 
bünyesinde istihdam 
edilen ziraat 
mühendislerimiz 

aracılığıyla köy ve 
beldelerdeki 
mevcut feromon 
tuzak sayılarının 
artırılması, 
kontrollerinin 
yapılarak anında 
müdahale edilmesi 
ve dolayısıyla 
üreticinin zeytin 
güvesinden kaynaklı 
kaybının en aza 
indirilmesini 
hedeflemekteyiz. 
Aynı sıkıntıların 
gelecek yıl da 
yaşanmaması için 
ilgili kurumlara 
araç, ekipman, 
personel ve diğer 
destekler 
sağlanarak, 
üreticilerimizin 
zeytin hastalıkla 
rından zarar görmesi 
önlenecektir.”

25 YIL SONRA BULUŞUYORLAR
GEMLİK LİSESİ 1990 MEZUNLARI NOSTALJİ YAŞAYACAK

Gemlik Lisesi’nden 
1989 -1990 eğitim 
öğretim yılında 
mezun olanlar, 
25 yıl sonra bir 
araya gelecekler.
Kurban Bayramı’nın

3.günü olan 26 Eylül 
2015 tarihinde, 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde saat 
19.oo dan itibaren 
toplanmaya başlaya 
cak olan Gemlik

Lisesi’nin 1990 
mezunları, gençlik 
anılarını tazeleyerek, 
nostalji dolu bir 
gece yaşayacak. 
Geceyi düzenleyen, 
1990 mezunlarından

Avukat ve CHP 
Belediye Meclis 
üyesi Özgür Aksoy, 
“Biz, 1990 mezunları 
ilk kez bir araya 
geleceğiz. Bundan 
önce Gemlik Lisesi 

mezunları yıl ayrımı 
yapmada'i düzenle
nen gecelerde bir 
araya geliyorlardı. 
Biz, kendi dönem 
arkadaşlarımızla 
buluşmak istiyoruz.

Aynı zamanda o 
günlerdeki öğretmen 
lerimizi de gecemize 
davet edeceğiz. 
Geceye yoğun bir 
katılım olacağını 
düşünüyoruz.” dedi.

Bawanufa ıtiMl ve Iimu t» wiilwi ücretsiz
Otoyol ve boğaz 
köprüleri geçişleri, 
çarşamba günü saat 
00.00'dan başlayarak 
28 Eylül Pazartesi 
saat 07.00'ye kadar 
ücretsiz gerçekleş 
tirilebilecek.
Otoyol ve boğaz 
köprüleri geçişleri, 
çarşamba günü saat 
00.00'dan başlayarak 
28 Eylül Pazartesi 
saat 07.00'ye kadar 
ücretsiz 
gerçekleştirilebilece 

k. Karayolları Genel 
Müdürlüğü Yol 
Durumu Bülteni'ne 
göre, karayollarının 
yol, kavşak ve alt 
geçit yapım 
çalışmaları 
sürdürülen 
kesimlerinde ulaşım 
kontrollü sağlanıyor.

TAMİRAT OLAN 
YOLLAR 
Bahkesir-Dursunbey 
yolunun 51-53 
kilometreleri

(Akbaşlar mevki) 
patlatmalı yol yapım 
çalışmaları 
nedeniyle 14.00- 
16.00, Balya-İvrindi 
yolunun ise 20-22 

kilometreleri, 
patlatmalı yol yapım 
çalışmaları 
nedeniyle 14.00- 
16.00 saatlerinde 
trafiğe kapatılacak.

Gerede- 
Kızılcahamam 
yolunun 8-14 
kilometreleri, kavşak 
ve alt geçit yapım 
çalışmaları 

nedeniyle 
Kızılcahamam- 
Gerede istikameti 
trafiğe kapatılarak 
ulaşım diğer 
istikametten iki 
yönlü olarak 
sağlanacak. 
Öte yandan, 
otoyol ve boğaz 
köprüleri geçişleri 
çarşamba günü saat 
00.00'dan başlayarak 
28 Eylül Pazartesi 
saat 07.00'ye kadar 
ücretsiz olacak.
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BAYRAMDA ETİ SEBZE İLE TÜKETİN
Kurban Bayramı’nda 
beslenme düzeninde 
önemli değişiklikler 
yaşanıyor. Özellikle 
kurban etlerinin 
bolca yer aldığı mi 
satirlik menüler ve 
fiziksel aktivitenin 
azalması, ciddi 
sağlık sorunlarına 
yol açarken, fazla 
kiloları da beraberin 
de getirebiliyor. 
Memorial Wellness 
Beslenme Danışma 
m Dr. Dyt. Yonca 
Sevim, bayram 
beslenmesinde 
dikkat edilmesi 
gereken noktalar 
hakkında bilgi verdi. 
Kurban etinden 
bulaşabilecek 
hastalıklara dikkat! 
Kurban Bayramı’nda 
sağlık raporu olan, 
veteriner kontrolün 
den geçmiş, çok 
genç ya da yaşlı 
olmayan, aşırı 
yağlanmamış hay 
vanların etleri tercih 
edilmelidir. Ayrıca 
kesim işlemi, sağlıklı 
koşullarda yapılmalı 
ve etler uygun şekil 
de muhafaza edilme
lidir. Aksi takdirde

parazitlerinden tenya 
lar, bakteriyel hasta 
tıklardan şarbon, 
ruam, tüberküloz, 
salmonella, sığır 
vebası, şap, çiçek, 
deli dana ve kuduz 
ile karşı karşıya 
kalınabilmektedir. 
Kurban eti kesilir 
kesilmez 
tüketilmemeli
Et kesildikten hemen 
sonra tüketilmeme
lidir çünkü etlerde 
kesimden sonra da 
devam eden kas 
hareketleri etin 
sertleşmesine sebep 
olur. Et uygun koşul 
larda bekletilmeli ve 
daha sonra 

hayvanın cinsine ve 
etin beklediği ısı 
derecesine göre 
değişmektedir. Dana 
ve koç eti 0°C’de 10 
günde, 15°C’de ise 3 
günde kaybolur ve 
etler yenebilecek 
hale gelir. Yağı az 
olan hayvanlarda 
katılık daha çabuk 
kaybolmaktadır. 
Etinizi küçük 
parçalar halinde 
dondurun 
Depolanmaya hazır 
etler, büyük parçalar 
olarak değil, küçük 
parçalar halinde, bir 
yemeklik miktarlarda 
hazırlanarak saklan 
malıdır. Etler

buzdolabı poşetine 
konarak veya yağlı 
kağıda sarılarak 
buzluk veya derin 
dondurucuda bek
letilmelidir. Etler - 
2°C'de buzlukta 
birkaç hafta, soğuk 
depolarda ise - 
32°C’de donduru
larak, -18bC’de uzun 
süre saklanabilir. Et 
buzdolabında çözdü 
rülmell, çözünen 
etler tekrar dondurul 
manialıdır. Açıkta 
çözdürme yöntemi 
etin içinde zararlı 
mikroorganizmaların 
üremesine sebep 
olur. Bu durum da 
hastalılara yol açar. 
Doğru ot pişirme 
yöntemlerine 
dikkat edin 
Etlerin pişirilme 
yöntemi sağlık açı 
sından çok önemli 
dir. Etin kurumasını 
önlemek İçin orta 
ateşte ve uzun süreli 
pişirme yöntemi 
uygulanmalıdır. Bu 
yöntemler şu şekilde 
sıralanabilir:
Kuru ısıda pişirme: 
Bağ dokusu az olan 
etlerde kullanılır.

Izgara, fırın, rosto, 
yağsız tava kuru 
l&ıda pişirme 
yöntemidir. Bağ 
dokusu biraz fâzla 
olan etler, kıyma 
halihe getirilerek 
pişirilebilir. Etler 
yüksek ateşe maruz 
kalmamalıdır.
Yüksek Isıda etin diş 
yüzeyi hızlıca 
katılaşır ve böylece 
ısl etin iç klSimlâfıhâ 
ulaşamaz.
Köfte veya parça 
etlerde bir yüzey 
piştikten Söhra 
diğer yüzey 
çeVHImelidir. Sik 
çevirmede ©tier 
suyunu kaybede 
ceğinden seıilOŞe 
cek VS lezzet kaybı 
olacaktır.
Nemli ısıda pişirme: 
Bağ dokusu çok 
Olan kuşbaşı ve 
pârÇâ etler için 
geçeriidir. Kağıtta ya 
da pbşette pişirme, 
tencâfede veya 
düdüklü tencerede 
pişirme yöntemi bu 
gruba girmektedir. 
Kebap, biftek, tepsi 
pirzola, fırın kebabı, 
köfte yemekleri bu 

şekilde pişirilebilir. 
Âz su veya domates 
Sosu kullanılabilir. 
Buhar kaybını 
önlemek için 
yemeğin üstü kapalı 
ölârak pişmesi daha 
doğrudur. Nemli 
ısıda pişirme, en 
sağlıklı 
yöntemlerden biridir. 
Haşlama: Ete su 
konarak pişirme 
yöntemidir.
Haşlama suyuna 
Vitamin geçişi 
olduğu 
urtUtulamarHâlı ve 
haşlama suyu 
atılmamalıdır.
Kızartma: Genellikle 
köfte Vfeya biftek 
tarzı etlerde bU 
yöntem kullamlih 
Yağın çok kızgın 
olması, iç kısımların 
çiğ kalmasına ve su 
kaybını sağlayarak 
pişen etin 
sertleşmesine sebep 
olur. Bu nedenle 
kızartma veya 
ızgara, mangal 
yöntemlerinde etin 
yakılmamasına, etin 
yağlı kısımlarının 
atılarak pişirilmesine 
özen gösterilmelidir.

yüreğimize damla damla a m at, 

günlerimize bin tatlı 

matlala# dolsan, 

Sevdikleriniz fiep gamımızda olsam, 

güzümüz fiiç solmasın, 

Bamınız Kutlu Olsun...

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, sevgi dolu ve 
huzurlu nice bayramlar 

geçirmek dileğiyle, 
Kurban Bayramınız kutlu olsun! 

Kurban Bayramı 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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Bıçakçılar bayram mesaisinde
Kurban Bayramı 
öncesinde en fazla 
mesai yapan 
zanaatkarların 
başında gelen bıçak 
bileyicileri, bir 
taraftan yeni 
bıçakları satmak 
üzere raflara 
yerleştirirken diğer 
yandan da 
vatandaşların eski 
bıçaklarını bayrama 
hazırlıyor. Kurban 
Bayramı'na sayılı 
günler kala tarihi 
Gaziantep Kalesi 
çevresinde faaliyet 
gösteren bıçak üre
tim atölyelerinde 
hareketli günler 
yaşanıyor. Bıçak 
ustaları, artan 
siparişleri 
yetiştirmek için 
hafta sonları dahil 
yoğun mesai 
harcıyor.
Ucuz ve kalitesiz 
bıçaklarla yapılan 
kesimlerde kurbana 
eziyet edilebileceği 
uyarısında bulunan 
bileyiciler, 
vatandaşların 
kazalara karşı da

dikkatli olmalarını 
istedi. Gaziantepli 
bıçak ustalarından 
Cevdet Gözbulut, iki 
hafta önce 
başladıkları "Kurban 
Bayramı mesaisine" 
devam ettiklerini 
söyledi.
Vatandaşların 
talebini karşılamak 
için haftanın 7 günü 
dinlenmeden 
çalıştıklarını belirten 
Gözbulut, 
"Kurbanlıklara eziyet 
etmemek için 
bıçakların kaliteli ve 
keskin olması 

gerekiyor. Bu 
nedenle 
vatandaşlarımızın, 
bayram öncesi 
elindeki eski 
bıçaklarını 
bileyletmeleri veya 
yeni bıçak almaları 
lazım" dedi. 
Yoğunluğun son 
hafta daha çok 
arttığını kaydeden 
Gözbulut, 
vatandaşlardan 
bıçaklarını son güne 
kalmadan 
getirmelerini istedi.

Ustalardan Mehmet 

Koyuncular da 
kurban kesilecek 
bıçağın ağzının eh 
az 15-20 santimetre 
Uzunluğunda ve 
keskin olması 
gerektiğini söyledi. 
İyi bir bıçağın 
fiyatının 20 liradan 
başladığına işaret 
eden Koyuncular, 
"Fiyatlar 60 liraya 
kadar yükseliyor. 
Yeni bir bıçak almak 
istemeyen 
vatandaşlarsa eski 
bıçaklarını 2,5 liraya 
bileyletebilir" 
ifadesini kullandı.

M muşla 

mHiM
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
emeklilerinin 
maaşları, Kurban 
Bayramımdan önce 
17-23 Eylül tarihleri 
arasında ödeniyor. 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
emeklilerinin 
maaşları, Kurban 
Bayramı'ndan önce 
17-23 Eylül tarihleri 
arasında ödeniyor.

NUMARAYA GÖRE 
TARİH BELİRLENDİ 
SSK işçi ve tarim 
emeklilerinin 
aylıkları, tahsis 
numarasının son 
rakamı 9 olanlara 
dün yatırıldı. 5 ve 7 

olanlara bugün 
ödeme yapılırken, 
3, 4 ve 1 olanlara 21 
Eylül'de, 2 ve 8 
olanlara 22 
Eylül'de, 0 ve 6 
olanlara da 23 
Eylül'de ödenecek.

BAĞ-KUR'LULARIN 
DURUMU 
4/B Bağ-Kur esnaf 
ve tarım 
emeklisinin aylıkları 
22 Eylül'de, 4/C 
Emekli Sandığı 
emeklisinin aylıkları 
ödeme günü 1, 2 ve 
3 Ekim'de olanlar 
21 Eylül'de, 4 ve 5 
Ekim'de olanlar ise 
22 Eylül'de 
maaşlarını alacak.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramını en içten 
dileklerimle kutlar, 

bayramınızı sağlık, mutluluk ve 
huzur içinde geçirmenizi dileriz.

9

iyi Bayramlar...
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 

GEMLİK ŞURESİ 
YÖNETİM KURULU ADINA

ÖMER ŞİMŞEK

TÜM ÜYELERİMİZİN 

KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 

SAĞLIK VE MUTLULUK BOLU 

GÜNLER BİLERİZ.

GEMLİK 
TİCARET RORSASI
Dr. Ziya Kaya Mh. Cumhuriyet Cd. No:2 

Gemlik / BURSA
Tel: 0 224 513 46 00 - 0 224 513 43 73 

Fax: 0 224 514 08 82
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Kurttan kesiminde îueff' tekniği
Kurban Bayramı'nda 
kesim yapacak ace 
mİ 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 vurgu 
yaparak, kurbanlık 
kesimini uzman 
kişilerin yapması 
gerektiğini söyledi.

Uzman kişilerin dışın 
da kesim yapacak 
"Acemi Kasaplara" 
da uyarılarda bulu* 
nan Karanfil, kesimi 
yapacak kasabın 
kurbanlıklara eziyet 
vermemesi gerektiği 
ni ve kesimi kolaylaş 
tiran teknikleri 
uygulaması gerektiği 
ni ifade etti.
"Acemi Kasapların" 
bazı teknikler öğrene 
rek işlerini kolaylaş 
tırabileceğini anlatan 
Karanfil, "Kurbanlık 
kesimlerinde hayvan 
ların yatırılışında çok 
fazla şekil var ama 
en fazla 3 tanesi 

kullanılıyor. Kurban 
tıkların kesimde 
kullanılan en yaygın 
yatırma şekil Türk 
usulü yatırma 
şekildir" dedi. 
Türk usulü yatırma 
şeklinin zahmetli ve 
eziyetli olduğunu 
belirten Karanfil, 
şunları söyledi: 
"Türk usulü teknikte 
hayvanın 3 ayağı 
uzun bir iple bağla 
nır 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 İse 
'Berlin usulü1 yatır 
madır. Bu yatırma 
tekniğinde de hnyva 
nın 4 ayağı uıun bir 
İple bağlanarak İpin 
çekilmesiyle 
hayvanın ayakları 
toplanır ve devrilir. 
Bu yatırma teknikle 
rl, biraz zahmetli ve 
hayvanların eziyet 
çekmesine neden 
olan tekniklerdir. 
Türk ve Berlin teknl 
ğl dediğimiz teknik 
lerde, hayvanda 
kesim öncesi kırık 
ve çıkıklar, ezikler 
meydana geliyor. 
Hayvanı kesecek 
olan kişilerinde zarar 
görmesi mümkündür 
çünkü kesimi yapan 
kişiler acemi olabil! 
yor ve yatırma tek 
niklerlnl de 
bilmiyorlar." 
Kurbanlık kesiminde 
kasap İçin zahmet
siz, hayvanlar İçin 
de eziyetsiz en iyi 
tekniğin "Rueff' 
olduğunu vurgu
layan Karanfil, bu 
yöntemde hayvana 

hiçbir eziyet uygula
ma dan yatma hissi 
vererek yatırılabıldl 
ğlnl kaydetti. 
Karanfil, hayvanın 
stressiz bir şekilde 
yatmasının etin 
lezzetli bir hâl alma 
sini da sağladığım 
dile getirerek, 
"Stresle birlikte ette 
oluşan bu olumsuz 
lükler, Rueff tekniği 
İle yatırılan kurbanlık 
larda meydana 
gelmiyor. Blzlmde 
önerdiğimiz tek kişi 
nln bile yapabileceği 
bu yatırma tekniği 
dir. Hu tekniğin uygu 
lanmasi İçin bize 8 
veya 7 metre 
uzunluğunda bir İp 
yeterlldlr. 400 kilo et 
vs ren yani canlı 
haliyle 800 kilonun 
üzerinde gelen bir 
hayvanı bir kişi bu 
yöntemle yatırabilir" 
diye konuştu.
"Rueff1 tekniğinin 
uygulanabilmesi için 
Öncelikle kurbanlığın 
başının sabit bir 
yere bağlanması 
gerektiğine İşaret 
eden Karanfil, şöyle 

devam etti: 
"Hayvanın başı sabit 
bir yare bağladıktan 
SOhra elimizdeki ipi 
hayvanın boynuzları 
na sağlam bir şekil 
de bağlıyoruz. İple 
hayvanın boyun 
kısmına bir halka, gö 
ğüs kısmına bir hâl 
ka ve karın 
bölgesine bir halka 
yapacak şekilde 
sarıyoruz. Halkala 
rımızı yaptıktan 
sonra bir kişi İpin 
ucundan tutarak 
hayvana sarılı olan 
İpi çekmeye 
başlıyor. İpin yavaş 
yavaş çekilmesiyle 
hayvanda bir yatma 
hlSSİ oluşuyor VS 
kurbanlığımız, 
verdiğimiz yatma 
hissi ile yatıyor. 
Kurbanlık kesecek 
kişiler, hayvana 
hiçbir eziyet 
uygulamadan bir 
kişinin tek başına 
yapabileceği bu 
tekniği uygularlarsa 
kesilen kurbanlık 
tan daha lezzetli bir 
et elde edecek
lerdir."

ALTAN TİCARET

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramı’nı 
içten dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle kutlar, 
mutlu ve huzurlu 

günler dilerim

HaLuU ALtan
İstiklal Caddesi No : 49 GEMLİK 

Tel: 513 12 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98
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Bayram irafih genelgesi yayınlandı
içişleri Bakanlığı 
Kurban Bayramı 
tatili boyunca 
alınacak trafik 
tedbirlerine ilişkin 
genelge yayımladı. 
Genelgeye göre 
Bayramın huzur ve 
güven içerisinde 
geçmesini sağlamak 
amacıyla gerekli tüm 
önlemler alınacak. 
Bayram tatillerinde 
trafik yoğunluğunun 
arttığı, buna bağlı 
olarak da üzücü 
trafik kazalarının 
meydana geldiği 
belirtilen genelgede, 
vatandaşların 
bayramı 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

ekipler 
konuşlandırılacak.

verilmesi istendi. 
Genelgeye göre, 
trafik hizmetlerinde 
görevli tüm 
personelin izni iptal 
edilecek, ihtiyaç 
duyulması halinde 
genel hizmet 
personelinden de 
trafik hizmetlerinde 
yararlanılacak. 
Trafik şubelerinde 
büro hizmetlerinde 
görevli personel, 
trafiğin denetimiyle 
görevli ekiplere 
takviye olarak 
görevlendirilecek, 
ekip sayısı 
arttırılarak önemli 
kavşak, geçit ve 
güzergahlarda sabit

TÜM POLİSLER 
CEZA YAZABİLECEK

Trafik polislerinin 
yanı sıra genel 
hizmet polisleri, 
trafikte kural 
ihlallerine karşı 
bayram tatili 
süresince daha has
sas olacaklar, tespit 
ettikleri ihlallere 
ilişkin düzenledikleri 
tutanakları trafik 
ekiplerine teslim 
edecekler.
Özellikle tatilin 
başlangıç ve bitiş 
günlerindeki 

yoğunluğun etkisiyle 
tıkanıklık yaşanan 
karayollarında 
gerekil tedbirler 
alınacak, buralarda 
İlave ekipler 
görevlendirilerek 
gerekiyorsa ışıklara 
müdahale edilip 
trafiğin akışı 
sağlanacak. 
Genelgeye göre, 
radarlı hız tespit 
ekipleri, başta 
otoyollar ve bölün 
müş karayolları 
olmak üzere hız 
İhlalleri ve kazaların 
yoğunlaştığı yer ve 
yol kesimleri İle 
saat dilimlerinde 
seyir halinde 
denetimlerini 
sürdürecek. Araç 
durdurmanın 
mümkün olmadığı 
veya risk oluştur 
duğu durumlarda 
denetimler çevirme 
ekibi bulundur 
maksızın ihlalde 
bulunan araçların 
tescil plakasına göre 
ceza uygulanacak.

SİVİL İHBARLI 
DENETİMLER
Kent Güvenliği 
Yönetim sistemi 
(MoBEBE) İle Trafik 
Elektronik 
Denetleme Sistemi 
(TEDES) kurulu 
bulunan illerde, bu 
sistemler bayram 
tatili süresince aktif 
olarak kullanılacak 
ve bu birimlerde 
yeteri kadar 
personel 
bulundurulacak. 
Arife ve bayram 
günlerinde 
vatandaşların yoğun 
olarak ziyaret ettiği 
şehitlik, mezarlık ve 
alışveriş merkezleri 
çevresinde trafiği 
düzenlemeye yönelik 
tedbirler alınacak. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
toplu taşıma 
araçlarında 10 
numara yağ gibi 
standart dışı yakıt 
kullanılıp 

kullanılmadığı 
konusunda denetim 
ve operasyonlar 
yapacak. 
Standart dışı yakıt 
kullananlar hakkında 
nereden temin ettiği 
de araştırılarak adil 
İşlemler yapılacak.
TERMİNALLERDE 
ALINACAK 
ÖNLEMLER

Terminallerde tüm 
otobüslerin 
takograflan, şoförün 
alkol durumu, 
taşımacılık yetki bel
geleri, zorunlu mali 
mesuliyet ve zorunlu 
ferdi kaza koltuk 
sigortaları, şoförlerin 
sürücü belgeleri ile 
aracın fenni 
muayene durumu 
titizlikle kontrol 
edilecek. 
Terminal ya da izin 
verilen yerler dışın 
da şehirlerarası 
yolcu otobüsü kalkış 
larına müsaade 
edilmeyecek.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

PAŞA OTEL
GEMLİK

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUYUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANAYİ YE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ

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

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Mm alırken hekim sağlık raporu anım
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Sinan 
Sağlam, kurbanlık 
hayvanda aranacak 
en önemli özelliğin 
sağlıklı olması 
gerektiğini belirte 
rek, bunun hem 
İslâmî açıdan, hem 
insan sağlığının 
olumsuz etkilen 
memesi için zorunlu 
olduğunu söyledi. 
Alınacak kurbanlığın 
fiziksel ve psikolojik 
hastalığı ya da özrü 
bulunmaması 
gerektiğini belirten 
Sağlam, "Küçükbaş 
larda Küpeli 
olmasına, büyükbaş 
larda 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 
günler kala kurban 
pazarları hareketle 
nirken, Bursa 
Veteriner Hekimler

Odası, kurbanlık 
alımında dikkat 
edilmesi gereken 
hususlar ve etlerin 
tüketilmesi ve 
saklanması 
konusunda 
vatandaşlara önemli 
uyarılarda bulundu. 
Oda Başkanı Sinan 
Sağlam, kurban 
alımına 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 
veteriner sağlık 
raporu olmalıdır. 
Hayvan ların sağlıklı 
ve ve rimli olması 
önemlidir. Zayıf, 
yeni doğum yapmış 

ya da ileri düzeyde 
gebe hayvanları 
kurban olarak 
kesemeyiz. Ağız, 
burun, göz, meme 
veya cinsel 
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 
olmamalı. Sindirim 

sistemi rahatsızlığı 
olan hayvanlar ile 
vücudunda ödem 
oluşmuş ve topal 
olan hayvanlar 
kurban edilemez. 
Ayrıca hayvanin 
psikolojik açıdan da 
sağlık olması 
gerekir. Saldırgan, 
aşırı tepki Veren ya 
da çevreye karşı 
ilgisiz olması, 
hayvanın ruh 
sağlığının bozuk 
olduğunu gösterir.' 
Sağlam, verim 
açısından da 
kurbanın besili 
olması gerektiğini 
söyledi.
Vatandaşların 
hayvanin fiziksel 
Özelliklerine bakarak 
verimli olup 
olmayacağını 
anlayabileceğini 
İfade eden Sağlam, 
hayvanı göğüs 
çevresinin geniş 
olması, kuyruk 
sokumu ve kalçanın 
dolgun ve yuvarlak 
olması, sırt 
çizgisinin düz ve 
dolgun olması ve 

boyhun kısa ve etle 
dolu olması gibi 
kriterlere dikkât 
edilmesi gerektiğini 
kaydetti.

ETLERİ HEMEN 
TÜKETMEYİN 
Sağlam, kurban 
etlerinin saklanması 
Ve tüketilmesiyle 
ilgili de önemli 
uyarılarda bulundu. 
Kurban 
etlerinin hemen 
tüketilmemesi 
gerektiğinin altını 
çizen Sağlam, 14 
derecenin atında, 
hava almadan en az 
5-6 saat bekletilip 
etin soğutulması 
gerektiğine vurgu 
yaptı. Sağlam, 
f'Kesilen hayvanın 
kanının tamamen 
akıtılması önemlidir. 
Hemen tüketirseniz 
çok sert olması 
nedeniyle hazmı da 
zordur. Bekleme 
yaparsak, kaslar ete 
dönüşür ve yumu 
şar. En uygunu 24 
saat sonra yemek
tir" dedi.
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iürtive'de 14.7 milyon
büyükbaş hayvan vnr

Yerli turiste 
nün doğdu

Türkiye’deki 
büyükbaş hayvan 
sayısı,2015’in 
Haziran ayında 14,7 
milyonıbâş oldu. 
Türkiyeî İstatistik 
KurumüffÜİK), 
Haziran 2015 
’Hayvansal Üretim 
İstatistikleri’ni 
açıkladı; Buna 

göre; büyükbaş 
hayvan sayısı 
Haziran ayı sonu 
itibariyle 14 milyon 
731 bin baş, 
toplam küçükbaş 
hayvan sayısı ise 
44 milyon 673 bin 
baş oldu. Koyun 
sayısı 33 milyon 
837 bin baş, keçi 

sayısı da 10 milyon 
836 bin baş olarak 
gerçekleşti.
Kümes hayvanı 
sayısı 2015’in 
Haziran ayında 
303 milyon adet 
oldu. Et tavuğu 
sayısı, 2015 
Haziran ayı sonu 
itibariyle 208 

milyon 700 bin 
olurken, yumurta 
tavuğu sayısı 89 
milyon 528 bin 
oldu.
Hindi sayısı 2 
milyon 860 bin, 
ördek sayısı 388 
bin, kaz sayısı da 
1 milyon 112 bin 
olarak gerçekleşti. 

Yaz tatili sonrası 
çalışma hayatına 
geri dönen yerli 
turht Kurban 
Bayramı tatilim 
bekliyor.
Kurban Bayramı 
tatili nedeniyle 
bkullarlh âçıliş 
tarihinin 
ertelenmesi uzun 
yaz tatili fırsatı 
yakalayan yerli 
turlot’ln yüzünü 
güldürdü.
Bayram tatilini 
fırsat bilen yeril 
turist sahil 
kentleri ve yurtdışı 
na akın edecek.
Kurban 
Bayramı'nda 
Antalya, Bodrum, 
Marmaris ve 
Kuşadası gibi tatil 
yörelerine 400 bin, 
ağırlıklı Avrupa 
turları olmak üzere 
yurtdışına da 
100 bin kişinin 
gitmesi bekleniyor. 

Yüzde sü 
oRaniNDa ARTIŞ 
14 Bylül'de 
açılacak okullar, 
Kurbân Bayramı 
tatili dolayısıyla 
Başbakanlık 
kararıyla 28 
Eylül'de eğitim 
öğretime 
başlayacak.
Bu ertelemeyle 
birlikte uzun yaz 
tatili fırsatını 
değerlendirmek 
isteyen tatilci 
oranı, geçen yılkl 
Kurban Bayramı 
tatilci sayısına 20 
gün önceden ulaştı. 
Turizm sektörü 
temsilcileri bu 
bayramda sahil 
kentleri ve Avrupa 
başkentlerinde 
bayram tatili 
yapacakların 
rezervasyonunda 
yüzde 50 oranında 
artış yaşandığını 
söyledi.

S.S. 73 NOLU GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİRÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

Gemlik Halkının 
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz»

YÖNETİM KURULU
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1927 2e/ı beti
‘88 YILDIR DEĞİŞMEYEN LEZZET”

Gerçek Lezzetler Tam 88 Yıldır Burada
Yeni Yalova Yolu üzeri 1. Km. RK. 14 GEMLİK

Tel: 0 224 513 10 41 -513 04 23 
www. rifatm i nare .com

SEBZE KONSERVELERİ 
ENGİNAR 
BAMYA 
MEYVE SULARI 
ŞIRA 
KIZILCIK ŞERBETİ 
SULTAN ŞERBETİ 
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Rıfat 
Minare

KAHVALTILIK SOSLAR 
LÜTENİTSA 
SALÇALAR 

DOMATES-BİBER SALÇALARI 
KÖZLENMİŞ ÜRÜNLER 
KÖZLENMİŞ PATLICAN 

KÖZLENMİŞ BİBER

S.S. GEMLİK MERKEZ 
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... 
Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız;
birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu 
en sıcak şekilde hissedeceğimiz Bayramınızı kutlar, 

mutluluklar dilerim.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN ZEKİ HAZER
Orhaniye Mah. Kayıkhane Mevkii 44/3 A Gemlik / BURSA
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aydinlarmaden.com

SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

ara

aydinlarmaden.com


TÜRKİYE’NİN

Ozdvlek

2008

BAYRAM ÖZEL GemlikKErfez

BUYUK SANAYİ KURULUŞU

Mu mwtui ve mwiwut
vartam

Bursa < GemIîIi KumLa kAVŞAĞlNdA BuLunan GemIİİ< ÖzdiİEk. Bem GemUI< ve çEVRESİNdEki

il llçElERdEkİ YERLEŞİM BİRİmLerİ İÇİN HEM dE SEYAHAT EdENİ.ER İÇİN kEVİflİ ALIŞVERİŞ VE

dlNİENME MERkEZİdİR. 50.000 DİN ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNUldUGU HİDERMARkETİ,

IcaFE'RESTORAN klSMİ VE ÇOCUkİAR İÇİN STARDARk EĞLENCE MERkEZİ VE UZMANİAR dENETİMİNdE

HİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCUk DAklM VE OYUN odASİ DUlUNMAkTAdlR.

SIZIN MtMNUNIYtTINIZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



emlikKHrfez
SİEHk GÜNLÜKSİYASİ GAZETESİ

ŞİRKETLER GRUBU

www.yilport.com / www.gemlikgubre.com.tr

http://www.yilport.com
http://www.gemlikgubre.com.tr
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Kadife, ahşap, kristal, cam, porselen plaket, tabak, kupa ve madalya çeşitleri.

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

İstiklal Caddesi Bora âok. No: 5/A GEMLİK 
Tel: O 224 513 96 83



GemlikKBrfez
23 Eylül 2015 Çarşamba

BAYRAM ÖZEL

Gemlik ■ Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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"AVRUPA' NIN ÖDÜLLÜ TÜRK MARKASI"
Mutlu Bayramlar Dileriz

Schwarze Oliven miî Sfein
Mberti Preparatonpw

Siiiahjeqtin

I

Rote Paprika

Gevu/de valini



ÖZEL GemlikKHrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK 8İYA8İ GAZETE1I
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BORUSAN

Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nin ilçemize ve 
Gemlik halkına hayırlar getirmesini diler, 

Kurban Bayramınızı kutlarız.

^JBORÇELİK I fi KERİM ÇELİK I fij lOJİSTİ^ | “B0RUMH E3 | 4 MANNESMANN | $ MÜHENDİSLİK
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ZGKİ KAPTAN

Gemlik Halkının Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz

İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE 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

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA
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GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_______

FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM - KİTAP • DERGİ ■ İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM ■ MADALYA ■ KUPA ■ PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok. 
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK 

Tel : O 224 513 96 833 www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Meydan Projesi hazırlatılarak, bazı eski binaları kamulaştırtıp yıkılmıştı

IHIHIIBHIHIMI
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

BAYRAM SONRASI İŞBAŞI
Bize göre 4 günlük bayram tatili bitti.
Bugün her zamanki gibi biz işimizin 

başında olacağız.
Aslında, bayramın son günü gazetenin 

hazırlanması için dün öğleden sonra işe 
başladık.

Kamuda çalışanlar bu yıl da uzun bir tatil 
yaptılar.

Dilerim, bu uzun tatilde iyi dinlenmiş ola 
rak görevlerine dönerler ve kaybettiğimiz iş 
gücünü yüksek performansla kapatırlar. 4’de

Gemlik Belediyesi tarafından 
Küçükkumla köy içindeki meydan 
düzenleme çalışması bir yıla 
yakın zamandır yapılmayı bekliyor. 
Kumla’ya hizmet atağı başlattığını 
açıklayan Gemlik Belediyesi, Mey 
dan Projesi hazırlatarak, bazı eski 
binaları kamulaştırıp yıktı. Kumla 
Köy Meydanı projesi kapsamında 
iki köprü arasındaki alanın bir yıl 
dır beklediğini söyleyen Kumlalılar, 
Gemlik Belediyesinden hizmetin 
bir an önce yerine getirilmesini, 
kötü görüntünün ortadan kaldırıl 
masını istiyorlar.

Bamla Mi kazalarının hilançosu ağır; İM ölü İlli yatalı
Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 27 Eylül saat 
17.oo ye kadar meydana gelen trafik kazalarında 134 kişi öldü, 816 kişi yaralandı. Syf 6’da

o Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

AYAŞ 
5 YAŞ

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

7.250
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Deri bağışları 2014 yılı bağışlarım geçti B|

TURU MM KURUMU’NDftH TEŞEKKÜR
THK’na 2326 koyun, 415 keçi derisi ve 3 bin 740 kilo sığır derisi bağışlandı.

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, 24-27 Eylül 
günleri arasında 
kutlanan Kurban 
Bayramı’nda, 
Kuruma deri 
bağışlayanlara 
teşekkür etti. 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube 
Başkanı Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
geçtiğimiz hafta 
kutladığımız 
Kurban Bayramında, 
Kuruma 2 bin 326

adet koyun, 415 adet 
keçi derisi bağışlan 
dığını söyledi.
Özler, ayrıca 
3 bin 740 kilo da 
sığır derisinin 
bağışlandığını 
belirtti.
Özler, şöyle 
konuştu.
“Bu yıl Kurban 
Bayramında 
Gemlik Türk Hava 
Kurumu’na vatandaş 
larımızın ilgisi 
geçen yıla göre 
artmıştır.
Toplanan derilerin 
satışından orman

yangını ile havadan 
mücadele 
çalışmalarına, 
Hava ambulansı 
hizmetlerine, 
Havacılık 
Üniversitesine, 
sivil havacılık 
faaliyetlere, sivili 
havacılık sanayinin 
gelişmesine 
destek 
sağlanacaktır. 
Kurumumuza 
deri bağışlayan 
vatandaşlarımıza 
teşekkürü borç 
biliyoruz.”

Rekolte beyan dönemi haşlıyor
Marmarabirlik, 2015-2016 ürün alım kampanya dönemi için rekolte beyanlarını 28 Eylül’den 
itibaren almaya başlayacak. Rekolte beyan dönemi, 30 Ekim’de sona erecek. Başkan Asa, 
kota engelini aşmak için ortakların gerçekçi beyan vermeleri konusunda uyarıda bulundu.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 2015-2016 iş 
yılı ürün alım döne
mi öncesi 
üreticilerin teslim 
edeceği zeytin 
miktarı ve rekolte 
tespitine yönelik 
beyanname kabul
lerinin 28 Eylül 
Pazartesi günü 
başlayacağını ve 30 
Ekim Cuma günü 
sona ereceğini 
açıkladı. 
Asa, bu yıl yağlık 
zeytin dahil 60 bin 
ton ürün almayı 
hedeflediklerini 
belirterek, 
Marmarabirlik’in 
planlamalarını 
sağlıklı bir şekilde 
yapabilmesi için 
ortakların gerçekçi 
beyanda bulunması 
gerektiğini söyledi, 
üreticinin korkulu 
rüyası olan kota 
engelinin temelinde 
yanlış beyanların 
yattığını ifade eden 
Asa, 
“Marmarabirlik’in 
artan satış rakamları 

ve depolama kapa
sitesi sayesinde bu 
kampanya 
döneminde kota 
uygulaması 
konusunda çok fazla 
sıkıntı yaşanma 
yacak. Ancak kota 
uygulaması rekolte 
beyanına 
dayanmaktadır ve 
beyanlar alındıktan 
sonra netlik kazanır. 
Dolayısıyla ortakla 
rımızın gerçekçi 
rekolte beyanında 
bulunması, hem 
kota sorununu çöze
cek hem de 
Marmarabirlik’in tüm 
planlamalarını 
sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmesini 
sağlayacaktır” dedi. 
“TAHMİNİ REKOLTE 
YAKLAŞIK 100 BİN 
TON” 
Başkan Asa, 2015- 
2016 yılı ürün alım 
kampanyasıyla ilgili 
değerlendirmede 
bulunarak, “Marma 
rabirlik rekolte tah
min komisyonunca 
yürütülen saha 
çalışmaları 
neticesinde, Birlik

faaliyet alanı içinde 
yaklaşık 100 bin ton
luk tahmini rekolte 
tespiti yapılmıştır. 
Bu rakam, 
geçtiğimiz yılın 
rekolte miktarı ile 
karşılaştırıldığında 
oldukça iyimser bir 
tablo ortaya 
çıkmaktadır. Geçen 
yıl mevsim koşulları 
nedeniyle sektördeki 
ürün kayıpları bazı 
bölgelerde yüzde 
80’lere ulaşırken, bu 
yıl rekoltenin 2014’e 
göre yüzde 60-70 
oranlarında daha 
fazla olması 

beklenmektedir” 
diye konuştu. 
“BEYAN 
VERMEYENDEN 
ALIM YOK” 
Asa, ortakların 
beyan edeceği 
rekolte miktarının, 
ortaklık giriş 
beyannamesindeki 
taahhüt miktarından 
fazla olamayacağına 
da işaret ederek, 
“Ortaklarımız rekolte 
beyanı verirken olası 
bir kota uygulaması 
yapıldığında, ben ne 
kadar çok rekolte 
beyanı verirsem o 
kadar fazla kota 

çıkar mantığıyla 
hareket etmemelidir. 
Çünkü kota 
uygulamasında, her 
ortağın son 5 yıl 
teslim ettiği ürün 
miktarı baz 
alınmaktadır. Aynı 
zamanda bu 
dönemde rekolte 
beyanında 
bulunmayan 
ortaklardan da ana 
sözleşme gereği 
ürün alınmayacaktır” 
ifadelerini kullandı. 
Kooperatif ana 
sözleşmesi 
gereğince her 
ortağın rekolte

beyannamesi 
vermesinin zorunlu 
olduğu kaydeden 
Asa, şöyle devam 
etti:
“Rekolte beyan 
namesi vermeyen 
ortakların zeytin tes
lim etmesi ve genel 
kurul toplantısına 
katılması mümkün 
değildir. Ayrıca 
kooperatif ana 
sözleşmesi üst üste 
5 iş yılında rekolte 
beyannamesi 
vermeyen veya 
verdiği beyanna 
medeki teslimini 
taahhüt ettiği 
ürünün en az yüzde 
50’sini kooperatife 
teslim etmeyen 
ortakların ortaklıktan 
çıkarılmasını ön 
görmektedir.” 
Marmarabirlik’te 
rekolte beyanlarının 
alınmasının 
ardından, 32 bin 
sofralık zeytin 
üreticisinin bir yıl 
boyunca büyük 
emek harcayarak 
yetiştirdiği ürün 
atımlarına start 
verilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurban eli kavgasında kanlı son
Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde, kurban eti 
paylaşımı yüzünden 
iki kişi arasında 
çıkan tartışma 
cinayetle bitti.
Olay, Yenişehir ilçesi 
Ulucami Mahallesi 

Çırakzade Sokak’ta 
meydana geldi. 
İddiaya göre, Sedat 
K. (39), komşusu Ali 
S.’ye (69) kurban 
etinden pay götürdü. 
Ali S.’nin kurban 
etini kabul etmemesi 

üzerine ikili arasında 
tartışma çıktı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Sedat K., bıçakla Ali 
S.’yi 6 yerinden 
bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı 

üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri, ilk 
müdahalenin 
ardından Ali S.’yi 
hastaneye kaldırdı. 
Ali S., yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen

kurtarılamadı.
Şüpheli Sedat K., 
olayın ardından 
Yenişehir ilçe 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
giderek teslim oldu. 
Şüpheli, bıçağı SGK 

binasının yanına 
attığını söyledi. 
Yapılan aramada, 
bıçak SGK binasının 
yanındaki kaldırımda 
bulundu.
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Bayram ziyareti yolumla facia
Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde otomobilin

kaybetti. 
Bursa'dan

çarptığı 15 yaşındaki Mudanya'da yönüne
—.----- ( giden O.S.A yöneti-çocuk, hayatını

mindeki 16 K 5881 
otomobil, Mudanya- 
Bursa karayolu, Yalı 
Mahallesi

mevkisinde yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Kardelen 
Benek'e (15) çarptı.

Kazada, arkadaşının 
ailesine bayram 
ziyaretine gittiği 
öğrenilen Benek,

olay yerinde hayatını 
kaybetti.
Otomobil sürücü, 
gözaltına alındı.

Semih Pala ve eşi feci Kazada can verdi
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala 
ve eşi Hilal Pala, 
Antalya'dan tatil 
dönüşü Burdur'da 
trafik kazasında 
yaşamını yitirdi.
Pala çiftinin çarptığı 
aracın sürücüsünün 
de öldüğü kazada, 4 
kişi de yaralandı. 
Kaza dün öğle 
saatlerinde 
Burdur'un Bucak 
İlçesi'ne bağlı Elsazı 
Köyü yakınlarında 
meydana geldi. Eşi 
Hilal ile birlikte 
Antalya tatilinden 

dönen Bursa Kent 
Konseyi Başkanı ve 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi Genel 
Koordinatörü 62 
yaşındaki Semih 
Pala yönetimindeki 
otomobil, Aşur 
Gökçe yönetimin 
deki otomobille 
çarpıştı.
İki aracın da hurdaya 
döndüğü kazada 
Hilal ve Semih Pala 
çiftiyle diğer aracın 
sürücüsü Aşur 
Gökçe yaşamını 
yitirdi.

Kazada yaralanan 4 
kişi de hastaneye 
kaldırılarak tedaviye 
alındı.
Semih Pala ve eşinin 
cenazesi, İsparta 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi 
Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Semih Pala ve eşi 
Hilal Pala'nın 
cenazeleri sah günü 
Ulucami'de kılınacak 
öğle namazının 
ardından Emirsultan 
Mezarhğı'nda 
toprağa verilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
danışmanı olan 
Semih Pala ve eşinin 
kazada öldüğü 
haberini, tatil yaptığı 
Afyonkarahisar'da 
öğrendi. Haberi alır 
almaz Burdur'a 
hareket eden 
Başkan Altepe, "Acı 
haberi öğrenir 
öğrenmez yola 
çıktım. Karşıdan 
gelen Konya plakalı 
bir araçla kafa 
kafaya çarpışmışlar" 
dedi.

Hırsızlar Bayram Namazını Fırsat Bildi
Bursa'da vatandaş 
ların bayram nama 
zina gitmesini fırsat 
bilen hırsızlar bir eve 
girerek altınları 
çalarken, bir diğer 

olayda ise yaşlı ada 
mın cebinden 
cüzdanı çalındı. 
Kurban Bayramı 
namazını fırsat bilen 
hırsızlar, merkez

Yıldırım ilçesinde bir 
evden altınları, bir 
vatandaşın ise 
namazda cüzdanını 
çaldı. Edinilen bilgi 
ye göre, Şirinevler

Mahallesi'nde P.A. 
bayram namazı için 
mahallesinde bulu 
nan camiye gitti. Na 
maz sondası evine 
dönen P.A., evine 

girildiğini fark etti. 
Eşinin yatak odasın 
da sakladığı 4 adet 
20 gramlık altın 
bilezik, 1 adet İstan 
bul kösteği altın 

zincir ve 1 adet 
Reşat atlının bulun 
duğu çanlanın yerin 
de olmadr ını fark 
eden P.A., ölis mer 
kezinin yolunu tuttu.

ET MANGAL 
CAFE 

KAHVALTI

YENİ YÜZÜY .£ 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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kadri_guler@hotmail. com

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemesi devam ediyor

MIMI'NII YENİ ÇEHRE
BAYRAM SONRASI İŞBAŞI

Kurban Bayramı büyüklerin ziyaretinden 
sonra bizim için iyi bir dinlenme oldu.

Bayramın 3. günü öğleden sonra hem 
dost bayramlaşması hem de son halini 
uzun zamandır görmediğim Mudanya’ya 
gittim.

Mudanya yakınlığı nedeniyle BursalIların 
ilgi odağı olan bir kıyı ilçesi.

Karayolunun Geçit’ten sonra geliş gidişil 
olarak 3 şerit haline gelmesi Mudanya’ya 
ulaşımı kolaylaştırmış.

Bir kıyı ve zeytin kenti olan Mudanya, 
son 10 yılda zeytinliklere ve Bursa’ya doğru 
çirkin bir şekilde genişliyor.

Mudanya’nın bu durumunu, Gemlik’in 
198O’li-199O’lı vjllanna benzettim.

Manastır’dan Kumla’ya doğru gelişen, 
yeşilden uzak, çirkin betonlaşma aynen 
Mudanya’da yaşanmış.

Arkadaşlarımızın evi Mudanva’nın 
zirvelerinde. Zeytinlikler içine yapılmış 1+1 
güzel bir kır evi.

BUS Kİ alt yapısını yapmış o bayırların. 
Çünkü, en tepede villalar yapılmış. Belediye 
imarı teoejere kadar çıkarmış.

Belediye şimdi bu tepelere alt yapı götü 
rüyor. Yolu aynı Uludağ yolu gibi dik ve 
virajlı.

Ama manzara dersen mükemmel.
Ayvalık’ın Şeytan Sofrası gibi...
Eski Mudanya SİT alanı olduğu için 

bakımsız ve giderek özelliğini kaybeden 
yapılar yığını görünümünde.

Restorasyon yok. Yenilenme yok.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahilde 

düzenleme yapıyor.
Neredeyse bir yıla yaklaşmış çalışmalar, 

bu nedenle kıyıdaki lokantaların önü 
yüksek saç korkuluklarla kapatılmış.

Uzanıp ne oluyor diye baktığımda, sahile 
büyük kayaların döküldüğünü gördüm.

Yapılacak işin projesi ise birkaç yere 
asılmış.

Gezi bantları, yeşil alanlar, bisiklet yolları 
falan yapılacak.

Böylece Mudanya’ya daha çok BursalI ve 
de Gemlikli gidecek.

Bayram tatili olması nedeniyle araç 
bırakacak yer bulmakta zorlandık.

BURBAK Mudanya’ya açık asansörlü 
otopark yaptırmış.

Biri çıkınca bizi aldılar.
Tüm sahili yıkık dökük yollar arasında 

giderek gezdik. Bir balıkçı lokantasında ise 
mevsim balığı hamsi yedik.

Mudanya’nın Bursalı konukları çok 
olunca, balık lokantaları sayısı da hayli çok.

Salih düzenlemesinden sonra bu 
lokantaların daha da güzelleşeceğini 
umuyorum.

Son 10-15 yıldır, ziyaretçi sayısında 
büyük artış yaşayan Mudanya, Gemlik’in 
elinden turizmi aldı.

Bugünkü haliyle ise daha çok Bursanın 
bir mahallesi halinde giderek, Bursa’ya ve 
tepelere, zeytinlikleri doğru büyüyen bir 
nüfusa sahip Mudanya.

Gemlik Mudanya bağlantısı yapımı 
devam eden yol ile daha da artacak.

Mudanya daki hareketlilik arttıkça, 
Gemlikliler, Bursa ve Mudanya ya gezmeye 
ve hafta sonu turlarını çoğaltacak.

Gördüğüm o ki, Gemlik, Mudanya ya 5 
çeker, yeter ki kaybettiğimiz değerleri geri 
getirelim.

Balık lokantalarını şehrin ortalarına, 
Kumla da gerilere götüren bir zihniyet ile 
bu işi zor geri gelir.

Önce kafaları değiştirmek gerekir.
Bizi yönetenler, gidip Mudanya’yı bir 

incelesinler, ona göre bir yol haritası çizsin
ler bu kente.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından yeniden 
düzenlenen Balık 
pazarı 
kahvehaneleri 
önündeki açık 
alanın üzeri ahşap 
kaplama ile 
kapatıldı.
Eski AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
2009 yerel seçimleri 
öncesi yenilenen 
Balıkpazarı 
kahvehanelerinin 
önündeki açık alan, 
borularla yeni 
kimliğine 
kavuşmuştu.
Vatandaşlarla 
yapılan hizmet Boru 
Pazarı olarak anıldı. 
30 Mart 2014 
tarihinde yapılan 
yerel seçimler 
öncesi ilçemize 
gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Balık 
pazan’nda 
vatandaşlarda 
yaptığı sohbette 
Balıkpazarı’nın 
çehresini değiştire 
ceğini söylemişti. 
Altepe, seçimlerden

Ahşap kaplama 
sistemine dayalı 
yeni düzenlemenin 
ilk etabı olan açık 
alanın üzeri ahşap

ile kapatıldı 
Düzenleme 
çalışmalarına pro
jedeki gibi devam 
edilecek.

sonra yaptırdığı 
yeni projenin 
ihalesini yaptırarak 
Balıkpazarı’ndaki 
boruları söktürdü.

lııram Hsiinlt MİMİ ımm
9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinin 
bitmesi nedeniyle 
İstanbul’a dönüş 
çilesi yaşandı. 
Otobüsler otogar 
girişinde uzun 
kuyruklar oluşturur 
ken, yolcular 
evlerine ulaşmak 
için tehlikeye 
aldırmadan otoyol 
dan karşıya geçti. 
Uzun süren 
yolculukların 
ardından 
memleketlerinden 
İstanbul’a dönen 
vatandaşlar, 
otogarda yoğunluk 
oluşturdu. 
Bayrampaşa’daki 
Büyük İstanbul 
Otogarı’na 
girmeye çalışan 
otobüsler uzun

- --

kuyruk oluşturdu. 
Trafik durma 
noktasına gelirken, 
bazı yolcular da 
araçlarından 
inerek valizleriyle 
yürümeye başladı.

Otogara 
ulaşamayan oto
büslerden inen 
yolcular tehlikeye 
aldırmadan 
TEM otoyolunda 
trafiğin arasından

karşıya geçiyor. 
Yol kenarında 
uzun süre 
bekleyen yolcular, 
taksiye binerek 
evlerine ulaşmaya 
çalıştı

‘Gemlik www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÇELEBİ MİSALİ
Tansu ERÇEVİK

Burtvin Turizm Seyahat Acentası Sahibi 
Profesyonel Turist Rehberi

BÜYÜK KUMLA BARAJI TURİZM MERKEZİ 
YAPILABİLİR

Bildiğiniz gibi, 29 
Ekim 2016 
tarihinde kısmetse 
Büyük Kumla 
Barajı’nın açılışı 
yapılacak ve baraj 
sayesinde Gemlik 
ve çevresinin 2045 
yılına kadar su 
ihtiyacı karşılan 
mış olacak. Baraj, 
ilçemiz için 
gerçekten güzel bir 
kazanç ancak 
Gemlik isterse bu 
kazancı ikiye hatta 
üçe katlayabilir.

Nasıl mı?
Barajın çevresini 

turizm merkezi 
haline getirerek. 
Bölgede bulunan 
Sudüşen Şelalesi 
yaz aylarında 

halihazırda günde 
ortalama bin turist 
çekebilmektedir.

Bu turistlerin 
büyük kısmı da 
arap ülkelerinden 
gelmektedir.

Peki, arap turist 
neyi sever?
Suyu ve yeşili.
Şimdi sizlere 

soruyorum.
Arap turistler 

Sudüşen 
Şelalemizi gördük
ten sonra yemek
lerini baraj gölü 
çevresindeki 
restau rantlarda 
alsalar ve yemek
ten sonra baraj 
gölü üzerinde 
küçük bir tekne 
turu atsalar nasıl 

olur. Hatta, bu arap 
grupları yemekten 
sonra otellerine 
dönmeseler de 
baraj gölü 
üzerinde balık 
tutsalar, yürüyüş 
yollarında yürüyüş 
yapsalar, bisiklet, 
atv veya jeep 
kiralayıp çevrede 
safari yapsalar ve 
akşam olunca da 
buradaki 
bungolowlarda 
kalsalar iyi olmaz 
mı?

Gemlik ve 
Gemlikli bundan 
kazanç elde ede
mez mi?

Gelelim yerli 
turistler tarafına.

Hafta sonları

Gemlikliler 
ailelerini alıp baraj 
gölü çevresindeki 
bu restaurantlar- 
dan yararlansa 
veya baraj gölü 
çevresine 
yerleştirirmiş 
modern piknik 
alanlarında piknik 
yapsalar süper 
olmaz mı? Gemlik 
ve Gemlikli nefes 
alacak bir yer 
kazanmış olur.

Bu konuya örnek 
olarak sizlere 
Manavgat Barajı 
(Green Lake), 
Birecik Barajı 
(Halfeti), Şile Darlık 
Barajı (Sakhgöl), 
Adana ve Artvin 
Borçka Barajı’nı 
örnek verebilirim. 
Bunlar aklıma 
gelen ilk örnek
lerdir. Bunlar gibi 
ülkemizde daha 
nice örnekler 
sayabiliriz.

Bakınız daha 
önce de çok kere 
belirttiğim gibi 
Gemlik’i bugün ki 
durumu ile tek 
başına 

pazarlamaya 
çalışmak hayalden 
öteye gidemez 
ancak ve ancak 
yapılacak bu gibi 
projeler ile İznik, 
Yalova ve Bursa ile 
kombine 
pazarlanabilir. Tabi 
ki Gemlik’e 
yapılacak bir 
kruvazör limanı ile.

Hatta bir 
bakmışsınız 
belediyemiz daha 
önce ki yazılarda 
değindiğim 
bölgenin en büyük 
Aquapark’im 
buraya yapar ve 
Gemlik başlı 
başına bir cazibe 
merkezi oluverir.

Ne diyelim son 
günlerde gençler 
arasında sanal 
alemde yaygınca 
kullanılan bir söz 
var; Hayaller Paris 
Hayatlar Gemlik 
diye ama ben yine 
umutsuzluğa 
kapılmak 
istemiyorum. 
Gemlik’in 
yarınlarından 
ümitliyim.

Bu nedenle de 
sözlerimi değerli 
şairimiz Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın bir şiiri 
ile bitirmek istiyo
rum;

Memleket isterim 
Gök mavi, dal 

yeşil, tarla sarı 
olsun;

Kuşların 
çiçeklerin diyarı 
olsun.

Memleket isterim 
Ne başta dert, ne 

gönülde hasret 
olsun;

Kardeş kavgasına 
bir nihayet olsun.

Memleket isterim 
Ne zengin fakir, 

ne sen ben farkı 
olsun;

Kış günü 
herkesin evi barkı 
olsun.

Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek 

gibi gönülden 
olsun;

Olursa bir 
şikâyet ölümden 
olsun.

Ailemize katılmak ister misiniz?

Yönetmelik değişti: Cep 
telefonuna 5 gün ceza

Îznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 
Bozüyûk-Bozüyük Sarar Outlet- 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli
şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 

alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendt motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

LEZZET HATTI 
{t 1444 61 62 
l / IİUR ÇIÖ, ISUR HJMI/ 

* HIUI LfUtV KAPINIZDA

www.kofteciyusuf.com

Türkiye genelinde 
16 milyon öğrenci 
için ders zili 28 
Eylül Pazartesi 
günü çalıyor. 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılında 
öğrencileri yeni 
kurallar bekliyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, tatil 
döneminde 
öğrenci disiplin 
yönetmeliğini 
değiştirerek yeni 
uygulamalar 
devreye soktu.

CEP TELEFONUNA 
5 GÜN 
UZAKLAŞTIRMA 
Derste cep telefonu 
kullanan disipline 
gönderilecek. Cep 
telefonu kullanan 
öğrenciye 5 gün 
okuldan 
uzaklaştırma cezası 
verilecek.

kovulacak.
HAKARETE 
1.5 GÜN 
UZAKLAŞTIRMA, 
SARKINTILIK 
YAPAN 
KOVULACAK 
Twitter, Facebook 
gibi sosyal medya 
araçlarıyla 
arkadaşlarına ya da 
öğretmenine 
hakaret eden, 1-5 
gün okuldan 
uzaklaştırılacak. 
Sosyal medyadan 
arkadaşlarına 
sarkıntılık yapan 
ise okuldan

DEVAMSIZLIK 
30'A DÜŞTÜ 
Veliler devamsızlı 
ğın 5,15 ve 25'inci 
günlerinde 
uyarılacak.
Devamsızlık 
süresi özürsüz 10, 
toplamda 
30 günü aşan 
öğrenci ders 
puanları ne olursa 
olsun başarr 
sayılacak. D a 
önce süre / 
gündü.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alınan tedbirlere ve 
yapılan uyarılara 
rağmen, 9 günlük 
Kurban Bayramı 
tatilinde 27 Eylül 
saat 17.oo ye kadar 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
134 kişi öldü, 816 
kişi yaralandı, 
derlediği bilgilere 
göre, 9 günlük 
bayram tatilinin son 
gününde çok sayıda 
trafik kazası mey
dana geldi. Son 24 
saatteki trafik 
kazaları (Saat 
17.00'ye kadar) 18 
kişinin ölümü, 133 
kişinin 
yaralanmasıyla

sonuçlandı.
Bayram tatilinin 
başlamasından bu 
yana meydana gelen

kazalarda ölü sayısı 
134'e, yaralı sayısı 
816'ya yükseldi.
Tatilin ilk 8

günündeki kazalarda 
116 kişi yaşamını 
yitirmiş, 683 kişi 
yaralanmıştı.

Trafik kazaları 
sonucu 27 kişinin 
öldüğü 25 Eylül, 
Kurban Bayramı 
tatilinde en fazla can 
kaybının yaşandığı 
gün oldu.

- Bayram tatilindeki 
kazaların bilançosu

Bayram tatilinde 
meydana gelen 
kazalarda ölü ve 
yaralı sayıları şöyle:

19 Eylül: 7 ölü, 35 
yaralı

20 Eylül: 15 ölü, 50 
yaralı

21 Eylül: 
yaralı

22 Eylül: 
yaralı

23 Eylül: 
yaralı

24 Eylül: 
yaralı

25 Eylül: 
yaralı

13 ölü, 92

14 ölü, 59

16 Ölü, 152

10 ölü, 119

27 ölü, 82

26 Eylül: 14 ölü, 94 
yaralı

27 Eylül: 18 ölü, 133 
yaralı

Meteorololi'den Bursa için kritik uyarı
İstanbul Anadolu 
yakası, Bursa, 
Bilecik, Trabzon'un 
doğusu, Rize ve 
Artvin çevrelerinde 
etkili olacak yağışlar 
konusunda 
Meteoroloji 
vatandaşları uyardı. 
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre; Trakya, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Çanakkale, İstanbul 
Anadolu yakası, 
Bursa, Bilecik, 
Trabzon'un doğusu, 
Rize ve Artvin

çevrelerinin kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer bölgelerin az 
bulutlu ve açık 
geçeceği tahmin

ediliyor.
Hava sıcaklığında 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor.
Genellikle mevsim 
normalleri civarında, 
iç ve doğu kesim
lerde yer yer 

mevsim normalle 
rinin üzerinde 
seyredeceği' tahmin 
ediliyor.
Rüzgar, genellikle 
kuzey ve kuzey 
doğu, Akdeniz 
kıyıları ile Güney 
doğu kesimlerde 
batı ve güneybatı 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette 
esmesi bekleniyor. 
Bazı illerde beklenen 
hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise 
şöyle:
Ankara:Az bulutlu

ye açık 30
İstanbul: Parçalı ve 
çok bulutlu, sabah 
saatlerinde Anadolu 
yakası kısa süreli ve 
yerel olmak üzere 
sağanak yağışlı 27 
İzmir: Parçalı ve az 
bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu 
vbe açık, zamanla 
kuzey kesimleri 
parçalı bulutlu 32 
Antalya: Az bulutlu 
ve açık 28
Konya: Az bulutlu 
ve açık 29 
Samsun: Parçalı 
bulutlu 27

Trabzon: Parçalı 
bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve yer yer 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Az bulutlu 
ve açık, zamanla 
parçalı ve çok 
bulutlu, öğle 
saatlerinden sonra 
kuzey ilçeleri kısa 
süreli ve yerel olmak 
üzere sağanak 
yağışlı 24 
Diyarbakır: Az 
bulutlu ve açık 33

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80

‘Gemlik Körfez9 wwW.Jgemlikkorfezgazetesi.com

http://wwW.Jgemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (10)
6. Gün PARİS 
(27 Ağustos- 

Perşembe)
Sabah 

kahvaltısının 
ardından aracımıza 
binip Eyfel Kulesine 
çıkacağız, ardından 
Sen nehri tekne 
turunu 
gerçekleştireceğiz.

Paris bize hol 
geldiniz diyerek bizi 
yağmurla karşılıyor. 
Gerçekten sevimsiz 
bir hava...

Hem serin hem de 
yağışlı, gezmemizi 
ve çevreyi 
tanımamızı 
zorlaştırıyor.

Başka da 
seçeneğimiz yok. 
Bu günkü 
programımız 
oldukça yoğun. 
Yağmura 
aldırmadan 
aracımıza biniyoruz. 
Sabahın saat 10’u. 
Hava yağışlı olduğu 
için kuleye çıkmak 
isteyenler sayıca 
az. Biletlerimiz 
önceden alındığı 
için hiç sıkıntı 
çekmeden ve sıra 
beklemeden asan

söre biniyoruz.

Eyfel Kulesi:
Kule, ilk bakışta 

bir demir yığını 
olarak kabul 
edilmiş; fakat 
zamanla en yüksek 
yapı olması 
nedeniyle 
İnsanların çekim 
merkezi haline 
gelmiş, bir süre 
sonra da 
Fransa'nın sembolü 
olmuştur. İsmini, 
inşa eden firmadan 
Gustave Eiffel'den 
almıştır. En büyük 
turizm merkez
lerinden biri olarak 
ilgi görmektedir. 
Eyfel Kulesini 
görmek için yılda 6 
milyon turist geldiği 
bilinmektedir. 
Fransa, tarihi 
zenginliği ve 
küftürüyl'e 2002 
yılında toplam 200 
milyona turisti 
ağırlamıştır. Bu 
durum Fransa için 
büyük kazançtır.

Paris dendiğinde 
akla gelen ilk simge 
elbette ünlü Eiffel 
Kulesi.

Modern çağın 
başlangıcının 
sembolü olan yapı, 
aynı zamanda 
tırmandığınızda 
unutulmaz bir Paris 
manzarası sunuyor. 
Üç bölümden 
oluşmakta, birinci 
ve ikinci bölüme 9 
avro en üst bölüme 
15 avro karşılığında 
çıkabiliyorsunuz. 
Bunun için çok 
beklememiz 
gerekebilirdi, 
yağmurun burada 
bize faydası oldu, 
hiç beklemeden 
ikinci bölümdeyiz.

Gerçekten 
muhteşem bir 
manzara...

Paris’i dört 
yönden 
görebiliyorsunuz. 
Yağmur nedeniyle 
görüş mesafeniz 
biraz azalıyor; 
fakat buna da razı 
oluyoruz.

Tarihi yapıları ve 
Sen nehrini 
fotoğraf! iyoruz. 
İçimden ah hava 
güneşli olsaydı 
ne güzel fotoğraflar 
çekerdim

diyorum.
Şansızlık işte... 

Yapabileceğiniz bir 
şey yok. Hava 
alabildiğine soğuk, 
sanki bir kiş havası, 
kimsenin buna 
aldırdığı yok.

Verilen süreyi göz 
önünde tutarak 
buluşma 
noktasında 
otobüsümüzün park 
ettiği yerde 
buluşuyoruz.

Sırada Sen nehri 

tekne turu var.
Fransa’daki rehbe 

rimiz Gültekin Bey, 
Fransa’da 600 bin 
Türk yaşadığını 
vurguluyor. Bunun 
dışında en çok 
göçü Portekiz, Fas 
ve Tunus’tan 
almıştır, diyor. 
OsmanlInın Fransa 
ile geçmişte çok 
yakın ilişkileri 
olmuştur.

Birçok Türk aydını 
Fransa’yı özgürlüğe 

açılan kapı olarak 
görmüş, Batılılaşma 
döneminde örnek 
almıştır.

Bu arada pek çok 
Fransızca sözcük 
Türkçeye girmiştir: 
’’Kürdan (diş 
karıştırıcı), tirbuşon 
(kapağı açan), 
ceket, robdeşambır 
vb. sözcükler bu 
dönemde dilimize 
girmiştir.

Devamı yarın
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SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK 

05435821578

TECRIİBEIİ GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL: 0 224 513 1312
KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACIUK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

SATILIK
UMURBEY'DE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ -ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

EIEMANIAB
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

i Sİ'V *
İT ’

44 yıllık tecrübemizi 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 • 
Mklaltt, Bora S* Bakır Apt, »İti MA 

Tel: 0224 513 96 83 GENLİK.
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Sigaraya yeni zam geliyor
Sigara içenlerin 
rahatsızlıklara 
yakalanma riskinin 
yüksek olması ve 
pahalı tedavileri yeni 
düzenleme ihtiyacı 
doğurdu.
Alkol ve sigaraya 
zam üstüne zam 
yapılırken, bir darbe
de Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan 
gelecek. Sigaraya 
SGK zammı yolda. 
Tütün Mamullerinin 
Üretim ve Ticaretine

İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında

Yönetmelik’te 
yapılması beklenen

düzenlemeye göre, 
sigara satışlarından

paket başına SGK 
payı alınacak.
Vatan'dan Mert 
Nayır'ın haberine 
göre, sigara içen
lerin içmeyenlere 
göre kronik rahat 
sızhklara yakalanma 
riskinin daha yüksek 
olması ve bu pahalı 
tedavilerin SGK 
tarafından finanse 
edilmesi, yeni bir 
uygulamayı 
gündeme getiriyor. 
PAKET BAŞINA 50

KURUŞ 
Düzenleme yasala 
şırsa sigaralara 
paket başı 50 kuruş 
civarında SGK 
zammı yapılması 
bekleniyor.
Böylece; Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na 
ilave gelir kaynağı 
sağlanacağı gibi 
sigara tiryakilerinin 
muhtemel sağlık 
masrafları da paket 
paket tahsil edile
cek.

Türkiye 25 tfilda Hollanda katlar artacak
Türkiye'nin nüfusu 
2040'ta 16,9 milyon 
kişi artarak 92 
milyona ulaşacak. 
2060'ta ise artış 
oranı yavaşlayacak 
ve nüfus 95,3 
milyona çıkacak. 
Türkiye'nin nüfusu 
2040 yılında, 
2040 yılında, 
neredeyse 
Hollanda'nın 
nüfusuna denk 
gelen 16,9 milyon 
kişi artarak 92 
milyona ulaşacak. 
Nüfus 2060 yılında 
ise artış hızındaki 
yavaşlamayla 95,3 
milyonu bulacak. 
Eurostat 
projeksiyonlarından 
derlenen bilgilere 
göre, 2013 yılında 7 
milyar 124,7 milyon 
kişi olan dünya 
nüfusu 2040 yılına 
kadar yüzde 26,9 
oranında artış

göstererek, 9 milyar 
38,7 milyona 
çıkacak. Dünya 
nüfusu 2060 yılında 
ise neredeyse 10 
milyara (9 milyar 
957,4) varacak. 28 
AB ülkesinin nüfusu 
ise sadece 3,5 
artışla 506 
milyondan 2040 
yılında 523,5'e 
çıkacak. Söz konusu 
ülkelerin nüfusu 
2060 yılında da aynı 
kalacak.

G-20 ülkeleri 
arasında en hızlı 
nüfus artışı 
Avustralya ve Suudi 
Arabistan'da 
görülecek. 
Buna göre, 
Avusturalya'nın 2013 
yılında 23,1 milyon 
kişi olan nüfusu 
yüzde 34,11 artışla 
2040'ta 31 milyona, 
2060 yılında ise 36,1 
milyona ulaşacak. 
Suudi Arabistan'ın 
aynı dönemde 

nüfusu yüzde 32,6 
artışla 38,2 milyona 
çıkacak ve 2060'ta 
artış hızı devam 
ederek 41,3 milyonu 
bulacak.
Dünyanın en büyük 
ekonomisi ABD'nin 
2013 yılında 316,1 
milyon olarak 
belirlenen nüfusu 
yüzde 21,2 
yükselişle 2040'ta 
383,2 milyon olacak. 
ABD'nin nüfusu 
2060 yılında ise

417,8 milyon kişiye 
çıkacak. 
Endonezya'nın 
nüfusu da 2040 
yılında 311,3 milyon, 
2060 yılında 325,6 
milyon olacak.
Projeksiyonlara göre 
2013 yılında 74,9 
milyon öfâri 
Türkiye'nin nüfusu 
2040 yılında 22,5 
artışla 91,8 milyona 
ulaşacak. 2060 
yılında ise 2040'a 
kıyasla nüfus artışı 
yüzde 3,8'de kalacak 
ve 95,3 milyon 
olacak. TÜIK 
verileriyle Türkiye 
nüfusu, 31 Aralık 
2014 tarihi itibarıyla 
77 milyon 695 bin 
904 kişi olarak 
belirlenmişti. 
Hindistan nüfusu 
Çin'i geçecek 
Dünyanın en 
kalabalık ülkesi

Çin'in nüfusu ise 
2013'e kıyasla yüzde 
5,7 artışla 2040 
yılında 1 milyar 
435,5 milyon kişi 
olacak. Daha sonra 
nüfusu düşüş 
trendine girecek 
Çin'in kişi sayısı 
2Ö6Ö yılında ise 1 
milyar 313,3 milyona 
gerileyecek.
Diğer taraftan 1 mil
yar 252,1 milyon 
olan Hindistan'ın 
nüfusu, 2020 yılında 
yüzde 25 artışla 1 
milyar 565,5 milyon 
olacak. Bu şekilde 
Hindistan'ın nüfusu 
25 yıl içinde Çin'i 
geçmiş olacak. 
Projeksiyonlara 
göre, Hindistan'ın 
nüfusu 2û60'ta 1 mil
yar 643,5 trilyon ile 
yine birinci 'irada 
kalmaya de\am ede
cek.

GEREKLİ telefonlar RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 150
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.8avcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER

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

1IAPÜR - FERİBOT
Yalova (226) 614 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (262) 655 60 31

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 Gemlik KErfez

OIKLİK'İN İLK OOHLOK SİYASİ SAZITSSİ
VENÜS SİNEMASI

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Msr.SsO.OcaOl 513 10 68

ı Tomokay Tomografi 513 65 29
Konur Tıp Mrk. 514 «o sa

TAKSİLER

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

________ 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

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
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol S13 1O 70MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Boyza Patrol 013 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5282 

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

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istikrar Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Karta: 1ı 3b-W 
16:15-18:30-20:45.. 

dabbe 6:11:00-14:00- 
17:00-20:00.. 

guruldayan .alplar 
11:30-1? j0-15:30- 

17:30-20:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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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 

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

MİLTON
DUGUN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA / 

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 
GÜZEL ANLARINIZI _

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

Tasta-Meşrubat-Çerez

Piuanist +Di Performans 4KU1 vyıll
SatenSandalneGiudirme REZERVASYONLARIMIZ
Nikah Masası - Volkan gösterisi IMŞUHŞİTIR

İnternetten Cnnh fyıpn- Sahne - Işıkgösterisi 
Servis ve ekipnaniar - Sürpriz göster Her 

www.gemllkmllton.com 
facebook/mlltondugun 

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

http://www.gemllkmllton.com
plus.google.com/mlltondugun


GÜNAYDIN

ft-
'VİZYON YAPI

Kuruluş:1973

EVİNİZİN KONTROLÜ SİZİN ELİNİZDE!
Akıllı Ev Sistemi 

Üzel İç Mimari Uygulama 
3+1 Normal 

h- 5+1 Dubleks Daireler

' ' Www.vizyohkd.com >

0224 512 13 14

GemlikKKrfez
GEMLIK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

WWW.J ı.com 50 Kr.
Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı yapılan işin kanunsuz olduğunu söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

BALIKÇI BARINAĞINA 
UÇAK İSKELESİ

Bayram öncesi Gemlik Balıkçı Barınağı 
İçine BURULAŞ tarafından Deniz Uçağı için 
iskele yapıldığı haberini yayınlamıştık.

Liman başkanlığıyla yaptığımız 
görüşmede, kendilerine böyle bir işlem için 
başvuru yapılmadığı, hâzineye ait bu gibi iş 
yerlerinde mutlaka ilgili Bakanlıklardan 
projesiyle birlikte izin alınması gerektiği 
söylenmişti. Devamı sayfa 4’de

FATURA ■ SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ - GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE - TAKVİM - KİTAP - DERGİ - İLAN- 

CİLT YAPIMI - REKLAM - MADALYA ■ KUPA ■ PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakar Apt. Alta No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83

Sağanak yağmur 
göle çevirdi

Gemlik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki 
Hazer, gazetemize yaptığı açıklamada, BURULAŞ tara 
tından Balıkçı Barınağına deniz içinde bayram öncesi 
beton kazıklar çakılarak iskele yapımına başlandığını, 
bunun yasal olmadığını söyledi. Haberi sayfa ide

Dün akşam saatle 
rinde yağan yağ 
mur, Küçükkumla, 
Umurbey ve Gem 
lik’in bazı böl gele 
rinde hayatı felçe 
uğrattı. Kumla 
sahilinde yağmur 
giderlerinin iptal

edilmesi nedeniyle 
çay bahçeleri sular 
altında kalırken, 
Umurbey’de de 
sağanak sele 
dönüştü. Gemlik 
Semerciler yokuşu 
nun ara sokakları 
da su doldu

Dondan zarar girift başvurmayan üreticiye umut dondu 
2014 yılı sonlannda meydana gelen aşırı kar yağışları ve Ocak ayında ilçemizdeki hava ısısının 
düşmesi sonucu, zeytin ağaçlarında meydana gelen zararlar nedeniyle, çiftçilerin bankalara 
olan borçlarının ertelenmesi için başvuramayanlara yeni bir şans doğdu. Sayfa 2’de

MM M MM M Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Şr2oo2« cCe ûecteftenûıcze cteğna”

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

ve uygular, özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini 
İspatlar, engel tanımaz, “ BAŞARAÇAĞ I M” der ve başarır.

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4 YAŞ 
5 YAŞ

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

NOT: Ücretlerimize 
YEMEK. SERVİ

7.250 
7.800 

10.000 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 
12.300 

ĞİTİM-ÖĞRETİM, 

ve KDV dahildir.

http://Www.vizyohkd.com
http://WWW.J
%25c4%25b1.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı yapılan işin kanunsuz olduğunu söyledi.

UÇAK İSKHESİ YAPIMI DIMM EDİYOR
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
işletmelerinden 
BURULAŞ 
tarafından Gemlik 
İstanbul arasında 
hizmet veren Deniz 
Uçağı ilçe 
girişindeki Balıkçı 
Barınağı’nda 
yapımına başlanan 
iskelenin kaçak 
olduğu gerekçesiyle 
durdurulması gerek 
tiği iddia edildi. 
Gemlik Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, BURU 
LAŞ tarafından 
Balıkçı Barınağına 
deniz içinde bayram 
öncesi beton 
kazıklar çakılarak 
iskele yapımına 
başlandığını, bunun 
yasal olmadığını 
söyledi.
Gemlik Liman 
Başkanlığına başvur 
duklarını söyleyen 
Hazer, yapılan iskele 
konusunda kendile 
rine bir başvurunun 
yapılmadığı, 
kıyılarda her türlü 
yapı için proje ile 
Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan izin 
alınması gerektiğini 
söyledi.
BARINAĞIN

İŞLETMECİSİ 
BELEDİYE 
1984 yılında kulla 
mm hakkı Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Gemlik Belediyesine 
bırakılan Gemlik 
Balıkçı Barınağında, 
Gemlik Belediyesi 
bugüne kadar 

balıkçılar için hiçbir 
alt yapı hizmet 
yapmadı. Yalnız 
küçük teknelerin 
bağlandığı Barınağın 
kullanım hakkının 
Balıkçılara ait 
olduğunu söyleyen 
Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı

Zeki Hazer, konuyla 
ilgili şu açıklamada 
bulundu:
“Gemlik Belediyesi 
ile Kooperatifimiz 
arasında bayram 
öncesi bir protokol 
imzaladık.
Bu protokole göre, 
Balıkçılar, Kurşunlu

Balıkçı Barınağı 
ihalesine katılmaya 
caklar, bunun 
karşısında Gemlik 
Belediyesinin 
işletme hakkı elinde 
olan Gemlik Balıkçı 
Barınağı ile Kayık 
hane Balıkçı İskele 
sinin kullanım hakkı 
Kooperatifimizi 
devredilecekti. 
Ama bugün görüyo 
ruz ki, bize devredile 
cek olan Balıkçı 
Barınağında Deniz 
Uçağı için iskele 
yapılıyor. Balıkçı 
Barınaklarında 
balıkçılardan başka 
hiç kimseye yer 
verilmez. Bu konuda 
hukuki işlem 
başlatacağız.
Devlet keyfi iş yapa
maz. Hukuk devletin 

de herkesin işlerini 
hukuk çerçevesinde 
yapması zorunludur. 
Buradan ilçe 
Kaymakamımıza 
sesleniyorum. 
Yapılan işlem 
hukuksuzdur, 
durdurun. Yoksa 
idari mahkemeye 
başvuracağız.” 
Dün, iskele yapım 
işi ihalesini alan 
Ermiş Kardeşler 
San. ve Tie.
Koli. Şti. firması 
çalışanları, Deniz 
Uçağı iskelesi için 
çalışmalarını 
sürdürdüler.
Öte yandan, TIR’la 
iskelenin üzerine 
örtecek büyük beton 
blokların getirtilerek, 
indirilmesine 
başlandı.

5 Ekim 2015 tarihine kadar ÇKS belgesiyle başvurabilecek

2014 yılı sonlarında 
meydana gelen aşırı 
kar yağışları ve 
Ocak ayında 
ilçemizdeki hava 
ısısının düşmesi 
sonucu, zeytin 
ağaçlarında mey
dana gelen zararlar 
nedeniyle, çiftçilerin 
bankalara olan 
borçlarının 
ertelenmesi için 
başvuramayanlara 
yeni bir şans doğdu. 
İlçe Kaymakam 
lığınca, Mahalle 
Muhtarlıklarına 16 
Eylül 2015 tarihinde 

gönderilen yazıda, 
“Mahallelerinizden 
31.12.2014 
tarihinden 
itibaren aralıklarla 
neticesiyle dal 
kırılması ve 7-8 Ocak 
2015 tarihinde hava 
sıcaklıklarının eksi 
derecelere düşmesi 
ile zeytinliklerde don 
zararı meydana 
gelen çiftçilerden 
20.15/7510 sayılı 
Kararname 
kapsamında Ziraat 
Bankası A.Ş. ye ve 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerine 

olan düşük faizli 
borçlarını ertelemek 
isteyen çiftçilerin en 
geç 5 Ekim 2015 
pazartesi tarihine 
kadar, ÇKS 
belgeleriyle birlikte 
Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 
Mahalleniz çiftçile 
rine duyurunun 
hassasiyetle yapıl 
ması hususunda 
gereğinin yapılması 
nı rica ederim.” 
denildi.
49 BAŞVURU 
YAPILDI

Ziraat Odası 
Başkanlığının 
öncülüğünde, zeytin 
ağaçlarında 
meydana gelen dal 
kırıklığı ve donmalar 
üzerine Afet 
Yasasından 
yararlanmak için İlçe 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü yapılan 
başvurular üzerine 
zarar gören zeytin
liklerde incelemeler 
yaparak 49 kişinin 
borçlarının ertelen 
mesi için 
oluşturulan

Komisyondan karar 
çıkardı.

BAŞVURMAYANLAR 
BAŞVURACAK 
Ancak, konuyu 
anlamayan veya 
duymayan çiftçilerin 
çokluğu ve gelen 
yakınmalar üzerine 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü konuyu 
Bakanlığa sorarak 
görüş gösterdi. 
Bakanlıktan gelen 
bilgiye göre, 
başvurmayan 
çiftçilerin borçlarının 
ertelenmesi için 

yeniden 
başvuruların 
alınması ve 
yasanın gerektiği 
işlemlerin yapılması 
istendi.
Gazetemizin yaptığı 
araştırmada, Mahalle 
Muhtarlıklarına 
gönderilen yazıyla 
dondan zarar gören 
zeytin üreticilerinin 
5 Ekim 2015 gününe 
kadar ÇKS 
belgeleriyle birlikte 
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğüne baş 
vurmaları istendi.
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Bursa'da mananda dehseti-1 ölü
Bursa'da bir kişi av 
tüfeğiyle rastgele 
ateş eden arkadaşı 
tarafından vurularak 
hayatını kaybetti. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Misi 
Mahallesi'nde

meydana geldi. 
İddiaya göre, gece 
saatlerinde Gökhan 
Küçük (27), M.E. (34) 
ve iki arkadaşıyla 
alkol almak için Misi 
Mahallesi'ndeki dere 
kenarına gitti. M.E,

burada, av tüfeğiyle 
çevreye rastgele 
ateş etmeye başladı. 
Küçük, M.E'nin av 
tüfeğinden çıkan 
saçmalarla göğsün 
den yaralandı. 
Arkadaşları

tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülen Küçük, 
burada yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. 
Küçük'ü hastaneye 
götüren M.E. ve iki

arkadaşı, polise 
verdiği ilk 
ifadelerinde, 
küçük'ün başka 
biri tarafından 
vurulduğunu 
söyledi.
Zanlıları gözaltına

alan İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, 
Küçük'ün M.E'nin 
tüfeğinden çıkan 
saçmalarla 
öldüğünü belirledi.

Otonuttlle caman nuMeiin siiriiciisü oiffl
Orhangazi de, oto
mobile arkadan 
çarpan motosikletin 
sürücüsü 30 
yaşındaki Tuncay 
Pınar öldü.
Kaza, Yalova-Bursa 
Karayolu 
Kaymakamlık 
Lojmanı yakınında 
meydana geldi. 
Kask kullanmayan 
Tuncay Pınar, 
yönetimindeki 
16 VP 610 plakalı 
motosiklet ile

giderken, önündeki 
M.K. yönetimindeki 
otomobile arkadan 
çarptı. Devrilen 
motosikletten düşen 
Tuncay Pınar'a 
yoldan geçenler 
ilk müdahaleyi 
yaptı. Haber verilme
si üzerine sevk 
edilen 112 Acil 
Servis ambulan 
sıyla Orhangazi, 
ardından Bursa 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırılan Tuncay 
Pınar, tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Kazadan sonra 
uzaklaşan ve 
ardından Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
giden M.K., 
ifadesinin alınması 
ardından sevk 
edildiği mahkeme 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı

Bursa'da korkunç Kaza.,.5 yaralı
Bursa-Eskişehir 
yolunda yağmur 
nedeniyle kayganla 
şan yolda iki aracın 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
kazada 5 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa- 
Eskişehir yolu üzeri 
Mezit-7 mevkisinde 
Eskişehir 
istikametinden 
Bursa istikametine 
seyir halindeki 
Abdurrahman

Çobanbay 
yönetimindeki 03 EL 
263 plakalı kapalı 
kasa panelvan, 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan 
sürücünün yolda 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
karşı şeride geçerek 
Mustafa Berat Çıtak 
(26) yönetimindeki 
06 DN 5811 plakalı 
otomobile çarptı. 
Kaza sonucu 
otomobil sürücüsü

Mustafa Berat Çıtak 
ile aynı araçta 
bulunanSamet Çıtak 
(23), Ahmet Çıtak 
(17), Serpil Çıtak (38)

ve Tuğçe 
Çıtakyaralandı. 
Yaralılara ilk 
müdahaleyi 
vatandaşların haber

vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
sağlık görevlileri 
yaptı.

YAĞMURDAN 
KORUDULAR 
Ambulans gelene 
kadar vatandaşlar 
şemsiyelerini açarak 
yaralıları yağmurdan 
korudu. Vatandaşlar, 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansındaki 
sağlık ekiplerine de 
yardımcı oldular.

KİLOMETRELERCE 
KUYRUK OLUŞTU 
Kaza nedeniyle 
Bursa-Eskişehir 
karayolunu bir süre 
trafiğe kapandı. 
Kazaya karışan 
araçlar çekici 
vasıtasıyla olay 
yerinden 
kaldırıldıktan sonra 
trafik normale 
döndü.
Kazayla ii ’ili gerekli 
tahkikatın ürdüğü 
belirtildi.

a?tepe
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜYLE 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

1400 yeni öğrenci eğitim ordusuna katıldı

eWm ilmili mm imimi
BALIKÇI BARINAĞINA UÇAK İSKELESİ
Bir zamanlar Mehmet Tu ra uf Beledive Başkanı, 

yine sağanak yağışlar yağıyor, İstiklal Caddesi. 
Gazhane Caddesi, Emin Dalkıran Kordonu su içinde. 
Deniz taşmış, kordondaki evlere su giriyor, araçlar 
su altında kalmış.

Mehmet Turaut. Kordonun taslarına büvijk 
kayalar getirterek ilaveler yaptı. Deniz suyu girmesin 
diye.

Ama izinsiz olarak kıvıvı doldurdu dive goljs 
yapılan işlemi durdurdu. Çünkü projeye dayalı bir 
işlem yapılmayınca liman başkanlığı müdahale 
etmişti. Devlet içinde de bir hukukun olduğunun 
açığa çıkmış haliydi bu.

Gemlik’te Balıkçılar için yaptırılan ancak, balıkçıla 
nn düzensiz yapıldığı için çok azının kullandığı bir 
balıkçı barınağımız var.

Bu Bannagı 1984 yılında Belediye bakanlar 
kurulu karan ile kullanıma başladı. Daha önce balık 
satışı Belediye İskelesinde yapılırdı.

Barınak Belediyeye geçince, burası bölgenin bir 
çeşit Balık hali oldu.

Hal arasında Balık Hali adını aldı Balıkçı 
Bannağının kara kısmı.

Balık satıslpn burada vşaflırdı. Barınak bölümü 
1970 li yılların başında büyütülmek istendi ama Dere 
yönündeki bölüme atılan taşlar zeminde gömüldü.

Dip araştırması yapılmadığı için barınağın girişi 
açık kaldı. Bu nedenle küçük balıkçı tekneleri ancak 
barınağın bir yanına yanaşabildi.

Bazı Balıkçı tekneleri ise iskele kısmına bağladı 
tekneleri.

Bir ara kum gemileri yanaştı balıkçı barınağına, 
kum boşalttı, özel feribotlar Tekirdağ'a araç taşıdı, 

Uzun sözün kısası Balıkçılar için Gemlik’te 
yapılan 2 barınağımız var. Biri Kurşunlu da ikisi de 
balıkçılara hizmet etmedi. Balıkçılar şimdi barınak 
tarda "naklanm kullanmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kurşunlu Barınağı yıllardan 
sonra balıkçılar arasında ihale edildi. Ama kara ve. 
deniz bölümünde bir bölümü balıkçıya ayrılmıştı. İşin 
içine siyaset girince balıkçıdan önce yat sahipleri 
düşünülüyor. Yani burası balıkçı barınağı değil, 
Marina olarak çalıştınlmak isteniyor.

Bu konuda istekli olan önceden beri Bursa 
Büyükşehir Belediyesi. Kurşunlulu ve Gemlikli 
balıkçılar ihaleye girmediler.

Onlara Gemlik Belediye Başkanı söz verdi bir de 
aralarında protokol imzalandı.

Protokolü inceledim, Belediye Başkanının adı 
yok. Meclis karan, encümen kararı alınmamış bir 
protokol. Protokol 3 maddelik.

1.maddesinde Kurşunlu Balıkçı Barınağı ile ilgili 
ihaleye yapılan itirazlar geri çekilecek. (Kurşunlu 
S.S. Su Ürünleri Kooperatifi mevcut ihale şartlan ile 
ihaleye katılıp almasında sakınca yoktur, ihaleye 
itirazını geri çekecektir.) deniyor.

Z.maddesinde, (Gemlik Balıkçı Bannağının, çevre 
düzenlemesi yapılacak ve işletmesi Gemlik S.S. Su 
Ürünleri Kooperatifine verilecektir.) deniyor.

3. maddesinde ise, (Kayıkhane Mevkii mendirek 
çevre düzenlemesi yapılacak, tel örgülü olan Gemlik 
S.S. Su ürünleri Kooperatifine işletmesi 
devredilecektir.) deniyor.

Tarih, 11 Ağustos 2015
Şimdi Gemlik Su ürünleri Kooperatifine devredile 

cek olan bir barınağın içinde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi balıkçılıkla hiçbir ilişkisi olmayan deniz 
uçağına iskeleyaptınyor.i

Bu konudaki yaptığımız haber üzerine inşaat 
durmuştu.

Bayram sonrası inşaat keyfi olarak sürüyor.
İşletmesi Gemlik Belediyesine ait olan bir 

barınakta yapılan iskele konusunda Gemlik Belediye 
meclisinden bir karar çıktı mı?

Böyle bir iskele için Gıda Tanm Hayvancılık 
Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığından izin alındı mı?

Bunlar yapılırken, Fatih Mehmet Güler’in Balıkçı 
Barınağı için yaptığı ihale ve Gemlik Gıda, Tanm ve 
Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne, balık çıkış noktası ve 
hizmet binası yapıldı diye ne kıyametler kopan İdi. 
Betonları dikilen bina, Balıkçı Barınağı içinde 
müşteminat olarak gösterildiği halde Fatih Mehmet 
Güler’i suçlayabilmek için yıktırıldı. Hakkında 105 
milyon lira kamu zararı oluştu diye dava açıldı.

Balıkçı Barınağı için prefabrik lokantalar 
yapılacaktı. Balık satış yerleri olacaktı.

Beyler şimdi, uçak için barınak için iskele 
yapıyorlar.

Bakın şimdi kimler bu konuyu yargıya götürecek
Kimse uçak içen uygun yer yapılmasın demiyor. 

Ama bunun yeri Balıkçı Barınağı olmamalı.
Hiçbir kurum da keyfi iş yapmamalı.
Buradan doğacak bir kamu zaranna bakalım kim 

karşılayacak.

2015-2016 Eğitim ve 
öğretim Yılı düzenle 
nen törenlerle 
kutlandı.
Cumhuriyet İlkokulu 
bahçesinde düzen
lenen törene 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, Garnizon 
Komutanı P. Kd. 
Albay Namık Kemal 
Çil, Belediye Baş 
kan Yardımcıları 
Ahmet Avcı ve 
Vedat Büyükgöl 
cigezli, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer 
Mete, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve 
Jandarma Komutanı 
Binbaşı Coşkun 
Çorapçı’nın yanı 
sıra çok sayıda 
davetli katıldı. 
Okul Müdürleri, 
Öğretmenler ve 
öğrencilerle birlikte 
velilerin de büyük 
ilgi gösterdiği 
törende bayrak ve 
vatan sevgisi, insan 
sevgisi ve eğitim ve 
öğretimin önemine 
dikkat çekildi.
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ’un açış konuş 
masının ardından 
kürsüye gelen Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Duran, 1400 
yeni kayıtlı öğrenci 
nin eğitim ve 
öğretime katıldığını 
ifade ederek, ilçede 
38 okulda 18 bin 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim gördüğünü 
belirtildi.

950’si kadrolu, 
100’ü ücretli 1050 
öğretmen ile eksik
siz biçimde 2015 - 
2016 dönemine baş 
ladıklarını kaydeden 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
ilkokullara akıllı 
tahtaların konuldu 
ğunu, liselere tablet 
dağıtımının da 
devam ettiğini 
bildirdi.
Gemlik Belediye 
sinin girişimleri 
sayesinde sınıf 
mevcutlarının 30’un 
altında öğrencili 
olduğunu açıklayan 
Duran, Özdilek 
tarafından yapılan 
Aynur-Cevdet

Mayruk Kız İmam 
Hatip Lisesinin 
resmi açılışının da 
30 Ekim’de 
gerçekleşeceğini 
söyledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli’de, 
yenilenen Cumhuri 
yet İlkokulunun 
hayırlı uğurlu olma 
sim dileyerek başla 
dığı konuşmasında, 
6 bin metrekare 
kapalı, 3 bin metre 
kare de açık alan 
olarak yapılan oku 
lun alt yapı, asfalt 
ve çevre düzenleme 
çalışmalarını Gemlik 
Belediyesinin 
yaptığını hatırlattı.

Gemlik Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş’ta, 
birlik beraberlik, 
sevgi ve kardeşlik 
mesajları ile 
başladığı konuş 
masında, “Sevgili 
Öğrencile rimiz 
gelecek sîzsiniz” 
diye konuştu. 
Bayrak ve vatan 
sevgisinden bahse 
den Kaymakam 
Altıntaş, birbirlerine, 
ailelerine, öğretmen 
lerine yönelik sevgi 
ve saygı unsurları 
nın da önemine de 
vurgu yaptı.
Günün anlam ve 
önemini belirten şiir 
ve kompozisyonlar 
okundu.

Çıraklık Eğitim Merkezi kayıtları sona eriyor
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
ilçemizde bulunan 
Çıraklık Eğitim Mer 
kezi ne öğrenci 
kaydı yaptıracakla 
nn kayıt işlemlerinin

son güne bırakma 
maları için uyarıda 
bulundu.
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
Beki, Gemlik 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi’nin Okuluna

yanında çırak 
bulunduran ve 
yasaya göre bu 
çırakları okula kay
detmeleri gerekli 
olan esnaf ve 
sanatkarların, 2 
Ekim 2015 tarihine

kadar kayıtlarını 
yaptırmaları 
gerektiğini hatırlattı. 
Beki, başvuruların 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğüne yapılacağını 
söyledi.

Genel Sağlık Sigortası gelir lesiinde yarın son aiiıı
Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada, 
Genel Sağlık 
Sigortası olarak 
tescil edildiği

halde gelir testi 
için başvurma 
yanların 30 Eylül 
2015 tarihi mesai 
saati bitimine

kadar Kaymakam 
lıkta bulunan 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfına başvu

rarak gelir testi 
yaptırma 
larının zorunlu 
olduğu 
hatırlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorrezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorrezgazetesi.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TEKİ SPORTİF OLAYLAR
Suni çim sahaya 

soyunma 
odalarından 
çıkıldığında tel 
korunak yapılarak 
kapı önlerindeki 
gereksiz insanların 
bu bölgeden 
uzaklaşacağını 
sanıyorduk. Ama 
olmadı. Oda 
önlerindeki insan 
kalabalığı devam 
ediyor. Bu durum 
maçları yöneten 
hakemleri tedirgin 
ediyor.

U 19 Birinci küme 
Çotanakspor- 
Altınsabanspor 
maçı sonrası 
istenmeyen olaylar 
oluşmuş. Hakem 
rakip takım 
sporcusuna sarı 
kart göstermedi 
diye kendisine 
itiraz eden 
Çotanaksporun 
hocasını saha 
dışına göndermiş.

Maç sonu 
istenmeyen 
olayları Gemlik

Gençlerbirliği spor 
idarecisi Alican 
Durdu kardeşimiz 
ile Koray Spor’un 
hocası Kazım 
Ayyıldız hocamız 
adeta sporcuların 
önlerine geçerek 
durdurmuşlar. Her 
iki kardeşime de 
yanlışlıklar 
karşısında dik 
durdukları için 
spor camiası adına 
çok teşekkür 
ederim. Bu 
insanlarda

yıllardan beri 
karşılık bekleme
den Gemlik’in 
sporuna hizmet 
etmeyi kendilerine 
görev kabul etmiş 
dürümdalar. Spor 
çevresinde hatırı 
sayılır saygınlıkları 
olan 
kardeşlerimizdir. 
İyi ki o esnada 
statta maç 
seyrediyorlarmış.

Gemlikimiz hiçbir 
yerde kötü 
anılmasın. Olay 
hemen hakem 
camiasına ve 
federasyona 
yayıldı bile. 
Bilmeyerek ya da 
istemeyerek te 
olsa yanlış işlere 
girmeyelim lütfen. 
Hakem kararlarını 
daha şimdiye

kadar hiçkimse 
değiştiremedi.

U 19 A2 Gemlik 
ve Orhangazi 
grubunda ise 
Gemlik 
Gençlerbirliği 
sporuna mağlup 
şampiyonluğunu 
ilan etti. İkinci 
Orhangazi Gençler 
birliği spor 
olurken, Gemlik 
spor liği üçüncü 
bitirdi. Statü gereği 
üç takımımızda 
seneye U 19 A1 
liğine çıkmaya hak 
kazandılar. Bu üç 
takımımız da 
seneye U 19 A1 
liğine çıkmaya hak 
kazandılar. Bu üç 
takımımızı da 
başarılarından 
dolayı kutluyoruz. 
Camilarına,

sporcularına, idare 
heyetine, teknik 
kadrolarına 
şampiyonlukları 
hayırlı olsun.

U 19 birinci 
kümede kalıcı 
olmalarını 
diliyoruz.

U 15 yaş elit ligde 
oynayan Gemlik 
Belediyespor yaz 
döneminde iyi 
çalışmamanın 
dezavantajlarını 
çok kötü yaşadı. 
Kendisinden 
beklenenin altında 
bir performans 
göstererek herkesi 
yanılttı. Üç günde 
bir maç oynamak 
kondüsyonsuz 
takıma kötü geldi. 
Seneye daha 
büyük başarılar 
beklemekteyiz.

Okullarda cips satışına yasak geliyor
Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, okul kantin 
lerinde gazlı içecek 
ve cips satılmasının 
yasaklanacağını 
söyledi.
Çeşitli ziyaretler için 
Orhangazi'ye gelen 
Sağlık Bakanı 
Mehmet 
Müezzinoğlu, yeni 
eğitim ve öğretim yılı 
münasebetiyle 
Alitekin İlköğretim 
Okulu’nu ziyaret etti. 
Burada öğrencilerin 
yeni eğitim yılını kut
layan ve Orhangazi 
Belediyesi tarafın 
dan hazırlanan

eğitim setlerini minik 
öğrencilere dağıtan 
Müezzinoğlu, yeni 
eğitim yılında Sağlık 
Bakanlığı, Gıda 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte “sağlıklı 
kantin” uygulaması 
başlatacaklarını 

belirterek, "Artık 
okul kantinlerimizde 
gazlı içecek ve cips 
gibi ürünlerin satışı 
yasaklanacak” dedi. 
Müezzinoğlu, “Sağlık 
Bakanlığı olarak 
sağlıklı fert, sağlıklı 
aile, sağlıklı toplum 
diyoruz. Sağlıklı 
ferdi merkeze 

aldığımızda iki 
kelime önemli. 
Bunlardan birincisi 
sağlıklı beslenme, 
İkincisi de hareketli 
yaşamak. Evvela 
sağlıklı kantinleri 
hayata geçiriyoruz. 
Öğrencilerimiz 
sağlıklı beslenmenin 
ilk ayağını 
buralarda, okullarda 
öğrenecekler. Anne 
ve babalardan da 
sağlıklı beslenmeye 
uygun mutfaklar 
hazırlamalarını 
istiyoruz. 
Annelerden 
çocuklarını okula 
gönderirken mutlaka 

kahvaltı ettirmelerini 
istiyoruz. Olmazsa 
olmaz öğünümüz 
kahvaltılardır.
Zeytini, peyniri, 
yumurtası domatesi 
biberi, sütü olan bir 
ülkeyiz. Bunların 
kahvaltıya 
dönüştürülmesi 
gerekiyor. 3 
bakanlığımız ortak 
çalışmalar yapıyor. 
Bir defa gazlı 
içecekler, cips 
türü içecekler 
tamamen kantin 
lerde yasaklanıyor. 
Meyve, ayran, 
süt peynir ve bu 
anlamda yine 

destek olsun diye 
sandiviçler, ama 
peynirli, domatesli, 
biberli sandiviçler 
olacak. Gazlı 
içecekler ve 
cipslerin 
yasaklanmasının 
sağlıklı hayat 
kültürüne katkı 
sağlayacağına 
inanıyorum” diye 
konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, 
gazlı içeceklerin ve 
cipsin bi;tün 
ortaöğret m ve 
ilköğretir 
okullarında 
yasaklanacağını da 
sözlerine ekledi.

Bursa traf ininde tiers başı çilesi
Bursa'da bin 500 
okulda 550 bin 
öğrenci ve 29 bin 
öğretmen ders başı 
yaparken, trafikte 
ilk gün çilesi 
yaşandı.
Bursa'da 40 bin 
çocuk ise ilk kez 
okulla tanıştı 
2015-2016 eğitim 
öğretim yılı okullar 
açısından 
Bursa'da sorunsuz

başladı. Ancak ilk 
gün veliler ve 
öğretmenler okullara 
özel araçlarıyla 
gitmek isteyince 
özellikle İzmir 
Yolu'nda trafik 
sıkıntısı yaşandı.
Sabah 08.00 ile 
09.30 saatleri 
arasında İzmir 
Yolu kilitlendi.
Trafik Şube 
Müdürlüğü ekipleri

Acemler, İzmir Yolu 
Gül Kavşağı ve 
Geçit özdilek 
Kavşağı'nda sıkışan 
trafiği açmak 
için çalıştılar.
Yetkililer, ok 
servislerin^ devreye 
girmesi ve ilk hafta 
telaşesinin 
atlatılmasıyla trafikte 
korkulan sıkıntıların 
yaşanmayacağını 
ifade ettiler.
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Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 
Bursa İzmir Yolu-Balıkesir Susurluk- 

Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet- 
Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurulannızı 
insankaynaklari@kofteciyusuf.com 

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

KİRALIK
GEMLİK UMURBEY’DE 

135 TONLUK ZEYTİN HAVUZLU 
KİRALIK MAĞAZA

O 536 223 82 62

KİRALIK
GEMLİK UMURBEY’DE 

3+1 140 M2 DOĞALGAZLI 
OTURULMAMIŞ KİRALIK DAİRE

O 536 223 82 62
LEZZET HATTI 

(I 1*44 61 62 
X W1 / ISÎER Çl«, ISTIR PİJMI?’ 
' HIZLI LfZZfT KAPINIZDA

www.kofteciyusuf.com

ELEMAN
NİHAT KAFE’DE 

ÇALIŞACAK ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
İstiklal Caddesi Bora Sokak

Stüdyo Prestij karşısı GEMLİK

SATILIK
EMİN DALKIRAN 

KORDONU GİRİŞİNDE 
2+1 DENİZ MANZARALI 

2. KAT DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK 

0 532 254 24 80

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel: 513 96 83

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:insankaynaklari@kofteciyusuf.com
http://www.kofteciyusuf.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (11)
Dünden devam 
SEİNE NEHRİ

TURU:
Seine Nehri, 

Paris’i güney ve 
kuzey olarak ikiye 
bölen nehirdir. 1991 
yılında nehrin çevre 
si dünya mirası 
listesine alınmıştır. 
Kıyılan zarif 
parklarla doludur. 
Çevrede sayısız 
tarihi yapılar... 
Aynca her biri ayrı 
özellikler taşıyan 
köprüler de bu 
bölgede görülmeye 
değer... Kentte 
toplam 35 köprü 
bulunmaktaymış. 
Gezinin en zevkli 
anlarından bir 
bölüm, tekne ile 
Seine Nehri 
gezisine çıkıyoruz. 
Tekne iki katlı alt 
kapalı üst açık... 
İsteyen istediği 
yerde oturuyor. 
Paris’in en muhte 
şem binalarını 
yakından görüp 
Seine Nehri’nin 
köprülerinin 
altından geçerek 
farklı güzelliklere 
tanıklık ediyoruz. 
Yağmur yağmaya 
devam ediyor.

Bu tekne gezisi 
sırasında başka 
dillerde tanıtıcı 
yayın yapıyorlar; 
fakat Türkçe yok. 
Görülecek yerler 
hakkında bilgi ve 
riliyor. Rehberimiz 
den görülen 
yerlerden sadece 
birkaçının ismini 
öğrenebiliyorum. 
Buralar uzaktan 
sadece görülüp 
geçilmekte. İstanbul 
Boğazı’nda gezer 
ken gördüğümüz 
tarihi yapılar gibi... 
Budapeşte’de Tuna 
nehrinde böylesi bir 
tekne turu yapmış 
tık. Taktığımız 
kulaklıklarla 
görünen tarihi 
yapılar hakkında 
verilen bilgileri 
dinlemiştik. Burda 
bu olanaktan 
yoksunuz.

Nehir gezisi 
sonrası şehrin en 
ilgi çeken merkez
lerinden biri olan 
hareketli Pigalle 
Semti’nden geçe 
rek, günümüzde 
halen bohem 
yaşamın devam 
ettiği Ressamlar 
Tepesi adıyla bili
nen Montmartre 
Tepesine fünikü 
lerle (bir çeşit raylı 
sistem) çıkıyoruz. 
Yağmur her 
nedense peşimizi . 
bir türlü bırakmıyor. 
Birçok arkadaş 
yağmurluk almak 
zorunda kaldı. 
Bütün bunlara 
karşın herkes 
yağmurdan nasibini 
aldı, ıslanmayan 
kimse kalmadı.

Bütün olumsuz 
iukîarâ karşıh 
Adaklar Kilisesi’nL. 
de görüyoruz. İçine 
girip daha yakından 
tanımaya çalışıyo 
ruz. İçerde bekleye 
lim diyoruz; fakat 
yağmurun dineceği 
yok. Biz de inadına 
yağmura aldırma 
dan Ressamlar 
Tepesine doğru 
yürüyoruz.

Ressamlar Tepesi: 
Paris’ten birkaç 

sokak ötede bir 
meydandır. 
Montmartre bölgesi 
nin kalbidir burası. 
Geçmişten günümü 
ze gelen birçok 
dünyaca ünlü 
sanatçının Mont 
martre Tepesi 
üzerinde stüdyoları 
bulunmaktaymış. 
Montmartre üzerin 
de çalışmış ressam 
lardan bazıları Pab 
Io Picasso, Salva 
dor Dali, Claude 
Monet, Vincent Van 
Gogh...

Ressamlar 
Meydam’nda 
çalışan ressamları 
ne yazık ki 
göremiyoruz. Biz ne 
yapıyoruz? 
Restoranlarda bir 
güzel yemek 

yiyiyoruz. Buranın 
grebi meşhurmuş, 
biz de ondan 
istiyoruz. Bayan 
arkadaşlar 
dükkânlara dağılıp 
hediyelik eşyalar 
derdine düşüyor. 
Paris’e göre fiyatlar 
daha hesaplı.

Havanın yağmurlu 
oluşuna aldırmadan 
rehberimiz size 
tekrar bir Paris turu 
yaptırayım, önemli 
yerler kafanızda yer 
etsin diyor. 
Sevinerek bu öner
iyi kabul ediyoruz.

Opera Meydanı ve 
Binası, Concorde 
Meydanı, Şanzelize 
Caddesi( Champs- 
Elysees), Askeri 
müze, Napoeonun 
mezarı, Alexsandre 
III Köprüsü tekrar 
tekrar ğöruü'ğü'iTîü'Z 
yerler listesinde yer 
alıyor. Paris’i yavaş 
yavaş tanımaya 
başlıyoruz.

Bir gün önce de 
buraları görme 
olanağı bulmuştuk. 
Birkaç kez Paris 
şehir turu yapma 
mız bizim açımız 
dan oldukça yararlı 
oldu. Kentin önemli 
noktaları belleğimi 
ze iyice yerleşti.

Askeri Müze: 
Paris'in en göste 

rişli müzelerinden 
biridir. Görkemli 
binası ve Napole 
on'un mezarının da 
yer aldığı yedi farklı 
bölümden oluşan 
çok kapsamlı bir 
savaş tarihi müze 
siymiş. İçini gezemi 
yoruz. Sadece uza
ktan görüp geçiyo 
ruz.

Napoleon'un 
Mezarı:
Askeri müzenin en 

görkemli kısmı 
elbette ki Napole 
on'un mezarının 
olduğu bölüm. 
Aslında, günümüz 
Fransa'sında 
Napoleon bizim 
sandığımız gibi, pek

öyle şükranla Notre Dame
anılmıyor; ama yine Meclis Binası: Katedrali:
de Fransızların Tarihi bir bina... Fransa'da bulunan
tarihe saygısı 
nedeniyle Napole 
on'un anıt mezarı 
gereken saygıyı 
görüyor. Paris’in 
pek çok yerinden 
görünen bu büyük 
kubbeli, altın varak 
işlemeli anıt mezar 
turistlerin büyük 
ilgisini çekiyor.

Alexandre III 
Köprüsü:
Aracımız burada 

duramıyor, bir iki 
kez üzerinden 
geçiyoruz. Köprü 
üzerinde ilk dikkati 
çeken ve hayranlık 
uyandıran şey 
peyzajı ve altın 
sarısı heykelleridir, 
Her iki girişinde, 
sağlı sollu bulunan, 
17 metrelik dört 
kaide üzerindeki 
altın sarısı heykelle 
ri ile harika bir 
görüntü oluşturu 
yor. Seine Nehri 
üzerindeki irili 
ufaklı köprülerden 
en görkemlisi ve en 
güzeli olan Pont 
Alexandre III Köprü 
sü 1900 yılında inşa 
edilmiş, Rus mimari 
sini yansıtan eşsiz 
bir sanat eseri 
olarak adlandırıl 
makta...

Concorde 
Meydanı:

Rehberimiz, 
Paris’in en meşhur 
meydanı Concorde 
meydanı olduğunu 
belirtiyor.

Paris’te gezilecek 
yerler 
sıralamasında ilk 
sıralarda olan bu 
güzel meydanın 
hikayesi de kendi 
gibi ilginçmiş.

“Bu meydanda 
zamanında bazı 
önemli kişiler 
halkın gözleri 
önünde idam 
edilmişler.

O dönem 119 
kişinin bu meydan 
da idam edildiği 
söylenmektedir. 
Meydana bir giyotin 
yerleştiril miş ve 
insanlar bu giyotin 
ile idam edilmiştir. 
Concorde 
meydanında idam 
edilenler arasında 
Marie Antoinette ve 
ünlü Fransız kralı 
Louis XVI’ da 
vardır.”

St. Michel 
Meydanı, Madlen 
Kilisesi, Grand 
Palais daha sonra 
anlatılacak.

dünyaca ünlü bir 
katedraldir diyor 
rehberimiz Gültekin 
Bey. Meryem Ana 
ya ithafen isimlen 
dirilmiştir. Gotik 
yapı tarzının önemli 
örneklerindendir. 
Seine Nehri'nin 
kıyısında bulun 
maktadır. Fransız 
Gotik tarzda 
yapılmış dünyanın 
en seçkin örnekle 
rinden biri kabul 
edilmekteymiş 
Notre Dar o.

Lüksemburg 
Bahçeleri:

Lüksemburg 
Bahçesi, Paris’in 
ünlü yeşil alanların 
dan birisiymiş. 30 
hektarlık alana 
sahip olan park 17. 
yüzyılda Kraliçe 
Marie de Medicis 
için yaptırılmış. 
Ağaçlar bir düzen 
içinde dikilmiştir. 
Kraliçe, saray ve 
bahçesini Floransa 
mimarisine uygun 
şekilde yapt niştir. 
Bekçisi vardır. Giriş 
ücretsizdir, gece 
kapalıdır. 
Yeşilliklerle dolu bir 
bahçe...

Devamı yarın...
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SATILIK ZEYTİNLİK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK
05435821578

TECRÜBE» GARSONLAR
Imam aslan dinlenme tesislerindeki 
BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL: 0 224 513 13 12
KAŞEDE BEKLEMEK YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR SATILIK
UMURBEY’DE 

BAHÇELİ 4 +1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ- ÜÇ TARAFI BAHÇELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

05353781800

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL:514 20 21

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

4-2- yıttıh tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

________ . ,..-,ÂCvnN ve TANITIM HİZMETLER^

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. Bakır Apt. Altı No: 5/A 

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK,
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Düzenleme yürürlüğe girdi: Artık yasak!
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
hğı’nın yaptığı 
düzenlemeyle, 8 
Şubat 2015’te Resmi 
Gazete’de yayımla 
narak yürürlüğe 
giren yeni Peynir 
Tebliği’nde uygula 
ma 1 Ocak 2016’da 
başlıyor. 
Üretiminden 
muhafazasına, 
taşınmasından 
piyasaya arzına 
kadar birçok yenilik 
getiren düzenlemeye 
göre, peynir artık 
ambalajsız 
satılamayacak.
Sektör, üniversiteler 
ve STK’ların 
görüşleri alınarak 
uzun süren 
çalışmalar sonucu 
Türk Gıda 
Kodeksi’ne uygun 
hazırlanan tebliğ, 
peynirlerin ambalaja 
girmesiyle ilgili 
düzen getiriyor. 
Buna göre, 
doğrudan satış için 
üretilen peynirler

ambalajlı şekilde ve 
hijyen kriterlerini 
karşılayan yerlerde 
piyasaya 
sunulabilecek. 
Peynirler, Türk Gıda 
Kodeksi Gıda ile 
Temas eden Madde 
ve Malzemeler 
Yönetmeliği’ne ve 
Gıda Hijyeni 
Yönetmeliği hüküm
lerine uygun 
malzemelerle 
ambalajlanacak. 
Buna göre, açıkta 
veya gıda 
ambalajına uygun 
olmayan poşet, 
kutu, plastik, strafor 
kutular kullanıla 
mayacak. 
Uygulamayla ilgili 
bilgi veren Ambalaj

Sanayicileri Derneği 
Başkanı Sadettin 
korkut, hijyen ve 
sağlık açısından 
istismarı çok kolay 
olan peynir üretimi 
ve satışında kontrol 
çizgilerinin artık 
daha netleştiğini 
söyledi. Ambalajsız 
ürünlerde her zaman 
risk bulunduğunu 
hatırlatan Korkut, 
şöyle konuştu: 
“Gelişmiş ülkelerde 
ambalajsız ürün 
bulmak mümkün 
değil. Açıkta satılan 
tüm gıda 
maddelerinin sağlık 
ve hijyen açısından 
ambalaja girmesi 
gerekiyor.
Özellikle peynir gibi 

bir üründe çok 
dikkatli olmak 
gerektiğini hep 
söylüyoruz. Türk 
Gıda Kodeksine 
göre, süt ve süt 
ürünleri ile peynir 
ambalajlarının 
üzerinde üretim, son 
kullanma tarihleri ve 
üretim yerinin 
bulunması 
gerekiyor. Tüketici, 
ambalajı okuyarak 
ne aldığını, o 
peynirin içinde ne 
olduğunu bilmeli. 
Sadece sağlık ve 
hijyen değil, doğru 
ambalajlamanın, 
gıdaları koruyarak 
tüketim ömrünü 
uzattığını ve israfı 
azalttığını da 
unutmayalım. Türk 
Gıda Kodeksi’ne 
uygun üretilmiş 
ambalajlarda 
muhafaza edilip 
satılan peynirler, 
gönül rahatlığıyla 
tüketilebilir. Yeni 
düzenlemeyi, gıda 
güvenliği, hijyeni ve 

ülke ekonomisini 
hiçe sayan kayıt dışı 
üretimin önüne 
geçmek için önemli 
bir adım olarak 
görüyor, benzer 
adımların bakliyatta, 
yaş sebze-meyvede 
de ambalajın şart 
olduğunu 
düşünüyoruz.” 
AROMA YASAK, 
TUZ AZALIYOR 
Peynir Tebliği ile 
yılbaşından itibaren 
zorunlu olacak diğer 
bazı düzenlemeler 
ise şöyle: 
- Peynirlerin 
muhafaza, taşınma 
ve piyasaya arz 
süreçlerinde 10 
santigrat derecenin 
altında tutulması 
zorunlu olacak. 
Özellikle pazarlarda 
ve fuarlarda peynir
ler, ambalajlarda ve 
10 santigrat 
derecenin altında 
şartlarda sergilenip 
satılabilecek.
- Koyun sütü 
aroması, keçi sütü 

aroması, tereyağı 
aroması gibi süt ve 
süt ürünleri aroma 
vericileri 
kullanılamayacak. 
- Peynir etiketle 
rinde, tüketicinin 
yanılmasına neden 
olan ‘köy peyniri’, 
‘geleneksel peynir’, 
‘doğal peynir’, ‘çift
lik peyniri’ gibi 
ifadeler 
kullanılamayacak. 
- En az 120 gün 
olgunlaştırılmış 
kaşar peynirine 
‘eski’ denebilecek. 
- Peynirler tam yağlı 
yarım yağlı, az yağlı 
ve yağsız olmak 
üzere 4 grupta 
üretilecek.
- Çiğ sütten üretilen 
ve olgunlaştırılarak 
piyasaya sürülen 
peynirlerin 
etiketinde, üretim 
tarihi, ‘çiğ sütten 
üretilmiştir’ ifadesi 
ve ne kadar sürede 
olgunlaştırıldığı 
mutlaka görünür 
şekilde yazılacak.

BES'te yeni dönem 1 Ekim de haşlıyor
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde yıllık 
gelir sigortası uygu 
laması başlayacak 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nde (BES) 
birikimleri 
bulunanların emekli 
olduklarında ömür 
boyu aylık 
almalarına olanak 
tanıyacak yıllık gelir 
sigortası uygulaması

1 Ekim'den itibaren 
başlayacak.
Derlediği bilgilere 
göre, Hazine 
Müsteşarlığının 1 
Nisan 2015 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Yıllık 
Gelir Sigortaları 
Yönetmeliği 1 
Ekim'den itibaren 
yürürlüğe girecek. 
Yönetmelik 

çerçevesinde, yıllık 
gelir sigortası 
sözleşmesi imzala
mak isteyen 
sigorta ve emeklilik 
şirketleri 
Müsteşarlığa yazılı 
başvuru yapacak. 
Söz konusu 
şirketlerin, yıllık 
gelir sigortası 
sözleşmelerine 
ilişkin 

yükümlülüklerini 
karşılamaya yeter 
düzeyde varlık 
bulundurmaları 
gerekecek.
Yıllık gelir sigortası 
ürünlerine ilişkin 
tarife ve varsa kar 
payı teknik esasları 
ile bu esaslara 
ilişkin değişiklikler 
herhangi bir onaya 
tabi olmaksızın, 

şirketler tarafından 
uygulanacak. Tarife 
teknik esaslarında 
ölüm tablosu 
kullanılacak. 
Şirketler, tabloda 
sigortacılık 
prensipleri dahilinde 
ihtiyatlı bir şekilde 
değişiklik 
yapabilecek. 
Zam oranları 
enflasyonun

altında olamayacak 
56 yaş ve üzeri 
kişilere Türk 
lirası cinsinden 
tek prim 
karşılığında, 
ömür boyu irat 
ödeyen yani 
tasarruf sr hibi 
açısından s ylık 
olarak nite
lendirilebilecek 
ürünler sunulacak.

G 
E 
M

GEREKU TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

121
186

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

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

VAPUR-FERİBOT■ KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 513 13 53
L 
i

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md.

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

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

Emniyet MOd. 513 10 28 OTOBÜSK ULAŞIM 513 15 07 Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

Pamukkaie
DENİZ UÇAÛI 
p«gasıı* Akınla Seyahat 
METRO
Aydın Turizm

012 OO 20 513 14 14
513 13 64VI

•13 20 77
524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

E SOzer Turizm
Kanberofilu-Eaadaş 
Anrtur
Kamil Koç

012 1O 72

012 O1 03

İlçe Tarım Mûd. 
İlçe Seç. Md.

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95

H HASTANELER İŞ-KUR
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58

R Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 513 88 43

Milangaz 513 22 59LLU
E

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Konur Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00________TAKSİLER_________ BUSKİ 514 57 96R Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

513 18 21
513 24 67

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

i 513 32 40
513 23 24
517 33 94

Yazı Işl. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Patrol
MAR-PET Ji 3 30 33
Tuncay Otogaz 513 1B4S

Manastır Taksi Beyza Petrol 913 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5283 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok.No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Karânöıa: îı.'4bW 

16:15-18:30-20:45..
dabbe 6: 11:00-14:00- 

17:00-20:00..
guruldayan cipler: 
11:30-13:i0-15:30-

17:30-20:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKErfez
CEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Y>YİĞİTİNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTÎ

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 3164 FAX: O 224 513 90 41 - GEMLİK

DUDUN SALONU

Pnsfy -Meşrubet-Çerez WSf^wdlii 
Pignnist +l)i Performans III
Saten Snnfaige Gigetir me REZERVASYONIARIIIIZ 
NikahMasası - Volkan gösterisi BAŞILAMIIIŞTIR 

internetten Cnnh \tyın- Snkne - Işık gösterisi 
Servis ve ektpmnnlnr - Sürpriz gösteriler 

www.gemlikmilton.com 
facebook/mlltondugun 

plus.google.com/miltondugun
Hükümet Konaği karşisi 

____ . Tel : 513 10 71 GEMLİK

MİLTON
GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE 

BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA 
YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN 

GÜZEL ANLARINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ

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


GemlikKKrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

FATURA - SEVK İRSALİYESİ ■ TAŞIMA İRSALİYESİ ■ GİDER MAKBUZU 
TAHSİLAT MAKBUZU- DAVETİYE ■ TAKVİM ■ KİTAP - DERGİ • İLAN- 

CİLT YAPIMI ■ REKLAM ■ MADALYA ■ KUPA ■ PLAKET

İstiklal Cad. Bora Sok.
Bakır Apt. Altı No: 5/A GEMLİK

Tel : O 224 513 96 83
30 Eylül 2015 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

Yağmur Sah Pazarını da etkiledi

»Mışmışını
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE 
YENİ FIRSAT

2014 yılının sonunda, 2015 yılının başında 
yaşanan şiddetli soğuklar zeytin üreticilerini 
olumsuz etkiledi.

Üst üste yaşanan doğal felaket ile zeytin 
üretiminin yapıldığı büyük alanda, ağaçların 
dallarının kırılması ve don nedeniyle dallarda 
meydana gelen göz yanıkları sonucu ürün 
alamayan zeytin üretici Afet Yasası’ndan 
yararlanmak için girişimde bulundu. 4’de

İki gündür ilçemizi ve bölgemizi etkileyen sağanak yağışlar hayatı felç etti. Yağmurlar, Küçük 

Kumla sahilinde işyerlerini bastı. Umurbey’den inen yağmur sulan terminal köprüsü civarında 
trafiğin durmasına neden oldu. Kurtul Mahallesi üstlerine kadar yolda kuyruklar oluştu. 
Engürücük girişi, Serbest Bölge ve Gemsaz civarı sağanak yağışlardan nasibini aldı. BUSKİ 

ve Belediyenin yağışlar karşısında etkisiz kaldığı görüldü. Haberi sayfa 2’de

dZELAYKENTİUÖĞKEnMOKUUr
Gemlik- Orhangazi yolu 2. Km 

Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.tr

ete ^ecte^tenâU^e dttyuc

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı için kayıtlarımız devam ediyor
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ 

ÖĞRENCİLER;
Hoşgörülüdür, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

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

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

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

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sizlere en yakın özel okuluz

4 YAŞ 7.250
5 YAŞ 7.800

1. SINIF 10.000
2. SINIF 12.300
3. SINIF 12.300
4. SINIF 12.300
5. SINIF 12.300
6. SINIF 12.300
7. SINIF 12.300
8. SINIF 12.300

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yağmur Sah Pazarını da etkiledi

SfiGflNflK YflGIŞLftR HAYATI FELÇ ERİ
■4. C ...

Önceki akşam 
başlayan sağanak 
yağışlar ilçemizde 
ve çevre mahalleler 
de hayatı felç etti. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafın 
dan yapılan uyarılar 
da, Marmara Bölge 
sinde etkili olacağı 
belirtilen sağanak 
yağışlar dün de 
devam etti.
İlçemizin Küçük 
Kumla, Büyük 
Kumla Mahalleleri ile 
Umurbey Mahalle si 
sağanak yağışlardan 
seller meydana 
geldi.
Küçük Kumla 
sahilinde biriken 
yağmur suları 
işyerlerini bastı. 
Yollar su içinde 
kalarak taşkınlara 
neden oldu.
Hicartepe Mahalle 
si’nden gelen yağ 

mur suları Dörtyol 
Mevkiinde araçların 
geçişlerini engeller 
ken, Umurbey 
Mahallesinden gelen 
sağanak yağmur 
suları sele 
dönüşerek Terminal 
köprüsü civarı ile 
Hisartepe Mahallesi 
nin kesiştiği noktada 
yolda yer yer bozul

malara neden oldu. 
Terminal önüne akan 
sular araç trafiğini 
engelleyince Gemlik 
Bursa Karayolunda 
trafik durma 
noktasına geldi.
Terminalden Kurtul 
Köyü yoluna kadar 
zaman zaman uzun 
kuyruklar oluştu. 
Ayrıca Engürücük

Mahallesi girişinde 
de yağmur suları 
etkili oldu.
PAZARI DA 
ETKİLEDİ
Dün, öğleden sonra 
başlayan sağanak 
yağışlar Sah Pazarı 
nı da etkiledi. Pazar 
cı esnafı yağışlar 
nedeniyle zor anlar 
yaşadı. Pazarın 

kurulduğu alanlarda 
biriken yağmur sula 
rı nedeniyle esnaf 
ayaklarına torba 
bağlayarak, yağmur 
dan korunmaya 
çalışırken, birçok 
esnafın mallarını 
erken toplayarak 
pazardan ayrıldığı 
görüldü. Yağmur 
nedeniyle şemsiye 

ve naylon branda 
geren esnafın tez 
gahları yine de sular 
altında kaldı.
Sağanak yağmur 
nedeniyle sokağa 
önlemsiz çıkan 
halk ise saçak 
altlarında veya iş 
yerlerine sığınarak 
yağmurun dinmesini 
bekledi.

ÖZDİmCTE SEZON SONU İNDİRİM BASLftDI
Büyük alışveriş 
Mağazalarında yaz 
sezonunun sona 
ermesiyle indirimli 
satışlar başladı. 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Mağazası, 
kışlık konfeksiyon 
çeşitlerini 
müşterilerine 
sunarken, yaz sezo
nundan kalan 
ürünlerde indirimli 
satışlara başladı, 
özdilek Alışveriş 
Mağazası girişinde 
bulunan branda 
kaplı alanda sergile
nen erkek ve bayan

ürünler ile mutfak 
gereçlerinde indirim 
uygulanıyor.
özdilek Alışveriş

Mağazası Müdürü 
Erkan Ubay, “Sezon 
sonu indirimlerle 
yazlık çeşitlerimizi

tamamen kaldırıyo 
ruz. Bay ve bayan 
giysi ürünlerindeki

indirimler müşterile 
rimizin beğenisine 
sunuldu. Yeni

başlattığımız bu 
uygulama büyük ilgi 
gördü.” dedi.
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Akıl almaz ölüm! Götten üzerine kanepe düştü
Bursa’da bir evin 
terasına kanepe 
çıkarmak isteyen 
kişilerin bağladıkları 
halatlar koptu.
Aşağıda bekleyen 
bir kişi, düşen 
kanepenin altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Bursa’da inanılmaz 
bir kaza meydana 
geldi. Merkez

Osmangazi ilçesinin 
Tuna Mahallesi'nde 
ikamet eden H.K. ile 
damadı R.V, 
evlerinin terasına 
kanepe çıkarmak 
istedi.
Terastaki mekanizma 
ile yukarı çıkartmak 
istedikleri kanepe, 
halatların 
kopmasıyla düştü. 
Aşağıda bekleyen

R.V. (38) kanepenin 
koptuğunu fark 
etmeyerek altında 
kaldı. Hemen 112 
acil servis ekipleri 
çağırıldı. Olay 
yerinde ilk 
müdahalesi yapılan 
R.V, hastaneye 
kaldırılırken hayatını 
kaybetti. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Suriyeli kapkaççı kameralara yakalandı
Bursa’da yaşı küçük 
kızın cep telefonunu 
kapkaç yöntemiyle 
çalan Suriyeli çocuk, 
güvenlik 
kameralarından 
kaçamadı. Kapkaç 
anı görüntülerinden 
yola çıkan polis; 
çocuk zanlı, onu 
azmettiren ve 
telefonu satın alan 
toplam 3 kişiyi 
gözaltına aldı.
Olay merkez Yıldırım 
İlçesi Hacivat 
Mahallesinde mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, lise 

öğrencisi olduğu 
öğrenilen 16 
yaşındaki H.B. yolda 
yürüyüp aynı zaman
da elindeki cep 
telefonu ile mesajla 
şıyordu. Kimliği 
belirsiz bir genç ise 
karşı yönden gelerek 
genç kızın elindeki 
telefonunu alarak 
uzaklaştı. Genç, kısa 
sürede ortadan 
kaybolurken, 
telefonu çalınan H.B. 
ise çevreden yardım 
istedi. Esnafın da 
yardımıyla polisi 
arayan genç kız,

başından geçenlerin 
olay yerine gelen 
polis ekiplerine 
aktardı. Olayın 
ardından Emniyet 
Müdürlüğü Yankesi 

cilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliğine 
bağlı 20 kişilik ekip 2 
gün boyunca 
çevredeki güvenlik 
kameraları üzerinde 

çalışma yaptı. 
Kapkaç anı görüntü 
terinden yola çıkan 
ekipler, telefonu 
kaptıktan sonra 
kaçan 15 yaşındaki 
kimliği belirsiz 
zanlının bir arka 
sokakta bir başka 
kişiye telefonu 
verdiğini belirledi. 
Yapılan çalışma 
sonrasında şahısla 
rın ikisinin de Suriye 
li olduğu, telefonun 
bir başka Suriyeliye 
300 lira karşılığında 
satıldığı tespit 
edildi.

Şahısların ikamet 
ettikleri evleri 
belirleyen polis; 
kapkaç yapan yaşı 
küçük, M.Ş.(15) ile 
olayın azmettiricisi 
olduğu belirlenen 
M.E.(25) ve çalıntı 
telefonu satın alan 
M.M.(22)’yi 
gözaltına aldı. Yaşı 
küçük M.Ş. çocuk 
polisine teslim 
edilirken olayın 
azmettiricisi olduğu 
iddia edilen M.E. 
emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

Semih Pala ve eşine hüzünlü veda
Antalya-Burdur kara 
yolunda bayram 
tatilinden dönerken 
geçirdiği kazada 
hayatını kaybeden 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Semih Pala 
ve eşi Hilal Pala için 
tören düzenlendi. 
Merinos AKKM 
önünde düzenlenen 
törene Bursa 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor 
Başkanı Recep 
Bölükbaşı, 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, CHP Bursa 
milletvekilleri Erkan 
Aydın ve Ceyhun 
Irgil, çocukları Sami 
ve Sinan Pala, ile 
Merinos AKKM 
çalışanları ve

Konseyi Başkanı 
Semih Pala (62) ve 
Hilal Pala (48) için 
duayı AK Parti eski

sevenleri katıldı. 
Cenazeleri Merinos 
AKKM önüne 
konulan Bursa Kent

milletvekillerinden 
Ali Kul yaptırdı, 
üyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Bugün yas 
günümüz. Her 
zaman bizi burada 
törenlerde 
karşılayan, büyük 
mücadeleler veren, 
kalbi Bursa ve insan 
sevgisiyle çarpan 
değerli dostumuzdu.

Herkesin kötü 
gününde yanındaydı. 
Hizmet adamıydı, 
gerçekten iyi bir 
insandı.” dedi.
Pala çifti öğle 
namazını müteakip 
Ulucamt'de kılınacak 
cenaze namazının 
ardından Emir 
Sultan Me arlığı'na 
defnedildi

AYTEPt
ET MANGAL 

CAFE 
KAHVALTI

YENİ YÜZÜYLE 
ÇOK YAKINDA 
HİZMETİNİZDE
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE 
YENİ FIRSAT

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’in 
öncülüğünde yürütülen çalışmalardan 
beklenen sonuç alınamadı.

Afet Yasası gereği, sel, don gibi afetler
den zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası 
ile Tanm Kredi Kooperatiflerine olan 
borçları ertelenebiliyor.

Bunun için zeytinliklerinde zarar mey
dana gelen üreticiler belirlenen tarihlerde 
ilçe Gıda Tanm, Hayvancılık Müdürlüğüne 
başvurdular.

Kaymakamlık Başkanlığında oluşturu 
lan Komisyon, Ziraat teknisyenlerinin 
zeytinliklerde yaptığı tespitleri 
değerlendirdi.

Benim edindiğim bilgilere göre, 49 
üretici bu yasadan yararlanarak borçlannı 
erteletti.

Ancak, birçok üretici ye konu tam 
anlatılmadığı için başvurulann yetersiz 
kaldığı görüldü.

Bu konuda gelen yakınmalar üzerine 
İlçe Tanm Müdürlüğü, durumu Bakanlığa 
sorarak bilgi istedi.

Geieri bilgiler üzerine Kaymakamlık 
vasıtasıyla muhtarlara bir yazı gönderildi. 
Bu yazıda zeytinliklerinde zarar oluşan 
üreticilerin IGTH Müdürlüğüne 
başvurmalan isteniyor.

Konuyla bir ilgiliyle yaptığım 
görüşmede, Bakanlığın, zarar gören 
çiftçilerin kredi borçlannın ertelenmesi 
için kolaylık gösterilmesini istediğini 
anladım.

Dal kınlması ve don zaran gören çiftçi 
ler 5 Ekim gününe kadar Çiftçi Belgeleriyle 
birlikte İlçe Gıda Tanm Hayvancılık 
Müdürlüğüne başvuracaklar.

Bu kez de üreticiler duymadık 
demesinler.

Muhtarlarda duyurulannı dikkatlice 
yapsınlar.

İki yıl üst üste zeytin alamayan 
üreticiler borçlannı ödeyemiypriar.

Gemlik ve çevresinde zeytinlikle 
yaşamlannı sürdürenler şok yaşıyorlar.

Alternatif tanmın bulunmadığı ilçemiz 
de, tek ürüne bağlanmanın sıkıntılan 
yaşanıyor.

Zeytin üreticisi bu yıl zeytinyağını mar
ketlerden para ile almak zorunda kaldı.

Neredeyse sofrasına koyacağı zeytini 
de marketten alacak hale geldi.

Sıkıntıda olan zeytin üreticisi bu fırsatı 
değerlendirip, başvurusunu zamanında 
yapmalı yoksa yakınmalan boşa olur.

YAĞMURUN ETKİSİ
İki gündür etkisi altında kaldığımız 

yağmur hayatımızı felç etti.
Bilhassa Küçük Kumla sahilinde mey

dana gelen zarar hiç bir yerde olmadı.
Dün, öğleden sonra telefonlarımız hiç 

susmadı.
Kumla sanıl düzenlemesi nedeniyle su 

ve yağmur giderleri kaldırılınca, yağan 
sağanak yağmur sulan gidecek yer 
bulamadı. Çay bahçelen, işyerleri, yollar 
sular altında kaldı.

Bununla kalınmadı, sular gittiğinde her 
yer çamur deryası halini aldı.

Gemlik Bursa yolu trafiği alt üst oldu. 
Umurbeyden inen sular karayolunda 
trafiği durdurdu. Serbest Bölge civan, 
Kumsaz bölgesi, Engürücük girişi azgın 
sulann etkisinde kaldı.

Yolda kalan bir okurum Dürdane 
Köküne kaciar tra^9'n kapalı olduğunu

Facebookta, Haydariye Mahallesine 
giden öğrencinin aracının mahsur 
kaldığını bildiren haberler vardı.

Sizin anlayacağınız, bu son yağmurdan 
Gemlik merkezinde fazla zarar meydana 
gelmese de, çevrede yaşananlar bizim 
doğal afetler karşısında ne kadar etkisiz 
kaldığımızı gösterdi.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri ile İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
Ekiplerinin ortaklaşa 
gerçekleştirdiği 
denetimlerde, 
AVM’lerin Kırtasiye 
bölümleri ile 
Kırtasiye Satış 
Merkezleri elden 
geçirildi.
Gemlik’te okul 
öncesi yeni kayıtlı 
1400 öğrencinin 
bulunduğunu ve 
ilçede 18 bin 
öğrenci ile 
eğitim ve öğretimin 
başladığını ifade 
eden Zabıta 
Müdürü Erol Bütün, 
okul öncesinde 
minik öğrencilerin 
sağlık yönünden 
olumsuz ürünlere

yönelmemeleri 
adına bu denetim 
lerin yapıldığını 
kaydetti.
Hem öğrencilerin 
hem de velilerin 
daha sağlıklı, 
hijyenik ve

haksız rekabet 
mağduru 
olmadan alışveriş 
yapabilmelerinin 
hedeflendiği 
denetimlerin 
devam edeceğini 
vurgulayan Erol

Bütün, bu tür 
denetimlerde 
kendilerini yalnız 
bırakmayan 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
ekiplerine de 
teşekkür etti.

YSKsanılıkiasımakararııııııenlil
YSK, seçimlerde 
bazı bölgelerde 
güvenlik 
gerekçesiyle 
sandık 
kurulmayacağını, 
seçmenlerin farklı 
sandıklarda oy 
kullanmasını 
kararlaştırdı.
Alınan bilgiye göre, 
Yüksekova İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanlığı, 1 
Kasım'da yapılacak 
seçimlerde 68 bin 
692 seçmenin 
bulunduğu ilçedeki 
bazı köy ve mahal
lelerde seçmenlerin 
güvenlik 
gerekçesiyle farklı 
okullarda kurulacak 
sandıklarda oy 
kullanmasına karar 
verdi.

Güvenlik 
gerekçesiyle 
sandıkların 
kurulmayacağı 53 
köydeki 19 bin 608 
seçmenin Suüstü, 
Kamışlı, Değerli ve 
Kısıklı köylerindeki

56 sandıkta oy 
kullanması 
kararlaştırıldı. 
Bu arada 49 bin 84 
bin seçmenin 
bulunduğu ilçe 
merkezinde de 
7 okulda sandık

ların kurulma 
yacağı bildirildi. 
Bu mahalleler 
deki seçmenler 
de ilçe merkezindeki 
12 okulda kuru 
lacak 223 sandıkta 
oy kullanacak.

ESKİŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
Sfa NÜFUS CÜZDANIM11 EYLÜL 2015 GÜNÜ KAYBETTİM. 
=S YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
““ SULTAN KARAAĞAÇ

‘Gemlik Körfez’ unjjw.gemlikkorfezgazetesi.com

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
unjjw.gemlikkorfezgazetesi.com
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BAYRAMLAR CAN ALIR OLDU

Her bayramda 
yüzlerce vatandaşı 
mız trafik canavarı 
nın kurbanı oluyor

Bu yıl ki dokuz 
güne çıkarılan 
kurban bayramında 
145 vatandaşımız 
hayatını kaybetti. 
1000 den fazla 
vatandaşımız da 
yaralandı.

Maddi zarar da bir 
hayli..

Ölümcül kazaların 
her yıl artması 
üzerine, AKP eski

Milletvekili Burhan 
Kuzu, “Çift yollar 
yaptık, yüzlerce 
kaza oluyor” demek 
le bir noktada araç 
kullanıcılarını 
suçluyor.

Karayolları araçla 
rını kullananlara, 
şoför, havayolu 
araçlarını 
kullananlara pilot, 
deniz araçlarını 
kullananlara kaptan 
deniyordu.

Şimdi şoför 
sürücü oldu.

Pilot, kaptan 
ünvanları aynen 
kullanılıyor.

Şoförlük olsun, 
pilotluk olsun, 
kaptanlık olsun 
birer meslektir. 
Eskiden şoför 
esnafı denirdi. 
Karayolu araçlarını 
sevk ve idare 
edenlere şoförler, 
devlet denetimin 
deki heyeti sıkı 
denetimleri sonucu 
ehliyet alabiliyordu. 
Motor, direksiyon, 

elektrik bilgi
lerinden imtihan 
veremedikleri 
sürece şoför 
olamıyordu.

Sonra şoför 
ünvanı sürücü oldu. 
Eğitim verenlere de 
sürücü kursu 
denildi.

Şoförlük bir 
meslek aslında. 
Aracın her türlü 
noksanını 
gidermeyi bilen, 
gideren, sağlıklı bir 
şekilde kullanandır 
şoför.

Sürücü ise 
direksiyon kullanan 
yani aracı yürüten.

Kazaların büyük 
oranda oluşumu 
sürücünün 
direksiyonu gibi 
kullanamaması ve 
hakimiyet ve kay
betmesi sonucu 
oluyor canlar gidi 

yor, geriye yanan 
yürekler, hurdaya 
dönmüş araçlar 
kalıyor.

Kazaların 
oluşmasının en 
önemli sebebi belir
li kapasitedeki yol
larda her geçen gün 
artan araç sayısı. 
Her gün yurt 
genelinde binlerce 
araç trafiğe 
ekleniyor.

Trafik kurallarına 
uyulmuyor.

Gemlik’te bile 
sokaklar, caddeler, 
çift sıra araç 
parkına dönüştü. 
Gemlik plakası ZA 
ile başladı. Harfler 
bitti MAA ile yeni 
plakalar verilmeye 
başlandı. MAZ ler 
MBZ ler bitti, şu an 
gördüğüm plaka 
MEM.

İlçede her gün 

yüzden fazla araç 
trafiğe kaydoluyor. 
Çok yakında ne 
araçlar 
çalışabilecek 
yoğunluktan ne de 
insanlar araç 
fazlalığı ile 
yürüyebilecek 
yollarda.

Sayın Kuzu, çift 
yol yapmak önemli 
de.

Artık kapasitesi 
belli yollara devamlı 
araç sefere koyma 
ya bir son verilmesi 
çok çok önemli.

Kan üzerinden 
edilen çıkara bir dur 
demeyi başlatın da.

Kaçın kurdu 
olduğunuzu halk bir 
kez yoksa kuzu 
kaldığınız müddetçe 
kurt’ların daha çok 
ana kuzularının 
kanını emeceği bir 
gerçek.

GEMIİK BEIEDİYE SPORDAN ANIAMLI KAMPANYA
Gemlik Belediye 
Spor Başkanı Hulusi 
Gandar, “Uyuşturu 
cuya Hayır” 
kampanyasına tüm 
camia olarak 
gönülden katkı 
koyacaklarını 
söyledi.
Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran’ı 
makamında ziyaret 
eden Hulusi Gandar, 
protokol üyelerinin 
gençliği spora 
teşvik, her türlü spor

branşında başarı 
adına destek ve 
uyuşturucuya hayır 
kampanyalarına 
katkı sözünün 
kendilerine manevi

bir güç verdiğini 
söyledi.

Futbol, Masa 
Tenisi, Tenis, Yüzme, 
Satranç ve Judo 
kategorilerinde 700

lisanslı sporcu ile 
çalışmaları devam 
ettirdiklerini

, hatırlatan Gemlik 
Belediye Spor 
Başkanı Hulusi

Gandar, Gemlik 
Belediyesi, protokol 
üyeleri ve 
kamuoyunun 
desteğini arkalarında 
görmekten büyük 
mutluluk 
duyduklarını söyledi. 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran 
ile birlikte, 
uyuşturucuya karşı 
alınacak önlemler, 
spora teşvik ve 
spora özendirme 
gibi sosyal, kültürel 
ve lojistik projelere 
katkı konularında

görüş alışverişinde 
bulunan Hulusi 
Gandar ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
ziyaretlerin anısına 
toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirdiler.

Gemlik Belediye 
Spor Başkanı Hulusi 
Gandar, 
bünyelerinde 
bulunan tüm spor 
branşlarında 
başanyı hedefledik
lerini pç kaydederek, 
gelebilecek talepler 
doğrultunda yeni 
spor branşlarında da 
hizmet v< meyi 
hedefledi; srini söz
lerine eklet \

Uludağ'a çıkacaklar dikkati
BursalIların büyük 
ilgi gösterdiği tele
ferik, 9 günlük 
bayram tatilinin 
ardından Oteller 
Bölgesi'nde devam 
eden inşaat 
çalışmaları 
sebebi ile Sarıalan- 
Oteller hattında 
geçici süre 
hizmet

veremeyecek. 
Teleferik A.Ş’nin 
sosyal medya ve 
resmi internet 
sitesinden yapılan 
yazılı açıklamada, 
çalışma saatlerinin 
29.09.2015 Salı 
günü itibariyle 
08:00-20:00 olarak 
güncellendiği 
bildirildi.

Açıklamada ayrıca 
"Oteller Bölgesi'nde 
devam eden 
inşaat çalışmaları 
sebebi ile Sarıalan - 
Oteller hattı geçici 
süre ile hizmete 
ara vermiştir. 
Teferrüç - Sarıalan 
hattı hizmet vermeye 
devam etmektedir" 
denildi.

demlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ailemize katılmak ister misiniz?

Îznik-Orhangazi-Gemlik-Yalova- 
Bursa Yalova Yolu-Bursa Mudanya Yolu- 

Bursa İzmir Yolu-Bahkesir Susurluk- 
Bozüyük-Bozüyük Sarar Outlet-* 

Eskişehir-İzmir-Kocaeli

şubelerimizde, tüm birimlerimizde yetiştirilmek üzere eleman 
alımı yapılacaktır.

Başvurularınızı
insankaynaklari@kofteciyusuf.com

adresine ya da size en yakın şubemizden yapabilirsiniz.

Not:Kendi motorsikleti ile bizlere destek olup hizmet vermek 
isteyen kişilere, dolgun maaş ödenecektir.

KİRALIK
GEMLİK UMURBEY’DE 

135 TONLUK ZEYTİN HAVUZLU 
KİRALIK MAĞAZA

O 536 223 82 62

KİRALIK
GEMLİK UMURBEY’DE 

3+1140 M2 DOĞALGAZLI 
OTURULMAMIŞ KİRALIK DAİRE

0 536 223 82 62

<£^4446162 
\ Vl 514 İSTİR njMij

HfUltHlfT KAPINIZDA

www.kofteciyusuf.com SATILIK
ELEMAN

NİHAT KAFE’DE 
ÇALIŞACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

İstiklal Caddesi Bora Sokak
Stüdyo Prestij karşısı GEMLİK

EMİN DALKIRAN 
KORDONU GİRİŞİNDE 

2+1 DENİZ MANZARALI 
2. KAT DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK 
0 532 254 24 80

ELEMAN
GAZETE DAĞITIMI 

YAPABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Tel:5139683

TMAj
“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Karfez
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KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

^CSennliBc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

AMSTERDAM- PARİS GEZİSİ (12)
Dünden devam

7. Gün PARİS 
(28 Ağustos- 

Cuma)
Sabah kahvaltı 

sından sonra 
otelden ayrılarak 
kendi olanakla 
rımızla Louvre 
Müzesini gezmeye 
çıkıyoruz. Dünkü 
yağmurlu havanın 
yerini sıcacık pırıl 
pırıl güneşli bir 
hava almış.

İnsanın içi açılıyor, 
yüreğine yaşama 
sevinci doluyor.

Bu gezimizde, 
Dünyanın en büyük 
ve en ünlü sanat 
müzesi olan 
Louvre’u geziyoruz.

Louvre Müzesi: 
Fransa’nın Paris 

şehrinde yer alan 
Louvre Müzesi, 
dünyanın en çok 
ziyaret edilen 
müzeleri arasında 
dır. 2012 yılında 9.7 
milyon kişinin 
ziyaret ettiği müze, 
bu alanda rekor 
kırmayı başarmıştır.

Louvre Müzesi, 
1793 yılında Fransız 
ihtilalinden sonra 
Fransa’da açılan ilk 
devlet müzesi olma 
özelliğini taşımakta 
dır. 1204 yılında 
inşa edilen müzenin 
adı, İngilizce olarak 
kuvvet, güç anlamı 
nı taşıyan ’’Lower” 
kelimesinden 
gelmekteymiş.
Louvre, 14.yüzyılda 
kraliyet merkezi 
olarak kullanılmış 
tır. 15.yüzyılda 
kraliyet sarayının 
taşınması nedeniyle 
burası oldukça 
bakımsız kalmıştır. 
1793 senesinde 
müze haline getiri 
len saray, 1871 
yılında büyük bir 
yangın geçirerek 
zarar görmüştür.
Yapılan tadilatlar ve 
restorasyon

* çalışmaları ile 1932 
yılında son şeklini 

almıştır.
Louvre, yüzyıllar 

boyunca çeşitli yapı 
evrelerinden 
geçerek Seine 
Irmağı kıyısında 
kurulmuştur. 
Avlularıyla birlikte 
yaklaşık 200.000 
m*’lik bir alanı 
kaplayan yapılar 
topluluğudur. Hayal 
edilmesi bile zor. 
Müzesin salonlarını 
birleştiren koridor 
ların toplam 
uzunluğunun 18 
kilometre olduğu 
söylenmekte.

Louvre müzesine 
kendi olanakla 
rımızla gidiyoruz. 
Ekstralar çok 
yüksek olduğu için 
kabul etmedik. 
Dörder kişilik 
gruplara ayrılarak 
otelimize birer taksi 
çağırdık. Taksi 20 
avroya götürüyor, 
kişi başı 5 avro 
düşüyor. Bu durum 
bizim için çok daha 
karlı oldu. Önce 
gidenler müzenin 
yanındaki piramidin 
önünde gelenleri 
bekledi. Grup 
tamamlanınca bilet 
alıp içeriye girdik. 
Giriş 15 avra. 
Girişte müze 
hakkında bilgi 
veren hatta 
müzenin salonlarını 
ve sergilenen 
eserleri kısaca 
tanıtan broşür 
aldık. Müzenin planı 
da vardı bunda. 
Tarih öğretmenimiz 
Ürer Bey’in 
yönlendirmesiyle 
Mısır sanatlarından 
başladık.

Louvre Müzesi 
içinde birçok 
bölüm, her 
bölümün başında 
sorumlu kişiler ve 
yetkililer bulun 
makta...

Herhangi bir 
sorunla 
karşılaşınca size 
yardımcı oluyorlar. 
Biraz yabancı 
diliniz olmalı.

Müzenin bölümleri: 
resim, heykel, doğu 
sanatları, Mısır 
sanatları, Yunan 
sanatları, sanat 
eserleri, desen...

Louvre Müzesi’nin 
en ilgi çekici eser, 
Leonardo Da 
Vinci’nin ünlü Mona 
Lisa tablosudur. 
Bunun özgün 
olduğu söyleniyor. 
Müze içerisinde 
380 binden fazla 
obje ve 3 bin 
sanat eseri 
sergilenmekteymiş. 
Müzenin tamamını 
dolaşmak, iki gün
den fazla sürer 
diyorlar.

Dört saate yakın 
dolaştık müzenin 
sadece çok az bir 
bölümünü gezmişiz 
Ürer Bey’in 
dediğine göre.

Mısır’da 
mumyalama olayı 
geniş yer tutuyor. 
İlgimi çeken o 
dönemin kâtipleri... 
Firavunların 
heykelleri sizi bin 
yıllar ötesine 
götürüyor.
Yunan sanatının 

en güzel örneklerini 
görüyoruz.

Yunan mitolo
jisinde geçen güzel
lerin heykelleri 
sergileniyor. 
Bunlardan biri 
Afrodit...

Nikea heykeli beni 
uzun uzun 
düşündürüyor.

Hani bu gün İznik 
için Nikea diyoruz 
ya...

İznik Belediyesi 
bu heykelin 
kopyasını kentin 
dört bir yanına 
dikmeli, tanıtım 
açısından. Ama 
nerde bizde o 
anlayış!

Resimlerin içinde 
“Türk Hamamı” 
adlı bir eser var. 
Osmanh hamam 
kültürünü anlatması 
bakımından önem
li...

Müzedeki eserler

sanki insanı büyü 
lüyor.

Sormadan 
edemiyorum: 
Bunca eseri nasıl 
bir araya getirmiş 
ler. Büyük bir 
bölümü tırtıklama 
diye düşünüyorum. 
Günün yorgunluğu 
kendini 
hissettirmeye 
başlıyor, bayanların 
bazıları çoktan pes 
etti.

Bu gün Paris’i 
yürüyerek tanımaya 
çalışacağız. 
Müzenin dışında 
piramidin önünde 
biraz dinleniyor, 
grubun 
toplanmasını 
bekliyoruz. Birlikte 
Opera binasına 
doğru yürüyoruz.

Opera Meydanı

ve Binası:
Büyük bir mey 

dan ve operaların 
sergilendiği bina... 
Paris’le bütünleş 
miş bir yapı.

Cafe’de La Paix: 
Karşımıza güzel 

bir kafe çıkıyor. 
Rehberimiz daha 
önce Nazım 
Hikmet’in burda 
oturup şiir yazdığını 
söylemişti.

Biz de birer kahva 
içerek Büyük 
şairimizi analım 
istiyoruz.
“Cafe ‘de La Paix” 

tıklım tıklım dolu. 
Herkes kendine 
oturacak yer bulma 
derdinde.

Grupça 
oturamıyoruz. 
Sonunda kahveler
imiz söyleyip hem 
dinleniyor hem de 

çevreyi gözlüyoruz. 
Nazım’ın yaşantısını 
gözümün önene 
getiriyoru : 
okuduklarıma 
dayanarak.
Acıyı, ayrılıkları ve 

gurbeti dizelerinde 
umut ve sevda iie 
ilmik ilmik işlemiş o 
büyük şairi saygıyla 
anıyorum.

İlgimi çeken biraz 
uzağımızda 
görünen iki katlı 
otobüsler...

Üstü açık 15-20 
avroya Paris’i 
dolaştırıyor. 
Zamanımız olsa 
bunlara binip kenti 
bir de böyle 
tanımak ist/dim. 
Hayalleri b r başka 
bahara bırakıp 
yolumuza devam 
ediyoruz.

Devamı yarın
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SATILIK ZEYTİH1İK
KUMLA YOLU 
HASANAĞA 

MEVKİİNDE 2709 M2 
İKİ YOLA CEPHELİ

SAHİBİNDEN 
SATILIK ZEYTİNLİK

05435821578

TECBÜBEIİ GARSONLAR
İMAM ASLAN DİNLENME TESİSLERİNDEKİ 

BURSA ÇORBA İŞKEMBE SALONU’NDA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GARSONLAR ARANIYOR

TEL: 0 224 513 13 12
KRŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No :5/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

SATILIK
UMURBETDE 

BAHÇELİ 4+1 MASRAFSIZ 
ŞÖMİNELİ -ÜÇ TARAFI BAHÇELİ 

SAHİBİNDEN 
SATILIK LÜKS DAİRE 

0 535 37818 00

ELEMANLAR
FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

ELEMANLAR 
ARANIYOR

VERONA MERMER 
TEL: 514 20 21

*

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

UÇ? TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE •

4^2- yıllık, tecrübemiz i [e 
hizmetinizdeyiz....

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. Bakır Apt AltıNo:5/A

Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK
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M Milde Fatıra Iki Tilda iki lal Kabardı!
Haziran 2013'te dip 
seviyeleri gören 
konut kredisi faiz 
oranları geçen 
sürede iki kat arttı. 
Konut kredisi çekip 
ev almak isteyenler 
kara kara 
düşünürken sadece 
son 6 ayda 
vatandaşa 30 bin lira 
ek yük bindi... 
Konut kredisi faiz 
oranının bulunduğu 
seviye, ev satın alma 
kararını etkileyen en 
önemli gösterge... 
Türkiye'de politik 
atmosferdeki 
belirsizlik ve 
ekonomideki 
gelişmeler nedeniyle

konut kredisi faizler 
yükselişe geçti. Mart 
ayında yüzde 0.85 - 
0.90 seviyesinde 
bulunan konut 
kredisi faiz oranları 
yeniden yüzde 1 
seviyesini aştı. Eylül 
2015 itibarıyla 120 
ay vadeli en düşük 
konut kredisi faiz 
oranı 1.15, en 

yüksek konut kredisi 
faiz oranı ise 1.40 
oldu. 19 bankanın 
ortalamasına göre 
ise yüzde 1,25'e 
çıktı.
FAİZ YÜKÜ 46 BİN 
LİRA ARTTI 
Mart ayında kredi 
kullanmayıp eylül 
ayını bekleyenlerin 
faturası 6 ayda 30 

bin lira kabardı. Mart 
ayında 120 ay vade, 
0.90 faiz oranıyla 
100 bin liralık konut 
kredisi çekenler 63 
bin lira faiz öderken, 
eylülde bu rakam 
1.25 faiz oranıyla 93 
bin liraya çıktı. Aylık 
taksit miktarı da 
yükseliş gösterdi. 
Mart ayında bin 366 
lira taksit ödenirken, 
eylülde aylık taksit 
miktarı bin 613 
lidaya çıktı.
Merkez Bankası'nın 
açıkladığı verilere 
göre, konut kredi 
faizleri son 13 yılda 
en düşük seviyeyi 
Haziran 2013'te 

görmüştü. Bu tarihte 
0.69 olan faiz 
oranının geçen 
sürede iki kat arttığı 
görüldü. O tarihte 
120 ay vadeyle 100 
bin lira kredi çeken
ler toplam 47 bin lira 
faiz ödüyordu.

PSİKOLOJİK SINIR 
YÜZDE 1 
Konut kredisi faiz 
oranlarının konut 
satışlarına psikolojik 
etkisi olduğunu 
belirten konut üreti
cilerine göre burada 
en önemli sınır 
yüzde 1 oluyor. 
Konut kredi faiz 
oranlarının bu yılın 

mart ayında yüzde 
Tin altına inmesi ve 
yatırımcıların bu 
seviyenin altına 
düşmesini 
beklememesi kredili 
konut satışlarında 
sıçramaya neden 
olmuştu. 
Gayrimenkul sek
törü, önümüzdeki 
dönemde kredi faiz 
oranlarının inmesini 
ve konut satışlarının 
daha da artmasını 
istiyordu. Ancak, 
faizlerde düşüş 
beklemeyen 
bankacılar, bir nebze 
daha yükseliş 
yaşanacağını 
öngörüyor.

ftçlıfc ve yoksulluk sınırı yükseldi
Eylül ayı itibariyle 
açlık sının 1.361 
TL'ye çıkarken, 
yoksulluk sınırı 
4.434 TL oldu.
Türkiye işçi 
Sendikalan 
Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ) tarafından 
yirmi sekiz yıldan bu 
yana her ay düzenli 
olarak yapılan "açlık 
ve yoksulluk sının" 
araştırması 
sonucuna göre 2015 
Eylül ayı itibariyle 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 
1.361,29 TL olarak 

belirlendi. Bir önceki 
ay açlık sınırı 
1.344,58 TL 
seviyesindeydi.

YOKSULLUK SINIRI 
YÜKSELDİ 
TÜRK-İŞ'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
gıda harcaması ile 
birlikte giyim, konut 
(kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması 
zorunlu diğer 
harcamaların toplam 
tutarı ise (yoksulluk 
sının) 4.434,16 TL 
oldu. Bir önceki ay 
yoksulluk sınırı 
4.379,73 TL 
seviyesinde 

bulunuyordu. 
TÜRK-İŞ 
hesaplamasına göre, 
sağlıklı ve dengeli 
beslenebilmek için 
dört kişilik bir 
ailenin yapması 
gereken aylık gıda 
harcaması tutarı son 
bir ayda 17 TL arttı. 
2015 yılının ilk 
dokuz ayı sonunda 
ise ailenin mutfak 
harcamasına 129 TL 
ek yük geldi. Ailenin 
aylık yaşam 
maliyetindeki artış 
ise yılbaşına göre 
420 TL oldu.
GIDA HARCAMASI 
Ankara'da yaşayan 
dört kişilik bir 
ailenin "gıda için" 
yapması gereken 

asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 1,24 
oranında artış 
gösterdi.
Yılın ilk dokuz aylık 
dönemi sonunda 
artış yüzde 10,46 
oranında oldu. Gıda 
enflasyonunda oniki 
ay itibariyle artış 
oranı yüzde 
14,39'dur. Yıllık 
ortalama artış oranı 
ise yüzde 14,46 
olarak hesaplandı. 
Açıklamada şu 
bilgiler verildi: 
"Süt, yoğurt, peynir 
grubunda fiyatlar 
pek değişmedi.
Ancak her fiyat artışı 
öncesi uygulanan 
"indirimli etiket" 

özellikle süt ve 
peynir ürünlerinde 
dikkati çekti. 
ET VE SÜT 
FİYATLARI ARTTI 
Et, tavuk, balık, 
sakatat, bakliyat 
ürünlerinin 
bulunduğu grupta 
Kurban Bayramı ile 
birlikte etin kilogram 
fiyatı kıyma ve 
kuşbaşında yaklaşık 
2 TL arttı. 
Hesaplamada 
dikkate alınmayan 
bonfilenin 
kilogramı 79 TL ile 
günlük asgari 
ücretin iki katından 
fazla oldu.
Sakatat fiyatı - 
şimdilik- yine aynı 
kaldı.

Tavuk fiyatı da 
değişmedi. Et 
fiyatlarındaki artış, 
mevsimin 
başlamasıyla 
tezgahlarda yer 
bulan balık 
fiyatlarıyla biraz 
dengelendi.
Yumurta fiyatı ise 
yine arttı.
Bakliyat (nohut, 
mercimek, kuru 
fasuiye, barbunya 
vb) ürünlerinin 
fiyatı kısmen yeni 

sezon ve biraz döviz 
kurundaki artışın 
yansıması nedeniyle 
yükseldi. Kuru 
fasulye, L rbunya, 
yeşil mere tek 
fiyatında biraz artış 
tespit edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜu 
E 
M

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.Savcıhğl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkale 613 OO 26
DENtZ UÇAOl 8*13 88 13
Paoaaua Akmla Seyahat 814 S3 82
METRO 813 12 12
Aydın Turtam 81 3 20 77
SOaar Turtam 812 1O 72
KanberoQIu-Eaadaf 814 46 40
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 O1 03

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■1 DAĞITICILAR

1 GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 05
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

■ ı
HASTANELER

Devlet Heetaneel 517 34 00
Sahil Dov. Hast. 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağı 513 10 05
Tomokay Tomografi 513 55 20
Konur Tıp Mrk. 514 bq 85

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güvan Taksi 513 32 40
Gamllk Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akoan Petrol ma 10 79
MAR-PET o13 3Q 33
Tuncay Otogaz 8*13 *18 46
Beyza Petrol 813 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 42 SAYI : 5284 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel : 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İslıklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MKSiMMW ___ —__
VENÜS SİNEMASI
Karâodıa:

16:15-18:30-20:45..
dabbe 6:11:00-14:00- 

17:00-20:00..
guralday? .alplar: 
11:30-1W30- 

17:30-20:00...
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Y> YİĞİT İNŞAAT
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 31 64 FAX : O 224 513 90 41 - GEMLİK

MILTON
DÜĞÜN SALONU

GEMLİK KÖRFEZİ’NİN DENİZLE O «
BİRLEŞTİĞİ MÜTHİŞ MANZARADA /T 1 IH

YENİLENEN YÜZÜMÜZLE EN T ' ||f
GÜZEL ANLARINIZI 1 '

YAŞATMAK İÇİN VARIZ

2016*VIİI
Piuanist+1) Performansl&ten Sandalye Giu<tirme REZERVASYONLARIMIZ 

Nikah Masası - Volkan gösterisi BAŞLAMIŞTIR 
İnternetten Cnnh iis/ın- Snkne - fak gösterisi 

Servis ve ekipmcUtfar - Sürpriz aösteri/er 
www.gemlikmllton.com 

facebook/miltondugun
plus.google.com/mlltondugun 

HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI 

Tel : 513 10 71 GEMLİK

http://www.gemlikmllton.com
plus.google.com/mlltondugun
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