
Marmarabirlik’in hedefi buyuk
Yıllık ürün alım ortalaması 30 bin ton olan Marmarabirlik, bu yıl 
51 bin ton zeytin almayı planlıyor. Alımlar, belirlenecek avans 
fiyat üzerinden kasım ayının ikinci yarısında başlayacak.
8 kooperatifin yönetim ve denetim

i kurulu üyeleri Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

' i Sofralık zeytinde "var yılı", 
Marmarabirlik’in hedefini büyüttü 
ve 2011-12 kampanya dönemine

51 bin ton ürün alım hedefiyle 
başlama kararı aldı. Marmarabirlik 
Baş kanı Hidamet Asa, kampan 
yanın 15 Kasım 2011 sonrasında 
belirlenecek tarihte açılacağını 
söyledi. Haberi sayfa 2’de
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Para vermeyen 
karılesini öldürdü
Bursa'da özürlü şahıs, kendi
sine para vermeyen pazarcı 
kardeşini silahla vurarak
öldürdü. Haberi sayfa 3’de

MMİtlİllIlllllllliSlllM Millili
l| S Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan vek- 
'ı ili Refik Yılmaz ile CHP’li, AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, Belediye’ye ait spor 

tesislerini, spor kulüplerine tahsis ettikler! !cin yargıç karşısına çıktılar.
İçişleri Bakanlığı Müfettiş

• 1İ terinin incelemesinde, 2009 
ş | yılında Gemlik Belediye si’ne 

| . ait Sosyal Yaşam Merkezi’ni

I Gemlik Belediye spor’a, 
Katlı Otoparkı G^TÎmKspor’a,

Çukurbahçe Halı Sahasını 
Körfezspor’a tahsis ettiklere 
ayrıca kentin ve Küçük 
Kumla“.Z kurşunlu 
Mahallelerinde Belediye 
tarafından yaptırılan güven

lik kameraları nedeniyle 
Belediyeler Yasası’na aykırılı 
bulunduğu ve kamu malını 
zarara uğrattıkları için hak
larında dava açıldı. Dün, 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 

başlayan davaya, Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ve tüm meclis üyeleri 
katılarak, savcılık iddialarına 
karşı savunmalarını yaptılar. 
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Salon almadı..
Gemlik Hukuk tarihinde, dün bir ilke 

imza atıldı.
İçişleri Bakanlığı, Gemlik Belediye Mec 

lis üyeleri ve Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler hakkında, Belediye’ye ait 
spor tesislerini, ilçedeki spor kulüpleri 

I ne tahsis ettiği için, savcılık haklarında 
I "Görevi kötüye kullanma, kamu mallarını 

zarara uğratma” suçlarından dava açtı.
Dün, Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma 

Salonu'nda, Başkan Güler ile birlikte, 26 
meclis üyesi yargıç karşısına çıktı.

। Sanıklar dünkü duruşmada savunma 
i lannı yaptı. Devamı sayfa 4’de

Beyaz adam Ugur öldü
Gemliklilerin ‘Beyaz 
Adam’ diye tanıdığı 
ve Gemlik Milli 
Eğitim Müdürlüğü'n 
de hizmetli olarak 
çalışan Uğur Ayhan 
(36) yaşama 
veda etti.
Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak Erkan 
Apartman 56 nolu 
apartmanda oturan 
Uğur Ayhan, yalnız 
sürdürdüğü yaşamın
da şeker hastalığı ve 
böbrek yetmezliği ile 
uğraşıyordu. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’n 
de görevli olan Uğur 
Ayhan’ın önceki gece

şeker komasına gire 
rek öldüğü sanılıyor. 
Dün, oğlunu ziyarete 
gelen annesi, oğlunu 
evinde ölü buldu.
Uğur Ayhan’ın ölümü 
ile ilgili olarak 
Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma 

başlatırken, maktülün 
cesedi Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Ölüm haberini alan 
dostları ve iş 
arkadaşları 
Ayhan'ın evine

koştu.
Beyaz Adam’ın 
morgdan alınan 
cesedi, Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi. Kesin 
ölüm nedeni 
yapılacak otopsiden 
sonra belli olacak.
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Deprem depreştiriyor...
Van’da hava soğuk... Erciş’te ayaz 

kesmiş... Toprak ıslak...
Çadırlar yetersiz.
İnsanlar açıkta...
Başlarını sokacak bir yer için,
Göçük altında kalan yakınlarından bir 

ses duyabilmek için,
Umut kuyruklarında yaşam bekliyorlar.
Kentin valisinin, kaymakamı nın başka 

partiden diye belediye başkanı ile arası 
serin.

Bir düzensizliktir gidiyor bölgede.
Harala gürele...
At izi it izine karışmış...
Ama kimin umurunda...
Yaşam felsefesini ve yükseliş umudunu 

Başbakanın gözüne girmek üzerine kur
gulamış olanlar “şirin gözükmek” için 
söylem ve eylem yapıyorlar.

Doğal felaket bu...
Hem de geliyorum diyen bir felaket.
Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm 

belediyelerin aklına şimdi geldi.
Kaçak yapılaşma...
13 yıl önce de gelmişti.
Ama o dönemin belediye başkanları 

şimdi görevlerinde olmadıkları için 
dediklerini uygulayamadılar!

Şimdi sıra dönemin belediye başkan- 
larında...

Sıralarını savacaklar ya...
Doğal olarak onlarda diyecekler ki 

“kentin yarısından çoğu plansız ve 
kaçak...”

Onun için
Hepsinin beline kazma vurula, çatısını 

dozer çökerte...
Önde başbakan...
Arkada şehircilikten sorumlu bakan

ları...
Onların arkasında da iktidar partisin

den seçilen belediye başkanları ellerinde 
de balyozlar kaçak yapıların kökünü 
sökecekler.

Sanki zamanında ruhsatı veren, oturu
labilir iznini imzalayan, elektriği, suyu, 
doğalgazı bağlayan onlar değilmiş gibi...

Öte yanda...
Maliye Bakanı halk arasında deprem 

vergisi olarak bilinen özel tüketim ve 
iletişim vergilerinin hesabını soranlara 
“onlar yol, su, elektrik oldular” diyor 
dalga geçer gibi...

30 milyar dolara yakın para...
Sadece açık kapattı...
Oysa...
O paralarla neler yapılmaz insanlık 

adına...
Düşünen kim?
Hep gün kurtarmak amaç...
Ne yazık ki kurtarılan günler toplum 

hesabına geçmiyor.
Siyasetçiye de yaramıyor...
Hep birlikte toplanıp toparlanmak 

gerek.
Deprem bu...
Yıkıp geçiyor...
Ezip öldürüyor.
Can vermemek için canlanıp doğru 

adımlar gerek...
Laftan öte eylem gerek...

Bııınliıll'iı Will M
Yıllık ürün alım ortalaması 30 bin ton olan Marmarabirlik, bu yıl 51 bin 
ton zeytin almayı planlıyor. Alımlar, belirlenecek avans fiyat 
üzerinden kasım ayının ikinci yarısında başlayacak.

Sofralık zeytinde 
“var yılı”, 
Marmarbirlik’in 
hedefini büyüttü ve 
2011-12 kampanya 
dönemine 5 ı bin 
ton ürün alım 
hedefiyle başlama 
kararı aldı. 
Marmarabirlik 
Başkanı JHidamet 
Asa , Kâ m pa n y a n ı n 
15 Kasım sonrasın
da belirlenecek 
tarihte açılacağını 
söyledi.
Bağlı 8 kooperatifin 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri 
hafta sonunda 
Marmarabirlik 
Genel 
Müdürlüğü’nde bir 
araya geldi.
Hidamet Asa 
başkanlığındaki bir
lik yönetim ve 
denetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
gerçekleştirilen

toplantıda, 
2011-12 kampanya 
dönemine ilişkin 
görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Bölge rekoltesinin 
181 bin ton ile son 
10 yılın en yükseği 
olduğuna işaret 
edilen toplantıda, 
kota olmaksızın 
ürün aliminin 
mümkün olmadığı 
kanaatine varıldı. 
Üründe kararmanın 
yüzde 15’ler — 
civarında olduğuna 
vurgu yapılırken, 
hasadın ve ortak 
üreticilerden 
kooperatiflere 
teslimatın uzaya- 
bileceğine dikkat 
çekildi ve bu 
çerçevede kota 
uygulamasının da 
adaletli teslimat 
için ortakların 
lehine durum 
yaratacağının altı

çizildi. Bu nedenle 
kampanyanın da 15 
Kasım sonrasındaki 
bir tarihte açılabile
ceği, hava 
koşullarının değişip 
erken kararma 
durumunda ise 
tarihin erkene 
çekilebileceği 
kaydedildi.
Marmarabirlik’e 
bağlı kooperatiflerin 
yöneticileri, avans 
fiyat uygulamasın
da hemfikir olurken, 
üründe kararmanın 
gecikmesi duru
munda kızıl zeytin 
ve yağlık alımı 
yapılması konusun
daki dileklerini 
aktardı.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 
Marmarabirlik’in 
yıllık ortalama ürün 
ahm miktarının 30 
bin ton civarında

olduğunu hatır
latarak, 
"Marmarabirlik bu 
yıl 51 bin ton ürün 
alma hedefiyle yola^ 
çıkıyor” dedi. 
Kooperatif yönetici
lerinin de avans 
fiyat uygulanması 
konusunda hemfikir 
olduklarını hatırla
tan Asa, "Piyasanın 
oluşması, gerçek 
fiyatın ortaya çık
ması için en makul 
yöntem budur” 
dedi.
Bir ay kadar 
önce ziraat 
odalarının başkan- 
ları da, yine r 
Marmarabirlik’^ 
gerçekleştirilen 
toplantıda, 2009 yılı 
fiyatlarının bile 
böylesine yüksek / 
rekolte karşısında t 
normal karşılan
abileceğini 
söylemişlerdi.
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Bursa'da, 
minibüsten düşerek 
ağır yaralanan 
kadın, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, 6 gün önce

Bursa'da bir 
restoranda alkol 
alan müşterinin darp 
edilerek öldürülme
siyle ilgili gözaltına 
alınan 7 kişi, adli 
yeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki akşam 
Nilüfer ilçesi 
Mudanya yolu 
üzerindeki içkili bir

25 üin liralık altın çaldılar
Bursa'da bir evden 
25 bin lira değerinde 
olduğu belirtilen 
ziynet eşyası ile 2 
bin lira çalındı.

İncir ağacından düşerek öldü
İncir ağacından 
düşen kışı hayatını 
kaybetti Bursa'da 
incir ağacından 
düşen kişi hayatını 
kaybetti. Alınan bil
giye gore, Geçit

Fara «emıtııen kardeşini öldürılü
Bursa'da özürlü 
şahıs, kendisine 
para vermeyen 
pazarcı kardeşini 
jsilahla vurarak 
öldürdü.
Olay, Osmangazi 
Uçesi Soğanlı semt 

"pazarında meydana 
geldi. İddiaya göre 
zihinsel özürlü 
Abdülaziz E. (44), 
kendisine bak

merkez Arabayatağı 
metro istasyonu 
önünde meydana 
geldi. Yolcu olarak 
bindiği minibüsün 
açık olan kapısından 
düşerek ağır 
yaralanan 50 yaşın

restorana giden ve 
103 ayrı hırsızlık 
suçundan sabıkası 
bulunan Sefer P. 
(35), 3 arkadaşı ile 
bir süre alkol aldı. 
İddiaya göre alkolün 
de etkisiyle diğer 
müşterileri rahatsız 
ettikleri ileri sürülen 
4 kişi, restoran 
çalışanları tarafın

Alınan bilgiye göre, 
Hamitler Mahallesi 
Kavaklı Caddesi'nde 
oturan Yiğit A'ya ait 
eve giren kimliği

Mahallesi 1. Gülbah 
çe Sokak'taki evinin 
önünde bulunan 
incir ağacına çıkan 
Hayri Alparslan (66), 
dengesini kay
betmesi sonucu 

madığını ileri 
sürdüğü pazarcı 
kardeşi Burhan 
E.'den (36) para iste
di. Ağabey-kardeş 
arasında çıkan 
tartışmada 
Abdülaziz E., 
ruhsatsız tabancayla 
kardeşi Burhan 
E.'yi vurdu.
Ağır yaralanan 
Burhan E., 

daki Ziyade Öncü, 
hemen Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Günlerdir 
ölüm kalım savaşı 
veren Öncü kur
tarılamadı.
Savcılık olayla 

dan dışarı çıkartıldı. 
Restoran önünde 
çıkan kavgada Sefer 
P. ve arkadaşları, 
işyeri çalışanları 
tarafından darp edil
di. Ağır yaralanan 
Sefer P. Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'nde ha 
yatını kaybederken, 
diğer 3 arkadaşı ise 

henüz belirlene
meyen kişi ya da 
kişiler, 25 bin liralık 
ziynet eşyası ile 2 
bin lirayı çalarak 

düştü. Ambulans ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan ve ilk 
tedavisinin ardından 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine

Yüksek İhtisas 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Buradan 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
sevk edilen yaralı 
kurtarılamadı.
Olayın ardından 
Soğanlı Mezarhğı'na 
kaçan Abdülaziz 

alakalı soruşturma 
başlatırken, 
Ziyade Öncü'nün 
cesedi kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı 

hastanede tedavi 
altına alındı. Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, kavgaya 
karıştıkları tespit 
edilen N.H., Y.H., 
R.D., M.E., Ş.P., G.O. 
ve Ö.D.'yi olayın 
ardından gözaltına 
aldı. Zanlılar alınan 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edildi.

kaçtı.
İhbar üzerine eve 
gelen polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

sevk edilen 
Alparslan, müdaha 
leye rağmen 
kurtarılamadı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor

E. ile polis 
arasında bir süre 
kovalamaca 
yaşandı. Silahı ile 
birlikte yakalanan 
zanlı gözaltına 
alındı.
Olayla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlatılırken, 
şüphelinin 12 
suçtan kaydı bulun 
duğu öğrenildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.cbm

YaaYORUM

www.milliyet/blog/özcan vural

Sattımmmmm.....!
Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, 

motosikletli, 20 arabalı, büyük cipli, 
sinyal kesiciler, yüz taramalı kameralı 
arabalar ve yüzlerce korumadan oluşan 
özel ordusuyla İstanbul’daki annesi için 
mevlit okunacak camiye gidiyor. Tv.de 
seyrediyoruz..

Konvoyundaki tüm araçlar, 
Türk Milletine “binmeyin kardeşim” 

dediği büyük-lüks Amerikan arabaların- 
dandı.

Sonra Kızılcahamam’da bir anlık hafıza 
kaybına uğradı..

Tüm Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
borcun “ÜÇ KATINI” kendi tek başına 
iktidarında yapan Erdoğan geçmiş 
hükümetleri, Türk Milletini para baron
larına “soydurmakla” suçladı.

Zam kelimesini bir türlü anımsayama- 
yarak , 
“güncelleme” kelimesini kullandı ve 
“cari açık problemimiz var kardeşim, 

tabii ki fiyatlar artacak.
Sigara-içki içmeyin, küçük arabaya 

binin, telefonda konuşmayın, olsun 
bitsin” diye ekonomik çözümler önerdi.

Sayın okurlar; Gerçi 2002 yılında 1,5 
Milyar Dolat carj açık vardı, 9 yılın 
sonunda yıllık 80 Milyar doları aşacak 
aiuct, bü câii ağik deneri iııeıi üfc 
Silivri’deki Ergenekoncular yaratmış ola
bilirler, Artık kimse, “eyvah satılacak bir 
şeyimiz kalmadı, Hükümetimizin ne 
yapacak, neyimizi satacak” diye endişe
lenmesin, çare bulundu; ...

Sistem şöyle işleyecekmiş;
Önce “Kamu Varlıkları Şirketi” gibi bir 

şirket kurulacak.
Bu şirkete tüm devlet ve kamu binaları, 

oto yol, köprüler, barajlar, hastane, 
adliye binaları devredilecek.

Bunlar teker-teker değerlendirilecek, ve 
hem satış bedelleri, hem de yıllık kira 
bedelleri tespit edilecek ve belirlenen 
bedelle satışa çıkarılacakmış. Kaynak 
bol.

Hükümetimin Sayın Başının bir zaman
lar “Zulüm Dönemi” dediği Cumhuriyet 
Döneminde yapılan eserler satmakla bit
miyor ki I...

Başta Atatürk olmak üzere bu eserleri 
ülke mize kazandıran adamlar, bilseler di 
ki bu eserler bir gün uluslararası tefe
cilere, borç ödemek için satılacak, bu 
eserleri yaparlar mıydı acaba?..

Ey millet .gördüğünüz gibi şimdilik 
günü kurtardık.

Buradan gelen paralar da suyunu çe 
kerse, canınızı hiç sıkmayın.

Sırada önce Kıbrıs, sonra Güneydoğu 
var.

Veririz kurtuluruz.
Ondan sonra siz sağ, % 50 selamet...

T MA ' “SUYUNU BOŞA IflA || HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cbm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
Tv.de
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Salon almadı....
Gemlik Adliye Sarayı’nın dışı sizi yakar, içi 

bizi..
Bilindiği gibi, Gemlik, 100 bin nüfusuna karşın, 

doğru dürüst bir Adliye binasına kavuşamadı.
Bir zamanlar, Hükümet binası içinde birinci 

kattaydı.
Daha önce ise, bugünkü Şirin Plaza’nın 

yerinde bulunan Hükümet Konağı’nın bir 
bölümünde..

Sonra şimdiki Yeşil ırmak Dershanesi’nin 
bulunduğu alanda kaldı bir süre..

Sonra, Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge 
içine gidince, Emin Dalkıran Kordonu’ndaki 
bugünkü yerine taşındı.

Adliye olarak yapılmayan bir bu binada, evden 
bozma duruşma salonlarında davalar görülüyor.

Yani, Adliye’ye uygun olmayan bir binamız var.
Daracık koridorlarında, davacı ile davalı aynı 

havayı kokluyor.
Zaman zaman hoş olmayan olaylar da yaşan

mıyor değil.
Yıllar önce bir boşanma davasında, boşanan 

gelin, eşinin kocasını bıçaklamış ve ölümüne 
neden olmuştu.

Dün, bu sıkıntıyı bir kez daha yaşadık.
Adliye binasına gittiğimde, Belediye ile ilgili 

dava başlamıştı.
İkinci kattaki salon küçük olduğu için, böyle 

toplu davalar için uygun değildi.
Tutuksuz sanıklar adeta balık istifi gibi oturu 

yorlardı.
Duruşmanın bir bölümünü kapı dibinde izleme 

olanağını buldum.
Bir kişi duruşma salonundan çıkmak istese, 

birkaç kişi ayağa kalkıp, yol vermek zorunda 
kalıyordu.

İmar Planlarında yapılan değişiklik ile yeni 
Adliye Sarayı yapılacak.

Bu konuda geçtiğimiz günlerde Belediye 
Meclisi’ne verilen bir önerge vardı.

Adliye Sarayı’nın yeni yeri Dörtyol 
Kavşağı’ndan Bursa’ya giderken, bizim Tersane 
Rampası dediğimiz mevkiide, yolun üst yanında, 
hâzineye ait 7-8 dönümlük bir alan yapılacak.

Tabii bu, 1/1000 ölçekli imar planlarında 
değişiklik Gemlik Belediye Medisi’nde kabul 
edilirse..

Bu plan, daha sonra Bursa Büyükşehir 
Belediye Medisi’nde görüşülüp kabulü halinde 
gerçekleşecek.

Planlar bittikten sonra, hazine arazisini işgal 
eden vatandaşlara diktikleri zeytin ağaçlarının 
bedeli ödenecek.

Arsa, hâzineden Adalet Bakanhğı’na tahsis 
edilecek..

Adalet Bakanlığı, uygun bir proje hazırlayacak 
ve bunu ihale edecek.

Gemlik, o zaman yeni bir Adliye Sarayı’na 
kavuşacak.

Aradan kaç yıl geçer bilmiyorum.
Bildiğim bir şey var.
O da, Sayın Başsavcımız bu binanın bitişini 

göremez.
Devlette devamlılık baki olduğundan, başka bir 

başsavcı yeni binada hizmet verebilirler.
Gemlikliler kentin dışında bir yerde olsa da 

yeni Adliye Binası’nda hizmet alırlar.
Gemlik’e yakışan bir binaya ancak o zaman 

kavuşabiliriz.
Gemlik Belediye Meclisi üyelerinin toplu 

yargılanmaları gibi, ileride bir dava daha açılırsa, 
o zaman sanıklar bugünkü gibi sıkış tıkış bir 
salonda yargılanmazlar.

Bu tür salonların sanıkların psikolojilerini de 
bozduğunu unutmayalım.

Meclis üyelerinin toplu yargılanmaları belki 
yeni Adliye Sarayı konusunu hızlandırır.

Görevinden İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
düzenlediği basın 
toplantısında, İçiş
leri Bakanlığı'nın 
Belediyeler arasında 
çifte standart uygu
ladığını söyledi. 
Dün, Belediyeye ait 
spor tesislerini 
ilçemizdeki spor 
kulüplerine tahsis 
ettikleri gerekçesiyle 
haklarında açılan 
davaya katılan 
Belediye Meclis 
üyeleri, savun
malarını yaptı. 
Daha sonra, CHP’li 
üyeler, basın toplan
tısı düzenledi. 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevin
den uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
saat 13.30'da CHP 
ilçe Başkanlığında 
yaptığı basın açıkla
masında, amatör 
spor kulüplerine 
kiralanan belediye 
işletmeleri ve kendi 
döneminde alınan, 
güvenlik kameraları 
ile ilgili olarak şun
ları söyledi: 
"Dönemimizde 
Gemlik Belediye 
spor'a kiralanan 
Sosyal Yaşam 
Merkezi, Gemlik 
spor'a kiralanan 
Katlı Otopark ve 
Körfezspor'a 
devredilen Çukur- 
bahçe'deki Halı 
Saha ile ilgili hak 
kımızda açılan dava 
tamamen yanlıştır. 
Bursa Büyükşehir

KAYIP

Belediye Medisi’nde 
rahmetli Hikmet 
Şahin'in Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
döneminde, meclise 
sunulan Bursa 
Atatürk Stadyumu' 
nun Bursaspor'a 
tahsis edilmesi 
kararı çıkmıştı.
Bu karar hakkında 
içişleri Bakanlığı 
müfettişleri tahsisle 
ilgili dava açmış, 
fakat İçişleri 
Bakanlığı bünyesin 
de amatör sporcular 
da bulundurduğu 
için davayı kapat
mıştır.
Belediye yasaların
da Belediyelerin 
amatör spor kulüp
lerine destek verme
si hükme bağlan
mıştır. Bütçelerine 
ödenek konduğu 
takdirde maddi 
destek de sağlaya
bilir.
Bunlar bilindiği 
halde, hakkımızda 
sanki işletmeleri 
spor kulüplerine

kiralanmayıp, 
tahsis edildiği gibi 
gösterilerek dava 
açılmıştır.
Büyükşehir Belediye 
si, Bursaspor'a Ata 
türk Stadyumu'nu 
tahsis ettiği halde, 
ilçemizdeki amatör 
spor kulüplerine 
kiraladığımız işlet
melerle ilgili dava 
açıldı. Bu durum da 
gösteriyor ki, 
İçişleri Bakanlığı, 
Belediyeler arasında 
çifte standart uygu
lamaktadır. "

GÜVENLİK 
KAMERALARI 
Kendi dönemlerinde 
satın alınan on adet 
güvenlik kamerası 
ile ilgili olarak da 
dava açıldığını 
belirten Güler, 
"Dönemimizde alı
nan on adet güven
lik kamerası her biri 
ihtiyaç nedeniyle, 
yaklaşık bir yıllık 
dönemde alınmıştır. 
Örneğin Kumla

Jandarma 
Komutanlığının 
istemi üzerine 
Kumla girişme 
Mobese sistemi 
tarafımızdan 
kurulmuştur 
Daha s&nra güneş 
enerjisi ile çalışan 
bu sistemin, stabil ‘ 
çalışmadığı için 4 | 
ikinci bir takviye ile .> 
güç kaynağı 
sistemi ile 
güçlendirilmiştir.
2009 yılında göreve 
geldiğimiz günden 
birkaç ay önceki, 
eski yönetim aynı 
firmadan bir ay 
içinde üç defa 
kamelya satın 
almıştır. Toplamda 
33 binlirayı geçen 
bir harcama 
olduğu için, 
üç defada alım 
gerçekleş tiril m iş tir. 
Bu bağlamda, 
önceki yönetime bir * 
dava açılmazken, 
bize açılması 
anlaşılabilir değildi” 
dedi.

T.C. Ulaştırma Bakanlığından aldığım 16 ZN 797 plakalı 
aracıma ait K2 yetki belgemi kaybettim. Yenisini 

çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. MURAT ÖZEN
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Meclis üyeleri mahkeme salonuna sığmadı
Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan vekili Refik Yılmaz ile CHP’li, AKP’li ve MHP’li 
meclis üyeleri, Belediye’ye ait spor tesislerini, spor kulüplerine tahsis ettikleri için yargıç karşısına çıktılar.
İçişleri Bakanlığı 
Müfettişlerinin incele 
meşinde, 2009 yılın
da Gemlik Belediye 
si’ne ait Sosyal 
Yaşam Merkezi’ni 
Gemlik Belediye 
spor’a, Katlı Oto 
park’ı Gemlikspor’a, 
Çukurbahçe Halı 
Sahasını Körfez 
spor’a tahsis ettik
leri, ayrıca kentin ve 
Küçük Kumla ile 
Kurşunlu 
Mahallelerinde 
Belediye tarafından 
yaptırılan güvenlik 
kameraları nedeniyle 
Belediyeler 
Yasası’na aykırılı 
bulunduğu ve kamu 
malını zarara uğrat
tıkları için haklarında 
dava açıldı. 
Dün, Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
başlayan davaya, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile tüm belediye 
meclis üyeleri katıldı. 
Başkan Güler ile 
meclis üyeleri savcı 
hk iddialarına karşı 
savunma yaptılar. 
Başkan ve meclis 
üyelerinin çokluğu 
nedeniyle yargıla 
nanlar mahkeme 
salonuna sığmadılar.

ÇİFTE 
STANDART 
UYGULANIYOR 
Mahkemede savun

malarını yapan tüm 
meclis üyeleri, 2009 
yılında alınan kararla 
Gemlik’teki amatör 
spor külüplerine des 
tek vermek için bele 
diye ait spor tesis
lerini Gemlikspor’a, 
Gemlik Belediye 
spor’a ve Körfez 
spor’a kullanılmak 
amacıyla verdikleri
ni, tahsisi sözünün 
tam anlaşılmadığını, 
bu külüplerden kira 
aldıklarını söylediler. 
Kamuyu zarara 
uğratmadıklarını 
belirten meclis 
üyeleri beraatlerini 
istedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
savunmasında spor 
kulüplerine belediye 
tesislerini vererek 
kamunun zarara 
uğratılmadığını, 
aksine kamu yararı 
sağlandığını söyledi. 
Güler, şöyle konuş
tu: “Belediyeler 
Yasası’nda amatör 
kulüplere destek 
sağlamak ibaresi 
vardır. Yapılan işler 
dikkatlice ince
lendiğinde bu iş tah
sis değildir. Bu 
uygulama ilçemizde
ki amatör kulüplerin 
daha ileriye gitmesi 
için yapılmıştır.
Burada kamu zararı 
yoktur. Yasanın 75/d 
maddesinde tahsis 

dışında açıklama 
yapılmamıştır.
İçişleri Bakanlığı’nın 
Belediye Spor 
Kulübü’ne Sosyal 
Yaşam Merkezi’ni 
vermesi konusunda 
Bakanlığın suçla
masında, Danıştay 
kararlarında tahsis 
sözünden 
bahsedilmemektedir. 
2886 sayılı yasanın 
51/b bendi kiraya 
göre ihale edilen bir 
yer kiraya verilmişse 
nasıl yasaya aykırılık 
olur. İçişleri Bakanlı 
ğı da, savcılıkta bu 
maddeyi atlamıştır. 
Söz konusu tesiste 
amacına uygun kul
lanmamasıdır. Bu 
tesisler amacına 
uygun kullanılmıştır. 
Gemlik Belediyespor 
Milli sporcular çıka 
ran bir kulüptür.” 
dedi.
Hakim Hacer 
Kılıçaslan, Güler’e 
“Belediye neden bu 
tesisi kendisi 
işletmedi?” diye 
sordu.
Güler, bu soruya 
şöyle cevap verdi: 
“Bunu yapan yalnız 
Gemlik Belediyesi 
değil, Bursa Nilüfer 
Belediyesi, Osman 
gazi Belediyesi, 
Yıldırım Belediyesi 
ve Büyükşehir Bele 
diyesi spor tesisleri
ni kendi çalıştırmı 

yor. Yasa da bunu 
öngörüyor.
5119 sayılı yasada 
bütçelere ödenek 
konması halinde 
Belediyeler amatör 
spor kulüplerine 
maddi destek de 
sağlayabilir.
Gemlik Belediyespor 
Kulübü’nün 309 tane 
lisanslı sporcusu 
var. 2006 yılında 
Belediye Meclisine o 
günkü yönetimin 
sunduğu bir önerge 
yi mahkemenize 
sunuyorum. O gün
lerde yani bizden 
önce katlı otopark 
tan ücret alınmazdı. 
Elektrik ve su fatu
raları ile 2 tane 
belediye çalışanını 
burada hizmet veri 
yor, maaşları da 
belediye bütçesin
den ödeniyordu.
Bu tesislerin spor 
kulüplerine verilme
siyle bu yük beledi 
yenin üzerinden 
kalktı. Halı saha da 
ücretsiz kullandırılı 
yordu. Standarda 
uygun olmayan bu 
saha bizim döne
mimizden önce kul
lanılmıyordu. Bu 
nedenle soyunma 
odaları, halıları, 
pencereleri, telleri 
yıpranmıştı. 
Bulunduğu mahalle 
itibariyle çevreyi de 
rahatsız eden bir 

mekan haline gel 
mişti. Gemlik Körfez 
spor’a burayı vere 
rek, tesisin korun
masını sağladık. 
Gemlik Körfezspor 
burada Karadeniz 
sporla antreman- 
larını yapıyordu. 
Kar düşünceleri 
yoktu. Para kazan 
dıklarını sanmıyo
rum. Körfezspor, 
22.6.2011 tarihinde 
buranın kullanımını 
bıraktı. Anahtarlarını 
Belediye’ye verdi. 
Kısa bir zamanda 
halı saha kullanıla
maz hale geldi.
Bununla ilgili gazete 
haber küpürü nü 
sunuyorum” dedi. 
Güler, İçişleri 
Bakanlığı’nın iddi
asının ve iddiana
menin dayanaktan 
yoksun, haksız, 
hukuksuz olduğunu 
belirterek, “Bize çifte 
standart uygulanı 
yor. Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Atatürk statını 
Bursaspor Kulübüne 
tahsis etti.
Müfettişler soruştur
ma açmasını İçişleri 
Bakanlığı izin verme
di. Kaldı ki;
Bursaspor Kulübü 
amatör kulüp değil, 
profesyonel bir 
kulüptür. Biz de 
verilmesini destek
ledik. Bu Bakanlığın 

belediyeleri çifte 
standart uygula
masıdır.” şeklinde 
konuştu.

KAMERALAR 
KAMU
YARARINA
Güler, daha sonra 
yargıçın Mobese 
kameraları ile ilgili 
görüşünü sordu. 
Güler, 1 yıl içinde 
değişik tarihlerde 10 
adet kamera 
alındığını bunların 
değişik zamanlarda 
alındığı, ama tek bir 
işlenmiş gibi değer
lendirildiğini söyledi. 
Kendinden önceki 
dönemde de atım
ların yapıldığı ancak, 
o yönetimlere soruş
turma açılmadığını 
hatırlattı.
Güler, “Böylece 
görevimizi kötüye 
kullandığımızı iddia 
ediyorlar. Gemlik 
Belediyesi’nden 6 
adet bu konudaki 
faturanın istenmesini 
talep ediyorum" 
dedi.
Meclis üyelerinin 
büyük çoğunluğu 
yazılı savunma 
verirken, Refik 
Yılmaz, Suat 
Laçinok, Cemil Kurt, 
Özkan Ateşli 
meclis üyeleri sözlü 
savunma yaptılar. 
Duruşma başka tari
he ertelendi.

İMİM WllWtli MİSİliZ ADD; Törenlerin iptal edilmesi 
anlaşılır ve Kaimi Edilebilir Değildir”

Oğuz GÜN
Van'da yaşanan 
deprem 
felaketinden sonra 
tüm Türkiye'de hız 
kazanan deprem 
bilinci panelleri 
Gemlik'te de 
yapılacak.
Gemlik Belediyesi, 
Makina 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanlığı, TMM- 
MOB Jeojizik 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanlığı tarafın
dan organize edilen 
panel, 2 Kasım 2011 
Çarşamba günü 
Gemlik Belediye 
Sosyal Yaşam

Merkezi'nde düzen
lenecek. Paneli, 
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu

Başkanı İbrahim 
Mart yönetecek. 
Panele, İstanbul 
Üniversitesi 
Jeofizik Mühendisi 
Yardımcı Doçent 
Doktor Oğuz 
Gündoğdu, 
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi 
Doçent Doktor 
Hakan Ş. Kutoğlu, 
Jeoloji Mühendisi 
Esen Arpat, Afet 
Yönetim Kordinatö 
rü Özden Işık ve 
Doğa Hareketleri 
Araştırma 
Derneği Başkanı 
Fuat Agalday 
katılacak.
Panele tüm Gem 
liklilerin davetli 
olduğu açıklandı.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinliklerinin 
Başbakanlı ğın yayın
ladığı bir genelge ile 
Van depremi ve terör 
olaylarından dolayı 
iptal edilmesine ADD 
Gemlik Şubesinden 
yapılan basın açıkla
masıyla tepki gösteril
di. Dernek yönetimi 
adına konuşan Doğan 
Al kaya: "Van depremi 
bahane edilerek 
Başbakanlık yayın
ladığı genelge ile her 
yıl düzenlenen Cumhu 
riyet Bayramı kutla
maların iptal etmesi 
Cumhuriyet tarihin de 
bir ilktir. Bu anlaşılır 
ve kabul edilebilir 
değildir. Van depremi
nin ulsumuzda açtığı 
yara ulusal iradenin 
devlet yönetim şekline 
de yansıyan ve birliğin 

dirliğin sembolü olan 
Cumhuri yetin varlığı 
ile sarılabiliyor. Acılar 
etrafında ulusça 
sergilenebilen tutum 
birlik ve dayanışma 
içinde olma çabala rı, 
yurdun her bir 
köşesinden uzana nan 
yardım eli ulus olarak 
sahip olduğu muz öz 
değerlerden Cumhuri 
yetle 88 yılda kazanı 
lan yurttaşlık bilinci ve 
dayanışmasının sonu
cudur. Van ve Erciş'i i 
yurttaşlar depremin 
yol açtığı ölüm ve 
ya:. m malarda boğu 
şurki n yurdun diğer 
köşelerinden toplu 
mun balo ve eğlence 
düzenlemesini söz 
konusu olmayacağının 
bilinciyle Başbakanlı 
ğın genel gesinden 
çok önce etkinliklerin 

eğlence bölümlerinin 
iptal edilmesi aynı 
yurttaşlık bilincidir.
88 yıllık tarihinde 
yüzlerce deprem fela 
ketini yaşayan Cum 
huriyetimizde tören
lerin iptal edilmediği 
düşünülürse, Başba 
kanlığın çelenk sunuş 
ve tebrik kabulunun 
dışında kalan Cumhu 
riyet etkinliklerini res 
mi törenleri de kapsa 
yacak şekilde iptal et 
mesi deprem üzerin 
den Cumhuriyete 
saldırma, Cumhuriyet 
kavramının içini 
boşaltmak adına 
felakette çıkar 
elde etmeye, zihinsel 
arka planda var olan 
projelerin uygulan
masından başka bir 
anlama gelmemekte
dir.’’ dedi.
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Bursa da 40 hin bina yıkım listesinde
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Van’da yaşanan 
felaketin ardından 
deprem gerçeğinin 
yeniden ülke gün
demine oturduğunu 
belirterek, Bursa’da 
da depreme karşı 
merkezde 40 bin 
binanın yıkılması 
gerektiğini söyledi. 
AS TV’de yayınlanan 
Gazeteci Yılmaz 
İşel’in hazırlayıp, 
sunduğu ‘Ekonomik 
Gündem’ programı
na konuk olan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yurt ve kent 
gündemine ilişkin 
açıklamalarda bulun
du. Öncelikle olası 
bir deprem felake
tine karşı Bursa’da 
yapılması gereken
lere ilişkin değer
lendirmelerde bulu
nan Başkan Altepe, 
başta deprem

envanteri oluşturul
ması olmak üzere 
depreme karşı tüm 
hazırlıkların 
yapıldığını söyledi. 
Bursa’yı vurabilecek 
olası bir deprem 
felaketine karşı 
merkezdeki yaklaşık 
40 bin binanın yıkıl
ması gerektiğini 
belirten Başkan 
Altepe, “İlçe 
belediyelerimizden 

gelen raporlar 
doğrultusunda, 
Bursa merkezde 
yaklaşık 40 bin 
binanın yıkılması 
gerektiğini tespit 
ettik.
Yaşayabileceğimiz 
deprem felaketinde 
binlerce insanımızın 
ölümünü önleme 
adına, bu çok önemli 
bir tespit.
Araştırmalarda,

1999’da Marmara’yı 
vuran depremden 
önce yapılan çok 
katlı binaların büyük 
riskler taşıdığını 
belirledik. Yıkım 
kararı verilen 
binaların durumunu 
mülk sahiplerine 
bildirdik” dedi.
Başkan Altepe, risk 
unsuru barındıran 
konutlarda oturan 
vatandaşların, bir an 
önce harekete 
geçerek, gereken 
tedbirleri almaları 
gerektiğindi altını 
çizdi.
Bursa’da 
değişim sürüyor 
Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak olan pro
jelerin de hızla 
yürüdüğünü dile 
getiren Başkan 
Altepe, raylı sistem 
ağının genişletil 
meşinden stadyuma, 
yeni belediye 
binasında tarihi ve 
kültürel mirasın 

ayağa kaldırılmasına 
kadar başlattıkları 
tüm projelerin hızla 
ilerlediğini kaydetti. 
Kısıtlı imkanları en 
verimli şekilde kul
landıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Biz, 
Bursa’yı ‘marka 
kent’ yapma ide
aliyle yola çıktık. 
İdealimizin hayata 
geçmesi doğrul
tusunda gece 
gündüz demeden 
canla başla çalışıy
oruz. Elimizdeki 
kısıtlı imkanlarla, 
akılcı projeler 
gerçekleştirdik. 
BursaRay Kestel 
Hattı ihalesinden 
sağladığımız büyük 
tasarrufla, bütçem
ize önemli oranda 
girdi sağladık.
Yine aynı şekilde 
87 spor yatırımı 
projesinden 20’sini, 
hemşehrilerimizin 
kullanımına sunduk.

Cumhuriyet 
Caddesi’nde 
1.5 kilometrelik 
güzergahta başlat
tığımız ‘nostaljik 
tramvay’ uygula
masını, 2.5 kilome
trelik Davutkadı hat
tını da içine alacak 
şekilde, kentin 
doğu yakasına 
kadar uzatıyoruz. 
Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 50 
milyon TL’lik 
destek sözü 
verdiği yeni 
stadyumumuzun, 
temelini attığımız 
günden bu yana çok 
kısa süre geçmiş 
olmasına rağmen, 
kaba inşaatını 
yüzde 30 oranında 
tamamladık.
Bütün bu projeler, 
Büyükşehir 
Belediyemizin kısıtlı 
imkanlarıyla gerçek
leştirildi” diye 
konuştu.

Gemlik. Kö rffez www.genHlkkorffezgazetesl.com

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler

http://www.genHlkkorffezgazetesl.com
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100 ünite Kan toplandı

Oguz GÜN
Kızılay Kan 
Merkezi’ne ait gezici 
kan toplama TIR’ı 
dun ilçemize geldi. 
Kan bağışında 
bulunmak isteyen 
vatandaşlarımız dün 
saat lO.oo’dan 
18.oo'e kadar kan 
bağışında bulundu. 
İlgililer, dün yak
laşık 100 kişinin kan 
bağışında bulun
duğunu belirttiler. 
Konu ile ilgili açıkla
ma yapan gezici 
kan töplathâ

1 ik ında görevli 
doktorlardan 
Mustafa Ramadan 
Özellikle son

SeM Cemal II timlim Okulü

Bursa Hayvanat 
Bahçesi tarafından 
çocuklara doğayı ve 
hayvanları tanımak, 

’ sevdirmek ve koru
ma bilinci kazandır
mak amacıyla ya 
pılan eğitim prog 
ramları çerçeve 
sinde Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
anasınıfı öğrenci
leri, geçtiğimiz gün
lerde Bursa Hayva 
nat Bahçesini gezdi. 
Anasınıfı öğretmen
leri Şengül Akbal ve 
Kader Verboz 
eşliğinde hayvanat 
bahçesini gezen 
minikler burada 
daha önce 
görmedikleri birçok 
hayvanı yakından

‘Gemlik Körfez’ www.gremlikkorfezgazetesi.com

dönemde yaşanan 
deprem felaketin 
den dolayı kan 
ihtiyacının arttığı 
günlerdeyiz. Fakat 
bununla birlikte 
biliiHflı tûpıUıUîTiii- 
muzda konuya 
duyarlılıkta artmış 
bulunmak: 
Gün boyunca 

görme ve tanıma 
olanağı buldular. 
Hayvanat 
bahçesi tarafından 
tahsis edilen bir 
araçla Bursa’ya 
götürülen minikler 
yine aynı araçla 
okula geri 
bırakıldılar.
Anasınıfı 
öğretmenleri 

katılım çok iyiydi. 
Tüm Gemlik halkın
dan teşekkür ederiz. 
Unutmayalım ki kan 
acil değil sürekli 
ihtiyaçtır." dedi.
। ^unıugunc :,çem- 
ize gelen gezici TIR 
bugün Bursa Kent 
Meydanı’nda 
olacak.

Şengül Akbal ve 
Kader Verboz hay
vanat bahçesinin 
sağladığı bu 
olanaktan dolayı 
yetkililere teşekkür 
ederken. Öğrenci
lerin güzel bir gün 
geçirmesinden duy
dukları mem
nuniyeti dile 
getirdiler.

Van depreminin 
ardından yurdun 
dört bir yanında 
toplanan yardımlar 
sürerken Gemlik 
Kızılay’ının Mahalle 
Afet Gönüllüleri ile 
birlikte topladığı 
yardımların 
Belediye Düğün 
Salonu’nda toplan
ması ve personel 
desteği nedeniyle 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
plaketi verildi.
Türk Kızılay’ı adına 
teşekkür plaketini 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler verdi.
Özler, ‘‘Gemlik 
Belediyesi adına 
Türk Kızılay’ı 
Gemlik Şubesine 
verdiğiniz 
katkılarınızdan 
dolayı teşekkür 
ediyoruz" yazılı 
teşekkür plaketini 
Belediye 
Başkanvekili

Hekim Spor 
Center'da Uzakdoğu 
savunma sanatların
dan en popüler olan 
Karate do kursu 
başlıyor.
Hekim Spor 
Center’in işletmeci 
si Devrim Çimen;
İstiklal Cadddesi 

TED AŞ yanında 
bulunan spor 
tesisimizin faaliyete 
girdiği günden bu 
yana gençlere ve 
yetişkinlere olmak 
üzere aletli jimnas
tik, body building, 
step-aerobik, plates 
branşlarımızla

ederek verdi.
Böyle anlamlı bir 
plaketin kendisine 
verilmesinden 
dolayı gurur duy
duğunu ifade eden 
Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz, ‘‘Van'daki 
va tandaşlarımızın 
yaralarını sarmasına 
katkıda bulunmak, 
acılarını paylaşmak 
için vakit kay
betmeden Gemlik’te 
de yardım kam 
panyası başlatıl 

ilçemizde sporu 
sevdirmek ve spor 
bilincini kazandır
mak için faaliyet 
gösteriyoruz.
Spora, küçük yaşta 
başlayarak gençle 
rimizin ileride daha 
sağlıklı bir nesil ola
caklarını ve sporu 
benimseyeceklerini 
biliyoruz. Bu 
bağlamda 
Uzakdoğu savunma 
sanatlarından olan 
Karate do kursuyla
da miniklere yönelik 
Çocuk karate 
branşımız hizmete 
girmiştir.

Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler ile 
yönetim kuruluna 
ve Gemlik Mahalle 
Afet Gönüllüleri’ne 
bir kez daha çok; 
teşekkür ediyorum. 
Türk Kızılay'ına da 
depremde göster
dikleri insanüstü 
çalışmalarından 
dolayı da ayrıca 
teşekkür ediyorum. 
Onlarla bir kez daha 
gurur duyduk" 
dedi.

7'den 70'e ilçe 
halkına hizmet 
vermeyi planlıyoruz, 
diyerek çocuk 
karate seanslarımız 
hafta sonları 
gruplar halinde 
13.00-16.00 arasın
da yapılacaktır.
Yaş gruplarımız 
2005-2004-2003- 
2002-2001 ve 2000 
doğumlu minik bay 
ve bayan olmak 
üzere kayıtlarımız 
başlamıştır. Ayrıntılı 
bilgi için 224 513 24 
28 nolu telefondan 
bilgi alabilirler" 
dedi.

http://www.gremlikkorfezgazetesi.com
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SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2+1 4. kat sahibinden 
satılık daire

0 538 322 70 73

»IIIIBIIIIIMIIUlllJIJI»

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

_ TEMA A 
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

OFÖRLER
Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Avdın Madencilik İnş. Asf. Hak.

Tur. Taalı. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. Şii.
Yalova Yolu 3. Km, Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KflŞ€D€ IKKBfci YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kredi Harlına bayram yok!
Ödeme günü tatile 
denk gelenler 
dikkat!
Merkez Bankası’nın 
aldığı kararlarla 
likidite sıkışıklığına 
giren bankalar 
bayram süresince 
elinde para bulun
durmak için kredi 
kartı sahiplerine 
yöneldi. Son 
ödeme tarihleri 
bayram tatiline 
gelen kredi kart
larında bu tarihler 
öne çekildi.

HESAPLAR ÖNCE 
KESİLDİ 
Vatandaşlar bu 
bayramda önceki

kart ekstrelerinde 
olduğu gibi alışık 
olduğu gün değil 
bayramdan önce 
kredi kartı 
borçlarını kapat
mak zorundalar. 
Eğer kapatma-

zlarsa yaklaşık 10 
günlük cezayla 
karşı karşıya kala
caklar. Bankalar 
son ödeme tarihleri 
ayın 5’i ile 13’ü 
arasında olan kredi 
kartlarında hesap

kesim tarihlerini üç 
ile 5 gün öne çekti. 
Örneğin hesap 
kesim tarihi 27 
Ekim ve son 
ödeme tarihi 7 
Kasım olan kredi 
kartının hesabı 24 
Ekim’de kesildi. 
Böylece son öde 
me tarihi 4 Kasım 
olarak belirlendi. 
Eğer vatandaş 4 
Kasım’da kart bor
cunu yatırmazsa 
bayram süresince 
gecikme cezası ve 
faiziyle karşı 
karşıya kalacak ve 
10 günlük faiz 
yüküne katlanmak 
zorunda olacak

Bemin ne monrinJe 
MlüNiil!

Memarlara Bayram öncesi maaş nıiiiBesi
Hükümetten, 
memurlara 
Kurban Bayramı 
öncesi maaş 
müjdesi verdi , 
15 Kasım’da 
ödenecek olan 
Kasım ayı memur 
maaşlarının bayram
dan önce ödenmesi
ni kararlaştırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Maliye 
Bakanlığı memur 
maaşlarının 
Kurban 
Bayramı’ndan 
önce ödenmesine 
ilişkin hazırlıkları 
tamamladı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek de 
maaşların 
erken ödenmesine 
ilişkin genelgeyi 
imzaladı.
Şimşek tarafından

28 Ekim’de imza
lanan genelgeye 
göre, aylıklarını 
personel kanunları 
na göre almakta 
olan kamu 
görevlilerinin 
maaşı, avans

olarak 4 Kasım’da 
ödenecek.
Verilen avanslar 
personelin borcu 
olarak kaydedilecek 
ve Kasım ayı 
maaşlarından 
düşülecek.

Ayrıca, 4 Kasım 
tarihinde yapılacak 
olan maaş 
ödemelerinde 
bir sıkıntı yaşanma
ması içinde 
bankalarla görüş 
meler yapıldı.

Bu gece yarısın
dan itibaren geçer 
li olmak üzere ben 
zin ve motorinde 
indirim yapıldı. 
TÜPRAŞ'tan 
yapılan açıklama
da, 1 Kasım 
2011'den itibaren 
geçerli olmak 
üzere benzinde

yüzde 2,13, 
motorinde yüzde 
2,1 indirim 
yapıldığı 
bildirildi.
Bu indirim oranı, 
benzin ve 
motorinin 
litresinde 10'ar 
düşüş olacağını 
gösteriyor.

KAŞ(D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NÖBETÇİ ECZANE

1 Kasım 2011 Salı 
MELİS ECZANESİ

nr 
E 
M 
L 
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.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 5Ş3 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
Güfnrük 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

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

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

OTORÜS

M
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 Q1 03

1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 544 go 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

RELEDİYE

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

;Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEBLİK’İN İLK GÜNLÜK »İY**İ GAZITE8İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4106 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

guiHtkNi
MSSMSI 

IDOlüfflffl 
H.M.00-15.15-16.30 
ı^ımiMJ

ll.l3-IJ.l5 
Rezervasyon 

(Tel:5l3 33 2l)



1 Kasını 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 10

Gemlik Yellten Kuliihü, TiirMıe İkincisi oldu
Didim’de beş gün 
devam eden Türkiye 
Yelken Federasyo 
nu’nun düzenlemiş 
olduğu Yelken 
Türkiye Şampiyona 
sı tamamlandı. 
Gemlik Yelken Ku 
lübü şampiyonaya 
antrenörler Timur 
Arabalı, Mustafa 
Öncü Sporcular 
Hasan Sal, Enes 
Topkaç, Tuğba 
Öksüz, Cengiz 
Baydar, Hürcan 
Büberci, Mert Çetin, 
Nilsu Tetik ve 
Atacan Coşkun dan 
oluşan on kişilik 
sporcu kadrosu ile 
katıldı.
Şampiyonaya 16 il 
37 yelken kulübün
den 300 sporcu 
katıldı. Sporcular 25 
Ekim 2011 tarihinde 
başladıkları müsa 
bakaları 30 Ekim 
2011 tarihinde finiş 
alarak tamamladılar. 
Beş günde toplam 
on beş yarış yapıldı 
Yapılan yarışların 
sonucunda Gemlik

Yelken Kulübü 
sporcusu Laser 4.7 
sınıfında Hasan Sal, 
güçlü rakiplerini 
geride bırakarak 
Türkiye İkincisi oldu. 
İlk iki gün fazla 
esmeyen rüzgar 
sporcularımızın üst 
sıralara ulaşmasına 
mani olurken, son 
üç gününde esen 

sağanaklarla birlikte 
20 -30 knota kadar 
çıkan sert havayı 
avantajlarına çeviren 
sporcularımız üst 
sıralara çıkmayı 
başardı.
Bir günde üç yarış 
toplam altı saat 
denizde sert rüzgar
la mücadele eden 
sporcular doğanın 

gücü karşısında 
kendi güçleri ve 
becerilerini kulla
narak rakiplerinden 
önce finiş çizgisine 
varmak için doğa 
üstü bir çaba sarf 
ettiler. Zaman zaman 
rüzgara yenilen 
sporcular alabora 
olarak batıyor ve 
tekrar yarışa devam 

edebilmek için tek
nesini çevirip tekrar 
parkurda mücadele
sine devam ediyor
du bir yandan sert 
esen rüzgar bir yan
dan rakiplerinin 
önüne geçme çabası 
onların göstermiş 
olduğu bu insan 
üstü mücadele 
izleyenleri hayrete 

düşürüyordu. 
Beş günün 
sonunda gülen 
taraf olmak ve ver
ilen mücadelenin 
hakkını doğadan 
geri almak gerçek
ten hiç kolay 
değildi, ancak 
Gemlik Yelken 
Kulübü uzun 
zamandır hazırlan 
dığı bu organizas 
yonda gerçek bir 
mücadele örneği 
sergileyerek Milli 
Sporcumuz Haşan 
Sal ile Türkiye İkin
ciliğini elde etti.
Kazanılan bu başarı 
camia arasında 
büyük sevinç 
yaratırken, 
sabaha karşı beşte 
Gem lik’e dönen 
sporcularımızı dost
ları ve aileleri coşku 
ve sevinçle 
karşıladılar.
Laser 4.7 sporcu 
muz Hasan Sal ve 
takım arkadaşlarını 
kazandıkları bu 
büyük başarıdan 
dolayı kutladı.

3 GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. ör. Özgür İLİĞİ

KULAK BURUN BOÖAZ [KBBl: Op. Dr. Erbil ATACAN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR I

ESTETİK BÖLÜMÜ; |
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING 81 SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA |

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK



Cumhuriyet Bayramı Miilleıi sahiplerini Mıı
Cumhuriyetimizin 88. yılı kutlamaları kap
samında yapılan Cumhuriyet Koşusu Kros 
Müsabakaları, kompozisyon, şiir ve resim 
yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin 
ödülleri dün Kaymakamlık Toplantı Salonu'n 
da düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. 
Kaymakam Bilal Çelik, Cumhuriyet Bayramı 
törenleri tüm yurtta iptal edildiğinden, dere 
ceye giren öğrencilere ödüllerini bugün tes
lim ediyoruz. ” dedi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 K.i>ıın Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ftMn üzerine haı1
içince canından oil II
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı 
Yenice beldesinde arkadaşları 
ile alkol aldıktan sonra üzerine 
hap içen bir genç hayatını kay
betti. Haberi sayfa 3’de

b WlMllWllI Ml
Van-Ercişte meydana gelen depreme 
yardım yağıyor. Gemlik Kızılay Derneği 
ile Mahalle Afet Gönüllüleri’nin başlattık
ları kampanyada toplanan yardımlar, 
Bursa Afet Koordinasyon Merkezi’ne 
gönderildi. Kaymakam Bilal Çelik, Kızılay 
ve MAG yetkililerine teşekkür etti. 
Toplanan yardımlar konvoya katılmak 
için Bursa Demirtaş’da bulunan Afet 
Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi.

Haberi sayfa 2’de

Yağhanelerde ilk hasat yağlık zeytinler 
500 ile 600 kuruş arasında alınıyor 

MıiHiılı»

Zeytinde haşatın yaklaşması üzerine, 
zeytinyağı fabrikala rında da yoğunluk art
maya başladı. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kordonda elektrik kesintisi

Geçtiğimiz hafta Yeni Kordon’da vahşice 
bir bayanın hiç yoktan yere öldürülmesi 
olayı ile Türkiye’ye adımızı bir kez daha 
duyurduk!

Bu cinayet, tüm haber kanallarında ve 
rildi. Tesellimiz, cinayeti failinin hemen 
yakalanması oldu.

Bu da içimize biraz da olsa su serpti.
Ama, bu yeterli mi?
Burada, devletin bir eksiği olduğunu 

ortaya çıktı.
GÜVENLİK EKSİKLİĞİ!...

Güpe gündüz kamuya açık bir alanda bir 
kadının yalnız başına gezememesi devletin 
ayıbıdır. Devamı sayfa 4’de

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan "Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
Kapalı Spor Salonu 
nun bugün yapılacak 
olan açılışı ertelendi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
bugün açmayı plan
ladığı Kapalı Spor 
Salonu’nun resmi 
açılışının ne zaman 
yapılacağı şimdilik 
belirlenmediği açık
landı. Resmi açılışın 
ileri bir tarihte 
yapılacağı ve 
Gemliklilere duyuru
lacağı bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Sağlık Köşesi

Kanserin Biyolojisi...
Bu yazımda genel olarak Kanser oluşu

munu kısa olarak sizlere açık cümlelerle 
aktarıyorum.

Hepinize sağlıklı günler dileğiyle....
Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış 

hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak nok
talarda kontrolsüz olarak çoğalıp 
büyümeleri sonucu oluşan habis hastalık
lar grubudur.

Normalde hücreler belli bir kontrol altın
da, ihtiyaca göre bölünerek çoğalırlar.

Hücreler bir taraftan programlı ölüm ile 
yok olurken, diğer taraftan da büyüme fak
törlerinin etkisi ile çoğalırlar.

Büyüme faktörleri normalde DNA'daki 
çeşitli genlerin etkisiyle oluşan protein
lerdir. Bu genler mutasyona (değişime) 
uğrayarak hücrelerin aşırı büyümesine 
sebep olurlarsa, o zaman kanser oluşur ve 
bu genlere de "onkogen" denir.

DNA hayatın merkezi olarak kabul edilir. 
DNA’larda genler bulunmaktadır.

Genler, anne veya babadan çocuğa siyah 
ya da sarı saç veya mavi göz gibi özelik
lerin ya da talasemi (akdeniz anemisi) gibi 
hastalıkların geçmesine sebep olan kalıtım 
birimleridir.

DNA uzun bir teyp şeridi gibidir. Vücu 
dumuza nasıl büyüyeceğini bildiren, hatta 
davranışlarımızı belirleyen biyolojik bir 
programlar dizinidir.

Bilgisayardaki programlayıcı şeritlere 
benzetilebilir.

İnsan vücudunda milyarlarca hücre 
vardır ve hücredeki DNA o hücrenin kont 
rol merkezidir.

İnsanda 23 çift kromozom vardır.
Bunlar çiftler halinde bulunurlar.
Yalnız son çifttekiler cinsiyet kromozomu 

olarak farklıdır;
kadında XX ve erkekte XY olarak bulunur.
Kanser genleri ve onkogenler 70'li yılların 

sonlarına doğru bulunmaya başlanmış ve 
günümüze kadar çok aktif araştırmaların 
konusunu oluşturarak, kanserin daha iyi 
anlaşılmasına, tanı ve tedavinin geliştiril 
meşine hizmet etmektedir.

Onkogenleri oluşturan mutasyonlar, 
karşinojen maddelerin, virüslerin ve X ışın
larının etkisiyle meydana gelir.

Kanser bir organda oluşduktan sonra, 
uzak doku ve organlara da metastaz 

^dediğimiz yerleşmeler yapar ve genel 
olarak hastalar metastazlar nedeniyle 
kaybedilir.

Hızlı ilerleyen kanserlerde metastaz 
erken, daha iyi gidişti kanserlerde ise geç 
oluşur.

Metastaz oluşumu tesadüften çok, 
kanser hücrelerinin bazı organlara kolay 
yerleşmelerini sağlayan özelliklerine 
bağlıdır.

Örneğin, kolon kanserleri karaciğere, 
prostat kanserleri kemiğe metastaz yap
mayı tercih etmektedir.

Burada,kanserli dokuda kan akımı, damar 
hücrelerinin aktivasyonu gibi faktörler rol 
oynamaktadır.

Anti-onkogen denen genlerde kanseri 
önleyen genlerdir.

Bunlar doğal hallerinde iken, yani mutas 
yona uğramamış hallerinde iken hücre 
bölünmesini ve çoğalmasını frenleyen, 
durduran genlerdir.

Deprem yardımları yola çıktı
Van-Erciş’te meydana gelen depreme yardım yağıyor. Gemlik Kızılay Derneği ile Mahalle Afet 
Gönüllüleri’nin başlattıkları kampanyada toplanan yardımlar, Bursa Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne gönderildi. Kaymakam Bilal Çelik, Kızılay ve MAG yetkililerine teşekkür etti
Oğuz GÜN

Van depreminde 
evlerini kaybeden 
depremzedelere 
yardım amacıyla bir 
hafta önce Kızılay 
Gemlik Şubesi ve 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
işbirliğiyle 
başlatılan yardım 
kampanyasında 
toplanan yardımlar 
dün yola çıktı. 
Toplanan yardımlar 
Bursa Demirtaş'ta 
bulunan Afet 
Koordinasyon 
Merkezi’ne 
gönderildi.
Bursa Bölgesi’nde 
toplanan tümyar 
dımlar, bir konvoy 
halinde bugün 
Van'a hareket 
edecek.
Gemlik'te toplanan 
yardımların araçlara 
yükleme: ^alıŞıııcilâı ı 
na İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik ve Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz'da 
katıldı.

KIZILAY VE MAG 
YETKİLİLERİNE 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Toplanan yardımlar 
hakkında konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik; “Kızılay ve 
Mahalle Afet Gönül 
lüleri kampanya 
Iarını başlattıkları 
ilk günden itibaren 
elimizden gelen her 
türlü yardımla onla 
rın yanında olduk. 
Toplanan yardım
lara bakıldığında 
Gemlik halkının 
yardımsa verliğini 
ve kardeşliğini bir 
defa daha gördük. 
Halkımız ellerinde 
ne varsa, iki lok
malarından birini 
kampanyaya 
bağışlamış. 
Gemlik halkına 
teşekkür ediyorum. 
Her ne kadar bu 
yardımlar 
depremde hayatını 
kaybeden vatan
daşlarımızı geri 
getirmeyecek olsa 
da, geride kalan 
depremzedelerin 
mağduriyetlerini 
gidermek için çok 
önemlidir.

Bu depremde de 
gördük ki. en büyük 
sorunumuz yapı 
denetim eksikliği 
Yer kazanmak için 
kolonları kesilmiş 
binalarda çoğu 
kişiye mezar oldu. 
Ülkemizde ilkokul
dan itibaren afet 
eğitiminin önemi 
arttırılmalıdır.
Bu kampanyada 
canla başla çalışan 
Kızılay Gemlik 
Şubesi ve Gemlik 
Mahalle Afet Gönül 
lüleri’ni çalışmala 
rından dolayı 
yürekten kutluyo
rum.” dedi.
Kızılay Gemlik 
Şube tarafından 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri için 
hazırlatılan plaketi 
Kaymakam Bilal 
Çelik, MAG Gemlik 
Kordinatörü Yusuf 
Yumru'ya verdi.

GEMLİK
SAĞLAM ZEMİNE 
KAYDIRILMALI 
Çalışmalara katılan 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz; 
“Van'daki deprem 
zede vatandaşlarımı 
zın mağduriyetini gi 
dermek için Kayma 
kamlık ve Belediye 
olarak, ilk günden 
itibaren MAG ve 
Kızılay'ın yanında 
olduk. Gemlik halkı 
kardeşliğini ve 
hassasiyetini bir 
kez daha gösterdi. 
Gemlik halkına 
yürekten teşekkür 
ederim. Bu kampan 
yada en çok feda 
karlık gösteren 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri’ni de 
çalışmalarından 
dolayı kutlarım. 
Maalesef Gemlik 
olarak sıvı bir 
zemine yerleşmiş 

bulunmaktayız. 
Ayrıca, zeytinin 
başkenti olan 
Gemlik'te özellikle 
eski binaların 
neredeyse 
tamamının altında 
eski zeytin 
havuzlan 
bulunmakta.
Bu havuzlardaki 
aşırı tuzlu su, 
zamanla binanın 
demirlerini koroz 
yona uğra ta rak 
zayıflamasına 
sebep olmuştur. 
Gölcük depremin 
den önce yapılmış 
yapı denetimi eksik 
binalarda büyük 
tehlike arz etmekte. 
Gemlik bir an önce 
sağlam zeminli böl
gelere doğru kay
dırılmalı ve tehlikeli 
binalar yeniden 
düzenlenmelidir. ” 
dedi.

DEMİRTAŞ’A 
GÖNDERİLDİ 
Kampanya başladık 
tan şu ana kadar 
102 adet katalitik ve 
ısıtıcı, 17 tüp, 200 
koli battaniye ve 
yastık, 20 paket hah 
ve kilim, 28 koli be 
bek ve çocuk maize 
mesi, 12 koli ilk yar 
dim ve temizlik mal 
zemesi, 740 koli 
giyecek, 100 koli 
kuru gıda, 2500 litre 
doğal kaynak suyu, 
3750 kiloğram da 
zeytin toplandı. 
Toplanan yardımlar 
bir TIR ile Van'a 
gidecek yardım 
konvoyuna katıl
mak için Bursa 
Demirtaş'da bulu
nan Afet Koor 
dinasyon Merke 
zi’ne gönderildi.

mailto:sitonet@superonline.com


2 Kasım 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Mı Mi İM| İtte MHIİM oimı YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bağlı 
Yenice beldesinde 
arkadaşları ile alkol 
aldıktan sonra üze 
rine hap içen bir 
genç hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenice 
beldesinde ikamet

Biber imalaWMSine jandarma baskını
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Yenice 
beldesinde izinsiz 
biber üretimi yapılan 
bir iş yerine jandar
ma tarafından 
baskın yapılırken 
tonlarca bibere el 
konuldu. Bir ihbar 
üzerine harekete

Baba-flflul'dan hırsıza dayak
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, hırsızlık
tan daha önce 
sabıkalı olduğu 
bildiren genç, hırsı
zlık için girdiği evde 
ev sakinleri tarafın
dan etkisiz hale 
getirildi.
Edinilen bilgilere 
göre, Turgutalp 
Mahallesi Şehit İdris 
Güzel Sokak 
numara 10 adresin
deki apartmanın bir
inci katına mutfak 
penceresinden giren 
20 yaşındaki O.O., 
oturma odasında 
yemek yiyen ev 
sakinleri tarafından

teft teni [ttııtııı aı daha Mi
Bursa'da, yolun 
karşı tarafına 
geçmek isteyen 
kadın, bir minibüsün 
çarpması sonucu 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre, Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
yönünden İnegöl'e 
gelmek isteyen 

eden 19 yaşındaki 
E.K., amcasının oğlu 
F.K. ve bir arkadaşı 
ile birlikte akşam 
saatlerinde beldenin 
üstündeki ağaçlık 
alana giderek içki 
içti. Ardından hap 
içen E.K. bir süre 
sonra fenalaştı. 
Arkadaşları tarafın

geçen jandarma 
ekipleri, izinsiz gıda 
imalatı yapıldığı 
bildirilen Yenici Kü 
çük Sanayi Bölge 
si'nde bulunan bir iş 
yerine baskın yaptı. 
Kontrollerde, araca 
yüklenmiş vaziyette 
2 ton, iş yeri içine

farkedildi. Sofradan 
kalkan Ferhat 
Turcan, hırsız ile 
karşı karşıya geldi. 
Baba Ali Turcan da 
yerinden fırlayarak, 
baba-oğul birlikte 
hırsızı etkisiz hale 
getirdi.
Geçtiğimiz Haziran 
ayında da hırsızlık 
olayı ile karşı

Fatma Özel (56) 
isimli kadın, üst 
geçidi kullanma
yarak, yolun karşı 
tarafına geçmek 
istedi. Bu sırada 
Ankara 
istikametinden 
Bursa yönüne 
gitmekte olan 
İbrahim 

dan İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan E.K, 
yapılan müda
halelere rağmen kur
tarılamadı.
Savcının yaptığı 
incelemenin ardın
dan E.K.'nin cesedi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 

serilmiş 3 ton olmak 
üzere toplam 5 ton 
kırmızı toz biber, 
çuvallara konulmuş 
kırmızı biber kabu 
ğu, çekirdeği ve 
sapından oluşan 4 
ton malzeme ile 800 
kilogram civarında 
paketlenmiş çeşitli 

karşıya kalan baba- 
oğul, 115'i arayarak 
hırsızlık olayını 
bildirirken, emniyet 
ekipleri gelene 
kadar hırsızı 
dövdüler. Olay yer
ine gelen ekipler, 
hırsızı İnegöl Devlet 
Hastanesinden alı
nan doktor raporu
nun ardından

Tali (54) yönetimin
deki 16 J 6708 
plakalı minibüsün 
çarpması sonucu 
yola savruldu. 
Ağır yaralanan 
kadına ilk müdahale 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansında 
görevli sağlık

Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na 
gönderildi. 
Jandarma, 
olayla ilgili E.K.'nin 
birlikte içki alemi 
yaptığı 
arkadaşlarının 
ifadesini alırken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor 

baharat ele geçirildi. 
E.S., K.Y. ve T.Y. 
gözaltına alınırken, 
iş yeri zabıta tarafın
dan mühürlendi.
Şahıslar savcının 
talimatıyla ifadele 
rinin alınmasının 
ardından serbest 
bırakıldı 

emniyete götürdü. 
Evlerinde daha önce 
yaşanan hırsızlık 
olayında, yine salon
da gölge gördüğünü 
belirten Ferhat 
Turcan, ağabeyinin 
evde gezindiğini 
düşünerek kalkıp 
bakmadığını, bu kez 
ise hırsız ile karşı 
karşıya kaldığını 
söyledi. Hırsızlık 
için girdiği evde ev 
sahiplerine 
yakalanan O.O.'nun 
ise, bir bayanın ken
disini bu eve yön
lendirdiğini 
söylediği belirtildi.

ekipleri tarafından 
yapıldı.
Daha sonra 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisine getirilen 
Fatma Özel'in 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
belirtildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Fiyasko oldu!....
Bundan sonra ne olacak? ..
Depremden sonra ki günler...
Şimdiye kadar ne olmuş ki bundan 

sonra olsun...
Yirmi bin .insanın canına kıyan 

Marmara -İzmit 1999 depreminden sonra 
ne oldu ki?..

Veli Göçer adında birini yakaladılar, 
içeri attılar, geçenlerde çıktı galiba...
“Güvenlik güçleri çok yönlü soruştur

maya başlamıştır.”
“Ya da polis olaya el koydu!”..

“Soruşturma aralıksız sürüyor!”
Boş laf, eskilerin lafügüzaf dedik

lerinden.
Ya soruşturmanın aralıksız sürmesi, 

aralık versen ne olacak vermesen ne ola
cak?

Deprem de böyle...
Savcılık, ifadeler, mahkeme...
Hiçbir şey çıkmaz...
Belki “beton harç yapan, inşaat 

çavuşu” yakalarlar,
Biraz sıkıştırırlar ,sonra da bırakırlar.
Yıkılan binaların çoğu, genç bina...

Genç bina ne demek?
Deprem yönetmeliğinden sonra sözde 

kontrollü yapılan üçer katlı, beşer katlı 
binalar.

Bu binalar deprem yönetmeliğine 
uygun yapılsaydı, bu kadar can kaybed
er miydik?

Devletin televizyonunda, bir bilim 
adamı konuşuyor; deprem esnafı değil: 
“Eğer bu binalar, yönetmeliğe göre 
yapılsaydı, hasar görürlerdi ama yıkıl 
mazlardı.”

Enkaz ortada, demiri kumu, çakılı eli 
mizde, herhalde beş katlı binanın projesi 
de bir yerlerde vardır.

Eğer, binalar deprem yönetmeliğine 
aykırı yapılmış...

Yapılmış. Adam yolunu bulmuş yap
mış..

Deprem felaketinin ilk gününü hatır
layın..
Birçok ülke yardım edelim diye 

kapımızı çalmıştı..
Yüz vermedik.. Başbakan Yardımcısı 

ihtf/acımız yok dedi..
Büyük ülkeydik, biz bize yeterdik..
Kendi yaramızı kendimiz sarardık..
Fiyakalı sözler birbirini izledi..
Afra tafra dönemi yaşadık..
Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, neyin 

ne olduğunu biliriz..
Demek ki afra tafra, fiyakalı sözler 

yabancılar içindi..
İki üç gün geçti..
Çadır sorunu aşılamadı, eldekilerin yet

meyeceği anlaşıldı..
Hem çadıra hem prefabrik evlere 

ihtiyaç vardı..
Kış bastırıyordu..
Fiyakanın zamanı değildi...
Sonra, ihtiyaç varken insani yardım 

talebini kabul etmemek dış dünya için 
başlı başına ayıptı!..
Afra tafra dönemi bitti..
Yabancı yardımlara kapı açıldı..
Ama fiyasko olmadı mı ?..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış

Kordonda elektrik kesintisi
Dün sabah işyerine geldiğimizde, 

gazetemizin yeni elemanı Oğuz Gün, 
pazartesi akşamı elektrikler kesildiğinde, 
Yeni Kordon’da olduğunu ve her yerin zifiri 
karanlığa gömüldüğünü söyledi.

Kordonda gezenler ise kesintinin uza
ması üzerine korkuya kapılmışlar.

Nasıl kapılmasınlar.
Daha birkaç gün önce yaşananlar daha 

canlı olarak hafızalarımızda duruyor.
Allahtan, devriye gezen polisler akıl 

edip, kordona gelerek, mümkün olduğu 
kadar çevreyi araçların farlarıyla aydınlat
maya çalışmışlar.

Yağhanelerde ilk hasat yağlık zeytinler 500 ile 600 kuruş arasında alınıyor

YaBıeler tam gaz calls w

JENERATÖR KONMALI
TEDAŞ elekrik dağıtım işini özelleştirdi.
Bölgemize ULEDAŞ hizmet veriyor.
Ama 100 binlik Gemlik’te sık sık elektrik

ler kesiliyor.
Bu kesintilerin her biri nelere mal oluyor 

saptanamıyor.
Birçok bilgisayar, buzdolabı, televizyon, 

çalışan makinalar, gidip gelen elektrik 
akımından bozuluyor.

Bu durum batılı bir ülkede olsa, o kuru
mu tepesine yıkarlar.

Biz, tepkisiz bir toplum olduğumuz için, 
her şeyde olduğu gibi, bu gibi durumları da 
umursamıyoruz.

Böyle durumlar, vatandaşta tedirginlik 
ve korkuya neden oluyor.

Bunun bir yolu yok mu?
Olmaz olur mu?
Migros, Özdilek gibi mağazalarda elekt 

rikler kesildiğinde, anında devreye jenera 
törler giriyor.

Bir kentin sık sık karanlıkta kalması da 
devletin bir zaafıdır.

Bu kesintilerin olması gerekir.
Madem önlem alınamıyor, öyleyse çare 

bulunmalı.
Nedir çare?
Basit.
Büyük mağazaların yaptığı devlet veya 

belediyeler yapmalı.
Buraya yapılacak yatırım büyük de olsa 

vatandaş içindir.
Sık kullanılmasa da vatandaşın güvenliği 

için yapmalıdır.
Yani, Yeni Kordona jeneratör konmalı.
Hani şu İstiklal Caddesi’nden neden sök

tüğünüz anlaşılmayan, ledli lambalar var
I ya, onları oralara dikin.

Sizden önceki yönetim, Yeni Kordonun 
aydınlatmalarını TEDAŞ yapmayınca yap
mıştı.

Siz de jenaratör ve yeni aydınlatmalar 
koyun da vatandaş korkmadan kordonda 
güvenle gezinsin.

Tabi bu yetmez.
Güpe gündüz burada insan bıçaklanıyor 

ve öldürülüyorsa, bu bölgeye sürekli 
güvenlik kuvvetleri konmanın zamanın 
geldiğini, hatta geç kalındığını birileri anla
malı.

Genç yaşta eşini kaybeden vatandaş, 
devletin bu konuda kusuru var diye dava 
açarsa şaşmayın.

Zeytinde haşatın 
yaklaşması üzerine, 
zeytinyağı fabrikala 
rında da yoğunluk 
artmaya başladı. 
Sofralık zeytinin 
kararması bek
lenirken, dip zeytin 
alımlarına başlayan 
yağhaneler, 
üreticilerden yağlık 
zeytinin kilosunu 
500-600 kuruştan 
alıyor.
İlçemizdeki yağ fab
rikalarının tamamı 
kontinü sistemine 
dönmesi nedeniyle, 
yağ sıkmada bekle
menin yaşanmadığı 
belirtiliyor.
Yağhane işleticileri, 
topladıkları 
zeytinden yağ 
elde etmek için 
zeytin getiren üreti
cilerden 
yalnız sıkma 
ücreti alındığını 
söylediler.

DÜŞÜK ASİT YAĞ 
İÇİN ZEYTİNİN 
OLGUNLAŞMASINI 
BEKLEYİN 
Genellikle 
olgunlaşmamış 
zeytinlerden sıkılan

ilk mahsûl yağların 
da kaliteli olduğunu 
belirten işletmeciler,

düşük asitli yağ elde 
etmek isteyenlerin 
zeytinlerin olgunlaş

masını beklemeleri 
gerektiğini 
hatırlattılar.

İmi Mlı miNır kesilirse!
Son günlerde 
ULEDAŞ’ın habersiz 
elektrikleri kesmesi 
yakınmaları arttırdı. 
Önceki gece ani 
kesilen elektrikler 
nedeniyle, evlerde 
ve işyerlerinde elekt 
ronik cihazların 
bozulmasından 
yakılan vatandaşlar, 
‘arızalanan cihaz 
ların bedelini kim 
ödeyecek’ diyorlar. 
Öte yandan, ani 
elektrik kesintileri ile 
cadde ve sokaklar
daki aydınlatma la 
rın da sönmesi üze 
rine, bilhassa Yeni 
Kordon da gezide 
olanlar korkulu anlar 
yaşıyorlar.
Kordon gibi ana 
arterlerde alternatif 
aydınlatma sistemi

nin kurulması 
istenirken, bu böl
gelere otomatik 
çalışan jenaratörler 
konması gerektiği 
belirtiliyor.

POLİS FARLARLA 
AYDINLATTI 
Önceki gece aniden 
elektriklerin 
kesilmesi üzerine 
karanlıkta kalan Yeni 
Kordon’a destek 
polisten geldi. 
Bölgeye hemen 
gelen gezici polis 
ekibi otoları, farlarını 
yakarak, kordonu 
aydınlatmaya 
çalıştılar.
Ancak, çok uzun 
olan kordonun ta 
marnını aydınlatmak 
mümkün olmadı. 
Bu bölgede geziye

çıkanlar, sön 
cinayet olayından 
sonra korku 
içinde evlerine 
döndüler.
ULEDAŞ veya

Belediyenin bu 
kesintilerde mutlaka 
ana arterlerin 
elektriklerini yaka
cak ek bir sistem 
konması isteniyor.



2 Kasım 2011 Çarşamba Gemlik

81 İl İli Ellili İt Mil W liMlfll Wltl ii Wi wi
Bursa Kent Konseyi 
öncülüğünde bir 
araya gelen 81 il ile 
Balkanlar ve 
Kafkaslardan göç 
edenlerin oluştur
duğu derneklerin 
temsilcileri, 
Bursa’dan dünyaya 
kardeşlik mesajları 
göndererek, 
“Türkiye bütündür, 
bölünmez” dedi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, binlerce 
yıllık tarihinde 
Osmanh İmparator- 
luğu’na başkentlik 
yapmış bir şehir 
olan Bursa’nın 
Türkiye’nin her 
köşesinden vatan
daşı bünyesinde 
barındırdığını söyle
di. Pala, Bursa’nın 
bir dünya kenti 
olduğunu belirterek, 
“Bu kentte 
yaşamımızı huzur 
içinde sürdürüyoruz. 
Bursa’dan yükselen

sesle birlik ve bera 
berliğimizi haykırı 
yoruz. Hainlerin 
vahşi saldırıları 
sonucunda şehit 
düşenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 
Milletimizin başı 
sağolsun” dedi.
Van depreminde 
görüldüğü gibi 
Türkiye’nin her 
koşulda tek yürek 
olduğunu anlatan 
Pala, “Asıl önemli 
sorunumuz terördür. 
Türkiye için şehit 
olan, can veren 
şehitlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 
Ülkemizi kargaşaya 

sokmak isteyenlerin 
oyunlarına gelmeye
ceğiz. “Hepimiz 
kardeşiz” eliyor ve 
Bursa’dan bu çığlığı 
haykırıyoruz” diye 
konuştu.
Bursa Kent Konseyi 
Hemşehri Dayanış 
ma Dernekleri Çalış
ma Grubu Temsilcisi 
Lütfi Taşçı da 
kardeşlik bildirisini 
okuyarak, “Anadolu 
topraklarında asır
lardır kardeş olarak 
yaşayan insanları 
birbirine düşmen 
etmek isteyen ve 
Türkiye’yi bölmek 
isteyenler hedefle 

rine ulaşamayacak
lardır. Ülkemizi ve 
halkımızı huzursuz 
eden terörü şiddetle 
kınıyor ve terörist
lerin saldırılarında 
Türkiye için şehit 
olanlara Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 
Türkiye’yi bölmek 
isteyenlerin oyun
larına gelmeyeceğiz. 
Hepimiz kardeşiz” 
dedi.
Bursa DiyarbakIrlIlar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Şehmuz Seviş, 
“Ülkemiz doğusuyla 
batısıyla kuzeyiyle 
güneyiyle kardeştir.

Anadolu’ya bak
tığımızda bin yıllık 
bir kardeşlik 
ortamının bu toprak
larda yaşandığını 
görüyoruz. Bugün 
arzulamadığımız 
bazı hadiseler yaşıy
oruz. Kürt, laz deme
den bizler 
kenetlendikçe bu 
hadiselerin bin yıllık 
tarihi kardeşliğe 
sahip ülkemize zarar 
verecek boyuta ulaş
masına asla izin ver
meyeceğiz” şeklinde 
konuştu.
Bursa Artvinliler 
Derneği Başkanı 
Ömer Ayık ise,

Bursa Kent 
Konseyi'nin 
örnek olduğunu 
anlatarak, 
“Türkiye 
Cumhuriyeti 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah 
arkadaşları tarafın
dan kurulmuştur. 
Bu ülkede hiç 
sıkıntısız uzun 
süre yaşanmıştır. 
Ancak ne olduysa, 
yaklaşık son 30 
yıldır dış güçlerin 
etkisiyle bugünkü 
durumlara gelin
miştir. Halkımızın 
bilinçlendirilerek, 
sivil toplu kuru
luşlarının da bir 
araya gelmesi çok 
önemlidir. Hatta bu 
şekilde ülkemizin 
değerlerine sahip 
çıkılması noktasında 
geç bile kalınmıştır. 
Ancak bundan sonra 
daha iyi gelişmelerin 
olacağını düşünüyo
rum” dedi.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Cumhurivet Bayramı ödülleri şahinlerini buldu
Oğuz GÜN
Cumhuriyetimizin 
88. yılı kutlamaları 
kapsamında yapılan 
Cumhuriyet Koşusu 
Kros Müsabakaları, 
Kompozisyon, 
Şiir ve Resim Yarışma 
larında dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri 
dün Kaymakamlık Top 
lantı Salonu'nda düzen
lenen bir törenle sahip
lerine verildi, 
ödül dağıtım töreninde 
konuşan İlçe 
Kaymakamı Bilal Çelik; 
"Son dönemde 
yaşadığımız deprem 
fekaletinde hayatını 
kaybetmiş vatan
daşlarımız ve terör olay
larında şehit düşen 
güvenlik güçlerimize 
istinaden Cumhuriyet 
Bayramı törenleri tüm 
yutta iptal edildiğinden, 
öğrencilerimize ödülleri
ni bugün teslim edi 
yoruz. Dereceye giren 
tüm öğrencileri, öğrenci 
velilerini ve öğretmen
lerini kutlarım." dedi. 
Daha sonra yarışmalar
da dereceye giren 
Öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı.
Tören sonunda, 
Borusan İlköğretim 
Okulu Resim öğretmeni 
Başak Temiz, kendi 
yaptığı tablo saati 
Kaymakam Bilal 
Çelik'e hediye etti. 
88.Y1I Cumhuriyet 
Koşusu Küçük Kızlar 
Kategorisinde 
I.Şeyma Bayoğlu 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
2. Merve Nehir Çiçek - 
Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu

3. Serenay Esmer - 
Atatürk İlköğretim Okulu 
Küçük Erkekler 
Kategorisinde
1. Ceyhun Savcı -Atatürk 
İlköğretim Okulu
2. Abdullah Baykan - 
Lale Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu
3. Coşkun Çelik 
Gazi İlköğretim Okulu 
YILDIZ KIZLAR KOŞUSU
88.Y1I Cumhuriyet 
Koşusu Yıldız Kızlar

Kategorisinde 
1. Rümeysa Gülşen - 

Çınar İlköğretim Okulu

2. Buse Şahin • Şehit 
Cemal İlköğretim Okulu 
3. Kübra Duyar - Çınar 

İlköğretim Okulu 
88.Y1I Cumhuriyet 
Koşusu Yıldız Erkekler 
Kategorisinde 
1. Emirha Altap - Ayşe 
Ziver Karataş İlköğ. Ok. 
2. Yılmaz ikinci - 
Atatürk İlköğretim Okulu 
3.Furka Cinci • Ayşe 
Ziver Karataş ilköğretim 
Okulu 
Genç Kızlar 
Kategorisinde 
1. Kübra Karataş - Kız

Teknik ve Meslek Lisesi 
2. Fatma Sarı - Anadolu 
İmam Hatip Lisesi.
3. Gamze Sarıdaş - Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi 
Genç Erkek 
Kategorisinde
1. Murat Cömert - 
Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi
2. Ahmet Baykan - Celal 
Bayar Anadolu Lisesi
3. Ali Yavuz - Anadolu 
İmam Hatip Lisesi. 
KOMPOZİSYON YARIŞ
MASI ÖDÜLLERI~ 
Ortaöğretim kuruml 
arı arası yapılan kom
pozisyon yarışmasında 
1. Cemre Aslan - Celal 
Bayar Anadolu Lisesi
2. Fatma Peker - Gemlik 
Lisesi
3. Buket Konur - Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi 
ŞİİR YARIŞMASINDA 
DERECE ALANLAR 
İlköğretim kurumlan 
arasında yapılan şiir 
yazma yarışmasında 
1. Baran Orhan - 
Borusan İlköğretim 
Okulu
2. Aleyna Günay - 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu
3. Berna Alkan - 
Gazi İlköğretim Okulu

RESİM YARIŞMASI 
ÖDÜLLERİ 
İlköğretimokulları 
arasında yapılan resim 
yarışmasında 
1. Müberra Burak - 
Borusan İlköğretim 
Okulu, 
2. Bertin Ağdemir 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
3. Nurcan Çakmak • 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu.

ELEMAN ARANI YOR
Firmamızda çalışacak 
Gemlik’te ikamet eden 

Genel Muhasebe 
bilgisine sahip, 
Zirve programı 

kullanabilen eleman 
aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

BATI HfiKLİYftT 10 J. LTD.ŞTİ.
Gemlik Sanayi Sitesi 

C Blok No : 26 GEMLİK
Tel : 524 71 95

BorusaB lltwreilm flHulıı Ha Han'ı mrnimaılı
Borusan İlköğretim 
Okulu, Van’daki 
depremzede kardeş
lerini de unutmayarak 
yine örnek bir 
davranış sergiledi. 
Rehber öğretmen 
Elifcan Demirhan’ın 
koordinatörlüğünde 
Van için yapılan kam
panyaya veliler ve 
okuldaki öğretmen
lerin ilgisi büyük 
oldu. 1OO’ün üzerinde 
battaniye ve ayrıca 
büyük miktarda 
kıyafet ve ayakkabı 
toplayan Borusan 
İlköğretim Okulu’nun 
kampanyasına Gemlik 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen de destek 
vererek battaniye ve 
kıyafet yardımında 
bulundu. Öğretmen,

öğrenci ve veliler 
Van’daki depremze 
delere yardım 
etmenin mutluluğunu 
ve haklı gururunu

yaşadı. Okul müdürü 
Ahmet Turan Polat, 
kampanyaya katılan 
herkese teşekkürlerini 
iletti.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Depremin Düşündürdükleri
Türkiye günler

den beri Van- Erciş 
depremine odak
landı. Bir tarafta 
yaşanan acılar bir 
tarafta yaşanan 
sıkıntılar ve sorun
lar... Toplum 
olarak böylesi kötü 
günlere karşı hiç 
hazırlığımız yok. 
Olmadığı için de 
şaşırıp kalıyoruz.

Sayın Beşir 
Atalay, hüküme
timiz gerekli 
önlemleri almıştır. 
Yardımlar gerekli 
yerlere ulaştırıl! 
yor. Halkımızın 
yaraları sarılmak
tadır, diyor. Özel 
televizyonlar 
Van’da birçok böl
geye ulaşıla
madığını, üç gün 

geçmesine karşın 
yardımın 
gitmediğini belge
leyince yetkililer 
gerçeği itiraf et 
mek zorunda kalı 
yor. “Evet biraz 
aksamalar olmuş
tur.”

Hükümet her 
türlü önlemi 
almakla yükümlü 
olduğu halde topu 
başkalarına atmayı 
maharet sanıyor. 
Sayın Hüseyin 
Çelik, Kızılay Van 
depreminde iyi bir 
sınav veremedi, 
diyor. İyi güzel de 
AKP hükümeti na 
sil bir sınav verdi 
acaba? Van’da 
Vali, belediye 
başkanı ile gün
lerce görüşme 

gereği duymadı. 
Bu vali olayları 
nasıl sağlıklı bir 
şekilde yönlendire
cek?

Sayın Erdoğan bu 
felaketten sonra 
metropol kentlerde 
çürük binalar ne 
pahasına olursa 
olsun kamu
laştrılacak ve 
yıkılacaktır,diyor. 
Günaydın beyefen
di 10 yıldan beri 
aklınız neredeydi?

99 yılından beri 
toplanan deprem 
vergisi 49 milyar, 
eski parayla 49 
katrilyon bütçe 
açıklarına gitti. 
Hangi parayla 
kamulaştıracak
sınız?

Deprem

nedeniyle ülkenin 
dört bir yanından 
yardım yağıyor 
Van’a. Bir tarafta 
da yağmalar, hırsı
zlıklar almış başını 
gidiyor. Bu yardım
lardan bu kez 
deniz feneri değil; 
ama gündüz ya da 
gece feneri çık
mayacağını kimse 
iddia edemez.

Yakın zamanda 
Japonya’da 
gerçekleşen depre
mi televizyonlarda 
izlemiştik. İnsanlar 
soğuk kanlı, bir
birine saygılı. 
Müthiş bir düzen 
ve disiplin içinde. 
Bizde tam tersi 
çadırlar ve gelen 
yardımlar kapanın 
elinde kalıyor. 
İnsanlar taşlı 
sopalı birbirine 
giriyor. Yardım 
kamyonları çevril
erek çadırlar 
indiriliyor, başka 
larına parayla 
satılıyor.

Bir televizyon 
kanalında Üstün 
Dökmen’i dinle 

dim. “Hepimiz 
ilkokulu bitirdik, 
din ve ahlak dersi 
gördük. Fakat 
toplumun büyük 
bir kısmının yap
tığı en büyük 
ahlaksızlık. Bu der
slerin hiçbir fay
dası olmamış, “ 
diyor. Sizce de 
doğru değil mi?

Bizim balık beyin
li bir toplum 
olduğumuz 
söylenir. Doğru 
olduğuna inanırım. 
Depremi ilk kez 
yaşamıyoruz. 
Ülkemizde yıllar
dan beri deprem 
olmaktadır. Çünkü 
deprem kuşağı 
üzerinde bulun
maktayız. O zaman 
gerekli önlemleri 
almak zorundayız. 
Göreceksiniz 
bugün konuşulan
lar bir ay sonra 
unutulacak. 
Yaşadıklarımızdan 
kesinlikle ders 
çıkaran bir toplum 
değiliz.

Ülkede 
rüşveti,yolsuzluğu, 
haksızlığı, adalet 

sizliği kaldıramadı 
ğınız sürece ne 
kadar dindar 
olduğunuzu söyler 
şeniz söyleyin 
inandırıcı ola
mazsınız. “Ayinesi 
iştir kişinin lafa 
bakılmaz.”

Sözü boşuna 
söylenmemiştir. 
Başkalarına verip 
talkını kendimiz 
yutarsak salkımı, 
bize kimse güven
mez.

Ulus olarak 
depremlerle yaşa 
yacağız; ancak 
binaları uygun yer
lere yapacağız ve 
demirini, çimento
sunu, kumunu 
gerektiği gibi kul
lanacağız. Devlet 
olarak bunu 
destekleyip 
denetleyeceğiz. Bu 
alanda yapılacak 
hırsızlık ve yolsu
zluklar en ağır şe 
kilde cezalandırıla
cak ki kimse böyle 
bir yola başvur
mayacak. Bunlar 
yapılmıyorsa 
kalanı faso fisodur.

11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencilerinden 

anlamlı yardım
Van’da meydana 
gelen deprem 
nedeniyle 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulun’da yardım 
kampanyası 
başlatıldı.
Kampanyaya okul 
öğretmenleri, 
öğrenciler ve 
veliler büyük 
destek verdiler. 
Bu tür doğa 
felaketlerin 
dünyanın her 
tarafında meydana 
geldiğini belirten 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, "Van’da 
meydana gelen 
depremin acılarını 
dindirmek, 
depreme uğrayan 
vatandaşlarımızın 
yardımına koşmak, 
kardeşlik duygu
larını, birlik ve 
beraberlik duygu

larını pekiştirmek 
amacıyla Türkiye 
genelinde olduğu 
gibi biz de okulu
muzda da bu 
kampanyayı başlat
tık. Kardeşlik 
bağlarımızın, 
birlik ve beraber
liğimizin bu gün
lerde daha çok 
önem kazandığı 
günler olduğunu 
belirten Okul 
Müdürü Türk Milleti

Dünyaya çok önemli 
mesajlar vermiştir" 
dedi.
Ölenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara 
acil şifalar dileyen 
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, ölen
lerin yakınlarına 
başsağlığı diledi. 
Kampanyaya 
destek veren öğret
men, veli ve öğren
cilerimize teşekkür 
etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

TÜBKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGBE İLANI
Şubemizin 12’nci dönem Olağan Genel kurul toplantısı 15 

Kasım 2011 tarihinde Salı günü saat lO.oo’da Hamidiye 
Mahallesi İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat 3 No: 123 
GEMLİK adresindeki Şube bürosunda aşağıda belirtilen gün
dem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak
tır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Kasım 
2011 tarihinde Salı günü saat lO.oo’da Milton Aile Çay Bahçesi 
salonunda katılanların ekseriyeti ile yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Seçimler için oy kullandırma işleminin başlatılması
a) Şube Başkanı
b) Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri
c) Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
5- Misafirlerin tanıtımı
6- Raporların okunması ve müzakeresi
a) Faaliyet raporu
b) Hesap raporu
c) Denetim raporu
7- Yönetim ve denetleme kurulunun tenkitleri cevaplandır

ması
8- Raporların kabulü ve kurulların ibrası
9- Tahmini bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası 

aktarma yetkisinin seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması 
10- Dilek ve temenniler
11- Sandıkların açılması, oyların tasnifi ve seçim 

sonuçlarının ilanı
12- Kapanış

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

tsoşs
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

OFpRLER ABANIYOR

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel : 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak. 

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKCRİ 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOB
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

K fiŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Dikkat! Memura <11 gun gara yok
Bayram nedeniyle 
kamuda maaşlar 4 
Kasım Cuma günü 
ödenecek. Ancak 
bir sonraki ödeme 
Aralık’ın 15’inde 
olacağı için, 
memurların parasız 
kalmaması için 
dikkatli olması 
gerekiyor.
Kamuda maaşlar, 4 
Kasım cuma günü 
avans olarak 
ödenecek.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Kasım ayı aylık
larının avans olarak 
ödenmesine ilişkin 
genelge yayımladı. 
Genelgeye göre, 
aylıklarını personel 
kanunlarına göre 
alanlara, 15 Kasım 
tarihinde ödenmesi 
gereken tüm 
hakedişler, 4 Kasım 
cuma avans olarak 
ödenecek. Kamu 
kuruluşlarında 
çalışan sözleşmeli 
personel, işçi ve 
diğer personel 
hakkında da aynı 
şekilde işlem 
yapılacak. Avansın 
hesabında, ele 
geçen net tutarlar 
esas alınacak. 
Aylıkları banka

hesaplarına 
aktarılan perso 
nelin avans tutar
larının ilgili 
bankalarca 
zamanında öden
mesi sağlanacak. 
Avanslar Personel 
Avansları 
hesabına borç 
kaydedilerek 
muhasebeleştirile- 
cek. Avans tutarları 
ilgililerin ait olduğu 
aylık veya ücretler
ine mahsup edile
cek ve gerekli 
kesintiler bu aylık 
veya ücretlerinde^ 
yapıiacak.
Memurun maaşını 
bayram öncesinde 
erken alacak 
olması sevinçle 
karşılanırken, son
rasına yönelik 
tehdit ise 

düşündürüyor. Zira 
maaşların 4’ünde 
ödenmesi ile birlik
te bir sonraki maaş 
ödemesine kadar 
arada 41 günlük 
süre oluşacak. Bu 
da hesabını iyi 
yapamayanların, 15 
Aralık öncesi zor
lanmasına neden 
olacak.

KESK İKRAMİYE 
İSTEDİ
Öte yandan KESK 
Yürütme Kurulu, 
tüm kamu çalışan
larına. ve emeklilere 
e»” az yanm iTîaaş 
tutarında ’bayram 
ikramiyesi’ ver
ilmesini istedi. 
KESK’ten yapılan 
açıklamada, 
memurların Kasım 
2011 maaşlarını 15

Kasım 2011 yerine 
bayramdan 2 gün 
önce, 4 Kasım 
2011’de avans ola 
rak alacakları hatır
latıldı.
Uygulamanın kamu 
emekçilerine 
“büyük bir lütufta 
bulunuluyormuş” 
gibi gösterildiği 
iddia edilen açıkla
mada, bunun hak 
edilen maaşın 
sadece 11 gün 
önce verilmesinden 
ibaret olduğu ifade 
edildi. Erken maaş 
ödemelerinin kamu 
emekçilerinin 
aleyhine olduğu 
savunulan açıkla
mada, ortalama bin 
500 lira maaş alan 
kamu çalışanlarının 
ay sonunu zor 
getirdiği, bir sonra
ki maaşı alıncaya 
kadar olan 41 gün
lük sürede çok 
fazla zorlanacakları 
iddia edildi. KESK 
kamu emekçilerine 
aerçek müjde yer
ilmesi isteniyorsa 
bunun ancak 
çalışan ve 
emeklilere en az 
yarım maaş bayram 
ikramiyesi ile ola
bileceği belirtildi.

Merkezden 
20 yıl sonra ilk 
'altın' hamlesi

Merkez Bankası, 
TL zorunlu 
karşılıkların yüzde 
10'unun altın 
olarak tutulabile
ceğini açıkladı. Bu 
hamleyle Merkez 
Bankası'nın altın 
rezervinde 
1991'den bu yana 
ilk kez artış olacak. 
Merkez Bankası 
piyasaya yönelik 
hamlelerine devam 
ediyor. Merkez 
Bankası, TL zorun
lu karşılıkların 
yüzde 10'una ka 
dar kısmının altın 
cinsinden tutula
bileceğini açıkladı. 
Bu imkanın 

KflŞCDC B€KL€M6K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

tamamının 
bankalarca kul
lanılması halinde 
piyasaya 5.5 milyar 
TL likidite kalıcı 
olarak sağlanacak. 
Merkez Bankası 
nezdinde de ilave 
olarak 3 milyar 
dolar değerinde 55 
ton altın daha tutu
labilecek.
Merkez Bankası, 
ayrıca 28 Ekim 
Cuma günü 
itibarıyla banka 
nezdinde 1.2 
milyar dolar 
değerinde 21.6 ton 
altının tutulmaya 
başlandığını açık
ladı.

Turizm sektöründe şok iflas
Kurban Bayramı öncesinde 
Bamtur'un iflas ettiği iddi
aları turizm sektörüne 
bomba gibi düştü. Şirketin 
acenteleri bütün tur ve gezi
leri iptal etti.
Konuyla ilişkin açıklama 
yapan Bamtur Yurtdışı 
Turlar Müdürü Eda Aner, 
yaşanan maddi sıkıntılar

nedeniyle müşterilerini daha 
fazla mağdur etmemek için 
Kurban Bayramı turlarını 
iptal etme kararı aldıklarını 
açıkladı. Bayram turlarını 
satın alan müşterilerin par
alarının da bankalar tarafın
dan iade edilmeye başlan 
dığını ve büyük bir kısmının 
iade edildiğini söyleyen

Aner, "Bayram turlarımızı 
iptal etmek zorunda kaldık. 
Bu zor günlerimizde 
TURSAB’ın ve Turizm 
Bakanlığı'nın desteğini 
bekliyorduk.
ma aksine TURSAB müşteri 
şikayetleri nedeniyle tur 
ilanlarımızı iptal etme 
kararı aldı.

NÖBETÇİ ECZANE

2 Kasım 2011 Çarşamba 
FATİH ECZANESİ

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 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 Mud 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 5^3 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane , 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00.
Akçagaz 514 88 7Ö*
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol • 79
MAR-PET 9İ3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03Q

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Mest. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 b0 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

7,’•»»»• 513 23 24
Mo. Taksi 51/33 94

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
T YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4107 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tlllllSlIlUlİlllil

missmı 
MİBRU 
I1MOO-15.1MO 
l7.45-l9.00-20.l5-2l.30 
WEMMİ

Il.l5-I3.l5 
Rezervasyon 

(Tel î 513 53 21)
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Bursa erkekler 
basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Genç erkekler 
Basketbol takımı, 
deplasmanda 
Oksijen spor kulübü 
basketbol takımını 
rahat bir oyunla 74- 
44 mağlup etti. 
Üçüncü maçında 

ikinci galibiyetini 
alan belediyesporlu 
genç basketbolcular 
moral depoladılar. 
Maça iyi başlayan 
belediyespor ilk 
periyodu 22-12 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta fark fazla 
açılmadı ve 
Belediyespor ilk 
yarıyı 39-27 önde 
bitirdi.

Üçüncü periyodun 
sonunda da durum 
değişmedi ve 58-38 
önde tamamlayan 
takım belediye- 
spordu. Dördüncü 
periyoda tam saha 
baskı ile başlayan 
temsilcimiz bu 
periyotta 16-6 lık 
seri ile baçı 74-44 
farklı kazanmasını 
bildi.

Maçta Kasım 
Ahmet (2 sayı), 
Evrim (16 sayı), 
Yiğit (16 sayı), 
B.Bozkurt (11 sayı), 
Tolgahan (5 sayı), B. 
Pehlevan (8 sayı), 
Furkan (6 sayı), 
Atalay (4 sayı), 
Osman (2 sayı), 
Toygan (2 sayı), 
Hüseyin (2 sayı) ile 
oynadı.

Maç dönüşü gali
biyeti yemek yiyerek 
kutlayan oyuncular 
bir hayli neşeliydiler. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Güzel bir 
oyunla hak ederek 
bir galibiyet aldık. 
Genç takımımızın 
üçüncü maçında 
jkinci galibiyeti 
diğer takımlarımıza 

da moral oldu 
2 Kasım Çarşamba 
günü Gemlik 
salonumuzda 

Mudanyaspor ile 
yıldız takımımız 
karşılaşacak. 
Bu maça bifi 
desteklemeleri 
için tüm Gemlik 'li 
basketbolseverleri 
davet ediyorum " 
dedi.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

O GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİCİ 

KULAK BURUN BOĞAZ [KBBL On Dr Ertiil MU
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING 81 SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MEGANEII BAKIM

TL

LASTİK

^65»
YAĞ DEĞİŞİMİ

85n
www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

I Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve

Güvenli Çözüm

sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.
* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
* * R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

MAİS Ürif ADHEQI CD rVTrMUlfVrhf Ya,ova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9Y TvMIVU EŞLE İV LI I UMU I IV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA RENAUL.1

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Kıısı m 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cam isleme kursuna 
basvurularyannson
Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve Türkiye İş Kuru 
mu işbirliğiyle işsizliği azaltmak 
ve kalifiye eleman yetiştirmek 
amacıyla açtıkları kurslara bir 
yenisi daha eklendi. Haberi 2’de

Deprem konusunda düzenlenen panelde konuşan uzmanlar "Depremler artık afete dönüşmesin, Van ■ Erciş son olsun” dediler.

“Gemlik Erciş gibi olmasın’’
Gemlik Belediyesi, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi ve Türkiye Jeofizik Mühendisleri Odası'nın çalışmalarıyla 
düzenlenen Deprem Paneli, dün Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapıldı. 
Panele katılan konuşmacılardan TMMO Bursa Şubesi Başkanı 
İbrahim Mart yaptığı konuşmasında, “Depremle ilgili çalışmalarımız 
sürerken Van depreminin yaşanması, çalışmalarımızın yeniden ön 
plana çıkmasını sağladı. Umarım böyle felaketler yaşanmadan, 
deprem çalışmalarının önemi göz önünde tutulabilir. Artık deprem
ler afete dönüşmesin, Erciş son olsun, Gemlik'te Erciş gibi 
olmasın." dedi. Birinci derece deprem bölgesi olan ilçemizde, 
halkın panele ilgi göstermemesi dikkat çekti. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Belediye Meclisi Kasım ayı toplantıları başladı

Kontunda luıııı Parka W
Deprem Paneli..

Gemlik’te dün, önemli bir deprem konulu 
panel düzenlendi.

Panele tanınmış bilim ve teknik adamları 
katıldı.

Van-Erciş’te yaşanan ve 600 yurttaşı 
mızın yaşamını kaybettiği, 6 bin yurttaşı 
mızın da yaralandığı son deprem, deprem 
gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

Gemlik gibi birinci derecede deprem 
kuşağında bulunan ve olası bir depremin 
her zaman beklendiği kentimizde, deprem 
konusunda halkın biliçlendirilmesi çok 
önemli. Ama halk, yapılan toplantılara 
katılmıyor. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı ilk toplantısı

dün saat
17.oo’de yapıldı. 
Belediye Meclis

toplantısında, 
Yeni Kordon’da 
yapılması istenen

Luna Park’a 
izin çıkmadı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M İM rtl İM Milli
Cumhuriyet yürüyerek de yaşatılır...

Cumhuriyet çok önemli ve değerlidir. Kutlamak 
cumhuriyet yurttaşlarının asli ödevidir. Eğer 
siyasal irade depremi bahane ederek “kutlama 
törenlerini” iptal ediyorsa yurttaş ödevini mutlak 
yerine getirir.

Nilüfer’de olduğu gibi...
Onbinlerce insan ellerine Türk bayraklarını ve 

meşaleleri alır...
iktidarın gözüne soka soka yürür...
Nilüfer’in Belediye başkanı Mustafa Bozbey çok 

anlamlı bir işlev üstlendi.
Bursa’da yaşayan onbinlerce duyarlı Cumhuriyet 

Yurttaşı’na olanak sundu.
Bizler de; Coşkuyla,Heyecanla, Onurla,
Gururla adını şanlı tarihinden alan Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı’nda yürüdük...
Teşekkürler Mustafa Bozbey...
Teşekkürler Nilüfer Belediyesi...*****
Ne mutlu ki bayrağımız küresel güçlerin ve 

içerideki işbirlikçilerin inadına semalarımızda dal
galanıyor.

Gerçek olan şu ki;
Cumhuriyetimizde yobazlara ve bölücülere yer 

yok.
Cumhuriyetin ilanına uzanan süreç çok kar

maşık...
İnişler ve çıkışlar var.
1854’te başlayan Osmanlı borçlanması, 1877’de 

devletin iflasını getirerek, Düyun’u Umumiye’nin 
kurulmasına neden oldu...

Bu sürecin sonunda 1922 yılında başlayan 
Kurtuluş Savaşı; iflas etmiş, kaynakları tükenmiş 
olan bir sosyal ve siyasal yapı koşullarında 
gerçekleştirildi.

Bağımsızlık elde edildi.
1923 yılında Cumhuriyet kuruldu.
1923 te temelleri atılan Cumhuriyetimizin 

geçmişten gelen yüküne bakıldığında, iflasın ve 
tükenmişliğin varlığını görmek olanaklı.

Bu koşullar içinde yeniden biçimlenen devlet; . 
yapısında, orta sınıfı olmayan, sanayisi bulun

mayan, nüfusunun yüzde 90’dan fazlasının tarım 
kesiminde yer aldığı bir sosyal taban üzerinde, 
siyasal yapısını şekillendirmeye çalışmış...

Başarabilmiş mi?
Tam anlamıyla başaramamış.
Geçen süre içerisinde ortaya çıkan toplumsal 

dengesizlikler ve oluşturulması amaçlanan orta 
sınıfın arzu edilen düzeyde biçimlenememiş 
olması, gelir dağılımındaki dengesiz durum da 
zaman zaman sosyal olayların ortaya çıkmasındaki 
nedenler içinde yer almış.

Cumhuriyetimiz, özellikle 1980 yılında içine çek
ilmeye çalışılan bir sosyo - politik ve 

sosyo-ekonomik kaosun yıkıcı etkileri ile karşı 
karşıya kaldı.

Ulusal bilinç yerine, etnik gruplara destek veril
erek, din ve vicdan özgürlüğü görüntüsünde 
toplumun inanç yapılarındaki farklılıklar istismar 
edildi.

Sosyal ve ulusal değerler sorun haline getirildi. 
Kurumlar ve kurallar devşirildi, dönüştürüldü. 
Geniş propaganda ve kitlesel şartlama modelleri 

içinde, Ulus Devletin temel değerleri yıpratıldı.
88 Yıl sonra Cumhuriyet, acıdır ki kendi eliyle 

yetiştirdiği kadrolar tarafından zaafa uğratıldı.
Gelecek kuşakların köleliğini hazırlayanların tari

he vereceği hesap çok büyük.
Küreselleşen ülkeler ile küreselleştirilmekte olan 

ülkelerin durumlarını aynı kefede tartmak isteyen
ler, büyük vebal altında kalacaklardır...

Cumhuriyet; değerlerini korumak durumunda 
bırakılmıştır.

Bir siyasi rejim anayasa karşısında meşruiyetini 
kaybederse, ona karşı oluşacak direniş hakkı tarih 
önünde kendi meşruiyetini oluşturur!

Bir diğer ifade ile, cumhuriyetin korunması 
yönündeki bir direnme hakkından doğacak 
hareketin tarih önünde kendi meşruiyetini oluştur
mak durumunda kalacağı dikkate alınmalıdır!

Tarihimizde, bunun en somut örneği Kurtuluş 
Savaşı ve sonucunda da kurulmuş olan 
Cumhuriyettir.

Onun için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları her 
koşulda Cumhuriyete sahip çıkacaktır.

Ve çıktığını yürüyerek dosta düşmana göstere
cektir.

Nilüfer’de, İzmir’de, Trakya’da Cumhuriyetine 
sahip çıktığını göstermek ve yaşatmak için 
yürümüştür.

Onurlu yürüyüşünü her daim de sürdürecektir...

Gemlik Belediyesi 
Satın Alma 
Müdürlüğü tarafın
dan Çocuk Oyun 
Grubu alımı 4734 
sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 
uncu maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile ihale 
edildi.
Sadece yerli 
isteklilerin katıla- 
bildiği Çocuk Oyun 
Gurubu ahm 
ihalesine 8 firma 
dosya vererek 
katıldı.
Belediye Düğün 
Salonu’nda male 
Komisyonu huzu
runda yapılan 
ihalede
1- BİRPLAST 
Plastik Makine İnş. 
Çev. Düz. Ve Ekip 
üret. San. ve Tie. 
Ltd. Şti. 197.500,00 
lira,
2- ERVİZYON Dış 
Tie. ve Pazarlama 
Ltd. Şti. 313.000.00 
lira,
3- TAV-SAN Sac 
Platine Kesim

Büküm Otomotiv
Aydınlatma 
Armatürleri Kent 
Mobilyaları Sanayi 
ve Ticaret 
269.500,00 lira, 
4- AHŞA Makine 
Kent Mobilyaları 
San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 250.000,00 lira, 
5- AKSA Peyzaj 
İnşaat San. Tic. Ltd. 
Şti. 298.000,00 lira, 
6- METOD Eğitim 
Hizmetleri Tie. ve

San. Ltd. Şti. alınacak olan
227.500,00 lira, 
7- DUSE Kent 
Mobilyaları 
San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 294.250,00 lira, 
8- POLFİSAN 
Fiberglas İnşaat 
San. ve Tic. Ltd. 
Şti. 317.000,00 lira 
teklif verdiler.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 
gözetiminde

Çocuk Oyun 
Gurupları 
Belediyece 
belirlenen 
çocuk 
parklarına monte 
edilecek.
İhale Komisyonu 
firmaların verdiği 
dosyaları daha 
detaylı şekilde 

inceledikten sonra 
taraflara sonucu 
bildirecek.

Cam isleme lıııısııııa tasııunılar urm son
Oğuz GÜN
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ve Türkiye İş 
Kurumu işbirliğiyle 
işsizliği azaltmak ve 
kalifiye eleman 
yetiştirmek amacıyla 
açtıkları kurslara bir 
yenisi daha eklendi. 
Açılacak olan kurs
ta, katılımcılara 
cam işleme 
sanatının incelikleri 
öğretilecek.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
verilecek eğitimlere 
katılmak isteyen
lerin, Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan Türkiye 
İş Kurumu Gemlik 
Şubesi'ne şahsen 
başvuru yapmaları 
gerektiği bildirildi.

İlgililer yaptıkları 
açıklamada 
Türkiyede ikinci 
GĞemlik’te

açılan cam İşleme 
Kursuna katılmak 
isteyenlerin 
başvurularını yapa

bilmeleri için 
yarın son gün 
olduğunu 
hatırlattılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ölüm, motosiklette yakaladı YaaYORUM

Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da kamyon altında 
kalan genç bir moto
siklet sürücüsü hay
atını kaybetti.
Merkez Nilüfer İlçesi 
İzmir Yolu Kayapa 
yol ayrımında mey
dana gelen kazada 
16 DAS 83 plakalı 
kamyonla Kayapa 
yoluna gitmek 
isteyen Ahmet K. 
(38), ile Ercan

Bursa'da, bankacı 
sevgilisi Zeynep 
Silku'yu boğarak 
öldürdüğü iddia 
edilen sanık, 25 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen 
Yurdakan Buğra O. 
(30), son defa hakim 
karşısına çıktı. 2,5 
yıldır tutuklu olan 
sanık, son duruşma
da sustu. Sanık 
avukatı Günal Şahin 
ise müvekkilinin 
işlediği iddia edilen 
"kasten öldürme" 
suçunun unsurları 
mn oluşmadığını 
belirterek, "Sanık ile 
maktul arasında 
öldürmeyi gerektire
cek bir durum yok
tur. İki sevgili aynı 
evde yaşamaktadır. 
Sanığın maktule 
sarıldığında bu sık
manın onu öldürüp

Evden 4 kamyon çöp ilaha çıktı
Bursa'da geçen ay 
belediye ekipleri 
tarafından evinden 5 
kamyon dolusu çöp 
çıkartılan 80 yaşın
daki İsmet Aktaş'ın 
nevine gelen ekipler, 
odalarda birikmiş 4 
kamyon çöp daha 

^çıkardı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi İlkbahar 
Caddesi üzerinde 
bulunan eve geçen 
ay giden Osmangazi

Pekel'in (22) kul
landığı 34 EF 008 
plakalı motosiklet 
çarpıştı. Kazada 
motosikletin 
üzerinden fırlayan 
Pekel kamyonun 

öldürmeyeceği 
araştırılmamıştır. Bu 
yönüyle bir eksiklik 
'bulunmaktadır. 
Ayrıca maktul 
Zeynep Silku'da 
damar sertliği rahat
sızlığı bulunmak
tadır. Bunun ölümü 
tetikleyici bir unsur 
olup olmadığı da 
tam olarak tespit 
edilememiştir. 
Raporu veren 
heyette bir kardi 
yoloji uzmanı da 
yoktur. Müvekkilim 
sanık ile maktul 
arasında olay günü 
yapılan konuşmalar 
ise sır olarak kala
caktır çünkü 
müvekkilim bunların 
açıklanmasını iste
memektedir.

Belediyesi Temizlik 
Işleri'ne ait ekipler, 9 
yıl önce eşini kay
bettikten sonra çöp 
toplamaya başlayan 
İsmet Aktaş'ın evin
den 5 kamyon çöp 
çıkardı.
Ekonomik durumu 
iyi olmasına rağmen 
akşam saatlerinde 
sokaklarda bulduğu 
çöpleri toplamaya 
devam eden 
Aktaş'ın evine tekrar 

altında kalarak ağır 
yaralandı.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Müvekkilimin beraa- 
tine karar verilme
lidir. Mahkeme aksi 
kanaateyse buradaki 
suç 'kastın aşıl
masıyla ölüme sebe
biyet vermek' şek
linde olmalıdır" 
dedi.
Sanığa ceza ver
ilmesinin hukukun 
temel ilkeleriyle 
bağdaşamayacağını 
ifade eden Şahin, 
mahkemeye 9 say
falık yazılı bir savun
ma verdi.
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanığa "kasten 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapis 
cezası verdi.
Ardından sanığın 

gelen belediye ekip
lerinin, dün saat 
09.00 sıralarında 
başladıkları temizlik 
işlemi, akşam saat 
16.00'a kadar devam 
etti. Belediye ekip
lerinin evinden 
çıkardığı çöplerin 
kamyona yüklenme
sine sinirlenen 
Aktaş, Onlar 
çöp değil. Benim 
evimin eşyaları. 
Ne olur götürmeyin

Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Ercan Tekel 
kurtarılamadı. 
Kazanın ardından 
kamyon sürücüsü 
Ahmet K. ifadesi 
alınmak üzere 
karakola 
götürülürken, Ercan 
Tekel'in cenazesi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'ndaki 
otopsinin ardından 
toprağa verilecek 

duruşmadaki 
iyi hali ve sabıkasız 
oluşunu da göz 
önünde bulunduran 
mahkeme, cezayı 
25 yıla indirdi. 
Ölümünün ardından, 
5 yaşındayken 
evlatlık verilen 
Zeynep Silku'ya, 
10 yıl önce ölen 
üvey anne ve 
babasından 
Mudanya ve 
Yıldırım'da birer 
daire ile 12 bin TL 
paranın miras 
kaldığı ortaya çık
mıştı. Adli Tıp 
Kurumu'ndaki cese
dine kimsenin sahip 
çıkmadığı Silku'nun 
cenazesine 
mirasının açıklan
masının ardından 
çok sayıda talip 
çıkarken, cinayete 
kurban giden genç 
kızın spekülasyon
lara sebep olan 
mirası kanun gereği 
öz annesine 
kalmıştı.

diyerek ekipleri 
engellemek 
istedi. Meraklı 
vatandaşların ilgi 
odağı olan Aktaş, 
evinin kapısının 
önünde İngilizce 
konuşup türküler 
söyledi. Yaklaşık 
7 saat süren 
temizlik işleminin 
ardından Aktaş'ın 
evinden
4 kamyon dolusu 
çöp çıkartıldı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Deprem paraları....
Deprem için toplanan paraların harca

ma yeri, kaçak binaların yıkımı, yeni 
binaların yapımı, binaların sağlam
laştırılması için olacaktı.

Fakat AKP, bunu yapmayıp seçim 
kazanmak uğruna, dolaylı olarak insan
ların ölümüne sebep olmuş ve deprem 
için toplanan paraları seçim kazanmak 
için kullanmıştır

Bunu maliye bakanı açıkça söylüyor.
İşte yanlış olan budur ve Türk Ceza 

Kanununda bunun adı “Görevi Kötüye 
Kullanmaktır".

Tek başına iktidara geldikten tam 9 yıl 
sonra Başbakan Erdoğan; “Kaçak, ruh
satsız ve depreme dayanıklı olmayan 
binaları yıkacağız" diye konuşuyor!...

İyi de neyle yapacaksınız Sayın 
Başbakan bu işleri?..
Milletin bu iş için verdiği 48 Milyar 

Lira, har vurup, harman savrulmuş..
Oy toplama uğruna yanlış Finans poli

tikalarıyla, paralar çarçur ediliyor. Bu 
gidenleri toplamak için, yoksa vatan
daşın sırtına yeni vergiler mi geliyor?...

Başbakan Erdoğan, Somali’ye
Kızılay’ın 5 bin çadırını ve
Türkiye’nin 100 Milyon Dolara yak

laşan parasını gönderdi.
Başbakan Erdoğan, Suriyeli 

direnişçilere ,Suriye yöneticilerini 
kızdırmak ve küstürmek pahasına, dört
dörtlük çadır kent kurdu.
Yaklaşık 8 bin kişiye üç öğün yemek 

veriliyor.
Her türlü ihtiyaçları hükümet tarafın

dan gideriliyor.
Psikologları bile var.
Başbakan Erdoğan Libya’daki Şeriat 

düzenine ilk etapta
400 Milyon Dolar, sonrada 100 Milyon 

Dolar daha gönderdi.
Hatta 100 Milyon Doları bavul ile 

Dışişleri Bakanı elden verdi...
Van’da kendi insanımız karda- kışta 

bir çadır için birbirini yiyor..
Başbakan Erdoğan ilk etapta, acil 

ihtiyaç için Valilik emrine
3 Milyon Lira gönderdiğini, sonradan 

bu paranın 10 Milyon Liraya tamam
lanacağını gururla söyledi !...
Yani dışarıya var .içeriye yok..
Cemaatin televizyonu bir gecede 65 

Milyon Lira, 12 televizyon kanalı ise bir 
gecede 67 milyon Lira yardım topladık
larını söylediler.

Bunların ne kadarının gerçekleşeceği
ni önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Tüm bu yardımları toplayın, Başbakan 

Erdoğan’ın Arap kardeşlerine gön
derdiği paranın dörtte biri bile etmez.

Başbakan Erdoğan’ın Araplara olan 
bu aşkı insanın gözlerini yaşartıyor...

Beni şaşırtıyor.
Bu tür davranışlar için çok güzel iki 

halk deyişi vardır;
*Kendi muhtaç himmete, kaldı ki 

başkasına yardım ede...
*Ver elindekini ellere, vur k...ını yer

lere...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Belediye Meclisi Kasım ayı toplanatıları başladı

Kordonda luna Parka “lefKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Deprem paneli...
Gazetemiz adına paneli Oğuz Gün izledi.
Gazeteye geldiğinde panele kaç kişi 

katıldığını sorduğumda, Nikah Salonu’nun 
yarısının bile dolmadığını söyledi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, 
Belediye Meclis üyesi ve resmi dairelerin 
yetkilileri olduğunu söyledi.

Vatandaş dedim.
Gemliklilerin yok kadar az olduğunu 

söyledi.
Buyurun.
İleride olacak bir deprem konusunda 

bilgilenmeye bizim halkımızın ihtiyacı yok.
Bu bugünde böyle, dün de böyleydi.
Salona hazır kıta olarak okullardan öğ 

rencileri getirselerdi, salon dolardı.
Bence hiç olmazsa lise son sınıf öğren

ciler getirilmeliydi.
Bu duyarsızlık hep sürecek.
Panelde yapılan konuşmalardan Gem 

lik’e yönelik mesajlar da çıktığı anlaşılıyor.
Van - Erciş depreminin, deprem gerçeği

ni yeniden gündeme getirdiği hatırlatılarak, 
her türlü deprem hazırlığının ve bilincinin 
sağlanması gerektiğini söylüyor yetkili 
ağızlar.

Gemlik’te 1999 yılından önce yapılan bi 
nalann büyük çoğunluğu, depreme karşı 
davanıksız. r

Bunların sa^rİiDİlInml^dt.
Çünkü tüm uyarılara karşın, deprem 

testlerini yaptıranlar olmadı.
öyleyse yerel yönetimlerin ilk işi bu ko 

nuda yoğunlaşmalı.
Binalarda zorunlu olarak yapı denetimi' 

yaptırılmalı.
Vatandaş yapmıyorsa yerel yönetim bu 

nu yaptırmalı.
Masrafını da meclis kararı ile emlak ver 

gilerine ekleyerek almalı.
Gemlik’te sağlam zeminlere konut yapıl

ması en sağlıklı yol.
Bu konuda TOKİ ile başlatılan girişimler 

nedense 8 aydır tık yok.
TOKİ AKP iktidarının bir kuruluşu.
Eski yönetim döneminde Ankara yı 

aşındıranlar bu konuda Gemlik halkına bir 
tek şey bile söylemediler.

Sağlam zeminli arazilerin bir bölümü 
Bölge Hastanesine ayrılırken, bir bölümüne 
de özel okullara bedava arsa yaratılmaya 
çalışıldı.

Oysa önce Gemliklilere sağlam zeminli 
arsalar bulmak gerekir.

Gemlik’te çok katlı yapılaşmalar yerine 
Dr. Ziya Kaya Mahallesinde yeni uygulanan 
üç katlı yapılaşmadan şaşmamalı.

İlçenin nüfusunu arttıracak yapılanlara 
da izin verilmemeli.

Gemlik, arazisi geniş olan bir bölgede 
kurulu değil.

Onun için mevcut alanları çok dikkatli 
kullanmak zorundayız.

Amaç binlerine rant sağlamak değil, 
vatandaşı düşünmek olmalı.

Bir de yapı denetim kuruluşlarının dene
timlerin yapılmasının önemini İzmir olayın
dan sonra gördük.

Herşey insan için olmalı.
Birileri için değil.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı olağan Belediye 
Meclis toplantısında, 
Yeni Kordon’da 
yapılması istenen 
Luna Park’a izin çık
madı.
Dün, saat 15.oo de 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi, 
Deprem Paneli 
nedeniyle saat 17.oo 
ye alındı.
Saat 17.25 de topla 
nabilen Mecliste 
gündemde olan mad 
deler görüşüldü. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
Başkanlığındaki 
Belediye Meclisi, 
-dün tam kadro top
landı.
Divana, AKP’den 3, 
CHP’li Cemil 
Kurt’tan ise 4 tane 
önerge verildi.
Yılmaz’ın verdiği 
önergede pazar 
yerinin yapınna"* ' 
için 1/1000 ölç&*»ı 
imar uygulama 
planında değişiklik 
yapılmasını istendi. 
Bir başka önergede 
ise, köylerde tarım
cılık, turizm ve 
balıkçılık konularını 
ele alacak meclis 
komisyonu kurul
ması istendi. 
Makina Mühendis 
leri Odası’nın LPG’li 
araçların sızdırmaz 
lık testi yapması için 
istediği 70 metreka 
relik yerin, prefabrik 
olarak eski Mezbaa 
yerinde yapılması 
konusu Çevre ve 
Sağlık 
Komisyonu’na 
havale edildi. 
Cemil Kurt’un 
Kurşunlu’daki Ata 
türk büstü arkasın
daki bayrak 
direğinin neden 
yapılmadığı, büstün 
neden 
boyanmadığı konu 
sunda verdiği öner 
ge, hemen gürüşüle- 
cekti. Ancak, Fen 
İşleri Müdürün 
cevaplamasını iste
diği konu, müdürün 
meclis salonunda 
bulunmaması üzeri 
ne Başkan tarafın
dan evinden çağrıl
ması istendi.

Reklam panolarının 
ilçede görüntü 
çirkinliği yarattığı, . 
bunlara standart 
getirilmesi istendi. 
Bu önerge Çevre 
Komisyonu’na 
havale edildi.
Kurşunlu Tarımsal 
Kalkınma Kooperati 
fi’nin planlanan pro*, 
jeleri konusunda Bölge Hastanesi’ne
sorduğu soruyu da 
başkan Yılmaz yazılı 
cevap vereceğini 

jfi^ledi.
Doğal afetler için 
Deprem Komisyonu 
kurulması önergesi 
ise komisyona 
havale edildi.
Gündemde bulunan 
maddelerin görüşül 
meşine geçildiğinde 
MHP’li üye Suat 
Laçinok, eski meclis 
tutanağının eksik 
yazıldığını söyledi. 
Yazı İşleri, sunulan 
yazının raporun öze 
ti olduğunu söyle 
mesi üzerine, 
Depem ve Afet 
Gönüllülerine alı
nacak 30 adet telsiz 
ile ilgili eski kararın 
değiştirilmesi tartış
malara neden oldu. 
Eski meclis kararın
da telsizlerin 
Belediyede bulun
ması şeklindeydi. 
Yeni kararda, telsiz
lerin afet konteyner- 
lerinde bulundurul
ması şeklinde 
değişikliği oybirliği 
ile kabul edildi. Halk 
Eğitim Merkezi’nin 
SoSyal Yaşam 
Merkezi’nde kurs 
yeri istemesine ise, 
Belediye Spor 
Kulübü’nün konuya 
sıcak bakması 
nedeniyle, bu kulüp 
ile sorunun çözül 
mesi kararı alındı.

Katlı otopark altın
daki Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne tahsis 
edilen büronun tah
sisi kaldırıldı. 
Umurbey Sanat 
Kültür Derneği’nin 
faaliyetlerine destek 
istemi komisyona 
havale edildi.

jjaifet/1000 ölçekli 
uygulama imar plan 
değişikliği ile ilgili 
konu da imar Komis 
yonuna havale edil
di.

İDO’YA İSKELE 
VERİLDİ
Veysel Karani Camii 
civarında Turkcell 
tarafından kurulacak 
olan Baz İstasyonu’- 
nun Çevre Komis 
yonu'ndan gelen 
karara uyularak 
kurulmasının “red
dine” karar verildi. 
Daha önce Orhan 
gazi Caddesi’ndeki 
binaların üzerinde 
bulunan baz İstas 
yonları nedeniyle 
vatandaşların rahat
sız olmaları gibi so 
runların yaşanması 
için İmar Komisyo 
nu ve İletişim Şir 
ketleri'nden talep 
edilecek yetkilerin 
yaptıkları ölçümler 
ve çalışmalar ne 
ticesinde Baz İstas 
yonu kurulabilecek 
yerler belirlenecek. 
Belediye Spor 
Kulübü’nün yoksul 
ailelerin çocuklarına 
ücretsiz yüzme dersi 
vermek için 
Belediye'den yardım 
talebi Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na gön
derildi.
Çınar İlköğretim 
Okulu yanında bir 

hayır sever tarafın
dan yaptırılan halı 
sahanın bu okula 
tahsis edilmesi şek- 
lındekı önerge, Hah 
Saha nın tahsis 
edilmeyerek, sadece 
beden eğitimi ders
lerinde okul tarafın
dan kullanılabilmesi 
şeklinde kabul edil
di Belediye ye 
sözleşmeli bir 
Bilgisayar program
cısı alınması için 
verilen önerge 1 
kabul edildi.
İstanbul Deniz 
Otobüsleri A.Ş. 
tarafından Gemlik - 
İstanbul arasında 
yapılacak olan 
seferler için talep 
ettiği RO-RO iskele
si talebi Gemlik ve 
Kumla iskelelerinin 
yalnızca yolcu taşı
macılığında kullanıl
ması ve kullanım 
için Gemlik 
Belediyesine ücret 
ödemesi kararıyla 
kabul edildi.
Ayrıca bir girişim
cinin Gemlik'te 
bir Luna park 
yapmak için Yeni 
Sahil de bulunan 
bölgede kendisine 
bir yer kiralanması 
talebi imar 
Komisyonu uygun 
bulmadığı için 
Meclisi de red 
kararı verdi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Gemlik’ten 
geçecek otoban 
konusunda 
meclise bilgi 
vermesinden sonra 
Mec lisin 15 Kasım 
2011 günü saat 
13.oo de toplanması 
kararı ile meclis 
toplantısı sona 
erdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Deprem konusunda düzenlenen panelde konuşan uzmanlar “Depremler artık afete dönüşmesin Van ■ Erciş son olsun” dediler.

“Gemlik Erciş Bihi olmasın”

Oğuz GÜN

Gemlik Belediyesi, 
Türkiye Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi ve 
Türkiye Jeofizik 
Mühendisleri 
Odası'nın çalış
malarıyla düzenle
nen deprem paneli, 
dün saat 14.oo- 
17.oo arasında 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi'nde yapıldı. 
Paneli Türkiye 
Makine 
Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Mart yönetirken, 
İstanbul Üniversite
si Yardımcı Doçent 
Doktor Oğuz Gün 
doğdu, Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesi Doçent 
Doktor Hakan 
Kutoğlu, Jeoloji 
Mühendisi Esen 
Arpat, Afet Yönetim 
Kordinatörü Özden 
Işık ve Doğa 
Hareketleri Araştır 
ma Derneği Başkanı 
Fuat Agalday' da 
konuşmacı olarak 
katıldı.
Panele Belediye 
Başkan Vekili Refik 

Yılmaz, Gemlik 
belediye meclis 
üyeleri, resmi 
kurum amirleri, 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
Gemlik Üyeleri 
katılırken, vatan
daşların panele 
ilgisi oldukça azdı.

BİRİNCİ DERECE 
DEPREM 
BÖLGELERİNE 
AYRICALIK 
Panelde katılan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik'te özellikle 
eski binaların alt
larında bulunan 
eski zeytin havuz 
larının ve bu havuz 
lardaki aşırı tuzlu 
suyun demir 
üzerinde oluştur
duğu korozyonları 
göstermek için 
yanında getirdiği 
örnekleri katılım
cılara gösterdi. 
Gemlik'in daha 
sağlam bölgelere 
taşınması gerektiği
ni söyleyen Yılmaz; 
“İmar planları 
yapılırken, mevcut 
yasadaki maddenin 
zeytin ağaçları 
bulunan bölgelerde
ki yerleşim iznini

%10 olarak verme
si, Gemlik'i daha 
sağlam bölgelere 
kaydırma çalış
malarımızı engelle 
yen en büyük fak
tördür. Bu nedenle, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 2006 yılında 
yapılıp, 2009 yılında 
mahkeme kararı ile 
bozulan imar planı 
nedeniyle, şu anda 
bir metrekarelik bir 
alanı bile imara 
açamıyoruz. Benim 
buradan parlamen
toya ricam, birinci 
derece deprem böl
gelerinde bu oranın 
%40'lara çekilme
sidir. Biz burada 
veri mli zeytin ağaç 
larının kesilmesin
den yana değiliz. 
Ancak, Kumla 
bayırı ve Çakaldere 
mevkiileri arasında 
bulunan makilik 
alanda vatan
daşların zamanla 
diktikleri zeytin 
ağaçları, kayalık 
zeminde olmasın
dan dolayı oldukça 
verimsizdir. Bu 
zemin sağlamlık 
bakımından konut 
yapmaya oldukça 
elverişlidir.

Eğer, bu oran art- 
tılırsa, Gemlik daha 
sağlam olan bu böl
gelere kaydırıla
bilir” dedi.

TÜRKİYE YARDIM 
KONUSUNDA 
DÜNYA'YA 
ÖRNEKTİR 
Türkiye Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Murat 
Arabacı yaptığı 
konuşmada;
“Türkiye acil 
durumda yardım 
konusunda göster
diği başarı ile 
dünyanın en iyi 
ülkeleri arasındadır. 
Daha önce diğer 
ülkelerden yardım 
alırken, şimdi 
yardım göndere- 
bilen bir ülke konu- 
muda. 29 saniyelik 
bir depremde, 600 
vatandaşımızı 
kaybetmemiz, yapı 
denetim eksik
liğimizin de en 
büyük göstergesidi. 
Ülkemizde deprem 
olmadan bile yıkıla- 
bilen binalar bulun
makta. Umarız yet 
kil iler bu duruma 
bir an önce müda
hale eder.” dedi.

ERCİŞ SON 
OLSUN 
Panelde konuşan 
Türkiye Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Mart ise konuş
masında;
“Depremle ilgili 
çalışmalarımız 
sürerken Van 
depreminin yaşan
ması, çalışmalarımı 
zın yeniden ön 
plana çıkmasını 
sağladı. Umarım 
böyle felaketler 
yaşanmadan, 
deprem çalış
malarının önemi 
göz önünde tutula
bilir. Artık deprem
ler afete dönüşme 
sin, Erciş son 
olsun, Gemlik'de 
Erciş gibi olmasın. ” 
dedi.
Ayrıca, konuş
masının sonunda 
Serhat Tonguç'un 
Oğuz Gündoğdu 
için yazdığı şiiri de 
okuyan Mart, yerini 
Oğuz Gündoğdu'ya 
bıraktı.

DEPREMİ 
ANLATTI 
İstanbul Üniversite

si Yardımcı Doçent 
Doktor Oğuz 
Gündoğdu, 
panelde, depremi 
önceden tahmin 
etmek konusunda 
bazı Belediyeler'in 
işbirliği ile yaptık
ları amatör çalış
maları anlattıktan 
sonra, slayt 
gösterisi 
üzerinden depremin 
oluşumu, deprem 
bölgeleri ve 
depremle ilgili 
bilgiler verdi.
Basın men 
suplarının yoğun 
ilgisi altında 
anlatımını sürdüren 
Gündoğdu, konuş
masını bitirdikten 
sonra yerini 
Jeofizik Mühendisi 
Eser Arpat'a bıraktı. 
Kuzey Anadolu 
Fay Hattı ve 
Bölgemizde bulu
nan faylar hakkında 
bilgiler veren 
Arpat'ın ardından, 
katılımcılar konuş
malarını sunduktan 
sonra saat vatan
daşlardan gelen 
sorular yanıtlandı. 
Panele As TV, Line 
Tv ve Olay Tv canlı 
yayın yaptı.

KONGRE İLANI
GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 18 Kasım 2011 Cuma günü saat 20.oo’de 
dernek lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 25 Kasım 2011 Cuma günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- Denetim kurulunun ibrası

6- Yeni yönetim kurulunun seçimi
7- Yeni denetim kurulunun seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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asaleten atandıkları göreve pin eılerelı haşladılar
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin çeşitli 
birimlerinde 1 yıl 
önce memur adayı 
olarak göreve 
başlayan 64 memur 
adayı, asaleten 
atandıkları 
görevlerine yemin 
ederek başladı. 
Heykel’deki Tarihi 
Belediye Binası 
Meclis Salonu’nda 
düzenlenen yemin 
töreninde konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, temel ve 
hazırlayıcı eğitim 
süreciyle birlikte 
aday memurluk 
dönemlerini tamam
layan memur aday
larının, asaleten 
devlet memurluğuna 
atanmaya hak 
kazandıklarını vur
guladı.
Hizmet dağılımında 
adil olmanın ve 
dürüst davranmanın

memuriyet 
anlayışının temel 
ilkeleri olduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, “Yaşadığımız 
kente ve bu kentte 
yaşayan hemşehri
lerimize elimizdeki 
imkanlar ölçüsünde 
en iyi hizmeti sun
mak, en önde gelen 
hedefimiz. Adaylık 
sürecindeki etkin 
çalışma anlayışınız ile görev, yetki ve sorumluluklarınızı

yerine getirirken 
göstermiş 
olduğunuz iş disi
plinini, bundan 
sonraki çalışma 
hayatınızda da 
sürdüreceğinize r 
olan inancım 
tam. Aday memur 
olarak görev 
yapan siz değerli 
mesai arkadaşları
ma, asaleten 
atanmış olduğunuz 
kamu görevinizde 
başarılar diliyorum ” 
diye konuştu.

64 memurun 
görev dağılımı 
Başkan Altepe’nin 
konuşmasının 
ardından, 
64 memur 
yemin ederek 
görevlerine 
başladı.
Buna göre; İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nda

2, Sosyal Hizmetler 
Dairesi 
Başkanhğı’nda 
5, Sağlık İşleri 
Dairesi 
Başkanlığı’nda 1, 
Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesi 
Başkanlığı’nda 2, 
Destek Hizmetleri 
Dairesi 
Başkanlığı’nda 2, 
Malı Hizmetler 
Dairesi 
Başkanlığı’nda 1, 
Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı’nda 1, 1. 
Hukuk 
Müşavirliğinde 1 ve 
İtfaiye Dairesi 
Başkanlığında 
49 olmak üzere 
toplam 64 
memur, 1 yıl 
önce aday 
olarak adım attıkları 
Büyükşehir 
Belediyesi 
ailesine asaleten 
katılmış oldu.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Yoksulluk ve Cahillik
Toplum olarak 

yaşadığımız sorun
ları hemen cahillik 
kavramıyla açık
larız. Elbetteki 
cahilliğin büyük 
payı vardır 
yaşadığımız sorun
larda. Peki Türk 
toplumu neden 
cahildir ya da niçin 
cahil bırakılmıştır? 
Yapılan istatistikler 
göstermiştir ki hane 
halkı sayısı artıkça 
yoksulluk ve cahil
lik de artmıştır.
TÜİK’in yaptığı 

anketlerde ailede 
kişi sayısı üç veya 
dörtse yoksulluk 
oranı 8.4, ailede kişi 
sayısı yedi ve daha 
fazla ise yoksulluk 
oranı 38.2 oluyor. 
Sonuç olarak şunu 
söyleyebiliriz, kişi 
sayısı artıkça yok

sulluk da artıyor. 
Sayın Erdoğan, üç 
çocuktan aşağı 
olmasın derken 
yoksul bir toplumu 
mu amaçlıyordu 
acaba?

Halkımızın 
yaşadığı alanlar, 
yoksulluk ve cahil
likle de bağlantılı. 
Kırsal kesimde 
ailenin kişi sayısı 
yedi ve daha fazla 
ise yoksulluk oranı 
% 54, kentsel alan
da ise bu oran % 27 
oluyor.

Türkiye gibi çağ
daş bir ülkede okur 
yazar olmayanların 
% 40’nın yoksul 
olduğu bilinen bir 
gerçektir. İlkokul 
mezunlarında bu 
oran % 13’e 
düşmektedir.

Lisede % 5’e, 
üniversiteyi bitiren
lerde sıfıra inmekte
dir. işte bu nedenle 
yoksulluk ve cahil
lik iç içe girmiş, bir
birinden ayrıla- 
mayan ikiz kardeş 
gibidir. İnsanların 
sosyo-ekonomik 
yapısı onların 
dünyaya 
bakışlarını, olayları 
algılayışlarını da 
büyük ölçüde etki 
lemektedir. Yoksul 
ve cahil olan 
toplumlar 
dünyadan habersiz, 
çağdaşlıktan uzak, 
yüzyılların karan
lığını yaşarlar.

Güneydoğu 
Anadolu’da okuma 
yazma bilmeyen 
kadınlarımızın oranı 
% 22, okuma yazma 

bilip okul 
bitirmeyen kadın
larımızın oranı % 
35’tir. Bu sonuca 
göre kadınlarımızın 
% 50’si ilkokulu bile 
bitirememiştir. 
Dünyada gelişmiş 
ülkelerde bize ben
zeyen bir ülke var 
mıdır?

Cumhuriyetin 
kuruluşunun 
88.yıldönümünü 
kutlarken bu acı 
gerçeği nasıl göz 
ardı edebiliriz?

Düşünün bir kez 
70 milyonluk bir 
ülkede hâlâ 6.5 
milyon insan 
okuma yazma 
bilmiyorsa siz 
uygarlıktan, 
gelişmişlikten ve 
ileri demokrasiden 
nasıl bahsede
bilirsiniz? Hani bir 
zamanlar bir 
muhterem Türkiye 
çağ atlıyor, demişti. 
Söylenen doğruy
muş. Evet, Türkiye 
çağ atlamış yalnız 
ortaçağa atlamış da 
haberimiz yokmuş.

Bir ilkokulu dahi 
bitiremeden okuma 

yazma öğrenen 
insanımız 13.5 
milyon. İşin bir 
başka boyutu 
sadece ilkokulu 
bitiren vatandaşla 
rımızın sayısı 18.5 
milyon. Sonucu siz 
hesap edin.

Zaman zaman 
gazetelerde haber
ler çıkıyor. 
Türkiye’de kitap ve 
gazete okunmuyor 
diye. Elbette okun
mayacak, sadece 
32 milyon insan 
zorlukla okuma yaz
mayı sürdürüyor. 
Kitap ve gazete 
okumak onlar için 
bir gereksinim 
değil, sadece bir 
lüks olabilir.
Türkiye’de 18 

milyon hane olduğu 
biliniyor. Basılan ve 
satılan gazete 
sayısı sadece 4.5 
milyon. Bu sayının 
içinde kamunun, 
belediyelerin, özel 
sektörün toplu 
alımlarını da düşer 
sek sayı devede 
kulak kalır.Ben 
halkın gazete ve 
kitap okumasından 

vazgeçtim, eğitimli 
insanların, genç
lerin hatta üniver
site öğrencilerinin 
de kitap ve gazete 
okumadığını 
düşünüyorum. Kim 
ne derse desin, biz 
okuma özürlü bir 
toplumuz.

Bakmayın siz 
basılan kitaplarda 
yüz bin falan 
dendiğine. Çok 
sevilen , okunan 
bir yazarın kitabı 
bile bir baskıda 
on bini geçmez. 
Kitabın suç 
sayıldığı bir ülkede 
yaşadığınızı da 
düşünürseniz tari
himizde “Mart ve 
Eylül “ aylarının 
önemini de hesaba 
katarsanız elbette ki 
kitap okuyan bir 
toplum olamayız. 
Çünkü siyasi ikti
darlar halkın oku
masını, düşünmesi
ni, sorgulamasını 
istemiyor. Daha 
doğrusu düşün
mesini istemiyor.
AvrupalI biriyle 

aramızdaki en 
büyük fark işte bu 
değil mi?

Bursa’va deprem istasyonları kuruluyor
Osmangazi Beledi 
yesi ile Anadolu 
Üniversitesi iş bir
liğiyle Bur sa'ya 5 
adet deprem kayıt 
istasyonu kurulacak. 
Yer hareketlerinin 
önceden tespit edile
ceği istasyondan elde 
edilen veriler Anka 
ra'daki ağa aktarıla

cak. Osman gazi'de 
deprem önceden tah
min edilecek.
Osmangazi Belediye 
si, Anadolu Üniversi 
tesi ve akademik 
odaları temsilcileri, 
deprem istasyonu 
nun kurulması ve 
Osman gazi'nin 
deprem en vanterinin 

çıkarılması için kolları 
sıvadı. Sümbüllü 
Bahçe Konağı'nda 
Eskişehir Üniversitesi 
ve aka demik odalar 
birliği başkanları ile 
bir araya gelen 
Osman gazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, “Belediye 
bünyesinde kurduğu

muz şehircilik akade 
misi çok iyi bir şek
ilde çalışıyor. Bu 
akademi, kaçak yapı 
taşmanın önünü kes 
mek ve planlı yapılaş
manın önün açmak 
adına önemli çalış
malara imza atıyor. 
Bursa deprem ku şa 
ğında yer alıyor. Bu 

akademimiz bir yıldır 
çalışmalarını yürütü 
yor. Deprem ile ilgili 
Eskişehir Anadolu 
Üni versitesi Uzay ve 
Yer Bilimleri 
Enstitüsü ile birlikte 
Osmangazi'ye 
deprem kayıt istas 
yonları kuracağız. En 
az 5 noktaya 

kurulacak bu istas 
yonlarla uzak ve 
yakın deprem ler 
kayıt altına alına cak. 
Yer hareketleri ile 
ilgili veriler Ankara 
daki ulusal ağa aktarı 
larak Bursa'daki 
hareketlerin takip 
edilmesi sağlanacak4 
dedi.

ELEMaH ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
Gemlik’te ikamet eden 

Genel Muhasebe 
bilgisine sahip, 
Zirve programı 

kullanabilen eleman 
aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

mm®!
Gemlik Sanayi Sitesi 

C Blok No : 26 GEMLİK
Tel : 524 71 95

-H---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unitfersitelilertlen anlamlı üamııanııa
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek Kampü 
sü'nde eğitim gören 
öğrencilerin Van'daki 
depremzedeler için 
kampüste başlattıkları 
“Yalnız Değilsin 
Van” adlı yardım 
kampanyasında 
toplanan bağışları 
Kızılay Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler'e teslim ettiler. 
Türkiye Kızılay 
Derneği Şube Başkanı 
Gökhan Özler, öğren
cilere teşekkür 
ederek, plaket verdi. 
Teslim töreninde 
konuşan Özler; 
“Öğrenci arkadaşları

mızın kısıtlı 
bütçelerinden 
depremzedeler için 
ayırdıkları yardımlar

ne kadar duyarlı 
vatandaşlar olduk
larını gösteriyor. 
Kızılay Gemlik

Şube olarak 
onlara yürekten 
teşekkür ediyoruz.” 
dedi.
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Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

SAHİBİNDEN SATHIN
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire
0 538 322 70 73

İGemlikKErfezı

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama"

OFÖRLER

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel : 0.224 586 00 40

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
(çinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel:5132474 Fax:5141021

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak.

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
istiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Gümrüklerde bekleme süresi azalacak
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, yaptığı 
düzenleme ile 
emniyet ve güven
lik amaçlı risk 
analizinin, 
eşyanın ülkeye 
girişinden/çıkışın- 
dan önce yapıl
masına imkan 
tanıdı. Bu sayede 
sevkiyata ilişkin 
bilgiler önceden 
alınacağından 
ticaret erbabının 
işlemleri daha hızlı 
tamamlanacak, 
gümrükte bekleme 
süresi azalacak ve 
üretim sürecinde 
kullanılacak girdi 
ekonomiye bir an 
önce kazandırıla
cak 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının 
"Gümrük Yönet 
meliğinde Deği şik- 
lik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği", 
Resmi Gazetenin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.

llımma'H 500 Bin Kişiye s mkanı
Almanya'da iş 
arayanlar için en 
verimli dönemlerden 
biri yaşanıyor. 
Ekonomik büyüm
eye ilişkin olumsuz 
havaya rağmen, 
Federal İş Ajansı'nın 
(BA) veri bankasın
daki rakamlarına 
göre halen 500 bine

Konuya ilişkin 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 
Gümrükler Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre değişiklik; 
özet beyan, onay
lanmış kişi statü 
belgesi, antrepo ve 
gümrük müşavirliği 
sınavına ilişkin 
Gümrük 
Yönetmeliği mad
delerinde yapılan 
çeşitli düzen
lemeleri içeriyor. 
Söz konusu düzen

yakın işyeri 
personel arıyor. 
Bu kadar çok iş 
imkanı en son 
Eylül ayında 
ortaya çıkmıştı. 
BA'nın son raporun 
da istihdam 
piyasasına ilişkin 
olarak yapılan 
değerlendirmede, 

leme, eşyanın güm
rük bölgesine gir- 
işinden/çıkışından 
önce verilen ve 
eşya ile taşıta 
ilişkin bilgileri 
içeren varış ve 
çıkış öncesi özet 
beyan ile ilgili 
olarak Avrupa 
Birliği (AB) mevzu
atında yapılan 
değişiklikler 
doğrultusunda 
ulusal gereklilikler 
de dikkate alınarak 
yapıldı.
Yapılan düzenleme

"Personel ihtiyacı 
halihazırda yüksek 
seviyede seyrediyor. 
Ancak ihtiyaç duyu
lan çalışan sayısın
daki artış önceki yıl
lara kıyasla daha 
yavaş ilerliyor." 
ifadelerine 
yer verildi.
Öte yandan

ile emniyet ve 
güvenlik amaçlı 
risk analizinin, 
eşyanın ülkeye gir- 
işinden/çıkışından 
önce yapılmasına 
imkan tanındı. Bu 
sayede sevkiyata 
ilişkin bilgiler önce
den alınacağından 
ticaret erbabının 
işlemleri daha hızlı 
tamamlanacak, 
gümrükte bekleme 
süresi azalacak ve 
üretim sürecinde 
kullanılacak 
girdi ekonomiye 
bir an önce 
kazandırılacak. 
Bunun yanında, 
yasal ticaretin 
kolaylaştırılması ve 
yasadışı ticaretin 
önlenmesi, insan, 
çevre, bitki 
sağlığının ve ulusal 
güvenliğin korun
ması, terörizm ve 
terörün finansmanı 
ile etkin mücadele 
edilmesi 
sağlanacak.

personel ihtiyacına 
ilişkin en çok iş 
ilanının yine özel iş 
bulma kurumlan ve 
taşeron şirketler 
tarafından verildiği 
belirtildi. Buna göre 
her üç istihdam 
yerinden biri bu 
firmalar üzerinden 

geçiyor.

Ekim'ıle altın 
ithalatı yüzıf e 

98 arttı
İstanbul Altın 
Borsası (İAB) veri
lerine göre, 
Türkiye ekim ayın
da 7 bin 490 kilo
gram altın ithal 
etti. Türkiye ekim 
ayında 7 bin 490 
kilogram altın ithal 
etti.
İstanbul Altın 
Borsası (İAB) veri
lerine göre, bu 
yılın 10 ayında 
toplam 76 bin 642 
kilogram altın ithal 
eden Türkiye, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
ithalatını yüzde 98 
oranında artırdı.
Türkiye geçen yılın 
aynı döneminde

KfAŞ€D€ BCKlfMfK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
©SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
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38 bin kilogram 
altın ithal etmişti. 
Ekim ayında altın 
ithalatı bir önceki 
aya göre 
yüzde 59 oranında 
azalarak 18 bin 
232 kilogramdan, 
7 bin 490 
kilograma geri 
lerken, ithalat 
geçen yılın aynı 
ayına göre ise 
yüzde 18 oranında 
düştü.
İAB verilerine 
göre Türkiye, 1995 
yılından bu yana 
en fazla altın itha
latını 270 bin kilo
gram ile 2005 yılın
da gerçekleştir
mişti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK 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 id. 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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 8q

BELEDİYE■* 
E 
R

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol
MAR-PET 513 3O „
Tuncay Otogaz si3 1e 4S
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4108 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIIIİISİIIHIİIİİI
asası

H>l4.00'l5.l5-l6.30

«EMLERİ
Il.l5-I3.l5

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■ GEMTIPI

idiiwaoi
GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ

GÖZ doktoru :0p. Dr. Özgür İLİĞİ 
KULAKBURUNBOĞAZ(KBB]:öp.Dr.Ert)ilJirACAN

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON İl ANTİ AGE ING İl SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamldlye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE
SAĞLIK!

Izgara - Tava - Buğulama - Kaygana Balık
Köfte - Piliç Şiş • Pirzola - Kanat - Şınıtzel

Tel: 0 224 514. 71 72 GEMLİK

GOLDSTAR RESTAURANT

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma - g
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri

Tatlı Çeşitlen ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

namidlye Mah. Kumsal 5ok. rio:5
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l85n
www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

motrıo
Güvenli Çözüm

Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
* * R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

MAİS ÜrifADnCCI ED rVTTMMirvrİM Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9
FCT.Tı UÇKAKUtçLtK U I UMU I IV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA

RENAULT

Konva'daaskeri 
ucakdiistii

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'n- 
den havalanan askeri uçak 
11.15 sıralarında düştü, 2 pilot 
şehit oldu. Haberi sayfa 2’d e

sıkara, “Sırada fienılllı var"
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Van'da kısa dönemde 7 ve üzeri 
depremin tekrar yaşanmayacağını savunarak, “Van'da o mesele 
bitti. Sırada Marmara var. Gemlik var, Adana ve Hatay var.” dedi.
Türk Kızılay'ı Genel Başkan Başdanış 
manı Profesör Doktor Ahmet Mete 
Işıkara, 10 yıl sonra Türkiye'de her 
şeyin daha farklı olacağını söyledi. 
Işıkara, “Türkiye'nin her yeri deprem 
bölgesi. Başımı şokacağım bir ev 
değil, güvenli bir evim olsun anla 
yışına gelmemiz lazım. ” dedi.

Haberi sayfa 4’de

Küçült kızının
yanında acımadan 

dövdüler

İstiklal Caddesi’nden yolun karşısına 4 
yaşındaki kızıyla geçmekte olan Rama 
zan G.A. adlı şahıs, 3 kişi tarafından 
küçük kızının yanında feci şekilde 
dövüldü. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ilçeye kazandırdığı okulu CHP’li meclis üyeleriyle birlikte inceledi

Güler, flyşe-Ziver Karatas 
İlköğretim Okulu nu gezdi

Bayram şekeri
Hükümet 2012 yılı bütçe çalışmalarını 

başlattı.
2012 yılı bütçe hedefleri de belli oldu.
Bütçeden en çok kamuda çalışan me 

m urlar ile işçiler ve emeklilerin beklentisi 
vardır.

Memur da, işçi de, emekli de Maliye Ba 
kam’nın 2012 yılında yapılacak zamları 
açıklayınca, beklentiler uçtu gitti.

Bakan, 2012 yılının ilk 6 ayında memur ve 
İşçiye yüzde 3+3 zam yapılacağını, emek
linin zamlarının ise 4.4 olacağını söyledi.

660 lira asgari ücret alan işçinin zamdan 
artışı 19.77 lira olacak.

Bir kilo kıyma parası bile değil.
Devamı sayfa 4’de

Görevinden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
CHP’li meclis 
üyeleri, CHP döne

minde Gemlik 
Belediyesi’nin 
girişimleriyle yap
tırılan Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nun tamam

lanarak eğitim ve 
öğretime açılması 
nedeniyle hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundular.
Haberi sayfa 5’de

Emekliye 
Hirson 
daha!
Hükümet, yak
laşık 2 milyon 
emekliyi ilgilen 
diren intibak 
düzenlemesi için 
2012 yılı bütçesin 
de ek ödenek 
ayırdı. Ancak 
emekli umduğu 
nu bulamadı 
düzenleme 
2013 yılına kaldı. 
İntibak ödemesi 
nin için 2012 so 
nunda hazır hale 
gelebileceği açık
ladı. Sayfa 9’da

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hhı illi ıtııııto Mılıı
Konya 3'üncü Ana 
Jet Ûssü'nden 
havalanan askeri

belirlendi.
Konya Vali Vekili 
Tayyar Şaşmaz,

uçak 11.15 
sıralarında düştü, 
2 pilot şehit oldu. 
Konya 3'üncü Ana 
Jet Ûssü'nden 
havalanan askeri 
uçak merkeze 
bağlı Karakaya 
Köyü yakınlarında 
henüz bilinmeyen 
nedenle düştü. 
Uçağın düştüğü 
bölgeye arama - 
kurtarma ekibi 
sevk edildi.

ŞEHİT 
PİLOTLARIN 
KİMLİKLERİ 
BELİRLENDİ 
Konya'da F-4 tipi 
savaş uçağının 
eğitim uçuşu 
sırasında düşmesi 
sonucu şehit olan 
pilotların kimlikleri

Esrar paketlerini 
Han'a Yarılım Paketi' 
Hine tanıttılar
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir eve düzenlenen 
baskında 36 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Olayla ilgili 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Polise yakalanan 
zanlılar, esrar 
paketlerini 'Van'a 
yardım paketi* diye 
tanıttı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Müdürlüğü (KOM) 
Şube 
Müdürlüğü'nce alı
nan bir ihbar üzer
ine operasyon 
başatıldı. İl 
genelinde uyuştu
rucu madde 
ticareti yaptığı 
tespit edilen Fer 
hat B'nin (27), 

yaptığı yazılı açık
lamada, merkez 
Karatay ilçesine 
bağlı Karakaya 
köyü Süt Gölü 
mevkisinde düşen 
uçağın, Malatya 7. 
Ana Jet Üs 
Komutanlığına ait 
F4 tipi savaş uçağı 
olduğunu belirtti. 
Eğitim uçuşu 
sırasında henüz 
bilinmeyen bir 
nedenle düşen 
uçaktaki pilotların 
şehit olduğunu 
ifade eden Vali 
Yardımcısı 
Şaşmaz, kazada 
şehit olan subay
ların Pilot Binbaşı 
Serdar Kandemir 
ve Pilot Üsteğmen 
Engin Kayadibi 
olduğunu açıkladı

Hacivat Mahal 
lesi'ndeki evine 
operasyon düzen
lendi. Operasyon 
neticesinde oturma 
odasında paketlen
miş halde 36 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Ferhat B. ve 
arkadaşı Ismet U. 
(46) gözaltına 
alındı.
Operasyonda zan
lıların, polislerden 
kurtulmak için 
"Onlar Van'a gide
cek yardım paketi" 
şeklinde yalan 
beyanda bulun
duğu öğrenildi. 
Zanlılar, sorgula
malarının ardından 
'uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan adli 
makamlara sevk 
edildi

Oğuz GÜN

İstiklal 
Caddesi’nden yolun 
karşısına 4 yaşın
daki kızıyla 
geçmekte olan 
Ramazan G.A. adlı 
şahıs, 3 kişi tarafın
dan küçük kızının 
yanında feci şekilde 
dövüldü.
Olay, önceki gece 
saat 20.15 sıraların
da, İstiklal Caddesi 
Orhangazi Caddesi 
kavşağından, 
yolun karşısına, 
yanındaki kızı 
ile birlikte 
geçmeye çalışan 
Ramazan G.A., 
karşı kaldırıma 
geçtiği sırada, 
Yusuf’un 
Kahvehanesi 
önünde bir araçtan 
inen üç kişi tarafın
dan darp edilmeye 
başlandı.
Küçük kızının 
çığlıkları arasında

Mı|ıil«lıı>ıaMıMı

Oğuz GÜN

Türk Kızılay'ının 
sürekli olarak 
sürdürdüğü kan 
bağışı kampanyası 
gezici kan toplama 
araçlarından biri 
bugün Gemlik'te. 
Özellikle son 
dönemde Van 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

saldırganlardan 
feci şekilde dayak 
yiyen A., 
kanlar içinde 
kaldı.
A., Uzmanlar Tıp 
Merkezi’nde tedavi 
altına alınırken, 
saldırganlar olay
dan sonra kaçtılar. 
Başından ağır dar
beler alan Ramazan 
G. A.’ın başına üç 
dikiş atıldığı öğre- 

depremiyle birlikte 
artan kan ihtiyacı 
nedeniyle, vatan
daşlarımızın kan 
bağışına ilgilerinin 
artması bekleniyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik'de olan Kan 
Toplama Aracı’nın 
Doktoru Mustafa 
Ramadan'la ‘‘Sürekli

POIVL

nildi. Saldırganların 
kaçmasından sonra 
olay yerine 
gelen polis, 
soruşturmaya 
başladı.

olarak Bursa ve 
İlçelerinde yap
tığımız kan toplama 
kampayalarında, 
Gemlik halkının 
duyarlılığı ve yardım 
severliği hepimizin 
gönüllerini fethetti. 
Kan bağışının hayat 
kurtardığını unut
madıkları için

Küçük kızının göz
leri önünde feci 
şekilde dayak yiyen 
mağdur baba, 
saldırganlar hakkın
da davacı oldu.

Gemlik halkına 
buradan teşekkür 
ederim.Kan acil 
değil sürekli i 
ihtiyaç tır.” dedi.
Gezici Kan
Toplama Merkezi 1 
bugün saat 11.0 ile 
18.30 saatleri 
arasında İskele 
Meydanı’nda olacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ahırda bulunan altınları almak 
isterken, 20 Bin Tl dolandırıldı

YazıYORUM

Çanakkale'den 
Bursa'ya gelen bir 
kişinin, 'ahırda 
bulduğum altınları 
sana satayım' 
diyerek 20 bin TL 
dolandırdığı şahıs

Bursa'da sahte nata opetasyonu
Bursa'da yapılan 
operasyonda, iki 
adet 200 avro ve 
sekiz adet 100 dolar
lık sahte banknot 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre,

Eşini sokak ortasında öldüren 
emekli polise ömür boyu hapis
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesı'nde 
ayrıldığı eşi 40 
yaşındaki Sefaniye 
Altın'ın kızını kendi
sine göstermediği 
gerekçesiyle sokak 
ortasında tabanca 
ile öldüren malulen 
emekli polis memu
ru 38 yaşındaki 
Mehmet Narin'nin, 
yargılanması 
tamamlandı. Son 
kez çıktığı hakim 
karşısında sessiz 
kalan ve mahke
menin vereceği 
karara razı olacağını 
söyleyen Narin, 
'tasarlayarak cinayet 
işlediği* gerekçe
siyle ömür boyu 
hapis cözasına 
çarptırıldı.
Bursa'da iki yıl önce 
meydana gelen Olay
da, Kütahya Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görev yaparken, 
psikolojik sorunları 
yüzünden malulen 
emekli edilen 
Mehmet Narin, 5 yıl 
‘önce 'şiddetli geçim
sizlik' nedeniyle 
kendisinden 
boşanan Sefaniye 
Altın'ı konuşmak 
için Merkez Nilüfer 
İlçesi Fatih Sultan 

polise başvurdu. 
Bursa Merkez 
Yıldırım İlçesi Millet 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Zeki A. 
(32), Çanakkale'de 
bir çiftlikte 

yapılan istihbarat 
çalışmalarının ardın
dan harekete geçen 
polis, Yalova yolun
da, iki kişiyi gözaltı
na aldı.
Yapılan üst

Mehmet Bulvarı 
Esentepe Otobüs 
Durağı önüne çağır 
dı. Mehmnet Narin, 
kızı 8 yaşındaki Zey 
nep'i iddiaya göre, 
kendisine göster-' 
memekle suçladığı 
Sefaniye Altın'ı 
tartıştıktan sonra 
tabancayla kurşun 
yağmuruna tuttu. 
Vücuduna isabet 
eden 5 mermi ile 
ağır yaralanan Altın, 
kaldırıldığı Çekirge 
Devlet Hastanesi'n 
de yaşamını yitirdi. 
Cinayetten sonra 
yakalanan Narin ise 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.
Bursa 4'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde, hakkında 
'kasten adam 
öldürmek' suçundan 
'ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası' 
istemi ile dava açı 
lan Mehmet Narin'in 
yargılanması tamam 
landı. Son kez çık
tığı hakim karşısın
da konuşmayan 
Narin, daha önceki 
duruşmalarda 
verdiği, "Polis me 
muru olarak görev 
yaparken tayinim 
Hakkari'ye çıktı. 

çalıştığını söyleyen 
bir şahsın, kendisine 
yıktığı ahırın 
enkazında bulduğu 
altınları satmak iste
diğini anlattı. Söz 
konusu şahıs 

aramasında, 
sahte olduğu 
belirlenen iki adet 
200 avro ve 8 adet 
100 dolarlık banknot 
bulundu.
Şüpheliler,

Eşim, 'Orada yaşa
mam' diyerek ben
imle şark görevime 
gelmedi. Annesiyle 
Bursa'da kaldı. Daha 
sonraki görev yerim 
olan Kütahya'da bir 
süre yanımda 
kaldıktan sonra beni 
yine terk ederek 
annesinin yanına 
yerleşti. 4 yıl önce 
boşandık. Yaşanan 
bu olaylar benim 
psikolojimi bozdu. 
Malulen emekli 
edildim. İnegöl'de 
yaşamaya başladım. 
Son zamanlarda 
Sefaniye bana kızımı 
göstermiyordu. 
Evlerine gittiğimde 
sürekli hakaret ediy
orlardı. Hatta bir 
defasında kayınvali
dem camdan bana, 
'Kızın sana 'baba' 
demeyecek. Annesi 
evlendiğinde yeni 
kocasına 'baba' 
diyecek' diyerek 
hakaret etti.
Sefaniye ile konuş
maya karar verdim. 
Bursa'ya gelip tele
fon ile onu evinin 
yakınındaki otobüs 
durağına çağırdım. 
Amacım kızım ile 
görüşmemize izin 
vermesini sağlamak

tarafından 
20 bin TL 
dolandırıldığını 
belirten A. polise 
şikayette bulundu. 
Olayla ilgili 
tahkikata başlandı

"Piyasaya sürmek 
maksadıyla sahte 
para bulundurmak" 
suçundan hakların
da düzenlenen 
evrakla Adliyeye 
sevk edildi 

tı. Bana, 'Defol git, 
senin çocuğun falan 
yok' diyerek hakaret 
edince sinirlendim. 
Sakat bırakmak için 
ayağına ateş ettim. 
Öldürmeyi hiç 
düşünmedim" ifade 
sinin geçerli olduğu 
nu söyledi. Duruş 
mada söz alan tu 
tuklu sanık Mehmet 
Narin'in avukatı Ke 
nan Genç, ölen Sefa 
niye Altın'ın açtığı 
boşanma davası 
sırasında müvekili 
ne, "Sana deli göm
leği giydireceğim. 
Üzerindeki ünifor
mayı çıkarttıra
cağım" diyerek haka 
ret ettiğini söyledi. 
Altın'ın boşandıktan 
sonra velayeti 
kendisinde olan 
kızlarını babası 
ile 7 yıl içersinde 

sadece birkaç kez 
görüştür düğünü 
ileri süren avukat 
Genç, "Mü vekkilime 
kızı yaptğı son tele
fon konuşmasında, 
'Deli Mehmet' 
diye hakaret 
etti. Buna sinirlenen 
Narin cinnet 
getirip tahrik altında 
elini kana buladı" 
dedi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotrhail.corri 
www.milliyet/blpğ/özcan vural

63 öğretmeni kaybettik....
İlk kura çekildiğinde milyonların gözü 

önünde heyecandan fırlayıp, bugün arkasın
dan ağlayanlar gibi acıdan, üzüntüden değil, 
o zamanlar sevinçten gözyaşı dökmüşlerdi.

Arkadaşlarına o anda mutluluktan, ama o 
kara pazar günü çocuğuna, sevdiğine ya da 
arkadaşına üzerlerine yıkılan binanın altında 
korkudan sarılmışlardı.

Vatan toprağıdır neresi olursa olsun diye 
valizlerini alarak gittikleri

Van'a 7.2'lik felaketle hepsinin hayalleri 
kesintiye uğradı.

Yüzlerce çocuğun kaderini değiştirme 
umuduyla geldikleri bu topraklara canlarını, 
sevdiklerim bırakmışlardı.

Yakınları, sevdikleri, meslektaşlarının canı 
yanıyor...

Acıları, acılarımız büyük.
Hayatta kalan meslektaşları için işler artık o 

kadar kolay değil..
Kimi en yakın arkadaşını, kimi eşini, kimi 

sevdiğini kaybetti.
Travmaları büyük. Bayramdan sonra iş başı 

yapacak, sınıflara girecekler.
Aynı acıları yaşayan öğrencileri de kendi

lerinden farklı olmayacak..
Hem çocuklara, hem de öğretmenlere 

yaşadıklarını biraz olsun unutturacak, trav
malarını azaltacak destek verilmeli...

Buraya dikkat.
Büyük acı yaşadılar. Onları 

cesaretlendirmek, yüreklendirmek gerekiyor..
Evet, herkes giysi, gıda yardımında bulun

du. Tamam ,tamâm da..
Ama, biraz da pedagog ve psiko loğların 

devreye girmesi gereKiyor.
Hiç değilse bayramda ya da önümüzdeki 

sömestr tatilinde, biraz olsun geride kalan
ların moralini yükseltecek destek almaları 
şart. Şimdiden hem çocuklara, hem öğret
menlere tera piler yapılmalı. Bunlar atlatıldık
tan sonra önümüzdeki ilk tatilde belediyeler, 
Milli Eğitim Bakanlığı ya da turizmciler. Bu 
bölgede görev yapan öğretmenleri tesis
lerinde ağırlaşa fena mı olur?...

Gelelim başka bir konuya..
Türk Basınının eski Amiral Gemisi yeni 

AKP Teknesi, gazetemiz, 1 Kasım Salı günkü 
sayısının manşetinde hem Türk Milletine 
işaret verdi, hem de rekor kıracak kadar 
önemli bir yağ çekme olayını gerçekleştirdi.

Manşet ve haber şu idi; “Duble Yol 
Zaferi../’
“Bulgaristan’ı duble yolla donatan bakan 

olan kişi önceki gün Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı seçildi...’’

Bu kişi“şahsi serveti en fazla olan" 
Cumhurbaşkanı imiş...

Komşu Cumhurbaşkanına tebriklerimiz le 
birlikte “Para ile İmanın kimde olduğu bilin
mez.” derim..

Önce dünyanın 8 inci en zengin siyasetçisi 
ol, sonra konuş...

Aptal değiliz ya, gazetemizin vermek iste
diği mesajı gayet net anladık. Bizde yani 
Türk Milletinde, bir zamanlar bizim egemen
liğimizde olan

Bulgarlardan aşağı kalacak göz var mı?
Derhal gereğini yerine getireceğiz.pubje ’ 

Yolun kralı bizde.
Siz siz olun, AKP’yi çekemeyenlere aldır

mayın.
Yok efendim, duble yolların hepsi bir sene 

içinde çökmüş- bozulmuş,duble yolların 
yapımı bölünüp, bölünüp yandaş müteah
hitlere verilmiş, duble yollar deprem için 
toplanan paralarla yapılmış, falan filan!..

Sakın bunlara inanmayın, kanmayın, aldan
mayın...

Turk Milleti olarak ilk işimiz bizim 
“Duble Yol Mucidi” olan Başbakan 

Erdoğan’ı derhal Cumhurbaşkanı seçmek 
olmalıdır...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.milliyet/blp%25c4%259f/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bayram şekeri....
Asgari ücretli işçinin aldığı aylık zammın 

güne düşen oranı 66 kuruş ediyor.
Devrimci İşçi Sendikaları, DİSK’in yaptığı bir 

araştırmaya göre, bu artışla asgari ücretli günde, 
fazladan 2 yumurta veya 24 gram koyun eti ala
bilecek.

Bu ülkenin seçmeninin yarısından oy alan 
hükümetimiz, işçisini, emeklisini ve de çalıştır 
dığı memurunu bu kadar düşünüyor.

Ama toplumda tık yok.
Mutlu ve karnı tok bir ulus olduğumuz için 

sesimiz çıkmıyor.
Emeklinin hali, asgari ücretliden farklı değil. 
Eğer asgari ücretliysen, evinde başka çalı 

şanlar yoksa, yandın demektir.
Bu yıl enflasyon yüzde 8 olarak bekleniyor. 
Gelen zamlar, en flasyonunda altında.
Enflasyonu bırakın, doğalgaza, tütün ürünleri 

ne, petrol ürünlerine ve elektriğe yapılan zamları 
düşünürseniz, 2012 yılında yapılacak zamlar 
daha şimdiden çoktan alınmış oldu.

Hükümetin 2012 de vereceği zamlar bayram 
şekeri bile olamaz.

CUMHURBAŞKANI BÜTÇESİ
2012 yılının bütçe ana hatları belli olurken, 

üumhurbaşııgi bütçesi oe öeıii'dıaû.
2007 yılında Cumhurbaşkanlığını bırakan 

Necdet Sezer’in son bütçesi 34 milyon Hraymış.
Gül’ün bu yılki bütçesi, 138 milyon 700 bin 

Hra!
Sezer’den sonra artış yüzde 300.. 
Ne diyelim, Allah artırsın da taşırsın.

DANİŞ EKİMİN
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Rahmetli Daniş Ekim, Gemlik’te uzun yıllar 

CHP İlçe Başkanlığı yaptı.
Demokrat Parti’nin astığı astık, kestiği kestik 

iktidarı döneminde, o CHP’nin başındaydı.
27 Mayıs dan sonra da, 1976 yılına kadar bu 

görevini sürdürdü.
CHP’deki görevini Nezih Dimili’ye teslim etti.
Geçtiğimiz günlerde Daniş amcanın Av. Teo 

man Ekim büroya uğradı.
Elinde bir fotokopi.
Demokrat Parti İlçe Başkanı Dr. Ziya Kaya 

Belediye Başkanı olan Daniş Ekim’e bir teşekkür 
yazısı yazmış.

Okuyalım:
DEMOKRAT PARTİ
BAŞKANLIĞI 24/5/1948
Sayın, Daniş Ekim

Belediye Başkanı - Gemlik 
Toplantılarımız için bize lüzumlu ses cihazları 

ile bandonuzu ve gaye itibariyle nihayet 
müşterek birer milli ve vatanı birer vazife olan 
mesaimizde, bize kolaylıklar göstermek lütfunda 
bulunduğunuzdan dolayı, idare kurulumuz ve 
teşkilatımız adına bilhassa teşekkür ederim.

Saygılarımla.
İlçe Başkanı Dr. Ziya Kaya
Rahmetli Daniş Ekimin Belediye Başkanlığı 

yaptığı süre, bazı kaynaklarda 1949-1950 olarak 
belirtiliyor. Ama, yukarıdaki belge, Daniş Ekimin 

i 1948 yılında da Gemlik Belediye Başkanı 
olduğunu kanıtlıyor.

Yanlışı düzeltiyorum.

Işıkara, ‘Sırada Gemlik nar1’
Türk Kızılay'ı Genel 
Başkan Başdanış 
manı Profesör 
Doktor Ahmet Mete 
Işıkara, 10 yıl sonra 
Türkiye'de her 
şeyin daha farklı 
olacağını söyledi. 
Işıkara açıklamasın
da, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
çalışmalarının öne
mini belirterek; 
"Sayın Başbakanın 
Van depremini 
ardından söylediği 
ne canı gönülden 
katlıyorum. Artık 
yeter. Şu anda 
Van'da gördükleri 
m iz için artık yeter” 
dedi.
Işıkara, yapı dene
tim sisteminin yeni

tüm Türkiye'ye 
teşmil edildiğini, bu 
konuda uyarılarda 
bulunduğunu 
belirterek, 
"Belediyelerdeki 
ruhsat verme sorum 
luluğunun Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı’na aktarıl
ması da bence çok 
olumlu bir yaklaşım.

Dolayısıyla Başba 
kanımızın ifade 
ettiği yapı denetim 
sistemi, Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı'nın olaya 
müdahalesi, Türkiye 
için bir milat olacak. 
Kat mülkiyet 
yasasını da değiş 
terecekler. Çünkü 
on daireli bir apart

manda biri mızıkçılık 
ediyorsa bir şey 
yapa mıyorsunuz.” 
dedi.

ŞIRADA 
GEMLİK VAR 
Işıkara. Van'da 
kısa donemde 7 ve 
üzeri depremin 
tekrar yaşanmaya
cağını savunarak, 
"Van'da o 
mesele bitti.
Sırada Marmara var. 
Gemlik var, Adana 
ve Hatay var.
Türkiye'nin her yeri 
deprem bölgesi.
Başımı şokacağım 
bir ev değil, güvenli 
bir evim olsun 
anlayışına gelmemiz 
lazım. ” dedi.

Çili idim İmi Hinwnii!
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
son dönemde 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞ-KUR) ile birlikte 
kurs sayısını arttırdı. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
“Cilt Bakım Kursu" 
nun yakında başla 
yacağı bildirildi. 
Katılımcıların aldık
ları eğitimler ile elde 
edecekleri beceriler
le meslek sahibi ola
caklarını söyleyen

ilgililer, bu durumda 
yeni istihdamlar 
yaratılmış olacağını 
belirttiler.
Bayanların vazgeçil

mezi plan cilt bakım 
yöntemleri hakkında 
eğitim verecek “Cilt 
Bakım Kursu’na 
katılımın yüksek

olması bekleniyor. 
Bayanların katıla
cağı “Cilt Bakımı 
Kursu” Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
açılacak.
Kursa kayıt olmak 
isteyenlerin
11 Kasım 2011 
Cuma gününden 
itibaren Halitpaşa 
Mahallesi'nde bulu
nan Gemlik
Halk Eğitim Merkezi 
Mudürlüğü'ne şah
sen başvuru yap
maları gerekiyor.

SP’liler hacı adaylarını ziyaret etti
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilâtı 
Hac farzını yerine 
getirecek olan hacı 
adaylarını ziyaret 
ettiler.
Hacca gidecek olan 
Dursun Yiğit ve 
Haşim Çetini 
ziyaret eden Saadet 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen ve il Müfet 
tişi Recep Aygün 
bu kutsal görevi

yerine getirirken 
dualarında kendileri 
ni ve tüm İslam 
alemini unutma

malarını istediler. 
Görevlerini en 
güzel şekilde 
yerine getirip

sağlık ve sıhhat 
içinde gidip döne 
bilmelerini temenni 
ettiler.
Hacı adayları 
Saadet heyetinin 
bu kutsal görev 
öncesi kendilerini 
ziyaret eden 
Saadet heyetine 
teşekkür ederek 
duydukları mem
nuniyeti dile 
getirdiler.

B
 "Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 17/10/2005 tarih ve 

H0773815 numaralı Gümrük Vezne Alındısı zayi olmuştur.
Hükümsüzdür" AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ SAN.VE TIC.A.Ş.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ilçeye kazandırdığı okulu CHP’li meclis üyeleriyle birlikte inceledi

tiller, nyşe-Ziver Kamaş i I ktjğretim Okulu nu gezdi

Görevinden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
görevde bulunduğu 
dönemde Gemlik 
Belediyesi’nin giri 
şimleri ve merhum 
Ziver Karataş’ın 
oğlu Muhittin 
Karataş ile damat
ları Serdar Adnan 
Çetin’in sponsor
luğu ile 26 Şubat 
2011’de temelleri 
atılan Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu bitirilerek 
eğitim ve öğretime 
geçtiğimiz günlerde 
başladı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in yeni okulu 
hayırsever Serdar 
Adnan Çetin ve 
CHP’li Belediye 
Meclis üyeleri ile 
birlikte ezdi, 
projelendirilmesin

den, protokol imza 
törenine, yıkımından 
temel atmasına 
kadar birlikte emek 
verdikleri Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’na hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.
Fatih Mehmet Güler, 
görev yaptığı 
dönemde. Belediye 
olarak eğitim 
hizmetleri içinde 
hep ilk sırada yer 
aldığını belirterek, 
başkan olduktan 
sonra Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nu 
ziyaretinde 5 derslik 
ve 450 öğrencisi 
olan, salonunun ise 
çok amaçlı kul
lanıldığını söyledi. 
Güler, yaptırdıkları 
incelemede binanın 
depreme de daya 
nıksız olduğunu 
gördükten sonra 
yıkılarak yerine 

yenisinin yapılması
na karar verdiklerini 
belirtti.
"O günkü okul 
müdürü ve aile 
birliğinin yıkılacak 
okul yerine 
Kaymakamlık 
anaokulu yapıl
masını istiyordu. 
Veliler, öğretmenler 
ve Belediyenin okul 
yapılmasından 
yana olmasından 
sonra el birliği ile 
proje çalışmalarını 
başlattık" dedi. 
Güler şöyle devam 
etti: "Okulun mimari 
projesini Mimar 
Kenan Çakır, elek
trik projesini 
Mehmet Hamaloğlu, 
Makina statiğini 
Şahin Danış, İnşaat 
Projesini ise Hasan 
Hamaloğlu çizdi. 
Projeler hazırlandık
tan sonra çok sev 
d iğim Bilal Dede, 

bana geldi ve 
Karataş ailesinin 
ölen babaları ile 
anneleri adına oku
lun sponsorluğunu 
da üstenince el bir
liği ile Gemlik’in 
gücünü gördük. 
Özellikle depremin 
acı sonuçlarını mil
letçe yaşadığımız şu 
günlerde deprem 
bölgesinde yer alan 
İlçemizde de özelik
le okul binalarının 
depreme dayanık
lılığı ve emniyeti 
hususuna dikkat 
çekmek isterim.” 
dedi
Bu okulun birlik ve 
beraberliğin eseri 
olduğunu dile 
getiren Güler, 
"Birlikte çıkılan bu 
yolda herkes payına 
düşeni eksiksiz ve 
canı gönülden yapti. 
Görüldüğü gibi bu 
binada herkesin 

katkısı var. Emeği 
geçen herkese 
Gemlik âdına, ama 
özelikle çocuk
larımız adına 
teşekkürü borç bilir
im. Gemlik’imize de 
hayırlı olsun dedi. 
Valilik ile yapılan 
protokolde Ayşe- 
Ziver İlköğretim 
Okulu’nun 2012-13 
eğitim öğretim yılına 
bitirilmesi ön 
aörülüvordu.
Ancak, hayırsever 
Karataş Ailesi, ‘ma 
dem hayır yapı 
yoruz. Ziver 
Dede’nin hatırasına 
bu işi 6 ayda bitire
lim ’ dedi. Bu okulun 
öğrencileri servis 
lerle başka okullara 
taşınıyordu. 
Bu çile bitti.
Ziver Amca’yı bir 
kez daha rahmetle 
anarken, Ayşe 
Teyzeme sağlıklar 

diliyorum. Ve değer
li çocuklarına da 
tekrar teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Gemlik’e bir okul 
daha kazandırıl
masına mutlu
luğunu yaşadığı 
gözlenen Güler, 
hayırsever Serdar 
Adnan Çetin ve CHP 
Belediye Meclis 
Üyeleri, idarecilerle 
birlikte, okulu 
aezerek öğrencilerle 
sohbet ettiler.
Yaklaşık 1;5 milyon 
TL’ye mal olan okul 
687 metrekare alan 
üzerinde 20 derslik, 
10 idari birim, labo
ratuar, kantin, spor 
salonu ve 2 çok 
amaçlı salondan 
oluşuyor.
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Gemlik’in en mo 
dern okullarından 
biri oldu.

MiMliiiilliftlinW
Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bâkanlığı’nın ortak 
projesi olan “Beyaz 
Bayrak” için yaptığı 
başvuru sonucun
da denetimlerde 
Beyaz Bayrak 
almayı hak kazandı. 
Okul Müdürü 
Adnan Uluğ, yap
tığı açıklamada, 
"Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
olarak öğrencileri 
mizin eğitim ve 
öğretimi kadar 
sağlıkları da bizler 
için çok önemli. Bu 
amaç doğrultusun
da okulumuzu

wjwi wro

sağlıklı ve hijyenik 
bir ortam haline 
getirdik. Aynı 
zamanda okulu
muz bu yıl "Mavi 
Gök Yeşil Yaprak " 
projesi kapsamında 
da bayrak ve belge 
ile de tescil 
edilmiştir. Eğitim 
ve öğretim 
konusundaki 

başarımızın yanın
da bu gibi sosyal 
projelerde de 
Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu 
her zaman en 
önlerde olacaktır” 
dedi.
Beyaz Bayrak, 
önümüzdeki gün
lerde düzenlenecek 
törende verilecek.

Özel Aykent 
ilköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Özdilek’te sergi 
açtı. Aykentli 
öğrenciler, Özdilek 
Alışveriş Merke 
zi’ne gelen çocuk
lara sergiyi gezdir
di, yüzlerini boyadı 
ve resim yapma 
tekniklerini 
anlattı. Öğrenciler, 
öğretmenleri ile 
birlikte resim 
yaparak güzel 
bir gün geçirmenin 
tadını çıkararak, 
sergiyi gezenlere 
Aykent’te bir günü 
nasıl geçirdiklerini 
anlattılar.



4 Kasım 2011 Cuma Gemlik Kurfez Sayfa 6

mmao hwiiit Bursa çıkarması
Bursa ve İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyeleri arasın
da Hal’deki gıda 
denetimlerinin 
artırılması ve halkın 
güvenilir gıdaya 
ulaşımının kolay
laştırılması amacıyla 
işbirliğine gidiliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kaynak 
Geliştirme ve İşti
rakler Dairesi 
Başkanı Gülsüm 
Anafarta ve Hal 
Şube Müdürü 
Cevdet Özgür, hal 
mevzuatındaki 
değişiklikler ve 
uygulamalarla ilgili 
olarak İstanbul 
Sebze ve Meyve Hal 
Müdürlüğü’nde 
çeşit!' temaslarda 
bulundu. Kaynak 
Geliştirme ve İşti
rakler Dairesi 
Başkanlığı görevini 
de yürüten İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel

Sekreter Yardımcısı 
Ali Altıntaş, İstanbul 
Hal Müdürlüğü’nde 
hayata geçirdikleri 
uygulamalar hakkın
da bilgi verdi.
Belediye 
Kaynaklarının 
geliştirilerek artırıl
masına yönelik 
ortak çalışmalar 
yapma kararı 
alınırken, görüşmel
erde ağırlıklı olarak 
mevzuat değişiklik
leri ele alındı.
Mevzuattaki değişik

likle birlikte hallerde 
teknolojinin ağırlıklı 
olarak kullanılacağı 
bu nedenle de 
teknolojik yatırım
lara öncelik verilme
si gerektiği belirtildi. 
Teknolojik yatırım
larla birlikte haldeki 
iş ve işlemleri 
hızlanması, denetim 
mekanizmasının 
daha aktif işlemesi 
ve aynı zamanda 
belediyelerin hal 
gelirlerinin de art
ması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile bir 
araya gelen Alman 
ya’nın Ancbah 
Eyalet Valisi Rudolf 
Schwemmbauer, 
Bursa’yı çok güzel 
bulduğunu söyley
erek, “Bursa, canlı, 
yaşayan bir şehir. 
Başarılı çalış
malarınızın 
devamını diliyorum” 
dedi.
Mudanya Beledi 
yesi’nin Alman ya’- 
daki kardeş kenti 
Ancbah’dan gelen 
heyet, Bursa’da 
Büyükşehir 
Belediyesi’ni de 
ziyaret etti.
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe ile tarihi 
belediye binasında 
bir araya gelen 
Ancbah Eyalet Valisi 
Rudolf Schwemm 
bauer, Mudanya 
Belediyesi ile imza

lanan kardeşlik 
protokolünün 15. 
yılı sebebiyle 
Bursa’ya geldiklerini 
anlattı. Bursa’yı çok 
beğendiğini 
söyleyen 
Schwemmbauer, 
“Bursa’yı çok güzel 
buldum. Kardeşliğin 
15. yılı sebebiyle 
buradayız. Ortak 
çalışmaların devam 
etmesini diliyoruz. 
Bursa, yaşayan, 
canlı bir şehir. Çalış
malarınızda başarı 
■arınızın devamını 
diliyorum” dedi. 
Başkan Altepe ise 

konuklarına 
Bursa hakkında 
bilgiler verdi, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentin vizyonuna 
değer katan pro
jelerini anlattı. 
Büyükşehir’de 
Mudanya’nın çok 
önemsendiğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, ilçenin 
Bursa’nın vitrini ve 
güzel bir sahil şeridi 
olduğunu vurgula
yarak, Bursa’ya 
yakışan çalışmaların 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tezgahta lüfer 35 lira
Oğuz GÜN

Bilinçsiz avcılık 
yüzünden lüfer artık 
tezgahlara bile 
gelemiyor. 
Eşsiz tadıyla tüm 
balıkseverlerin 
gözdesi olan lüfer 
balığının nesli tüken
me tehlikesiyle karşı 
karşıya.
Uzmanlar lüfer 
balığının üremesi 
için 20 santimetre
den büyük olması 
gerektiğini belir
tirken, ülkemizdeki 
balıkçıların biraz 
daha fazla para 
kazanmak için yap
tıkları bilinçsiz 
avcılık, lüferi tez
gahlardan silmeye 
başladı.
Gemlikli balık 
satıcılarının tez
gahlarına ise 20 san
timetreden küçük 
olan avlanması 
yasak balıkları 
görüyoruz.
Balıkçıların büyüyüp 
lüfer olmadan 
avladıkları çinekop 
bolca tezgahlarda 6- 
8 lira arasında

satılırken, sadece 
birkaç tezgahta 
bulunan lüferin 
tanesi el yakıyor. 
Lüferler tezgahta 35 
liradan satılıyor.

DENETİMILER 
EKSİK
Balık ve benzeri 
ürünlerinin yakalan
ma ve satışlarını 
denetleyen Gıda ve 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Su Ürünleri 
Müdürlükleri'nin 
denetimlerini 
arttırması gerekiyor. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlikli balıkçıları 
uyaran Su Ürünleri 
Müdürlüğü yetkili 

leri, tezgahlarda 20 
santimetreden küçük 
balık satmamaları 
konusunda uyardı. 
Balık satıcıları ise 
denetimlerin 
halden başlamasını 
isteyerek, 
"Halde tanesi 35 
liraya satılan lüfere 
tezgahta alıcı bula
mazken, halden kilo
sunu beş liraya 
aldıkları çinekopa 
alıcıyı gayet kolay 
buluyoruz.
Bize değil, çinekopu 
lüfer olmadan 
avlayan tekne sahip
lerine ceza versinler 
Biz, sadece Hal de 
hangi balık uygunsa 
onu alıp satıyoruz." '

dediler.

SUÇ BALIK 
YAKALAYAN DA 
Denetlemelerde 
sadece balık 
satıcılarına ceza 
kesilirken, çinekop 
daha ı’üfer oı’maaan 
avlayan balıkçı 
teknelerinde dene
timsizlik sürüyor. 
Çinekop avladıkça 
denizdeki lüfer 

sayısı her geçen gün 
azalıyor.
Böylelikle lüferin 
tanesi 35 liraya 
kadar çıkıyor. 
Bu teknelerin kaçak 
avcılık, trol ile avlan
ma ve dip ağlarını 
arttırması da balığın 
azalmasındaki en 
büyük neden.
Uzmanlar böyle 
devam ederse bir yıl 
sonra lüferin bölge 

denizlerimizden 
tamamen 
silinebileceği 
konusunda uyarıda 
bulunuyorlar.
Alım gücü her geçen 
gün düşen vatan
daşın, kilosu 
6 ila 8 lira arası 
değişen çinekopu 
bile almakta zor
lanırken, lüferi nasıl 
alacakları ise merak 
konusu.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
Gemlik’te ikamet eden 

Genel Muhasebe 
bilgisine sahip, 
Zirve programı 

kullanabilen eleman 
aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

BATI NAKLİYfiT LOI. LTD.ŞTİ.
Gemlik Sanayi Sitesi 

C Blok No : 26 GEMLİK 
Tel : 524 71 95

M Wt İlli Mm MİM! ti
Spora destek veren 
Belediye Başkanvekiii 
Refik Yılmaz’a bir 
teşekkür plaketi de 
Gemlik DOJO Karate 
Spor Kulübü 
Deneği’nden geldi. 
Kulüp Başkanı ve 
Karate Hocası 
Gökhan Özler, dernek 
çatısı altında spor 
yapan öğrencilerine 
yaptığı malzeme 
desteği nedeniyle 
Belediye 
Başkanvekiii Refik 

Yılmaz’a teşekkür 
ederek plaket verdi. 
Karate s poru yapıl
masında kullanılan

tüm spor malzeme 
lerinin verilmesini 
sağlayan Başkanve 
kili Yılmaz, amaçla 
rının Gemlik’te spor 
yapmak isteyen tüm 

gençlere destek 
olduğunu söyledi. 
Spor yapan her 
gencin topluma ve 
milletine faydalı birer 
kişi olacaklarının da 

altını çizen Yılmaz, 
ilçede başlattıkları 
spor alanları yapma 
seferberliğiyle biraz 
olsun katkıda bulun
maya çalıştıklarını 
söyledi.
Sporun her 
branşında faaliyet 
gösteren kulüpleri 
mize yapılan 
yardımlarla Gemlik’in 
adını sporda da 
duyurmak istedikleri
ni söyleyen Başkan 
vekili Yılmaz, 
spora ve sporcuya 
yaptıkları desteğin de 
her zaman süreceğini 
belirtti.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜ1_£R ASIANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2+1 4. kat sahibinden 
satılık daire

0 538 322 70 73

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

■ i
TEMA Vakfı tarafından başlatılan.
“Sûyunu Boşa Harcama’ 
kampanyasına su tüketiminin

OFÖBIEB ABANIYOR

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel: 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Ast. Nak.

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: O 224 514 50 80

ıı

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER'S

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEM AN ARANIYOR
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel :513 24 74 Fax: 51410 21

MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Emekliye bir şok daha!
Hükümet, yaklaşık 
2 milyon emekliyi 
ilgilendiren intibak 
düzenlemesi için 
2012 yılı 
bütçesinde ek 
ödenek ayırdı. 
Ancak emekli 
umduğunu bula
madı düzenleme 
2013 yılına kaldı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, bu 
ödemenin yapıla
bilmesi için tek tek 
dosya bazında 
çalışma yapılması 
gerektiğini 
belirterek, milyon
larca kişiyi 
ilgilendiren intibak 
ödemesi için 2012 
sonunda hazır hale 
gelebileceklerini 
açıkladı.

ASIL SORUN 
ÇOK PRİM 
ÖDEYENLERDE 
Çelik, intibak 
düzenlemesiyle 
ilgili çalışmaların 
bayramdan sonra 
tamamlanacağını 
belirtti. “Şuanda

TWiltr sevindi, memur üzülecek
Hükümetin 
sigaraya yaptığı 
ÖTV artışının bir 
kısmını geri 
almasının perde 
arkası netleşti. 
Tütün ürünlerindeki 
ÖTV zammının 
2012 sonuna kadar 
yüzde 69'dan yüzde

teknik düzeyde 
çalışma yapılıyor” 
diyen Çelik, 
intibakın kamu 
oyunda emeklilerin 
tümü için zam 
olarak algılandığını 
söyledi. “Oysa 
intibak, bu değil. 
Eşit şart ve sürel
erde çalışıp, farklı 
emekli maaşı alan
ların bu farkını 
gidermektir” dedi. 
2000 yılı öncesi 
SSK emeklileri ile 
2000 yılı sonrası 
emekliler arasında 
bu farkın olduğunu 
anımsatan Çelik, “3 
bin 600 gün çalışan 
bir adam 1980’de 
emeklilikte ne alı 
yorsa 2000’de

65'e çekilmesinde 
memura gelecek yıl 
verilecek zammın 
etkili olduğu ortaya 
çıktı.
Maliye Bakanlığı'n 
dan edinilen bil
gilere göre tütün ve 
tütün mamullerine 
yapılan zam geri 

emekli olan da onu 
almalı. Zamlarla 
taban aylığı yük
seltmişiz.
Dolayısıyla 5 bin 
gün prim ödeyen 
ile 9 bin gün prim 
ödeyen arasındaki 
fark 30 liraya inmiş. 
İşte intibak, 
buradaki dengesiz
likleri gidermektir” 
diye konuştu.
Asıl problemin 3 
bin 600 gün ya da 5 
bin gün çalışanlar
da olmadığını 
tekrarlayan Çelik, 
“Onlar düşük 
sürede çalışıp, 
erken emekli 
olmuşlar. Adam 9 
bin gün çalışmış 
ama 5 bin aün 

alınmasa idi enflas 
yon üzerindeki et 
kişi yüzde 1,8 puan 
olacaktı.
Habere göre bu da 
memurlara verile
cek zamda 
hükümetin elini 
zayıflatacaktı. 
Zammın bir kıs

çalışanla aynı 
maaşı alıyor. Bu 
eksiklikleri giderm
eye yönelik çok 
teknik bir çalışma 
yapıyoruz” diye 
konuştu.

2012 SONU HAZIR 
OLURUZ 
İntibak ile ilgili 
yasal düzenle
menin 2012 başın
da yapılabileceğini 
anlatan Çelik, 
“Ancak biz 2012 
sonunda hazır hale 
gelebiliriz. Çünkü 
bu dosya bazlı bir 
sistem. Tek tek 
dosya bazında 
çalışma yapmamız 
gerekiyor. Bunu da 
ancak 2012 sonuna 
bitirebiliriz” dedi. 
Çelik, hükümetin 
kademeli intibak 
sözü verdiğini 
anımsatarak, 
“Hükümetin kararı 
defaten devreye 
girebilir. Bu farkları 
bir kereye mahsus 
ya da kademeli 
olarak da ödeye 
biliriz” dedi.

mının geri alınması 
ile birlikte enflas 
yon üzerindeki etki 
0,9 puanla sınırlı 
kaldı. Bu da hem 
2011 hem de 2012 
enflasyon hedef 
erinin daha da art
masının önüne 
geçti

Enflasyonda 
9 yılın rekoru

Enflasyon Ekim 
ayında enflasyon 
TÜFE'de yüzde 
3.27, ÜFE'de yüzde 
1.60 arttı.
Enflasyon aylık 
bazda 2002 
Ekim'inden beri en 
yüksek düzeye 
çıktı.
Ekim ayı enflas 
yonu oldukça 
yüksek geldi. 
TÜİK'in verilerine 
göre enflasyon 
TÜFE'de yüzde

I KA$€D€ BfKLfMfK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NÖBETÇİ ECZANE

4 Kasım 2011 Cuma 
Özlem eczanesi

3.27, ÜFE'de yüzde 
1.60 arttı. CNBC-e 
anketinde TÜFE’de 
yüzde 2.78, ÜFE'de 
yüzde 1.66 artış 
bekleniyordu.
Enflasyon böylece 
aylık bazda 2002 
Ekim'den beri en 
yüksek düzeye 
çıkmış oldu.
Ekim ayı itibariyle 
yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 
7,66, ÜFE'de yüzde 
11,48 oldu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. ■ 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)R METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

n . DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

□

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ,Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 33

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSK) 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185D Akcan Petrol

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Kurfez
■■Elmasım

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4109 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHIİIIİIUIIIÎİIİİİ

■ SİMM
■nuı

IWU.M.I»»
■BfflGBtli

H4NÎJS
Rtmswi 

(Tel:5l3 33 2I|

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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51 GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ

GÖZ doktori Op. ör. Özgür İLİĞİ 
KULAKBURUHB06AZIKBB):0p.Dr.ErliilATACAN

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

GOLDSTAR RESTAURANT
___ Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

Izgara - Tava ■ Buğulama - Kaygana Balık 
Köfte - Piliç Şiş - Pirzola ■ Kanat - Şinitzel 

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma - 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri 

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamlcjiye Mah. Kumsal 5ok. No:3

Hm
k.1



4 YAŞ ÖZERİ RENflULTLflRfl 
AVANTAJLI FİYATLAR!

www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

H
Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenli Çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

IUIAİQ nnroı r-rı Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9UÇKARDEŞLER OTOMOTİV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA

II ÖMliBlİ Willa İM
Önceki gece, gıda zehirlenmesi 
belirtileri gösteren 13 küçük 
öğrenci Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne başvurdu. Şehit 
Ethem İlköğretim Okulu 1/D 
sınıfı öğrencilerin veli gününde 
bir velinin getirdiği poğaçaları 
yemesi sonucu zehirlendiği 
sanılıyor. Hastanede tedavileri 
yapılan 12 öğrenci sabah tabur
cu edildi. Kaymakamlık olayla 
ilgili soruşturma başlattı.
Haberi sayfa 2’de

YAĞ DEĞİŞİMİ

TL

RENAULT

Polis Öteki Kitapevini bastı

9 hin fcltaha el kondu
Gemlik Polisi, dün İstiklal Cadde 
si’ndeki Öteki Kitapevi ile Küçük 
Kumla’daki deposundaki 9 bine 
yakın kitaba el koydu. Kitapların 
bandrolsüz, ve kaçak baskı 
olduğu sanılıyor. Toplanan kita
pların Kültür Bakanhgı’na gönderi 
leceği belirtilirken, kitap evi 
sahipi Hasan Gül gözaltına alnıdı.

[MaliiWWiirmiiitiii
Kurban Bayramı nede 
niyle Kaymakamımız 
Bilal Çelik tarafından 
bayram mesajı yayınlan 
dı. Çelik, mesajta şunları 
söyledi: "Toplumsal 
yaşantımızda dostluğun, 
sevginin, barışın, huzu
run, yardımlaşmanın 
gelişmesine ciddi kat 
kılar sağlayan bir bayra
ma daha ulaşmanın 
sevincini coşkusunu 
hep birlikte yaşıyoruz. 
Bu duygu ve düşünce 
lerle halkımızın ve mesai 
arkadaşlarımızın Kurban

Bayramını en içten dilek 
terimle kutlar, huzur, 
barış, mailli birlik ve 
beraberlik duygularıyla 
kutlamalarını, her şeyin 
gönüllerince olmasını, 
bayramı aileleriyle birlik
te sağlık ve mutluluk 
içerisinde geçirmelerini 
temenni eder sevgi ve 
saygılarımı sunarım." 
öte yandan, resim 
bayramlaşmanın bayra
mının birinci günü saat 
U.oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacağı bildirildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kurban Bayramından sonra Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma toplantılara yapılacak 

Ma’yı ölümünün 73.yılmda 
ulusça minnetle anacağız

Gıda zehirlenmeleri
önceki gece, Şehit Ethem İlköğretim 

Okulu’nun minik 13 öğrencisi, gıda 
zehirlenmesinden hastanelik oldular.

Buna neden, dışarıda satılan bir gıda 
maddesinin okuldaki küçük öğrencilere 
yedirilmesi.

Dışarıda satılan derken, okul dışındaki bir 
pastahaneden söz ediyorum.

Yasalarımıza göre, her çeşit gıda imalatı 
izne tabidir.

Gıda üretimi yapacak olan kuruluşlar 
Tanm ve Hayvancılık Bakanlığından "Gıda 
Üretim izni” almak zorundadır.

Ama yüzlerce imalathanede bu izin yok
tur. Yapılan denetimler ise yetersizdir.

Devamı sayfa 4’de

Türkiye Cumhuri 
yeti Devletinin 
kurucusu, ulu ön 
der Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ölümünün 
73. yılında saygı ve 
minnetle anacağız. 
10 Kasım 2011 saba 
hı saat 08.55'de 
Atatürk Anıtı’na çe 
lenklerinin sunul
masının ardından, 
Ulu önderi kaybet
tiğimiz saat olan 
09.05'de, bayrağı 
mız göndere çekilip 
yarıya indirilecek. 
Daha sonra, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okunacak.

ANMA PROGRAMI 
Atatürk Anıtı'ndaki 
törenin ardından 
Manastır Kültür 
Merkezi'nde Gemlik 
Kız Teknik ve Mes 
lek Lisesi tarafın
dan hazırlanan 

anma programı 
başlayacak. Prog 
ramda saygı duru 
şu ve Atatürk'ü 
tanıtan konuşmalar 
yapılacak. ' 
Atatürk şiirleri oku
nacak, anaokulu 
öğrencileri şiirler 
okuyacak.
“Her Yönüyle Ata 
türk” ve ''Veda Ta 
dında Atatürk'e Bir 
Bakış" adlı prog 
ramlar sunulduktan 
öğrenci Korosu 
tarafından hazır
lanan Atatürk’ün 
sevdiği şarkıları 
seslendirilecek.

Tolas- 
Olin Edirne 

karşılaşması 
bugün 

Gemlik’te
Beko Basket Liği 
karşılaşmalarında 
bugün ilçemiz 
Atatürk Kapalı 
Spor Salonu’nda 
Tofaş -Olin Edirne 
ise saat 17.30’da 
karşılayacak.
Karşılaşmanın 10 
liradan satılan 
biletlerin tüm 
geliri Van depre 
mine yardım ola 
rak gönderilecek.

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Of... Puf... Yetti gari...
İç açıcı düşüncelerle sözcükleri bir 

araya getirmek ve yazıyı tamamlamak 
zor zanaat Hukuk mu?

Siyaset mi?
Dış politika mı?
Tarım mı?
Eğitim mi?
Neresinden tutsan sorun diz boyu...
İyi şeyler oluyor da yazmıyor muyuz?
Ekonomi bir ileri iki geri...
Esnaf kan ağlıyor.
Sanayici debeleniyor.
Elihdekilerle büyümeye çabalıyor.
Zincir kopuk...
Halka kırık...
Makas sürekli açılıyor...
Ülke nüfusu 72 milyon.
Yüzde yirmisi 16 milyon.
Ulusal gelirin yüzde 80’ini kontrol edi 

yorlar.
Geri kalan 64 milyon insan yüzde 20’lik 

payla idare ediyor.
Doğal olarak edemiyor...
Birbirini yiyor...
Gerilim...
Şiddet...
Sıkıntı;.’
Memur iki yakasını bir araya getiremi 

yor.
Emeklinin halini hiç sorma..;
İşçi çalışacak iş bulamıyor.
Kamu İktisadi Kuruluşları satıla sat ila 

bitti...
Özel sektör gününü kurtarıyor.
Sahi...
Kamu İktisadi kuruluşları satıldı...
Oradan gelen gelirler ne oldu?
Uçtu mu?
Buhar mı oldu?
Borçlarımızı ödeyemedi mi?
Ülke ekonomisine katkıları hala sürü 

yor mu?
İstihdam, vergi falan...
Yoksa fabrikaları alanlar başka 

hesapların mı peşinde?
Ne kötü değil mi?
Ekonomiyi kurtaracağım düşüncesiyle 

yola çıkacaksın...
Elinde avucunda ne varsa satacaksın...
Ama ne borcu ödeyeceksin...
Ne de geçimini sağlayabileceksin...
Kötü niyet...
Suiistimal...
Peş keş...
Yönetim biçimi oldu...
İliklerimize İşledi.
Toplumsal deformasyon...
Ülke için için oyuluyor.
Avrupah hesap görmek, defter dürmek 

için yola koyuluyor.
Ne diyeyim bilmem ki?
Karamsarlık mı?
Umut mu?
Ahhhh.. Ahh...
Offff. Of...

Şehir Ethem 
İlköğretim 
Okulu’nda öğrenim 
gören 13 öğrenci 
önceki gün bir 
velinin okula 
getirdiği poğaçaları 
yedikten sonra has
tanelik oldu.
Olay, Perşembe 
günü öğleden 
sonra meydana 
geldi.
Okulda düzenlenen 
1/D sınıfının veli 
gününe gelen veli, 
çevrede bulunan 
bir pastahaneden 
aldığı poğaçaları 
okulda çocuklara 
dağıttı.
Okul çıkışı evlerine 
giden çocuklarda, 
geç saatlerde karın 
ağrıları ve mide 
bulantısı başlayın
ca, veliler çocuk
larını Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’ne götürmeye 
başladı.
Acil Servis’te göze
tim altına alınan

a

Gemlik Körfez Haber Merkezi

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

TESLİM EDİLİR 

GÜLER 4LJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
_________ Tel : (0.224) 513 96 83F8X: 513 35 95

Gemlik Ticaret 
Borsası, Kurban 
Bayramı öncesi 500 
öğrenciyi sevindirdi. 
TOBB’den gönde 
rilen 20 bin lira ile 
muhtaç çocuklara, 
ayakkabı, palto, 
gömlek çorap gibi

r.

küçük öğrencilere 
serum takıldı.

CİDDİ BİR 
DURUM YOK
Gece, hastaneye 13 
öğrenci getirilerek 
kontrol altında 
tutulmaya başlandı. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimliğinden 
aldığımız bilgilere 
göre, hastanede 
sabaha kadar 12 

giysiler alan 
Gemlik Ticaret 
Borsası, dün 
bu giysileri öğren
cilere dağıttı.
Yardım paketlerini 
alan Çınar İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri Ticaret Borsası 
yöneticilerine teşek » 
kür ettiler. 

öğrenci kontrol 
altında tutuldu. 
Sabah ise taburcu 
edildiler, 
öğrencilerin gıda 
zehirlenmesinden 
tedavi gördükleri 
belirtildi.
Öğrencilerinin gıda 
zehirlenmesinden 
hastaneye 
kaldırıldığını öğre
nen Şehit Ethem 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tüm 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Ticaret 
Borsalarına her yıl 
40 bin lira yardım 
ödeneği gönderiyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
okulların açıldığı 
dönemde 20 bin

Pusman çocuklarla 
birlikte hastanede 
sabahladı.
Kaymakamlık olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
gıda denetim ekip
leri, poğaçanın 
satıldığı işyerinde 
kontrol yapıp, 
örnekler alarak 
laboratuvara 
gönderdikleri 
öğrenildi.

liralık eğitim 
yardımı yapmıştı. 
TOBB ayrıca 
ramazan ayında 
muhtaç ailelere 
gıda yardımı 
yapılması için 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Ticaret 
Borsalarına da 
para gönderiyor.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İçme suyu anıma tesisinde klor sızınlısı YazıYORUM

Bursa'da Büyük 
şehir Belediyesine 
ait Dobruca İçme 
Suyu Arıtma 
Tesisinin iletim hat
tında klor sızıntısı 
meydana geldi. 
Zehirlenen 8 görevli 
hastanede tedavi 
altına alınırken, özel 
giysili NBC uzman
ları tesise girerek 
vanaları kapattı. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetin Avcı ise, içme 
suyunun şebekeye 
verilmesi konusun
da herhangi bir

BsiiiagörevlisininıhıiImMıııtılıiı
Bursa'da bir banka 
görevlisinin de 
aralarında bulun
duğu 5 kişilik dolan 
dincilik şebekesinin, 
özel bir yazılımla 
kimlik bilgilerini 
değiştirip başkaları 
adına kredi çektiği 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre 
daha önce "dolan 
dincilik ve hırsızlık" 
suçlarından ceza
evinde yatan Tolga I. 
ile Mehmet Ç., kendi 
lerine Bursa'da bir iş 
yeri açtı. Burada bir 
bankanın Güney 
Marmara saha görev 
lisi olan İsmail A. ile 
2 yıl önce tanışan 
Mehmet Ç., akıl 
almaz planını arka 
daşı ile paylaştı.
Mehmet Ç., İsmail 
A.'dan bazı vatan
daşların kimlik bilgi
lerini, ikametgah 
adreslerini ve kredi 
kartı bilgilerini 
almasını istedi. 
Bunun üzerinde 
bankanın saha 
görevlisi olan İsmail

sıkıntı yaşanmaya
cağını söyledi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğüne 
ait Doburca İçme 
Suyu Arıtma 
Tesislerinde bu

A., bankanın siste
minden vatandaşla 
rın kimlik bilgileriyle 
kamu kurum ve 
kuruluşları ve özel 
kurumlarda çalışan 
vatandaşların maaş 
bordrosunu Mehmet 
Ç. ve Tolga İ.'ye 
getirmeye başladı. 
Örgüt elemanları, 
elde edilen bilgileri 
kendilerine ait bil
gisayara yükledi. 
Özel bir yazılım saye 
sinde bilgisayardaki 
yazıcıdan başkaları
na ait kimlik çıkara 
rak üzerine kendi 
resimlerini yapıştı 
ran şebeke eleman
ları, İsmail A.'nın 
görevli olduğu 
bankadan başkala 
rımn adına kredi 
çekmeye başladı. 
Bankanın 8 ayrı 

sabah saat 09.30 
sıralarında klorun 
tanklara verildiği 
oda ile su havuzu 
arasındaki iletim 
hattında meydana 
gelen çatlak sebe
biyle gaz sızması 
yaşandı. 100 per
sonelin görev yap

şubesinden 120 bin 
TL kredi çeken şebe 
ke üyeleri, kredilerin 
ilk taksitini ise 
dikkat çekmemek 
için yine bankanın 
verdiği kredi kart
larından ödedi.
ASIL VURGUN 
BAYRAMDA 
OLACAKTI 
Bankadan çekilen 
kredi miktarlarını 
artırmak isteyen 
şebeke elemanları, 
diğer arkadaşları 
Mesut Ç.'den kendi
lerine lojistik destek 
sağlamasını istedi. 
Bunun üzerine 
şebeke elemanları, 
bankaların bayram 
kredilerinden yarar
lanmak için çok 
sayıda kimlik çıkar
maya başladı. 
Kimliğin sahte 

tığı tesiste, havaya 
karışan klor gazın
dan 8 kişi zehirlendi. 
Zehirlenen görevliler 
tesislere sevk edilen 
112 Acil Servis 
ambulanslarıyla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
bölgeye 
NBC uzmanı, itfaiye 
ve sivil savunma 
ekipleri geldi. Özel 
giysileriyle tesise 
giren görevliler, 
vanaları kapatarak 
sızmayı önledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.rnilliyet/blog/özcan vural 

İlk ona (10) bak!....

olduğunun anlaşıl
maması için de kim
liğe soğuk mühür 
vuran şebeke, asıl 
vurgunu bayramda 
yapmak istedi. 
Ancak elemanların 
oyunu banka 
sayesinde bozuldu. 
Bankada çalışan bir 
görevli, bankaya 
gelen bir müşteriyi 
arayarak çekmek 
istediği kredide bir 
sıkıntı olup 
olmadığını sordu. 
Bankadan kredi 
çekmediğini 
söyleyen müşteri, 
ertesi gün bankaya 
gelerek kendisini 
arayan yetkili ile 
görüştü. Bir aksilik 
olduğunu anlayan 
banka görevlisi, 
güvenlik kamer
alarını incelediğinde 
kredi çeken kişinin 
müşterisi değil, bir 
başkası olduğunu 
anladı. Bunun üzer
ine banka, polis ile 
irtibata geçerek 
şebeke elemanları 
nın tezgahını bozdu.

Masaj salonuna fuhuş baskım

Hürriyet Gazetesinde Kendilerine “4 Yüz’’ 
diyen dört köşe yazarı, Time Dergisine 
özenerek, Türkiye’nin en etkili “Top 10” 
kişisini seçmişler!...

Bir zamanlar basının “Amiral Gemisi” 
olan, şimdilerde aynen “AKP Gemisi” 
haline dönüşen Hürriyette bu yıl toplumu 
etkileyen 10 ismi açıkladılar.

İçlerinde Kemal Derviş’ten- Türkler, 1 
Milyon Ermeni ve 30 bin Kürdü kestiler 
diyen Orhan Pamuk’a, Yıllardır Amerika’da 
çan sesi altında ve CIA korumasında yaşa
mayı tercih eden cemaat liderinden- yıl
lardır bölücü örgütün sesi olmuş Leyla 
Zana’ya,

Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’dan-

Bebek katili cani Öcalan’a kadar çok sayı
da ismi parlatıp durdular.

Dünyanın hiçbir demokratik devletinde, o 
ülkenin 40 bin canını almış ve adil bir 
yargılanma sonucu, ömür boyu ağır-, 4 
(aştırılmış hapse mahkum edilmiş bir 
caninin reklamı, o ülkenin gazetelerinde 
yapılamaz.
“4 Yüz” adındaki bu kişiler, Amerika’da 

Usame Bin Ladin’in olumlu reklamını yap
maya kalkan gazetecinin kendisini nerede 
bulacağını bilmezler mi?...

Dünyanın hiçbir Lâik ve Demokratik bir 
ülkesinde yurtdışında yaşayıp, milyarlarca 
dolar servetin üstünde oturan ve rejim düş
manı olan bir kişinin olumlu reklamını 
yapamazsınız.

Herkes haddini ve kendini bilecek, elinde
ki gücü milleti ayrıştırmak ve milletin sinir
lerini bozmak için kullanmayacak.

Başbakan Erdoğan’ın yanında, Menemen 
testisi gibi dizilip, “falakaya yatırılacak 
cemaat talebesi” gibi tir-tir titreyerek emir 
bekleyen ve patronundan fırça yiyenlerin, 
Türk Milletinden utanmaları yok mudur?..

Yoksa bu yaptıklarının unutulacağını mı 
zannediyorlar?

Kimse boşuna umutlanmasın. Halkım, bu 
zor günlerde kimin ne yaptığı, nasıl 
davrandığı, mangalda kül bırakmayanları” 
birer birer tarihin sayfalarına kaydetmekte
dir.

İkide bir Kandile, çıyan yuvasına gidip 
binlerce Türk gencinin canını alan eşkıya 
ile ceviz ağacının altında sohbet edip bu 
katilleri “demokrasi kahramanı” diye parlat
tıkları ve bu eşkıyaları, cahil gençlere “öze
nilecek birer kişi” olarak tanıtmaları yet
mezmiş gibi, şimdi de bölücü örgüt liderini 
sürekli gündemde tutmaya başladılar...

Bir basın mensubu, ülkesinin gerçeklerine 
bu kadar karşı olabilir mi?..

Üç kuruş fazla almak için insan bu kadar 
küçülebilir mi ?..

Dış basını taklit etme gayreti içinde, 
Ülke gerçeklerinden bihaber durarak, ikti

dara yağcılık yaparak köşeleri kullan
malarını acı ve ibretle izliyorum...

Bursa'da bir masaj 
salonuna baskın 
düzenleyen polis, iş 
yeri sahibi çifti 
"fuhuş yaptırmak" 
suçundan gözaltına 
aldı.
Edinilen bilgiye 

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahalle 
si'ndeki bir masaj 
salonunda fuhuş 
yaptırıldığı ihbarını 
alan Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 

Büro Amirliği ekip
leri, iş yerini takibe 
aldı. İş yerine birkaç 
kişinin girdiğini 
gören ekipler 
harekete geçti. 
Masaj salonuna 
gelen müşterilerden

fuhuş için 100 TL 
aldıkları iddia edilen 
B.B. (41) ve erkek 
arkadaşı Ş.G. ile 
fuhuş yaptıkları 
tespit edilen 2 kadın 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

Gemlik Körfez MnNW.gemllkkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış

Gıda

bitil, lâOiiBatolıiılntelf
CHP Bursa 22. - 23. Dönem Milletvekili Kemal Demirel, düzenlediği basın toplantısında, görevi 
sırasında Gemlik7n Doğal Afet Bölgesi ilan edilmesini istediği ancak kabul edilmediğini söyleye 
rek, “Gemlik'e depreme karşı önlem konusunda ayrıcalık tanınmalıdır." dedi. CHPTı Necdet 
Ersoy ise, Gemlik’in alüvyonlu bölgelerden sağlam bölgelere taşınması gerektiğini, zeytinlikler
le kaplı olan ilçede Zeytin Ağacını Koruma Yasanı’nın buna engel olduğunu söyledi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

zehirlenmeleri....
Geçtiğimiz yıl anımsanacağı gibi, 

bir düğünde yenen yaş pastadan 
bulunan koli basili nedeniyle 300 kişi 
hastanelik olmuştu.

Çınar İlköğretim Okulu’nda okuyan 
bi rinci sınıftaki bir öğrencimiz ise 
gıda zehirlenmesinden ölmüştü.

Gıda zehirlenmelerinden toplu ölüm 
ler söz konusu olabilir.

Onun için bozuk gıdalardan uzak 
durmak gerekir.

Bir de en önemlisi gıdaların yapıldı 
ğı ortamın sağlık kurallarına uygun 
olması gerekir.

Bunun için gıda imalatçılarının ima 
lat yapacağı her ürün için izin alması 
zorunludur.

Bizdeki uygulamalarda, gıda mad
desi üretip, satacak kişiler, önce yer
lerini tutuyor.

Vergi dairesine bir dilekçe vererek, 
işyeri açtığını duyuruyor.

Yapılan yoklamadan sonra bu şa 
hıslara bir vergi numarası veriliyor.

O şahıs, hemen üretime başlıyor.
Ne Belediyeden çalışma ruhsatı ah 

nıyor, ne de Tarım ve Hayvancılık Ba 
kanlığı’ndan “Üretim İzni”.

Böyle olunca, denetim imkanı da 
olmuyor.

Okul kantinlerinde, tost gibi gıdalar, 
döner, yağda kızarmış jips türü gıda 
lar ile cola türü içeceklerin satışı ya 
saklandı.

Bunun üzerine okulların çevresi, 
dönere i ve pastanelerle doldu.

Bakkal dükkanında bile döner satıl
maya başlandı.

Kırtasiyecilerde tost yapılıyor.
Şehit Ethem İlköğretim Okul’ndaki 

gıda zehirlenmesi, bir velinin dışarıda
ki bir pastaneden aldığı poğaçalardaki 
yumurtanın bozulmuş olabileceğinden 
üzerinde duruluyor.

Bunun için o işyeri denetim altına 
ahdi.

Poğaça örnekleri alınıp incelemeye 
gönderildi.

Örnekler bozuk çıkarsa, o gıdayı 
üretenler hakkında dava açılacak.

Ama, ya çocuklar ölseydi.
Bunlar olmayacak şeyler değil. 
Bir yıl önce örneğini yaşadık. 
Ama, o çocuğun öldüğü ile kalındı. 
O gıdayı üretenler, çocuğun ölü 

müne neden olanlar dışarıda, belki de 
davaları tutuksuz sürüyor. Kimbilir 
dava daha kaç yıl sürer.

Yani giden gittiği ile kalıyor.
Adalet geç geliyor.
İlçemizde, merdiven altı diye tabir 

edilen bir çok işyeri var.
Sokaklarda satılan tatlılar, çiğ köfte 

ler, tavuk dönerler, ne kadar hijyenik 
ortamda üretiliyor.

Denetim şart.
Yasaların yeniden düzenlenmesi 

şart.
Yoksa çok kurbanlar veririz.

22. ve 23. dönem 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel milletvekili 
iken yaptığı deprem 
ile ilgili çalışmaları 
anlatırken, Doğal 
Afetler Bakanlığının 
kurulmasını istedi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısında 
konuşan Kemal 
Demirel, şunları 
şöyledi:
“Kendi dönemizde 
deprem ile ilgili yap
tığımız çalışmalarda 
ilk önce Bayındırlık 
ve Iskan Bakanlığı 
na daha sonra da 
Meclis Başkanlığı'na 
deprem felaketi ile 
ilgili soru önergeleri 
sunmuş ve 1999 
depremi sonrasında 
yapılan çalışmaları 
öğrenmek istemiş 
tik. Aldığımız cevap- 
da belirtilen 
Gemlik’in pilot bölge 
oldu ğu, 1999-2005 
yılları arasında 
düzenli olarak 
TÜBİTAK tarafından 
25 noktada Rodon 
gazı ölçümleri 
yapıldığı, Yıldız 
Teknik Üniversite- 
si'nin yer kabuğu 
hareketlerini 
araştırdığı ve yine 
TÜBİTAK tarafından 
bölgede su sıcaklığı 
ölçümlerinin devam 
ettiği, şeklinde idi. 
Ülkemizde halen

deprem olduğu 
anda ne yapacağı 
mızı bilmiyoruz. 
Tam anlamıyla bir 
kordinasyon ve 
organizasyon eksik
liği var.

DEPREM VE 
DOĞAL AFETLER 
BAKANLIĞI 
KURULMALI 
Bunun yanında 
oluşan sorunlarda 
ve kaynak ayrılma 
sında muhatap 
bakanlık belli değil. 
Bu bağlamda, bura
da Başbakanımıza 
ve Büyük Millet 
Meclisi'mize Deprem 
ve Doğal Afet Bakan 
lığı kurulması 
yönünde çağrıda 
bulunuyorum. 
Ülkemizde bulunan 
binaların %67'si 
kaçak yapılardır ve 
birçoğu kendi 
kendine yıkılabile
cek durumdadır. 
İmar kanunun 39. 
maddesine göre 
kendi kendine yıkıla
bilecek binalar 
devlet tarafından 
yıkılmak zorundadır. 
Türkiye'nin tamamı 
deprem bölgesi 
olmakla beraber 
Gemlik bu listenin 
başında yer almak
tadır. Bu nedenle 
Gemlik'e depreme 
karşı önlem 
konusunda ayrıcalık 
tanınmalıdır.
Gemlik 2004 yılında 
pilot bölge ilan

edildikten sonra 
yapılan çalışmaların 
neredeyse tamamı 
kesilmiştir.
2008 yılında Bayın 
dırh ve Iskan Bakan 

lığı'na Gemlik’in afet 
bölgesi ilan edilmesi 
için bir soru önerge
si vermiş ve ilçenin 
gerekli kriterlere 
uygun olmadığı 
cevabını almıştım. 
Bayramdan sonra 
Başbakanımıza ve 
Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu' 
na Deprem ve Doğal 
Afet Bakanlığı kurul
ması ile ilgili bizzat 
mektup gönderece 
ğim ve cevabını siz 
lerle paylaşacağım. 
Artık, bu acılar 
yaşanmasın. 
Halkımız için 
çalışmaya devam 
ediyorum. 
Milletvekilliği göre
vim sona ermiş ola
bilir, fakat görüyor
sunuz ki rozetim 
göğsümde duruyor. 
Bu rozeti benim 
göğsüme halk taktı 
ve ben her zaman 
halkım için çalış
maya devam ede
ceğim. ” dedi.

FAY HATTININ 
ÜZERİNDE 
297 \DET 
BİNA
BULUNUYOR 
Öte yandan, basın 
toplantısında söz 
alan CHP Belediye 
Meclisi grup

sözcüsü ve 
CHP’lilerin seçtiği 
Belediye 
Başkanvekili 
Necdet Yılmaz da 
şunları söyledi:

“Geçtiğimi^ 
günlerdeki İlçe 

Belediye Meclis 
Toplantısı'nın pro
gramının yoğun 
olması nedeniyle, 
sîzlerle paylaşama 
dığım bir konuyu 
dile getirmek 
istiyorum.
Gemlik’in yerleştiği 
bölge % 60 alüvyon
lu bölgedir.
Ayrıca, Gemlik'den 
geçen fay hattının 
üzerinde 297 adet 
bina bulunmakta. 
Gemlik'i daha 
sağlam bölgelere 
kaydırmak için 
Büyükşehir ve 
TOKİ ile çalışma 
yapmayı 
planlıyoruz.
Fakat, Zeytin 
Koruma Yasası, 
zeytin ağacı bulu
nan bölgelerde 
%10 oranında bina 
yapma izni veriyor. 
Her zeytin ağacı 
olan bölge, bu 
yasa kapsamında 
değildir.
Bu yasa kapsamın
da olan bölgelerin 
haritası Köy Hizmet 
leri Müdürlüğü'nde 
mevcuttur.
Bu haritayı onlardan 
alıp çalışmalarımıza 
en kısa sürede 
katacağız.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Gazetemizde çıkan haber etkisini gösterdi. Vatandaşın sesi duyuldu

Baz istasyonları MıM
Bayramda hava 

nasıl olacak?
Oğuz GÜN
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Orhangazi 
Caddesi Oral 
Apartmanı üzerinde 
bulunan baz istas 
yonlarının kaldırıla
cağını söyledi.
Çarşamba günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısın
da konuşan Yılmaz, 
“Orhangazi 
Caddesi Oral 
Apartmanı çatısın
da bulunan baz 
istasyonlarını 
kaldırmak için 
çalışmalarımızı 
başlatık. Bu binaya 
daha önce incele 
me için gittiğimiz 
de, bina sahibi şah
sın yurtdışında ol 
duğu için istasyon
lara ulaşamadık. 
Vatandaşlarımızın 
mağduriyetini 
ortadan kaldırmak

için binaya çilingir 
marifetiyle girerek, 
yetkili arkadaşlarla 
birlikte bu baz istas 
yonlarını kaldıra
cağız. Vatandaşları 
mızın ruhi ve fiziki 
sağlığı bizim için 
önemlidir.” dedi.

YOLU TRAFİĞE 
KAPATMIŞLARDI

İki hafta önce Oral 
Apartmanı yakının
da ikamet eden kat 
malikleri, binaya 
ikinci bir baz istas 
yonu takıldığı ve 
yoğun şekilde 
radyasyona maruz 
kaldıkları gerekçe
siyle, bina önünde 
protesto ve oturma 
eylemiş gerçek

leştirerek, caddeyi 
kısa bir süre trafiğe 
kapatmışlardı.
Protestonun ardın
dan İlçe Kaymakam 
lığı'na giden 
mahalle sakinleri, 
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik ile 
görüşmek 
istemiş fakat 
Çelik'in Bursa'da 
toplantıda olması 
nedeniyle 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ile 
görüşmüşlerdi. 
Görüşmede İbrahim 
Ay tarafından 
taleplerinin 
gerekli mercihlere 
iletileceğinin 
bilgisini alan 
vatandaşlar 
evlerine dön
müşlerdi.
Baz istasyonlarının 
kurban bayramın
dan sonra kaldırıl
ması bekleniyor.

Kurban Bayramı 
süresince yurdun 
büyük bölümünde 
yağış beklen
mediği bildirildi. 
Yağışların genel
likle yağmur ve 
sağanak, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve 
doğusunda karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Arefe günü doğu 
bölgelerde 1 ila 3 
derece azalacak 
sıcaklıkların, 
bayramın ilk günü 
tüm yurtta 1 ila 3 
derece artacağı 
tahmin ediliyor. 
Bayramın ilk 
günü, Doğu 
Karadeniz ile 
Sinop, Samsun, 
Ordu, Amasya, 
Tokat, Kars,

Ardahan ve 
Hakkari çevreleri 
yağışlı geçecek. 
İkinci gün ise 
Orta ve Doğu 
Karadeniz 
kıyılarında 
sağanak etkili 
olacak.
Üçüncü gün 
ise Doğu 
Karadeniz 
kıyılarıyla 
birlikte Bitlis, 
Hakkari, Şırnak 
ve Van 
çevreleri yağışlı 
geçecek.
Yağışlar karla 
karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
olacak.
Bayramın son 
günü ise İç 
Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
yer yer 
buzlanma ve 
don olayı 
görülecek.

İmam Hatip Uygulama Camii hizmete açılıyor

lisaWmiiiM
■sı

Oğuz GÜN
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
yanında yapılan 
Uygulama Camii 
Kurban Bayramı 
itibariyle hizmete 
giriyor.
İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri, öğren 
dikleri bilgileri 
uygulayacağı ve 
deneyim kazana 
cağı Camii de, ilk

olarak yarın 
Kurban Bayramı 
namazı kılınacak. 
Camii'nin hizmete 
girmesi ile ilgili 
olarak dün Cuma 
namazı sonrasında 
ilçe camiilerin 
çıkışlarında Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen davetiye 
dağıttı.
Okul Müdürü

Türkmen 
davetinde 
“Okulumuzun 
Uygulama 
Camii 6 Kasım 
Pazar günü 
Bayram Namazı ile 
hizmete açılacaktır. 
Sizleri de aramızda 
görmekten mutlu
luk duyarız.” 
dedi. Kurban 
Bayram namazı 
saat 7.21 de kılı
nacak.

Güzellik, birlik, 
beraberlik dolu, 

her zaman bir öncekinden 
daha güzel ve mutlu bir 

Kurban Bayramı diliyoruz.

İYİ BAYRAMLAR...

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

ADINA 
MİMAR KENAN ÇAKIR
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GEZİ ANILARIM...

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com - www.milliyet/blog/özcan vural

Bu sene leyleği 
ayakta mı gördün 
diyorlar. 
Evet.. Doğru.. Üç 
aya yakın Gemlik 
dışında idim.. 
Bunun iki ayı 
Bodrum - Kalkan 
(Olup Patara tatil 
köyü) 
Sonra da Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği’nin gezileri.. 
Çoğunlukla Termal 
tesisleri olan kaliteli 
oteller. (5 *) 
Bolu Abant’ta 
-Afyon’da - 
Antalya’da 
-Karadeniz’de 
yapılan bu geziler 
güzel hazırlanmış, 
gelenler için 
hem ekonomik olu 
yor, hem de kaliteli 
bir gezi oluyor. 
Bu gezileri hazır
layan Yardım seven
lerde bir grup var. 
Ben çok müşgülpe- 
sent bir kişi olmama 
rağmen, 
Allah için 
söylemeliyim, hata
larını bulamıyorum. 
Hepsi karşılıksız, 
dernek için fedakar
ca çalışıyorlar. 
Bu gezilerden elde 
edilen cüzi bir 
kazançta Derneğe 
gelir oluyor..
Bu dernek de bunca 
bayan üyeden sonra 
ilk defa bendeniz de 
bir bey olarak ilk 
defa üyeyim. 
Hem de yönetim de 
“Denetçi” görevi 
yapıyorum.

Bu onurlu görevim 
var diye bu güzel 
cümleleri kurduğu
mu zannetmeyin. 
Yiğidin hakkını 
yiğide vermek 
gerekir.. 
Gelelim bu gezi 
mize...
25 Ekim Salı günü 
saat O9.oo’da 30 
kişilik çoğunluğu 
bayan olan gezi 
arkadaşlarımızla, 
güzel bir otobüsle, 
Rıdvan Kaptan’ın 
idaresinde 
Gemlik’ten ayrıldık.. 
Bu gezi için günler 
önce araba -otel 
anlaşmaları yapıldığı 
için şehitlerimize 
sonra da Van 
depreminin büyük 
üzüntüsüne 
rağmen, gitmek 
zorunda idik. Bir 
kere bu gezi Termal 
bir otele daha da 
çok sağlık önceli 
ğiyle yapılıyordu. 
Ben de eşimin 
dizinde olan bir 
sağlık sorunu 
gereği, 
yapılan hekim 
tavsiyeleri için bu 
geziyi istemiştim.. 
Otobüs iyi, Kaptan 
Rıdvan bey daha da 
iyi, huzur içinde 
yollara düştük. 
Yollar yollar... 
Hedef Kütahya 
“Yonçâlı” Termal 
Tesisleri.
Deprem paralarını ne 
yaptınız diye Maliye 
Bakam’na sordu 
lar..

Açık söyledi..
Bu paralarla çift yol
lar yaptık.
Evet, hakikaten yol
ların çok yeri kaliteli.
Yolcu olarak keyif 
alıyorsunuz. Bu 
güzel de. 
Maliye Bakanım; 
Bir deprem olunca 
da elde para 
olmayınca 13 milyon 
Van Valiliği’ne gön
deriyorsunuz.
Öte yanda Afrika’ya 
bilmediğimiz bir ülk
eye yüz lerce milyon 
10 bin çadır.
Libya’ya çanta 
içinde 500 milyon. 
Bizimkilere çadırda 
yok, para da.
Neyse siyaseti, köşe 
yazarlığını bıraka 
yım.
Şimdi işim bu güzel 
gezinin tadını kaçırt
madan nakletmek.. 
Nerde kalmıştık.. 
Bursa -İnegöl 
-Bozöyük derken 
Kütahya’ya vardık.. 
Tabii seramik tesis
leri satış mağazaları 
mecburi durak yer
lerimiz.
Otobüste benden 
başka kimse 
kalmadı.. Eşimde 
dahil bütün bayanlar 
mağazaların içinde 
maşallah arı gibi 
çalışmışlar.
Hepsi ellerinde 
küçüklü büyüklü 
paketlerle 
göründükçe 
beni bir merak aldı. 
Eşimin elinde ki 
paket..

Neyse normal 
büyüklükte bir paket 
görünce içim rahat
ladı, keyfim yerine 
geldi...
Espri espri üzerine.. 
Yoncalı Termal 
Tesisleri Kütahya’ya 
18km. Tavşanlı yolu 
üzerinde.
Yol güzel, rahatça 
geldik.
Yoncalı denen bu 
yer, Termal 
Tesislerin kurul
duğu, gelecekte 
çok daha büyük
lerinin planlandığı 
bir bölge. 
Otelimiz “NEHİR 
Termal Otel., “NT” 
Yeni yapılmış, 65 
odalı, orta büyüklük
te ama her yeriyle 
tertemiz, pırıl pırıl bir 
otel. Termal 
Tesisleri - yüzme 
havuzu- 
Spa (bu kelimeyi de 
hiç sevmiyorum) 
sauna - masaj 
tedavi üniteleri ile 
insanın gözünü 
doyuruyor.
Otel müdürü Murat 
bey grubu kapıda 
karşıladı. Bu da 
grubu biraz şişirdi. 
Hepimiz dikleştik.. 
Alayı vala ile otele 
alındık. Bir bando 
mızıka eksikti. 
Otelin sahibi son
radan tanışıp uzun 
uzun konuştuğum 
Patron Bekir bey bu 

yörenin geleceğini, 
otele yapacağı 
yeni ilaveleri anlattı. 
Burası tam bir tedavi 
merkezi oluyor.
Genç oğlu Nihat bey 
zaten biz otelden 
ayrılana kadar 
bizimle beraberdi. 
Her istediğimiz ye 
rine getirildi.
Bu yaşıma kadar bir 
çok otel gördüm, 
konakladım
Ben bu kadar yakın 
ilgi görmedim.
Otel sanki bizim.. 
Yediğin önünde 
yemediğin arkanda. 
Otelde açık büfe 
kaliteli.. Ama ben 
şeker hastası 
olduğum 
için elimde tabak 
yutkunarak dolaştım 
durdum.
Gençliğimde olsaydı 
birkaç tabak 
devirirdim.
Her odada termal su 
küvetleri -televizyon 
-buzdolabı- 
Internet-kasa her 
şey kaliteli.
Dört gün boyunca 
günde iki defa ter
mal suya girdim. 
Yoncalı suyunun 
farklı olduğunu, için
deki mineraller 
bakımından çok 
değişik ve faydalı 
olduğunu tıp dergi
lerinde okumuştum. 
Zaten bu geziye işti
rak etmemin ana 

sebebi de buydu.. 
Kütahya’da birkaç 
saatlik bir gezi 
yapıldı.. Çevre 
tanındı.
Sonra yine termal 
sular -güzel yemek
ler..
Akşamları Nimet 
hanımın doğum 
günü kutlamaları, 
Tv. dizileri, Lig Tv 
‘de futbol maçı. 
Haa.. Unuttum her 
odada lig tv. bağlan
tısı da var.
Otelden keşke 
birkaç gün daha 
kalsaydık diyerek 
ayrıldık.
Çalışanlarına selam 
ve teşekkürler. 
Çoşkun beye de.. 
Dönüşte İnegöl ‘de 
Orhan (köfte)ye 
uğranıldı. 
Her şey güzel, 
şaşalı ama ben 
Gemlik’te ki İmren 
köftenin 
üzerine yok derim. 
Yine de işi tatlı 
bitireyim.
Ey ...Ülker-Afife 
-Nimet -Yadiğar - 
Işın hanımlar.. 
Geziye katılan 
bayanlar -beyler 
hepinize teşekkürler. 
Bundan sonraki gezi 
ne zaman ?.. 
Fazla uzatmayın. 
Bende eşim 
Nurten‘de hazır... 
Bavulumuz bile 
hazır bekliyor.

Gemlik Körfez www.flemliKfcortezBazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.flemliKfcortezBazetesi.com
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UMURBEY’DE BİR BAYRAM 
ARİFESİNİN GÜZELLİĞİ

Çocukluk günleri 
me şöyle uzanır 
ken bir bayram 
öncesi yani arife 
günü gözümde 
canlandı. Bugün 
buna benzer olay
ların yaşanmadığı 
için o günleri 
özlemle anıyorum.

Bayramın bir an 
önce gelmesini biz 
.çocuklar dört 
gözle beklerdik. 
Bu bizim için 
apayrı bir zevkti. O 
günlerde Kâhya 
Hüseyin lâkaplı bir 
amcamız vardı. O 
hem ramazan 
gecelerinde hem 
de bayram 
arifelerinde davul 
çalardı. Ona niçin 
kâhya derlerdi, 
onu pek bilmez 
dim. Bildiğim bir 
şey vardı, O hepi 
çnizin amcasıydı. 
Biz çocuklar onu 
çok severdik.

Hüseyin 
Amcanın güzel, 
boz renkli bir atı 
vardı. Arife günü 
atını kreplerle, 
yemenilerle ve allı 
pullu şeylerle bir 
gelin gibi süslerdi. 
Atın iki yanına 
küfeleri yerleştirir, 
bir süre sonra da 
köyü dolaşmaya 
çıkardı.

Hüseyin Amca 
boynuna davulunu 
asar hem davu
lunu çalar hem de 
maniler söylerdi. 
Her evin önünde 
durur, başlardı 
manisine.

“Bayram divanın 
olsun / Bahçe 
seyranın olsun / 
Bayram kurbansız 
olmaz / Canım kur
banın olsun”

“Davulumun ipi 

kaytan / Sırtımda 
kalmadı mintan / 
Ver efendim 
bahşişimi / Alayım 
sırtıma mintan”

O evdekiler, 
bayram için hazır
ladıkları mis gibi 
yumurta ve susam 
kokulu çörek
lerinden verirlerdi 
Kâhya Hüseyin’e. 
Kâhya bu 
somunları küfelere 
doldurur, küfeler 
doldukça evine 
gider boşaltırdı.

Bir de uzun sırık 
gibi bir sopası 
vardı. Onun ucuna 
evlerin 
pencerelerinden 
kâh havlu kâh 
çevre, yemeni 
veya basma gibi 
şeyler asarlardı. 
Arkasında biz 
çocuklar en güzel 
elbiselerimizi giyer 
gezerdik. Bize arife 

böceği derlerdi. 
Annelerimiz evde 
kurbanlık koyun- 
lara kına yakar, 
bayramın son 
hazırlıklarını 
yaparlardı.

Hüseyin Amca o 
kadar ekmeği 
toplar ne yapardı 
hâlâ merak ederim. 
Akşama dek gezer 
dik Kâhya Hüse 
yin’in arkasında. 
Yorulmak nedir 
bilmezdik, açlık da 
aklımıza gelmezdi.

Bir de 
Karadayı’mız vardı 
Hüseyin Amcaya 
yoldaşlık eden. O 
da bizimle beraber 
gezer macun 
satardı. Biz çocuk
lar renginin esmer 
oluşundan dolayı 
ona Karadayı 
derdik. Konuşması 
pek anlaşılmayan 
elli beş altmış 
yaşlarında tonton, 
sevecen biriydi.

Karadayı başının 
üstünde metalden 
yapılmış macun 
tepsisini taşırdı. 
Macyn vereceği 
zaman üç ayaklı 
sehpasını açar ve 
tepsiyi onun üzeri 

ne koyar, ren
garenk macun
larından demir bir 
çubukla alır ve 
elindeki ağaçtan 
yapılmış çubuklara 
dolayıp verirdi biz 
çocuklara.

Tepside macun
lar ayrı bölümler 
içindeydi ve her 
birinin göz ahcı 
rengi vardı. 
Kırmızı, yeşil, sarı, 
mavi... Biz çocuk
lar da onları yala
yarak gezerdik 
Kahyâ Hüseyin’in 
ardından. Yavaştan 
yavaştan akşamın 
karanlığı çöker, 
biz eğlenceden 
zamanın akışını 
anlayamazdık. 
Zaman nasıl da 
çabuk geçerdi.!

Annelerimiz, 
babalarımız bizleri 
sokaklarda ara
maya çıkardı. Hele 
hele anneannem, 
feracesine bürünür 
telaş içinde davu
lun sesinin geldiği 
yöne doğru bize 
seslenerek 
akşamın olduğunu 
anımsatırdı. 
Koşarak yanına 
giderdim. Elimden 
tutup eve 

götürürdü beni. 
Eve geldiğimde 
günün yorgunluğu 
bütün ağırlığıyla 
çöreklenirdi 
üstüme.
Yorgunluktan 
yemek bile 
yiyemeden bayra
mlık ayakkabıları
ma ve yeni dikil 
miş elbiseme 
sarılarak uyurdum.

Sabah bayram 
heyecanıyla 
uyanırdık. Bir de 
bakardım ellerime, 
kınalanmış. 
Annem, gece 
uyurken ellerime 
kına yakmış, 
çarşaflara bulaş
masın diye ellerimi 
tülbentlerle 
bağlamıştı.
Bir kuş hafifliği 

ile bir an önce 
kahvaltı yapıp 
arkadaşlarımla 
bayram yerine git
menin derdine 
düşerdim. Babam 
ve annemle bayra
mlaşıp harçlığımı 
aldıktan sonra 
soluğu komşular
da alırdım.

Bayram bizim için 
özgürlük, sevinç 
ve mutluluk 
demekti.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
Gemlik’te ikamet eden 

Genel Muhasebe 
bilgisine sahip, 
Zirve programı 

kullanabilen eleman 
aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

mimM
Gemlik Sanayi Sitesi 

C Blok No : 26 GEMLİK
Tel : 524 71 95

Beledive bayram öncesi sevindirdi

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Yürüme engelli 
vatandaşlara akülü 
tekerlekli sandalye 
alarak onların 
evlerinin dışında da 
gezmelerini sağlayan 
Gemlik Belediyesi bu 
yardımlarını devam 
ettiriyor.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 3/A 
sınıfı öğrencisi Metin 
Özdemir ile 100. Yıl 
ilköğretim Okulu’nu 
bitiren Ahmet 
Demir ve Sadife 
Köşe’ye akülü sanda

lye verirken Rahime 
Altınyüzük’e ise 
aküsüz tekerlekli 
sandalye verdi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu 3/A sınıfında 
öğrenim gören 10 
yaşındaki doğuştan 
yürüme engelli Metin 
Özdemir’e akü ile 
çalışan tekerlekli san
dalyeyi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz vererek 
mutlu etti.
Beraberinde 
AK Parti İl Genel 
Meclis Üyesi Ercan 

Barutçuoğlu ile 
beraber 11 Eylül 
İlköğretim Okulunu 
ziyaret eden 
Başkanvekili Yılmaz’ı 
Okul Müdürü Ercan 
Akbaş, sınıf öğret
meni Ayşe Çiftçi 
karşıladı.
3/A sınıfında öğrenci
lerin büyük ilgisiyle 
karşılaşan 
Başkanvekili Yılmaz, 
Metin Özdemir’i 
akülü sandalyeye 
oturtarak çalıştırması
na yardımcı oldu.
Belediye

Başkanlığında 82 
yaşındaki Rahime 
Altınyüzük’ün 
sandalyesini 
oğlu Mustafa 
Altınyüzük alırken 
83 yaşındaki Sadife 
Köşe’nin 
akülü sandalyesini 
eşi Şükrü Köşe aldı. 
15 yaşındaki Ahmet 
Demir akülü 
sandalyesini 
Başkanvekili 
Yılmaz’ın elinden 
alırken mutluluğu 
gözlerinden 
okunuyordu.
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Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMA >
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

OftiRlEB aRAHIYOR

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel: 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak.

Tur. Taalı. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'S

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

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

K flŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

ELEMAN AR ANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83
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Kamuda maaşlar sil haslan
Kamuda eşit işe 
eşit ücret uygula
masını öngören 
kanun hükmünde 
kararname (KHK) 
dünkü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Uygulama 81,7 mil
yar lira olarak ön 
görülen 2012 bütçe 
sindeki personel 
giderlerini 5 milyar 
lira artıracak. KHK 
kapsamında fazla 
-mesai ve döner ser
maye gibi ek 
ödemeler kaldırıldı. 
Daire başkaniarının 
maaşı 4 bin 290 lira 
olarak belirlendi.
Bu rakama 160 
liralık sosyal 
yardım eklenecek. 
Maliye gibi bazı 
bakanlıkların daire 
başkanı, genel 
müdür yardımcısı 
ve genel müdür 
maaşlarında fazlaca 
bir değişiklik 
olmazken, çok sayı
da bakanlıktaki üst 
düzey bürok ratın 
maaşı ise artacak.

Düzenleme ile 
merkezi uzmanların 
maaşı 3.800-3.900 
liraya çıkacak. 
Halihazırda bakan
lıklarda ortalama 
merkezi uzman 
maaşı 2.500-3.000 
liraydı.KHK ile 
düşük maaş alan 
uzman ve yönetici
lerin maaşları 
yukarı çekildi. 
BDDK ve Hazine 
gibi üst kurullarda 
çalışan uzmanlar 
Başba kanlık 
uzmanlarıyla 
eşitlendi. Yeni yapı-

da belirlenen 
rakamın üzerinde 
düzenleyici ve 
denetleyici kurum- 
larda çalışıp maaş 
alanların durumu 
da belli oldu. 
Mevcut üst düzey 
bürokratlar yüksek 
maaş almaya 
devam ederken, 
yeni göreve atanan
lar 4.290 lira 
maaşla işe başlaya
cak. Merkezi 
uzmanların maaşı 
artırılırken taşra 
uzmanlarında her
hangi bir değişik
liğe gidilmemesi 
bakanlıklarda tan
siyonu artırdı. Özel
likle Maliye Bakan 
lığı'nda tartışmalar 
olacağı belirtiliyor. 
Merkezde çalış
masına rağmen 

tâşra uzmanı 
statüsüne konan 
çok sayıda uzma 
nın konuya ilişkin 
rahatsızlıklarını 
ilgili makamlara 
ileteceği ifade 
ediliyor. Hükümetin 
eşit işe eşit ücret 
uygulamasının 
puanlama sistem
ine dayandığını 
aktaran bir ekono
mi yetkilisi, çalış
manın sınırlı bir 
kesimi memnun 
ettiğini kaydetti.
Yapılan düzenle 
meye göre üst

düzey personelin 
maaşı sadece ücret 
göstergesi ve taz 
minat göstergesi 
üzerinden hesa
planacak. Kamuda 
çalışan personele 
verilen ek ödemeler 
yürürlükten kaldı 
rıldı. Bunun yerine 
yeni ödemeler 
belirlendi. Böylece 
tüm kamu person
elinin ek ödemeleri 
eşitlendi. Yeni ek 
ödemeler 15 
Ocak'ta ödene cek. 
Ek ödeme Damga 
Vergisi hariç her
hangi bir vergiye 
tabi tutulmayacak. 
KHK ile Bakanlık ve 
diğer kamu kurumu 
teşkilatlarındaki il 
müdürlükleri üç 
gruba ayrıldı. Buna 
göre. İstanbul.

Ankara, İzmir de 
görev ya panlar bi 
rinci grubu, büyük 
şehir belediyesi 
bulunan illerde 
görev ya panlar 
ikinci grubu, diğer 
illerde görev 
yapanlar ise üçün 
cü grubu oluştur
du. Memurlara fazla 
çalışma ücretinin 
beş katına kadar 
fazla çalışma ücreti 
ödenebilecek. Bu 
karar, Maliye 
Bakanlı ğı'nın teklifi 
üzerine Bakanlar 
Kurulu'n ca alı-

nacak. Cumhur 
başkanı, TBMM 
Başkanı ve Başba 
kan'ın yakın koru
ma ve makam 
hizmetlerinde görev 
yapan personele en 
yüksek devlet 
memuru aylı ğının 
yüzde 200'ü nü 
geçmemek üze re 
ek ödeme yapıla
bilecek. Birçok 
meslek grubunda 
ek ödemeler artırıl 
dı. Örneğin halen 
587 TL ek ödeme 
alan bir mühendis, 
yeni düzenleme ile 
796 TL ek ödeme 
alacak. Böylece ek 
ödemesi 215 TL 
artacak. KHK'de 
yapılan değişiklikle 
valilerin ek göster 
geleri 7000’den 
7600'e yükseltildi. 
Böylece valilerin ek 
ödemesi, müsteşar
ların ek ödemesi ile 
eşit hale geldi.
Ayrıca özel harekat 
personeli polisler 
ile terörle yoğun 
mücadele eden 
Genelkurmay 

belirlenen birlik
lerde fiilen görev 
yapan subay, ast
subay, uzman jan
darma, uzman 
erbaş ve sözleşme 
li erbaş ve erlere, 
10 bin 750 göster 
ge rakamının me 
mur aylıklarına uy 
gulanan katsayı ile 
çarpımı sonucu 
bulunacak aylık 
miktarı geçmemek 
üzere ilave ek 
tazminat ödenebil 
mesi karara bağ
landı

Piyasalar havram 
tatiline nasıl girecek?
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB), uzun 
bayram tatili önce
si, dünün devamı 
niteliğinde yukarı 
yönlü bir başlangıç 
yaptı. Dolar, 1.75'li 
seviyelere indi. 
Endeks, 212 puan 
artışla 56.735 
puandan açıldı. 
Açılış itibari ile 
hisse senetleri 
ortalama yüzde 
0.38 oranında 
değer kazandı. 
Endeksin özellikle 
Yunanistan’dan 
gelecek haber 
akışı paralelinde 
yurtdışı piyasalara 
odaklı seyrini 
sürdüreceği 
düşünülüyor. 
Teknik olarak 
bakıldığında 
endeksin, günün 
genelinde 56.000 
üzerinde kalmaya 
çalışacağı 
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5 Kasım 2011 Cumartesi 

AHSEN ECZANESİ
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MELİS ECZANESİ
8 Kasım 2011 Salı 

FATİH ECZANESİ
9 Kasım 2011 Çarşamba 

MANASTIR ECZANESİ

öngörülüyor. Bunu 
başardığı sürece 
endekste, 56.800- 
57.300 aralığı ilk 
hedef olacak.
Referandumdan 
geri adım sinyali 
ile toparlanan 
piyasalarda bugün 
Yunanistan tarafın
da yapılacak 
güven oylaması 
takip edilecek. 
Ayrıca, bugün 
ABD’den gelecek 
tarım dışı 
istihdam rakamları 
da önemli.
Bu akşamdan 
itibaren 
10 Kasım 
Perşembe gününe 
değin yurtiçinde 
piyasalar tatilde 
olacak.
İç piyasalar 
bayram tatili 
yaparken, dışarıda 
yaşanan gelişme 
ler önemle takip 
edilecek.
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Her ne kadar, Cumhuriyetin 
88. yılı kutlama törenleri, 
Van depremi nedeniyle İptal 
edilse de, yann kutlayacağımız 
Kurban Bayramı'nı İptal etmeye 
güçleri yetmez.
Cumhuriyeti kutlamanın deprem 
de ölenlerle ne ilintisi olabilir.
Günlerce Cumhuriyet şiiri ezber 

* leyen, bayram törenine çıkmayı 
bekleyen, sınıflarını süsleyen 
minik öğrencileri düşünün.

* Onlara, Cumhuriyet
Bayramı'nın neden iptal edildiğini 
anlatabilir misiniz?
Anlatamazsınız.
Törenleri İptal ettirdiler, 
kendileri düğünlere gittiler. 
Meydanlarda şarkıcılara, türkücü
lere konser verdirip bililerini 
eğlendirerek yardım topladılar. 
Bu ne hazin bir çelişki değil mi? 
Ne alıp veremedikleri var 
Cumhuriyet İle anlamak güç. 
Oysa Cumhuriyet, onlara 
makam, ün ve güç verdi.
Kafalarındaki Cumhuriyet, Musta- 

, fa Kemal'in Cumhuriyeti değil.
Ramazan Bayramı'ndan sonra 
İşte Kurban Bayramı da geldi, 

t İnsanlar, bayramlarını inançlarına 
göre kutlayacak.
Kurban kesebilen kesecek, 
kesemeyenler İse evlerinde Allah 
ne verdiyse onunla idare edecek. 
Temiz giysiler giyilip, bayram 
sabahı büyüklerin elleri 
öpülüp, hayır duaları alınacak.

BAYRAM YERİ: Çocukluğumun bayramları, Atatürk İlkokulu karşısındaki 
Hastane bahçesinde yapılırdı. Salıncaklar kurulur, dönme 
dolaplar döndürülürdü

Dağılmış aileler, bayramlarda 
biraraya gelecek.
Uzaklarda, gurbet ellerinde olanlar, 
anne ve babalarını görecek.
Büyüklere saygı, küçüklere sevgi 
bayramlarda daha İyi anlaşılıyor. 
Son yıllarda dini bayramlar ile ulusal 
bayramlar iç içe geçti.
Ulusal ve dini bayramların kadir 
kıymetini iyi bilmek gerekir.
Bayramlar, dostlukların, kardeşliklerin, 
barışın, İnsanı sevmenin buluştuğu 
günlerdir. Aramızdan ayrılıp ebedi 
yaşama kavuşmuş olanları andığımız, 
kabirlerini ziyaret ettiğimiz günlerdir 
bayramlar. Yann kurbanlar kesildikten 
sonra, kavurmalar yenecek, 
mumbariar dolacak, muhtaç 
olanlara etler dağıtılacak.

Bir yardımlaşma, bir 
dayanışma günleridir. 
Bu bayram, deprem nedeniyle 
zor günler yaşayan Van ve Erciş 
bölgesindeki kardeşlerimizi 
daha da önemseyeceğiz. 
Orada yaşanan felaketin yaralannı 
sarmak için nasıl ulusça tek vücut 
olduk. Yaşanan acı çok büyük. 
Ama, yapılacak tek şey, bir an 
önce orada yaşayan insanlan 
yeniden normal yaşamlarına, 
işlerinin güçlerinin başına 
döndürmek değil mİ amaç? 
Burada vatandaş olarak bizlerin 
üzerine düşenler olduğu kadar, 
devletin üzerine düşen görevler 
daha büyük. Böyle acıların 
yaşanmaması gerekir.

Türkiye'nin her yanı deprem bölgesi. 
Depremden kaçmak için 
ülkeden mi kaçacağız.
Hayır.
Depremi tanıyıp deprem İle 
yaşamayı öğreneceğiz.
Önce yapılarımızı bilimin, tekniğin 
gösterdiği gibi yapacağız. 
Demirinden, çimentosundan, 
işçiliğinden çalmadan yapacağız 
konutlarımızı.
O zaman İnsanlarımız ölmeyecek. 
Üzülmeyeceğiz.
Bir bayramı daha yaşarken, hep 
çocukluğumuz gelir aklımıza, 
büyüklerimizin elini öpüp para topla 
mayı, sinemaya gitmeyi, dönme 
dolaba binip, paytonla şehir turu 
atmayı...
Gemlik'te bayram yeri var mı?
Yok.
Bizim çocukluğumuzda, Atatürk 
İlkokulu karşısındaki Kız İmam Hatip 
binası veya şimdiki Kent Müzesi 
yapılması düşünülen binanın önü 
bayram yeriydi.
Dönme dolaplar, salıncaklar, 
tahtıravalll, gazoz, limonata, ayran 
satıcıları, şeker, çıkıyor çıkıyor satıcıları, 
baloncular, macuncular, oyuncakçılar, 
bisikletçiler, zaman zaman cambazlar, 
fici içinde gezen motorblslkletçlnin 
hünerlerini İzlemek İçin giderdik 
bayram yerine. Bayram yeri 
bayramların vazgeçilmeziydi.
Şimdiki çocuklar, bayramlarını 
sanırım bilgisayarlarının karşısında 
ruhsuz bir şeklide geçiriyorlar.
Bayramları seviyorum.
Tüm okurlarımın bayramı kutlu olsun.

kK r
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

S S6S; “Bfe? «H-----------------------

Üyelerimizin ve Gemlik halkının 
Kurban Bay ramı nı kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

Üye memnuniyetini esas alan

Sürekli gelişen,
Güçlü, Güvenilir,
Katılımcı, Yön veren,
Çevreye, insana ve yasalara saygılı, 
Küreselleşme ve rekabet ortamına uyumlu, 
Gemllk'ln toplam değerini arttırmak için 
ÇMIÇâHâKIFBİROÖâ

VMHüZ;
Geleneğine bağlı, 
Geleceğe dönük,
Yenilikçi,
Bölgesinde ilkleri başaran,.
Tarım, sanayi ve 
ticarette değer yaratan, '< 
Üyeleriyle ile bütünleşmiş 

«OT HR NURUM

Sürekli İyileşmeyi Amaç Edinmiş Lider ve Örnek Bir Kurum

GE M Lİ K TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SEYHAN AYDIN BAŞKAN VEKİLİ 
ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ

SALİH ÖNGÖR YÖN.KUR.SAYMAN ÜYESİ 
PASAAĞDEMİR YÖN. KUR. ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖN. KUR. ÜYESİ 
Â. Ergin ERENOĞLU YÖN. KUR. ÜYESİ
AGAH ARDA GENEL SEKRETER
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Man nasıl Kesilir? Melere Milılıaı etmeliyiz?
Kurban kesimi 
konusu son derece 
önemli ve dikkat 
edilmesi gereken 
bir konu. Kimse 
kestiği kurbanın 
kabul olmamasını 
istemez. Gerçi 
önemli olan niyet 
fakat yinede göz
den kaçırılmaması 
gereken bazı 
önemli noktalar 
var. Kurban bayra
mı münasebetiyle 
bazı önemli nokta
ları hatırlatmak 
istedik.
Kurban, kelime 
anlamı ile yakınlaş
ma demektir. 
Buradan hareketle, 
kurban kesmek; 
Allah’a yakınlaşma 
gayesiyle, O’nun 
verdiği mallardan, 
kurban edilmesi 
mümkün olan biri
ni, yine O’nun rıza
sı için boğazlamak 
demektir.
Kimler kurban 
kesmelidir?
Kısaca hali vakti

yerinde olanlar, 
yani zenginler kur
ban keserler.
Bunun ölçüsü ise 
temel ihtiyaçlarını 
karşıladıktan son 
ra, kendisini zen
gin kılacak kadar 
malı mülkü bulun
maktır. Böyle olan 
malın mülkün üze 
rinden, zekatta ol 
duğu gibi bir yıl 
geçmesi de gerek
mez.
Kadın kurban 
kestirebilir mi?
Bir önceki soruya 
verdiğimiz cevap
tan da anlaşılacağı 
üzere, Hanefilere 
göre kadının da 

kendi malı mülkü, 
altını ya da parası 
varsa onun da kur
ban kesmesi gere 
kir. Hatta kadın evi 
bakmakla yükümlü 
olmadığı için, onun 
temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak para 
sının bulunması 
aranmaz. Çünkü 
onları zaten erkek 
karşılayacaktır. 
Öyleyse zengin 
olan kadın kurban 
keser, ya da veka 
let vererek kestirir. 
Kurban ne zaman 
kesilir?
Vacip olan kurban, 
kurban bayramının 
birinci, ikinci ve 

üçüncü yani, Zilhic 
ce ayının onuncu, 
on birinci ve on 
ikinci günlerinde 
kesilir. Güzel olan, 
kurbanların gündü
zleri kesilmesidir, 
kurban Bayramın 
birinci günü kes 
mek ise daha fazi 
(etlidir. Diğer kur
banlarda ise her
hangi bir vakit söz 
konusu değildir 
Bir kurbana kaç 
kişi ortak olur?
Büyük baş hayvan
lara birden yedi 
kişiye kadar ortak 
olabilir. Hayvan 
kurban olacak 
yaşta ve özellik
lerde bulunduktan 
sonra, etinin az ya 
da çok olması, 
ortak sayısını belir
lemez. Küçük ve 
eti az olsa dahi 
büyük baş hayvan
lara yedi ortak ola
bilir. “Bu kurban 
ancak beş kişilik, 
ya da üç kişilik 
olur” gibi ifadeler, 

kişi başına gelecek 
etin belli bir mik
tarda olmasını an 
latmak için söyle 
nir. Yoksa büyük 
baş bir hayvan 
kurban olma özel
liklerini taşıdıktan 
sonra ona yedi kişi 
ortak olabilir.
Kurbanlık hayvan
lardan hangileri 
ortak olarak 
kesilebilir?
Büyük baş hayvan
lara birden yediye 
kadar ortak olun
abilir. Küçük baş 
hayvanlardan ise 
ancak bir kurban 
olur.
Kurban keserken 
nelere dikkat 
edilmelidir?
1. Kurban keser 
ken özellikle hay
vana sıkıntı ver
memeye dikkat 
etmelidir. Şehir 
lerde gördüğümüz 
ve hayvanların 
itilip kakılarak, 
dövülerek kurban 
edilmesi vahşiliktir,

İslam ahlakına sığ
maz: böyle eziyet 
eden insanlar san 
ki on günah işle 
miş iki sevap almış 
gibidirler. 
Bu kadar günah 
almaktansa sevabı 
terk etmek daha 
iyidir. Müslümanlar 
kurban keserken 
hayvana nasıl 
şefkatle davranıla
cağını gösterme 
şansı yakalarlar.
2. İkinci önemli 
mesele, temizlik ve 
insanları tiksindir 
memedir.
Kurban Nasıl 
Kesilir?
Kurbanlık hayvan 
incitilmeden kıbl
eye karşı yatırılır. 
Ayakta iken duası 
okunur. Üç defa 
"Allâhü ekber, 
Allâhü ekber lâ 
ilâhe illellâhü val- 
lâhü ekber, Allâhü 
ekber ve I i I lâh il- 
ha m d" diye tekbir 
alınır ve niyet 
edilir.

COŞKUNLAR
Esat & Ahmet - Atalay - Arda COŞKUN

EKO____

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban Bayramını 
Kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.

İPEK 
SHOWROOM 

Hamidiye Mah. Hanarkaası 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 
Demirsubaşı Mah. İskele Sok. 

No: 6 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 52 52

BEKO 
Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. 

Fevzi Ateş Apt. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 512 01 01 Fax : 514 25 25 

İstiklal Cad. No : 29 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 50 69 Fax : 513 86 40
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Bayramıla eti fazla fcacırmayın!
Diyetisyen Ferin 
Batman, Kurban 
Bayramı’nda et 
tüketiminin art
masının, kalp-damar 
hastalıkları ve 
gut hastalığı riskini 
arttırdığını söyledi. 
Batman, özellikle 
damar sertliği ve 
gut hastalığı 
bulunan kişilerin, 
et tüketiminde 
aşırıya kaçmalarının, 
ciddi sağlık sorun
larına yol açacağına 
işaret etti.
Kurban Bayra mı’n- 
da, bayram boyunca 
sabah kahvaltısı 
da dahil bütün 
gün et tüketildiğini 
belirten Batman, 
özellikle damar 
sertliği, yüksek 
tansiyon, kalp 
rahatsızlığı bulunan 
kişilerde, vücuttaki 
yağ oranın yük
selmesinin, 
beyin kanaması, 
kalp krizi gibi 
sonuçlara yol 
açabileceğini 
vurguladı.

Et yenildikten 
sonra kana 
geçtiğinde, yağ 
seviyesinin yüksele
ceğini, özellikle 
damarlarında daral
ma olan kişilerde bu 
durumun daha etkili 
olduğunu anlatan 
Batman, "Kandaki 
yağlar söz konusu 
damarı ya patlatıyor 
ya da daha fazla 
daralmasına neden 
oluyor” dedi.

KALP HASTALARI 
DİKKAT
Et ve et ürünlerinin 

kolesterol içeriğinin 
yüksek olduğunu, 
bu nedenle doğru
dan kan yağlarını 
yükselterek kalp 
hastalarını olumsuz 
etkileyebileceğine 
işaret eden Batman, 
şunları kaydetti: 
"Özellikle risk 
grubunda olanlar, 
ille de et yemek 
istiyorsanız eti 
haşlayarak tüketin. 
Aşırı miktarlarda 
tüketilen ve 
uygun koşullarda 
pişirilmemiş 
etlertansiyon ve 

şekerin 
yükselmesine de 
neden olur.
Fazla et tüketenler, 
bol sıvı ve C 
vitaminine ağırlık 
verin. Et, sindirimi 
zor bir besindir.
Yeni kesilmiş 
hayvanların 
etlerindeki sertlik 
hem pişirmede 
hem de sindirimde 
zorluk yaratır, 
bunedenle eti 
1- 2 gün soğutucuda 
bekletin. Kesilen 
kurbanların 
sakatatlarına da 
dikkat edin. Özellik
le ciğerlerindeki 
kistlerin yok 
edilmemesi 
durumunda, 
‘ekinokokus’ 
isimliparazitler 
çeşitli yollardan 
insanlara bulaşa
bilir. Etleri ızgara 
yapmayın, etin 
kaynatılması 
parazitlerin 
insana geçmesini 
büyük ölçüde 
önleyebilir.”

Kurban eti 
nasıl saklanır?
Kurban eti uygun 
koşullarda kesildik
ten sonra, etler hay 
vanın uygun yer
lerinden yağlı kı 
sımları ayrılarak 
parçalanmahdır. 
Kesilen kurban eti 
mutlaka buzdola 
bında 1 gün bek
letilmelidir. Bekle 
yen et böylece 
suyunu verecek ve 
daha iyi pişirmeye 
hazır hale gelecek
tir. Etleri, büyük 
parçalar şeklinde 
değil kıymalık, 
kuşbaşıhk, pirzola, 
biftek ve bonfilelik 
olarak ayrılmalı, 
günlük pişirilecek 
miktarlara bölün- 
meli ve buzdolabı 
poşetine veya yağlı 
kâğıda sarılarak 
buzdolabının 
buzluk kısmında 
veya derin don
durucuda saklan
malıdır. Bu şekilde 
hazırlanan etler, 
buzlukta (-2 °C ) 
birkaç hafta, derin 
dondurucuda ise 
(-18 °C) daha uzun 

süre ile saklana 
bilir. Etler kolaylıkla 
bozulabilen potan
siyel riskli besin
lerdir. Etlerin don
durulduktan sonra 
tekrar çozdurülme- 
si bazı mikroorga
nizmalar için üreme 
yeri oluşturur ve bu 
da sağlığımızı teh 
dit edebilir Bu ne 
denle buzlukta sak
lanan etler buzluk
tan çıkartılınca 
yemek içinde tama
men kullanılacak 
şekilde parçalara 
ayrılarak buzluğa 
konulmalı, çozdu 
rülen et hemen 
pişirilmeli, tekrar 
dondurulmamalıdır. 
Çözdürülmek iste
nen et, oda ısısında 
açıkta bırakılacak 
şekilde değil, yine 
buzdolabında çö 
zünmesi sağlan
malıdır. Derin don
durucuda saklanan 
etin, buzdolabının 
sebzelik kısmının 
üstüne konularak 
çözünmesi bek
lenebilir.

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

a û q xsafaklar 

PAŞA paşa otel PAŞA 
Kuyumculuk Restoran & Cafe

Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad. 
Asil Han No : 10 GEMLİK

Tel: 0 224 513 30 27 Fax: 513 91 23.
Şube : İstiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK 

Tel: 0 224 512 06 23 -513 97 11 
Şube : İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK 

Tel: 513 51 80
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK

Tel: 0 224 514 34 34 (pbx) 513 14 00 Fax: 0 224 514 64 00 
www.pasahotel.com

Kalpler vardır 
sevgiyi yaşatmak için, 

insanlar vardır 
dostluğu paylaşmak 

için ve bayramlar vardır 
sevgi ile kucaklaşmak için.

Kurban Bayramınız kutlu olsun

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

http://www.pasahotel.com
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Kurhan [ti Hasıl Dağıtılır, Kimlere Verilir?
Kurban Bayramı’nın 
gelmesiyle beraber 
en çok merak edilen 
konulardan biri de 
kurban etlerinin 
nasıl dağıtılacağı 
konusu.
Biz de bu yazı da 
merak edilen bu 
konuya değinecek 
kurban eti nasıl 
dağıtılır, kurban eti 
kimlere verilir ve 
kimlere verilmez 
sorularına cevap 
vermeye çalışacağız. 
Öncelikle ifade ede
lim ki kurban etini 
kesen kimse rahatça 
yiyebilir.
Bunun için Kuran-ı 
Kerim’de Hac 
suresinin 28. 
ayetinde şöyle ifade 
buyurulmuştur: “Siz 
de onların (kesilen 
kurbanların) etinden 
hem kendiniz yeyin, 
hem de yoksula ve

fakire yedirin.” Hz. 
Peygamber de 
kişinin kendi 
kurbanından yemesi 
ni tavsiye 
buyurmuştur.
Et, fakir veya zengin 
olması, müslüman 
olup olmaması fark 
etmeden istenildiği 
kişiye verilebilir.

Etin dağıtımı 
konusundaki genel 
usul ise etin üçte 
birini evde bırakmak, 
üçte birini komşu
lara üçte birini ise 
fakirlere vermek 
şeklindedir.
Bu dinimizce 
müstehaptır. 
Kurban etinin 

hepsini kendi 
evinde kullanmak 
veya hepsini fakir
lere vermek de caiz 
görülmüştür.
Kurban etinin 
dağıtılmaması kur
ban kesen kişinin 
yeterli maddi duru
munun olmaması 
veya çocuk sayısının 

fazla olması veya 
evin kalabalık olması 
durumunda uygun 
görülmüştür.
JKurban eti hiçbir 
surette satılamaz. 
Eğer bir şekilde et 
satıldıya satılan 
kısım kadar meblağı 
sadaka vermek 
gerekir.

Kurbanın kesildikten 
sonra mundar 
olması ibadetin 
sıhhatine zarar 
vermez. Burada 
önemli olan husus 
kan akıtmaktır ve 
kan akıtmanın yerine 
geldiği durumlarda 
vacip ifa edilmiş 
olur.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Kurban Bayramı’nı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir bayram 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban Bayramı’nı kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu 
günler dileriz.

Mehmet MÜLAZIMOĞLU
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Tel: 514 94 94 Fax: 513 94 94 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cezaevlerinde bayramda acık görüş var
Adalet Bakanlığı, 
Kurban Bayramı'nda 
açık görüş yapıla
cağını bildirdi. 
Adalet Bakan 
Sadullah Ergin 
imzasıyla Ceza ve 

Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü'ne gön
derilen genelgede, 
"Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik’in İkinci 
Bölüm 'Bayramlarda 
ve özel günlerde 
açık görüş' alt 
başlıklı 15'inci mad
desi gereğince, 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ve Kurban 
Bayramı münase
betiyle açık görüş 
yaptırılacağı ifade 
edildi. Kapalı ceza 
infaz kurumlarında 
bulunan bütün 
hükümlü ve tutuklu- 
lara, belirlenen 
esaslar çerçeve 
sinde açık görüş 
yaptırılacak. 
Genelgede, açık

görüşler Adana E 
Tipi, Ankara 1 ve 2 
No'lu L Tipi, Alanya 
L Tipi, Antalya E ve 
L Tipi, Aydın E Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, Çorum 
L Tipi, Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, İzmir- 
Buca Kapalı, 
Maltepe 1, 2 ve 3 
No'lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Metris 1 No'lu 
T Tipi, Kayseri E 
Tipi, Konya E Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 5, 6, 7 ve 
8 No'lu L Tipi, Van M 
Tipi kapalı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 

lara, 29-30-31 Ekim- 
01-02-03-04 Kasım 
2011 tarihlerinde 
olmak üzere 7 gün; 
diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kurulu
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 31 Ekim-01-02- 
03-04 Kasım 2011 
tarihlerinde olmak 
üzere 5 gün; müdür
lük teşkilatı bulun
mayan bağlı kapalı 
ceza infaz kuru fır
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara ise 31 Ekim- 01- 
02 Kasım 2011 tarih
leri arasında ve 

cumhuriyet 
başsavcılıklarının 
görüşü alınarak, 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle, 3 gün süre 
ile açık görüş yap
tırılacağı belirtildi. 
Sayıları ve konum
ları değerlendirilmek 
suretiyle, adlî suçlar
dan hükümlü ve 
tutuktular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktular için 
ayrı gruplar oluştu
rulup, her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri cumhuriyet 
başsavcılıkları ile 
kurum idareleri 
tarafından tespit 
edilecekti. Bu gru
pların, aynı zamanda 
ve aynı görüş 
mahallinde birlikte 
bulundurulmaması 
sağlanacak.

AÇIK GÖRÜŞTEN 
YARARLANAMAYA
CAKLAR
Açık görüşten, kına
ma cezası dışında 

disiplin cezası almış 
ve bu cezası kaldırıl
mamış hükümlü ve 
tutuktular yarar
landırılmayacak.
Hükümlü ve tutuktu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, 
büyükanne, 
büyükbaba ve 
kardeşleriyle 
görüştürülecek. 
Hükümlü ve tutuktu
lar ile görüşmek 
isteyen kişilerin, 
akrabalık durum
larını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluklar
dan verilen resmî 
belgeler ile ispatla
maları gerekiyor. 
Ancak anne, baba, 
eş, çocuk, torun, 
büyükanne, büyük
baba ve kardeşi 
olmayan hükümlü ve 
tutukluların, üçüncü 
dereceye kadar olan 
akrabalarından en 
çok üç kişiyle, önce
den haber verilmesi 
ve belgelendirilmesi 

kaydıyla görüşme 
yapmaları 
sağlanacak. 
Fakat bu fıkra 
hükmü, ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına 
hükümlüler 
hakkında 
uygulanmayacak. 
Genelgede, hükümlü 
ve tutuklu sayısının, 
verilen açık görüş 
günü sayısına 
bölünmesi suretiyle 
görüş gününe kadar 
gruplar oluşturula
cağı; her grubun 
görüş günü ve saat
leri, ailelerine 
bildirilmek üzere 
hükümlü ve tutuklu 
lara tebliğ edileceği 
hazırlanan program 
ayrıca koğuşlara ve 
ziyaretçilerin göre
bileceği uygun 
yerlere asılmak 
suretiyle her 
ziyaretçinin, ziyaret 
gününde ceza infaz 
kurumuna gelmesi 
sağlanarak, izdiham 
önleneceği ifade 
edildi.

AHMCT GÜLTCKİN 
MÜZİK MCRKCZİ

Kaliteli müzik eğitimi ve uygun fiyatlarıyla 
hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bağlama, Şelpe, Gitar, Keman, Nota, Şan, Repertuar 
ve Konservatuara hazırlık derslerimiz mevcuttur.

ENSTRÜMANINI MÜZİK MERKEZİMİZDEN 
TEMİN EDEN HERKESE I AYLIK KURS BEDAVA!»

HER TÜRLÜ ENSTRÜMAN SATIŞIMIZ VARDIR. 
İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerimize 

%30 indirim uygulanmaktadır.
Müzik Merkezimiz Gemlik Kaymakamlığı 

destekli olup, 
T.C. M.E.B. Özel Arif Sağ 
Müzik Okulu sertifikalıdır.

Hamidiye Mh. Veni Pazar Cd. No:26/2 
Tel: 0.224 514 53 82 - G€MLİK

GSM: 0. 543 380 41 53
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Türkiye 2023 de naKitsiz toplum olabilir
Avrupa Finansal 
Yönetim ve 
Pazarlama Birliği 
Genel Sekreteri 
Desmares, "Doğru 
adımları atıyor
sunuz" dedi. 
Avrupa Finansal 
Yönetim ve 
Pazarlama Birliği 
Genel Sekreteri 
Patrick Desmares, 
Türkiye'nin, 2023 
yılında nakitsiz 
toplum hedefine 
ulaşabileceğini 
belirterek, "Doğru 
adımları atıyor
sunuz" dedi Avrupa 
Finansal Yönetim ve 
Pazarlama Birliği 
(EFMA) Genel 
Sekreteri Patrick 
Desmares, 
Türkiye'nin, 2023 
yılında nakitsiz 
toplum hedefine 
ulaşabileceğini 
belirterek, "Doğru 
adımları atıyor
sunuz" dedi.
NTSR Fuarcılık 
tarafından Lütfi 
Kırdar'da düzenle
nen Uluslararası 
Kart ve Akıllı 
Teknolojiler Fuarı 
(Cardist) kapsamın-

daki zirvede 
konuşan Desmares, 
Türkiye’nin, 
Avrupa'da her 
zaman en yenilikçi 
olarak görüldüğünü 
ve maliyetlerin 
azaltılması için 
nakitsiz topluma 
geçmenin önemine 
dikkat çekti.
Türkiye'nin bu konu
da teknolojik 
altyapıya sahip 
olduğunu dile 
getiren Desmares, 
"2023 yılında 
Türkiye'nin nakitsiz 
bir toplum hedefine 
ulaşmış olabilir. 
Nakitsiz topluma 

dönük olarak doğru 
adımları atıyorsunuz. 
2023'e kadar vaktiniz 
var” dedi.
Nakitten kurtulmanın 
herkesin hayali 
olduğunu savunan 
Desmares, nakitin 
çok pahalı 
olduğunu, küresel 
olarak nakit 
büyümesinin son 7 
yılda yüzde 6 
olduğunu vurguladı. 
Türkiye'de ise son 
beş yılda ATM 
sayısının yaklaşık 
yüzde 13 artış gös
terdiğini dile getiren 
Desmares, "Halbuki 
Batı Avrupa'da bu 

oran yüzde 5. 
Türkiye’de satış nok
tası terminalleri 
yüzde 10 büyürken, 
bu Batı Avrupa'da 
yüzde 6 olarak 
gerçekleşti" değer
lendirmesinde 
bulundu.

-"TÜRKİYE'NİN 
NAKİTSİZ 
TOPLUM RÜYASINA 
İNANIYORUZ"- 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Soner 
Canko ise 
Türkiye'nin nakitsiz 
topluma giden yolda 
yapılan çalışmalara 
işaret etti. BKM 
Genel Müdür 
Yardımcısı Pelin 
Kabalak ise 
Türkiye'nin 2023 
yılında "nakitsiz 
toplum" rüyasına 
inandıklarını vurgu
ladı.
Zirveye katılan iş 
dünyası düşünür
lerinden Jonas 
Ridderstrale, 
pazarlama ekonomi
sine değindi. Bunun 
bir ideoloji 
olmadığını, bir 

makine olduğunu 
savunan 
Ridderstrale, sosyal
izm ve liberalizmin 
bir ideoloji olduğunu 
söyledi. İş hayatında 
kadın ve erkek 
konusuna da deği
nen Ridderstrale, 
"Birçok şirket kadın
lara küçük erkekler 
gibi davranarak 
devasa bir iş fır
satını kaçırıyorlar. 
Oysa kadınlar, küçük 
erkekler değil. İkisi 
de farklı, duygu
larımız bile. Kadınlar, 
erkeklere göre çok 
iyi duyar, erkekler 
ise zaman birimi 
başına daha fazla 
para harcıyorlar" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

-"FATURALAR 
CEP-T PARA İLE 
ÖDENEBİLİR HALE 
GELECEK"- 
Turkcell Genel 
Müdür Yardımcısı 
Cenk Bayrakdar ise 
mobil finans vizyon
ları hakkında bilgi 
verdi. Turkcell 
markalı cep telefonu 
olarak piyasaya 

sunulan T20'nin NFC 
(yakın alan iletişimi) 
uyumlu olduğundan 
bahseden 
Bayrakdar, cep tele
fonunun Iphone'dan 
hiçbir eksikliği 
bulunmadığını, 
cihazın en çok satan 
akıllı telefonlardan 
olduğunu, satışlarda 
hedeflerinin 4 ay 
önünde gittiklerini, 
çok büyük adetlere 
ulaşmak istediklerini 
bildirdi. Turkcell'in 
bundan sonra başka 
telefonları da 
piyasaya 
sunacağını açık
layan Bayrakdar, 
şunları söyledi: 
"Günde 2 bin 5 
00 kart satar hale 
geldik ve insanlar 
ortalama 45 TL 
yüklüyorlar, 
10 milyon TL'nin 
üzerinde para 
yüklendi. Yakın 
zamanda, uzaktan 
ödemeyi de Cep-T 
Para ile yapabilir 
hale geleceğiz. 
Faturalarınızı da 
Cep-T Para ile 
ödeyebilir hale 
geleceksiniz."

Kurban Bayramının koflar, 
bayramın (emtiklmite, Butsa'mısa, 

fiirkiye'mite re dünyamıta 
hayırlar getirmesini temenni ederim

Gökay bilir
GUMUS 
j um us ay ak,. c o mU

■

GEMLİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Merkez: İstiklal Cad. No: 45 Tel: (0.224) 513 44 84 GEMLİK 
Şube: Orhangazi Cad. No: 7/B Tel: (0.224) 514 79 95 GEMLİK
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Siiıiiciiler aiklai! Yoibmii ve uyto yala çıkmayın
Düzce Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Yavuz Yılmaz, 
Kurban Bayramı 
tatili dolayısıyla 
sürücülerin yola 
yorgun ve uykusuz 
çıkmamaları ve 
mıcırlı yollara dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyledi. Yılmaz, 
sürücüleri uyararak 
"Kurban bayramına 
giderken kurban 
olmayalım" dedi. 
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Başkan Yavuz 
Yılmaz, son yıllarda 
tüm uyarılara rağ
men kazalarda 
yüzlerce kişinin 
hayatını kaybettiğini 
ve araç trafiğinin 
geçen yıl gibi bu yıl 
da yoğunlaşacağını 
belirterek, "Araç kul
lanırken dikkat edin. 
Yola yorgun ve 
uykusuz çıkmayın. 
En önemlisi aşın

sürat ve sollama 
yapmayın ve mutlak 
trafik kurallarına 
uyarak, yorulunca 
mola vermeyi ihmal 
etmeyin" şeklinde 
konuştu.
2010 yılında 
gerçekleştirilen 
Kurban Bayramı 
tatili süresince

Türkiye genelinde 
meydana gelen 
250'yi aşkın kazada 
160 kişinin hayatını 
kaybettiğini ve 870 
kişinin de yara
landığını hatırlatan 
Yılmaz, "Tüm 
uyarılarımıza rağ
men kazalar hız 
kesmiyor. Bunda da 

en büyük sebep 
hatalı sollama, 
yorgun,uykusuz 
araç kullanma, aşırı 
sız ve mıcırlı yol
lardır. Yaz sezonu 
olduğu için mıcırlı 
yol yapımı oldukça 
fazla. Onun için 
tatile çıkacak olan 
tüm vatandaşlarımız 

yol yapım ve onarım 
çalışmalarına dikkat 
edip yeni mıcır 
kazalarına sebebiyet 
vermesinler" şek
linde konuştu. 
Taşımacılığın yüzde 
95'inin karayolu ile 
yapıldığını ve 
bayram nedeniyle 8 
milyonu aşkın 
insanın toplu taşıma 
ve özel araçlarla 
tatile çıktığına işaret 
eden Yılmaz, 
"Bayram nedeniyle 
trafikteki yoğunluk 
yüzde 400-500 
oranında artıyor. 
Yolcuların taleple 
rine cevap vermek 
için otobüs firmaları 
ek seferler düzenliy
orlar. Bununla birlik
te yılda bir veya 2-3 
yılda bir bu yoğun
lukta trafiğe çıkan 
sürücülerimiz trafik 
kurallarına mutlaka 
uymalı, aşırı hız yap
mamalı ve en önem
lisi yorulunca mutla

ka yol kenarında 
bulunan dinlenme 
tesislerinde dinlenin 
ve yorgunluğunuzu 
atarak yola devam 
edin" dedi. 
Türkiye'nin en 
önemli geçiş 
noktası olan Çoban 
Kavşağı'nda yapılan 
dalçık geçit çalış
malarına da dikkat 
edilmesi gerektiğini 
hatırlatan Yılmaz, 
"Dal-Çık çalışması 
nedeni ile trafiğin 
kilitlenmemesi için 
Düzce şehir 
merkezinde işi 
olmayan sürücüle 
rimiz TEM otoyolunu 
kullanarak geçiş 
yapmaları gerekiyor. 
Aksi halde hem 
trafik sıkışacak 
hem de kazalar 
kaçınılmaz olacak. 
Sürücülerimiz 
kurallara uysunlar, 
Kurban Bayramı'na 
giderken Kurban 
olmayalım" dedi.

ALTAN TİCARET

Kurban Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

birlik ve beraberlik içinde 
geçmesini dileriz.

GEMLİK ERZURUMLULAR 
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU ADINA DAŞKANI 
Kadir ÖZAYDIN

Bin damla serilsin yüreğinize, 
bin mutluluk dolsun gönlünüze, 
bütün hayalleriniz gerçek olsun, 

Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun....

HaLuIl ALtan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

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



Vatandaşlarımızın ortak düşünce ve değerlerde buluşturan bayramlarda, 
barışın ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumun tüm katmanlarında 

uzlaşma kültürünün yerleşmesi için üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram 
günleriyle sınırlı tutmayarak, yaşamın her evresinde ve 

tüm ilişkilerimizde anımsamalıyız.
Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde 

oluşmasının sorunlarımızın çözümünde etkili olacağını unutmamalıyız.
İçinde bulunduğumuz dönemde, iç barışın ve huzurun korunması, 

topluma güven verecek uygulamaların gerçekleştirilmesi, 
halkımızın yıllardır güç koşullar altında yaşamalarına 

neden olan sorunlara çözüm üretilmesi temel önceliğimiz olmalıdır. 
Kurban Bayramı’nın ülkemize ve Gemlik halkına 

barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Dursun ÖZBEY 

CHP Gemlik İlçe Başkanı
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elmfr sekeri
--- KREŞLERİ----

GEMLİK'İhl İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU 

EĞİTİMDE 15. YIL
Kreş ve hazırlık sınıfı (2-6) yaş 

her yaş için ayrı sınıflarımız ve iki

VMMH Kf binamızda Afafürk ilkelerine bağlı, 

Rw^WKvRi w fffMfll Yaratıcı, kendine güvenen, sorumluluk 
Jj jajfcF bilincine sahip, doğaya ve çevreye

Rar M® saygılı mutlu bireyler yetiştiriyoruz.

Kflyrflhatuz Kutlu Cfcım
Cumhuriyet Mh. M.Akif Sok. No: 20 Tel: 51719 62 Fax: 5171912 GEMLİK

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Sit. A Blok No: 11 (Kumla Yolu Cad)
Tel: 517 1967 Fax: 517 1912 GEMLİK

OIDİI iiil suııı
GEMLİK KÖRFEZİ'NİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

to taçtti SateGEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZ
Meşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman

Çerez Nikah Masası 

Piyanist Volkan gösterileri

ve ekipmanlar I 
Sürpriz gösterilen ’

TEL: 51310 71 -GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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BAYRAM ÜZEL

Kurban Bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz.

- te BORUSAN BORUSAN BORUSAN
BORÇEUK LOJİSTİK MANNESMANN MÜHENDİSLİK
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@ÖKHAN XuS
GÜZEL NAKLİYAT PETROL TİCARET A.Ş.

NAKLİYECİLİKTE 40 YILLIK TECRÜBE

ARAÇ FİLOMUZLA, TAŞIMACILIKTA 
GÜVENİLİR SERİ HİZMET

Hisartepe Mah. Gemlik Bursa Yolu üzeri 4. Km. GEMLİK 
Tel: 0.224'524 81 64 

www.gokhanguzelnakliyat.com

http://www.gokhanguzelnakliyat.com


• GENEL KÜLTÜR »GENEL YETENEK »EĞİTİM BİLİMLERİ »DGS
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Bayramınız Kutlu Olsun
IZG4M TzlMzIDzl
BZILIGININ T/4DI
DZİMzİGİNIZDZl KdLZlCzIK.

Güzelyalı
K.Kumla / GEMLİK Tel: 0.224 533 OO 06 

doris_balik_restaurant@hotmail.com

Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

KÜMLA’DA DıSNİZ MANZARASI 
»SŞLİĞİNDfi BALIK V6M6NİN 

K6YFİ BİR BAŞKADIR

BÜTÜNLEF
BÜTÜNLER DUGUN SALONU
Kilim Mobilya Gemlik Bayi

MOBİLYA 
ALMANIN 

TAM 
ZAMANI..

3rmTTO

Bonus’a özel 
peşin fiyatına 

12 taksit I

+bonu»B

■i s

kilim*
Kurban Bayramınızı 
kutlar, mutluluk, 
huzur ve sevinç 
getirmesini dileriz 

HümyetCad.No:30«Telî5136500

mailto:doris_balik_restaurant@hotmail.com
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KAR AT AŞ
DEMİR ÇELİK SAHAYİ
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir.
Sevdikleriniz sizinle olsun.
Bayramınız kutlu olsun.

- İSLAMKÖY / GEMLİKAzot Sanayi Yolu No: 272

Gemlik halkının Kurban Bayramını 
en içten dileklerimle kutlar, bayramın 
halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur 

getirmesini dilerim.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Av. Refik YILMAZ
Belediye Başkan Vekili
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Bursa " CemLİİc KumIa kAvşAqlNdA bulum CEMİik Özdikk, Nem GemLİ k ve çEVREsİNd Eki . ■ * £

İl İlçElERdEkİ y ErLeşİ M BİrİmIerİ İÇİN liEM dE SEyAİİAT EdENİER İçirt k Ey İlli AliŞVERİŞ VE 

dİNlENME MERkEZİdİR. 50.000 birt ÇEŞİT ÜRÜNÜN SATİŞA SUNulduqU hİpERMARkETİ, 

kAfE'RESTORAN klSMl VE ÇOCUklAR İÇİN STARpARk EDENCE MErLezİ VE UZMAnIaR dENETİMİNdE 

hİZMET VEREN ÜCRETSİZ ÇOCuk bAklM VE OyUN O d ASİ buluNMAkTAdlR.

SİZİN MCMNUNİVCTİNİZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: 10 224) 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

■
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ.

Bina, temel, fabrika hafriyatları 
Gölet İşleri hafriyatları 
Liman dolgu ve anroşman işleri 
Zemin dolgu ve stabilize işleri 
Kazı ve nakliye İşleri
Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç 
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri

Gemlik Halkının Kurban Bayramını kutla? 
sağlık ve mutluluklar dileriz

A. Hamdi Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 4 No 
Tel : 0 224 220 90 73 - 220 81 40 BURSA

: 46
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Lezzetin Namlısı

tabıyla haytam 
geçiıtmenfa biteğiyle* ••

NflMLI ZEYTİNLERİ TİC. VE SflN. LTD. ŞTİ
Yalova Yolıf 3. Km. Gemlik

Tel: 0 224 513 14 58 - 514 29 79 Fax : 0 224'514 29 80 
www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com

http://www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com
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İnan TAMER

KURBAN BAYRAMI....

Kayıt dışı bayram 
tatlısı we sekere dikkat!

Allah’ın izniyle yarın ikinci 
dini bayramımız olan 
Kurban Bayramı’m kutlaya
cağız.

Kesilecek kurbanlarla mali 
ibadetimizi yerine getire
ceğiz.

Tüm Dünya İslam alemi 
kutlayacak bu kutsal günü.

Bence hüzünle, acılarla. 
Kimileri açlıkla, yoksunluk
la.

Dini bayramlar sevilme ve 
sevindirme günleri olması
na rağmen, ülkemiz ve 
İslam ülkeleri huzursuz. 
Ekonomik sıkıntı içinde. 
Hatta tüm dünyada kapital
ist sistemler adeta çökmüş 
durumda. Açlıkla, sefaletle 
boğuşuluyor. Tüm bunlar 
yetmezmişçesine insanlar 
birbirini boğazlıyor. 
Dünyanın her yerinde kan 
gövdeyi götürüyor.

Bayramlar aynı zamanda 
barış günleridir. Tüm olum
suzluklar, dargınlıklar, düş
manlıklar uzanacak ellerle, 
yapılacak ziyaretlerle, 

kucaklaşmayla, birbirlerine 
saygılı davranmakla gide 
rilebilir. Dayanışma, yardım
laşma sevgi bağlarını 
pekiştirir. Kin, haset ve düş
manlıklar böylesine tutum 
ve davranışlarla engel
lenebilir. Huzur ve güven 
içine yaşar insanlar.

Biz Türk vatandaşları 1000 
yıldan beri kardeşçe 
yaşadık bu ülkede. Kız 
aldık, kız verdik. Kaynaştık, 
yek vücut olduk.

Düşmana karşı yurdu
muzu omuz omuza savun
duk.

Aynı işyerlerinde beraber 
çalıştık. Aynı okulda, aynı 
sıralarda, yan yana okuduk.

Acıları, sevinçleri 
bölüştük. Aynı camilerde 
saf tuttuk. Hiçbir zaman bir
birimizden farkımız olmadı. 
Türk Devleti’ nin her türlü 
imkanından beraberce yara
landık. Bölücülükle, 
toplumun bugünkü konu
munda sağlanan imkanlar
dan daha özgür daha bir 

mutlu ortam umulmasın, 
sanılmasın.

Farklı olmamızı isteyenlere 
uymayalım. Bizleri bölüp, 
parçalamaya çalışanlara fır
sat tanımayalım. Yaşamak 
varken niye insanlarımız 
ölsün, acılar gönülleri 
dağlasın, analar ağlasın ?

Bu mübarek günde kese
ceğimiz kurbanlar terör 
belasını, her türlü olumsuz 
lukları def etsindir 
dileğimiz.

Bizleri ve tüm insanlığı her 
türlü afetten korusun.

Bu kutsal günü ruhuna 
uygun, ulvi duygularla 
yaşayalım, yaşatalım.

Bayram aynı zamanda ruh
ların arındığı, bedenlerin 
dinlendiği; aklın nefise 
hakim olduğu günlerdir.

Arınmış, tertemiz olmuş 
ruh ve duygularla insanlığın 
huzurlu, sağlıklı, mutlu nice 
bayramlara kavuşmasını 
dilerim.

Mübarek Kurban 
Bayramı’m kutlarım.

İzmir Şekerciler ve 
Pastacılar Odası 
Başkanı Hamdi 
Yapıcı, ekonomik 
krizle birlikte kayıt 
dışı üretimin art
tığını belirtti.
Yapıcı, “Kriz 
bahanesi ile halk 
sağlığıyla oyna 
nıyor. Üretiminin 
nerede yapıldığı 
bilinmeyen, kayıt 
dışı ve merdi- 
venaltı imalatlar 
bayram öncesinde 
çoğalıyor. Sokak 
başlarında, tozun 
toprağın içinde, 
ruhsatsız, belgesiz 
satılan bu ürünlere 
halkımızın rağbet 
etmemesi gere 
kiyor” dedi.
Güvensiz gıda 
maddelerinin 
zararlarının uzun 
vadede ortaya çık
tığına dikkat çeken 
Yapıcı, insan 
sağlığını bozan bu 
ürünlerin özellikle 
çocuklar için çok 
riskli olduğunu 
vurguladı. Yapıcı,

Tarım il 
Müdürlüğü'nden 
üretim izin belge
siyle, ruhsatıyla 
çalışan esnafın da 
zor durumda 
kaldığının altını 
çizerek, şöyle 
konuştu: 
“Bizim umutlarımız 
bayrama kalsa da, 
korsan yüzünden 
bayram gelmiyor. 
Gıda maddesi 
satış yerlerinin 
korsan olduğu, 
gıda maddesi 
ile ilgili başıboşluk 
yaşanan bir 
ülke daha yoktur. 
Kayıt dışı üretim 
bizim işlerimizi 
çok kötü etkiliyor. 
Vatanda şa cazip 
geliyor, o anda 
hayatıyla 
oynandığını 
düşünmüyor. 
Ancak bizim 
tavsiyemiz, bir kilo 
alacaklarına yarım 
kilo tatlı alsınlar 
ama ağızlarının 
tadını, sağlıklarını 
bozmasınlar.”

Kurban Bayramı nın esnaf ve sanatkarımıza, 
usta, kalfa ve çıraklarımıza, 

tüm halkımıza hayırlı olmasını; 
mutlu, sağlıklı, başarılı, 

bereketli ve kazançlı günler getirmesini dileriz

Yönetim Kurulu adına Başkan

İbrahim TALAN
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Man alırken nelere dikkat etmeli?
Yarın Kurban 
Bayramı. 
Kurbanlıklar 
çeşit çeşit. 
Peki kurban alırken 
nelere dikkat etmek 
gerekiyor. İşte “her 
yönüyle" uzman
larından öğütler. 
Kurban alacak 
vatandaşların ilk 
dikkat etmesi 
gereken konu 
hayvanların 
kulaklarındaki 
küpeler. Küpelerin 
üzerindeki numa 
raiar geçmişlerine 
ait bütün bilgileri 
içeriyor. İkinci 
dikkat edilebilecek 
konu da tüyleri 
tüylerin canlı ve 
parlak olması.
30 yıldır her bayram 
kurban kesen 
Besim Akgündüz 
kurban alacak 
vatandaşlara şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
“Dişine, gücüne, 
eline ayağına bakın. 
Bir de hayvanın 
güzel olması önem
lidir, 500 milyon

fazla olsun diye 
düşünmek gerekir.” 
Satıcılar ise, 
kurbanlıklarını 
pazarlamadan 
önce hayvanın 
gözüne ve kulağına 
baktıklarını, kör 
olanları pazara 
getirmediklerini 

belirtti. Satıcılar, 
“Kulağı kesik, dişi 
eksik hayvan satıl
maz” diye konuştu. 
Veterinerler de 
şüphelenilen 
hayvanlar 
konusunda uzman
lardan destek isten
mesi gerektiğini 

belirtti; “Sağlıklı bir 
hayvanın tüyleri 
çok düzgün olur, 
genel durumu ve 
iştahı iyi olur. 
Hayvandan 
şüphe ediliyorsa, 
veteriner hekimlere 
başvurmak gerekir” 
dediler.
DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER 
“Kesilecek hayvanın 
gözlerinin biri veya 
ikisi kör olmamalı, 
boynuzları ve kulak
ları dibinden kesil 
miş veya kırılmış 
olmamalı, dişlerinin 
çoğu veya tamamı 
olmayanlar, kuyruk
suz veya kuyruğu
nun yarısından 
fazlası olmayanlar 
alınmamalıdır.
Kesileceği yere yürü 
yemeyecek kadar 
aşırı zayıf, topal, 
hasta olan hayvanlar 
kurban olmaz.
Kurbanlıkların hami 
le olmayan hayvan
lardan seçilmesi 
gerekir. Kurbanı 
satın alan bazı kim
seler hayvanın 

hamile olduğu fark 
edemeyebilir. Hamile 
hayvan satın alındık
tan sonra doğum 
yaptıysa doğurduğu 
yavrunun da kesil 
mesi gerekiyor. 
Bazı hayvan 
satıcılarının kurban
lık almayı planlayan 
vatandaşları 
yanıltmak amacıyla 
büyük baş hayvan
larının öndeki iki 
dişini söküp kapak 
attı gibi göstererek 
satmaya çalıştıkları 
belirtiliyor.
Hayvanın kurban 
olabilecek yaşı 
doldurması gerekir. 
Özellikle 
sığırların kapak 
atması halk arasında 
kurbanlık olması 
anlamına gelir. Her 
kurbanlık hayvan 
alıcısı hayvanların 
yaşını bilemez. 
Bazı satıcılar hay
vanın dişlerinin 
döküldüğünü, kapak 
attığını gösterebil 
mek için hayvanın 
ön dişlerini sökerek 
satmaya çalışıyor.

Kurbanlık hayvanın 
alınıp satılmasında 
karşılıklı güven, 
doğruluk ve 
dürüstlüğün 
esas olması 
gerekiyor. 
Müşterinin de 
satıcıya güvenmesi 
gerekir. Kurban 
satıcıları, Allah’tan 
korkan, dürüst, 
sağlam karakterli, 
ahlaklı kişiler olmalı, 
kurbanlık almaya 
gelen vatandaşları 
yanlış yönlendir 
memelidir.
Kurbanlık hayvan 
alacaklar mümkün 
olduğu kadar 
tanıdığı, bildiği, 
güvendiği kişiler 
ile başkalarının 
bulacağı dürüst 
kişileri arayıp 
bulursa 
yanılmamış olur. 
Hayvan satıcılarını 
kurban satışı 
konusunda 
daha dürüst 
davranmaya ve 
vatandaşlara doğru 
hayvan satmaya 
davet edildi.

Yüreğinize damla damla umut, 
günlerinize bin tatlı 

mutluluk dolsun. 
Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, 

yüzünüz hiç solmasın.
Bayramınız 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! 

Mübarek Kurban Bayramı 
tüm ulusumuza kutlu olsun.

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.
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İnternetten alışveriş yaparken 
nelere dikkat etmeliyiz ?

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri 
Derneği, Online 
alışveriş hizmeti 
sunan internet 
sitelerinden alışveriş 
yaparken dikkat 
edilmesi gerekenleri 
şöyle sıraladı... 
Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği 
(ETİD) Başkanı 
Hakan Orhun, online 
alışveriş hizmeti 
sunan tüm sitelerin, 
sunucu ile istemci 
arasındaki iletişimin 
şifrelenmiş şekilde 
yapılabilmesine 
imkan veren 
teknolojinin kul
lanıldığını gösteren 
SSL Sertifikası kul
lanmak zorunda 
olduğunu belirtti. 
Orhun, yazılı açıkla
masında, online 
alışverişin güvenli 
olduğunu, ancak 
bazı noktalara dikkat 
edilmesi gerektiğini 
kaydetti.

İnternet üzerinden 
alışveriş yapanların 
sayısı 5 milyonu 
aşarken, online 
alışveriş hizmeti 
sunan sitelerin 
sayısının da hızla 
artış gösterdiğine 
dikkati çeken Orhun, 
hızlı gelişimin, 
beraberinde bazı 
olumsuz sonuçları 
da getirdiğini, 
özellikle son

zamanlarda birkaç 
site hakkında çıkan 
haberlerin tüm sek
törü olumsuz et 
kilediğini kaydetti. 
Orhun, kullanıcıların 
güvenli şekilde 
alışveriş yapabilme
si için her türlü önle
mi aldıklarını vurgu
layarak, şu bilgileri 
verdi:
"Ancak sektördeki 
birkaç olumsuz

deneyim ön plana 
çıkıyor. Burada her 
gün onbinlerce 
online alışveriş son 
derece başarıyla 
sonuçlanırken, 
birkaç kötü deneyim 
sektöre zarar vere
biliyor. Kullanıcıları 
bu sitelere karşı 
uyarmak amacı ile 
dernek olarak 
önlemler alıyoruz. 
Türkiye'de internet 

üzerinden satış 
hizmeti veren 
siteler ile ilgili 
hukuki düzenlemeler 
sürekli iyileştiriliyor, 
bu çerçevede 
e-ticaretin çok 
daha iyi konumlara 
geleceğini 
öngörüyoruz. 
İnternet üzerinden 
alışveriş pratik 
olduğu kadar 
güvenilirdir de. 
Online alışveriş 
hizmeti sunan 
tüm siteler dünya 
çapında kredi 
kartı güvenliği için 
bir standart olan 
SSL sertifikası 
kullanmak zorun
dadır. SSL 
sertifikası olmadan 
hiçbir bankadan 
pos alma imkanı 
bulunmuyor.
Kullanıcılar 
alışveriş yaptıkları 
sitenin bu sertifikaya 
sahip olup olmadık
larını mutlaka 

kontrol etmeli. 
Bunun için 
güvenlik sertifikası 
tıklanmalı ve 
bunun geçerlilik 
süresi kontrol 
edilmelidir.
Ödeme adımlarına 
gelindiğinde, 
site ismi yazılan 
url bölümünün 
'https ://www' 
olmasına dikkat 
edilmeli.
Bu uyarı, web 
sitesinde SSL 
kullanılmakta 
ve kredi kartı 
bilgilerinin 
güvende olduğunu 
gösterir.
Ayrıca kullanıcılar 
önceki hizmet 
seviyeleri iyi olan 
siteleri tercih 
etmeli ve site 
içerisinde iletişim 
bilgileri olup 
olmadığını, 
teslimat ve iade 
koşullarını kontrol 
etmeli."

AYAZ KARDEŞLER
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
KURUYEMİŞ ÇEŞİTLERİ ■ KAHVE ■ BAKLİYAT - 

ŞEKERLEME VE BAHARAT ÇEŞİTLERİ

&)as£ ue' müştesıileMMÛzuv

fzuiZa/v;

Hamidiye Mah. Y. P. Cad. 
G.Kardeşler Apt. No: 12/A 

Tel : 0 224 513 52 21 GEMLİK
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Cezalar can yakacak
Tebliğ kapsamında kurbanlık hayvanını uygun şartları sağlamadan kesenlere uygulanacak idari para cezaları da belirlendi, 
hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 738 TL idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü 
davranana, acımasız ve zalimce işlem yapanlara, dövenlere, aç ve susuz bırakanlara, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan
lara, bakımlarını ihmal edenlere, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere de 369 TL ceza uygulanacak
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 2011 
Yılı Kurban Hizmet 
lerinin Uygulanma 
sına Dair Tebliği 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Kurban Bayramı'n 
da, kurbanını dini 
kuralların gerek
tirdiği özel koşullar 
dikkate alınarak hay
vanı korkutmadan, 
ürkütmeden, en az 
acı verecek şekilde, 
hijyenik kurallara 
uyularak ve usulüne 
uygun olarak 
kesmeyenler ile hay
vanların kesimini 
ehliyetli kişilere yap
tırmayanlara 738 TL 
idari para cezası 
uygulanacak. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
"2011 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uy 
gulanmasına Dair 
Tebliğ"i Resmi Gaze 
tede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

KURBAN 
KESERKEN DİKKAT 
Tebliğ kapsamında 
kurbanlık hayvanını 
uygun şartları sağla
madan kesenlere 

uygulanacak idari 
para cezaları da 
belirlendi. Buna 
göre, valilikler; 
cadde, sokak ve 
parkları kurban 
kesim yeri olarak 
kullananlar ile kur
ban kesiminden 
sonra kan, atıklar ve 
iç organlarını sokak, 
cadde ve parklarda 

bırakanlara gerekli 
yasal yaptırımları 
uygulayacak. 
Hayvanların korun
ması, gözetilmesi, 
bakımı ve kötü 
muamelelerden uzak 
tutulması, rahat 
yaşamalarının 
sağlanması, insan
larla diğer hayvan
ların hijyen, sağlık 

ve güvenlikleri için 
gerekli önlemler alı
nacak. Hayvanların 
kesilmesi; dini kural
ların gerektirdiği 
özel koşullar dikkate 
alınarak hayvanı 
korkutmadan, 
ürkütmeden, en az 
acı verecek şekilde, 
hijyenik kurallara 
uyularak ve usulüne 
uygun olarak bir 
anda yapılacak. 
Hayvanların kesi
minin ehliyetli kişil
erce yapılması 
sağlanacak. Aksi 
halde bu hükümlere 
aykırı hareket eden
lere hayvan başına 
738 TL idari para 
cezası uygulanacak. 
Ayrıca, Kurban 
Hizmetlerinin Diya 
net İşleri Başkan 
lığınca Yürütül 
meşine Dair Yönet 

melik hükümlerine 
aykırı hareket eden
lere hayvan başına 
bin 848 TL idari para 
cezası uygulanacak. 
Hayvanlara kasıtlı 
olarak kötü 
davranana, acımasız 
ve zalimce işlem 
yapanlara, döven
lere, aç ve susuz 
bırakanlara, aşırı 
soğuğa ve sıcağa 
maruz bırakanlara, 
bakımlarını ihmal 
edenlere, fiziksel ve 
psikolojik acı çek
tirenlere de 
369 TL ceza uygu
lanacak.
Aynı şekilde, kesin 
olarak öldüğü 
anlaşılmadan hay
vanların vücutlarına 
müdahalede bulu
nanlara da 369 TL 
para cezası 
uygulanacak

Canlı Müziğin Keyfini 
Bizimle Yaşayın

Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar 
geçirmeniz dileğiyle...

Reşide Bayar Cad. Umurbey
Tel : 0 224 525 07 70

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, 

sağlık ve huzurlu günler dileriz

Özlem

TlCHRET
Tarım İlaçları Gübre 

ve Tarım Aletleri

Dursun OZBEY
İstiklal Cad. Bora Sok.

Körfez Sürücü
Kursu altı GEMLİK 

Tel : 514 10 14

ÇİÇEK KASABI
Dost ve müşterilerimin 

Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim

Abdullah GÜRE
İstiklal Cad. No 30 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 18 65
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Dişi hayvan kesmeyin!
Dışı hayv.ırr kesi
minin yasaklan
masıyla buyuk ve 
küçükbaş hayvan 
sayısının artacağı, et 
fiyatların yüksel 
meyecegı bildirildi. 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner F akultesi 
Gıda Hijyeni ve 
Teknolojisi Bolümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr Mustafa Tayar, 
yaptığı .ışıklamada, 
Turkıyede hayvan 
sayısı darlığını 
bahane ederek fiyat
ları artıran 
spekülatörlerin, 
vatanda Jan yanlış 
yönlen t • ıp panik 
oluştu' ırklarını 
belirterek bunun 
somu anda da damı
zlık h.ı, v an ve et 
açığının kapatılması 
için yurt dışından 
hayvan ithalatı 
yapıldığını söyledi. 
Bu durumun devam 
etmesi halinde gele
cek 5-10 yılda kır
mızı ette çok daha 
ciddi sıkıntılar 
yaşanabileceğini

ileri süren Tayar, 
"Önümüzdeki yıllar
da et ile ilgili sıkıntı 
yaşanmaması için 
hayvancılık sektörü 
dikkate alınmalıdır. 
Başta yem olmak 
üzere küçük üretici 
her konuda destek
lenmelidir. Bu hem 
ülkenin et ihtiyacını 
karşılar hem de 
katma değer ülkede 
kalır" dedi.
-Milli gelir yükselme
sine rağmen et tüke
timi aynı kaldı- 
Türkiye’de kişi başı

na milli gelir 2 
binden 10 bin dolara 
yükselirken kırmızı 
et üretiminin aynı 
kaldığını belirten 
Tayar, hayvan var
lığının her yıl biraz 
daha azaldığını, 
sorunun ithalatla 
çözülemeyeceğini 
iddia etti.
Tayar, Türkiye'de 
her Kurban 
Bayramı'nda 500- 
600 bin arasında 
büyükbaş, 2-2,5 
milyon da küçükbaş 
hayvan kesildiğini 

dile getirerek, şöyle 
devam etti: 
"Geçen yıl Kurban 
Bayramı'nda 600 bin 
büyükbaş, 2 milyon 
250 bin civarında da 
küçükbaş hayvan 
kesildi. Toplam 
kesilen hayvan 
sayısının yüzde 
10-15 kadarı 
Kurban Bayra 
mı'nda kesiliyor. 
Bu Kurban 
Bayramı'nda, geçen 
yılki sayıda kurban 
kesilmesi halinde, 
kurban pazarının 
4,5 milyar lirayı bul
ması bekleniyor. 
Buna nakliye, kur
ban pazarı kiraları, 
kasap ücretleri gibi 
giderlerin eklen
mesiyle kurban kesi
minin oluşturduğu 
ekonomik hareketin 
daha da büyük ola
cağı görülüyor." 
-Koyun yerine koçu 
tercih edin- s j 
Kurban Bayramı'nda 
dişi koyun yerine 
koçun tercih edilme 
sini önerildi.

laımantılıMa 
uğraşanlara 2 man!

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, RTÜK 
eliyle medya 
kuruluşlarına gön
derdiği yazıda, 
hayvanlarda 
küpeleme ve aşıya 
dikkat çekti. 
Bakanlık hay
vancılık yapanları 
uyardı. 
Küpeleme ve 

aşılama faaliyet
lerinde farkındalık 
yaratmak için 
hazırlanan bu 
video, Koyun ve 
Keçilerin 
Külenmesi ve 
Aşılanması Projesi 
kapsamında 
hayvancılıkla 
uğraşanları bil
gilendirmeyi 
amaçlıyor.

ÎÜCÜN 

 

SPOtf TOOP
GÜCÜMSPORKULÜBÜ

Gücümsporlu basketçilerimizin, 
velilerimizin, sponsorlarımızın, 

değerli Gemlik halkının ve 
spor camiasının 

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

bir bayram dileriz.

GEMLİK GÜCÜMSPOR KULÜBÜ

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... 
Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı...

Hüznümüzü, acımızı, 
yalnızlığımızı paylaştığımız; 
birlik ve beraberliğimizi, 

kardeşlik ve dostluğumuzu 
en sıcak şekilde hissedeceğimiz 

mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, 
mutluluklar dileriz

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİK ŞURESİ
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BAYRAM ÖZEL

www.rodaport.com

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 
16600 GEMLİK/ BURSA/TÜRKİYE

TEL: +90 224519 00 30
FAX: +90 224519 00 31

KURBAN BAYRAMINIZI 
KUTLAR 

ESENLİKLER DİLERİZ.

http://www.rodaport.com
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2002

ÖZEL
AYKENT

İLKÖĞRETİM OKULU veANASINIFI

"Yeni bir 
AYKENT ile 

hedeflerinize
doğru..." 

©eneyimli kadromuz 
ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sîzlere 
en yakın özel okuluz.

Birlik ve beraberliğimizi, 
kardeşlik ve dostluğumuzu 
en sıcak şekilde hissedeceğimiz 
KURBAN BAYRAMINIZI 
en içten dileklerimizle kutlarız.



BAYRAM ÜZEL
’ BBI
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

GEMLİK TİCARET BORSASI

MİSYONUMUZ;
Dünyaca Ünlü Gemlik Zeytinini hak etiği yere yükseltmek 

ve bu ’ün’ü korumak ve geliştirmektir.
Her bir bölgede (Zeytin üretim yerleri, köyler) bölgenin 
tahmini kapasitesi ölçeğinde depolar kurarak standart 

üretim gerçekleştirmek ve üreticiyi ekonomik 
olarak korumak,

Bir gıda maddesi olarak zeytinin ’’üretim izlenebilirliğini’’ 
sağlayarak tüketicinin aldatılmasını önlemek, 

Bütün bu işlevlerin sonucu olarak üyelerimizin ticaret 
olanaklarını geliştirmek ve karlarının artmalarım sağlamaktır

Gemlik halkının ve üyelerimizin 
Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu günler geçirmelerini dileriz



BAYRAM ÖZEL
5 Kasım 2011 Cumartesi
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☆ 600.000 TELİ Konteyner stoklama kapasitesi

☆ 400.000 araç elleçleme kapasitesi ☆ 11.000 m2 kapalı genel antrepo

'' «'-1

Hizmette 5 yıldızlı kalite

☆ 66 Hektar faaliyet alanı ile Marmara’nın en büyüğü tâ Son teknoloji, modern Bilgi İşlem Altyapısı

524 88 3Iİ'':

<gl gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

İş Bankası kuruluşudur.

'‘4 ; £ www-gemportcorn.tr/ geınport@gempbrt.com.tr *4

TÜRKİYE 41 BANKASI

*V

Geçmişten günümüze birlikte hep daha iyiye 
Nice bayramlara.... -

gemportcorn.tr/
mailto:nport@gempbrt.com.tr


* YflŞ ÜZERİ RENAULTLflRfl 
AVANTAJLI FİYATLAR!

j MEGANEII BAKIM
*159

ra LASTİK^65n ı YAĞ DEĞİŞİMİ
I 85n

www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

E
Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.
* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.

Güvenil çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

MAİS linKApnccı pp rvrnMrrrlv Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9UÇIVAKUEÇLtK U I UMU I IV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA
RENAULT

IO K;im ıı। 2Q11 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Atam, seni ve demlerini yok etmeye çalışan 
gafiller, 73 yıldır aziz hatırana saldırıyorlar. 
Türk Ulusu için yaptıklarını görmemezlikten 

gelerek, eserlerini yıkmaya çalışıyorlar. 
Sen, öyle büyük işler başardın ki; 

yerin hala doldurulamıyor. 
Eserine sahip çıkacağız.

Seni ve eserlerini sonsuza dek yaşatacağız

İGemlikKHrfezl
•■■ill’ll İlil •■ilil «İTllI «AIITIIİ . ■

Unutturmayacağız Mm İİMI
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, büyük 
kurtarıcı, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
aramadan ayrılışının 73. yılında saygı ve min
netle anacağız. Bugün tüm yurtta saat 09.05'de 
herkes Atatürk için saygı duruşunda bulunacak. 
Atatürk ü anma törenleri, Atatürk anıtı önünde 
başlayac ak. Anıta çelenklerinin sunulmasının 
ardından saat 09.05’de, bayrağımız göndere çe 
kilip, yarıya indirilecek. Daha sonra, saygı 
duruşu ve istiklal Marşı okunacak.
ANMA PROGRAMI: Atatürk Anıtı’ndaki törenin 
ardından Kültür Merkezi'nde Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi tarafından hazırlanan anma 
programı başlayacak. Buradaki törende, 
Atatürk u tanıtan konuşmalar yapılacak. Atatürk 
şiirleri okunacak, anaokulu öğrencileri şiirler 
seslendirecek. “Her Yönüyle Atatürk" ve “Veda 
Tadında Atatürk'e Bir Bakış" adlı programlar 
sunulduktan öğrenci korosunun hazırladığı 
Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirilecek.

sakin netti
4 gün süren Kur 
ban Bayramı tatili 
sakin geçti. 
Bayramın birinci 
günü yapılan 
resmi bayramlaş
ma töreninden 
sonra, İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü ve Jandarma 
Komutanlığı ’ndaki 
görevliler, protokol 
tarafından ziyaret

edilerek bayram
ları kutlandı.
Bayram namazın 
dan çıkan vatan
daş ların kurban
larını kesmeleri 
ardından bayram
laşmalar başladı. 
Tatil boyunca 
kordonlar, havanın 
da güzel olması 
nedeniyle gezen- 
lerce doldu, taştı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mustafa Kemal’i anmak..
Buğun 10 Kasım..
Cumhuriyetin kurucusu ve kurtarıcımız 

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 73. yıldönümü..

Buğun o büyük insan için yurdun dört bir 
köşesinde anma toplantıları yapılacak.
0’na olan sevgimizi, bağlılığımızı bir kez 

daha dile getireceğiz.
Her ne kadar ona layık olamamış olsak 

da, O nun üzerimize bıraktığı etki, ölümün
den 73 yıl sonra bile sürüyor.

Bir kurtarıcı liderin ve devlet kurucu 
sunun bunca yıl unutulmaması ve ya 
şaması, ulusuna yaptıklarındandır.

Bu sevgi ulusunun ona gösterdiği sev 
gldir. Devamı sayfa 4’de

200 taneli zeytin 6 lira, 300 taneli zeytin 4 liradan alınacak

Katırlı Km Koopeıaiili 
zctIİi alımlarma baslıror
S.S. Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, bugün yeni 
ürün zeytin atımlarına 
başlıyor. Kooperatif 
Başkanı Hulusi Bayrak, 
“Ahmlarda taban 
baremi 50 tane aşağıya 
çekebiliriz. Geçen yıl 
300-200 tane arasında 
alım yaptık. Bu yıl 350 - 
250 olabilir. Zeytin 
atımlarında geçen yılın 
fiyatları ile sezonu 
açacağız. 200 taneli 
zeytine 6 lira, 300 taneli 
zeytine 4 lira ödeye
ceğiz. ” dedi. Syf 4 ’de

Yanlış 
otobüse 
binince 

canından 
oldu

Büyük Kumla Kö 
yüfne gitmek için 
yanlışlıkla Bursa 
otobüsüne binen, 
İsmail Aslan (59) 
adlı şahıs, Küçük 
Sanayi Sitesi 
önünde aracı dur
durarak, karşı yo 
la geçerken, Bur 
sa yönünden ge 
ten otobüsün altın 
da kaldı. Syf 2’de

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bizim çarşılar....
Bir bayram arifesinde çarşıda dolaş

mak uzun yıllardır dilediğim ama bir 
türlü gerçekleştiremediğim özlemimdi. 
Dün eriştim...

Özlediğim kadar varmış.
Ne görkemli alış veriş merkezleri ne de 

oraların bol ışıklı janjanlı vitrinleri...
İlla da bizim çarşılar...
Kapahçarşı, 
Açık çarşı... 
Kayhan... 
Çancılar... 
Tuzpazarı... 
Reyhan... 
Bursa’nın canlı alışveriş merkezleri... 
Tarih var...
Nitelik var...
Doğallık var...
Dışarıdan gelip bizim kentsel alışkan

lıklarımıza monte edilen zorlama alış 
veriş merkezleriyle kıyas bile kabul 
etmez...

Çünkü insan tarih kokan o sokaklarda 
gezerken aidiyet duygusunu iliklerinde 
hissediyor.

Yaşam alışkanlıklarımızla, beklentiler
imizle bütünleşmişiz bir kere çarşıyla...

Mis gibi kahve kokularının baharatla 
harmanlanıp genzimize dolduğu çarşıda 
insan;

Huzur duyuyor.
Güven duyuyor. 
Hoş duygular yaşıyor. 
Çarşılar yaşamın ta kendisi. 
Tarihi kimlikleri, mimarileri, gelenekleri, 

esnafları ve zanaatkârlarıyla, canlı ve 
renkli yaşantının en çok hissedildiği 
çarşılar;

Bölgenin uygarlık tarihine ve kültürel 
gelişimine de yön veriyor.

önemli bir şey daha;
Çarşıları gezerken, ustalarından ya da 

babalarından öğrendikleri zanaatlarını 
yaşatmaya çalışan güzel insanlarla 
tanışıyorsunuz

Nesiller geçse de çağlar dönüşse de 
esnaf dürüstlüğünden ödün vermiyor.

Bir örnek...
Bir kilo meyve istiyorsunuz...

Tartıyor...20 gr ya da 30 gr eksik geliyor. 
İstediğiniz meyveyle tamamlama olanağı 
yoksa bir başka tür meyve ile eksiği 
gideriyor.

Sizin farkında olup olmadığınız onu 
ilgilendirmiyor. Çünkü o ustalarından ya 
da büyüklerinden gördüğünü terbiye
siyle özleştirerek uyguluyor.

Masalsı güzelliklere sahip çarşının 
sokaklarını dolaşırken önünüze çıkan 
tarihi çeşmeler, hanlar eşlik ediyor 
anlarınıza...

Türkiye’nin her yeri çok güzel... 
Ama Bursa’da yaşamak çok özel...

Büyük Kumla 
Köyü’ne gitmek için 
yanlışlıkla Bursa 
otobüsüne binen, 
İsmail Aslan (59) 
adlı şahıs, Küçük 
Sanayi Sitesi 
önünde aracı dur
durarak, karşı yola 
geçerken, Bursa 
yönünden gelen 
otobüsün altında 
kalarak feci şekilde 
can verdi.
Kurban Bayramı’n 
birinci günü saat 
14.45 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, Bursa 
Gemlik yolu bir 
süre trafiğe 
kapandı.
Bayram nedeniyle 
Gemlik’teki yakın
larını ziyaret eden 
İsmail Aslan, oto

ın

büs gişesinden 
bilet alarak Büyük 
Kumla’ya gidece 
ğine yanlışlıkla 
Bursa otobüsüne 
bindi.
Yanlış yöne gittiğini 
anlayan Aslan, oto
büsü Küçük Sanayi 
Sitesi önünde dur
durdu.
Gemlik’e gitmek 
için yolun karşısına 
yaya olarak geçme 
ye çalışan İsmail 
Aslan’a Bursa 
yönünden gelen 
A.A’nın kullandığı

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Genç işçi evinde illi lıulunılıı
27 yaşındaki genç işçi evinde ölü bulunurken, Küçük Kumla da Kurban 

Bayramı’nın ikinci günü kendisinden 15 gündür haber alınamayan 81 yaşındaki 
Mehmet Ayvaz adlı yaşlı şahısta evinde ölü bulundu

Kendisinden iki gün 
haber alınamayan 
Serkan Karakuş(27) 
adlı genç işçi evinde 
ölü bulundu.
Asil Çelik 
Fabrikası’nda işçi 
olarak çalışan 
Serkan Karakuş’un 
arkadaşları iki 
gündür Serkan’ın 
göremeyince 
Kayhan Mahalle si’n- 
deki Sağlık Ocağı 
karşısındaki evine 
gittiler.
Kapının kapalı 
olduğunu görünce, 
kapıyı açtırarak içeri

İ*®B

77 DF 099 plakalı 
Yalova Seyahat’a 
ait yolcu otobüsü 
çarptı.
Bir süre otobüsle 
sürüklenen Aslan, 
olay yerinde can 
verdi.
Polis, şahsın üzerin 
de kimlik bulamadı.

girdiklerinde, 
arkadaşının divan 
üzerinde yüzükoyun 
yatmış bir şekilde 
cansız bedeni ile 
karşılaştılar.
Olay yerinde 
inceleme yapan 
polis, cesedi 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırdı.
Savcının başka bir 
olayı soruşturması 
nedeniyle geç 
gelmesi Uşak’tan 
gelen ailesinin tepki' 
sine neden oldu.

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılan ceset, 
yakınları tarafından 
teşhis edilince aile
sine teslim edildi. 
Gözaltına alınan 
otobüs şoförü, 
ailenin şikayetçi

Savcılık, ölüm 
nedeninin inceleme
si için cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderdi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

KUMLA DA YAŞLI 
ADAM EVİNDE 
ÖLÜ BULUNDU 
( andan, Kurban 
ba>> nı’nın ikinci 
günü Küçük Kumla 
da Mehmet Ayvaz 
(81) adlı yaşlı şahıs 
evinde ölü bulundu. 
Küçük Kumla İskele
si yakınlarında eski 

olmam.ııı üzerine 
serbest bırakıldı. 
Dikkatsizlik yüzün 
den yaşamını 
kaybeden İsmail 
Aslan m cenazesi 
Büyük Kumla 
Köyü nde kılınan 
cenaze namazı ile 
toprağa verildi.

bir evde yalnız kalan 
Mehmet Ayvaz dan 
15 gündür haber ala
mayan yakınları, 
evine gittiklerinde 
ağır bir koku ile 
karşılaştılar.
Mahalle Muhtarı ve 
Jandarma ile eve 
girildiğinde yaşlı 
şahsın cesedi ile 
karşılaşıldı.
Savcılık olayla ilgili 
soruşturma . 
başlatırken, yaşlı 
şahsın cesedi 
yapılan incelemeden 
sonra ailesine 
teslim edildi.



10 Kasım 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

Çocukların maytapla oyunu 
Ur evin çatısını yaktı YazıYORUM

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde çocukların 
oynadığı maytapın 
yol açtığı yangında 
bir evin çatı kısmı 
kül oldu.
Alınan bilgiye göre,

Bayram ziyareti yolunda kaza: 3 ölü
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa İlçesi 
yakınlarında şaram
pole yuvarlanan oto
mobilde bulunan 
aynı aileden 1'i ço 
cuk 3 kişi öldü, 1 
çocuk da yaralandı. 
Kaza, Mustafake 
malpaşa İlçesi Tatka 
vaki! Beldesi yakın

Bmiinl mhıliüsin seföıünü îldüren 
yolcunun müebbet hapsi istemli

Bursa'da yolcu 
olarak bindiği 
minibüsün şoförünü 
bir başka araçla 
yola devam etmesini 
istediği için 
kalbinden vurarak 
öldürdüğü iddia 
edilen yolcu hakkın
da müebbet hapis 
talebiyle dava açıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 10 Ekim'de 
Ankara yolunda 
Erikli kavşağında 
meydana gelen olay
da, emekli şoför 
olan 56 yaşındaki 
Ş.Ç., Erikli Mahallesi 
ile Kent Meydanı

100 Bin liralık cipin camını 
kırınca dayak yedi
Bursa'da yaklaşık 
100 bin liralık 
lüks cipinin camını 
kıran alkollü 
köfteciyi darp eden 
araç sahibi daha 
sonra saldırganı 
polise teslim etti. 
Edinilen bilgiye

Osman Uysal Cadde 
si'nde, çocukların 
Bayram harçlıklarıy
la aldığı maytaplar
dan biri, ateşlendik
ten sonra Halil As 
lan'a ait 3 katlı evin 

larında meydana 
geldi. İstanbul'da 
öğretmenlik yaptığı 
ve Balıkesir'in 
Bigadiç İlçesi'ndeki 
yakınlarını ziyarete 
gittiği belirtilen 30 
yaşındaki Mustafa 
Doğru yönetiminde
ki 10 UY 637 plakalı 
otomobil, Tatkavaklı 

arasında çalışan, 4 
çocuk babası Metin 
Noyan'ın (29) kul
landığı minibüse 
yolcu olarak bindi. 
İddiaya göre, aracın
da iki yolcunun 
olması sebebiyle 
mahalle arasına 
girmek istemeyen 
Metin Noyan, S.Ç.'ye 
arkadan gelen 

gore, saat
17.30 sıralarında 
Osmangazi ilçesi 
Haşim Işçan 
Caddesi üzerinde, 
maçlarda köftecilik 
yaptığı öğrenilen 
Nedim Y. alkolün 
etkisiyle yerdeki 

çatısına ulaştı.
Çatıdaki naylonların 
tutuşması ve ahşap 
kısımlara sıçramasıy 
la büyüyen yangın, 
ihbar üzerine gelen 
itfaiye ekiplerince

Beldesi yakınlarında 
sürücüsünün direk
siyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu 
şarampole yuvarla
narak takla attı.
Kazada, Mustafa 
Doğru, eşi 28 yaşın
daki Nevin Doğru, 
kızı 2 yaşındaki 
Ebranur Doğru öldü, 

minibüse binmesini 
istedi. Bu sırada 
şahıslar arasında 
tartışma çıktı. 
Münakaşanın 
büyümesi üzerine 
ruhsatlı silahına 
sarılan Ş.Ç., 
minibüs şoförünü 
kalbinden vurdu. 
Şoför hayatını 
kaybederken, 

parke taşını alarak 
lüks cipin camını 
kırdı. Aracının 
camının kırıldığı 
gören sürücü ise 
Nedim Y.'yi 
yakaladı. Saldırganı 
kısa süre darp eden 
sürücü daha sonra 

evin tamamına yayıl
madan söndürüldü. 
Yangında, evin çatı 
kısmının yandığı, 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Trafik bir rezalet!....

oğlu 6 yaşındaki 
Burak Can 
Doğru da ağır 
yaralandı. Durumu 
ağır olan Burak Can 
Doğru Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

kaçmaya çalışan 
zanlı, polis 
tarafından 
yakalandı.
Sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
lanan şüpheli 
S.Ç. hakkındaki 
soruşturma tamam
landı. Savcılık öfkeli 
zanlı hakkında, 
"kasten öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapis talebiyle dava 
açtı. Zanlı, 
önümüzdeki gün
lerde 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkacak.

polise haber verdi. 
Olay yerine gelen 
Asayiş Ekipler 
Amirliği'ne bağlı 
polisler Nedim 
Y.'yi gözaltına aldı. 
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

TEM'deki bir kazada, emniyet şeridi ihlal 
eden bir takım o... çocukları yüzünden 
ambulanslar kaza yerine yetişemedi.

Veee üç genç adam öldü..
Bir hiç yüzünden..
Yine de ölmeye devam edecekler..
50 yıldır araba kullanıyorum, artık bu 

başı boş bırakılmış trafikten korkuyorum.
Özür diliyorum ,ama o kadar çok ve per

vasızlar ki, onlara kötü söz söylemeden 
geçemeyeceğim..

Bu o... çocukları her gün, her an var. 
Şimdi çıkın gene var.

Neden?. Çünkü, vicdansız alçaklar biliy
orlar ki, emniyet şeridi uyanıklar içindir.

Uygar vatandaş sırasında saatler 
kaybederken, o uçar gider ve kimse karış
maz.. Bilir, herif.. Yıllardır bilir..

Pekiii... Bu havayı yerleştirenler kimler?.
Gelmiş geçmiş valiler.. Emniyet 

Müdürleri.. Karayolcular..
Bir kişi oturup "Bu sorun nasıl çözülür" 

diye düşünmüyor.
O zaman meydan o.... çocuklarına kalı 

yor.
Cesarete bakar mısınız?.
Adamlar bu kadar suçu üşt üste işlem

eye
cesaret ediyorlarsa, bu neyi gösterir, 

bilir misiniz?.
Devletin olmadığını...Yine açıkça, 

korkusuz bir vicdansızlık.
Ülkemde her yıl 5- 6 bin kişi trafik kaza

sında hayatını kaybeder.
Yüz binlerce yaralılar, trilyonu bulan 

milli servet yok olur gider
Bir tedbir, yeni bir yasa çıkarılır mı ?. 

Yoo.. Alışıldı.
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir...
Büyük otogarlarda, otobüslere, kullanıl

ması yasak...
10 numara yağ dolduruluyormuş..
Devletin en güçlü olması gereken 

kentte..
Her gün bin polisin girip çıktığı yerdeki 
pervasızlığa bakar mısınız?. Herkesin 

gözü önünde...
Kaç insan öldü, on numara yağ yüzün

den, yanarak.
Şimdi ben bir vatandaş olarak soruyo-< 

rum;
Yahu bu ihanet, Oto garlarda izlen

mezse, nerde izlenir?.
Polis demek istihbarat demek..
Bizim polisin, hem de oto gar gibi bir 

alanda istihbaratı yoksa, nerde vardır?.
Her otobüsün peşine adam takılmaz 

tabii..
Ama öyle bir denetim havası yaratılır, 

öyle cezalar verilir ki, hiç kimse depo 
başına 800 lira kazanmak için onlarca 
insanın hayatını tehlikeye atamaz..

Peki nerde o devlet?.. İçişleri 
Bakanından başlayarak..

Bu ülkede gerçek sorumluları bul
madıkça, teşhir etmedikçe, üzerlerine 
gidip bedel ödetmedikçe, insanlar 
□epremde ölmeye, otobüslerde yanmaya, 
yol kenarında can çekişirken yetişemeyen 
can kurtaranları umutsuzca beklemeye 
devam edecekler..

Bu yazı da, yazıldığı ile kalacak.
Ben yine yollarda bir serseri sürücünü 

korkusu ile yola çıktığıma bin pişman 
gideceğim..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mustafa Kemal’i anmak..

200 taneli zeytin 6 lira, 300 taneli zeytin 4 liradan alınacak

Kamu Koııii Kooperatifi
zeylin alımlarma haşlıyorBir ulus kurtarıcısını neden bunca zamandır 

unutamaz?
Unutamaz çünkü, 0, bir toplumu yok oluş

tan kurtaran bir liderdir.
Yurdu, emperyalist güçlerce işgal edilmiş 

bir ülkesini kurtarmakla yetinmemiş, çağdaş 
bir ulus olması için tüm zorluklara karşın 
savaşmıştır.

Bunun için Kurtuluş Savaşı’nda birlikte 
savaştıkları arkadaşlarıyla ters düşmüştür.

Unutamaz, çünkü, ümmet olan OsmanlI 
halkının, birey olması için ölesiye kadar 
çalışmıştır.

600 yıllık OsmanlI İmparatorluğu’nun kalın
tıları üzerinde, yıkılan mutlakiyet rejimi yerine, 
Cumhuriyeti kurarak, demokrasinin kapılarını 
aralayıp, halkın, ulusun efendisi olduğunu tüm 
dünyaya ilan etti.

Yaptığı devrimleriyle, yeni çağdaş bir ulus 
yaratmanın yolunu gösterdi.

Doğmanın yerine aklın üstünlüğünü 
kendine ilke edindi.

"Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir” 
diyerek, aydınlanmanın bilme sıkı sıkı sarıl
makla gerçekleşebileceğini kanıtladı.

Harf devrimi ile okuma ve yazmayı yaygın
laştırarak, toplumun eğitim düzeyini yükselt
meyi amaçladı.

Tekkeleri, zaviyeleri, medreseleri kapatarak 
yeni okullar açtı.

Bir ulus her ne kadar savaş kazanırsa 
kazansın, bu savaşlar ekonomi ile taçlandırıla- 
mazsa, kazanıldığı sanılan zaferlerin geçici 
olacağını, çok çalışmamız gerektiğini söyledi.

Türkü, kürdü, çerkezi, abazası, ermenisi, 
rumu, pomağı, gürcüsü, lazı vb. si ile Türklük 
adı altında, ırka dayanmayan bir ulus olmanın 
bilincini yaydı.

Bunun için "Ne mutlu Türk’üm diyene” 
dedi.

Sınırlı Sorumlu 
Kafirli Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, 
bugün yeni ürün 
zeytin alımlarma 
başlıyor.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
yaptığı açıklamada, 
bu yıl depolarının 
uy gunluğu halinde, 
500 ton zeytin 
almayı planladık
larını söyledi.
Yeni ürün 
rekoltesinin bu yıl 
çok yüksek olması 
nedeniyle zeytinde 
tanelerin küçük 
olacağına dikkat 
çeken Bayrak, 
"Atımlarda taban 
baremi 50 tane 
aşağıya çekebiliriz. 
Geçen yıl 
300-200 tane

Barsa telef erikle bayram Klilumı
Bu söz, bu topraklarda yaşayan her çeşit 

halkın ortak adı olup, Türk olmaktan 
övünülmesi gerektiğini hatırlattı.

Her ne kadar bugünlerde o’nûn bu sözünü 
ırkçılık olarak kabul edenler olsa da, Atatürk’ü 
iyi tanıyanlar ve anlayanlar, O’nğn bir ırkçı 
olmadığını iyi biliyorlar.

0 ömrünü ulusunun mutluluğu ve ge 
Hşmişliğine adadı.

Batı ülkeleri gibi, bilimin aydınlığında yok
sulluktan kurtuluş, çağdaş ülkelerle her konu
da boy ölçüşecek bir toplum yaratmak istiyor
du.

O’nu oğma yapmak istediler. f
O’na sevgilerini heykellerini dikmekle 

göstermeye çalıştılar.
Atatürk’ü anlamadan yıllarca içi boş 

gardırop Atatürkçülüğü yaptılar
Şimdi ise O’nu unutturmaya, eserlerini 

kötülemeye çalışıyorlar. Atatürkçüleri gözden 
düşürmek için her türlü şerefsizliği ve adiliği 
yapıyorlar.

Bunu ileri demokrasi adına yapıyorlar, 
globalizim adına yapıyorlar, kafalarındaki 
örümcek yapıyı yavaş yavaş getirmek için 
yapıyorlar.

Buna muaffak oluyormuş gibi görünseler 
de olamayacaklar.

O büyük insanı bir .kez daha saygı ile anıyo 
rum.

Kurban Bayramı 
tatilini Uludağ'da 
geçirmek isteyen 
vatandaşlar ve 
Arap turistler 
teleferikte izdihama 
neden oldu.
Kurban Bayramı 
tüm İslam aleminde 
coşku ile kutlanır 
ken, Bursa'da da 
vatandaşlar çeşitli 
etkinliklerle bayra
mın tadını çıkardı. 
Bayramın birinci 
gününü kurbanını 
kesmekle geçiren 
vatandaşlar, ikinci 
günü ise daha çok 
hısım akraba 
ziyaretleri yaptı.
Vatandaşlar bayra
mın üçüncü ve 
dördüncü gününü 
gezmeye ayırdı. 
Birçok vatandaş 
eğlence merkezleri 
ve parkları tercih 
ederken, bir kısmı 
ise teleferikle 
Uludağ gezisine 
Çıktı. 

arasında alım 
yaptık. Bu yıl 
350-250 olabilir. 
Zeytin atımlarında 
geçen yılın 
fiyatları ile 
sezonu açacağız. 
200 taneli 
zeytine
6 lira, 300 taneli 
zeytine 4 lira 
ödeyeceğiz.
Bu fiyatlar duru
ma göre değişe
bilecek. Barem 
fiyatlarımız 
Marmarabirlik ’in 
fiyatlarından 
aşağı olmayacak. 
Geçen yıl 400 ton 
zeytin aldık, 
ortaklarımıza 
peşin ödeme 
yaptık.
Daha sonra yıl 
boyunca avans 
verdik.” dedi.

Arap turistlerin de 
yoğun ilgi gösterdiği 
Uludağ'a çıkan tele
ferikte izdiham 
yaşanıyor. Teleferiğe 
binmek için uzun 
kuyruklar oluşurken, 
yer yer tartışmalar 
yaşanıyor.
Vatandaşlar ve Arap 
turistler Uludağ 
gezisinin ardından 
piknik yapıp yemek 
yedikten sonra 
tekrar akşama doğru 
teleferikle kente 
dönüyor. Teleferik 
önünde uzun süre 
bekleyen Arap tu 
ristler ve vatan
daşlar Bursa'nın

meşhur kestane 
kebabından da 
tatma imkanı buluy
or. Teleferik ile 
Uludağ'a çıkan Arap 
turistler eşsiz Bursa 
ve Uludağ man
zarası karşısında 
şarkı söylemeden 
duramıyor. Şarkılar 
eşliğinde teleferikle 
Uludağ'a çıkan Arap 
turistler Bursa ve 
'"’jdağ'ın güzelliğini 
d. getirdi.
Teleferiğe hayran 
kalan Arap turistler 
yalnızca uzun süre 
kuyrukta beklemek
ten şikayet etti. 
"BAYRAMDA

TALEBE 
YETİŞEMİYORUZ" 
Teleferik İşletme 
Teknisyeni Mehmet 
Topal, Kurban 
Bayramı dolayısı ile 
büyük yoğunluk 
yaşadıklarını 
belirterek, "Teleferik 
Bayram dolayısı ile 
çok yoğun. Yolcuları 
mızm yüzde 80‘ı 
Arap turist, yerliler 
de yüzde 20 dolayın
da.." dedi. Özellikle 
Bayram dolayısı ile 
talebe yetişmekte 
zorlandıklarını anla
tan Mehmet Topal, 
"Yaşadığımız tek 
sıkıntı teleferiğin 
kapasitesinin çok 
düşük olması. Bu 
nedenle misafirler
imiz çok sıra bekle
mek zorunda kah 
yortar. Yaklaşık 2 
saate yakın sıra 
bekleniyor. Bundan 
dolayı sıkıntı yaşı 
yoruz.” şeklinde 
konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aydınlanma Devriminin eşsiz mimarı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 

Tüm mazlum ulusların Önderi 
Büyük insan Atatürk; 

Türk Ulusu seni her geçen gün 
artan bir özlem ve sevgiyle anıyor. 

Huzurunda saygı ile eğiliyoruz.

Ata Mah. 146 Nolu Sokak No.5 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE 

TEL: +90 224 519 00 30 FAX: +90 224 519 00 31



O GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SEYHAN AYDIN BAŞKAN VEKİLİ 
ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ

SALİH ÖNGÖR YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 
PAŞAAĞDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
A. ERGİN ERENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
AGAH ARDA GENEL SEKRETER

“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek, çalışmak demektir”

SGemlikKBrfezi^^H^^^^^Bss

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz



Sayfa 9
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“Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk 
milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, 
yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 
İstiklal mücadelesinin önderi, ;•

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

MARNI fRARİHLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU RAŞKANI

Hüseyin Peker

1
GEMLlKESNAFveSAHATKARLARODASI

Bizler, Büyük Atatürk'ün göstermiş 
olduğu hedeflere, yine O'nun azminden, 

ilke ve devrimlerinden aldığımız güç ile ilerliyoruz, 
Türk milleti var oldukça bu yolda ilerlememizi ve 

bidere göstermiş olduğu hedeflere ulaşmamızı 
hiçbir güç engelleyemeyecektir. 

Aramızdan ayrılışının 73. yılında 
Büyük Atatürk'ü ödem ve rahmetle anıyoruz, 
Yönetim Kurulu adına Başkan 

İbrahim TALAN



EBEDİ GENEL BAŞKANIM, BÜYÜK ÖNDERİM, 
EŞSİZ LİDER, SEVGİLİ ATAM;

Seni sadece 10 Kasım’larda değil, her zaman saygıyla, 
sevgiyle ve özlemle amyor ve varlığım arıyoruz. 

Kurduğun laik, demokratik, tam bağımsız 
Tiirkiye Cumhuriyeti’ni, teslimiyetçilere, 

işbirlikçilere, gericilere ve bölücülere rağmen 
her ne pahasına olursa olsun, 

sonsuza dek yaşatmak için ant içtik! 
İlke ve devrimlerin yol ışığımızdır. 

CHP Gemlik İlçe Başkanı Dursun ÖZBEY
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ELEMAN
Zeytin işleme 

tesisinde 
çalışacak tecrübeli 

bay elemanlar 
alınacaktır

SAHİBİNDEN SflTlUK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

İGemlikKErfezl
■ggSBUBOBH 

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T IHA*
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

OFÖRIEB ARANIYOR

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel: 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak. 

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

Afacide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROK€fi'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel:5132474 Fax:5141021

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

Atatürk’ü Anlamak....
Yıllar geçti hâlâ 

Atatürk’ü anlamak
tan söz ediyoruz. 
Demek ki Atamızı 
anlayamamışız, 
bundan sonra da 
anlayacağımız 
şüpheli. Gerçekten 
onu anlamak isti 
yorsak söylevini 
açıp defalarca 
okumalıyız. Fakat 
ne acıdır ki eğitim 
görmüş milyonlar
ca gencin 
Atamızın kaleme 
aldığı Söylev’i 
okuduğunu san
mıyorum. Hatta 
yönetici konumun
da olan kişilerin 
birçoğunun da 
bunu okuduğunu 
düşünmüyorum.

Üzüntümün bir 
başka boyutu, bu 
ülkeyi yeniden 
yaratan o büyük 
insanın adını 
söylemekten kaçı
nan nice kişileri 
gördükçe kanım 

donuyor.Soruyoru 
m Atatürk’ün size 
ne kötülüğü oldu? 
Sizler onun 
sayesinde bulun
duğunuz mevkilere 
gelmediniz mi? Bu 
kin, bu öfke niye?

Bütün olumsuz 
luklara karşın yine 
de Atamızı anlat
maya devam ede
lim. Büyük Önder 
3.7.1919’da 
Erzurum’a 
geldiğinde, 
çevresindekilere 
konuşurken şun
ları söyler: “Ulusal 
amaçlarla ortaya 
atılacakların yok 
edilmesini düşü
nenler bugün yal
nız Saray, İstanbul 
hükümeti ve 
yabancılardır. Ama 
bütün halkın 
aldatılabileceğini 
ve bize karşı duru
ma çevrileceği 
olasılığını da 
düşünmek

gerekir.”

Görüyoruz ki ne 
zaman büyük bir 
kötülükle 
karşılaşsak kay
nağında içimizden 
binlerini ve yaban 
cilan görüyoruz. 
Anadolu’daki 
ayaklanmaların 
temelinde ya İngi 
lizler ya Fransızlar 
ya da yabancı 
başka bir güç yat
maktadır. Bugün 
her taşın altından 
ABD çıkmıyor mu?

Halkımızın bilinç
siz ve cahil olması 
binlerinin hep 
işine gelmiştir. 
Biraz eğitim 
düzeyimizi yük
seltip tarihimizi 
öğrenseydik o 
zaman “Tarih tek
errürden ibaret 
olur muydu?”

Atatürk, 
halkımızın cahillik
ten kurtarılması ve 

kültürünü oluştur
ması için 
cumhuriyetle bir
likte halk odaları, 
halk evleri ve mil
let mekteplerini 
kurarak ülkenin 
dört bir yanında 
aydınlanma rüz
garları estirdi. 
Topluma bin bir 
zorlukla 
kazandırılan Köy 
Enstitüleri ülke 
tarihinde yeni bir 
güneşin doğu
munu müjdeliyor, 
Türk ulusu için 
şafak söküyordu.

Ulusal Kurtuluş 
Savaşında çoluğuy 
la çocuğuyla dire
nen Türk halkı 
Ata’sının 
sayesinde karan
lıktan kurtularak 
güzel günlere mer
haba diyordu. Ama 
çok gördüler bu 
gelişmeyi.
Aydınlık gözlerini 

kör ediyordu bin
lerinin. İşte o gün 
bu gündür 
halkımız, bilimin 
aydınlığından nasi
bini alamadı.

Mustafa Kemal: 
“Yaptığımız ve 
yapmakta olduğu
muz devrimlerin 
amacı, Türkiye

Cumhuriyeti 
halkını tümden 
çağdaş ve bütün 
anlam ve biçim
leriyle uygar bir 
toplum durumuna 
getirmektir.” der. 
Gördüğümüz gibi 
her eylemi halka 
yönelik, halkın 
mutlu olmasını, 
gönenç içinde 
yaşamasını 
gerçekleştirecek 
bir çabaydı.

Büyük önder bize 
çok büyük değer
ler bırakmıştır; 
fakat onun için 
bırakılan en önemli 
şey bakınız nedir:

“Ben, manevi 
miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir 
doğma, hiçbir kalı
plaşmış kural 
bırakmıyorum. 
Benim manevi 
mirasım bilim ve 
akıldır...

Zaman süratle 
ilerliyor, millet
lerin, toplumların, 
kişilerin mutluluk 
ve mutsuzluk 
anlayışları bile 
değişiyor. Böyle 
bir dünyada, asla 
değişmeyecek 
hükümler getirdiği
ni iddia etmek, 
aklın ve bilimin 

gelişimini inkâr 
etmek olur...

Benim Türk mil
leti için yapmak 
istediklerim ve 
başarmaya çalıştık 
larım ortadadır.

Benden sonra 
beni benimsemek 
isteyenler, bu 
temel eksen 
üzerinde akıl ve 
bilimin rehberliğini 
kabul ederlerse, 
manevi 
mirasçılarım 
olurlar.” daha ne 
desin o büyük 
insan!

Biz toplum olarak 
her şeyi biliyoruz; 
fakat bir de 
bilmediğimizi bir 
bilsek!
“İlim ilim bilmek

tir/ İlim kendin 
bilmektir/ Sen 
kendin bilmezsen / 
Bu nice okumak- 
tır.”demiyor mu O 
büyük ozan Yunus 
Emre?
Vatandaşlar 

olarak Atatürk’e 
layık bireyler ola
bildik mi? Bu 
soruya yanıt vere
lim. Böyle bir 
derdimiz yoksa 
söyleyecek 
sözümüz de yok 
demektir.
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İMSİHtlÖ
Bursa’da son bir yıl 
içinde yerin 
salınımı, fay hat
larının derinliği ve 
ana kaya topoğraf 
yasını tespit eden 
cihazlarla farklı 
noktalarda ölçümler 
yaptıran Büyükşe 
hir Belediyesi, 
şimdi de 7 merkez 
ilçede 15 ayrı nok
taya yerleştirilen 
deprem ölçüm istas 
yonları ile kentin 
yeraltındaki gözü 
oldu. TÜBİTAK 
işbirliğiyle hayata 
geçirilen proje 
sayesinde Bursa’da 
ki fay hatlarının 
uzunlukları, topla 
dıkları enerji, kaç 
büyüklüğündeki bir 
depreme neden ola
cağı gibi veriler 
anlık olarak takip 
ediliyor.
Van’da yaşanan ve 
600'ün üzerinde 
vatandaşın yaşamı 
nı yitirdiği felaketin 
ardından deprem 
yine ülkenin en 
önemli gündem 
maddesi haline 
gelirken, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi de yeraltını 
mercek altına aldı. 
Son bir yıl içinde 
yerin salınımım 
ölçen titreşim öl 
çüm cihazı ile 150 
noktadan, fay hat
larının derinliğini ve 
yerini ölçen cihaz 
ile 503 noktadan, 
yerin yoğunluğunu, 
ana kaya topoğraf

yasını ve derinliğini 
tespit eden cihaz ile 
205 noktadan öl 
çümler yapan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, şimdi de 15 
ayrı noktaya dep 
rem ölçüm istas 
yonları yerleştirdi. 
Merkeze bağlı 7 ilçe 
yi kapsayan çalış
ma ile herhangi bir 
noktada fay hattı 
olup olmadığını, 
varsa derinliğini, 
yönünü, boyunu, 
hareket sıklığını, 
üretebileceği ener
jiyi ve oluşturacağı 
maksimum büyük
lükteki deprem 
karşısında zeminin 
nasıl tepki vere
ceğini net olarak 
ortaya koyacak. Bu 
veriler, uydu bağlan 
tısıyla hem TÜBI 
TAK Marmara Araş 
tırmalar Merkezi 
istasyonuna hem 
de Büyükşehir bün 
yesinde oluşturulan 
sisteme aktarılacak. 
Veriler yeterli düz
eye ulaştığında 
kentin sismik 
tehlike haritası da 

net bir şekilde orta 
ya çıkmış olacak. 
Bursa’yı tehdit 
eden fayların tespi
ti, derinliği ve uzun
luğu gibi bilgilerin 
elde edilmesiyle 
birlikte, depreme 
karşı alınacak 
önlemler de somut
laşacak. Proje kap
samında; Bursa 
genelindeki fayların 
enerji birikimi, 
derinlik ve uzunluk 
gibi özelliklerinin 
öğrenilmesinin yanı 
sıra, zeminler sınıf 
■andırılacak, etkin 
faylar tespit edile
cek ve bu faylarda 
senaryo dep remler 
üretilerek ortaya 
çıkacak so nuçlar 
yorumlana cak.
Deprem oldu ğunda 
zeminin ne tür tepki 
verdiği öğrenilecek. 
Bu bilindiğinde, 
hem yerüstündeki 
yapı laşma ve yer
leşimler ona göre 
yapılandırılacak 
hem de hangi nok
tada ne tür önlem 
alınma dığı gerek
tiği ortaya çıkacak.

Bursa Sağlık 
Müdürlüğü'nde, 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerini 
önlemeye yönelik 
bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. 
Sunay Özkul'un 
başkanlığında 
yapılan toplantıya, 
Acil ve Afetlerde 
Sağlık İşleri ile İlgili 
Şube Müdürlüğü, İl 
Özel İdaresi, Baca 
imalatçıları ve 
Uygulayıcıları 
Derneği (BACAD- 
ER), Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) 
Makine 
Mühendisleri 
Odası, Bursagaz, 
Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
Daire Başkanlığı, 
Çevre ve Şehircilik

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ü 

bir kez daha saygı, minnet ve 
ödemle anıyoruz

İl Müdürlüğü'nden 
Yapı Denetim 
Şubesi ve Piyasa 
Gözetim ve 
Denetim Şube 
Müdürlüğü temsil
cileri katıldı. 
Toplantıda karbon
monoksit zehirlen
melerinin her yıl, 
Türkiye genelinde 
olduğu gibi 
Bursa’da da can 
kayıplarına neden 
olduğunun altı çizil
di. Özellikle kala
balık nüfusu ve 
lodosu nedeniyle 
Bursa’da karbon
monoksit zehirlen
melerinin fazla 
yaşandığına dikkat 
çekilerek, 2010 
yılında Bursa'nın 
zehirlenme 
vakalarında İstan
bul'dan sonra 
Türkiye'de ikinci 
sırada yer aldığı

söylendi.
Bursa’da 2009 yılın
da 758 zehirlenme 
vakasının olduğuna 
dikkat çekilen 
toplantıda, 2010 
yılında özellikle 
hava koşullarının 
çoğunlukla rüzgarlı 
ve lodoslu olması 
nedeniyle bin 185 
zehirlenme vakası 
görüldüğü belirtildi. 
Toplantıda ayrıca 
en yüksek karbon
monoksit zehirlen
me vakalarının 
görüldüğü Gürsu 
ilçesinin cami
lerinde verilen vaa
zlarda, karbon
monoksit zehirlen
melerine dikkat 
çekilerek vatan
daşların bu konuda 
dikkatli olmaları 
gerektiği şeklinde 
uyarıların yapıldığı 
belirtildi.

Gentler letonııa'da
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
Letonya’nın Riga 
kentinde düzenle
nen “Youth For 
Intergenerational 
Solidarity” (Nesiller 
Arası Dayanışma 
İçin Gençlik) adlı 
projeye katıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
üyeleri, AB Gençlik 
Programı çerçeve 
sinde gittikleri 
Letonya’da, 
Türk kültürünün 
güzelliklerini 
tanıttı. Letonya’nın 
Riga şehrinde 
gerçekleştirilen 
“Nesiller Arası

Dayanışma İçin 
Gençlik” adlı proj
eye ev sahibi 
Letonya’nın yanı 
sıra Türkiye, 
Almanya, Ispanya, 
İtalya, Kosova, 
İsrail, Ürdün,

Makedonya, 
Romanya, 
Yunanistan, 
Ukrayna, Rusya, 
Ermenistan ve 
Gürcistan’dan 
toplam 40 genç 
katıldı.

MUkÇtM 
Anadolu Çağdaş Eğitim 

Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Beni görmek demek mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız buyeterlidir. 
Okul sayesinde, okulun vereceği 
ilim ve fen sayesindedir ki, 
Türk milleti, Türk sanatı, 
Türk şiir ve edebiyatı 
bütün güzellikleriyle gelişir.

ATAM!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 

durmadan yürüyecek nesiller yetiştiriyoruz...

"İZİNDEYİZ ATAM!"
ÖZEL ......
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
“Yeni bir Aykent ile hedeflerinize doğru...”

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. Umurbey Paşabahçeler Mevkii 
Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK - www.aykentilkogretim.k12.tr

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kurban Bayramı’nda 
yurdun çeşitli yer
lerinde meydana 
gelen kazalarda 
ölenlerin sayısı 6Te, 
yaralananların sayısı 
ise 281'e ulaştı. 
Bayram nedeniyle 4 
günlük tatili fırsat 
bilerek yakınlarının 
yanına, sahil 
beldelerine giden 
binlerce kişi dönüş 
hazırlıklarına 
başlarken, trafikteki 
acı bilanço giderek 
arttı.
Bayram arifesi olan 
5 Kasım Cumartesi 
günü meydana 
gelen kazalarda 14 
kişi yaşamını 
yitirirken, 77 kişi 
yaralandı. Bayramın 
birinci gününde yur
dun çeşitli yer
lerindeki kazalarda 
ise 8 kişi öldü, 39

Belediyesporhı güreşçilere M
10-13 Kasım 2011 
tarihlerinde 
Samsun’da yapıla
cak olan Yıldızlar 
Güreş 1. Ligi 
müsabakalarına 
katılacak olan 
Gemlik Belediyespor 
Kulübü Güreşçilerine 
malzeme desteği. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 1. ligde 
kalabilmek için 
mücadele edecek 
16 takımdan biri olan 
Yıldız Güreşçilere 
malzeme desteğinde 
bulunarak moral 
verdi.
Güreş takımının 
antrenörü Sevgin 
Güneş’e malzemeleri 
teslim eden 
Başkanvekili Yılmaz,

kişi yaralandı. 
Kurban bayramının 
ikinci günü olan 7 
Kasım Pazartesi 
günündeki kazalar
da toplam 15 kişi 
öldü, 65 kişi yara
landı. Bayramın 
3’üncü gününde ise 
Kahramanmaraş, 
Kocaeli, Eskişehir, 
Karaman, Manisa, 
Kırıkkale, Sivas, 

güreşçilerden 
başarılı müsabakalar 
çıkararak Gemlik’in 
yüzünü güldür 
melerini istedi. 
Katıldığı 
şampiyonalarda

Konya, Edirne ve 
Gaziantep’te mey
dana gelen kazalar
da ise 16 kişi öldü, 
68 kişi yaralandı.

BAYRAMIN SON 
GÜNÜNDE 8 ÖLÜ 
Bayramın son 
gününde ise saat 
13.00'e kadar 
ajanslardan geçen 
haberlere göre, 

başarılı olan ve 
Türkiye Yıldızlar 
katagorisinde ilk 16 
takım arasırtda yer 
alan Gemlik 
Belediyespor Kulybü 
Güreş Takımı,:

Samsun, İzmir, 
Manisa, Amasya 
Gaziantep, Ağrı'da 
meydana gelen 
kazalarda 8 kişi hay
atını kaybe 
derken 32 kişi de 
yaralandı.
Böylece arife ve 
bayramın ilk 4 
gününde meydana 
gelen kazalarda 
yaşamlarını yitiren
lerin sayısı 61'e 
yaralananların sayısı 
ise, 281'e çıktı. 
Trafik yetkilileri, 
karayollarında yarın 
büyük yoğunluk 
beklendiğini belir
tirken, sürücülerin 
uykusuz, yorgun 
araç kullanma
masını, trafik işaret 
ve işaretçilerine 
uymaları çağrısında 
bulundu.

Samsun’da yapıla
cak müsabakalarda 
ilk 8 takım arasında 
kalarak gelecek yıl 
da 1. ligde mücadele 
etmek için ter 
dökecekler.

Bayram dönüsü 
yollarda uzun
kuyruklar oluştu

Kurban Bayramının 
son gününde tatil
ciler dönüş yolcu
luğuna çıkarken 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü de 3 
ayrı noktadaki yol 
çalışmaları 
nedeniyle ulaşımın 
kontrollü sağ
landığını duyurarak 
sürücüleri uyardı. 
Bayram tatilinin 
son gününde 
sürücüleri uyaran 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, 
www.kgm.gov.tr 
adresindeki web 
sitesinde duyur
duğu Yol Durumu 
Bülteni'vle çalışma 
olan noktaları 
duyurdu.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'ne göre 
çalışma olan 14 
noktanın bilgileri 
şöyle: 
"Bursa-Karacabey 
yolunun 56- 
64.km.leri arasında
ki yol yapım çalış
maları nedeniyle 
ulaşım tek şeritten 
ve iki yönlü olarak 
sağlanmaktadır. 
Ankara-Kırıkkale 
yolunun 11.km.sin- 
deki Lalahan 
Köprülü Kavşağı 
yapım çalışmaları 
nedeniyle ulaşım 
gidiş-geliş ve 
dönüşümlü olarak 
servis yolundan 
sağlanmaktadır. 
Gebze-İzmit 
yolunun 5- 
27.km.leri 

arasındaki yol 
yapım çalışmaları 
nedeniyle sürücü
lerin trafik işaret 
ve işaretçilerine 
dikkat etmeleri 
gerekmektedir." 
Duyuruda, karayol
larının yapım, 
bakım ve onarım 
çalışmaları 
sürdürülen kesim
lerinde yavaş 
gidilmesi, trafik 
işaret ve işaretçile 
rine uyulması; zin
cir, takoz ve çekme 
halatı bulundurul
ması. aşırı yağış 
alan yörelerde ani 
heyelan ve çökme 
olaylarına karşı 
dikkatli olunması 
gerektiği belirtildi. 
Karayollarında 
yapım, bakım ve 
onarım çalışmaları 
sürdürülen diğer 
yollar ile ilgili daha 
geniş bilgi için 
'www.kgm.gov.tr* 
internet adresi ile 
(0312)415 88 00 ve 
(0312) 425 47 12 
numaralı telefonlara 
başvurulabilecek, 
öte yandan Bayram 
tatilinin son 
gününde TEM 
oto yolunun Bolu 
Dağı kesiminde, 
TEM Otoyolu ile 
D-100 ve D-130 
kara yollarının 
Kocaeli geçişinde 
yoğunluk yaşan
maya başladı.
Ankara-Istanbul 
yönünde yoğunluk 
yaşandı

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.kgm.gov.tr
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"Kacak yapılar teşvik ediliyor"
İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Gemlik’te yapılan Deprem panelinde

ki bir konuşmada kaçak binaların daha sağlam olduğunu savunduğu belirterek, “Bu zihniyet, hem bilimsellikten uzak 
tır, hem de yasal olarak insanları kaçak yapıya teşvik ettiklerinden ötürü suç işlemişlerdir.’’ denildi.
S Açıklamada, Gemlik Belediyesi’nin kaçak yapılarla ciddi olarak mücadelesi istenirken, Marmara Bölgesi’nde 30 

yıl içinde büyük bir deprem beklendiğini belirtildi. İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında, panelde Gemlik’teki 
binaların depreme karşı durumu ile ilgili bilgilendirmekten çok, alarm gözlem istasyonu pazarlaması yapılmak isten
mediğini de iddia etti.
İnşaat Mühendisleri 

* Odası Gemlik
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
Gemlik’te yapılan 
kaçak inşaatların 
daha sağlam 
olduğunun iddia 
edilmesinin, bilim
sellikten uzak ve 
insanları kaçak 
yapılara teşvik ettiği 
bildirildi.
TMMO Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Bursa'da 
yayınlanan Hakimi 
yet Gazetesi’nin 
birinci sayfasında 
çıkan bir haberde. 
Gemlik’te yapılan 
‘‘Deprem’ panelinde 
yapılan bir konuş
mada ilçede kaçak 
yapılan yapıların 

diğerlerinden daha 
sağlam olduğu iddia 
edildiği belirtilerek 
şu görüşlere yer 
verildi:
‘‘Haberde, Gemlik’te 
yapılan deprem 
panelinde, kaçak 
binaların daha 
sağlam olduğu ifade 
edilmiştir. Kaçak 
binaların daha 
sağlam olduğunu 
savunan zihniyet, 
hem bilimsellikten 
uzaktır, hem de 
yasal olarak insan
ları kaçak yapıya 
teşvik ettiklerinden 
ötürü suç 
işlemişlerdir.
Yapı denetimi olma 
yan, mühendislik 
hizmeti almamış, 
statik hesapları 
yapılmamış bir 
kaçak bina, hangi 
bilimsel kritere göre

İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcisi 
Hasan Hamaloğlu

daha sağlam inşa 
edilebilir.
Bu söylemler hangi 
mühendislik disipli
nine dayanmaktadır. 
İnşaat mühendisle 
rinin konuşmacı 

olarak davet 
edilmediği bu 
panelde, halkımızı 
deprem ve 
Gemlik’teki binaların 
depreme karşı duru
mu ile ilgili bilgilen 

dirmekten çok, 
alarm gözlem istas 
yonu pazarlaması 
yapılmak istenmesi 
açıktır.
Marmara 
Bölgesi’nde 30 yıl 
içinde büyük bir 
deprem beklenmek
tedir. Buna rağmen 
1. derece deprem 
bölgesi olan 
Gemlik’imizde, 
kaçak inşaatların 
yapımını teşvik 
etmek, son derece 
yanlıştır.
Biz, teknik eleman
ların temel görevi, 
mühendislik mis yo 
nuna bağlı kalarak, 
deprem yönet
meliğine uygun, 
mühendislik hizmeti 
almış, yapı denetimli 
ve sağlam binaların 
yapılmasını ve 
kullanılmasını 

teşvik etmektir. 
İnşaat Mühendisleri 
Odası olarak 
tavsiyemiz, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
kaçak inşaatlarla 
ciddi şekilde 
mücadele etmesidir. 
Gereki yorsa, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden de 
destek istenmelidir. 
Ayrıca, Başbakanı 
mızın kaçak inşaat
lar ve kentsel dönü 
şümle ilgili olarak 
çıkaracağı yasayı da 
merakla bekliyoruz. 
Van depreminde 
hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza 
rahmet diliyoruz ve 
bu kayıpların çoğun
luğunun kaçak 
yapılarda meydana 
geldiğine dikkat 
çekiyoruz."

CHP Gençlik Kolları; “Dağıtılan 
bildiriler ile ilnimiz «oktur”

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik Kolu 
Başkanı Mustafa 
Emre Özgen 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
partilerini ve gençlik 
kollarını zor durum
da bırakan bir 
bildirinin ilçede 
fotokopi olarak 
çoğaltılıp dağıtıl
masından yakından 
ve uzaktan 
hiçbir ilgilerinin 
olmadığını söyledi, 
özgen’in açıklaması 
ise şöyle: 
“Bir buçuk yıldan 
beri Gemlik 
Belediyesi konusun
da yaşanan talihsiz 
olayları yakından 

takip ediyor ve 
hukuksuzlukları 
hayretle izliyoruz. 
Belediye 
Başkanvekilliği 
makamının hukuk
suzca işgali 
karşısında haklı 
mücadelemizi 
sürdürürken, par
timizi ve gençlik 
yapılanmamızı zor 
durumda bırakan 
isimlerini açıklamak
ta çekinen kimi 
şahısların hazırladık
ları çeşitli bildirileri 
Gemlik sokaklardın- 
da dağıttırıyorlar. 
Amacı ve kimliği 
belli olmayan bu 
kişiler dağıttıkları 
kalitesiz

fotokopilerde 
kurum, kuruluş 
ve üçüncü şahıslara 
ciddi suçlamalarda 
bulunuyorlar. 
“Sessiz kalmayan 
bir vatandaş” 

şeklinde imzalı 
bildiriler 
Gemliklilerin 
nezdinde, CHP 
Gemlik Gendik 
Kolları üyeleri 
tarafından hazırlanıp

dağıtılıyor şeklinde 
bir algıya neden 
olmaktadır. Adı 
geçen ve ağır 
ithamlar içeren 
bildirilerin partimiz 
ve gençlik yapılan

mamız ile uzaktan 
yakından ilgisi 
yoktur. Biz de 
CHP Gençlik Kolu 
üyeleri olarak 
sonucu merakla 
beklemekteyiz.”
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TofaşTofaş, Olin Edirne ile kıran kırana mücadele ettiler,

imımıı iıiıs ili O
Kadri GÜLER

Beko Basketbol Ligi 
4. hafta maçında 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Salonu’nda 
Olin Edirne ile 
karşılaşan Tofaş 
Başketbol takımı 
karşılaşmayı 68-57 
galip bitirdi.
İlk 3 hafta 2 galibiyet 
alan Tofaş Basketbol 
takımı, karşılaşma 
öncesi vefat eden 
babasının cenaze
sine Bosna’ya giden 
Baş Antrenör Nihat 
İziç’siz maça çıktı. 
Tofaş karşılaşmaya; 
Steele, Nichols, 
İnanç, Zuza ve Ruzic 
beşi ile başladı. 
Zuza ile maça iyi 
başlayan Tofaş, 
Stimac’ın faulden 
bulduğu sayıya rağ
men ilk 2 dakikayı 4- 
1 önde geçti. 
Bu dakika Olin 
Edirne antrenörü 
Gökhan Taştimur’un 
molası geldi. 
Moladan Ogün 
Sevinç’in sayıları ile 
dönen Olin Edirne 
skoru 4-3’e getirdi. 
Ruzic ve İnançla 
sayılar üreten Tofaş 
Polat Kocaoğlu’nun 
üçlüğü ile cevap 
verdi ve son 2 
dakikaya Tofaş 17-9 
önde girdi.
Drezga ile son 
saniyede üçlük 
bulan Olin Edirne 
skoru 18-12 yaptı ve 
ilk çeyrek bu skorla 
Tofaş’ın üstünlüğü 

ile bitti.
İkinci çeyreye genç 
oyuncu Kenan 
Sipahi’nin üçlüğü ile 
başladı.
Buckman’ın kaptığı 
topun ardından 
gelen basket faulü 
ikinci çeyreğin 3. 
dakikasında skoru 
27-14’e yükseltti. 
Tofaş’ın hücumlarıy
la top kayıplarını 
iyi değerlendiren 
Olin Edirne, 5. 
dakikada skoru 
30-20’ye getirdi. 
Karşılıklı basketlerle 
geçen aranın ardın
dan, ilk yarının 
son 3 dakikasına 
Tofaş 35-24 Önde 
girdi. Zuza ile yeni 
sayılar bulan Tofaş, 
ilk yarıyı 37-24 önde 
kapattı.

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREKDE 
ÖNDE BİTTİ 
Üçüncü çeyreğe 
Stimac’ın sayıları ile 
iyi başlayan taraf 
Olin Edirne oldu. 
Nichols ile karşılık 
veren Tofaş 5. 
dakikada skoru 46- 
33’e getirdi. 
Kenan Sipahi’nin 
asistleri, Bradley 
Buckman’ın sayıları 
Tofaş’ı bitime 2 daki
ka kala skoru 51- 
33’e getirdi. 
Stimac ile sayılar 
bulan Edirne 
temsilcisi, son 
çeyreğe 53-41 
geride girdi.

4. PERIOD YİNE 
TOFAŞ ÖNDE 
Son çeyrekte Stimac 
ile yakaladığı seriyi 
sürdüren Olin 
Edirne, 2-11’lik serisi 
ile farkı 10 sayının 
altına indirdi. 
Antrenör Mustafa 
Derin’in molası 
sonunda Nichols’ün 
sayıları ile dönen 
Tofaş, farkı tekrar 10 
sayının üstüne çıkar 
dı ve son 6 dakikaya 
59-48 önde girdi. 
Drezga’nın oyuna 
girmesi ile topar
lanan Olin Edirne, 
bulduğu üst üste 
sayılar ile skoru 59- 
53’e getirdi. 
Karşılıklı boş 
hücumların ardından 
ilk sayılarımız

Maçın sonunu iyi 
oynayan takımımız 
maçı 68-57 kazandı.

bitimine 2 dakika 
kala Ruzic’den geldi. 
Nichols’ün üçlüğü 
ile son dakikaya 64- 
54 önde girdik.

Nichols 12, Can A. 5, 
Barış, İnanç 7, 
Ruzic 10, Can Ö. , 
Zuza 8, Buckman 19, 
Kenan 5.TOFAŞ : Steele 2,

Gemlik Körfez www.BemllkkorfezgazeteRi nnm
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Neye ne kadar zam geliyor?
Ekim ayı enflasyon 
rakamlarının açık
lanmasıyla birlikte 
2012 yılı vergi artış 
oranları da belli 
oldu.
Buna göre taşıttan 
çöpe, emlaka, trafik 
cezasından iletişim 
vergisine kadar 
onlarca vergi yüzde 
10.3 oranında arta
cak. Yeni artışlarla 
birlikte kırmız ışıkta 
geçmenin cezası da 
140 liradan 155 

Hiraya yükseldi.
Vergi artışlarında 
esas alınacak 
yeniden değerleme 
oranı 2012'de yüz 
de 10.26 olarak 
uygulanacak. Yeni 
yılda en düşük 
motorlu taşıtlar 
vergsi 480,7 liraya 
çıkacak.
Maliye Bakanlığın 
ca belirlenen yeni 
den değerleme 
oranına esas teşkil 
eden Türkiye İsta
tistik Kurumunun 
(TÜİK) üretici fiyat 
bndeksi, Ekim ayı 
sonunda, 12 aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 10,26 oranın
da artış gösterdi. 
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca her yıl 
yeniden değerleme 
oranını TÜİK'in 
üretici fiyatı genel 
endeksine göre 
açıklayan Maliye 
Bakanlığı'nın, 2012 
oranını da bu ay 
içinde ilan etmesi 
bekleniyor.

KIRMIZI IŞIK 
155 LİRA 
Resmi Gazete’de

yayımlanacak 
yeniden değerleme 
oranının 10.2 
olması durumunda 
2012 yılının yeni 
vergileri şöyle ola
cak:
- Tüm trafik cezaları 
yüzde 10,2 artacak. 
Kırmızı ışıkta geç
menin cezası 140 
liradan 155 liraya 
çıkacak.
- Mobil telefon 
aboneliğinin ilk 
tesisinde maktu 
olarak alınan 34 
liralık Özel iletişim 
Vergisi tutarı 37,5 
liraya çıkacak. 
EHLİYET 278 LİRA 
-Ehliyet: A sınıfı 92 
TL; B sınıfı 278 TL; 
F ve H sınıfı 92 TL; 
Gelir Vergisi tarifesi 
değişecek. Çalışan
ların yıfiiK TObin 
360 liraya kadar 
olan gelirlerine yüz 
de 15; 58 bin 500 
liranın üzerindeki 
gelirlerine ise yüz 
de 35 Gelir Vergisi 
uygulanacak.
-Konut kira gelir
lerindeki 2 bin 800 
liralık vergi istisna 
tutarı 3 bin 85 
liraya çıkacak. 
Damga Vergisine 
tabi bazı kağıt 
değerleri: Yıllık 
Gelir Vergisi beyan
nameleri 33,60 TL; 
Kurumlar Vergisi 

beyannameleri 44,2 
TL; KDV ve muh
tasar beyannameler 
21,92; SGK’ye ve 
rilen sigorta prim 
bildirgeleri 16,3 TL 
olacak.
PASAPORT 113 TL 
-Pasaport harçları: 
6 aya kadar: 77 TL;
1 yıl 113 TL, 2 yıl 
için 184; 3 yıl 261;
3 yıldan fazla süreli 
368 TL 
TEMYİZ 
ETMEK 88 LİRA 
- Yargı harçları: 
Sulh mahkemeleri 
ve icra tetkik merci
lerine başvuru 
harcı 9,50 TL; t 
asliye ve idare 
mahkemelerine 
başvuru 20,4; bölge 
idare ve yüksek 
yargıya başvuru 32 
Tl ; temyize 'oaşvü- 
ru 87,9 TL;
- Noter harçları: 
özel vekaletname 
ler her imza için 5,5 
TL. Genel vekalet
name 8,7 TL 
- Lise diploması 5,4 
TL 
SİLAH TAŞIMA 
515 
- Silah taşıma 515, 
bulundurma 824 TL 
- Fiş veya fatura 
vermeme ile alma
manın cezası 187 
TL; fiş-fatura 
bulundurmama 8 
bin 816 TL

ARABA VERGİLERİ 
Motorlu taşıtlar ver
gisi, otomobillerin 
motor hacmine ve 
yaşına göre değişik 
lik gösteriyor. Buna 
göre 1300 motor , 1 
ila 3 yaşında bir 
araba için 436 lira 
olan MTV 481 liraya 
çıkacak. Araç 4 ila 
6 yaşında ise vergi 
si 334 liradan 335.2 
liraya yükselecek. 
1600 ila 1800 motor 
hacminde, 1 ila 3 
yaşındaki bir aracın 
vergisi ise bin 227 
liradan bin 353 lira 
olacak.
1801 ila 2000 motor 
hacminde, 1 ila 3 
yaşındaki aracın 
MTV’si bin 931 
liradan 2 bin 129 
liraya çıkacak. 
2001-2500 motor 
hacminde, 1 ila 3 
yaşındaki aracın 
vergisi ise 2 bin 
897 lira iken; 3 bin 
195 lira olacak. 
3001-3500 
motor hacminde 
1 ila 3 yaşında 
o'ıan araç
MTV’si 6 bin 150 
TL’den 6 bin 781 
lira olacak.
4001 motor ve 
yukarısı içinse 
vergi 15 bin 820 
liradan 17 bin 443 
liraya ulaşacak. 
MOTOSİKLETLER 
En düşük 
motosiklet vergisi 
ise 14 liradan 
15.4 liraya; en 
yüksek motosiklet 
vergisi ise bin 52 
liradan bin 160 
liraya çıkmış 
olacak;

IMM 
Mıılmaııl!

Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu 
(DASK) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Selamet Yazıcı, 
Van'da 7 bin 318 
sigortalı konuttan 
yaklaşık 4 bininde 
küçük, orta veya 
büyük hasar 
olduğunu tahmin 
ettiklerini 
belirterek, deprem
den dolayı 
DASK'ın, 30-70 
milyon lira arasın
da Zorunlu 
Deprem Sigortası 
ödemesi yapabile
ceğini bildirdi.
Yazıcı, yaptığı açık
lamada, Van'daki 
hasar tespit çalış
malarının 
sürdüğünü, 
eksperlerinin 
Kurban Bayramı 
süresince de 
bölgede çalışmalar 
yapacağını ifade 
ederek, ağır hasar
lar öncelikli olmak 
üzere dosyası 
"tamam" olanlara 
dün itibariyle 
ödemelere 
başladıklarını, 
ödemelerin 
Bayram sonrası da 
devam edeceğini 
duyurdu.
Kentten ayrılanlar 
olması nedeniyle 
poliçe sahiplerine 

NÖBETÇİ ECZANE
10 Kasım 2011 Perşembe 

ALAGÖZ ECZANESİ

ulaşmada sorunlar 
yaşadıklarını dile 
getiren Yazıcı, şu 
ana kadar 3 bin 
262 hasar ihbarı 
aldıklarını, sigor
talılar arasında 
orta hasarlıların 
beklentilerinden 
çok olduğunu, 
ödemelerin büyük 
bölümünü de 
orta hasarlıların 
oluşturacağını 
bildirdi.
Van'daki 84 bin 
konuttan 7 bin 
318'inin sigortalı 
olduğunu hatırla
tan Yazıcı, 
"Bu konutların 
hepsi hasar 
görmedi. Bunların 
yaklaşık 4 bininde 
küçük, orta veya 
büyük hasar 
olduğunu tahmin 
ediyoruz.
Depremden dolayı 
DASK, 30-70 mily
on lira arasında 
Zorunlu Deprem 
Sigortası ödemesi 
yapabilir. İlerleyen 
zaman içerisinde 
bu rakam netlik 
kazanacak. Bu, 
aynı zamanda 
DASK'ın bir 
depremde yaptığı 
en büyük ödeme 
rakamı olacak" 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
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Güven Taksi 513 32 40
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Başkanlık 513 45 20
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Kazam meraketti, demir 
cuhukla düuii dii

Bursa'da, oturduğu yerin 
yakınlarındaki trafik kazasına 
bakmak isteyen bir kişi, tanı
madığı şahıslar tarafından 
demir çubukla dövüldü. —

Atamızı saygıyla andık
Dün, saat 09.05’te çalan siren ses
leriyle turn yurtta Atamız ölümünün 73. 
yıldönümünde halkı tarafından saygı 
ile anıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü nedeniyle anma 
törenleri düzenlendi. İlk tören, Atatürk 
Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla 
başladı. Daha sonra Kültür Merke 
zi’nde Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
tarafından anma programı yapıldı.

Haberi sayfa 2’de

DİMlIİİ İllim İIIM
Belediye Başkan ve kil i Mehmet Çelik, AVM 
esnafına mevlit anonsu için izin vermedi

Bu kez artçılar öldürdü..
Şu işe bakın!
Van - Erciş depreminin daha yaralarını 

sarılmadan, bu kez 5.6’lık artçı deprem ile 
yeniden yaralandık.

Deprem ile ilgili herşeyin bilinmesine 
karşın, büyük depremin ardından gelen 
küçük depremin yeniden can almasına ne । 
demeli.

Bu, takdir-i ilahi mi?
Yoksa, bilgisizliğin, ihmalin bir sonucu 

mu?
Artçı deprem, birçok insanın kaldığı 

Bayram Oteli ile diğer yıkılan konutlarda 
kalanları aldı bu kez.

İnsanın kahrolmaması elde değil.
Devamı sayfa 4‘de

Dikkatsizlik 
nedeniyle mey
dana gelen 
kazada iki araç 
çarpıştı. 
Kazada şans

eseri ölen 
olmadı.
Olay, önceki 
akşam Dörtyol 
Kavşağı’nda 
meydana geldi.

İki aracın 
çarpışmasıyla 
meydana gelen 
kaza maddi 
hasarlarla 
atlatıldı. 4’de

Atatürk için 
okutulacak 

nıevlitin 
anonsunu 

yapmadılar
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 73. yıldönümü 
nedeniyle CIUS Alışveriş Mer 
kezi birinci katındaki esnaf, 
Atatürk ve Cumhuriyet şehit
leri için mevlit okutulacağını 
duyurmak için Gemlik Bele 
diye Başkanlığı’na bir dilekçe 
yazdılar. Mevlitin Belediye 
hoparlörü ile duyurulmasına 
izin verilmedi. Sayfa 5’de

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
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Deprem depreştiriyor...
Van’da hava soğuk... Erciş’te ayaz 

kesmiş... Toprak ıslak...
İnsanlar açıkta...
Başlarını sokacak bir yer için, 
Göçük altında kalan yakınlarından bir 

ses duyabilmek için,
Umut kuyruklarında yaşam bekliyorlar. 
Kentin valisinin, kaymakamının başka 

partiden diye belediye başkanı ile arası 
serin.

Bir düzensizliktir gidiyor bölgede. 
Harala gürele...
At izi it izine karışmış...
Ama kimin umurunda...
Yaşam felsefesini ve yükseliş 

umudunu Başbakanın gözüne girmek 
üzerine kurgulamış olanlar “şirin gözük
mek” için söylem ve eylem yapıyorlar.

Doğal felaket bu...
Hem de geliyorum diyen bir felaket.
Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm 

belediyelerin aklına şimdi geldi.
Kaçak yapılaşma...
13 yıl önce de gelmişti...
Ama o dönemin belediye başkanları 

şimdi görevlerinde olmadıkları için 
dediklerini uygulayamadılar!

Şimdi sıra dönemin belediye başkan- 
İarında...

Şıralarını savacaklar ya...
Doğal olarak onlarda diyecekler ki 

“kentin yarısından çoğu plansız ve 
kaçak...”

Onun için
Hepsinin beline kazma vurula, çatısını 

dozer çökerte...
Önde başbakan...
Arkada şehircilikten sorumlu bakan

ları,..
Onların arkasında da iktidar partisin

den seçilen belediye başkanları 
ellerinde de balyozlar kaçak yapıların 
kökünü sökecekler.

Sanki zamanında ruhsatı veren, oturu
labilir iznini imzalayan, elektriği, suyu, 
doğalgazı bağlayan onlar değilmiş 
gibi...

Öte yanda...
Maliye Bakanı halk arasında deprem 

vergisi olarak bilmen özel tüketim ve 
iletişim vergilerinin hesabını soranlara 
“onlar yol, su, elektrik oldular” diyor 
dalga geçer gibi...,

30 milyar dolara yakın para...
Sadece açık kapattı.:.
Oysa...
O paralarla neler yapılmaz insanlık 

adına...
Düşünen kim?
Hep gün kurtarmak amaç...
Ne yazık ki kurtarılan günler toplum 

hesabına geçmiyor.
Siyasetçiye de yaramıyor...
Hep birlikte toplanıp toparlanmak 

gerek.
Deprem bu...
Yıkıp geçiyor...
Ezip öldürüyor.
Can vermemek için canlanıp doğru 

adımlar gerek...
Laftan öte eylem gerek....

mamızı saygıyla andık
Dün, saat 09.05’te çalan siren sesleriyle tüm yurtta Atamız ölümünün 

73. yıldönümünde halkı tarafından saygı ile anıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi

Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 
73. yılında ulusça 
saygıyla andık. 
Atatürk’ü anma 
törenlerinin ilki, 
saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı 
önünde yapıldı. 
Anıta çelenklerin 
sunulmasından 
sonra Atatürk’ün 
gözlerini yaşama 
yumduğu saat 
9.05’de 2 dakikalık 
saygı duruşunda 
bulunuldu. Daha 
sonra İstiklal Marşı 
ile bayrağımız gön
dere çekildi ve 
yarıya indirildi. 
Buradaki törenden 
sonra, Gemlik 
Belediyesi Manastır 
Kültür Merkezi'nde, 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi 
tarafından hazır
lanan anma prog 
ramına İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Kurmay Albay 
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, resmi 
kurum amirleri, 
siyasi parti yöneti
cileri, askeri erkan, 
öğretmenler, öğren
ciler ve veliler 
katıldı.

VEDA HERKESİ 
HÜZNE BOĞDU 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'mızın 
ardından başlayan 
törende, açılış 
konuşmasını Kız

Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü 
Nazım Hikmet 
Seren yaptı. Okul 
Öğrencilerinin ve 
anaokulu öğrenci
lerinin okudukları 
şiirler, “Veda” adlı 
Atatürk'ün hayatını 
kronolojik olarak 
anlatan video gös
terisi yapıldı.
Gösteri esnasında 
bazı izleyiciler 
gözyaşlarını tuta
madı.

KORO
BEĞENİ TOPLADI 
Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Mü

dür Yardımcısı 
Kenan Çelik'in 
çaldığı bağlama 
eşliğinde, okul 
öğrencilerden 
oluşan koro, Ata 
türk'ün sevdiği 
şarkları seslendir

di. Koro ile birlikte 
bir iğrencinin 

>^ökuduğu şarkı ise 
' izleyicilerden

büyük alkış aldı.
Koro'nun ardından 
anma töreni 
sona erdi.
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Kazam merali elti. Jemir cuhukla tiöviilılü YazıYORUM
Bursa'da, oturduğu 
yerin yakınlarındaki 
trafik kazasına bak
mak isteyen bir kişi, 
tanımadığı şahıslar 
tarafından demir 
çubukla dövüldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

feıiMaıı ılım fcı Mm ıııılMı
Bursa'da feribota 
binerken dengesini 
kaybedip denize 
düşen yaşlı kadın 
hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre Fi rd e vs B. (55), 
İstanbul'a gitmek 
üzere Bursa'nın 
Mudanya

Duvara çarparak durdu
Edinilen bilgiye göre 
Hakan C. yönetimin
deki 16 V 6212 
plakalı otomobil, 
Bursa-Ankara kara 
yolu Ulubath Hasan 
Bulvarı'nda önünde 
giden Ersel Ü.'nün 
kullandığı 16 FV 582 
plakalı otomobilin 
dikiz aynasına, 
ardından Duygu K. 
idaresindeki 16 JKS 
08 plakalı otomobile 
çarptı. Savrulan ve 
yol kenarındaki 
alt geçit duvarına 
çarparak duran 16 V 
6212 plakalı otomo
bildeki sürücü 
Hakan C. ile Onur A, 
Mehmet I., Cengiz

Engelli kadına kapkac
Bursa'da bayram 
için gezmeye çıkan 
engelli bir kadının 
çantası çalındı. 
Edinilen bilgiye göre 
merkez Yıldırım ilçe
si Siteler Mahallesi 
Kanuni Caddesi'nde 

Yıldırım ilçesi 
Namazgah 
Mahallesi Namazgah 
Caddesi üzerinde 
bir kahvede oturan 
Burak D, Cadde 
üzerinde meydana 
gelen trafik kazasına 
bakmak için kaza

ilçesindeki Güzelyalı den 19.30'da hareket 
Feribot İskelesi'n- eden feribota bin

S., Furkan G., ve 
Hasan Y., yaralandı. 
Araç içinde sıkışan 
iki genç, sağlık ve 
itfaiye ekiplerinin 
çalışmalarıyla oto
mobilden çıkarıldı. 
Yaralanan 6 genç, 3 
ambulansla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin 
durumunun ağır 
olduğu bildirildi.

kardeşi ile birlikte 
gezmeye çıkan 
Hatice T.'nin çantası, 
arkasından gelen 
kimliği belirsiz bir 
kişi tarafından 
çalındı. Kadının 
ihbarıyla olay yerine 

mahalline gitti. 
Ancak Burak D, 
bir anda Rahmi B. 
Ve Muhammet 
T.'nin saldırıcına 
uğradı. Burak D. 
kafasına demir 
çubukla vurularak 
yaralandı.

Araç içersinde 
sıkışan sürücü için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı 
ekipleri de seferber 
oldu. İtfaiye eri, 
araçta sıkışan 
sürücüyü teselli 
etmek için elini 
tutarak gence moral 
verdi. Öte yandan, 
Duygu K. ise 
kazanın şokunu 

gelen Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi 
Amirliğine bağlı 
ekipler, verilen eşkal 
doğrultusunda kap
kaççıyı aramak için 
çalışma başlattı. 
Polis karakolunda 

Burak D.'yi döven 
zanlılar olay 
yerinden 
kaçarken, 
yaralanan şahıs 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Atatürk’ü anlamak!

erken dengesini 
kaybederek 
denize düştü. 
İskelede bulunan 
kurtarma ekipleri 
tarafından hafif 
yaralı halde deniz
den çıkarılan kadın, 
hastanede tedavi 
altına alındı.

uzun süre atlata
madı. Kazadan 
hemen sonra 
yaralılara yardım 
etmeye çalışan 
Duygu K. de ambu
lansla hastaneye 
götürüldü. Trafikte 
seyir halindeyken 
arka sından hızla bir 
otomobilin geldiğini 
gördüğünü belirten 
Ersel U., "Solumdan 
geçerken benim 
aracımın dikiz 
aynasına çarpıp 
önümüzde giden 
otomobilin sağından 
geçmeye çalıştı. 
Geçemedi, otomo
bile çarpıp yoldan 
çıktı" dedi 

ifadesi alınan 
kadının çantasında 
ise 100 TL para, cep 
telefonu, özürlü 
kartı, nüfus cüzdanı, 
özel hastane rapor
ları bulunduğu 
öğrenildi.

Gemlik Körfez wMiw.gomlikkorfezgazetesi.coin

Çocukluğunuzuneve ilk gençlik yıllarını 
zın o soğuk ve puslu 10 Kasım sabahları 
nı, okul bahçesinde titreyerek izlediğiniz 
Ata’yı anma (!) törenlerini hatırlıyor 
musunuz?..

Okulun bahçesindeki Atatürk büstünün 
yanına bir kürsü kurulur, sınıflar sıra sıra 
dizilir, öğretmenler ciddi durmamızı 
öğütler, sonra sirenler çalar, öğretmenler 
“ciddi durun” dediği için arka sıralarda 
bir kıkırdama veya saygısızlık sayılabile
cek bir şey mutlaka olurdu.

Saygı duruşunun ardından okul 
müdürü kürsüye çıkar, güya günün 
anlamını belirten bir konuşma yapar, 
sonra birkaç öğrenci, kimi çok hamasi 
bir biçimde kimi sinirleri boşaldığı için 
ağlayarak, kimi de heyecandan şiirini 
katlederek gösterisini tamamlardı.

Sonra sınıflara girilirdi...
10 Kasım’da, ders saatleri Atatürk’ü 

anmaya ayrıldığı için ders yapılmaz, 
Atatürk’ün hayatı anlatılır. Kargaları 

nasıl kovaladığı, hocasının ona “Kemal” 
adını nasıl yakıştırdığı ve sonra da 
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyeti kur
masıyla biter, Atatürk’ü anma gösterisi 
başarıyla tamamlanmış olurdu...
Atatürk böyle mi anlatılmalıydı, böyle 

mi anılmahyıldı?..
Bu yaklaşım sadece ve sadece 

Atatürk’ü sıradanlaştırma işi idi.
Bütün bu ilkel, kültür yoksunu yak

laşımlarımızla, bizim nesil Atatürk’e 
ihanet ettik...
Atatürk devrimlerinin insan hakları 

açısından, demokratikleşme açısından 
önemini açıklandı mı, anlatıldı mı?...

Sizler Lise son sınıfta dahi Atatürk’ün 
getirdiği hukuk reformu sayesinde, 
miras hakkinizin çağdaş normlara kavuş
tuğu gerçeğini biliyor muydunuz?..

Öğrencilere, gençlere, bu reformun 
getirdiği haklar sayesinde o sıralarda 
oturabildiklerini, o haklar sayesinde 
üniversiteye gidebileceklerini, istedikleri 
işe girebileceklerini, çalışıp hayatlarını 
kazanabileceklerini öğretmenleri anlat
mış mıydı onlara?

Maalesef hayır...
10 Kasımlarda sadece kovaladığı kar

galardan, siroz hastalığından, 
Dolmabahçe sarayında saat 9’u 5 geçe 
öldüğünden bahsedildi bize...

Tekke ve Zaviyelerin yarattığı cemaat
lerin, toplumda oluşturduğu feodal yapı 
bizlere öğretildi mi?
Toplumu bölen ve aynı aşiret yapısı 

gibi bireyin özgür iradesini ortadan 
kaldıran cemaat yapılanmasının olduğu 
yerde demokrasinin yaşayamayacağı 
anlatıldı mı?..

Hepsinden önemlisi de, bu cemaatlerin 
kolayca dış güçlerin eline geçip, örneğin 
ABD’den yönetilebileceği, Ulusal bağım
sızlığa kastedenlerin silahı olabileceği 
öğretildi mi?

Gençlerimize hiç olmazsa 10 Kasımlar 
da, Büyük Atatürk’ün bütün bunları 
öngörüp, devrimleri yaptığı, çağdaş eşit 
insanlardan oluşan demokratik ve tam 
bağımsız Türkiye hedefleri anlatılmalıdır..

Evet, açıkça söylüyorum benim neslim 
ve büyükleri

Evet, Atatürk’e bizler ihanet ettik...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Dörtyol Kavşağı’na hatalı giren sürücü hem kendini, 

hem de karşısındaki araç sürücüsünü öldürecekti

Difcfcaısizlifc ölüm ııMKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bu kez artçılar öldürdü...
5.6‘lık artçı deprem 25 binayı yıkmış.
23 bina boş olduğu için ölen olmamış, iki 

otelde kalanlar enkaz altında kalınca canların
dan oldular.

Can kurtarmak için Japonya’dan gelen kur
tarma ekipleri, gazeteciler, Van’a dışarıdan ge 
lenler, enkaz altında.

Van’dan, Bayram nedeniyle ayrılan arama 
kurtarma ekipleri yeniden döndüler.

Yıkılan iki otelden, Bayram Otel’i, 47 yıllık 
bir binaymış.

Büyük depremin ardından kesin inceleme 
yapılmamış.

Bakanın açıklamasına göre yüzeysel ince 
leme yapılmış.

Ve de dışı saıdıng kaplı bina, sağlam sanı 
larak içinde konaklama izni verilmiş!

Şimdi ne olacak?
Uzak doğudan gelip, can kurtarmak iste 

yenlerin ailelerine ne cevap vereceksiniz?
Van’da binalarda kesin inceleme yapılma

ması bence büyük ihmaldir.
Bu ihmal, yeni ölümlere neden olmuştur.
Göreceksiniz, kimse bu olaydan dolayı 

sorumlu olmayacak.
Bu kafa ile başımıza daha büyük depremler 

örülürse şaşmayalım.

ATATÜRK’E MEVLİT
ANONSUNU ÇOK GÖRDÜLER
Bugün 5. sayfamızdaki haberi okuyunuz.
Yeni açılan CIUS Alışveriş Merkezi, Çarşı 

esnafı, 10 Kasım Atatürk’ün ölümü nedeniyle, 
Merkez Solaksubaşı Camii’nde Mevlit okutmak 
istemişler.

Bir de bu devletin kurucusuna ve arkadaş 
larına kuran okutmak...

Bunu Gemlikliler de duysun istemişler.
Bunun için ne yapılır?
Belediyeye başvurulur ve her zaman oldu 

ğu gibi Belediye’ye ait hoparlörler vasıtası ile 
duyuru yapılır.

Çarşı esnaflarından Muhammet, buna 
öncülük ederek, bir anons yazısı yazıp, Bele 
diye’ye başvurmuş.

Esnaf Muhammet, MHP üyesidir.
MHP yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.
Vatanını seven esnaf, vatanın kurtulmasın

da büyük emekleri geçen kurtarıcısına vefa 
borcunu ödemek istemişlerdir belki de.

Bunun için kuran ve mevlit okutmayı düşün 
müşler.

Ama arkalarında halk desteği olmayan be 
tediye yöneticileri, bu isteyi geri çevirmiş.

Gerekçesi ise, artık belediyeden mevlit 
anonslarının yapılmasının yasaklanmış olma 
siymiş!

Oysa daha geçtiğimiz ay, şehitler için 
mevlit okunması duyurulmuştu.

Yine geçtiğimiz günlerde Türk Metal 
Sendikası’nın bir duyurusu vardı mevlit oku
tulması için.

Girin Belediye Internet Sitesi’ne, tıklayın 
ANONSLARI.

Orada göreceksiniz ne zaman kimler için 
mevlit anonslarının yapıldığını.

Şaşmamak elde değil.
0, bu değil, Atatürk için vatandaşların okut

mak istediği bir mevlit anonsunu bile Atatürk 
ten çok gördüler.

Bunlara ne demeli.
Allah ıslah etsin.

Oğuz Gün
Dikkatsizlik 
nedeniyle meydana 
gelen kazada iki 
araç çarpıştı. 
Kazada şans 
eseri ölen olmadı. 
Olay, önceki 
akşam Dörtyol 
Kavşağı’nda 
meydana geldi. 
Recep Olcay 
yönetimindeki 16 
VE 082 plakalı araç, 
saat 19.30 sıraların
da şehir merkezin
den gelerek, 
Orhangazi yönüne 
dönmek için 
Dörtyol kavşağına 
yaklaştı.
Bu sırada, Bilgehan 
Erkul yönetimindeki 
77 DZ 446 plakalı 
araç, Yalova'dan 
Bursa yönüne 
doğru gidiyordu. 
Erkul, Dörtyol trafik 
ışıklarına yakalan
mamak için, önce 
şehir içine, ardın
dan Bursa yoluna 
döndü.
Orhangazi yönüne 
gidecek olan Recep 
Olcay’ın kullandığı 
aracı farketmeyen 
Erkul, araca şiddetli 
bir şekilde çarptı. 
Çarpmanın etki 
siyle iki araç yol 
kenarına kadar 
sürüklendi. 
Kaza sonucu iki 
araç sürücüsü de 
çarpmanın 
şiddetiyle hafif 
yaralandılar. 
Kaza üzerine 
çevrede bulunan

Soğuk «e «ağışlı hava Heliwor
Türkiye, Karadeniz 
üzerinden gelecek 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine girecek. Hava 
sıcaklığı, kuzey 
kesimlerde 3 ila 5, 
bugün ve cumartesi 
günü de ülke 
genelinde 4 ila 6 
derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
yurdun Karadeniz 
üzerinden gelen

vatandaşlar, 
yaralıların yardımı 
na koştular.
Kazanın ardından 
araçtan çıkan 
sürücüler, 
dakikalarca 

yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine gireceği tah
min ediliyor.
Karadeniz kıyıların
da yağmur şeklinde 
başlayacak 
yağışların, zamanla 
Karadeniz'in iç ke 
simleri, İç Anado lu 
nun kuzeydoğusuy
la Doğu Anadolu'da 
karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının 
kuzey kesimlerde 3 

olayın etkisinden 
kurtulamadı.
Kazada şans eseri 
ölen olmadı.
Olay yerine gelen 
trafik polis ekibi, 
kaza ile ilgili 

ila 5 derece, bugün 
ve Cumartesi günü 
ülke genelinde 4 ila 
6 derece azalacağı 
öngörülüyor. 
Tahminlere göre, 
Karadeniz, Marma 
ra'nın kuzey ve 
doğusu, Doğu Ana 
d 'nun kuzeyi, 
StVu Yozgat, 
Çankırı çevreleriyle 
Ankara'nın kuzey 
ilçelerinde yağış 
bekleniyor.
Yağışlar Trabzon, , 
Rize ve Hopa 

olarak tutanak 
tuttu.
Maddi hasar 
gören araçlar, 
çekici vasıtası ile 
çekilerek, trafik 
akışı sağlandı.

çevrelerinde 
kuvvetli olmak 
üzere genellikle 
yağmur ve 
sağanak, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyiyle Bolu, 
Kastamonu ve 
Sivas çevrelerinde 
karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
olacak, iç ve Doğu 
bölgelerde buzlan
ma ve don olayı 
bekleniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Imam Hatip Uygulama 
Camii hizmete açıldı 
Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram 

namazıyla hizmete açılan İmam Hatip Lisesi 
Uygulama Camii’nde ilk namaz kılındı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
Van'daki depremzedelere 
bayram hediyesi gönderdi

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinin 
mesleğe daha iyi 
hazırlanabilmeleri 
ve deneyim 
kazanabilmeleri için 
İsminin verilmesini 
istemeyen bir hayır
sever. Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Gemlik Belediye 
Me< iıs Üyeleri, 
Bur .< Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Üyeleri. Gemlik ilçe 
Milli ! qitim Müdür 
lüğü yöneticileri, 
okul yönetimi ve 
öğretmenlerinin 
gayretleri ile 2010 
yılında okul 
bahçesinde yapımı 
başlanan ‘Uygulama 
Camii' Kurban 
Bayram Namazı ile 
ibadete açıldı.

Arife günü 
Uygulama Camiini 
ziyaret eden 
görevden İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yapılan çalışmaları 
gözledi.
Güler, emeği geçen 

herkese, özellikle 
okul Müdürü 
Mehmet Türkmen'e 
teşekkür ederek, 
göreve geri 
döndüğünde 
Gemlik'in her 
noktasına hizmet 
vermeye devam 
edeceklerini 
söyledi.

Türk Kızılayı 
Gemlik Şubesi’nin 
başlattığı Van 
depremzedelerine 
erzak ve giyim 
yardımı kampan 
yasına Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri de 
destek vererek, 
Van'daki kardeşle 
rine bayram öncesi 
gıda ye giysi 
yardımı gerçek
leştirdiler. 
Okullarında 
başlatılan 
kampanya ile 
depremzedelerinde 
bayramını unut
mayan minikler böl
geye ulaştırılmak 
üzere topladıkları 
yardımları Türk 
Kızılayı Gemlik 
Şubesi başkanı 
Gökhan Özler'e 
teslim ettiler.

Okul Müdürü Adnan duygusunu çok
Uluğ yaptığı konuş
mada; ‘‘Bayram pay
laşmak demektir, 
bayram sevinmek, 
sevindirmek demek
tir öğrencilerimiz bu 
anlamlı ve duyarlı 
davranışlarından 
dolayı tebrik ediyor, 
bu davranışlarının 
yaşadığımız bayram 

güzel temsil ettiğini, 
o bölgedeki öğren
cilerimizin de 
bayramda bir nebze 
olsun sevinmelerine 
vesile olduklarından 
dolayı kampanyaya 
destek veren 
öğrenci ve velile 
rime teşekkür 
ederim" dedi.
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Çarşı esnafı olayı 
kınadılar.

Büyük kurtarıcı ve 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 73. 
yıldönümü 
nedeniyle CIUS 
Alışveriş Merkezi 
birinci katındaki 
esnaf, dün Atatürk 
ve Cumhuriyet 
şehitleri için mevlit 
okuttu.
Mevlit okutma kararı 
alan AVM esnafı, 
Gemlik halkının 
mevlite katılması 
için Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı’na bir 
dilekçe yazarak, 
mevlitin Belediye 
hoparlörü ile duyu
rulmasını istedi. 
Belediye 
Başkanlığı’na 
yazılan dilekçede şu 
sözlere yer verildi: 
“Büyük Önder, 
Kemal Atatürk’ün 10 

Kasım 2011 günü 
ölümünün 73. yıl 
dönümü dolayısıyla 
Gemlik AVM Çarşı 
esnafı olarak ikindi 
namazını müteakip 
Merkez Camii’nde 
Kuran’ı kerim ve 
mevlit-i şerif okutu
lacaktır.
Tüm Gemlik halkına 
duyurulur.

AVM Esnafı”

ÇELİK KABUL 
ETMEDİ
Gazetemizi ziyaret 
eden Çarşı esnafı, 
anons duyurusunu 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’e götürdükleri
ni ancak, Belediye 
hoparlöründen 

mevlit anonsunu 
yaptırmadıklarını 
söylediğini 
bildirdiler.
Bunun üzerine, 
“Atatürk sıradan 
bir kişi değil, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal ve 
aarkadaşları içini 
okutulacak bir 
kuran ve mevlit” 
dediklerini belirten 

MEVLİT OKUTULDU 
Çarşı Esnafı, Polis 
Gününde, şehitler, 
Türk Metal 
Sendikası’nın oku
tulan mevlitler için 
Belediye’den duyu
ruların yapıldığını, 
neden Atatürk ve 
arkadaşları için 
anonsun yaptırıl

madığına 
şaşırdıklarını 
söyledi.
Dün, ikindi nama 
zindan sonra Mer 
kez Solaksubaşı 
Camiinde, Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
Cumhuriyetimizi 
kuran arkadaşları 
için, camii müezzini 
tarafından kuran ve 
mevlit-i şerif 
okundu.

Van'dan Bir Acı Haber Daha
AFAD, Van'ın 
Edremit ilçesi 
merkezli 5.6 
büyüklüğündeki 
depremin ardından 
ölü ve yaralı 
sayılarını açıkladı. 
Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum 
Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
Van'da meydana 
gelen son 
depremde can 
kaybını 10, yaralı 
sayısını ise 27 
olarak açıkladı. 
AFAD tarafından 
deprem bölgesine 
27 uçakla 104'ü 
Sivil Toplum 
Kuruluşu mensubu 
olmak üzere 
toplam 785 arama- 
kurtarma perso 
neli, 71 UMKE 
(Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi), 14 
arama köpeği, 60 
iş makinesi ve 

araç, 986 çadır ve 
5 bin 280 battaniye 
gönderildi.
AFAD'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Van'ın Edremit 
ilçesi merkezli 5,6 
büyüklüğündeki 
deprem sonrası 21 
askeri, 6 THY 
uçağı olmak üzere, 
toplam 27 uçakla 
hava köprüsü 
kurularak arama- 
kurtarma ve 
sağlık personeli 
sevkiyatı yapıldı. 
Van'a ayrıca 3'ü 
uçak, 8'i helikopter 
ambulans olmak 
üzere toplam 22 
ambulans gönder
ildiği belirtilen 
açıklatnada, saat 
14.00 itibariyle 
arama-kurtarma 
ekiplerinin enkaz
dan 27 kişiyi yaralı 
olarak çıkarıldığı, 
biri Japon vatan

daşı olmak üzere, 
toplam 10 kişinin 
de hayatını kaybet
tiği açıklandı.
İlk belirlemelere 
göre 25 binada 
hasar meydana 
geldiği hatırlatılan 
açıklamada, uçak
larla ve karayoluy- 
la arama-kurtarma 
ve sağlık person
eliyle insani 
yardım malzemesi 
sevkıyatının devam 
ettiği, depremden 
etkilenen 260 
kişinin Van'dan, 
İstanbul ve 
Ankara'ya şevkinin 
sağlandığı 
bildirildi.
Van'da gerçek
leşen 5.6'lık 
deprem sonrasın
da çöken 2 ayrı 
otel binasında 
başlatılan arama 
kurtarma çalış
malarında 17 saat 

sonra 2 ayrı 
mucize gerçekleşti. 
İlk mucize Bayram 
Otel enkazında 
gerçekleşti.
Bayram Otel'de 
enkaz altında kalan 
Cemal Akkurt isim
li vatandaş, 17 saat 
sonra sağ olarak 
kurtarıldı. Enkaz 
altından neredeyse 
yürüyerek çıkan 
Akkurt'a hemen 
tıbbi müdahalede 
bulunuldu.
Van'da ayrıca 
Aslan Otel 
enkazından da yine 
bir kişi sağ olarak 
çıkartıldı.
Van'da gece 
gerçekleşen 
deprem sonrasın
da yıkılan iki otelin 
enkazında arama 
kurtarma çalış
maları aralıksız 
olarak devam 
ediyor.
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Tramvaya bayram İlgisi Bursa Hayvanat
Bahçesi 13 yasında

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Kurban Bayramı 
öncesinde ulaşıma 
açılan Cumhuriyet 
Caddesi - Davutkadı 
tramvay hattı, 
bayram boyunca 
vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü. 
Arife günü ve 
bayram boyunca 4 
bin 644 vatandaş 
ulaşım için tramvayı 
tercih etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
çarşı ve hanlar 
bölgesine ayrı bir 
değer kazandırmak 
amacıyla hayata 
geçirdiği 
Cumhuriyet Caddesi 
tramvay hattının 
ulaşım fonksiyonu 
kazandırılması 
amacıyla 
Davutkadı’ya kadar 
uzatılması bölge 
halkının ulaşım ter
cihlerini de değiştir
di. İncirli Caddesi 
boyunca Davutkadı 
Dökümhane Hamamı 
önüne kadar uza
tılan 2,5 kilometrelik 
hatta Kurban 
Bayramı öncesi

Bursa II Özel Idaresi'nıle 2 tören hirılen
Bursa İl Özel 
İdaresinde bayram 
sevinci ve 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma 
Günü nün hüznü bir 
arada yaşandı.
Cumhuriyetin kuru
cusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk ölümünün 
73. Yıl dönümünde İl 
Özel İdaresi perso 
neli saat 09,05’te 
kurum bahçesin de 
saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal 
Marşı okundu. 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir, İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreter Vekili Müfit 
Aydın, Daire 
Başkanları ve tüm 
personelin katıldığı 
Kurban Bayramı 
bayramlaşma töreni 
gerçekleştirildi. 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir konuş

başlayan seferler 
bölge halkından 
yoğun ilgi gördü. 
Çarşı bölgesine 
ulaşım için otobüs 
ve taksi dolmuşları 
tercih eden vatan
daşlar, tramvayla 
birlikte raylı sisteme 
yöneldi. Arife günü 
ve bayram boyunca । 
tramvayla taşınan 
yolcu sayısı 4 bin 
644’ü buldu.

Yolcu sayısı 

masında sevinçli 
geçmesi gereken 
bayramın acılı bir 
şekilde geçtiğine 
dikkat çekerek “İlk 
önce bölücü terör 
örgütünün saldırısı 
sonucu 34 şehit 
verdik. Bölücü terör 
örgütü ülkemizi 
bölmek yıpratmak 
birbirimize 
düşürmek kardeşi 
kardeşe düşman 
etmek amacıyla elin
den geleni yapıyor 
ancak biz ülke 

yüzde 50 arttı 
Cumhuriyet Caddesi 
tramvay hattında 
taşınan günlük 
yolcu sayısı, 
Davutkadı hattının 
seferlere açılmasıyla 
yüzde 50 oranında 
arttı. Günlük ortala
ma 600 yolcunun 
taşındığı hattın uza
tılması ile bu sayı 
900’ü aştı. Arife 
günü 926 kişi ulaşım 
için tramvayı tercih 
ederken, bayramın 

olarak kesinlikle 
müsaade etmeye
ceğiz” diye konuştu. 
Van’daki deprem 
felaketine de deği
nen Nedim Akdemir, 
Deprem felaketi tabi 
ki Allah’tan geldi 
yapacağımız hiçbir 
şey yok ama bazı 
hocalarımızın dediği 
gibi deprem 
öldürmez çürük bina 
öldürür. Bizde özel 
idare olarak yap
tığımız her işte 
gerekli önemi 

birinci günü 558, 
ikinci günü 916, 
üçüncü günü 944 ve 
son günü ise 1300 
kişi tramvayla yolcu
luk yaptı.

İncirli’de değişim 
başlıyor 
Cumhuriyet 
Caddesi’nde 
olduğu gibi 
tramvayla birlikte 
İncirli Caddesi’nin 
prestijli bir bölge 
haline geleceğini 
dile getiren 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
bölgedeki hummalı 
çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti. 
Gerek çevre düzen
lemeleri gerekse 
ışıklandırma çalış
maları ile İncirli 
Caddesi’nin de 
Cumhuriyet Caddesi 
gibi sürekli yaşayan 
bir bölge haline 
geleceğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
yolcu sayısının her 
geçen gün artması 
ile projenin de 
amacına ulaşacağını 
vurguladı.

bugüne kadar gös
terdik Van’da ki 
deprem gösterdi ki 
Özel idarenin ve 
Özel idarede çalışan 
personelin önemi 
gerçekten çok 
büyük” dedi.
10 Kasım’ın 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 73. Ölüm 
yıldönümü 
olduğunu ifade eden 
Akdemir “Mustafa 
Kemal Atatürk’ü 
rahmetle anıyor, her 
geçen gün artan 
özlemle anıyoruz” 
açıklamasında 
bulundu.
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreter Vekili Müfit 
Aydın ise 10 Kasım 
olması nedeniyle 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ e ve bütün 
silah arkadaşlarını 
saygı ve minnetle 
andığını belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi, 
kuruluşunun 13. 
yılını kutladı. Bursa 
Çimento Fabrikası 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
katıldığı kuruluş 
etkinliğinde 
konuşan Bursa 
Hayvanat Bahçesi 
Müdürü Nermin 
Sığırcı, hayvanat 
bahçesinde doğal 
ortamlarıyla 80 tür
den 640 civarında 
hayvan barındığını 
vurguladı.
Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nin, 
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve 
Akvaryumlar Birliği 
standartlarında 206 
bin 600 metrekare
lik alana kurulu 
bulunduğunu 
belirten Sığırcı, 
“Kentlilik bilinci 
içinde hayvan
larımızın refahını 
en üst düzeyde 
tutarak, ziyaretçile 
rimize doğaya olan 
özlemlerini

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

STO ABONE OLDUNUZ MU?
((■Ill'll III lOllOl Ilfâli U2ITIIİ 

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorlezgazetesi.coin

karşılayabilecekleri, 
değişik ve 
hoş zaman 
geçirebilecekleri 
ortam sağlamayı 
hedefliyoruz.
Gör-hisset-koru 
temasıyla doğa 
ve hayvan sevgisi, 
çevre bilincinin 
gelişmesini görev 
edinen hayvanat 
bahçemizin hede
flerinden biri de 
‘ulusal ve ulus
lararası’ düzeyde 
en iyi bahçelerden 
biri olmaktır” diye 
konuştu.
Sığırcı’nın konuş
masının ardından, 
Bursa Çimento 
Fabrikası İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
maymunların ve 
aslanların günlük 
beslenmelerine 
tanıklık etti.
Minik öğrenciler, 
maymunların muz, 
elma, portakal, 
üzümden oluşan 
beslenme menüsü 
ile aslanların tavuk 
ziyafetini ilgiyle 
izledi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin
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ELEMAN
Zeytin işleme 

tesisinde 
çalışacak tecrübeli 

bay elemanlar 
alınacaktır

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

ofOrler

İGemlik Körfezi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA, a
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel : 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Avdın Madencilik İnş. Asf. Nak.

Tur. Taaiı. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

II

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
_____Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KAŞEM BM'K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

______________________________ J

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95]
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Yeni cezalar cep yakacak
Trafik cezaları yıl
başından itibaren 
yaklaşık yüzde 10 
oranında artacak. 
Trafik cezaları, 
Maliye Bakanlı 
ğı'nın yeniden 
değerleme oranı 
çerçevesinde yıl
başından itibaren 
yaklaşık yüzde 10 
oranında artacak. 
Yılbaşından sonra 
alkollü araç kul
lananlar 650 lira, 
kırmızı ışık ihlali 
yapanlar ile hız lim
itini aşanlar 154 lira 
ceza ödeyecek. 
Maliye Bakanlığın 
ca belirlenen 
yeniden değerleme 
oranına esas teşkil 
eden Türkiye İsta
tistik Kurumunun 
(TÛİK) üretici fiyat 
endeksi, 12 aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 10,2 oranın
da arttı. Vergi ve 
harçlarla ilgili 
kanunlarda trafik 
cezalarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranı kadar artması 
öngörülüyor.
Bu artışla, alkollü 
araç kullananlar 1. 
defada 650 lira, 2. 
defada 814 lira, 3 
ve üçten sonra ise 
bin 327 lira ceza 
ödeyecek. 
Uyuşturucu veya 
keyif verici madde 
alarak araç kul
lananlar da bin 327 
lira ceza verecek. 
Zamla birlikte kır
mızı ışık ihlali ya 
panlar 154 lira, ya 
sak yerlere park 
eden sürücüler de 
72 lira ceza ödeye
cek. İzin alınmak

sızın araca reklam, 
yazı, resim, ilan, 
flama ve bayrak 
takanlar ve araçta 
sesli, ışıklı 
donanım bulun
duranlar 72 lira ile 
cezalandırılacak. 
Araçların muayene 
süresini geçiren 
sürücüler ile servis 
freni, lastikleri, dış 
ışık donanımından 
yakını ve uzağı 
gösteren ışıklar ile 
park, fren ve dönüş 
ışıkları noksan, 
bozuk veya teknik 
şartlara aykırı olan 
araçları kullanan
lara da 72 lira ceza 
uygulanacak. 
Sürücü belgesi 
almak için yanlış 
bilgi veya sahte 
belge vermenin 
cezası 8İ4, araç 
kullanırken sürücü 
belgesini yanında 
bulundurmamanın 
cezası 154, sürücü 
belgesi olmadan 
araç kullanmak ve 
sürülmesine izin 
vermenin cezası da 
320 lira olarak belir
lendi. Kamyon, oto
büs ve çekicilerde 
takograf, taksilerde 
ise taksimetre kul
lanmayanların 
cezası da 319 lira 
olarak tespit edildi. 
Tescil belgesi, 
trafik belgesi ve

tescil plakalarını 
araç üzerinde ve 
uygun durumda 
bulundurmadan 
trafiğe çıkanlara 72 
lira ceza verilecek. 
Ses, müzik, görün
tü ve haberleşme 
cihazlarını şartları
na uygun olmadan 
araçlarda bulun
duran ve bu ciha
zları vatandaşların 
huzurunu bozacak 
şekilde kullanan
lara da 72 lira ceza 
verilecek.
Park yerlerindeki 
araçlardan yetkisi 
olmadığı halde park 
ücreti alanlar ile 
karşıdan karşıya 
geçişlerde işaret 
lere riayet etmeyen 
yayalara da 72 lira 
ceza yazılacak.
Toplu taşıma 
araçlarında sigara 
içmenin cezası da 
82 liraya yüksele
cek. Hız sınırlarını 
yüzde 10'dan yüzde 
30'a kadar aşanlar 
(yüzde 30 dahil) 
154 lira, yüzde 
30'dan fazla aşanlar 
da 319 lira ceza 
ödeyecek.
Hız sınırlarını 
tespite yarayan 
cihazların yerlerini 
belirleyen veya 
sürücüyü ikaz eden 
cihazları imal veya 
ithal edenler bin

965 TL ile 3 bin 278 
TL, bu cihazları 
araçlarında bulun
duranlar da bin 305 
TL ile bin 965 TL 
para cezası ödeye
cekler. Gerekli yer
lerde hızını azalt
mayan, öndeki 
aracı güvenli bir 
mesafeden takip 
etmeyen, sağa, 
sola dönüş kural
larına uymayan ve 
emniyet kemeri tak
mayan sürücüler 72 
lira para cezasıyla 
karşılaşacak. 
Geçme kurallarına 
uymayan ve geç
menin yasak 
olduğu yerlerde 
geçen ve trafiği 
aksatacak veya 
tehlikeye düşüre
cek şekilde şerit 
değiştiren sürü 
cülere 154 lira ceza 
verilecek. Şerit 
izleme ve değiştir 
me kurallarına 
uymayanlara da 72 
lira ceza yazılacak 
Zorunlu mali 
sorumluluk 
sigortası yapma
manın cezası 4 bıh 
919 lira olacak. 
Araçları, vatan
daşların rahat ve 
huzurunu bozacak 
veya kişilere zarar 
verecek şekil de 
saygısızca sürmek, 
araçlardan bir şey 
atmak, dökmek, 
seyir halinde cep 
veya araç telefonu 
ile benzer haber
leşme cihazlarını 
kullanmak ve taşı
ma sınırı üzerinde 
yolcu almak da 
72 lira ile ceza
landırılacak.
_______ __ _______

işsize bir ılartıe daha
İŞKUR, 2015 yılının 
sonuna kadar işe 
yerleştirdiklerinin 
yüzde 35'inin 
kadınlar arasından 
olmasını hedefliy
or. Kurum, işsizlik 
ödeneği alma 
süre sini de 5 aya 
düşürecek.
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), 2011-2015 
arasındaki 
stratejik amaçlarını 
belirledi.
Buna göre, 
iş gücü 
piyasasının 
ihtiyaçları doğrul
tusunda istihdam 
hizmetlerini 
çeşitlendirecek ve 
işe yerleştirmede 
aktif rol oynayacak 
kurum, iş gücünün 
istihdam edilebilir
liğini artırmaya 
yönelik olarak da 
aktif iş gücü pro
gramları geliştire
cek. Kurum, pro
gramları yaygın
laştırmanın yanı 
sıra, etkinliğini de 
artıracak.
İş gücü piyasasını 
etkin bir şekilde 
izleyip değerlendi
recek kurum, 

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

NERGİS YETİM

NÖBETÇİ ECZANE
11 Kasım 2011 Cuma 

ELİF ECZANESİ

güçlü de bir 
kurumsal yapı 
oluşturacak. 
Stratejik hedefleri
ni de belirleyen 
İŞKUR, özel sek
törden alınan açık 
işlerin sayısını 
her yıl, bir önceki 
yıla göre yüzde 
25 oranında artıra
cak. Kurum, bu 
alanda işe yer
leştirilenlerin 
sayısını da her yıl, 
bir önceki yıla göre 
yüzde 
30 artırmayı 
hedefliyor.
Planda dikkati 
çeken hedeflerden 
biri de 2015 yılı 
sonuna kadar 
Kurum tarafından 
işe yerleştirilen
lerin yüzde 35'inin 
kadınlardan oluş
masını sağlama 
hedefi... İŞKUR, 
bu hedef için 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği yaklaşımına 
ilişkin bilinç 
oluşturacak çalış
malarla kadının iş 
gücüne katılımına 
ve istihdamına 
yönelik çatışmalara 
öncelik verecek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polislmdat ------------ —J55
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
METRO '513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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

jiüfus Md. T 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SicL Müd., 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 51323 94

VAPUR -FERİROT
Yalova (226) 814 1Ö 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş . 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 0*1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 8o 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

RELERİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4112 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ııııiısMııiii
MS ŞİKEM 

ARADOLU KARTALLARI 
ıı>ıoo- 

16.30-I9.00-21.15
SON DERAILS 
12.00-14.15- 

16.I5-18.15-20.İ5 

Rezervasyon 
(Td;5l3 33 2l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TL

RENAULT

www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
EEr■<.H sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenli çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

MAİS l irKADnECI CD ATHMATİV/ Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9
EHZEZJ I UMU I IV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA

A YAŞ ÜZERİ RENflULTLflRA 
AVANTAJLI FİYATLAR I

YAĞ DEĞİŞİMİ

n ?nıı rnmort^Fi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

14 yasındaki kız, 
babasını öldiirılii
Bursa'da, 14 yaşındaki A.K., 
eve geç geldiği tartıştığı baba 
sı 43 yaşındaki Feridun K.'ya 
bıçakla saldırdı. Kalbinden 
bıçak darbesi alan baba kurtarı 
lamadı.Haberi sayfa 3’de

Ahmet Mete Isıkara'dan korkutan açıklama

“Geminde yaşanacak deprem 
Marmarayı etkileyecek”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, "Gemlik Körfezi’nde yaşanacak 
deprem en çok Bursa'yı etkileyecek, daha 
sonra bütün Marmara'yı ve İstanbul'u etki 
leyecek iki ayrı kol var" dedi. Işıkara, 
Gemlik Körfezi’nde küçük küçük deprem
lerin kümelenmesi var. Gemlik Körfezi'n 
de de olduğu için ve de güney kolu 
1750'lerden bu yana kırılmadığı için bir 
risk taşıyor.” dedi.Haberi sayfa 5’de

İşsizliğe karşı 
1 milyon lira 

harcandı
İŞKUR Gemlik Şu 
be Müdürü Lütfü 
Güleç, Türkiye İş 
Kurumu desteği 
ile 2011 yılında 
açılan 18 kursa 
1063 kişi katıldığı 
m, 2011 yılında 
Gemlik’te istihdam 
için eğitim projele 
rine 944 bin lira 
harcandığını söy 
led i. Haberi 2’de ■EEE

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Halk Otobüsleri..
Son günlerde kent içi ve Gemlik 

Bursa arasında çalışan halk otobüsleri 
hakkında yoğun şikayet alıyoruz.

Yolcuların bize ilettiği şikayetlerin 
başında araçlara çok sayıda yolcu alın
ması, Gemlik’ten Bursa’ya, Bursa’dan 
Gemlik’e gelirken pestile döndükleri 
şeklinde.

‘‘Belediye otobüsleri içindeki kala
balık nedeniyle nefes alamaz hale 
geliyoruz” diye yakınan yolcular, daha 
çok araç kaldırılmasını istiyorlar.

Bu konuda çok yoğun yakınmalar var. 
Bir de araçların yolculuk sırasında 
denetimsizliğinden yakınılıyor.

Devamı sayfa 4’de

Narlı açıklarındaki kuru yük gemisine baskın yapan jandarma uyuşturucu arad

Gemlik Körfezi’ne 
demirlemiş bir kuru 
yük gemisinde 
uyuşturucu madde 
bulunduğuna dair 
yapılan ihbarı

değerlendiren 
Jandarma Narkotik 
ekipleri gemiye 
yaptıkları baskında 
uyuşturucu bula
madı. İhbarın daha 

önce gemi çalışan
larıyla kavga ettiği 
için gemiden 
ayrılan bir personel 
tarafından yapıldığı 
sanılıyor. Syf4’de

Deniz 
otobüsü 
kaçırıldı
İzmit ■ Gölcük şefe 
ri yapan ve içinde 
20 dolayında yolcu 
ve mürettebat olan 
Kartepe adlı deniz 
otobüsü kaçırıldı. 
Eylemin 4 kişi 
tarafından yapıldığı 
bilgileri geliyor. 
3 sahil güvenlik 
botu Adalar-Tuzla 
açıklarında seyir 
halinde olan oto
büsü abluka altına 
almış durumda. 
Otobüs havadan da 
takip edilirken, eyle 
mi yapan kişilerin 
yolcuların cep tele
fonlarını topladık
ları kaydedildi.

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tam 73 yıl sonra 
10 Kasım 2011’de...

Mustafa Kemal Atatürk’ü andık ölüm yıldönümünde... 
Bir okulda katıldığım anma töreninde ruh var mıydı? 
Bir öğrencinin Atatürk’e olan sevgisini, saygısını yansı

tarak okuduğu şiirin dışında ne yazık ki hayır...
Elbette ki öğretmenler, okul yönetimi çok iyi hazırlan

mıştı...
Çaba da göstermişler... Ama öğrenciler...
Aslında önce aileye çok iş düşüyor.
Sonra da ana ve ilköğretim okulundaki öğretmenlere...
Yoksa değerlerimiz bir bir elimizden kayıp gidiyor.
Şimdi...
Geçmiş yıllarda yazdığım gibi Bir Türk Gencinin Ata’ya 

seslenişini yorumsuz sunuyorum. Zaten gelinen gün 
yorum da gerektirmiyor.

Ayrıca aşağıdaki sesleniş bu günlere nasıl gelindiğini de 
iyi anlatıyor...

Ama anlayan var mı?
“Sevgili Atam!
Sana bu hitabeyi 33 yaşına girmiş, gelecek güzel günler

den çoktan umut kesmiş, temel eğitimini tamamlamış ve 
ancak şimdilerde seni tanıyabilmeye başlayan, Türk istik
balinin evlatlarından biri olarak yazıyorum.

Seni ilk gördüğüm günü dün gibi hatırlarım.
İlkokul birdim. Miniciktim. Elimde beslenme çantam, 

önlüğümün cebinde annemin sevgisi, sınıfımda bilim 
öğrenecektim. Karatahtanın dört parmak üzerine ortalan
mış çerçevesinin içinden bana bakıyordun. Bakışların 
keskindi.

ABC'den sonra ilk öğrendiğimdin; Gazi Mustafa 
Kemal'din. Çocuktum... Bana, bize, tüm dünya çocuklarına 
bayram armağan etmiştin. Armağanını, uygun adım sol- 
sağ-sol, sol-sağ-sol kutladık...

Ortaokul ve lisede hep seni anlattılar bana... Dünyaya 
ancak yüz yılda bir gelen dahiydin... Şahin bakışların vardı, 
hürriyete aşıktın...

En azılı düşmanlarına karşı bile merhametliydin,
Ama savaş meydanlarında karşında kimse duramazdı. 

Aslandın, kaplandın, kartaldın, panterdin...
özgür geleceklere açılan pencereydin.
Sözün özü benim sevgili Atam; kodumu oturtan milli 

eğiticiler böyle anlatmışlardı. Beni milli bir şekilde eğiten
ler, failatün, feilatün, mefailün, failün ölçü sistemini, 
Niagara Şelalesi'nin yükseklik ve debisini, Yes, it is a pen
sli demesini, Deli İbrahim'in küpesini, bir bir kafama yer
leştirdiler de;

Bana senin insan yönünü anlatmadılar.
Sigara tiryakisi olduğunu, rakı içtiğini, aşık olduğunu, 

evlendiğini, boşandığını, kim bilir kaç geceler savaş mey
danlarında cesetlere bakıp için için ağladığını, özlemlerini, 
hasretlerini, geleceği kazanmaya dair fikirlerini anlat
madılar.

Bana, bize, tüm dünya gençlerine bayram armağan 
etmiştin. Armağanını, uygun adım sol-sağ-sol sol-sağ-sol 
kutladık... Bir yandan heykellerini diktik, dağa-taşa silüet- 
lerini çizdik, Her kitaba, her yazıya mutlaka senden alıntılar 
yerleştirdik. Diğer yandan da; her işin kolayına kaçtık, 
ticarette kazık attık, üretim yerine taklit ettik. Bilim 
adamlarını sindirdik, aydınları yargıladık. Yoktan yere nice 
vatan hainleri ürettik, çoktan yere nice amaçsız gençler 
yetiştirdik.

Zeki, çevik ve aynı zamanda düzenciydik.
Eğitimi siyasete kurban verdik, ekonomiyi siyasete kur

ban verdik, aydınlık olması gereken gelecekleri siyasete 
kurban verdik.

Varlığımız siyasi emellere armağan oldu...
Benim biricik Atam;
Biz Demokles'in kılıcını sapından değil keskin yanından 

tutmayı marifet bildik.
Sözün özü sevgili Atam Senin ruhunu gıdım gıdım içtik, 
Tükettik...Tükettik... Tükettik...
Dedemden babama, babamdan bana politikacı tabiriyle 

"enkaz devralmış" bulunmaktayız.
Bu gidişle biz, çocuklarımıza devredecek Enkaz bile 

bulamayacağız...
Türk'tük, doğruyduk, çalışkanlığımız şüpheli;
Birinci vazifemiz; Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek,
Ülkümüz; Yükselmek, ileri gitmekti...
Uzun bir yoldu... Yorucu ve yıpratıcıydı...
Adidas'larımız eskidi, McDonalds'ta mola verdik.
Belki de "Bir Türk dünyaya bedeldir" deyişini biz "Her 

Türk dünyaya bedeldir" anladığımız için emanetini, 1 mil 
yon beş yüz seksen bin kat küçültmeyi becerdik...

Verdiğin en önemli görev:
Bu ahval ve şerait içinde dahi vazife olarak biliyorum ki 
“Türk istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve 

müdafaa etmektir.”
Bunun için muhtaç olduğum kudretin, sana güvenimde 

mevcut olduğunu belirtir, ellerinden hasretle öperim...”

İssizliğe Karşı 1 
million Hra harcandı 
Türkiye İş Kurumu desteği ile 2011 yılında açılan 18 kursa 1063 kişi katıldı. IŞKUR'un 
desteği ile bugün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce “Cam Süsleme Kursu” açıldı

18. KURS ACİLDİTürkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Gemlik 
Şube Müdürlüğü, 
2011 yılında 
Gemlik’te istihdam 
için eğitim pro** 
jelerine 944 bin lira 
harcadı.
İŞKUR Gemlik 
Şube Müdürü 
Lütfü Güleç’ten 
aldığımız bilgiye 
göre, 2011 yılında 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü'nün 
finansörlüğünü ve 
yönetimini yaptığı 
18 adet kurs açıldı. 
Dikiş Makine 
Operatörü, 
Amonyum Nitratlı 
Gübre imal işçisi, 
Kablo Ağı 
Bantlama Elemanı, 
Kağıt Torba Dikme 
Makine İşçisi, 
Gazaltı Kaynak 
işçisi, Hasta ve 
Yaşlı Refakatçisi, 
Seracılık ve Süs 
Bitkileri Tekniker 
liği, Aşçı Yardımcı 
lığı, Forklift 
Operatörlüğü, Cam 
İşçiliği ve Girişim 
cilik kurslarını 
değişik kururlarla 
işbirliği yapılarak 
gerçekleştirildi. 
Kurslar için 2011 
yılında Kasım 
ayına kadar 944 
bin lira harcandı. ' 
Gemlik İŞKUR‘un 
desteği ile dçılan 
kurslara, 1063 kişi 
katılırken, bunların 
705'i kursları 
tamamlayıp katılım 
belgelerini aldı. 
İŞKUR Gemlik 
Şube Müdürü 
Güleç, belgelerni 
alan kursiyerlerin 
tamamına 
yakınının iş sahibi 
olduğunu söyledi. 
Lütfü Güleç, açılan 
kurslarla ilgili 
olarak şu bilgileri 
verdi:
"Bu kurslardan 
Kağıt Torba 
Makine İşçiliği

kursu, Zihinsel 
Engellilere yönelik 
olup, 15 kursiyer 
mezun oldu.
Ayrıca, hükümlüler 
için açılan "Forklift 
Operatörlüğü” kur
suna da 25 kişi 
mezun olup, bel
gelerini aldılar. 
Finansörlüğünü ve 
yönetimini Türkiye 
İş Kurumu'nun 
yaptığı kurslara 
her geçen gün 
yenisi eklenmekte 
ve işsizlik her 
geçen gün biraz 
daha azalmak
tadır.”

İS VE ÇALIŞMA 
MÜDÜRLÜKLERİ 
AÇILIYOR 
Bakanlar 
Kurulu'nun "Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun İle bazı *. 
Kanun ve Kanun*5 
Hükmünde 
Kararnamelerde, 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Hükmünde 
Kararname"nin, 
Resmi Gazete'nin 
2 Kasım tarihli 
mükerrer sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini 
belirten Güleç, 
"Kanundaki bu 

düzenleme ile bir
likte Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'na bağlı 
bölge ve il müdür
lükleri tüm varlık
larıyla beraber 
Türkiye İş Kurumu 
Müdürlüğü'ne 
devrediliyor.
Ülke çapında 81 
olan il müdürleri 
araştırma kadro
suna atanarak, yer
lerine yeni müdür
ler getirilecek.
Değişiklik ile birlik
te, Türkiye İş Kuru 
mu'nun adı aynı 
kalırken, il müdür
lüklerinin adı ise 
"Çalışma ve İş > : 
Kurumu Müdürlü 
ğü” oldu. Yeni yıl' 
He birlikte daha 
gelişmiş bir Viz 
yona sahip olmak 
için yeterlilik'bel
gesine sahip 2 bin 
kişilik İş ve Meslek 
Danışmanı ekibi, 
Türkiye İş Kurumu 
kadrosuna dahil 
oldu. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'na bağlı 
müdürlüklerin 
Türkiye İş 
Kurum u'na devir 
işlemlerinin 
6 v içinde tama m- 
lai...ıası hedefle 
niyor.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü ve 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ile ortaklaşa 
düzenlenen “Cam 
Süsleyicisi Kursu”, 
8 kursiyer ile 
dün Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
binasında 
başlatıldı.
Günde, 8 saat 
olan kurs, yaklaşık 
3 ay sürecek.
Kursiyerlere kursa 
katıldıkları her 
gün için "Kursiyer 
Zaruri Gideri” adı 
altında, 15 lira 
ücret ödenecek. 
Kurs sûresi boyun
ca İş ve Meslek 
Hastalığı Sigortası 
ile sağlık güvence
si olmayanlara, 
Genel Sağlık 
Sigortası İŞKUR 
tarafından 
karşılanacak. 
Kurs sonunda 
yapılacak sınavda 
başarılı olanlara 
HEM ve İŞKUR 
onaylı Kurs 
Bitirme Belgesi 
verilecek.
Gemlik İŞKUR 
Şube Müdürü 
Lütfi Güleç, 
2012 yılında da 
çeşitli branşlarda 
kursların açıla
cağını açıkladı. 
Yeni açılacak 
kurslara katılmak 
isteyen adayların 
hâlen işsiz olması, 
aktif öğrenci olma 
ması ve Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ nün 
belirlediği özel 
hükümlere sahip 
olmaması 
gerektiğini belirtti. 
Güleç, 31 Aralık 
tarihine kadar 
projeler için har
canacak bedelin 1 
milyon lirayı bula
cağını söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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luısa'la torsan iiian imimi
Bursa polisi, 
korsan kitap satan 
satıcılara savaş açtı. 
Bazı kitapevlerinde 
arama yapan polis 
8 bin 684 kitaba el 
koydu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şubesi 
ekipleri. Merkez

Osmangazi, Nilüfer 
ve Gemlik ilçeleri ile 
İnegöl'de bandrol
süz kitap satışlarının 
yapıldığını tesbit 
etti. Bursa 3'üncü 
Sulh Ceza 
Mahkemesi'nde 
arama kararı çıkar
tan polis, bu işyer-

lerine eş zamanlı 
olarak baskın 
düzenledi. Yapılan 
çalışmaların kamera 
ile görünlendiği 
operasyonlarda ban
drolsüz ve sahte 
bandrol ile satılan 
toplam 8 bin 
684 kitaba el

konuldu. 
Aramalarda 
200 adet sahte 
bandrol bulundu. 
Toplam 12 kişinin 
gözaltına alındığı 
sahte kitap 
operasyonu ile ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

YazıYORUM

14 yasındaM iız, halasını öMiinliiII II II

Bursa'da. 14 yaşın
daki A K . eve geç 
geldiği tartıştığı 
babası 43 yaşındaki 
Feridun K.'ya bıçak
la saldırdı. Biri 
kalbine isabet eden 
4 bıçak darbesiyle 
ağır yaralanan 
Feridun K., has
tanede yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı 
Gözaltına alınan 
A.K. Çocuk 
Şubesi'ne teslim 
edildi.
Olay merkez 
Osmangazi İlçesi 
Adnan Menderes

Mahallesi Akgün 
Sokak'ta meydana 
geldi, iddiaya göre, 
erkek arkadaşıyla 
gezmeye giden A.K., 
saat 19.30 sıraların
da eve geldi.
Özel bir şirkette işçi 
olarak çalışan 
Feridun K., eşi 40 
yaşındaki Gülten 
K.'ye kızının neden 
eve geç geldiğini 
sordu, ardından 
da kızına tepki 
gösterdi. 
İlköğretimi bitirdik
ten sonra okula 
devam etmeyen A.K. 
ile babası Feridun K.

arasında çıkan 
tartışma büyüdü. 
Öfkelenip mutfaktan 
bıçak alan A.K., 
bunu babasına 
peşpeşe sapladı. 
A.K. ardından bıçağı 
fırlatıp eveden 
koşarak kaçtı. 
Biri kalbine isabet 
eden 4 bıçak darbe
siyle kanlar içinde 
yerde kalan Feridun 
K. ise eşi Gülten 
K/nın ihbarıyla eve 
gelen 112 Acil 
Servis ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambu
lansla Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Çok kan kaybeden 
Feridun K., burada 
yapılan tüm müda
halelere rağmen bu 
sabaha karşı 
yaşamını yitirdi. 
Olayın ardından 
kaçan A.K. ise polis 
tarafından evinin 
yakınlarında 
yakalanıp gözaltına 
alındı. Çocuk Şube 
Müdürlüğü ekipler
ine teslim edilen 
A.K., ifadesinin 
ardından Adliye'ye 
sevk edilecek

alkol alın arkadaşına hakaret 
yağdırınca karakolluk oldu
Bursa'nuj merkez 
Nilüfer ilçesinde 
alkol aldıktan sonra 
arkadaşına hakaret 
eden kişi gözaltına 
alındı.
Olay, Dumlupınar

Mahallesi Atatürk 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
S.K.'nın arkadaşı 
olan B.D. isimli 
genç, alkolün 
etkisiyle arkadaşına

hakaret etmeye 
başladı. İki arkadaş 
arasında çıkan 
tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü.
Olayda birbirlerini

darp eden iki 
arkadaş hafif 
şekilde yaralandı. 
İki arkadaş ifade 
vermek üzere polis 
merkezine 
götürüldü.

Tartıştığı genci bıçakladı
Bursa'da cadde 
ortasında tartıştığı 
genci bıçaklayan 
genç kız, polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Merkez Osmangazi

ilçesi Çekirge 
Mahallesi Selvili 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Ebru B. (23) isimli 
genç kız, henüz bil
inmeyen sebeple

tartıştığı Mustafa 
Y.'yi (30) bıçakladı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Polis tarafından

gözaltına alınan 
Ebru B. sorgula
masının ardından, 
'Bıçakla kasten 
yaralamak' suçun
dan adliyeye sevk 
edilecek

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milllyet/blog/özcan vural 

Kıbrıs şehitlerine yazık oldu!
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Derviş 

Eroğlu’nun hesabında 2 milyon lira var 
dedikodusu gazetelere düştü.

Güney Kıbrıs eski Maliye ve Ekonomi 
Bakanı Mihalis Sarris

Kuzey Kıbrıs’ta reşit olmayan iki erkek
le (Türk çocukla) seks pazarlığı yaparken 
yakalandı... (gazeteler) İğrenç..

Yıllar evvel de sormuştum:
Yine soruyorum;
Biz bu Kuzey Kıbrıs’a bir batakhane 

yaratmak için mi çıktık?
Sayın okurlarım; Acı içinde, yazmak 

dahi istemiyorum ama ortada olan bu. 
Dünyanın tüm o.... lan Kuzey Kıbrıs’ta 
imiş.

Gidenler, görenleri yaşayanlar söyiü 
yor.

Dünyanın bütün kumarhaneleri Kuzey 
Kıbrıs’ta. 20 euro’ya çocuk satılıyor
muş!...

Evet bildiğin erkek çocukları, bir takım 
sapıklara 20 euro’ya (üstelik sadece!) 
satılıyor.

Detayları da vereyim: Kıbrıslı Rum 
bakanın yakalandığı yer, 
Türkiye’den gelip Kıbrıs’a yerleşenlerin 

mahallesi imiş...
Demek ki o kadar meşhur ki bizim 

“satılık” çocuklar, o kadar uzun 
zamandır yapılıyor ki bu, hizmette o 
kadar sınır yok ki, Rum bakan eskisi, 
ağzının salyaları aka aka, her şeyi göze 
alıp kuzeye çıkabiliyor.

Bunları yazmak benim için acı ama 
ulusal gazeteler sayfa sayfa veriyor. 
Organ mafyası Kuzey Kıbrıs’ta!

Uyuşturucu kaçakçılığı Kuzey Kıbrıs’ta! 
insan kaçakçılığı Kuzey Kıbrıs’ta!
Her-şey-serbest tüp bebek merkezleri 

(bittabi iki katı fiyatına) Kuzey Kıbrıs’ta.
Biz 500’i Türkiyeli, 300’ı Kıbrıslı olmak 

üzere toplam 800 şehidi ve binlerce 
yaralıyı, çocuklarımız fuhuş pazarında 20 
euro’ya Rumlara satılsın diye mi verdik?.

Binlerce askerimizi dünyanın bütün 
kadınları rahat uçkur düşkünlerine 
kiralansın diye mi oraya çıkarttık?

Koca bir gemimizi, yanlışlıkla da olsa, 
insanların varları yokları kumarla 
ellerinden alınsın diye mi batırdık?..

Bütün dünyayı milletini karşımıza 
aldık?

Siyasetçiler ve siyasetçi aileleri deli 
gibi zengin olsun diye mi kendimize 
“işgalci” dedirttik?

Bunlar için mi Türkiye vatandaşlarının 
vergileri oraya aktı?

Adamların maaşlarını biz ödedik ,halen 
de ödüyoruz.

Hem de memuruna bile 5 -6 bin lira 
maaş ödeniyor.

Kıbrısa 1976 yılında gittim.yerli halkın 
çoğu o zamanda bile bizleri sevmediğini 
bizzat gördüm, duydum.
Seneler bu işi daha da yozlaştırmış.. 

Sonra da bu nankörler,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına “çek

tir git” dediler?
Bunlar için mi yavru vatan dedik, el 

bebek gül bebek gözlerinin içine baktık..
Yazıklar olsun o zaman..

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milllyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk Otobüsleri
Şimdi Halk Otobüsleri işleticileri ve şoför

lerinin tepkisini görür gibi oluyorum.
Çünkü, ne zaman bu konuda bir yakın

madan söz etsem, bunun haksız yakınma 
olduğunu söylüyorlar.

Ama bir de kendilerini yolcuların yerine 
koysalar...

O zaman, kimin haklı, kimin haksız olacağı 
ortaya çıkar.

Otobüsçüler ile her konuşmamızda, ruh
satlarında taşıma kapasitesinden söz ederler 
ve araçlarda bu kadar yolcunun hiçbir zaman 
bulunmadığını söylerler.

Bunun haklılığı ancak denetimlerle ortaya 
çıkar.

Bir de Büyükşehir’in verdiği taşıma kapa
sitesinin, -oturan ve ayakta yolcu sayısı- 30 
kilometre uzaklığa seyahat eden bir insan 
için, biraz insafsızlık değil mi?

Bu konuda şoförlerin de otobüs işletici
lerinin haklı olan istekleri var.

Bir kez, Büyükşehir otobüs biletlerinden 
yüksek pay alıyor.

Yeni alınan bir araç bir kaç senede eskiyor.
Büyükşehir’e yasal olarak verilen bir hak, 

insafsızca kullanılıyor.
Petrol ürünlerine ve parçalara gelen zam

ları düşünürseniz, otobüs biletlerine yapılan 
zam bulun yanında hiç kalıyor.

Ama sonunda yapılan her zam da vatan
daşın cebine dokunuyor.

Yolcular araçlar dolduğunda yollardan 
yolcu alınmamasını da istiyorlar.

Ama bu kez, yollardaki duraklarda otobüs 
bekleyen yolcular, araçlar durmayınca tepki 
koyuyorlar.

Aşağıya tükürsen sakal, yukarıya tükürsen 
bıyık örneği, bu işin ortası bulunmalı diyo
rum.

Narlı açıklarındaki kuru yük gemisine baskın yapan jandarma uyuşturucu aradı

HhOiitoııasılsiKiiiı
Oğuz Gün

İŞKUR’UN ATAĞI
Bugünkü gazetemizin ikinci sayfasındaki 

Gemlik İŞ KUR’un haberini okumuşsunuzdur.
Is-Kur, başta Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü, Esnaf Odası, Özürlüler Okulu gibi 
birçok kurum ile ortaklaşa yetişkin kursları 
açıyor.

Bu kursların amacı, kısa zamanda işsiz 
vatandaşları meslek sahibi yapmak.

İŞKUR, kurslara katılan katılımcılara ayrıca 
katıldıkları için günde 15 lira ücret ödüyor.

Yani, katılımcının ödemesi gereken parayı, 
İŞKUR veriyor. Ayrıca sosyal güvenlik hakları 
da sağlanıyor.

Kurs bitiminde verilen belge ile iş bulmala 
rina da yardımcı olunuyor.

Güzel bir proje.
Gemlik’te 2011 yılında, yani 12 Kasım 

gününe kadar, 18 kurs açılmış ve bu projeye 
944 bin lira harcanmış. Kurslara 1063 kişi 
katılmış.

İŞKUR Gemlik Şube Müdürü Lütfü Güleç, 
Aralık ayı sonuna kadar ödenecek paranın 1 
mil yon lira olacağını açıkladı.

Bugün ise, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde, Cam Süsleme Kursu açılıyor.

Zamanım olsa, "Ebru" ve "Cam Süsleme" 
kurslarına katılmak isterdim.

Zamanı olanlara öneririm.

Gemlik Körfezi’ne 
demirlemiş bir kuru 
yük gemisinde 
uyuşturucu madde 
bulunduğuna dair 
yapılan ihbarı 
değerlendiren 
Jandarma Narkotik 
ekipleri gemiye 
yaptıkları baskında 
uyuşturucu 
bulamadı.
Jandarma narkotik 
ekipleri, dün saat 
14.30 sıralarında 
yanlarında getirdik
leri K-9 uzman 
uyuşturucu arama 
köpeği ile 
Belediye iskele- 
si’nde demirli 
Necdet Reis adlı 
sivil acenta botu 
ile Narh Köyü 
açıklarında 
demirli kuru yük 
gemisine baskın 
yaptı. Ekipler, iki 
buçuk saatlik 
aramanın ardından 
gemide herhangi 
yasadışı uyuşturu
cu bir madde 
olmadığını 
belirledi.

ESKİ 
MÜRETTEBATIN 
İHBAR ETTlSr~ 
SANILIYOR 
Gemi mürette
batından alınan 
bilgiye göre, 
ihbarın daha önce 
gemi çalışanlarıyla 
kavga ettiği için 
gemiden ayrılan

bir personel 
tarafından yapıldığı 
sanılıyor.
öte yandan, kuru 
yük gemisinin 
daha önceki durağı 
Trabzon limanında 
demirli olduğu ve 
bu limanında 
yapılan incelemede 
de gemide herhangi 
yasadışı bir madde 
bulunmadığı 
öğrenildi.

Otobüs şoförleri hatalı part 
erten araçlardan şikayetçi
Gazino Sokağa 
araçlarını park eden 
sürücüler, otobüs 
şoförlerinin ma 
nevra alanlarını 
engelliyor.
Belediye Atatürk 
Parkı önünde bulu
nan şehiriçi ve 
şehirlerarası Halk 
Otobüslerin durağa 
girişleri sırasında 
kullandıkları Gazino 
Sokakta hatalı park 
girişi zora sokuyor. 
3.5 metre genişliği 
olan sokağa, zor
lukla giren otobüs 
şoförlerinin en 
büyük engel_______

sokağa hatalı park 
eden araçlar.
Gemlik-Bursa 
arasında çalışan 
büyük yolcu oto
büslerinin manevra

alanını sıfıra indiren 
hatalı park yapma 
Halk Otobüsü 
şoförlerini çileden 
çıkartıyor.
Otobüs Durağına

ard arda iki oto
büsünün girmeye 
çalıştığı sırada 1 
Nolu Cadde’nin 
trafiğinin durma 
noktasına geldiği 
de bildiriliyor. 
Otobüs şoförleri 
sürücülerden 
bu konuya 
hassasiyet 
göstermesini, 
ayrıca trafik polis 
ekiplerinden park 
yasağı bulunan 
yerlere park etmiş 
araçlar hakkında 
cezai işlem yapıl
ması konusunda 
ilgi bekliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ahmet Mete Isıkara'dan korkutan açıklama

Gemlik'te yaşanacak deprem Marmara’yı cinleııtf
Deprem uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Van'da 
yıkılan Bayram Oteli 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Işıkara, İstanbul için 
de tehlike çanlarının 
çaldığı sinyalini 
vererek, "Gemlik 
Körfezi'nde yaşana 
cak deprem en çok 
Bursa'yı etkileyecek, 
daha sonra bütün 
Marmara'yı ve İstan
bul'u etkileyecek iki 
ayn kol var" dedi. 
Kızılay Bolu Şube 
si'nin deprem semi
nerine katılmak 
üzere Bolu'ya gelen 
Prof Dr. Ahmet Mete 
Işıkara, Kalıcı 
Konutlar Camii'nde 
Cuma namazı öncesi 
halka deprem 
hakkında bilgi verdi. 
Son olarak Van'da 
yaşanan depremi 
vatandaşlara örnek 
gösteren Işıkara, 
herkesır artık 
depreme yaşamak 
zorunda Olduğunu 
söyledi. Cuma 

namazı sonrası 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Işıkara, Van'da 6.2 
şiddetinde bir artçı 
meydana gelebile
ceğini söyledi. 
Işıkara, "Orası bir 
fayzonu. Fayzonu 
dediğimiz zaman bir 
çok fayların oluştuğu 
veya yer aldığı bir 
zon oluyor. Evvelsi 
akşam 21:23'te olan 
deprem 23 Eki m'de 
kırılan fayın ötelediği 
bir sistem. Bunu 
7.2'lik depremden 
sonra şu şekilde 
ifade etmiştim.
Buranın doğusu, 
batısı, kuzeyi ve 
güneyi etkilenebilir. 
O bölgedeki kırık sis
temler aktive olabilir. 
Aynı ifadeyi 17 Ağ us 
tos 1999 depremin 
den sonra da söyle 
miştim. O kınlan 
zonun Yalova'dan 
başlayıp Kaynaştı "ya 
kadar gelen sistemin 
doğusu, batısı, 
kuzeyi, güneyi et 
kilenebilir demiştim.

Hatta 11 Kasım'da 
5.7 lik deprem 
olmuştu. O zaman da 
uyarmıştım. Dedim ki 
Düzce ve Bolu 
müteyakkız olsun. 
Aynı şey Edremitte 
oldu. Şimdi o zon 
içindeki etkilenme de 
vam edecek öyle 
görünüyor. Bir ana 
depremin artçı şok
ları devam edecek, 
bu bir yılı geçer. 
1999 depreminden 
sonra artçı depremin 
şoklan 2,5 yıl sür
müştü. Yöre insanı 
nın artık bu artçı 
şoklara alışması 
lazım. Fakat bu 
artçılardan bir tanesi 
ana şoktan bir 
derece aşağıdır.
Yani, ana şok 7.2 
olduğu için 6.2 şid
detinde bir artçı şok 
olabilir. Büyük etki 
yapabilir"
Vanlı depremzede 
lere hafif hasarlı bile 
olsa binalara 
girmemeleri uyarısın
da bulunan Prof. Dr. 
Mete Işıkara, sözleri 

ne şöyle devam etti: 
"25 binanın 22'si 
boştu. O binaların 
çöktüğünü görünce 
ve iki otelin de yassı 
kadayıf olduğunu 
görünce üzülerek 
söylüyorum. Hasar 
tespitinde bir sorun 
var. O otele işlet
meciliğe nasıl 
müsaade edilmiş. 
Hafif hasarlı, orta 
hasarlı olsa bile, 
hafif hasarlı binalara 
girilsin denmiş. Ben 
artık girilme sin diyo
rum. Çünkü yapılan 
hasar tespitine 
kimse alınmasın, 
güvenim yok. 
Otelden belli.
Buradan çıkara
cağımız ders bizim 
artık ekolojik yalıtım 
sistemlerini kullan
mamız gerekiyor. 
Mutlaka hem binanın 
deprem güvenli 
olması hem de 
ekolojik yalıtım sis
temlerinin kullanıl
ması gerekiyor. O da 
ince bir sıvadır.
Burada da büyük bir 

talih var yangın 
olmadı. Bazı deprem
ler var ki depremden 
sonra çıkan yangın
lar, deprem kadar 
hasar verebiliyor" 
İstanbul'u etkileye
cek iki ayrı kolun 
olduğunu söyleyen 
Işıkara, Gemlik 
Körfezi'nde bir 
deprem bekledikleri
ni söyledi.
Meydana gelecek 
depremin en çok 
Bursa'yı ve ardından 
da bütün Marmara'yı 
etkileyeceğini ifade 
de eden Işıkara, söz
lerine şöyle devam 
etti: "Kuzey Anadolu 
fayzonunun güney 
kolu var. Geyve'den 
başlayıp İznik 
Gölü'nden Gemlik 
Körfezi'nden M arm a 
ra'ya uzayan kol. 
Burada da Gemlik 
Körfezi'nde küçük 
küçük depremlerin 
kümelenmesi var. 
Bu kümelenme aynı 
İzmit Körfezi'ndeki 
kümelenmeye ben
ziyor. 17 Ağustos'tan 

sonra şu dikkatimizi 
çekmişti. Büyük 
deprem o kümelen
melerin olduğu 
yerde olmuştu. Yani 
17 Ağustos depremi
nin başlangıcı o 
kümelenmenin 
olduğu yerdi.
Benzer görüntü 
Gemlik Körfezi'nde 
de olduğu için ve de 
güney kolu 1750'ler- 
den bu yana kırıl
madığı için bir risk 
taşıyor. Ondan en 
çok etkilenecek 
şehir Bursa ve 
bütün Marmara.
İstanbul'da 
yaşayanlar 17 
Ağustos'u nasıl his- 
settiyse Gemlik'teki 
olacak bu depremi 
Bursa ve civarı 
yaşayacak ama 
bütün Marmara 
hissedecek.
Dolayısıyla İstan
bul'u etkileyecek 
iki potansiyel yer 
çıkıyor. Bir tanesi 
Gemlik Körfezi 
diğeri de Adana'nın 
güney batısı."

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

SAHİBİMDEN SATIUK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire 

0 538 322 70 73

ABONE •
OLDUNUZ MU9 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

¥ Mi A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA"

TEMA Vakfı tarıfn-n- rtouı.ı». 
“Suyunu Boşa Ha. ■...» a 
kampanyasına s

OFÖRLER

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel: 0.224 586 00 40

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik Inş. Asf. Nak.

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

KOMPLE SATILIK
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOB
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KAŞEDE OEKLEMEu 70K
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396»3 Fax:|0.224)513 35 95
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Yeşil kartlıya kötü haber hMıMil
Yılbaşından 
itibaren Yeşil Kart 
sistemi kalkıyor. 9.5 
milyon Yeşil Kart 
sahibinin en az 5 
milyonu sağlık 
hizmeti almak için 
artık para ödemek 
zorunda olacak. 
Yeşil Kart’ta sona 
geliniyor.
Yılbaşından 
itibaren 'Yeşil Kart’ 
sistemi kalkıyor. 1.5 
ay sonra 9.5 milyon 
Yeşil Kart iptal 
edilecek.
Yeni dönemde Ge 
nel Sağlık Sigortası 
(GSG) sistemine 
geçilirken, Yeşil 
Kartlılar da genel 
sağlık sigortası 
kapsamında olacak. 
Yeşil Kart sahip* 
terinin her birinin 
durumunun ne ola
cağı, Sosyal 
Güvenlik Kuru 
mu’nun (SGK) yapa 
cağı gelir testiyle 
belirlenecek. Buna 
göre en az 5 milyon 
Yeşil Kart sahibinin 
prim ödemek 
zorunda kalacağı 
tahmin ediliyor. 9.5 
milyon Yeşil Kart 
sahibi, durumunun 
ne olacağını ve ne 
kadar prim ödemek 
durumunda kala
cağını öğrenmek 
için yılbaşına kadar 
bekleyecek.
Yaklaşık 9.5 milyon 
Yeşil Kart sahibinin 
durumunu belirle 
yecek olan gelir 
testi ve uygulama 
esasları ise halen 
yürürlüğe girmeyi 
bekliyor. Bu konuy
la ilgili çalışmaları 
Sosyal Güvenlik

Kurumu yürütür 
ken, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlı 
ğı’nın da bu konu
da çalıştığı belirtil
di. Habere göre, 
çalışmalar kap
samında Yeşil Kart 
sahipleri, harca
maları, taşınır ve 
taşınmazları ile 
bunlardan doğan 
hakları da dikkate 
alınarak, banka 
kredi kartı harca
malarından, kira 
ödemelerine, kira 
gelirlerinden elekt 
rik, su, telefon kul
lanımlarına kadar 
bir çok ayrıntıyı 
içeren yöntemler ve 
veriler kullanılarak 
teste tabi tutulacak.

ASGARİ ÜCRET 
ESAS OLACAK 
Yeşil Kart sahip
lerinin Sosyal 
Güvenlik Kuru 
mu’na ne kadar 
prim ödeyeceğine 
ilişkin hesaplama, 
yılbaşında yürür
lüğe girecek yeni 
asgari ücret rakam
larına göre belir
lenecek. Yapılacak 
gelir testiyle Yeşil 
Kartlıların önemli 
bir kısmının devlete 
prim ödemek 
zorunda kalacağı 
belirtiliyor. Henüz 
tamamianmamakla 

birlikte yaklaşık 9.5 
milyon yeşil kartlı 
nın en az 5 milyo 
nunun gelir testini 
geçemeyeceği ve 
bu nedenle prim 
ödemek zorunda 
kalacağı tahmin 
ediliyor.
KADEMELİ PRİM 
ALINACAK 
Ortaya çıkan gelir 
rakamı aylık asgari 
ücretin üçte birin 
den az olması 
halinde bu kişilerin 
primlerini devlet 
ödeyecek. Mevcut 
duruma göre hesap 
tanırsa, şu anda ge 
liri 279 liradan fazla 
olan herkes devlete 
prim ödeyecek. 
Halen brüt asgari 
ücret 837 lira düze 
yinde bulunuyor. 
Bunun üçte birin 
den az, yani 279 
liradan az geliri 
olan vatandaşların 
primleri devlet 
tarafından ödene 
cek. Bunun üzerin 
dekiler kademeli 
rakamlarda prim 
ödemek zorunda 
kalacak, 
örnek olarak sis
tem şu anda devre 
ye girse, aylık geliri 
279 lira ile brüt 
asgari ücret tutarı 
olan 887 lira arasın
da olanlar, brüt 
asgari ücretin üçte 

birinin yüzde 12’si 
ne karşılık gelen 34 
lira düzeyinde 
Genel Sağlık Sigor 
tası primi ödeye
cek. Brüt asgari 
ücret ile brüt asgari 
ücretin iki katı yani 
şu anda 1.674 lira 
arasında geliri olan 
lar ise brüt asgari 
ücretin yüzde 12’si 
ne karşılık gelen 
100 lira tutarında 
prim ödeyecek. 
Brüt asgari ücretin 
iki katından fazla 
geliri olanlar ise 
brüt asgari ücretin 
iki katının yüzde 
12’si yani 201 lira 
tutarında Genel 
Sağlık Sigortası 
primi ödeyecek.

4.4 MİLYAR TL’LİK 
TASARRUF HEDEFİ 
Temel büyüklükler
le ilgili tahmin ve 
hedeflerin yeraldığı 
2012 Programı’na 
göre hükümet, 
Yeşil Kart sistemi
nin ortadan kaldırıl
masıyla bütçedeki 
sağlık giderleri 
kaleminde 4.4 mil
yar liralık bir düşüş 
olacağı hesaplandı. 
Bu durum 2012 
Programında da, “ 
5510 sayılı Kanun 
uyarınca yeşil kart 
sahiplerinin sağlık 
harcamalarının 
2012 yılından 
itibaren SGK’ya 
devredilecek 
olmasından ötürü 
sağlık giderleri 
kaleminde bir önce
ki yıla göre 4.4 mil
yar TL’lik bir düşüş 
bekleniyor” ifade
siyle yer aldı.

SGK, mevduat 
hesaplarının yanı 
sıra yatırım 
hesaplarına da e- 
haciz uygulama 
kararı aldı. 
Prim borcu bulu
nan esnaf ve işv
erenlerin bankalar
daki paralarının 
ardından hazine 
bonosu, devlet 
tahvili ve hisse 
senedi gibi menkul 
kıymetlerine de 
elektronik haciz (e- 
haciz) uygulaması 
başlatılacak. SGK 
yaptığı denetimler 
sonucu 20082011 
döneminde 964 bin 
işçinin sigortasız 
çalıştırıldığını 
tespit etti. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) başarılı 
sonuç aldığı e- 
haciz uygula
masının kapsamını 
genişletme yoluna 
gidecek.
Prim borcu bulu
nanların bankalar
daki paraları için 
e-haciz uygulayan 
SGK, şimdi de 
yatırım hesaplarına 
haciz uygulayacak. 
Prim borcu olup da 
bankalardaki 

Gemlik İmam Hatip 
Lisesinden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
BEYHAN GÖREL

NÖBETÇİ ECZANE
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MANASTIR ECZANESİ

yatırım hesapların
da hazine bonosu, 
devlet tahvili, 
hisse senedi gibi 
menkul değeri 
bulunan esnaf ve 
işverenlere de e- 
haciz uygulaması 
başlatılacak.
Bu amaçla, SGK 
bankalarla yeniden 
tek tek protokol 
imzalayacak. 
Uygulamanın 
2012 yılı içinde 
başlatılması 
öngörülüyor. 
SGK tarafından 
kayıtdışı istih
damla mücadele 
konusunda 
2008 yılında 
başlatılan çalış
malarda fiili dene
timler ile bankalar 
ve diğer kamu 
kurum ve kuru
luşlarıyla gerçek
leştirilen veri pay
laşımı sonucunda 
2008 -2011 döne
minde toplam 963 
bin 841 işçinin 
sigortasız olarak 
çalıştırıldığı tespit 
edilirken. 50 bin 
786 işyerinin de 
herhangi bir kay
dının olmadığı 
belirlendi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONU» RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye '*10
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 1° 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
AekerlikŞb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. 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 Tsrım 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
Yanikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 1o _9
MAR-PET 513 Jo 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M«r.Sa0.OcaOı 813 10 88
T om okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 8o B8

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4113 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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PU GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÜZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİCİ 

KULAKBURUNBOĞAZlKBBLDDDr.ErtıilffTACAN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON İl ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK
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Güvenli Çözüm

Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.
* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
* * R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

\

MAİS l'lri/ADnroi en Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9
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Memurasark 
hizmeti göründü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, “Kamuda 
çalışmayı benimseyen kişilerin 
bir ayrım yapmaksızın, Türki 
ye'nin dört bir yanında da hizmet 
etmeleri gerekiyor.” dedi. 9’da___

THK, Kurban Bayramımla
2714 adet deri topladı

Türk Hava Kurumu Gemlik Şube 
Başkanı Gokhan Özler, bu yıl 
hayırsever vatandaşlar tarafından 
2 bin 25 adet koyun, 343 adet 
keçi, 346 adet de sığır derisinin 
bağışlandığını söyledi. Özler, kur
ban derilerinin yalnız THK tarafın
dan toplandığını, el altından 
başka derneklere de bağışların ya 
pıldığını ve bunları tespit ede 
m ediklerin i söyledi. Sayfa 2’de

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yer 
leşkesi’ne destekler devam ederken tüm 
eksiklerin tamamlanacağı belirtildi. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Serenad...
Zülfü Livaneli bir ozan olduğu kadar 

da edebiyatçılığı kişiliğini de kanıtlamış 
bir kişi.

Bu nedenle, Türk aydınları arasında 
önemli bir yeri var.

Hümanist kişiliği, insanı insan olduğu 
için sevme felsefesi, O’nu sırınları dağ 
larla, nehirlerle ve ovalarla çizilmiş bir 
vatan toprağından çok tüm dünyanın 
vatandaşı yapıyor.
Ama o, bir Anadolu çocuğu.
Anadolu’da doğmuş, büyümüş, 12 

Eylül zulmünden gençlik yıllarında doğ 
duğu topraklardan kaçarak, yaban eller 
de yaşamasına neden olmuş. 4’de

Bursa'da bulunan 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi'nin 
Başkanı Mustafa 
Arık, Bursa fayının 
kırılması halinde, 
kentin yeryüzü şek
linin değişebileceği-

ni öne sürdü. Arık, 
“Depremden birinci 
derecede etkilen
mesi söz konusu 
olan İnegöl, İznik, 
Mudanya, Karaca 
bey ve Orhangazi 
ile diğer büyük ilçe 
belediyelerimizde

de zemin, doğal afet 
ve yerbilimsel gibi 
konularda yarar
lanılacak tek bir 
jeoloji mühendisi 
bile çalıştırılmıyor. 
Bursa'da bu acı 
gerçek var" dedi. 
Haberi sayfa 5’de

İH 
msinıı

calısmalan lamamlafiıii:
Bilanço 40 ölü

Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı 
Van'da 9 Kasım'da meydana 
gelen 5.6 büyüklüğündeki 
depremde 40 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 30 kişinin yara
landığını açıkladı. Öte yandan, 
soğuklar nedeniyle naylon 
çadırda yaşayan 7 yaşındaki 
çocuk hayatını kaybetti. 5’de

İBSİIIIİ
Gemlik’te oturan 
56 yaşındaki Ne 
biye Yalçın, yük
sek tansiyon sebe
biyle rahatsız la 
nınca Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Tıp Faküİtesi'ne 
sevk edilen Yalçın, 
yapılan müdahale 
lere rağmen kur
tarılamadı.Syf 3’de

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bektaşi’den fıkralar...
Bektaşi çok yaman.
Ne düşündüğünü saklar...
Ne de sözünü sakınır...
Aklına geleni denk düşürdüğü anda 

dışa vurur. Çekinmek nedir bilmez.
Neden?

Çünkü yürekleri tertemizdir...
Kimseyle ilgili kötülük düşünmezler de 

ondan...
Düşünseler aşağıdaki fıkralar üretilir 

miydi?

Bektaşi ve Sofu...
Koyu sofu bir adamcağızla Bektaşi, bir 

başka kente gitmek üzere bir kervana 
katılırlar. Sofu, ikindi üzeri namaz kıla

cağını söyler. Bektaşi:
-Geç kalırsan kervanı kaçırırsın ; onun 

için sünneti bırak da yalnız farzı kıhver, 
diye öğüt verir.

Bektaşi'nin sözüne uyar adam. O gece 
bir yerde konaklarlar. Ertesi sabah sofu, 
Bektaşi'ye sitem eder;

-Dün bana sünneti kıldırmadın, gece 
rüyama Peygamber Efendimiz girdi.

Bektaşi adamın sözünü ağzına tıkar:
-Daha ne istiyorsun! Farzı da bırak 

rüyana bu kez Tanrı girsin!

Bir gün fazla tutmuş...
İkinci Mahmut,Yeniçeri ocağını 

kaldırdıktan sonra, Alevi-Bektaşi kesimi 
üzerinde terör estirmiş, kimilerini öldür
müş, kimilerini ise sürdürmüştü.

İstanbul'da hiçbir Bektaşi ortaya çıka
maz olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan 
geçerken korkmadan, göğsünü gere gere 
dolaşan bir Bektaşi babası görmüş. 
Adamın rahat tavırları padişahı etkilemiş. 
Çağırtılmasın) buyurmuş. Baba gelince 
şöyle demiş:

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, 
gizlendi.Sen burada yalnız başına ne 
dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış:
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık 

bıraktılar!

İyi rüyalar...
Mevlevi, Bektaşi ve Softa yemekten 

sonra ikram edilen bir tepsi baklava için 
rüyaya yatarlar. En hayırlı düşü gören 
baklavayı alacak. Öneri kabul edilir.
Yatar, uyurlar. Sabah olunca Sofu :

-Ne düş gördünüz anlatın bakalım?, 
der.

Mevlevi sikkesini başına geçirerek : 
-Hayırdır inşallah göklere çıktım, der. 
Hoca da :
-Ben ise düşümde cennete gittim, der.
Bektaşi:
-Erenler, ben de gece birinizin göklere 

uçtuğunu, diğerinizin de cennette 
gezdiğini görünce, artık bunlar fani 
dünyaya dönmezler diyerek kalkıp 
baklavayı temizledim!, der.

Sayfa 2 

î<Maıı Bayramında 
2714 adet Heri topladı

Türk Hava Kurumu’na Kurban Bayramı’nda 2025 adet 
koyun, 343 adet keçi, 346 adet de sığır derisi bağışlandı.

Kurban 
Bayramı’nda Türk 
Hava Kurumu’na 2 
bin 714 küçük ve 
büyükbaş havyan 
derisi bağışlandı. 
Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 
bu yıl hayırsever 
vatandaşlar 
tarafından 2 bin 25 
adet koyun, 343 
adet keçi, 346 adet 
de sığır derisinin 
bağışlandığını 
söyledi.

BAĞIŞLARDA 
ARTIŞ VAR 
Gökhan Özler, 
Kurban Bayra

mı’nda kesilen 
Kurbanların deri
lerinin yalnız 
Türk Hava 
Kurumu tarafından 
toplanması 
gerekirken el 
altından

başka 
derneklere de 
bağışların 
yapıldığını bunları 
tesbit edemedik
lerini söyledi. 
THK Gemlik 
Şubesi geçtiğimiz

yıl Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı na. kurban 
derilerinden 
paylarına düşen 
50 bin lira 
vermişti.

Kuııeııitiirk Gemlik Şulesi açılıyor
KuveytTürk Bankası 
Gemlik Şubesi'nin 
açılışı için 
çalışmalar devam 
ediyor. Orhangazi 
Caddesi'nin İstiklal 
Caddesi'ne bağ
landığı köşede bulu
nan şubedeki 
onarım çalış
malarının tamamlan
ması bekleniyor. 
Onarımın ardından 
açılışı yapılacak 
olan banka ile 
birlikte Gemlik'teki 
banka şubelerinin 
sayısı 13'e 
yükselecek. 
İlçemizde Akbank, 
Denizbank, 
Finansbank, Garanti 
Bankası, Halk 
Bankası, HSBC 
Bankası, ING Bank, 
İş Bankası, Türk

Ekonomi Bankası, 
Vakıfbank, Yapı 
Kredi Bankası,

Ziraat Bankası’nın 
şubeleri bulunuyor 
ve açılış ile birlikte

Kuveyttürk
Bankası da aralarına 
katılacak.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öldüren tansiyona sorusiurma YazıYORUM
Bursa'da yüksek 
tansiyon sebebiyle 
kaldırıldığı 
hastanede hayatını 
kaybeden kadının 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik’te 
oturan 56 yaşındaki

ı lıılmai mii ııM, Mira Mten
Bursa'da iş bula
mayınca bunalıma 
giren genç, elektrik 
direğine çıkarak inti
hara kalkıştı.
Vatandaşlar tarafın
dan ikna edilen 
genç, karnı doyurul
duktan sonra mem
leketi Yozgat'a gön
derildi.
Edinilen bilgiye 
göre, 3 gün önce

Cam fabrikasının 
çatısından düsen işçi öldü

Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde, bir 
cam fabrikasında 
çalışan işçi, 
çatıdan düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şişecam fab

TIR, park halindeki TlR'a çarptı 
1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa-Ankara çevre 
yolunda üzerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
arıza yaptığı için yol 
kenarına çekilen 
çekici TlR'a (çekici) 
arkadan gelen 
başka bir çekici 
TIR çarptı.
Kazada TIR'da yolcu 
olarak bulunan Veli 
Erdoğan olay 
yerinde hayatını 
kaybederken,

Nebiye Yalçın, 
yüksek tansiyon 
sebebiyle rahatsı
zlanınca Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Durumu 
ciddi olan ve Tıp 
Fakültesi astane- 
si'ne sevk edilen 
Yalçın, yapılan 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla

çalışmak için 
Bursa'ya gelen 27 
yaşındaki D.M, iş 
bulmak için çal
madık kapı bırak
madı. Cebindeki son 
parasını iş ararken 
bitiren D.M, beş 
parasız kalınca 
bunalıma girdi. 
Kemerçeşme 
Mahallesi'ndeki 
elektrik direğine 

rikasında çalıştığı 
öğrenilen A.B. (36) 
çatıya çıktı. Çalıştığı 
esnada dengesini 
kaybeden A.B. 
aşağı düştü. 
Talihsiz işçi yapılan 
müdahalelere rağ

yaralanan biri ağır 
iki kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Bursa-lstanbul- 
Ankara çevre otoy
olunun Kestel 
Barakfakih Mahallesi 
yakınlarında, İnegöl 
istikametinden 
Bursa yönüne gelen 
Hasan Pilpil (23) 
idaresindeki 45 EE 
561 plakalı çekici ile 
buna bağlı 45 EE 
562 plakalı yarı 

madı. Savcılık, 
kadının 
şüpheli bulunan 
ölümü üzerine 
soruşturma 
başlattı.
Yalçın'ın cesedi, 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.

çıkan genç intihara 
kalkıştı. Köyüne git
mek istediğini ve 
hiç parası 
olmadığını belirten 
genç, canına kıya
cağını söyledi. 
Direkten inmesi için 
ikna edilen D.M.'nin 
karnını doyuran 
vatandaşlar, daha 
sonra da memleketi 
Yozgat'a bilet 

men kurtarılamadı. 
A.B.'nin cenazesi 
otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, yakın
ları sinir krizi 
geçirdi. A.B.'nin 

römorkun lastiği 
patladı. İddiaya 
göre, önlem 
almadan aracını 
yol kenarına 
çekerek lastikçi 
beklemeye başladı. 
Bu sırada Bursa 
istikametine gelen 
Ahmet Bayram'ın 
kullandığı 34 TE 
0932 plakalı çekici 
ile buna bağlı 34 RIV 
36 plakalı yarı 
römork, park halin

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmajl.com 
www.mitliyet/blog/özcan vural

Paralı adalet!....

alarak terminale 
uğurladı.
Genci ikna eden 
Cem Özdemir, 
"Allah kimseyi zor 
durumda bırak
masın. Garip 
biriydi. Karnını 
doyurup Yozgat'a 
bilet alarak mem
leketine gönderdik, 
inşallah orada iş 
bulur" ded 

cenazesinin mem
leketi Giresun'da 
toprağa verileceği 
öğrenildi. 
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

deki çekiciye 
çarptı. Kazada 
Ahmet Bayram'ın 
yanında yolcu 
olarak bulunan 67 
yaşındaki Veli 
Erdoğan 
hayatını kaybetti. 
Kazada yaralanan 
Hasan Pilpil ile 
Ahmet Bayram 
hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlatıldı.

Avrupa'nın en modern en büyük 
adliye binalarına 'adalete başvurmak' 
için girecek vatandaşların artık belli 
bir gelir seviyesinin üstünde olması 
gerekiyor.

Devletin vatandaşına vermekle 
yükümlü olduğu temel kamusal 
hizmet 'adalet de' peşin paralı hale 
geldi...
Toplumun büyük kısmının yoksulluk, 

yüzde 25 ‘inin açlık sınırında yaşadığı 
Türkiye'de 'hak arayışı', sadece dava 
açma masrafı en az bir 'asgari ücret' 
bedeline yükseldi.

1 Ekim'de yürürlüğe giren Yeni 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre 
davacı vatandaş, hukuk ve aile mahke 
melerindeki tüm masrafları peşin' 
yatırmazsa dava aşamayacak.
Öğrendiklerimize göre;
Yeni düzenlemeyle davacı öncelikle 

davadaki tarafların sayısının beş katı 
kadar tebligat parası, davada tanık 
sayısı belli olmasa bile en az üç tanık 
ücretini nakit ödüyor.
Ayrıca bu meblağlara 200 TL keşif 

harcı, yol gideri 75 TL ve 150-350 TL 
arasındaki bilirkişi ücreti de eklenerek 
sosyal hukuk devletimizdeki adalet 

tesis edilecek...
Adalete hızlı erişim amacıyla yapılan 

yasa değişikliğiyle parası olan 
davacılar için 'adalet süreci' hız
landırılırken
yoksul ve dar gelirli kesimlerin 'hak 

arama özgürlüğü* yok ediliyor..
Yani vatandaşın adliye saraylarına 

girebilmesi için meşin cüzdanında 
peşin parası olması gerekiyor.
İşvereni tarafından kapının önüne 

konan taşeron işçiler, kocasından şid
det gören kadınlar, HES karşıtı 
köylüler, sendikalı oldu diye topluca 
işten çıkartılan emekçiler, kadroları 
ellerinden alınarak sürgüne yollanan 
kamu personeli gibi hak gasplarının 
adalet terazisinde tartılması da zor
laşmış olacak.
Çalışan-fakir halkın kaçı bu parayı 

denkleyip de mahkeme kapısına gide* 
cek?...

Böylece toplumun üzerine yerleştir
ilen paran kadar 'vatandaşlık', paran 
kadar 'eğitim', paran kadar 'sağlık, 
paran kadar 'hakkın* vardır, paran 
kadar 'adalete' razı olmalısın diyor.
Anayasamıza göre herkesin tam bir 

eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir 
ilkesi de geçersizleşiyor...
Üniversite kapısında, sokakta, fabri

ka önünde bütün hak arayışlarının 
önünü kesen güvenlik devleti, diğer 
yandan mahkemelerde de yoksul 
vatandaşın karşısına acımadan çıkıp 
vezneyi gösteriyor...

Ve emeğiyle geçinen yoksul insan
ların anayasal haklan 'ticarileşmiş', 
kaybolmuş oluyor.

Kim bilir belki uyanık bankalarımız 
bir de 'dava açma kredisi' 'tüketici
sine 36 ay vadeyle takdim edebilir...

mailto:ozcanvural1933@hotmajl.com
http://www.mitliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Serenad

Körfez Bezeği hu akşam toplanıyor
Zülfü Livaneli’nin yazdığı ve okuduğu tüm 

müzik eserleri var elimde.
Son zamanlarda o’nun yazdığı romanları 

da almaya başladım.
Kurban Bayramı öncesi, Serenad romanı 

nı okumaya başladım.
Bayramın son günü kitabı bitirdim.
Bu benim en hızlı okuduğum kitaplardan 

biri oldu.
Şu an yazımı yazarken, romanın kahrama 

nı Alman Profesör Maksimilian Wagner’in et 
kişinde kaldığı Schubert’in ünlü Serenad’ın 
dan esinlenerek, sevdiği kadın için yazdığı 
Serenad geldi aklıma.

Bir yandan yazarken, öte yandan da inter
netten indirdiğim Shubert’in ünlü Serenad’ın/ 
dinliyorum.

Öylesi yumuşak ve etkileyici bir müzik ki, 
Maksimilian’ın bundan etkilenmemesi müm 
kün değil.

Zülfü Livaneli’nin kitabını beni başka bir 
yerlere götürdü.

Roman, kitabın kahramanlarından, İstan
bul Üniversitesi, Basın Halkla İlişkiler sorum
lusu Maya Duran’ın anlatımıyla başlıyor.

Bir polisiye romanındaki heyecanın 
yanında, içinde yakın tarihimizde yaşanmış 
önemli iki olayı ele alınıyor.

Bir yandan roman okurken, öte yandaş? te 
rihteki üzeri örtülmüş olan gerçekleri öğren 
dikçe tüyleriniz diken diken oluyor.

Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle 
başlayan Yahudi düşmanlığı ve Almanya’dan 
kaçan bilim adamlarının gizli kalmış öyküle 
ri. Bunlardan, Hukuk Profesörü Dr. Maximil 
ian Wagner’in, yahudi asıllı eşinden ayrılma 
sı, o’nun Nazi kaplarına götürülmesinin öykü 
leşmiş romanı...

Bir kavuşma isteminin, bir aşkın, bu yüce 
aşka yazılmış Serenad’ın romanı..

Maxsimilian aradan geçen 60 yıl sonra bir 
konferans için geldiği İstanbul’da, Maya Du 
ran’m başından geçen olaylar dizisi.

Bu arada Şile kıyılarında Maksimilian’ın 
denize karşı kemanıyla bestelediği Serenadı 
çalması ve sonrası...

Hanginiz, 1939 yılında Türkiye’ye sığın
mak isteyen Romanya’dan kalkan, içinde 786 
yahudi asıllı insanların bulunduğu "Suruma” 
adlı geminin halatının kesilerek bozuk moto 
ruyla Karadeniz’e salındığından haberiniz 
var.

Hanginiz, bir Rus Denizaltısından atılan 
torpito ile bu geminin havaya uçtuğunu bili 
yor sunuz?

Hanginiz, bu gemide Prof. Mamsimilian’ın 
sevgili karısının bulunduğunu duydunuz.

Hanginiz, Maya Duran’ın anneanesinin ya 
şadıklarını yaşadınız.

İkinci Dünya Savaşında Hitler Orduları ta 
rafına geçen Kırım Türklerinin savaş sonrası 
öldürülmek üzere Ruslara teslim edilmesi, 
Mavi Alayı biliyor sunuz?

İşte bunları öğrenmek için Serenad’ı oku
manız gerekir.

Serenad’ı yazarı bu roman için yakın tari
himizde yaşanan gizli kalmış olayları incele 
miş.

Romanın editörlüğünün bir bölümünü de 
Gemlikli yazar Zafer Köse yapmış.

Bu kitabı okumanıza sağlık veriyorum- 
Ben çok etkilendim.

Gemlik Körfez 
Gezeği, bu akşam 
ikinci toplantısını 
Atamer Tesisleri’nde 
yapacak.
Başkanlığını 
Fikri Tanış’ın 
yaptığı Gemlik 
Körfez Gezeği, 
Türk Sanat Müziğini 
sevdirmek ve 
gezek kültürünün 
unutulmamasını 
sağlamak için 
çabalarını 
sürdürüyor.
Gemlik’te 12 yıldır 
gezek toplantıları 
yapan Gemlik 
Körfez Gezeği, bu 
akşam ki toplan* 
tısında Saim ve 
arkadaşlarının 
çalgıları eşliğinde

Türk Sanat 
Müziği’nin uşşak 
makamındaki eser
leri seslendirecek. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği üyelerinin

de desteği ile çevre 
gezeklerin katılım
larıyla yapılan 
geceye Gemlikliler 
de büyük ilgi 
gösteriyor. 
Geçtiğimiz ay

yine Atamer 
Tesisleri’nde 
yapılan gezekte 
geç saatlere kadar 
Türk Sanat 
Müziği’nden eserler 
seslendirilmişti.

Yerleşke’ve destek sürüyor
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’ne 
destekler devam 
ediyor.
Eğitim ve öğretim 
yılının açılması 
öncesi Üniver- 
site’nin içindeki 
bazı yolların 
Gemlik Belediyesi 
tarafından asfalt
lanması ve Kampus 
bitişiğinde bulunan 
liselerin yollarının 
yüksek okullar ve 
Hukuk 
Fakültesi’nden 
ayrılmasından 
sonra Rektörlüğün 
istediği öğrenci
lerin spor yapacağı 
halı sahanın çalış
malarına başlan
masının ardından 
şimdi de üniver
sitenin alt yapı 
sorunlarına el 
atıldı.
Üniversitenin 
giriş kapısından 
okulların bulun
duğu alanlara 
kadar yetersiz olan 
kanalizasyon 
şebekesi, Kurban 
Bayramı’ndan önce 
değiştirilmeye 
başlandı.
Yerleşke’nin her 
türlü eksiğinin 
tamamlanacağını 
belirtilirken, 
Sunğipek

Fabrikası’nın eski 
yuvarlak salonu ve 
yemekhanesi tama
men yıkılarak yak

laşık 1800 
metrekare alana 
Asım Kocabıyık 
Kültür ve Sanat

Vakfı tarafından 
aslına uygun olarak 
yeniden yapılacağı 
öğrenildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AFAD, Van'da mey
dana gelen 5.6 
büyüklüğündeki 
depremde hayatını 
kaybedenlerin 
sayısını açıkladı. 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı Van'da 9 
Kasım'da meydana 
gelen 5.6 büyük
lüğündeki 
depremde 40 kişinin 
hayatını kaybettiğini, 
30 kişinin yara
landığını açıklarken; 
25 kişinin ceset
lerinin çıkartıldığı, 15 
kişinin de yaralı kur
tarıldığı Bayram Oteli 
enkazındaki arama 
ve kurtarma çalış
maları tamamladı. 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı 23 
Ekim'de 7.2 büyük
lüğündeki depremde 
604 kişiin hayatını 
kaybettiğini, 222 
kişinin de enkazdan 
sağ kurtarıldığını 
açıkladı. Deprem 
bölgesindeki hizmet 
binalarının hasar 
görmesi nedeniyle 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne 2 
milyon 160 bin TL, 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na da 2

BİLANÇO 
40 ÖLÜ /J

Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

milyon TL acil 
yardım ödeneği 
gönderilirken; Van 
Valiliği'ne acil 
ihtiyaçların karşılan
ması için gönderilen 
acil yardım ödeneği 
de 17 milyon 160 bin 
TL'ye ulaştı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla açılan 
yardım kampa
nyasında toplam 132 
milyon TL nakdi 
yardım toplandı.
48 il ve 39 kurumdan 
arama kurtarma, 
sağlık ve ilk yardım 
personeli ile ekip
manları ve insani 
yardım maizemeferf, 
66 Türk Hava Yolları, 
76 askeri ve 20 özel 
kargo uçağı olmak 
üzere toplam 162 
uçak ve araçlarla 
hava ve karadan böl

a

geye sevk edildi. 
Toplam 5.263 arama- 
kurtarma, 2.976 
sağlık personeli, 34 
arama köpeği, 730 iş 
makinesi ve araç, 
18'i hava ambulansı 
olmak üzere 201 
ambulans, 6 tanesi 
faal olmak üzere 11 
seyyar hastane, 
70.736 çadır 
(26.282'si yurtdışı), 
109 genel maksat 
çadırı (24'ü yurtdışı), 
200 çadır brandası, 
60 prefabrik ev, 370 
yaşam konteyneri 
(15'1 yurtdışı), 2.310 
Mevlana evi, 329.404 
battaniye (93.980'i 
ycrrfcfrşrj, 1.36G yor* 
gan, 1.600 yatak 
(1.000'i yurtdışı), 37 
seyyar mutfak, 3.149 
mutfak seti, 146 jen
eratör (4O'ı yabancı), 
79 projektör, 151 wc- 

duş konteyneri, 
8.701 katalitik 
soba/ısıtıcı (684'ü 
yurtdışı), 5.892 uyku 
tulumu, 1.536 kam- 
pet ve 1 mobil fırın 
gönderilmiştir.

DIŞ YARDIMLAR 
Uluslararası yardım
lar kapsamında 
ülkemize A.B.D., 
Almanya, 
Azerbaycan, 
Fransa, Rusya, 
Kazakistan, 
Ukrayna. Mısır, 
İrlanda, İsviçre, 
İsrail, Cezayir, 
Ermenistan, Belçika, 
Katar, Japonya, 
Suriye, İsveç, İtalya, 
Ingiltere, Romanya, 
Ispanya, Pakistan, 
Avusturya, 
Kırgızistan, 
Kanada, Ürdün, 
Finlandiya, Hollanda, 
Norveç, İran, KKTC, 
Bulgaristan, BM 
Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ve BM 
OCHA toplam 
26.282 çadır, 24 
genel maksat 
çadırı, 93.980 bat
taniye, 24 genel 
maksat çadırı, 
15 yaşam 
konteyneri, 536 
kampet, 1.000

yatak, 684 ısıtıcı ve 
40 jeneratör 
göndermiştir. 
BAYRAM OTELİ'NDE 
ARAMA KURTARMA 
ÇALIŞMALARI BİTTİ 
Van'da 25 kişinin 
cesetlerinin 
çıkarıldığı, 
15 kişinin de 
yaralı kurtarıldığı 
Van kent merkezin
deki Bayram 
Oteli'nin enkazındaki 
arama ve kurtarma 
çalışmaları 
tamamladı.
Otelin enkazının 
kaldırılması için iş 
makinaları kul
lanılarak çalışmalara 
devam ediliyor. 
Bölgedeki kurtarma 
ekipleri, enkazda 
canlı bulunma ihti
maline karşı hazır 
bekliyor. Bayram 
Otel'in girişinde bir 

banka şubesinin 
bulunması 
nedeniyle, bu 
bölgedeki 
çalışmalar, banka 
yetkililerinin gözeti
minde yapılacağını 
bildirdiler.
ERÇİŞ’TE SOĞUK 
CAN ALDI 
Depremin yıktığı 
Van'ın Erciş İlçesi 
Çelebibağ 
Beldesi'nde 7 yaşın
daki Deniz Olgun, 
naylon çadırda 
hayatını kaybetti. 
Depremin yıktığı 
Van'ın Erciş İlçesi 
Çelebibağ 
Beldesi'nde 
bedensel engelli 7 
yaşındaki Deniz 
Olgun, naylon çadır
da yakalandığı 
hastalıktan hayatını 
kaybettiği öne 
sürüldü.

v M Bursa law Bal cetti
Bursa'da 
balıkçıların ağlarına 
takılan nadir rast
lanan 312 kiloluk 
köpekbalığı, araştır
ma için İstanbul 
Üniversitesi'ne 
hediye edildi. 
Karacabey Boğazı 
açıklarında 
balıkçıların ağlarına 
takılan 312 kiloluk 
altı yarıklı 
köpekbalığı, 
Kocamanlar Balık 
Market'in önünde 
sergilendi. Yoldan 
geçen vatandaşlar 
ve müşteriler fork- 
lifte takılan 3 metre 
20 santim uzun-' 
tuğundaki 
Hexanghus cinsi 
köpekbalığı ile 
fotoğraf çektirmek 
için birbirleriyle 
yarışırken, çocuklar 
ise korkarak balığın 
yanından uzaklaştı. 
Köpek balığının

Karacabey 
Boğazı'nda gece 
attıkları ağa 
takıldığını belirten 
Kocamanlar Balık 
Market'in sahibi 
Ömer Kocaman, 
"Bu köpekbalığı 
sabahları bin metre 
suyun dibinde 
yaşar. Gece avlan
mak için 50 metreye 
kadar su yüzeyine 
çıkıyorlar. Dün 
attığımız ağlara 
takıldı. Gece 50 
metreye çıktıkları 
için insanlara zarar 
vermesi zor. 
Bundan daha önce 

de bu tür köpek 
balıkları ile 
karşılaştık ama bu 
cinsten değildiler. 
Marmara ve Ege 
Denizi'nde yaşarlar. 
Genellikle 
yengeç, karides 
ve kalamar ile 
beslenirler.
Yaklaşık 2 bin TL 
değerinde bir balık. 
Ama biz satmak 
yerine, nadir bulu
nan cins olduğu 
için İstanbul 
Üniversitesi Su 
Ürünleri Araştırma 
Bölümü'ne hediye 
ettik" dedi.

Bursa'da bulunan 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi'nin 
Başkanı Mustafa 
Arık, Bursa fayının 
kırılması halinde, 
kentin yeryüzü şek
linin değişebileceği
ni öne sürdü. 
Bursa'da bulunan 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney 
Marmara Şubesi'nin 
Başkanı Mustafa 
Arık, Bursa fayının 
kırılması halinde, 
kentin yeryüzü şek
linin değişebileceği
ni öne sürdü. Arık, 
binaların depreme 
karşı dayanıklığını 
denetleyen yapı 
denetim firmalarında 
tek bir jeoloji 
mühendisinin bulun
madığını da iddia 
ederek, "Bursa'da 
bu korkunç gerçek 
var" dedi.
Jeoloji Mühendisleri

Odası Güney 
Marmara Şube 
Başkanı Mustafa 
Arık, 12 Kasım 
Düzce Depremi'nin 
yıldönümünde; 17 
Ağustos Marmara, 
12 Kasım Düzce ve 
son olarak Van'da 
meydana gelen 
depremlerin, toprak
larının yüzde 93'ü 
aktif fay hattında 
bulunan ve nüfusu
nun yüzde 98'inin 
bu fay hatları 
üzerinde yaşayan 
Türkiye'nin, deprem
le yaşamayı öğren- 
emediğinin göster
gesi olduğunu 
belirtti. Arık, 
Türkiye'de başta 
jec mühendisleri 
olmak jzere tüm 
mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının 
deprem riski 
konusundaki 
uyarılarını dikkate 
almayan siyasal ikti

darlar ve yerel yöne
timleri eleştirdi.
Binaların depreme 
karşı dayanıklılığını 
denetleyen yapı 
denetim firmalarında 
tek bir jeoloji 
mühendisinin bulun
madığını iddia eden 
Arık, Ülkemizde, en 
yüksek deprem 
riskini taşıyan illerin 
başında Bursa'nın 
geldiğini belirterek, 
"Depremden birinci 
derecede etkilen
mesi söz konusu 
olan İnegöl, İznik, 
Mudanya, Karaca 
bey ve Orhangazi ile 
diğer büyük ilçe 
belediyelerimizde de 
zemin, doğal afet ve 
yerbilimsel gibi 
konularda yarar
lanılacak tek bir 
jeoloji mühendisi 
bile çalıştırılmıyor. 
Bursa'da bu acı 
gerçek var" diye 
konuştu
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Clicîmsm Bursa İM 
erdi geçti: 68-16

Heıemlıiilın önemli Uyarı

Bursa Basketbol 
yerel ligi Küçük 
Erkekler basketbol 
C grubunda 
mücadele veren 
Gemlik Gücümspor 
basketçileri, 
Bursa da llkemspor 
takımıyla oynadığı 
karşılaşmada, raki 
bini ezdi geçti. 
Gücümspor 
karşılaşmadan 68-

16 galip ayrıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
oynanan karşılaş
manın tüm 
periyodlarında 
Gücümspor 
rakibine fark attı. 
Gücümspor’un ezici 
baskısı ile geçen 
karşılaşma bitti 

ğinde sonuçlar 68- 
16 gösteriyordu. 
Gücümspor Kulübü 
Başkanı ve baş 
antrenörü Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Küçük Erkekler 
Basket C grubunda, 
3 karşılaşmada, 
3 galibiyet alarak, 

grup şampiyonu 
olduklarını 
söyledi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Güney Ege kıyıları, 
Göller Yöresi, 
Antalya, Denizli, 
İstanbul, KIrklareli, 
Tekirdağ, 
Çanakkale, Samsun, 
Artvin ve Hopa ile 
gece saatlerinde 
Hatay, Gaziantep, 
Kilis ve Şanlıurfa 
çevrelerinin yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışlar 
yağmur ve sağanak, 
Kırklareli ve Artvin 
ile gece saatlerinde 
İsparta ve Burdur'un 
yüksek kesim
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacak. İç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Rüzgar, genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıların
da kuzeybatı yönler
den hafif ara sıra

orta kuvvette, 
Marmara ve Ege 
Kıyılarında kuvvetli 
(40-60 km/s), 
Çanakkale Boğazı 
ile öğle saatlerinden 
itibaren Marmara 
denizi ve İstanbul 
Boğazı'nda kısa 
süreli fırtına (50-70 
km/s) şeklinde ese
cek.
-BAZI İLLERDE 
HAVA DURUMU- 
Bazı illerde bugün 
hava durumu ve 
sıcaklık değerleri 
şöyle olacak: 
İstanbul: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
hafif Yağmurlu 
geçecek. Rüzgar 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden (Poyraz) 
kuvvetli (40-60 
km/s), öğleden 
sonra yer yer kısa 
süreli fırtına şek
linde (50-70 km/s) 
esecek. (12) 
Ankara: Parçalı 
bulutlu geçecek. 
Sabah ve gece 
saatlerinde buzlan
ma ve don olayı

görülecek. (7)
İzmir: Parçalı bulut
lu, gece saatlerinde 
sağanak yağışlı 
geçecek. Rüzgar, 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden kuvvetli 
olarak (40-60 km/s) 
esecek. (13) 
Adana: Parçalı 
zamanla çok bulutlu 
(19)
Antalya: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
sağanak yağışlı (16) 
Samsun: Parçalı ve 
çok bulutlu, ilk 
saatlerde Yağmurlu 
(8)Erzurum: Parçalı 
ve çok bulutlu geçe
cek. İl genelinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. (0) 
Van: Parçalı ve çok 
bulutlu geçecek. İl 
genelinde buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. (1)
Diyarbakır: Parçalı 
zamanla çok bulutlu 
geçecek. Sabah ve 
gece saatlerinde 
hafif buzlanma ve 
don olayı 
görülecek. (11)

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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loiuz tanırın provaları lıaslaılı Merinos AKKM’den 
İstanbul çıkarması

Oğuz Gün
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat 
Derneği'ne bağlı 
olarak çalışmalarını 
sürdüren ve 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
resmi tiyatro toplu
luğu olan Seyr'i 
Sefa Tiyatrosu, 
Tayfun Türkîli’nin 
"Dokuz Canlı" adlı 
eserini sahneye 
koymak için 
provalara başladı. 
Cuma akşamı saat 
20.00-22.00 arasın
da yapılan prova 

Sahne Amiri 
EMEL ÖZTİN

ÇlRAK

ERVET EKWdl

Yrd.yönetmen 
OGUZ GÜN

Yönetmen
MURATÖZTİN

SesveIşikŞef 
Seçkin onat

ElJr G. filUP •• •• • $/£A YAMAM * AU'CÛL
FüWW BAYRAKTAR 'f&MYAMAM .' ERKAM BOYLU 

eatka pürem ' * w t/$am ' ’ kawr $'m$ek

IDokuzCanu
£ Hum mraik hikayesi

neşeli geçerken, 
provayı izlemeye 
gelen seyircilerde 
kendilerini gülmek
ten alıkoyamadılar.
2009 yılından beri 
Gemlik'te ücretsiz 
tiyatro oyunları 
sunan ekip hazır
ladıkları oyunu 
a ....ı.ı. -y- sah
nelemeyi planlıyor.

ÖZTİN:
ALKIŞIMIZ 
BOL OLSUN 
Oyunun yönetmen
liğini tecrübeli 
oyuncu Murat

Öztin yaparken, 
yardımcılığını Oğuz 
Gün üstlendi.
Sahne amirliğini 
başarılı oyuncu 
Emel Öztin 
yapacak. Tiyatro 
içinde bir aşk olan 
herkesi ekiplerine 
kabul ettiklerini 
söyleyen yönetmen 
Murat Öztin;
"2009 yılından bu 
yana Gemlik'te . 
yaptığımız çalışma 
lar zaten bizi anla
tan en iyi örnektir. 
Kuruluşumuzdan 
bu güne biz ne 
kadar sanat için de 
uğraşsak, her ne 
kadar bir gelir bek- 
lemesekte bizimle 
rekabet etmeye 
çalışan insanlar 
oldu. Bunlara 
en iyi cevabı 
hala ayakta ve 25 
kişilik oyuncu 
ekibiyle verdiği 
mize inanıyorum. 
Alkışımız bol 
olsun, ışığımız hiç 
sönmesin." dedi. 
Yardımcı yönetmen 
Oğuz Gün; "Biz 
sadece içimizde 
tiyatro aşkı ile bu 
işi yapmaya 
çalışıyoruz. Bizim 
sanat severlerler- 
den tek beklediği 
miz o güzel alkışla 
rı. Biz ekip olarak 
içimizde ki aşk için 
buradayız ama 
insanların itibar 
gösterdikleri 
tecrübesiz insan
ların Gemliklileri 
bir beklentiye sok
ması bizi üzüyor. 
Provalar için bu

kadar profesyonel 
insan bir arada 
çalışırken; işlerin 
den, ailelerinden, 
kişisel hayatların
dan ödün vererek 
burada bulunuyor. 
Bu emeklerimizin 
karşılığı olarak şu 
anda bize Manastır 
Külıüı Metkezi'ui. 
kullanıma açan 
Mehmet Çelik'e 
teşekkür ederiz. Bu 
salonda üçüncü 
yılımıza yaklaşı 
yoruz. Artık burası 
bizim evimiz gibi 
oldu. Birkaç aylık 
aradan sonra 
evimize dönmeyi 
özlemiştik" dedi.

OCAK AYI 
BOYUNCA 
SAHNEDE 
Prova çalışmaları 
tamamlanmasının 
ardından sahneye 
koyulacak oyunun 
4 cumartesi akşamı 
seyirciye sunul
ması hedefleniyor. 
Ekibin kadrosu ise 
şöyle Yönetmen 
Murat Öztin, 
Yardımcı Yönetmen 
Oğuz Gün, Şahne 
Amiri Emel Öztin, 
Ses ve Işık Şefi 
Seçkin Onat, 
Oyuncu Şefi Erdal 
Aydın ve oyuncu
lar; Ali Gül, Erkan 
Boylu, Furkan 
Bayraktar, Fatma 
Düren, Sıla Yamen, 
Çiğdem Yamen, 
Tuna Taşan, Servet 
Ekinci, Osman 
Çırak, Kadir 
Şimşek, Mesut 
Çırak.

Atatürk Kongre Kül 
tür Merkezi (Meri 
nos AKKM) yöneti
mi, İstanbul’da 
faaliyet gösteren 
kongre merkezlerini 
gezerek incelemeler 
de bulundu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM, ulusal ve 
uluslar arası tanıtım 
çalışmalarına ara 
İlksiz devam ediyor. 
Bu kapsamda 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala 
ve BİNTED Genel 
Müdürü Birgül 
Yıldız Günay’ın da 
aralarında bulun
duğu heyet, İstan
bul’daki ulus
lararası kongre 
merkezlerini ziyaret 
etti. İstanbul Kong 
re Merkezi (ICC), 
Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayı 
(ICEC) ve Haliç 
Kongre Merkezi’ni 
(HKM) gezen 
Merinos AKKM 

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirlik ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

HASAN BAŞARAN 
0 536 714 49 26

yönetimi, kongre 
merkezlerinin orga
nizasyon yapısı, 
teknik ve mekanik 
olanakları ile ulusal 
ve uluslararası 
alanda gerçekleştir
ilen faaliyetler 
hakkında bilgi aldı. 
Merinos AKKM’nin 
işletimi ve yönetimi 
ve gerçekleştirdiği 
faaliyetler hakkında 
da bilgiler veren 
heyet, Merinos 
AKKM ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ni tanı
tan kitap seti 
hediye etti. 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih 
Pala, kongre turiz
mi alanında üzerler
ine düşen görevi 
yerine getirdiklerini 
söyledi. İstanbul’un 
çok önemli bir 
değer olduğunu 
belirten Pala, kon
gre turizmi sek
töründe Bursa ve 
İstanbul’un pay
laşacağı çok şeyin 
olduğunu ifade etti.



14 Kasım 2011 Pazartesi İGemlik KMrfez Sayfa 8

ELEMAN
Zeytin işleme 

tesisinde 
çalışacak tecrübeli 

bay elemanlar 
alınacaktır

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

OFÖRLER

İGemlik KBrfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T " MI A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel : 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik Inş. Asf. Nak.

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKCR'İ 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçînde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
_____Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOB
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KflŞGDC OeKLGMC. y0K
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 <5
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İşsizlik maaşı için son notta!
IŞKUR'dan 'İşsizlik 
maaşı alma süresi 
beş aya düşürüle
cek' haberlerine 
ilişkin bir 
açıklama geldi. 
İşsizlik ödeneğin
den yararlanma 
suresinin

İlaca ikinci indirim
SGK’nın ilaç Iskon
tolarını artırdığı 5 
Kasım’dan sonra 
önceki akşam, ilaç 
fiyatları, bu sefer 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile tekrar 
düşürüldü.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
tarafından hazır
lanan ve 5 Kasım 
da Resmi Gazetede 
yayınlanan yeni 
Sağlık Uygulama 
Tebliği ndeki (SUT) 
ilaç ıskontolarının 
du zen len me si 
nin ardından önce
ki gün akşam, ilaca 
yeni bir indirim 
geldi. Beşeri 
İlaçların Fiyattan 
dırmasına Dair 
Karar’da Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı, orijinal ve 
eşdeğer ilaç fiyat
larını düşürdü. 
Kararnameye göre 
orijinal ilacın 
depocuya satış fiy
atı, 5 Avrupa 
ülkesindeki en 
ucuz fiyat alınarak 
belirlenen referans 
fiyatın yüzde 6O’ı

düşürülmesinin 
kesinlikle söz 
konusu olmadığı 
bildirildi.
İŞKUR'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
çeşitli basın ve 
yayın organlarında, 
IŞKUR'un 

olabilecek; 
bu oran daha önce 
yüzde 66’ydı. 
Kararnameden 
önce referans fiyat 
kadar ofan 20 yıffık 
eşdeğer ilaçların 
fiyatı da yüzde 80’e 
çekildi. Bu oran, 
fiyatı 6.79 liranın 
üzerinde olan 
ilaçlar için geçerli 
olacak.

‘ENDÜSTRİ 
İSTENMİYOR’ 
Habertürk'ün 
haberine göre, İlaç 
Endüstrisi İşveren
ler Sendikası Genel 
Sekreteri Turgut 
Tokgöz, bir haftada 
yapılan iki indirim

2011-2015 
yıllarını kapsayan 
Stratejik Planı'nda 
yer alan "işsizlik 
ödeneği alan işsiz
lerin ortalama 
ödenek alma 
süresini 2015 yılı 
sonuna kadar 

nedeniyle sektörün 
yara aldığını 
belirterek, “İlaç 
endüstrisi isteniyor 
mu istenmiyor mu? 
Bizim bu fncfıTınrfer- 
den anladığımız; 
istenmiyor" diye 
konuştu. Bir 
taraftan kur 
artarken ilaç sek
töründe kurların 
sabit kaldığını anla
tan Tokgöz, 
Avrupa’da yaşanan 
krizde düşen refer
ans fiyatları 
nedeniyle, sektörde 
gizli fiyat 
düşüşünün de 
yaşandığını belirtti.

‘KUR FARKI

5 aya düşürmek" 
hedefi gerekçe 
gösterilerek 
işsizlik ödeneği 
süresinin düşürüle
ceği yönünde 
değerlendirmeler 
yapıldığı 
belirtildi.

YÜZDE 25’ 
Araştırmacı İlaç 
Firmaları Derneği 
Genel Sekreteri 
Alp Sevindik de 
ithalat nedeniyle 
oluşan kur 
farkının fiyatlara 
yüzde 25 olarak 
yansıdığını 
anlatarak, şunları 
söyledi: “Uzun 
zamandır hem 
SGK ile hem de 
Sağlık Bakanlığı’yla 
görüşmelerimiz 
sürüyor. Şu 
anda bizde 
geçerli olan kur, 
2009 yılından 
kafma; yanı 
SGK’ya ilaç satışın
da Euro’yu 1.95’e 
sabitlemiş durum
dayız. Daha bunu 
düzeltmeye çalışıp 
fiyat artışı bek
lerken indirimler 
tüm sektörde 
şaşkınlık yarattı.’’ 
İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürü Saim 
Kerman, uygula
mayla 2010-2011 
yıllarındaki bütçe 
aşımının engel
leneceğini 
söyledi.

Memurasarlı 
hizmeti göriindü
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'ten 
açıklama.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
memurların iller 
arasında rotasy
ona tabi tutulabile
ceğine ilişkin yerel 
basında yer alan 
açıklaması hakkın
da, "Bundan sonra 
657'nin tümden ele 
alınıp, personel 
rejimimizin, çağın 
gereklerine, 
Türkiye'nin şart
larına uydurulması 
konusunda bir 
çalışma gerçek
leştirilecek. İlgili 
taraflarla bu konu 
konuşulacak ve 
mümkün mertebe 
genel bakış açımız, 
uzlaşı 
çerçevesinde 
bu işi çözmemiz 

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

OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Kasım 2011 Pazartesi 

NEŞE ECZANESİ

gerekiyor. Bu 
çerçevede sorulan 
bir soru (memura) 
rotasyon işi..." 
dedi.
Habere göre, 
Bursa’da gazeteci
lerin sorularını 
yanıtlayan Çelik, 
“Ülkemiz 780 bin 
kilometrekare.
Kamuda çalışmayı 
benimseyen 
kişilerin bir 
ayrım yapmak
sızın, Türkiye'nin 
dört bir yanında da 
hizmet etmeleri 
gerekiyor.
Çakılı kadro gibi 
memurların 
15-20 yıl aynı 
yerde görev yap
ması, hizmette 
verimi de 
düşürüyor. Tabii 
bu uzlaşı ile 
çıkacak bir konu" 
açıklamasında 
bulundu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 2» 54
Emniyet Müd. •« 10 28

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

«İMİM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbaıoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 614 47 71
Kamil Kaç 612 01 63

■MİNKLER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 51
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akçın Patrol _ 
mar-pet ™;;
Tuncay Otogaz 513 45
Beyza Petrol 513 0*1 03

Davlar Hastana» 517 34 00
Samı Dav Meat 513 23 29
Mar ttŞ Ota» *13 10 M
Tamaaay Taratora* *13 *5 29
Umanlar T» ttrk *,4 *0 *0

TAKÜtER_________

Horlat Taksi 513 16 21
Toka. 513 24 67

too.e. Taksi 513 32 40
......... Taksi 513 23 24

Tasa. 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4114 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

«iMıııtiıiii
VENUS SİNEM 

ANADOLU KARTALLARI 
11.30-1W-

I6.30-I9.00-21.15 
SON DURAK 5 
12,00-14.15-

I6.15-18.1S-20.15

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Hü.

pH GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. ör Özgür İLİCİ

KULAKBURUNBOĞAZ(KBII](lp.DrErtıilATACAN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZE» EPİLASYON İl ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALING VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamldiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

ONCE 
SAĞLIK!

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

Izgara - Tava - Buğulama - Kaygana 
Köfte - Piliç Şiş ■ Pirzola - Kanat - Ş 

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma ■ 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri 

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 7? GEMLİK 
Hamldiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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AVANTAJLI FİYATLAR!
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YAĞ DEĞİŞİNİ

TL

www.renauK.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twltter.com/renaultturkey

' 1 Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** İçin ekonomik paketler ve
I sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

* İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenil Çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

MAİS ADREQI ED rVTTMUirYTİM Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9
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HMIlWtMM
Karsak Deresi girişinde 
Büyükşehir Belediyesi’nce 
sürdürülen temiz leme çalış
maları tamamlandı. Dere’nin 
denizle birleştiği ağız kıs
mında, biriken alüvyonlar, 
nedeniyle meydana gelen pis 
koku ve yığıntı, çalışmalara 
sonucu ortadan kalktı.
Kış yağmurların artmasıyla 
birlikte derenin getireceği 
her türlü toprak ve pislik, 
dolgunun kaldırılması sonu
cu denize taşınacak. 5’de

Kadri GÜLER
kad ri q u I e r@ h ot m a i I .com

Güne Bakış

Serbest Bölge civarı..
Dün, öğleden sonra bir iş için Serbest 

Bölge civarına gittim.
Uzun süredir, bu yöne gitmediğim 

için, Borusan İskelesi civarında aradı 
ğım işyerini bir süre bulamadım.

Dolandım durdum.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

imar planlarındaki yollar genişlemiş ve 
ara yollar birbirine düzenli bağlanmış.

Bu bölgenin en büyük sorunu ana 
yolun trafiği kaldırmaması.

Ve de imar planlarının durdurulması.
TIR’lann biri gidiyor, diğeri geliyor.
Karataş Demir Çelik’in önünden yola 

dakikalarca çıkamadım. Devamı 4’de

Kamu 50 hin 
işçi alacak

Hükümetten işsizlere yılbaşı 
piyangosu gibi müjde geldi. 
Yılbaşına kadar toplum yararı
na işlerde çalıştırılmak üzere 
50 bin işçi alınacak. 9’da

Yunuslar, Yeni Korılon'ila
deuriyeyi arttırdı

Toplum Destekli Motorize Polis Ekip 
teri (Yunuslar) Yeni Kordon’da işlenen 
kadın cinayetinin ardından asayişi 
sağlamak için düzenli aralıklarla 
devriye geziyorlar. Haberi sayfa 2’de

Belediye Basın Bürosu’na eski CHP’li Cemal Kırgız getiriliyor.

Gemlik Belediyesi 
Basın Bürosu’nda 
görevli gazeteci 
Seyfettin 
Şekersöz 
işten çıkarıldı. 
Dün sabah 
işyerine giden 
Şekersöz’e 
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın 
kendisiyle 
çalışamayacağını, 
çalışmalarını 
daha iyi duyura

cak Cemal Kırgız’ı 
göreve getirecek
lerini söyleyince

Şekersöz, 
görevden ayrıldı. 
Haberi sayfa 4’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Mİ sett 
yenileme 

çalışmalarını
Gazhane 

Caddesine 
kaydırdı

BUSKİ ekipleri 
tarafından sürdü 
rüien içme suyu 
batlarındaki 
yenileme çalış
maları nedeniyle, 
Gazhane Caddesi 
ortalama bir hafta 
trafiğe kapanacak.
Haberi sayfa 2’de

http://www.renauK.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twltter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğa canavarları...
KesteHn verimli tarım alanlarında kurul

mak üzere esnaftan katkı payları bile top 
lanan BESOB Büyük Sanayi Sitesi Bursa 
gündeminden düşmüyor. Nedir ya?

İşin içinde neler ve kimler var?
Arif Tak denilen zat bu işi neden onur 

meselesi yapıyor?
Neredeyse tüm meslek odaları, 
Siyasal partilerin muhalif olanları, 
Tarımla iştigal edenler, 
Yörede yaşayanlar; BESOB denilen 

doğa katiline gerekçeleriyle karşı çıktığı 
halde Tak ve desteğini aldığı siyasal 
irade neden son noktayı koymuyor?

Aynı Tak, CHP’nin Bursa İl başkanı 
Gürhan Akdoğan’ı etkilemek için araya 
akil adamları sokuyor.

Kesinlikle bir bit yeniği var...
Eğer ciddi çıkarlar olmasa esnafın reisi 

pes ederdi.
Ama etmiyor.
Amacına ulaşmak için her yolu mübah 

sayıyor.
Ankara yollarını aşındırıyor.
Hukuk’u zorluyor.
Milletvekillerinin kapısından ayrılmıyor. 
Adamın bir bildiği var.
Dahası geçmişe dair uygulamalar var. 
Nasılsa;
Yağma Hasan’ın böreği ye Mehmet ye... 
Marmara Bölgesi’nin ve dahi güzel 

ülkemin verimli ve bereketli toprakları 
nasıl kurban verildi rantiyecilere...

Çeltik Merası’na göz dikenler
BES0B‘un doğaya yönelttiği hunharca 

saldırısı yetmemiş gibi, 
Bir doğa cinayeti de Çeltik Köyü’nün 

merasında işlenmek üzere...
Orası da rahvan atlar koşu alanı yapıl

mak isteniyormuş Osmangazi Belediyesi 
tarafından...

Elbette ki ata sporunun yaşaması 
yaşatılması için böyle alanlara gereksin
im var.

Tamam da...
Başka yer mi kalmadı?
Kaldı ki adı geçen spora hizmet eden 

pistler de var...
Yetmiyor mu?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çeltikli 

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sevgili 
Ali Sarı debelenip duruyor.

Köy halkıyla birlikte direniyor.
Üzerinde büyüdüğü toprakları, hayvan 

otlattığı çayırları rantiyecilerin doymak 
bilmez iştahlarından onların yön
lendirdiği kepçelerin azgın dişlerinden 
kurtarmak için.

Benim tanıdığım Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar kesin bu duru
ma karşı çıkar.

Kentin göbeğine saplanan hançerin 
acısını içinde duyarken bir hançer de 
doğanın kalbine saplamaz.

Çünkü Dündar vicdan sahibidir ve vic
danının sesine her zaman kulak ver
miştir.

M, M Mrt Hmi ııltıı iı
Yeni Kordon’da yürüyüş yapan bir kadının bıçaklanarak 

öldürülmesinden sonra, polis önlemleri çoğalttı.
Oğuz GÜN

Toplum Destekli 
Motorize Polis 
Ekipleri (Yunuslar) 
Yeni Kordon 
boyu’nda asayişi 
sağlamak için 
düzenli 
aralıklarla devriye 
geziyorlar.
Gün boyunca 
yüzlerce insanın 
gezdiği ve spor 
yaptığı kordonlar
da meydana 
gelebilecek olay
lara karşı polis 
ekiplerince 
önlemler alıyor. 
27 Ekim 2011 tari
hinde işlenen 
cinayetin ardından, 
Yeni Kordon’da 
spor yapan vatan
daşlar tedirgin 
olmuş ve birçoğu 
bu olay nedeniyle 
spor çalışmalarına

BUSKI şebeke yenileme çalışmalarını
Gazhane Caddesi'M lıaiKlırdı

BUSKİ ekipleri 
tarafından sürdülen 
içme suyu batların
daki yenileme çalış
maları nedeniyle, 
Gazhane Caddesi 
ortalama bir hafta 
trafiğe kapanacak. 
BUSKİ, Gemlik'te 
içme suyu hatlarını 
yenileme çalış
malarını sürdüyor. 
Bu çalışmalar kap
samında planlı ola 
rak caddeler çalış
maya alınıyor. 
Dün itibariyle 
Gazhane Caddesi'n 
de asfalt kesme 
çalışması ile projeye 
başlayan ekipler, 
engel çıkmaması 
durumunda bir haf
talık sürede 
caddedeki çalış
malarını tamamla
mayı hedefliyor.
BUSKİ Gemlik 
Şantiye Sorumlusu 
Onur İzmirlioğlu; 
“Gazhane Caddesi'n

ara vermişti.

ÖNLEMLER 
ARTTIRILDI 
Polis ekipleri 
tarafından arttırılan 
güvenlik önlemleri 
sonucu, vatan
daşlar, Yeni 
Kordon’da yaptık
ları yürüyüşlerde 
kendilerini daha

deki çalışmalarımızı 
herhangi bir engel 
çıkmaması durumun 
da dört gün içinde 
bitirmeyi planhyo 
ruz. Fakat, meydana 
gelebilecek aksak
lıklar ve yol üzerine 
park etmiş araçlar 
nedeniyle sürenin 
uzama ihtimali var. 
Ekip olarak engel 
lere bağlı olarak 
günde 90 ile 120 
metre arasında 
yenileme çalışması 

güvende 
hissediyorlar. 
Bir süredir boş 
olan yeni 
Kordon’da eski 
kalabalık günlerine 
yavaş yavaş geri 
dönmeye başladı. 
Vatandaşların 
huzurunu 
sağlamak için 
devriyelerini

sürdürüyoruz. 
Vatandaşlarımızın 
da araçlarını bu böl
geye park etmeye 
rek, bize yardımcı 
olmasını bekliyo 
ruz.” dedi.

SIRt ha BORA VE 
FIRİnU SOKAK VAR 
BUSKİ ekiplerinden 
aldığımız bilgiye 
göre, Gazhane 
Caddesi'ndeki çalış
maların ardından 
Bora ve Fırınlı 

sürdüren polis 
ekipleri, aldıkları 
her ihbarı 
değerlendiriyorlar. 
Vatandaşlarımız 
şüpheli 
gördükleri 
şahısları 
ücretsiz 155 Polis 
İhbar Hattı'na 
bildirmeleri 
istendi.

Sokak'taki içme su 
yu hatları da 
yenilenecek.
Çalışmalarda iki tip 
boru kullanan ekip, 
abone sayısına bağlı 
olarak sokaklarada 
küçük tip boruları 
kullanıyor.
Bu boruların bağlan
tı çalışmaları daha 
kolay olduğundan, 
sokaklardaki çalış
malarında kısa 
sürede tamamlan
ması hedefleniyor.
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fol foil M Mm I Sitil
Bursa'da. karşı 
şeride geçen otomo
bilin iki araca çarp
ması sonucu mey
dana gelen kazada 6 
kişi yaralandı.
Kaza, önceki gece 
saat 23.00 sıraların
da Çevre Yolu'nda 
Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) 
önünde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Muharrem 
Işık idaresindeki 16 
BHS 19 plakalı oto
mobil, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!
Bursa'nın Yenişehir 
ilçesinde, ehliyetsiz 
bir sürücünün kul
landığı kamyonet, 
yayalara çarptı.
Kazada 1'i ağır 3 kişi 
yaralandı.

lllıırami
Mahallesi Gökgöz 
meydanında mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, ehliyet
siz T.S.'nin (16) kul
landığı 16 BVN 56 
plakalı kamyonet, 17

Sahte rakı içtiği fine sürülen 
kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde rahatsız 
lanan kişi hasta 
neye kaldırıldı. 
Alınan bilgiye

Kaçak içki imalathanesine polis baskını
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kaçak içki 
üretildiği ihbarını 
alan polis ekipleri 
bir eve baskın yaptı. 
Yapılan aramalarda, 
1 tona yakın içki 
maddesiyle çeşitli 
imalat malzemeleri 
ele geçirildi.
Oğluyla birlikte 
gözaltına alınan 
anne, oğlunun üret
tiği içkiyi içtiğini ve 
satmadığını iddia 
etti. Edinilen bilgiye 
göre, Akhisar ma

betmesi sonucu 
bariyerlere çarparak 
orta refüjü aşıp karşı 
şeride geçti. Karşı 
şeritten gelen İsmet 
Eldemir idaresindeki 
16 BH 613 plakalı 
otomobille kafa 
kafaya çarpışan 
araç, daha sonra 
Yunus Eldemir İsmet 

yaşındaki B.D. ve 
S.İ.'ye arkadan çarp
tı. Çarptıktan sonra
da panik halinde 
evin önünde park 
halinde duran başka 

göre, Akhisar 
Mahallesi'nde oturan 
Engin Bayır (37) 
yakınları tarafından 
evinde baygın 

hailesi sakinlerinden 
Engin Bayır'ın, 
Akhisar mahalle 
sinde bir arkadaşın
dan aldığı kaçak 
içkiyi içmesi sonucu 
komaya girmesi ile 
harekete geçen 
İnegöl Emniyet *Mü 
dürlüğü ekipleri, 
Akhisar mahallesin
deki N. Ş. isimli 
şahsa ait bir eve 
baskın yaptı. N. 
Ş.'nin (45) annesi S. 
Ş. (72) ile yaşadığı 
158. Sokak'taki evin 

idaresindeki 16 CAB 
61 plakalı otomobile 
çarptı. Kazada 
sürücüler Muharrem 
Işık, İsmet Eldemir 
ve Yunus Eldemir ile 
3 kişi daha yara
landı. Yoldan geçen 
diğer sürücülerin 
ihbarıyla olay yerine 
çok sayıda ambu

bir otomobile ve bir 
eve giren araç, hur
daya döndü. 
Kazada, araç sürü 
cüsü T.S. ve çarptığı 
B.D. ile arkadaşı S.l.

bulundu.
112 Acil Servis ekip
lerince İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Bayır, 

bodrumunda 4 varil 
dolusu, erik, üzüm, 
ayva gibi meyveler
den yapıldığı öğre
nilen kaçak içki ele 
geçirildi. Emniyet 
ekipleri, ev sahibi N. 
Ş. ile annesi S. Ş.'yi 
gözaltına aldı.
4 varil dolusu kaçak 
içki ile çeşitli katkı 
maddeleri ve çok 
sayıda boş şişeler, 
İnegöl Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü'n 
den istenen bir 
araca yüklenerek 

lans ve itfaiye 
ekibi sevk edildi. 
Yaralılar çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı. Yolun 
ortasına fırlayan 
LPG tankının 
gaz sızdırdığı 
anlaşılınca ise 
panik yaşandı. 
LPG tankına 
itfaiye ekipleri 
müdahale etti. 
Çevre Yolu'nda 
trafik yaklaşık bir 
saat tek şeritten 
verilirken, kazayla 
ilgili tahkikat devam 
ediyor.

www.rnilliyet/blog/özcan vural

yaralandı. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
ambulanslarla 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada yapılan ilk 
tedavilerinin ardın
dan Bursa'ya 
kaldırılan yaralılar
dan S.İ.'nin durumu
nun ağır olduğu 
belirtildi.
Olayla alakalı soruş
turma başlatıldı.

yoğun bakıma 
alındı.
Bayır'ın sahte rakı 
içtiği için rahatsız
landığı iddia edildi.

Emniyet Müdürlü 
ğü'ne götürüldü. 
Anne S. Ş.'nin ifade
si dikkat çekti.
Oğlunun meyveler
den yaptığı içkiyi 
kendisinin içtiğini, 
kimseye satmadığını 
anlatan anne S. Ş., 
şu anda İnegöl 
Devlet Hastane 
si'nde yoğun bakım
da bulunan Engin 
Bayır'ın, oğlu N. 
Ş.'nin arkadaşı ol 
duğunu, sürekli eve 
geldiğini söyledi.

Lafla peynir gemisi yürütenler...
Emperyalist Devletler, asırlardır 

uyguladıkları “güç kullanarak sahip 
olma” sömürgeleştirme alışkanlık
larından kolay-kolay vazgeçmeyecek
ler.

Gerek Irak’ta olanlar, gerekse Libya- 
Mısır’da yapılanları, önümüzdeki 
aylarda Suriye’ye uygulanacaklar..

*Dünya nüfusu bu hızla artmaya 
devam ederse, yerküre biz insanlara 
yakında hizmet veremeyecek.

Bu kaos ortamından, “Gerçek 
Gelişmeyi” sağlayan, teknolojiyi ve 
bilimi en iyi kullanan ve “Ulus Devlet” 
yapısını koruyan ülkeler sağlam çıka
caklardır.

Diğerleri ise yüzlerine “Özgürlük” 
maskesi takılmış “Köle Devletler” 
olarak yaşayacaklardır..

İnsanın beklentileri fazla 
değişmemiştir.

İnsan, aç-susuz kalmak istemiyor, 
barınacak yer istiyor, geleceğinin 
güven içinde olmasını istiyor.

Sayın okurlarım; Her kadın en az 3 
çocuk doğurmalıdır diyen ve bunda 
ısrar eden bir siyasi iktidarla işsizliği 
ve fakirliği nasıl yeneceğiz, bileniniz 
var mı?..
Türk Müteahhitlerinin Yurtdışı çahş- 

.naidrı ne nep ovunuruz.
İyi de o zaman niçin boğaz köprü

lerini Japonlara,
Nükleer Santralı Ruslara yaptın 

yoruz? ..
Dünyanın ilk 500 Üniversitesinde 

niçin bizim üniversitelerimiz gerçek 
anlamda yoklar ?..

Her toplum kendi geleceğini kendi 
hazırlar.
Benim suçlamam, bu gerçekleri 

bildikleri halde susan, iktidara 
yalakalık yapan iş alemi ve üniversite- 
bilim dünyasınadır.
Yanlışa karşı çıkmayan, bildiği 

doğruları milletinden saklayan, kendi 
menfaati için ülkenin geleceğini üç 
kuruşluk servetini korumak uğruna 
satanlar, ülkemizin geleceğini karar
tanlar lüks arabalarda kol kola gezi 
yor.

Sana da sigara -içki içme, küçük 
arabaya bin diyorlar.

Tamam içmeyeyim, küçük arabaya 
bineyim, ama benzin, elektrik -doğal- 
gaz diğer zamları nasıl ödeyeceğim?..

Üzerinde yaşadığımız, her santimini 
şehit kanlarıyla suladığımız toprak
larımızı “Vatan” olarak değil de, 
“satılabilir arazi parçası” olarak 
görenler bu hissi anlayamaz..

K8ŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.rnilliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Belediye Basın Bürosu’na eski CHP’li Cemal Kırgız getiriliyor.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Serbest Bölge civan....
Serbest Bölge, civarında bulunan 5 özel 

liman nedeniyle, adeta nakliyecilerin istila 
sına uğramış durumda.

Bölgede kaç nakliyeci var bilemiyorum.
Ama sayılan oldukça çok.
Nakliyecilerin park sorunu aşılmış değil.
Bu bölgede, Fatih Mehmet Güler döne

minde ilk kez imar planlan yapılmıştı.
Ancak, göreve gelen yeni yönetim, planlar

da binlerine menfaat sağlandığını iddia 
ederek, bunu askıya aldı.

Bu bölge yıllar önce yapılmış kaçak yapı 
tarla dolu.

Başta İslam Köy’ün tamamı kaçak.
Lojistik firmaların binaları, park yerleri 

kaçak.
Bazı fabrikalar açıldıktan yıllar sonra 

mevzi imar planlarıyla ruhsat alabildi.
Şimdi bölgedeki tüm firmalar ve arazi 

sahipleri, imar planlarını bekliyor.
Planlarının ne olduğu ise meçhul.
Oysa bu planlar, Gemlik Belediyesinde 

görüşüldükten sonra Bursa Büyükşehir 
Belediyesinde de görüşülerek kabul edilmiş 
planlardı.

Gemlik’in askıya alınamy^ni planları yeri 
ne, mecliste muhalefetin azınlıkta olduğu bir 
toplantıda, 2006 imar planlarına dönülmüştü.

Ama bu durum, Gemlik’te inşaat işlerini 
çıkmaza soktu.

Herkes şikayetçi.
Geçtiğimiz ay, Büyükşehir Meclisinde bu 

konu masaya yatırılmış.
Bu konudan, AKP’li Büyükşehir Belediye 

İmar Komisyonu üyeleri de şikayetçi.
Şimdi işin içinden çıkamıyorlar.
Serbest Bölge’de, uygulamaya geçecek 

olan planlar, askıya alındığından, belediye 
büyük gelirinden de oldu.

Serbest Bölge’de dikkatimi çeken bir du 
rumda, Gemsaz’ın artık yavaş yavaş bir yer
leşim bölgesi olmaktan çıkması.

Ana yola doğru tüm sokaklardaki evler 
nakliyecilere ait olmuş.

Yapılan villa tipi evler, büro halini almaya 
devam ediyor.

Sanırım gelecek 10 yılda bir çok ev, depo 
lama alanı içinde kalacak.

Bugün bile denize sıfır yazlık villalar, başta 
Borusan’ın İskelesi ile Gemlik Gübre’nin yeni 
yaptığı limanı nedeniyle artık özelliğini kay
betti.

Gemsaz Gemlik Bölgesi’nin en düzgün 
planlı yerleşim bölgesidir.

Birbirine paralel sokakları, merkezde top 
lanan bir yapılaşması var.

Gemsaz’ın giderek deniz dışında tüm 
çevresi, depolama tesisleri ve lojistik firmalar 
tarafından kuşatıldı.

Artık burada konutları olan insanların 
rahat bir şekilde barınmaları mümkün olma 
yacak.

Zaten cazip fiyatları bulunanlar, evlerini 
satıyor.

Dün, Gemsaz’ın geleceğinin olmadığını 
gördüm.

Hiç olmazsa bugünden gerekli önlemler 
alınıp, yeniden bölge planlanmalı.

Gemlik Belediyesi 
Basın Bürosu’nda 
görevli gazeteci 
Seyfettin Şekersöz 
işten çıkarıldı. 
Dün sabah işyerine 
giden Şekersöz’e 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın kendisiyle 
çalışamayacağını, 
çalışmalarını daha 
iyi duyuracak Cemal 
Kırgız’ı göreve 
getireceklerini söy
leyince Şekersöz, 
görevden ayrıldı.

KOVULMASI 
BEKLENİYORDU 
Meslek yaşamına 
çocukluk yaşlarında 
Gemlik Gazetesi’nde 
dizgici olarak 
başlayan Seyfettin 
Şekersöz, Çağrı 
Gazetesi’nde de 
bu işini sürdürdü. 
Daha sonra, Bursa 
Hakimiyet Gazetesi 
Gemlik Bürosu’nda 
İlçe Temsilcisi 
olarak göreve 
başladı.
Uzun yıllar, bu 
görevi yaptı. 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde 5 yıl 
Haber Müdürlüğü de 
yapan Şekersöz, bu

RAYAN ELEMAN
ARANIYOR 
........ - ' » -■ . . ... . ..Jy < ...

Firmamızda çalışacak 
Ticaret Meslek Lisesi 

mezunu ve ön 
muhasebe bilgisi olan 

deneyimli BAYAN 
ELEMAN Aranıyor

GSM:O 532 464 3044
Mffl ABONE OLDUNUZ MU?
■«,■■■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

görevinden ayrıldık
tan sonra, serbest 
gazeteci olarak 
çalıştı.
Bursa Amatör 
Futbol liğinin haber
lerini yapan ve inter
net sitesi www.bur- 
saamatör.com da 
spor muhabirliği de 
yapan Şekersöz, 
görevden uzak
laştırılan Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
tarafından Gemlik 
Belediyesi’nde kuru
lan Basın Bürosu’n 
da 2009 yılında 
göreve başladı. 
Bu görevini 
sürdürürken, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nde 
de spor muhabirliği 
ve yazarlığını 
sürdüren Şekersöz,

Belediye yönetimin
deki değişimden 
sonra görevini 
sürdürdü.
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde ya 
zılarının çıkmasın
dan rahatsızlık 
duyulduğunu 
söyleyen Şekersöz, 
“Beni işten çıkar
mak için aylar önce 
karar verildi. Yerime 
alınacak kişilerle 
görüşmeler yapıldı. 
Benim işi bırakmamı 
beklediler. Ben, işi 
bırakmayınca, dün 
sabah Başkanvekili 
Refik Yılmaz 
makamında göre 
vimi bırakmamı iste
di. Resmen kovul
dum.” dedi.
Yılmaz’ın “Beni iyi 
tanıtamıyorsun.

Orhangazi’de 
gerçekleşen Zeytin 
Festivali kapsamın
da düzenlenen 
güzellik yarış
masında, Üniver
site sınavlarına 
hazırlanan 18 
yaşındaki Merve 
Makul, 'Zeytin 
Güzeli' seçildi. 
Festivalde ayrıca, 
zeytinyağlı yemek 
ve tatlı yarışması 
da düzenlendi. 
Bu yıl 33'üncüsü 
düzenlenen Orhan 
gazi Zeytin 
Festivali kapsamın
da Orhan gazi Halk 

tim Müdürlüğü 
tan mdan organize 
edilen Güzellik 
Yarışması Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü salo
nunda yapıldı. 18 
güzelin katıldığı

Bizi, daha iyi tanıta
cak ve çıkara
cağımız dergiyi 
hazılayabilecek 
birini göreve 
getirmek istiyoruz.” 
dediği öğrenildi.
Şekersöz, bu konuş* 
madan sonra, 
görevden ayrıldığını 
bildirdi.

AYBEY’İN DE BASIN
DANIŞMANLIĞINI 
YAPTI
Cemal Kırgız, 
29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde, CHP 
üyesi olduğu halde. 
AKP Belediye 
Başkan adayı Mimar 
Cemal Aydın 
Aybey’in seçimlerde 
basın danışmanlığını 
yürüttü.
Bu konuda bazı 
gazetelerde yapılan 
eleştirilere sert 
yanıtlar verdiği için 
CHP yönetimi 
tarafından ihraç 
istemiyle Disiplin 
Kurulu’na sevk 
edildi.
Kırgız, bunun 
üzerine CHP’den 
istifa etti. Kırgız, 
Olay Gazetesi’nin de 
temsiliciliğini 
yapıyordu.

'Zeytin Güzeli' 
yarışmasına ilçe 
halkı ve yarış
macıların aile lerı 
yoğun ilgi gösterdi 
Uludağ Universıtesı 
Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonst 
rüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Serhat 
Özbek, Orhangazi 
Kaymakamı 
Mustafa Selman 
Yurdaer'in eşi Dr 
Sema Yurda er 
Belediye Başkanı 
İsmail Tartar ın eşi 
Pervin Tartar ve 
güzellik uzmanı 
Ebru Kargın'ın 
jüri üyeliğini yaptığı 
yarışmada, 
gençler en yüksek 
oyu alabilmek için 
tüm hünerlerini 
sergiledi._______

mailto:kadri_guler@hotmail.com
saamat%25c3%25b6r.com
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lafsalı Deresi nin öniinde temizlilt hitti
Karsak Deresi 
girişinde Büyükşehir 
Belediyesince 
sürdürülen temiz 
leme çalışmaları 
tamamlandı. 
Dere’nin denizle 
birleştiği ağız kıs
mında, biriken 
alüvyonlar, nedeniyle 
meydana gelen pis 
koku ve yığıntı, çalış
malara sonucu 
ortadan kalktı. 
Kış yağmurların art
masıyla birlikte 
derenin getireceği 

her türlü toprak ve 
pislik, dolgunun 
kaldırılması sonucu 
denize taşınacak. 
TEKNE 
SAHİPLERİNDEN 
ALTERNATİF 
ÇÖZÜMLER 
Dere içinde küçük 
sandallarını 
bağlayan tekne 
sahipleri, dolgunun 
kaldırılmasından 
sonra, teknelerini 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek 
Kampüsü

önündeki 
dalgakırına bağla
maya başladılar. 
Dere içindeki 
teknelerini 
kalmayan tekne 
sahipleri, yaptıkları 
küçük iskeleler 
ile teknelerine 
ulaşmaya çalışıyor. 
Çalışma öncesi 
dere ağzında 
bağlı olan tekne 
sayısı 60 iken şu 
anda derede 
10 adet tekne bağlı 
bulunuyor.

Yaya geçitleri boyanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
Trafik Bürosu ekip
leri tarafından 
Çevre Yolu’nda 
yayaların geçeceği 
yerlere yaya geçidi 
trafik işaretleri 
boyanıyor.
Trafik akışının 
yoğun olduğu 
bölgelerde 
silinmiş bulunan 
trafik işaretlerinin 
yenilenmesi 
memnunluk 
yarattı.
Yeni asfalt 
kaplanan yollarda 
orta yol çizgileri ve 
yaya geçit trafik 
çizgilerinin yenilen
mesinden sonra

Minibüs şoförlerine mesleki eğilim
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
Toplu Taşıma Şube 
Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Bursa Esnaf 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nin (BESOB) 
ortak organizasyo 
nuyla Minibüs çüler 
Odası’na kayıtlı 
1300 minibüs sürü 
cüsüne meslek içi 
eğitim veriliyor.
BESOB Işletmel- 
erüstü Eğitim 
Merkezi’nde 
başlayan ve 3 hafta

ilçenin diğer 
bölgelerinde de 
bulunalı bozuk

yol işaretlerinin 
yenile neceği 
bildirildi.

Boyama işini İzmirli 
bir müteahhit firma 
yapıyor.

sürecek olan eğitim 
seminerinde toplam 
90 saatlik eğitim 
programının ardın
dan ‘eğitim serti
fikası’ almaya hak 
kazanan minibüs 
şoförlerine ‘taşıt 
kullanım tanıtım 
kartı’ verilecek. 
Eğitim seminerinin 
açılış töreninde 
konuşan 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
Toplu Taşıma Şube 
Müdürü Mesut Emir, 
eğitimin, zaman ve 

stres yönetimi, 
etkin iletişim ile 
trafik kurallarını 
kapsayacağını 
vurguladı. 
Minibüsçü 
esnafının çok 
önemli bir görev 
icra ettiğini belirten 
Emir, “Şehir 
içi ulaşımın önde 
gelen unsurlarından 
biri de minibüs 
lerdir. Minibüs 
çünün öğrenciyi 
okuluna yetiştir 
mek, çalışanı 
işyerine ulaştırmak 
gibi sorumluluk 

gerektiren çok 
önemli bir işlevi 
bulunmaktadır. 
İşte bu noktada 
sunulan hizmetin 
kalitesi, yolcu 
nezdindeki mem
nuniyet derecesi, 
minibüsçü 
esnafının hizmet 
karnesini belir
lemektedir. 
Başlatılan bu 
eğitim, hizmet 
karnesindeki not
ların, başarılarla 
dolu olmasını 
hedeflemektedir” 
diye konuştu.

Mili HUM
lüfer operasyonu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hal 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, avlanma 
yasağının sona 
ermesinin ardından 
Su Ürünleri Hali ve 
Mezat Satış yer
lerindeki denetim
lerini artırdı. İl Gıda 
Tarım Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri 
ile ortaklaşa 
yapılan denetim
lerde asgari boy 
standardının altın
daki 19 kasa lüfer 
balığına el konuldu. 
Balık avlama 
yasağının sona 
ermesinin ardından 
usulsüz ve dene
timsiz avlanma 
sonrasında balık 
nesillerinin tüken
memesi ve devam
lılığının sağlanması 
amacıyla denetim
lere hız verildi. 
Büyükşehir 
F üyesi Hal 
Şube Tlüdürlüğü ile 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri, 
Su Ürünleri Hali ve 
Mezat Satış yer
lerinde denetim 

yaptı. Sabaha karşı 
yapılan denetim
lerde “1380 sayılı 
Su Ürünleri 
Kanununun boy ve 
ağırlık” ile ilgili 
maddesine aykırı 
tutulan 19 kasa 
lüfer balığına el 
konuldu. İlgili 
madde gereği boyu 
20 santimetrenin 
altındaki lüferlerin 
tutulmasına yasak 
getirilirken, stan
dartların altında 
olduğu belirlenen 
19 kasa lüfer huzur 
evine gönderildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kaynak 
Geliştirme ve İşti
rakler Dairesi 
Başkanı Gülsüm 
Anafarta, bu tür 
denetimlerin 
artarak süreceğini 
belirtirken, stan
dartların altında 
olmasına rağmen 
yakaladıkları lüfer
leri satış için Su 
Ürünleri Haline 
getiren balıkçılara 
ise İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nce 
yasal işlem yapıldı.
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
öğrencileri huzureuini ziyaret etti
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu. 3 Kasım 
2011 tarihinde 
öğrencilere toplum
sal yardımlaşma 
ruhunu kazandırmak 
ve huzurevi sakin
lerinin bayramım 
kutlamak amacıyla, 
Sosyal Bilgiler 
öğretmeni Ebru 
Erdamar, Rehber 
Öğretmen Çiğdem 
Tekkeşin, Sınıf 
Öğretmeni İ. Figen 
kalın ve Müdür 
Yardımcısı Erkan 
Kıyak ile 40 kişilik 
öğrenci grubu Ali 
Osma;' Sönmez 
Huzurevini ziyaret 
ettiler 
Beraberinde 
getirdikleri hediye 
ve çiçekleri huzurevi 
sakinlerine sunan 
öğrencilerin ziyareti 
yaşlılarımız ve 
huzur evi personeli 
tarafından ilgiyle 
karşılandı.
Alı Osman Sönmez 
Huzurevi Müdürü 
Rafet Çimen ziyaret
ten dolayı mem
nuniyetlerini belir
tirken, “Huzurevine 
en çok ziyaretçi 
yaşlılar haftasında

Marmaraıla hava Mıliliöi önlenecet
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesin
deki Marmara Temiz 
Hava Merkezi Müdür 
lüğünce Marmara 
Bölgesi nde toplam 
39 Hava Kalitesi 
İzleme İstasyonu 
kurulacak. Hava 
kalitesi 11 ile kurula
cak istasyonlarla 
Avrupa standartları
na çıkartılacak.
Marmara Temiz Hava 
Merkezi Müdürü Ali 
Deniz, ulusal ve 
uluslararası bir çok 
araştırmanın; hava

ve bayramlarda 
geliyor. Ancak 
burası 24 saat açık 
ve onların size 
ihtiyacı var. Sağlımı 
zın kıymetini bile

kalitesinin insan 
sağlığı üzerinde 
çok önemli bir 
etkiye sahip 
olduğunu göster
diğini söyledi. 
Yaşam süresinin kı 
salması, yaşam kali 
tesinin düşmesi ve 
sağlık harcamala 
rının artmasına ne 
den olan birçok akut 
ve kronik akciğer 
rahatsızlığının teme 
linde olumsuz hava 
koşullarının yattığını 
belirten Deniz, Temiz 
Hava Politikalarınım 

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu’ndan 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 

almış olduğum mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
SEMİH UÇGUN

lim” şeklinde 
konuştu. Bayram 
kutlaması ve soh
betlerin ardından 
öğrenciler ve öğret
menler en kısa 

çıkış noktasını bu 
nedenlerin oluştur
duğunu dile getirdi. 
Deniz, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğı'nın da bu nedenle 
daha kaliteli hava 
için yeni bir proje 
başlattığına işaret 
ederek, proje kap
samında öncelikli 
olarak Marmara Böl 
gesi'nde toplam 39 
adet Hava Kalitesi 
İzleme İstas yonu 
kurulacağını bildirdi. 
Hava Kalitesi İzleme 
İstasyonlarının, 

zamanda yeniden 
bir araya gelme 
sözü vererek buruk 
bir mutluluk ile 
huzurevinden 
ayrıldı.

İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Bilecik, Balıkesir, 
Çanakkale, Yalova, 
Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli'nde 
kurulacağını 
kaydeden Deniz, 
istasyonların, 
hava kalitesinin 
mevcut durumunu 
daha iyi tayin 
etmek, gerekli 
önlemleri almak ve 
gelişmeleri 
kaydetmek adına 
ön koşul olduğunu 
anlattı.

' W rejimi’’ 
kmıulıı seminer

Eğitim Bir-Sen 
Gemlik temsilci 
liğinin hazırladığı 
“vesayet rejimi” 
konulu bil
gilendirme toplan
tısı eski milletvekili 
Ramazan Yenidede 
ve Eğitim Bir-Sen 
Şube Başkanı 
Numan Şeker’in 
katımılıyla 02-11- 
2011 tarihinde 
sendika binasında 
yapıldı.
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Halil Gemici’nin 
açılış konuşmasın
dan sonra söz alan 
Şube Başkanı 
Numan Şeker, son 
dönem güncel 
konuiarı değer
lendiren bir konuş
ma yaparak vesayet 
rejiminden kurtul
manın en önemli 
adımı sayılan yeni 
Anayasa sürecinin 
altını çizdi. Şeker 
Memur-Sen’in yeni 
Anayasa konusun
da yaptığı çalış
malar hakkında 
bilgi verdiği konuş
masını darbe gün
lerinin artık geride 
kaldığı sivil toplum 
gücüyle vesayet 
rejiminden tama
men kurtulunacağı 
temennisiyle bitirdi. 
Tarih boyunca Hak- 
Batıl mücadelesi 
olduğunu vesayet 
rejimi konuşunun 
da bu tarihsel mü 
cadele ekseninde 
değerlendirilmesi 

gerektiğinin altını 
çizen, eski milletve 
kili Ramazan 
Yenide de ilk insan
dan başlayarak 
vesayet rejiminin 
tarihsel örneklerine 
kısa pasajlar 
halinde değindikten 
sonra cumhuriyet 
dönemine getirdi. 
“Cumhuriyet döne
mindeki vesayet 
rejimini darbelerin 
arkasındaki güç, 
yani derin devlet 
denilen şeyin 
seçilen hükümetleri 
kontrol etmesidir. 
Ülkenin seçilmiş 
hükümetin ötesinde 
bir güç tarafından 
yönetilmesidir. Bu 
gücün ülkenin kilit 
pozisyonlarındaki 
yerini kesinlikle 
bırakmayacağı bu 
gücün tehlikeye 
girmesi durumunda 
da darbelerle devlet 
yapısının yeniden 
tesis edileceği bir 
yapıdadır.” dedi. 
Şimdilerde vesayet 
rejimi ciddi bir 
erozyona uğradı 
ancak bir bitişten 
söz edebilmemiz 
için bu durumun 
hukuken de tescil 
edilmesi gerekmek
tedir. Bunun içinde 
yeni bir anayasaya 
ihtiyaç vardır.
İnşallah bu yeni 
anaya şada çok 
yakın bir zaman da 
yapılır temennisiyle 
konuş masını 
tamamladı.

r TlFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
harcama»

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

Körfez www. çj e m I î k ko rfezg azetes i. co m
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İnsanoğlu niçin 
yazma gereği 
duyar hiç 
duşunduk mü? Bir 
romancı, bir şair, 
bir gazeteci bütün 
sıkıntı ve zorluk
lara karşın yaz
maktan bir türlü 
vazgeçmez. Yazarı, 
yazma sevdasın
dan vazgeçmez 
kılan nedir acaba?

Para kazanmak, 
unlu olmak, adın
dan sıkça söz 
ettirmek, ilgi 
görmek, saygınlık 
kazanmak mı? 
Gerçekten yazı 
yazanlar için bun
ların hiçbiri 
gerekçe değil. 
Elbette ekmek 
parası kazanmak 
için yazanlar da 
var!

Orhan Kemal, 
hayatını yazarak

Neden Yazmak...
kazanmaya çalışan 
yazarların başında 
gelirdi. Bazı eser
lerini para kazan
mak amacıyla 
yazdığını da söyle
mekten geri dur
mazdı. “Beni para 
için yazmak zorun
da bırakanlar utan
sın.” derdi. Bu 
durumda olan 
yazarların alınteri 
ve göz nuruna 
saygı duyuyorum. 
Üzerinde durmak 
istediklerim bunlar 
değil.

Ünlü öykü 
yazarımız Sait 
Faik, yazı yazmak
tan sıkılır, artık 
yazmayacağım 
diye karar verir. Bir 
ilkyaz günüdür, 
sahilde dolaşırken 
denizi, pırıl pırıl 
güneşi, insana 

canlılık veren 
doğadaki güzellik
leri görünce 
dayanamaz. Bir 
tütüncü dükkanına 
koşar kalem ve 
kağıt alır, çakısıyla 
kalemin ucunu 
açar ve yazmaya 
başlar.
“Yazmazsam 
çıldıracaktım.” der. 
Hiçbir beklentisi 
ve çıkarı yoktur, 
verdiği sözü tuta
maz ve yazmaya 
başlar.

Yıllarını eğitime 
vermiş, değerli bir 
öğretmen, yaşadığı 
süre içinde de hep 
üretmiş bir yazar 
İsmet Kür. 90 
yaşını aşmış 
olmasına karşın 
hâlâ yazmaya 
devam ediyor.
Yazma gerekçesini 

de şöyle açıklıyor: 
“Yazmaya erken 

yaşta başlayanlar, 
yazmaktan kolay 
kolay vazgeçemi 
yor. O kadar 
acayip gidiyor ki 
dünya. ...
Kendimi poli
tikadan bir türlü 
alamıyorum. Çok 
sinirli, öfkeli yaz
madan duramaya
cağım bir devre 
geçiriyorum.
Tepeden tırnağa 
özlemediğim hiçbir 
şey yok. Ancak 
öyle bir özlem ki 
bu, içinde her şey
den çok öfke var. 
Eğitimi bu hale 
getiren cahiller, 
aptallar ve kötü 
niyetliler sinir
lendiriyor beni.” 
diyor.

Hani güzel bir 
söz vardır:” 
Sanatçı çağının 
tanığıdır.” İşte bu 
nedenle yazarlar 
da yaşadıkları 
dönemin canlı 
tanıklarıdır. Üç 
maymunu oynaya
mazlar. Yaşadıkları 
topluma ve çağa 
karşı sorumluluk
ları ve görevleri 

vardır. Bu görev
lerini ne pahasına 
olursa olsun yeri 
ne getirmek zorun
dadırlar. İşte bu 
nedenle yazmak 
onlar için vazgeçil 
mez bir tutkudur.

Türk siyasi tari
hinin canlı tanığı 
olan Rasih Nuri 
İleri’ye niçin 
yazma gereği 
duyuyorsun dedik
lerinde bakınız o 
ne diyor: “Aslında 
bir nesil meselesi 
bu. Yazmam 
gereken birçok şey 
var. Belgeleri 
sadece bende olan 
birçok konu var ve 
onları tespit ede
bilecek sadece 
ben varım. Böyle 
olunca yazmak 
gerekiyor. Gerçi 
artık pek kitap 
okunmuyor.” 
demeyi de ihmal 
etmiyor. 
Bildiklerinin, 
yaşadıklarının ve 
sahip olduğu bel
gelerinin yok olup 
gitmesine gönlü 
razı değil.
Kendinden sonraki 
kuşaklara bırak

mak amacıyla yaz
mak istiyor. 
Halkımız okumasa 
da...
Yıllar önce değer

li Hocamız Behçet 
Necatigil derste 
tahtaya bir şiir 
yazmıştı. Biz 
öğrenciler bir şey 
anladığımız için 
Hocamızı eleştir
miştik. Biz 
anlamıyorsak halk 
da anlamaz. Siz 
kimin için yazıyor
sunuz, diye. 
Hocamızı biraz kır
mıştık anlaşılan. 
Bir süre sustu, 
sonra:” Ben sizin 
için yazmıyorum, 
halk için de yazmı 
yorum?’ “İsteyen 
okur benim yazdık
larımı.” demişti.
Türkiye’nin 

nüfusu 74 milyon, 
okuyan insan 
sayımız alabildiği 
ne az; fakat yazar 
larımızın yazmak 
için mutlaka bir 
gerekçeleri olacak
tır. Bu durum 
vatandaşların da 
okumak için bir 
gerekçeleri olun
caya dek devam 
edecektir.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Mamra MUt Mı Mm MMm M ile Miti
Marmara Bölge 
Kupası Yelken 
Yarışları tamam
landı. Türkiye Yelken 
Federasyonu faaliyet 
programında bulu
nan bölge kupası 
üçüncü ayak yelken 
yarışları 10-13 Kasım 
2011 tarihleri arasın
da Tekirdağ Yelken 
İhtisas Kulübü’nün 
ev sahipliğinde 
Tekirdağ sahil 
parkurunda yapıldı. 
Serinin sonuçları 
yapılan 5 yarış 
üzerinden alındı. 
Soğuk Hava şartları 
ve yağmura rağmen 
5 bölgeden 40 opti
mist, 14 Laser 4.7, 7 
Laser Radial sporcu
nun katıldığı yarışlar 
da sporcular yarışlar 
da üstün gayret ve

performans göste 
rerek sonuçlara 
ulaştı. Üçüncü gün 
rüzgarın sertliği ve 
sıcaklığın çok düş 
meşinden dolayı 
yarışlar yapılamadı. 
Gemlik Yelken 
Kulübü üç sporcu ile 
katıldığı yarışmalar
da toplam beş ödül 
aldı Hürcan Büberci 
ve Enes Topkaç 
aldıkları derecelerin 

yanında 13 Kasım 
Tekirdağ’ın Kurtulu 
şu özel ödülünü de 
alarak toplamda beş 
madalya ile Gemlik’e 
döndüler. 5 Kulübün 
katıldığı yarışmalar
da Antrenör Timur 
Arabalı nezaretinde 
sporcularımız 
Hürcan Büberci, 
Enes Topkaç, ve 
Tuğba Öksüz üçlüsü 
güçlü rakipleri ve 

soğuk hava ile 
mücadele ettiler. 
Yarışmalarda derece 
ye giren sporculara 
ödülleri Tekirdağ 
Vali Yardımcısı Zeki 
Kaya, Türkiye Yelken 
Federasyonu MHK 
üyesi Serap Cöbek, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Sinan 
Çetiz, Gençlik Spor 
İl Müdürü Ali Osman 
Tathsu, Yelken Kulu 

bü Başkanı Kasım 
Uzel, Yelken İl 
Temsilcisi Birol Uzel, 
Yarımca Yelken Kulu 
bü Başkan Yardım 
cısı Fikret Tarım 
tarafından verildi. 
Sporcularımızın 
aldıkları dereceleri 
Bölge Kupası 2. 
Ayak Genel 
Kalasman Ödülleri : 
Hürcan Büberci 
Optimist Genel İkin

cisi Enes Topkaç 
Laser 4.7 Junior 
İkincisi Tuğba Öksüz 
Laser 4.7 Kızlar 
İkincisi 13 Kasım 
Tekirdağ’ın Kurtulu 
şu Özel Ödülleri 
Hürcan Büberci 
Optimist İkincisi 
Enes Topkaç Laser 
4.7 üçüncüsü 
Sporcularımız 
bir yıllık sezonu bu 
yarışla tamamladılar 
Bölge şampiyon
alarında derece 
yapan sporcularımız 
Aralık ayında 
İstanbul Olimpiyat 
evinde yapılacak 
törenle Türkiye 
Yelken Federasyonu 
tarafından 
Bölgenin başarılı 
sporcusu ödüllerini 
alacaklar.

Belediyespor:59 Bursa Basket Spor Kuliihü: 43
Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Y'ldız Erkekler 
Basketbol Takımı 
sahasında ağırladığı 
Bursa Basket Spor 
Kulübü’nü güzel bir 
oyunla 59-43 mağlup 
etti. Maça iyi 
başlayan 
Belediyespor ilk 
periyodu 21-10 önde 
tamamladı. İkinci 
periyotta savunma 
hataları yapan takım 
Bursa Basket’in 
sayılarına engel ola
madı ve fark üç 
sayıya kadar düştü. 
İlk yarıyı 27-22 önde 
tamamlayan 
Belediyespor oldu. 
Üçüncü periyot ta 
başa baş mücadele 

ile geçti ve skor 
belediyespor 
lehine 38-31 oldu. 
Dördüncü periyotta 
tam saha baskı 
uygulayan 
Belediyespor bunda 
başarılı olunca hızlı 
hücumlarla farkı 
onaltı sayıya kadar 
çıkartarak sahadan 
59-43 ‘lük skorla gal
ibiyetle ayrıldı. 
Maçta Oguzhan 
(3sayı), Serkan 
(2sayı), B.Ergun 
(16sayı), Akın 
(2sayı), Kasım 
A S -nt (2sayı), Yiğit 

î), B. Boz kurt 
(sayı), Erdinç 
(2sayı), Furkan 
(2sayı), Yiğitcan 
(2sayı), Emir (3sayı), 
ile oynadı. 
Basketbol şube 

sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Zevkli ve 
çekişmeli bir 
maçtı. Mücadelemi.’ 
maç sonuna 
kadar sürdüren 
oyuncularımı 
kutluyorum ve hırsı > 
oyunlarını diğer 
maçlarda da 
bekliyorum. Her 
geçen gün daha iyi 
maçlar çıkara
cağımıza inanıyo
rum. Hedef her 
zaman çocuk
larımıza basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir.” dedi. 
Çarşamba akşamı 
Genç takım saat 
20.00 de Çekirge 
Spor Salonu’nda 
İlkem spor ile maç 
yapacak.
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Tapuda büyük kolaylık
.. mmu ııımaııiP'ii'imiM   ı ıır

Dışişleri Bakanlığı 
ile Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle aralarında 
Almanya, İngiltere 
ve Rusya'nın da 
bulunduğu 8 
ülkedeki Türkiye 
büyükelçiliklerinde 
tapu devir işlemleri 
yapılabilecek. 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdür Vekili 
Gökhan Kanal, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 6083 
sayılı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanunun, 
tapu ve kadastro 
işlemlerinin yurt 
dışında da yapıla
bilmesine olanak 
sağladığını söyledi. 
Gayrimenkulün 
bulunduğu yer 
dışında devrinin 
yapılabilmesine

Emekliye Pir sok daha!

imkan sağlayan 
yönetmeliğin 
yayımlanmasının 
ardından Dışişleri 
Bakanlığı ile işbir
liğine gittiklerini 
belirten Kanal, şu 
bilgileri verdi: 
"İşbirliğine 
göre, Genel 
Müdürlüğümüz 
tarafından önerilen 
uzman kişiler, belir
lenen büyükelçilik
lerde 'uzman 
müşavir' olarak 
Görevlendirilecek. 
İlk etapta 
Türkiye'nin 
Almanya, İngiltere, 
Yunanistan, 
Avusturya, İrlanda, 
Hollanda, 
Danimarka ve 
Rusya büyükelçilik
lerinde başlatılacak 
uygulamayla, bu 
ülkelerdeki iki 
yabancı ya da iki 
Türk veya bir Türk 
ile bir yabancı

arasındaki taşın
maz devri kolaylıkla 
yapabilecek.
Yurt dışındaki 
biriyle Türkiye'deki 
biri arasındaki 
devir işlemleri ise 
aynı evraka imza 
gerekliliği 
nedeniyle şu an 
için üzerinde 
çalıştığımız nokta. 
Elektronik imza 
veya başka bir 
çözüm yoluyla bir
likte uygulamanın 
bu ayağı da işlerlik 
kazanacak." 
Ülke seçimlerinde 
yurt dışındaki Türk 
nüfusunun yoğun
luğu ve Türkiye'de 
en çok taşınmaz 
edinen yabancıların 
ülkelerinin dikkate 
alındığını vurgu
layan Kanal, "Yurt 
dışında yaşayan 
vatandaşlarımız ile 
ülkemizde taşın
mazı bulunan 

yabancılar uygula
ma sayesinde tapu 
ve kadastro işlem
lerini Türkiye’ye 
gelmeden kendi 
aralarında 
yapabilecek.
Sadece Almanya'da 
yaşayan 3 milyona 
yakın Türk 
düşünüldüğünde 
uygulama hem 
zaman hem de 
maddi anlamda 
büyük yararlar 
sağlayacak. İlk 
etapta 8 ülkede 
başlayacak 
uygulamanın 
sorunsuz 
işlemesi halinde 
Avrupa'daki diğer 
ülkelerde de bu 
hizmeti vermeyi 
planlıyoruz.
Amacımız 
bürokrasiyi en aza 
indirerek, insanı 
merkeze alan 
hizmeti sunmak" 
diye konuştu.

Kamu 50 hin 
isçi alacak

Hükümetten 
işsizlere yılbaşı 
piyangosu gibi 
müjde geldi. 
Yılbaşına kadar 
toplum yararına 
işlerde çalıştırıl
mak üzere 50 bin 
işçi alınacak. 
Park-bahçe 
düzenlemesi, 
okullarda boya- J 
tamiratı, okul 
ve hastanelerde 
hademe, tamiratçı 
gibi işlerde 
çalıştırılacak 
işçilere 8 ay 
boyunca asgari 
ücret üzerinden 
maaş ödenecek, 
sigortaları yap
tırılacak. 50 bin 
kişi Türkiye İş 
Kurumu'na 
(İŞKUR) kayıtlı 
işsizler arasından 
seçilecek. Öncelik 
bir ailede hiç 

çalışanı olmayana 
verilecek. Başvuru 
yapanların eğitim
leri, mesleki bilgi
leri listelenecek. 
İhtiyaçtan fazla 
başvuru olması 
durumunda bu lis
telerden işe uygun 
olanlar arasından 
seçim yapılacak. 
İsimler noter 
huzurunda kura ile 
belirlenecek. İşçi
lerin ücretleri için 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yak
laşık 350-400 
milyon lira kaynak 
ayrıldı. İş için 
başvuracakların 
öncelikle İŞKUR'a 
kayıtlı olması ve 18 
yaşını doldurmuş 
olması gerekiyor. 
Emekli, dul ve 
yetim, malul aylığı 
alanlar başvuru 
yapamayacak.

Emeklilerin merakla 
beklediği "intibak" 
yasasından düşük 
prim ödeyerek 
emekli olanlar yarar
lanamayacak. 
Çalışma Bakanlığı 
yetkileri, 2000 
öncesinde emekli 
olanlardan özellikle 
düşük prim ödeyen
lerin asgari aylık 
uygulaması ile zaten 
korunduğunu ve 
bunlara yüksek aylık 
ödendiğini belirte 
rek, bu şekilde koru 
nan bu grupların 
aylıklarının daha da 
yükseltil meşinin 
beklenen bir durum 
olmadığını söyledi.

Yetkililer, buna göre 
beklentilerin çok 
yüksek tutulmaması 
gerektiğini ifade 
ederek, ayrıca 
"intibak"ın 2.5 mily
on civarında emek
liyi kapsaması 
nedeniyle maliyet 
açısından verilecek 
zamların da çok 
yüksek olmaya
cağının tahmin 
edildiğini belirtti. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerinden 
edindiği bilgiye 
göre, 2000 
öncesinde düşük 
prim ödeyerek 
emekli olanların

aylıklarının yük
seltilmesi söz 
konusu olmayacak. 
İyileşme, yüksek 
prim ödediği halde 
düşük maaş alan 
emeklileri kapsaya
cak. İntibak konusu 
özellikle SSK 
emeklileri tarafından 
199O’lı yıllardan 
itibaren gündeme 
getirilen bir konu 
olarak karşımıza 
çıkıyor. 1987 yılında 
üst gösterge tablo
larının devreye 
girmesiyle bu tariht
en önce emekli 
olanlar için intibak 
talepleri oluşmuş, 
2000 yılında aylık

bagıama sisteminin 
4447 sayılı Kanunla 
değiştirilmesinden 
sonra özellikle aylık
ların hesaplanması 
ve artırılmasında 
TÜFE ve gelişme 
hızının kullanılması 
nedeniyle 2000 yılın
dan önce emekli 
olanlar refah payın
dan kendilerine de 
pay verilmesini 
istedi. SSK 
mevzuatında aylık 
hesaplama sistem
leri değiştikçe aynı 
çalışma süresi ve 
kazançlara sahip 
oldukları halde farklı 
aylıklar alan emekli 
grupları ortaya çıktı.

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 Kasım 2011 Salı 

TUĞBA ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C. Savcılığı 
C Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 S3
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.
Tamı ^ir*l MiıH

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
C.O AA AAULAŞIM

METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 DELEDİYE

Mer Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık
"7 -»L-. >♦-*

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

İta
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Guven 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

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Tuncay Otogaz 513 16 4s
Bayza Petrol 513 01 03

Gemlik KHrfez
OEILİK’İN İLK gONLOK SİYASİ •AZETISİ I

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4115

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IMUİİIIİİİ
VEIWS SİIHEMASI 

ANADOLU KARTALLAR] 
ll.30-l4.00- 

l6.30-l9.00-2l.l5
SON DIM 5 
12.00-U.15- 

I6.l5-I8.l5-2O.15 
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Seyfettin SEKERSÖZ

lunıor league 
Bursa-2011 

Başlıyor

U-15 ligi 1. gurupta 
mücadele eden 
Kumla Gençlikspor 
takımı ikinci 
galibiyetine imza 
atarak Orhangazi 
Gençlerbirliği’ni 1-0 

yenmeyi başardı. 
Gurubun alt sırala 
rında yer alan ve bu 
sezon ilk kez U-15 
ligine katılan Kumla 
Gençlikspor takımı 
gelecek sezon için 
umut veriyor.
Umurbey sahasında 

oynanan maçta 
rakibini ilk yarının 
33. dakikasında 
Erdoğan’ın 
kaydettiği golle 1-0 
mağlup eden Mavi 
Beyazlı gençler 
moral kazandı. 
Bu sezon adeta 

futbolu öğrenmeye 
çalışan ve tecrübeli 
rakipleriyle müca 
dele eden Kumla 
Gemlikspor’lu ilk 
sezonlarında 
verdikleri 
mücadeleyle göz 
doldurdular.

Türkiye Futbol 
Federasyonu, 
Bursa Amatör 
Spor Kulüpleri 
Federasyonu ve 
Mustafa Gönden 
Professional 
Football 
Academy'nin 
birlikte organize 
ettiği "JUNiOR 
LEAGUE 
Bursa-2011" 
başlıyor.
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, 
Bursasporlu 
futbolcular, 
BASKF Başkanı 
Cemal Vardar,

Mustafa Gönden 
Professional 
Football Academy 
Direktörü 
Mustafa Gönden, 
lige katılacak 
takımların 
yönetici ve 
antrenörleri ile 
çok sayıda spor 
adamının katılacağı 
"JUNİOR LEAGUE 
Bursa-2011" 
fikstür çekimi 
Özel Şahinkaya 
Koleji Konferans 
Salonu'nda 16 
Kasım Çarşamba 
günü saat 
17.30'da gerçek
leştirilecek.

I ‘Gemlik Körfez’ www.gemI ikkorfezgazetesi .com

http://www.gemI


4 YHŞ ÖZERİ RENflüLT'LflRfl 
AVANTAJLI FİYATLAR I
www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiye www.twitteccom/renaultturkey

motrio
Güvenli Çözüm

Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın. 
Jlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.

R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.
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Gülerin "Yürütmeyi 
nurdurma" flavası lıııaün 
İçişleri Bakanlığınca görevinden 
uzaklaştırılan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in Bursa 1. 
İdare Mahkemesi’nde açtığı 
"Yürütmeyi Durdurma Dava 
sı"na bugün bakılacak. Syf5’de

Belediye Meclis toplantısında 2012 yılı bütçesi, Bölge Hastanesi 
plan değişikliği ve Kapalı Pazaryeri konuları kabul edildi 

IiiIiMUnİIn

Gemlik Belediye Meclisi Kasım ayı olağan 2. toplantısında, 2012 
yılı tahmini gelir ve gider bütçesi görüşüldü. 2012 Gemlik
Belediyesi 46 milyon 841 bin 760 lira olarak kabul edildi. Syf4’de

Polisin sağlılı memurunu 
tüymesine sailtal tam
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'nde 
görevli hasta 
bakıcı Feridun 
Ay'ın, çocuğunu 
muayeneye getiren 
bir polis memuru 
tarafından 
dövüldüğü iddia 
sına Sağlık-Sen 
üyesi memurlar 
hastane önünde

düzenledikleri 
toplantı ile

tepki gösterdi.
Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kad rig u I e r@ h ot m a i I .com

Güne Bakış
Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği, Ercişli avcılara uyku tulumu, kaban ve çizme gönderdi.

MiMıte iıft M alili
2012 bütçesi 46 milyon lira

Dün Gemlik Belediye Meclisi’nde 
önemli kararlar alındı.

Öncelikle 2012 yılı tahmini gelir gider 
bütçesi okundu.

Tahmini bütçe 46 milyon 841 bin 760 
lira olarak kabul edildi.

Her bütçe görüşmesinde olduğu gibi 
bütçeyi sunan yönetim, bütçenin 
gerçekçi verilere dayanılarak hazır
landığını söyler, ancak uygulamaya geç 
tiklerinde hiç ilgisi olmayan bir bütçe 
gerçekleşir.

Bu nedenle, 2012 Belediye Bütçesi 
geçen yılki tahmini bütçeden 4 milyon 
lira eksik olarak hazırlanmış. Dev. 4’de

Van Erciş'te 
meydana gelen 
deprem felaketinin 
yaralarının sarıl
masına devam 
ederken, Gemlik 
Merkez Avcılık ve 
Atıcılık Kulübü 
Derneği, Erciş 
Avcılık ve 
Atıcılık Derneği’ne 
malzeme 
yardımı yaptı. 
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
Kulübü Derneği 
Başkanı İsmail 
Hakkı Dursun, 

gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Erciş Avcılık ve 
Atıcılık Derneği 
Başkam’nın 
Gemlik’te yüksek 
okulda öğrenim 
gören kızı 
nedeniyle tanıştık
larını, depremden 
sonra kendisine 
‘geçmiş olsun’ 
diye telefon etli
lerini söyledi. 
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
Kulübü Derneği 
olarak deprem 

felaketinden sonra 
Erciş Avcılık ve 
Atıcılık Derneği’ne 
-15 dereceye daya 
nıklı uyku tulum
ları, kışlık kaban
lar, çok sayıda 
çizme gibi koruma 
malzem elerinin 
gönderildiği 
bildirildi.
Yardımların 
Erciş’e ulaştığını 
söyleyen Gemlik 
Merkez Avcılık ve 
Atıcılık Kulübü 
Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı

Dursun, 
"Dernek Başkanı 
arkadaşımız 
gönderilen 
malzemelerin 
tam zamanında 
geldiğini ve 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldığını 
belirterek bize 
teşekkür ettiler’’ 
dedi.
Gemlik Merkez 
Avcılık ve Atıcılık 
Kulübü Derneği, 
Erciş’e bin liralık 
yardım malzemesi 
gönderdi.

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiye
http://www.twitteccom/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’ten yükselen ses...
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik örgütü iyi 

işler yapıyor. Kadın ve Gençlik Kolları Van 
ve Erciş’te yaşanan depremde zarar gören 
yurttaşlarımıza omuz vermişler.

Organize bir biçimde yardım topluyorlar.
Gemlik’in seçilmiş Belediye Başkanı Fatih 

Mehmet Güler, seçilmiş Belediye Başkan 
Vekili Necdet Ersoy ve meclis üyeleri ilçe 
örgütü ile birlikte Gemlik’in geleceği için 
sürekli proje üretiyorlar.

Yılmadan, yorulmadan ve hukukun üstün
lüğüne olan inançlarını kararlılıkla koru
yarak...

Istanbul-izmir Otoyolu
Ardından da;
İstanbul ve İzmir’i birbirine daha da yakın

laştıracak olan otoyol projesine ilişkin 
düşüncelerini açıkladılar.

Mevcut projeye Gemlikliler adına itirazları 
var Ch p’’ m erin...

Öncelikle projeyi verimli bulmuyorlar.
Gemlik ve Umurbey arasında “duvar” öre

ceğini öne sürüyorlar.
Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan 

zeytin üretimine darbe vuracağını belirtiyor 
lan Ekonomik olmadığının ısrarla altını 
çiziyorlar.

Söylemlerini verilerle de destekliyorlar.
İstanbul- İzmir Otobanının 17 knrrsi 

Gemlik ilçesi sınırlarından geçmektedir.
Şayet mevcut proje gerçekleşirse;
Umurbey Yerleşim Alanı ile Gemlik ilçesi 

arasında olan bağlantı kopacak...
Bölgede bulunan en verimli zeytin 

ağaçlarının olduğu alan otoban nedeniyle 
tahrip edilecek ve yaklaşık 130.000 ağaç 
kesilecektir.

Hisar Mah, Gemlik ilçesinin Gelişme 
Konut Alanı Bölgesi’dır. Ancak otoban 
nedeniyle bu alan hem görüntü hem de 
çevre kirliliğine maruz kalacaktır.

Güzergahta bulunan parsellerin 
neredeyse tamamının özel mülkiyet olması 
nedeniyle kamulaştırma maliyetleri çok 
yüksek çıkacaktır...

Eğer Büyükşehir Belediyesi Planlarına da 
işlenmiş olan, İstanbul aksında Karsak 
Karakolu diye anılan bölgeden başlayıp 
Adliye Köyü ile Umurbey arasındaki vadi
den geçerek Bursa aksında Engürücük 
Köyü’nün çıkışına denk gelen alternatif 
proje gerçekleşirse;

Umurbey Yerleşim Alanı ile Gemlik ilçesi 
arasında bağlantı kopmayacak...

Bölgede bulunan en verimli zeytin 
ağaçlarının olduğu alan korunacak...

Alternatif otoban güzergâhında ise yüzde 
70 daha az zeytin ağacı kesilecektir.

Bulunan parsellerin yarısından fazlası 
hazine arazilerinden oluştuğundan dolayı, 
kamulaştırma bedeli düşük olacaktır...

Alternatif Otoban güzergâhında, 
Engürücük Kavşağı ve Cihatîı Köyü arası 
uzaklığı yaklaşık 8 km’dir. Bu da hem ener
ji, hem çevre, hem de maliyet konusunda 
kazanç demektir...

Fazladan yapılacak 3 km yoldan günde 
ortalama 26500 araç geçtiği varsayıldığında 
verilecek kayıpları da hesaplamışlar...

İlginç verilere ulaşmışlar;
Öncelikle 3 km’lik fazlalık 80 bin km yola 

karşılık geliyor .
Ve o seksen bin km’lik yol Bursa-Ankara 

arasında 53 kez, Bursa-Londra arasında 28 
kez gidip gelmek demek.

Bir de dünyanın etrafında 2 tur atmakla 
eşdeğer.

“3 km canım rfe olacak” deyip de geçiştir
ilemeyecek kadar önemli bu saptamalar...

Sonuç olarak İstanbul ve İzmir’i birbirine 
yakınlaştıracak olan otoyol önemli projedir 
ve yapılması gereklidir..

Ancak bu güzergah oluşturulurken hem 
çevresel etkilerinin en az olacak şekilde, 
hem de maliyeti en aza indirgeyecek şek
ilde düşünülmesi gerekmektedir...

Devlet ricalinden beklenen en önemli yak
laşım ise;

Ötoban güzergâhı oluşturulurken halkın 
demokratik tercihiyle belirlediği yerel yöne
timlerin ve halkın görüşlerinin dikkate alın
ması... (31 Ekim 2011)

Cam Süsleme Kursu başladı
21 bayan kursiyer ile başlayan Cam Süsleme Kursu, 

40 saat sürecek. Kursa katılanlara sonunda belge verilecek.
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı “Cam 
Süsleme” kursu 
başladı.
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
hizmet binasında 
açılan kursa 21 
bayan katıldı. 
Haftada 5 gün, 
günde 8 saatten 
40 saat verilecek 
olan cam üzerine 
süs işleme kursun
da kurs öğretmeni 
Turan Yeşilyurt, ilk 
günlerde kursiyer
lere motif çizim ve 
boyama derslerinin 
verildiğini söyledi. 
Çizim çalışmaları
na ağırlık verildiği
ni söyleyen 
Yeşilyurt, “Cam 
süslemenin teme 
linde çizim vardır. 
Sağlam çizim 
ardından uygu
lanacak motiflerin 
bilgisayar ortamın
da boyanması 
sonrası aktarma 
baskı yöntemi ile 
işlenecek motif 
cam üzerine 
geçirilir. Daha 
sonra ise sırla 
kaplama işlemi ile 
cam süsleme 
tamamlanır.” dedi.

BAYANLAR İLGİ 
GÖSTERİYOR 
Cam süsleme

kurslarına erkek
lerden çok bayan
ların ilgi göster
diğini söyleyen 
ilgililer, süslenen 
cam metaların 
evlerde süs 
eşyası olarak da 
kullanıldığından 
bayanların kursa 
daha çok ilgi duy
duklarını belirttiler.

Bayanların ev iş 
lerinden kalan za 
inanlarının da çok 
olduğuna dikkat 
çekilirken, son 
kursa da erkek 
katılmadı. 
Öte yandan, 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından ilk

kez yaptırılacak 
olan Avrupa Dil 
Sertifikası 
Sınavlan’nın 
Aralık ayının ilk 
haftasında 
Gemlik’te yapıla
cağı belirtilirken, 
bu sınavların 
Almanca olacağı 
ve 8 kişinin katıla 
cağı öğrenildi.

üıgtlliler Meclisi, engelleri'lıalılıracalı
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde başarılı 
çalışmalara imza 
atan Engelliler Mec 
lisi, engelli vatan
daşların yararına 
yönelik çalışmalar 
gerçekleştirmeye 
devam ediyor. 
Bursa’daki engelli 
vatandaşların 
sosyal hayatta 
daha fazla yer ala
bilmeleri için çalış
malarını sürdüren 
Engelliler Meclisi, 
üyelerinin kişisel 
gelişimlerine de

katkı sunuyor. 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde gerçek
leştirilen etkinlik
lerde ‘Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Engelliler Şube

Müd üğü’ ve 
‘Mesle Eğitimde 
Gönüllülük Eğitim 
Hareketi’ konuların
da engellilere bilgi 
verildi. Büyükşehir 
Belediyesi 
Engelliler Şube

Müdürü Ümit 
Korkmaz, şube 
müdürlüğünün 
işleyişi ve idari 
yapısıyla ilgili 
bilgi verdi.
Engelliler Şube 
Müdürlüğü’nün 
çok kısa bir süre 
önce çalışmalarına 
başladığını 
söyleyen Korkmaz, 
kısa sürede engelli 
vatandaşların 
yararına 
faaliyetlerde 
başarılı olduklarını 
belirtti. —
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hanlısı komşuları Mirine düşürdü YazıYORUM
Bursa'da. aynı 
binada oturan iki 
komşu su sızıntısı 
yüzünden kavga etti, 
t dinilen bilgiye 

merkez
Yıidırım ilçesi 
Yiğitler Mahallesi

Babaaifesiılı ilaclami iciii zehirleııi
Bursa'da 
2 yaşındaki çocuk, 
babaannesine ait 
ilaçları içince 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

mkollü şahısların sakası hastane Je Bitil
Bursa'da, alkol 
aldıktan sonra 
bıçakla şakalaş 
maya başlayan iki 
arkadaştan biri 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Doğanbey 
Mahallesi

Miirekken içen çotulı hastanelik oldu
Bursa'da, mürekkep 
içen 4 yaşındaki 
bir kız çocuğu 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez

II II

Sails sanman niıatlııa alıniı 3,82 ııımil alitlii cıkiı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde Engin 
Bayır'ın (37) içtiği 
sahte şarap yüzün
den hastanede teda 
viye alınmasının ar 
dından, İnegöl Polisi 
sahte şarap yapmak 
la suçlanan Necdet 
Şen'i (36) gözaltına 
aldı. Evinde bir tona 
yakın sahte şarap 
bulunan ve aşırı 
alkollü olan Şen'in 
ifadesi ayılması bek
lendiği için sabah 
alınabildi. 3.62 pro 
mil alkollü olduğu 
tespit edilen Şen, bu 
içkileri satmak için 
değil, içmek için

Yavuz Caddesi 
üzerinde bir 
apartmanda oturan 
Ömer H. ile Göksel 
D., mutfaktaki su 
sızıntısı yüzünden 
tartışmaya 
başladı.

Nilüfer ilçesi Kültür 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Nagihan Ş. ve 
Fetullah Ş.'nin 
2 yaşındaki ç 
ocukları A.Ş.,

Haşim Işcan Elinde bıçak bulu gelen polis tarafın
Caddesi üzerinde nan Murat Z. dan gözaltına
meydana geldi. arkadaşına şaka alındı. Ambulansla
İddiaya göre, bir yapmak istedi. Bursa Devlet
bara giderek Elindeki bıçağı Hastanesi'ne
eğlenen Recep Y. arkadaşı Recep kaldırılan Recep
ve Murat Z, daha Y.'nin karnına Y.'nin hayati
sonra evlerine batıran Murat Z. tehlikesinin bulun
gitmek istedi. olay yerine duğu öğrenildi

Osmangazi ilçesi 
Koğukçınar Mahalle 
si Elmalı Sokak'ta 
meydana geldi.
Sabri Y.'nin 4 yaşın
daki kızı B.Y, babası 

yaptığını, kendisinin 
de her gün 3 litre şa 
rap tükettiğini söyle
di. İnegöl Akhisar 
Mahallesi'nde oturan 
ve akşam ziyaretine 
gelen yakınları 
tarafından evinde 
baygın bulunan 
Engin Bayır, kaldırıl 
dığı İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Yapılan 
incelemede Bayır'ın 
içtiği sahte şaraptan 
zehirlendiği ortaya 
çıktı. Bunun üzerine 
polis bir süredir ta 
kibe aldığı Necdet 
Şen'i gözaltına 
alındı. 158'nci

İki komşu arasındaki 
münakaşa kavgaya 
dönüştü.
Komşular, binadaki 
vatandaşlar tarafın
dan güçlükle ayrıldı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri de 

babaannesine ait 
ilaçları içti. İlaçların 
etkisiyle zehirlendiği 
anlaşılan çocuk, 
Dörtçelik Çocuk 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 

nı telefonla arayarak 
mürekkep içtiğini 
söyledi. Hemen eve 
giden baba, kızını 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü.

Sokak'ta oturan 
Necdet Şen'in evin
de yapılan aramada 
Bodrum katında var
illerin içersinde 
satışa hazır bir ton 
kaçak üretilmiş 
şarap ve çok sayıda 
boş şişe ve dama 
cana ele geçirildi. 
Gözaltına alınan ve 
3.62 promil alkollü 
olduğu tespit edilen 
Necdet Şen'in ifade
si ayılması bek
lendiği için sabah 
alınabildi. Şarabı 
üzüm ve elmadan 
yaptığını, hiç bir 
katkı maddesi koy
madığını söyleyen 

kavgaya müdahale 
etti. Bir binlerinden 
şikayetçi olan 
iki komşu 
Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi 
Amirliği'ne 
götürüldü.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Kötü bir gece....

alındı.
Tedaviye alınan 
2 yaşındaki 

çocuğun midesinde 
yetişkin ilacı 
bulunduğu 
öğrenildi

Zehirlendiği 
anlaşılan kızın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu ve tedavi 
nin ardından tabur
cu edildiği öğrenildi

Necdet Şen, "Ben 
Bulgaris tan'dan 
1992 yılında 
Bursa'ya gelip yer
leştim. Şarap yap
masını çok iyi 
biliyorum. Bunlar 
dan her gün üç 
litre içiyorum. 
Normalde 
şarapların 40 gün 
dinlendirilmesi 
gerekiyor. Arkada 
şım Engin Bayır ise 
22 gün önce yap
tığım içkiden istedi. 
Verdiğim şarap 
karşılığı ondan para 
almadım. Zehirlen 
meşine üzüldüm" 
dedi.

Hırvatlarla kendi sahamızda play-off 
oynarken, üst üste yediğimiz gollerle 
oturduğum koltukta daha da 
küçülürken, artık övünebileceğimiz 
veya bize gurur yaşatacağına 
inandığımız bir milli takımımız 
olmadığı gerçeğini fark ettim. 
Üzüldüm...
Aslında bu da geç kalmış bir 

teşhiz...(Tanı)
Hayallerimiz ve hamasetimiz bizi bir 

yerlere taşıyordu ama artık sahada bir 
şeyler kanıtlamak isteyen bir oyuncu 
grubumuz yok.

Bu acı bir gerçek...
Daha iyi takımlara gitmek, daha yük

sek paralar kazanmak veya kariyer 
hesapları içinde her renge uyan, 
nerde dersen oynarım, paradan haber 
ver diyen bir grup, gösteri meraklısı 
ülkem adına zavallılar ...
Kendileri de olduklarını, değerlerini, 

ne olmaları gerektiğini bilmiyorlar..
Verilen aşırı paralar gözlerini kör 

etmiş, izanlarını küçültmüş yalnız ara
balarını büyültmüş..
Çünkü çevremizdeki her gençte 

görebileceğimiz, "birlikte" bir yerlere 
gelmek yerine, Kendi başlarına büyü
menin peşindeler.

Her şey, her şan, her fayda bir tek 
onların olsun istiyorlar.

Milli Takım'ın anlamını sadece aynı 
milletin vatandaşı olmak olarak 
algılıyorlar.

Onları bir bütünün parçası oldukları
na, sorumluluklarına ikna edecek 
süreci de yaşamadılar.
Türkiye'de var olanı bile koruya

mayan Hiddink gibi bir yaşlı model ile 
bütün bunları değiştirmemiz de zaten 
mümkün değildi..
Hiddink'i istifaya davet edenler, iki 

iki gole izin veren böyle iki bek ile, 
veya yanından geçen santrafora bile 
bakamayan tandem, adam eksilte- 
meyen forvetler, topa gitmek yerine 
rakibin arkasına saklanan orta 
sahalar ile nasıl bir başarı elde 
edilebilir, düşünmeliler.

Düşünün, kart cezalısı durumuna 
düşen oyuncularımız için "oyna
madıklarında ne yapacağız" bile 
diyemiyoruz.

Eğer en iyileri bu sahaya çıkanlar 
ise, Futbol federasyonu, Türk 
Futbolu'nun kapısına, “cenaze var “ 
veya "tadilat nedeniyle kapalı" yaz
malı, bu zavallı ekib için özür dileme
lidir..

"Ülke insanına verdiği rahatsızlık 
nedeniyle”..

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

__ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
____________ Tel : (0.224) S1 3 96 83 Fax : SI 3 35 95
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Güne Bakış
Belediye Meclis toplantısında 2012 yıh bütçesi, Bölge Hastanesi 

plan değişikliği ve kapalı Pazar yeri konuları kabul edildi

ZUlbılı hiiiçesi ifi milyon 811 liraKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

2012 bütçesi 46 milyon lira...
10 yıl ilçemizde Belediye Başkanlığı yapan 

Mehmet Turgut döneminde son yıl hariç hazır 
lanan tüm tahmini bütçeler, yüzde 50 oranın
da gerçekleşmiş.

Daha düşük olduğu yıllar da olmuş.
Ama son yıllar, yüksek gerçekleşmiş.
Nedeni ise, o yıl yerel seçimler yapılmış.
Fatih Mehmet Güler dönemindeki tahmini 

bütçede, kabul edilen rakkamların çok altla 
rında kalmış.

Bu nedenle, bu yıl hazırlanan 2012 yılı büt 
çesinde kısıtlama yapılmış.

Dünkü Meclis toplantısında, Meclise su 
nulan önergelerle iki yeni komisyon kuruldu.

Ayrıca, II Sağlık Müdürlüğü’nün istemi 
olan Bölge Hastanesi konusunda, daha önce 
yapılan Meclis toplantısında alınan karar 
gereği, 25 dönümden büyük bir alan 1/1000 
ölçekli imar planlarına "Sağlık Alanı" olarak 
işlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Lisesi’nin karşısındaki boş arsa 
ların bir bölümüne, Kapalı Pazar Yeri kurul
ması ve sağlık ile eğitim alanlarının yapılması 
plan değişikliği gerçekleştirildi.

Fatih Güler yönetimi, kapalı pazar yerini, 
Orhangazi Caddesi’ndeki, Marmarabirlik’e ait 
kullanılmayan Depoların bulunduğu merkezi 
bir alanda yapılmasını istivordu.

Bugünkü yönetim ise, Kapalı Pazar yerini 
merkezden daha uzak bir noktaya çekti.

Bu bölgede bir Özel hastane için de yeşil 
ışık yakılırken, eğitim alanlarının da ayrılma 
sı, çevredeki okullarla bir bütünlük sağlaya
cak.

GEMLİKSPOR’UN BELEDİYE
İLE ORTAK SORUMLULUK PROJESİ
Belediye Meclisi notlarını okurken, CHP’li 

meclis üyesi ve Gemlik Belediyespor 
Başkanı Mahir Gencer’in konuşması takıldı 
gözüme.

Kasım ayı Meclis toplantısında Gencer, 
Meclise sunduğu önerge ile Gemlik’te yüzme 
sporu yapamayan yoksul çocukların da yüz 
me sporundan yararlanmaları için Gemlik 
Belediyesi ile ortak bir proje yapılmasını 
önermişti.

Önerge, diğer önergeler gibi komisyonla 
ra havale edildi.

Nedense komisyon bu önergeyi ele alıp 
Meclise getirmedi.

Bu nedenle Gencer de söz alarak, yapmak 
istedikleri proje ile ilgili meclise bilgi vermiş.

Projedeki amaç, ilköğretim çağındaki sos 
yo ekonomik durumları düşük 600,1-2-3. 
sınıf öğrenciye, yüzme fırsatı sağlamak.

Bu öğrencilere çanta, malzeme ve ulaşım 
imkanı yaratmak.

Gerçekten iyi düşünülmüş, önemli bir kitle 
ye yüzme sporuna kavuşturacak bir proje.

Projenin maliyeti 175 bin Hra gibi bir mik
tar.

Belediyenin projeye katkısı, maddi imkan 
sağlamak olacak.

Ekonomik durumu bozuk olup, yüzme spo 
ru yapamayan yoksul öğrencilere bu sporu 
sevdirilecek.

Önemli sosyal bir proje.
Gemlik Belediye Medisi’nin bu projeye 

nasıl bakacağını, Aralık ayında göreceğiz.

Oğuz GÜN

Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
olağan 2. toplan
tısında, 2012 yılı tah
mini gelir ve gider 
bütçesi görüşüldü. 
2012 Gemlik 
Belediyesi 46 mil 
yon 841 bin 760 lira 
olarak kabul edildi. 
4 eksik üye ile 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde, Doğal 
Afetler ve Kentsel 
Dönüşüm 
Komisyonu ile 
Tarım, Balıkçılık ve 
Turizm komisyonları 
da oluşturulurken, 
Bölge Hastanesi ve 
Kapalı Pazar yeri 
yapımı da revizyon 
imar planlarına 
işlenmesi kabul 
edildi.
Mecliste öneri 
mahiyetindeki 
konuşmaların dışın
da tartışma yaşan
mazken, biri hariç 
tüm maddeler oy 
birliğiyle kabul 
gördü.

BÖLGE HASTANESİ 
ALANI BÜYÜTÜLDÜ 
Bölge Hastanesinin 
yeri, sağlık alanı ola 
rak 1/1000’lik imar 
planına işlenirken, 
Ak Parti grubu kat 
yüksekliğinin reviz 
yon imar planlarının 
1/5000’lik bölümün 
de Büyükşehir 
Belediyesi ile birlik
te kararlaştırılmasını 
istedi. Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu 
ise MHP grubunun 
desteğini alarak, 
sağlık yönetmeliği 
nin gösterdiği 12 
metre yüksekliğin 
planlarda geçmesini 
istedi.
Oylama sonucu 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin önergesi 
11 oyla kabul 
görürken, Ak Parti 
grubunun önergesi 
Ak Partili Fevzi 
Ayyıldız’ın çekimser 
kalması nedeniyle 
10 oyda kaldı. 
Meclis aynı bölgede 
konut, özel okul, 
eğitim ve TOKİ 
konut alanları yapıl

oluştu.

ması konusunu da 
imar komisyonuna 
gönderdi.
Celal Bayar Anadolu 
Meslek Lisesi 
karşısına yapılması 
planlanan Kapalı 
Pazar alanı meclis
ten oy birliğiyle 
kabul edilirken, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın, 
kamulaştırma prog 
ramına alınması 
önerisi de kabul 
edildi. Kapalı Pazar 
yeri kamulaştırma 
konusu Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’na gönderildi.

KOMİSYON 
ÜYELERİ 
BELİRLENDİ 
Belediye Meclisi, 
Doğal Afetler ve 
Kentsel Dönüşüm 
Komisyonu’na, Ak 
Partili Turan Alkış 
ve Gökay Bilir ile 
CHP’li Binali Derin 
ve Zafer Ülgen’in 
yanı sıra, MHP’li 
Suat Laçinok’u 
seçti.
İhtisas Komisyonu 
gibi çalışacak olan 
üyelerin depremsel, 
doğal afetler ve 
kentsel dönüşüm 
programları konu 
sunda akademik 
çevreler ve sivil 
toplum örgütleri ile 
ortaklaşa çalışıp 
raporlar hazırlaya
cağı ve bunları bele 
diye meclisi ile pay
laşacağı öngörüldü. 
Tarım, Balıkçılık ve 
Turizm Komisyonu 
ise Ak Partili Turan 
Alkış, Gökay Bilir, 
CHP’li Cemil Kurt, 
Yalçın Erdoğan ve 
Zafer Ülgen’den

BÜTÇE 
46 MİLYON LİRA 
2012 yılı tahmini 
gelir ve gider bütçe
si kararnamesi ve 
performans prog 
ramını da okuyup oy 
birliğiyle kabul eden
Belediye Meclisi, 
önce 45 milyon 841 
bin 760 lira olan tah
mini denk bütçe 
gelir ve gider bütçe
si tablosunu, Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne 
1 milyon lira daha 
eklenerek, 46 milyon 
841 bin 760 lira ola 
rak onayladı.
Geçen yıl yaklaşık 
51 milyon lira olan 
tahmini gelir ve gi 
der bütçesindeki 5 
milyon liralık gerile
menin, daha gerçek 
çi bir bütçe yarat
mak adına olduğunu 
savunan Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, gelecek yıl ek 
bütçeler yapılarak 
gereken birimlere 
para aktarılabile
ceğini söyledi.
Bütçe oy birliğiyle 
kabul edildi.
D ” sonra gündem 
dı^j z alan CHP’li 
Meclis üyesi Mahir 
Gencer, Kasım ayı 
ilk toplantısında 
Belediye ile birlikte 
Gemlik Belediye 
spor’un yapmak 

istediği ortak proje 
hakkında meclise 
bilgiler verdi. 
Gencer, projenin 
Belediye Sosyal 
Tesislerindeki 
yüzme havuzundan 
yararlanamayan 600 
yoksul çocuğa yüz 
me fırsatı yarata
cağını, her türlü mal 
zemenin ise bu pro 
je kapsamında 
sağla nacağını 
söyledi.
Gencer, “Bu proje 
yoksul çocuklara da 
yüzme imkanı 
sağlarken, bunlar 
arasında diğer 
yüzmeye gelenler 
ile fırsat eşitliği 
sağlayacak, belki 
de aralarından 
başarılı yüzme 
şampiyonları çıka
caktır. Bu projeye 
Belediye’yi katmak 
tâki amacımız sos 
yal barışın sağlan 
masıdır. Bu proje 
sosyal barış projesi 
olacaktır. Konuya 
siyaset üstü bakıyo 
ruz. Daha sonra da 
Belediye ile yine 
ortak projeler için 
bir fırsattır diyoruz. 
Bu proje aynı zaman 
ada kitle sporuna da 
öncülük edecektir. 
Tüm partilerden 
des tek bekliyoruz. ” 
dedi. Önerge 
komisyonda 
bekliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İçişleri 
Bakanhğı’nca 
görevinden 
uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Bursa 1. 
idare Mahkemesi’ 
nde açtığı “Yürüt 
meyi Durdurma 
Davası”na bugün 
bakılacak.
Başkan Güler, 
Avukatı Özgür 
Aksoy aracılığıyla, 
kendisini görevden 
uzaklaştıran 
İçişleri Bakanlığı’nın 
kararına karşın 
Bursa İdare

Salı Pazarı'oın balı kereviz

Oğuz GÜN
Salı Pazan’nda 
sebzelerin kralı 
kereviz oldu. 
Pazarın en pahalı 
sebzesi kerevizin 
tane fiyatı 2,5 ile 
3,5 lira arasında 
değişiyor.
B vitamini, demir 
ve kireç yönünden 
zengin olan kere
viz; şeker, yüksek 
tansiyon ve roma
tizma hastalıklarına 
da iyi geliyor. 
Uzmanlar, soğuk 
algınlığı çekenlerin 
kereviz ve havuç 
yemesini tavsiye 
ediyor.
Salatası, çorbası, 
zeytinyağlı yemeği 
yapılarak 
tüketilebildiği gibi,

Mahkemesi’ne 
«Yürütmenin

Durdurulması” 
davası açtı.

yemeklere kendine 
özgü bir lezzet de 
katan kereviz, 
içerdiği değerlerle 
alternatif tıpta bir 
çok hastalığın 
tedavisinde de kul
lanılıyor.

TAZE FASULYE 
3 LİRA
Salı Pazan’nda 
diğer ürünlerin 
fiyatları ise; patates 
75 kuruş ile 1 lira, 
pırasa ve havuç 1 
lira, nar, elma, man
dalina, patlıcan 1 
ile 1,5 lira, ıspanak 
2 lira, 2,5 lira, sivri 
biber, muz ve taze 
fasulyenin fiyatı ise 
3 lira civarında.
Pazarcı esnafından 
alınan bilgiye göre 
hava sıcaklığının

düşmesi ve sera 
ürünlerinin pazara 
girmesiyle birlikte 
fiyatlar bir anda 
tavan yapacağı 
öğrenildi.

BALIK FİYATLARI 
DEĞİŞMEDİ"" 
Birkaç haftadır 5 
lira civarında 
satılan hamsi 
balığının fiyatı bu 
haftada değişmedi. 
Tezgahlarda istavrit

Dosya üzerinden 
bakılacak olan dava 
Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde 
bugün saat 10.oo 
görülecek.
Fatih Mehmet 
Güler’in Avukatı 
Özgür Aksoy, 
görevden almanın 
hukuksuzluğu ko 
nusunda savunma 
yapacak. 
Mahkeme daha 
sonra dosya 
üzerindeki belgeleri 
inceleyerek yürüt
meyi durdurma 
kararı veya red 
kararı verecek.

ve levrek 
görülmezken, 20 
santimetreden 
küçük olan çinekop 
ların avlanmasının 
yasak olmasına 
karşın pazarda 10 
liradan satılıyor. 
Uzmanlar, çinekop 
bu hızla avlanmaya 
devam ederse, 
bir yıl içinde 
neslinin tükenme
sine neden ola
cağını belirtiyorlar.

ırsa mcağııı eğitimli 
ısttiarîretecet

Bıçakçılık mesleği 
ile özdeşleşen 
Bursa'da her geçen 
gün kan kaybeden 
ve usta yetişmeyen 
sektör için eğitimle 
çıkış yolu aranıyor. 
Bıçak üretimi için 
Bursa'da Pirge 
Bıçakçılık A.Ş. 
proje hazırladı. 
Almanya ve 
Japonya'dan getire
ceği ustalarla 
mesleğinin incelik
lerinin anlatılacağı 
program için firma, 
meslek liseleri ve 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
destek bekliyor. 
Bursa'da bıçakçılık 
sektörü kalifiye ele
man bulunmaması 
nedeniyle kan 
kaybediyor.
Sektörün önde 
gelen markaların
dan Pirge 
Bıçakçılık A.Ş., 
Avrupa'da birçok 
ülkede ders olarak 
öğretilen sektör 
için, Türkiye'de 
özellikle meslek 
liselerinde öğrenci
lerin uygulamalı 
eğitime tabi tutul
masını istedi. Bu 
derslerin Almanya 
ve Japonya'dan 
getirilecek bıçak 
ustaları tarafından 
verilmesi için proje 
hazırladıklarını 
söyleyen Pirge

K AŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 
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lANA A “SUYUNU BOŞAJi WİR || HARCAMA"

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

Bıçakçılık A.Ş. İş 
Geliştirme 
Yöneticisi Ömer 
Pirge, Bıçakçılık 
sektöründeki geriye 
gidiş bizleri maale
sef endişelendiriy
or. Sorunun birlikte 
ele alınıp giderilme
si gerekiyor. Biz bu 
konuda üzerimize 
düşen görevi yerine 
getirmeye hazırız. 
Öncelikle Almanya 
ve Japonya'dan 
getireceğimiz sek
törün önemli isim
leriyle çalışan
larımıza tesisimizde 
eğitim verdireceğiz. 
Olaya sadece 
kurumsal olarak 
bakmıyoruz.
Sorunun kökünden 
çözümlenmesi için 
proje de hazırladık. 
Bu proje kapsamın
da Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın katkıl 
arıyla bıçakçılığın 
meslek liselerinde 
iki yıl ders olarak 
ve rilmesini içeriy
or. Bursa ve 
Avrupa'da bulunan 
sektörün önemli 
isimleri, okullarda 
öğrencilere en iyi 
bıçağın nasıl yapıla
cağını anlatmalı. 
Bunun geriye 
dönüşü, bıçakçı 
lığımızı tekrar şaha 
kaldıracaktır. Buna 
inanıyorum” diye 
konuştu.

Gemlik Körfez www.gomllkkorfezgazetesi.com
’CTTWfl ABONE OLDUNUZ MU?
BfflHBEUİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gomllkkorfezgazetesi.com
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Mii fcMl hiW ww iih MWlWIljl
Uludağ Üniversitesi 
tarafından düzenle
nen AR-GE Günleri 
akademisyenler ile 
sanayicileri buluş
turdu. 15-16 Kasım 
2011 tarihleri arasın
da düzenlenecek 
programda, farklı 
sektörlerdeki fir
maların AR-GE 
Uzmanları, 
akademisyenlerle 
bir araya gelerek 
fikir alışverişinde 
bulunacak.
Uludağ Üniversitesi 
tarafından ilk defa 
düzenlenen AR-GE 
Günleri, Mete 
Cengiz Kültür 
Merke?i'ndeki açılış 
töreni ile başladı. 
400 proje, sanayici 
ler ile paylaşılacak. 
Üniversite ile sanayi 
arasındaki iş birlik
lerinin şehrin

Meteoroloji’den kar uyarısı
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nün şon 
verilerine iç Anado 
lu, Doğu Anadolu ve 
Doğu Karadeniz'in iç 
kesimlerinde bugün 
karla karışık yağmur 
ve kar yağışı bek
leniyor. Hava 
sıcaklığı mevsim 
normallerinin altında 
sey retmeye devam 
edecek.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nce yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, Akdeniz, İç 
Anadolu, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu, Güneydo 
ğu Anadolu ile 
Kırklareli, Tekirdağ, 
İstanbul, Çanakkale, 
Yalova, Kocaeli, 
Sakarya, Kastamo 
nu, Sinop, Çorum ve 
Bandırma çevreleri 
nin yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle 
yağmur ve sağanak, 
İç Anadolu, Doğu 
Anadolu ile Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Kırklareli, 
Kastamonu, İsparta 
ve Burdur'un yük
seklerinde karla

ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarını 
çözülmesinde 
önemli bir adım 
olduğunu belirten 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 
"Üniversitede 
yürütülen bilimsel 
çalışmaları ve 
yeni fikirleri, sanayi 
ve kamu özel 
sektöre tanıtmayı 
hedefi i yoruz. Fikir 
ve projelerimize 
sizleri ortak etmek 
ve şehrimizin 
ekono mik ve sosyal 
meselelerine katkı 

karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. İç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı görüleceği tah
min ediliyor.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara ve Ege 
Kıyılarında kuvvetli 
(40-60 km/s) olarak 
eseceği tahmin 
ediliyor.
Bazı illerde bugün 
hava durumu ve 
sıcaklık değerleri 
şöyle olacak: 
İstanbul: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
olmak üzere 
Yağmurlu geçecek. 
Rüzgar kuzey ve 
kuzeydoğu yönler
den (Poyraz) 
kuvvetli (40-60 km/s) 

sunmak istiyoruz. 
Bu el havada kalma
malı. İş birlikçilerim
iz üniversiteden 
talep etmeli. Her 
talebe elimizden 
geldiği kadar cevap 
vereceğiz. Üniver
sitemiz şehrin 
gelişimi adına loko
motif görev 
üstleniyor. 2 bin 
akademisyenimiz ve 
50 bine yakın 
öğrencimiz var.
Gelişmiş ülkelerdeki 
bilimsel araştırma 
projelerini ince 
lediğimizde talep
lerin genellikle 

olarak esecek. (12) 
Ankara: Parçalı ve 
çok bulutlu, güney 
ve doğu ilçeleri ile 
akşam saatlerinde il 
geneli yağmur, yük
sekleri karla karışık 
Yağmurlu geçecek. 
Bu sabah ve gece 
saatlerinde buzlan
ma ve don olayının 
görülecek. (5) 
İzmir: Parçalı bulutlu 
geçecek. Rüzgar, 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden kuvvetli 
(40-60 km/s) olarak 
esecek. (14) 
Adana: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
yağmur ve sağanak 
yağışlı (17) 
Antalya: Parçalı ve 
çök bulutlu, aralıklı 
yağmur ve sağanak 
yağışlı (14) 
Samsun: Parçalı ve 
çok bulutlu (10)

dışardan geldiği 
görülüyor. Ama 
ülkemizde bu tam 
tersi. Araştırmacı 
kendi tespit ettiği 
sorunu kendi planla
makta. Bu da bizi 
istediğimiz noktaya 
götüremez. Artık 
ülkemizde 
akademisyenler 
ile paydaşları bir 
araya gelmek 
zorundayız.
Akademisyenler bu 
iş birliğine uzak 
kaldı. Bu bir gerçek. 
Bizi motive etmek 
zorundasınız.
Bilgileri paylaş
malıyız. Her yıl bu 
pastayı daha da 
büyütmeyi hedefti 
yoruz. Birincisi 
gerçekleşen bu 
faaliyetin Bursa için 
faydalı olmasını 
diliyorum" dedi.

Erzurum: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
kar yağışlı geçecek. 
İl genelinde buzlan
ma ve don olayı 
görülecek. (-2) 
Van: Parçalı ve çok 
bulutlu, aralıklı kar 
yağışlı geçecek. İl 
genelinde buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. (3) 
Diyarbakır: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
akşam saatlerine 
kadar Yağmurlu (10) 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre böl
gelerde hava duru
mu şöyle olacak: 
Marmara: Parçalı ve 
çok bulutlu, 
Kırklareli, Tekirdağ, 
İstanbul, Çanakkale, 
Kocaeli, Yalova, 
Sakarya ve Bandır 
ma çevreleri yağışlı 
geçecek. Yağışlar, 
genellikle yağmur, 
akşam saatlerinden 
sonra Kırkiareli'de 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde ola
cak. Rüzgar, kuzey 
ve kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
kuvvetli (40-60 km/s) 
olarak esecek.

Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, 
tartışmalı bir konu 
olan "Vicdani Ret" 
konusunda önemli 
bir açıklama yaptı. 
Vicdani Ret ile ilgili 
bir çalışmalarının 
olduğunu belirten 
Bakan Ergin, 
"Vicdani Ret ile 
ilgili Savunma 
Bakanlığımız bir 
çalışma hazırladı. 
Bu hafta olmasa da 
önümüzdeki hafta 
içinde karar aşa
masına gelinmiş 
olacak. Çok kısa 
süre içinde bunu 
Bakanlar 
Kurulu'nda görüşe
ceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı 
ile Adalet Bakanlığı, 
Türkiye'nin Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi(AİHM) 
ortak stratejisini 
açıkladı. Dışişleri 
Bakanhğı'nda dü 
zenlenen törende 
kameraların karşısı

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Tİ MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

na geçen Dışişleri 
Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ve Ada 
let Bakanı Sadullah 
Ergin, düzenlenen 
ortak protokole 
imza attı. İmza 
töreni sonrasında 
açıklama yapan 
Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, 
Türkiye'nin uluslar 
arası alanda saygın 
bir yer edinmesinin 
hedefleri olduğunu 
belirterek, 
Türkiye'nin AİHM 
dosyalarının 19 bini 
geçtiğini söyledi. 
AİHM'in de reforme 
edilmesi gerektiğini 
daha önce dile 
getirdiklerini 
belirten Bakan 
Davutoğlu, "Bu 
konuda da İzmir'de 
toplantı yaptık, 
birçok toplantılara 
Sayın Adalet 
Bakanımız ile birlik
te toplantılara 
katıldık" diye 
konuştu.

I Gemlilc MCöTfez www. gemlik ko rfezgazetes i . com
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NISiaMMIMlİMlİİM
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'nde 
görevli hastabakıcı 
Feridun Ay'ın, 
çocuğunu muayene 
ye getiren bir polis 
memuru tarafından 
dövüldüğü iddiasına 
Saglık-Sen üyesi 
memurlar hastane 
önünde düzenle 
dikleri toplantı ile 
tepki gösterdi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'ne önceki 
gün 3 yaşındaki kızı 
M.N.G.'yi muayene 
için getiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi'nde 
görevli polis memu
ru R.G., iddiaya göre 
kızının kolundan kan 
alınması sırasında 
iğnenin çıkmasına 
sinirlenerek hasta 
bakıcı Feridun Ay'ı 
dövdü.
Olay sırasında silahı 
çekerek laboratuar
da korkulu dakikalar

yaşanmasına neden 
olduğu iddia edilen 
polis memuru, araya 
giren doktor ve 
hemşireler tarafın
dan sakinleştirildi. 
Önceki gün yaşanan 
bu olaya tepki 
gösteren Memur 
Sen'e bağlı Sağlık- 

Sen üyesi memurlar, 
sağlık çalışanlarının 
halkın sağlığını 
korumak, yaralarını 
sarmak ve acılarını 
dindirmek için gece 
gündüz 24 saat 
çalıştığını belirterek, 
takdir edilmesi saygı 
duyulması 

gerekirken şiddete 
maruz kaldıklarını 
söyledi.

'CAYDIRICI CEZA 
UYGULANSIN' 
SES ve Türk Sağlık 
Sen üyesi 
memurların da 
destek yerdiği 

basın açıklamasında, 
konuşan Sağlık Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Yusuf Bedir, gün 
geçtikçe artan 
şiddet olaylarının 
hastane personelinin 
güvenini ve şevkini 
kırdığını, tüm 
sağlık çalışanlarının 

da bu olaylardan 
olumsuz etkilendiği
ni kaydetti.
Hastane personeline 
yönelik şiddet 
olaylarına caydırıcı 
cezalar uygulan
masını isteyen 
Yusuf Bedir, 
'Sağlıkçılara Şiddet 
Sıfır Tolerans' sem
pozyumu düzen
lediklerini ve Sağlık 
Bakanhğı'mn da bu 
sempozyumda çıkan 
çözüm önerilerine 
destek verdiğini 
hatırlatarak, 
"Sağlıkçılara karşı 
şiddet suçlarındaki 
ceza müeyyideleri 
artırılmalıdır. Sağlık 
kurumlarında güven
lik önlemleri artırıl
malıdır. Sağlık 
çalışanlarına şiddet 
hattı kurulmalıdır. 
Hasta hakları birim
lerinin isimleri hasta 
iletişim merkezi 
olarak değiştiril 
melidir" dedi.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişİk model ve çeşitler
-. cİ7i trm cem ıvno
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Buısa 900 lememzalew misafiı eteei
Van'daki 
depremzedelerden 
1OO'ü bugün 
Bursa'da olacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Van'da meydana 
gelen depremlerin 
ardından barınma 
sıkıntısı çeken ve 
kentten ayrılmak 
isteyen 
depremzedelerin 
geçici olarak diğer 
illerde misafir 
edilmesi talimatının 
ardından Bursa'da 
da 900 depremze- 
denin misafir edile
ceği bildirildi. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Van'dan gelecek 
depremzedelerin 
barınma 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla ilgili 
Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz, kay
makamlar ve 
depremzedelerin

Mac/de ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE RROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

BAYAN ELEMAN 
ABANIYOR

Firmamızda çalışacak 
Ticaret Meslek Lisesi 

mezunu ve ön 
muhasebe bilgisi olan 

deneyimli BAYAN 
ELEMAN Aranıyor

GSM:0 532 464 38 44 
. I .......

DEVREN SATILIK
KÜÇÜK SANAYİ 

SİTESI’NDE ÇALIŞIR 
DURUMDA 

D BLOK’l. .Kİ 
ÇAY OCAĞI 

DEVREN SATILIKTIR

513 72 58 - 513 36 16

ağırlanacağı 
lojmanların bağlı 
olduğu ilgili kurum- 
larının müdürleriyle 
toplantı yaptı.
Van'da art arda 
meydana gelen 
depremlerin 
ardından barınma 
sorunu yaşayan 
11 bin depremze- 
denin bölgeden 
ayrılmak istediğini 
vurgulayan 
Harput, Bursa'da 
900 depremzedenin 
ağırlanması 
için gerekli hazırlık- 
lıkları yaptıklarını 
söyledi.

Harput, depremin 
ardından tüm 
Türkiye'nin 
kenetlendiğini, 
bölgeye yardımların 
adeta yağdığını dile 
getirerek, ancak 
soğuk hava 
nedeniyle barınma 
probleminin ciddi 
sıkıntı oluştur
duğunu belirtti.
Vali Harput, 
"Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatı üzerine bir 
kısım depremzedeyi 
Bursa'da misafir 
edebilmek için 
hemen çalışma

başlattık. 900 
depremzedeyi 
Bursa'daki kamu 
kuruluşlarının 
misafirhanelerinde 
ağırlayacağız. 
Burada misafirle 
rimizin aileleriyle 
birlikte sağlıklı ve 
emniyetli bir 
şekilde konaklaya
bilmeleri için 
gerekli tüm tedbir

ler alındı" dedi.
Bu kapsamda, 
Van'daki depremze 
delerden 
100'ünün bugün 
Bursa'ya ulaşacağı 
bildirildi.

Ista tfte İtsnı tüh 
mmwiiif ■

Türk Kızılayı Genel 
Başkan Başdanış 
manı ve Afete 
Hazırlık ve Deprem 
Eğitim Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Mete Işıkara, 
ilk kez Bursa'da bir 
öneri gündeme 
getirerek, "Basın 
vasıtasıyla Başba 
kan ve Milli Eğitim 
Bakanına sesleni 
yorum. Üniversite 
lerde yaz okulları 
var. Kışın eğitim 
yapmayalım. 
Eğitimi 4 veya 5 ay 
erteleyelim. 
Baharda eğitime 
başlayalım. Çocuk
lar o soğukta titreye 

titreye okullara 
gitmesin" dedi. 
Türkiye Genç 
İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Bursa 
Şubesi'nin düzen
lediği "Deprem 
Tehlikesi ve Risk 
Açısından Bursa" 
konulu toplantıya 
katılan Prof. Dr. 
Ahmet Mete Işıkara, 
Bursa'nın deprem 
açısından riskini 
değerlendirdi.

"BAŞBAKAN 
ÇOK KARARLI" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
işaret ettiği kentsel 
dönüşüm yasasının 
son derece önemli 
olduğunu belirten 
Işıkara, hükümetin 
bu konu üzerinde 
kararlılıkla durması 
gerektiğini söyledi. 
Önce 7,2, ardından 
da 5,6 büyük
lüğünde meydana 
gelen depremleri 
değerlendiren 
Işıkara, basın men
suplarının Van'daki 
ihmaller zincirinin 
üzerine gitmesi 
gerektiğini 
belirterek, "Yarın o 
bölgede yeni bir 
deprem olursa bu 
benim için sürpriz 
olmaz. Utandığım 
nokta şu ki 5,6 
büyüklüğünde bir 
depremde binalar 
yerle bir oluyor 
Bu kabul edilecek 
bir şey değil. 
Bunun peşini 
bırakmayın. İki 
şehit verdiniz. 
Yeter artık, bu 
değişimi yap
mazsak çok 
üzülürüz. Hayatını 
kaybeden iki basın 
mensubuna içim 
titredi. Her kim bun
lara izin vermişse 
ortaya çıksın, 
bunun üstünü ört 
mesiler çünkü he 
pimizin içi yanıyor" 
diye konuştu
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M maaşlı memura uti lıahet
Hükümetin eşit işe 
eşit ücret düzen
lemesi kamuda 
yüksek maaş 
alanları vurdu, 
özellikle üst 
kurullarda yüksek 
maaş alan uzman
ların maaşları 
“Başbakanlık 
uzmanı”nın maaşı 
aynı seviyeye 
gelene kadar 
donacak. Milliyet'in 
haberine göre 
kamuda kariyer 
memuru olarak 
çalışanlara 
“Başbakanlık 
uzmanı” kriteri 
getirildi. Hükümetin 
“eşit işe eşit ücret” 
düzenlemesinde 
kamuda aynı 
unvanlarda çalışan
ların maaşları 
eşitlenirken, 
ekonomiyle ilgili 
kurumlara sınavla 
ve az sayıda alınan 
uzmanların aley
hine bir durum

Bütçe acım 1.7 Milyar tirana Duştu
Bütçe açığı, 2011 
Yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 92,6 
oranında azaldı.
Bütçe açığı, 2011 
Yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 92,6 
oranında azalarak 
1,7 milyar liraya 
düştü.
Maliye Bakanlığının 
Aylık Bütçe 
Gerçekleşmeleri 
Raporuna göre, 
2010 Yılı Ocak-Ekim 
döneminde 23,1 mil

oluştu.
Özellikle Sermaye 
Piyasası Kurulu, 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme, 
Rekabet, Enerji 
Piyasası gibi üst 
kurullarda yüksek 
maaşla çalışan 
uzmanların maaşı 
aynı seviyeye 
gelene kadar artırıl
mayacak. Eşit işe 
eşit ücret düzen
lemesi en çok üst 
kurul uzmalarını 
vurdu.
Düzenlemeyle 1 
Ocak 2012’de birin
ci derece 

yar lira olan bütçe 
açığı, 2011 yılı Ocak- 
Ekim döneminde 
yüzde 92,6 oranında 
azalarak 1,7 milyar 
liraya düştü.
2011 yılı Ocak-Ekim 
döneminde faiz dışı 
fazla bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 95 oranında 
artarak 35 milyar 
767 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Böylece 2011 yılının 
Ocak-Ekim döne
minde yılsonu faiz 
dışı fazla hedefinin 
2,6 katı tutarında 
faiz dışı fazla

Başbakanlık 
uzmanı 3 bin 951 
TL alacak. Rekabet 
Kurumu’nda aynı 
derecede çalışan 
bir uzmanın maaşı 
ise halen 4 bin 500 
TL. Yeni yılda 
yürürlüğe girecek 
düzenlemeyle, 
Başbakanlık 
uzmanının maaşı 4 
bin 500 TL olana 
kadar artmayacak. 
Ancak hükümet 
isterse, 631 sayılı 
Kanuna göre, bu 
kurumlarda çalışan
ların maaşlarında 
memurlara verdiği 
zam oranında artış 

rakamına ulaşıldı. 
2010 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bütçe 
giderleri 230 milyar 
30 milyon lira olarak 
gerçekleşmişken, 
2011 yılının aynı 
döneminde yüzde 
6,7 oranında artarak 
245 milyar 442 
milyon lira oldu. 
2010 yılı Ocak-Ekim 
döneminde faiz 
hariç bütçe giderleri 
188 milyar 561 mil 
yon lira olarak 
gerçekleşmişken, 
2011 yılının aynı 
döneminde yüzde 
10,3 oranında 

yapabilecek. Bazı 
kurumlar “ücrette 
eşitlik” karar
namesinin dışında 
tutuldu. Merkez 
Bankasi, Sayıştay, 
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB), Vadeli 
İşlemler Borsası 
(VOB) ve Yatırım 
Promosyon ve 
Destek Ajansı’nda 
(YPDA) çalışanların 
maaşlarında 
herhangi bir 
düzenleme 
yapılmadı.
“Eşit işe eşit ücret” 
kararnamesiyle, 
Rekabet Kurumu, 
BDDK ve EPDK gibi 
kurumlarda 4.500 
lira olan uzman 
maaşları, 
Başbakanlık 
uzmanının 
2012 yılında 3.951 
liraya çıkacak 
maaşı aynı sevi 
yeye gelene kadar 
artmayacak.

artarak 207 milyar 
968 milyon lira oldu. 
2011 yılı Ocak-Ekim 
döneminde faiz 
giderleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 9,6 oranında 
azalarak 37 milyar 
474 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
2010 yılı Ocak-Ekim 
döneminde 206 mil
yar 906 milyon lira. 
olan bütçe gelirleri, 
2011 yılının aynı 
döneminde yüzde 
17,8 oranında 
artarak 243 milyar 
735 milyon lira 
olarak gerçekleşti.

Türkiye'de issiz 
sayısı 450 hin 

kişi azaldı
Türkiye istatistik 
Kurumu Ağustos 
ayı işsizlik rakam
larını açıkladı. 
Geçen yılın aynı 
dönemine göre 
işsizlik oranı 
yüzde 2,2 azaldı. 
Bir önceki aya 
göre işsiz sayısı 
12 bin kişi arttı. 
İstihdam edilen
lerin sayısı ise 
geçen yılın 
aynı dönemine 
göre, 1 milyon 
689 bin kişi 
artarak, 24 milyon 
884 bin kişiye 
ulaştı.
Türkiye'de 2011 
yılı Ağustos döne
minde işsizlik 
oranı, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre 2,2 puan 
azalarak, yüzde 9,2 
olarak gerçekleşti.

' KAŞ€D€ B€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER

__ UYGUN FİYATLARLA 
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NÖBETÇİ ECZANE
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MARMARA ECZANESİ

Kentsel alanlarda 
işsizlik oranı yüzde 
11,6, kırsal yer
lerde yüzde 4,7 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun 
(TÜİK) Hane 
halkı İşgücü 
Araştırması, 
"2011 Ağustos 
Dönemi (Temmuz- 
Ağustos-Eylül)" 
sonuçlarına göre, 
işsiz sayısı 2010 
yılı Ağustos döne
mine göre, 450 bin 
kişi azalarak 2 
milyon 521 bin 
kişiye geriledi. İsti
hdam edilenlerin 
sayısı ise geçen 
yılın aynı dönem
ine göre, 1 milyon 
689 bin kişi 
artarak, 24 milyon 
884 bin kişiye 
ulaştı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 755
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 70 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 7166

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GONICK. SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4116 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HklMlMN
VEIWS SİHEMASI 

ANADOLU İM 
ll.3M4.0O- 

l6.30-l9.00-2l.l5
S0NDURAK5 
I2M15- 

I6.l5-I8.l5-2O.I5 

Rezervasyon 
(Tel:5l3 33 2l)
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"Bu nar a taşla gara' fiemliK ıe
Oğuz GÜN

Ünlü oyuncu Cengiz 
Küçükayvaz'ın 
yönetmenliğini 
yaptığı Küçükayvaz 
Tiyatrosu, Ray 
Cooney'in yazdığı ve 
Haldun Dormen'in 
dilimize uyarladığı 
“Bu Para Başka 
Para” adlı oyunuyla 
Gemlik'de olacak. 
30 Kasım 2011 
Çarşamba akşamı 
saat 20.00'de 
Gemlik Belediyesi 
Manastır Kültür 
Merkezi'nde 
oynanacak olan 
oyunun oyuncuları 
ise şöyle; Cengiz 
Küçükayvaz, 
Züleyha Karyağdı, 
Hakan Akın, Esin 
Karakaya, Hüseyin 
Erkanh, Cevher 
Güzey, Uğur İzgi ve 
Tarık Karyağdı.

*«w

YKMXMveOCSE'f OWt HAİtKAÜ KSWf

Oyunun hikayesi ise 
Henry Perkins adlı

î^ere^ascâK^TOkvvAZ
*OS^?«*»Zm.E¥K*KAR**ÖM ' 3,jJ

bir muhasebecinin 
bir çanta dolusu 
parayı başka bir

çanta ile karıştırması 
ve paranın peşine 
düşmesini anlatıyor. 
Olaya sonradan 
dahil olan polis, 
taksici ve meraklı 
komşularla birlikte 
bir hayli komik bir 
hal alan oyun iki

saatlik müthiş bir 
komediye dönüşü 
yor.
Yeni Sahil'de 
bulunan Kahvecim 
adlı kafeden oyunun 
biletleri temin 
edilebilir. Oyun 
akşamı kafe ve

Sunğipek 
Yerleşkesi önünden 
oyuna servis 
kaldırılacak.
Yasal yaş sınırı 
13 yaş ve üstü olan 
oyunun biletleri ise 
15 lira civarında 
olacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M LASTİK
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YAĞ DEĞİŞİMİ

85n
www.renauK.com.tr

motno

www.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

It’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
i fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

Jİ9İIİ ürünlere ait en dü?ük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenli çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megana II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.

İM Al S ÜCKAROFSI ER ATAMATİv Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9
IeSszi UyrvMvuCÇLEK V I UMU IIV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA RENAULT

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Kasım 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ItıtM aas M110 Ilı a
Marmarabirlik, avans başfiyatı 
4 Hra 10 kuruş olarak belirledi. 
Planlanan alım miktarı da revize 
edile rek 55 bin 500 tona çıkarıldı. 
Başkan Asa, rekoltenin yüksek 
olduğu zor yılda, Marmarabir lik’in 
önünü görebilmesi için atımların 
avans fiyat üzerinden yapılmasının 
zorunluluğuna dikkat çekti. 
Marmarabirlik 2011-12 kampanya 
dönemi ürün alım avans fiyatlarını 
belirledi. Marmarabirlik, bugün 
başlayacak alım kampanyasında, 
kiloda 200 tane gelen ürünü 4 lira 
10 kuruş avans fiyatla alacak. 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu,

rekoltenin çok yüksek olduğu bu 
kampanya dönemine ilişkin fiyatları 
belirlemek için toplandı.
Toplantı da, geçen ay üretici ortak
lardan alınan ve yaklaşık 80 bin 
tonu bulan rekolte beyanları, 
Marmarabirlik uzmanlarının yaptığı 
inceleme sonuçları ve sofralık 
zeytin piyasasının durumu 
değerlendirildi. Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, rekoltenin 
yüksek olduğu bu zor yılda, 
Marmarabirlik'in önünü görebilme
si için atımların avans fiyat 
üzerinden yapılmasının zorunlu 
olduğuna dikkat çekti.

Kazı çalışmalarında başı boşluk
BUSKİ, ilçenin belli cadde ve sokak

larında su borusu yenileme çalışmaları 
südürüyor.
Rahmetli İbrahim Akıt, döneminde 

Haydariye Köyü’nden getirilen Nacaklı 
Suyu’ndan sonra ilçe bir süre su soru
nunu giderdi ve kaliteli su içer oldu.
Alt yapı o zamanlarda da bozuk ol 

duğundan, yoğun kaçaklar yaşanıyor
du.
Öğrendiğime göre, eski Belediye 

Başkanlarından Emin Dal kıran’ın 
döneminde yapılan alt yapı yıllarca kul
lanıldı. Devamı sayfa 4’de

Hırsızı 
konan 
parmağı 
yakalattı
Bursa'da bir 
evden çaldıkları 
kasayla 
kaçmaya çalışan 
2 hırsızdan biri, 
uzun süreli 
kovalamacanın 
ardından kan 
izlerini takip eden 
polis tarafından 
yakalandı.
Haberi sayfa 3’de

fill Öztiirk vefat etti
Haydariye Köyü eski Muhtarı 
Nakliyeci Ali Oztürk, dün evinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama 
veda etti. Bora Sokak Demir 
Apartmanında oturan Öztürk, evin
de fenalaştı. Ambulansla Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan öztürk’ün 
duran kalbi çahştırılamadı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, görevden uzaklaştırılması yürütmesinin 
durdurulması için Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada savunma yaptı

lilW Mil !■ M
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gü 
ler, İçişleri Bakanlı 
ğı’nca görevden 
uzaklaştırılmasın
dan 8 ay sonra 
dün Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde 
yeniden yargıç 
karşısına çıktı. 
Haberi sayfa 4’de

MttlMİIIIIIİIIIİI
Gemlik Kayma 
kamlığı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
AR-GE Birimi 
tarafından orga 
nize edilen, BEB 
KA (Bursa Eskişe 
hir Bilecik Kalkın 
ma Ajansı) 2011 
Yılı Mali Destek 
Programları Bilgi 
lendirme Toplan 
tısı, ajans uzman
ları Nalan Tepe 
Şençayır, Özge 
Yıldız ve Ünal 
Ayrıbaş tarafından

Gemlik Anadolu Salonu’nda
İmam Hatip gerçekleştirildi.
Lisesi Konferans Haberi sayfa 2’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.renauK.com.tr
http://www.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şu teknoloji dedikleri (!)
Giden geleni aratır diye bir söz vardır 

ya.
Yaşananlar bu sözü doğruluyor.
Yıllar öylesine geçiyor ve “nitelik” o 

kadar bozuluyor ki geçip giden günleri 
yılları aramamak olanaksız.

Teknoloji gelişiyor.
Bilim adına akıl almaz yenilikler 

gerçekleşiyor.
Uzaklar yakın oluyor.
Uzayın sırrı çözüldü çözülüyor.
Sınırlar ortadan kalkıyor.
Ama ne var ki:
İnsan kalitesi aynı paralelde yükselmi 

yor.
Markalar arasında sıkışmış, karnı hor

monla doldurulmuş, kendinden 
başkasını düşünmeyen bir “tip” tasar
landı.

Düşünmeyen, kayıtsız koşulsuz 
inanan, yürümenin, yemenin, uyumanın 
ötesinde bir iş yapmayan “güruh” 
başarıldı.

Kurşun askerler yaratıldı.
Tüm eylemler komutla;
“Yemek yenilecek ye... “
“Parmak kaldırılacak kaldır...”
“Uyunacak uyu.. “
Beyni daha çok gelişmişlerin (!) bir 

araya geldiği çok donanımlı bir merkez 
dünyanın canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor ne yargı...
Nükleer denemeler yapıyorlar.
Hormonu insanın iliklerine işletiyorlar.
Savaş dinamiklerini canlı tutmak için 

ellerinden geleni artlarına koymuyorlar.
Geçirebildiklerine diş geçiremedikler- 

ine füze yerleştiriyorlar.
Ama ne istiyorlarsa o oluyor.
Doğal olarak dünyadaki gelişmeler 

Ortadoğu’nun tam da ortasında olan 
Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor.

Türkiye çok önemli bir kapı...
Hem de öyle bir kapı ki...
Sürekli açık...
FBI’cılar giriyor, ClA’ciler çıkıyor.
IMF’ciler çıkıyor, Dünya Bankacılar 

giriyor.
Ne hikmetse insanlık adına, ahlak 

adına, toplumsal değerler adına yeni 
hiçbir şey girmediği gibi oranı da tutmak 
zorlaşıyor.

Gündelik ve sığ çıkarlar uğruna insanı 
insana bağlayan ve insanı insan yapan 
“yüce değerler” yok olup gidiyor.

Dolayısıyla yetenekler yitiriliyor.
Seçmeyi seçilmeyi bilmeyen insanlar 

geleceği yönlendiriyor.
Gelinen sonuca tesadüf denilebilir 

mi?

Mai bilgilendirme toplamışı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2011 yılı mali Destek 

Programları eğitim camiasına tanıtıldı. İmam Hatip Okulu Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşen toplantı ilgi ile izlendi.

Gemlik 
Kaymakamlığı İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
Birimi tarafından 
organize edilen, 
BEBKA (Bursa 
Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı) 
2011 Yılı Mali 
Destek Programları 
Bilgilendirme 
Toplantısı, ajans 
uzmanları Nalan 
Tepe Şençayır, 
Özge Yıldız ve 
Ünal Ayrıbaş 
tarafından Gemlik 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi 
Konferans 
Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Eğitim camiasının 
çoğunlukta olduğu 
toplantıya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile Şube Müdürü 
Burhan İnan da 
katıldı.
BEBKA Uzmanı 
Nalan Tepe 
Şençayır, Çevre ve 
Enerji, Ar-Ge ve 
Yenilikçilik, Sosyal 
Kalkınma program
ları hakkında bil
giler verdi.
Sürdürülebilir 
Kalkınma anlayışı 
nı hayata geçirmek 
amacıyla açıklanan 
2011 yılı Mali 
Destek Programla 
rında üç alandaki 
proje teklif çağrı 
sında, hem KOBİ’le 
rin hem de kar

amacı gütmeyen 
kuruluşların pro
jelerinin destek 
leneceğini belirtti. 
Çevre ve Enerji 
Programında çevre 
kirliliğinin önlen
mesi, mevcut 
kirlilik kontrol ve 
arıtma sistemleri 
nin geliştirilmesi, 
enerji verimliliğinin 
artırılması ve yeni 
lenebilir enerjiye 
geçişin sağlan
masına yönelik 
projelerin, 
Ar-Ge ve Yenilik 
çilik programında 
KOBİ’lerin tasarım, 
ürün geliştirme ve 
ticarileşme ile ilgili 
projeleri ile bu 
konuda ortak kul
lanıma yönelik 
işbirliği ve alt ya 
pıların oluşturulma 
sına yönelik pro
jelerin, Sosyal 
Kalkınma Progra 
mında engelliler, 
yaşlılar ve kadın
lara yönelik istih

NE MUTLU
türküm

dam, sosyal haya
ta katılım ve yaşam 
kalitesini artırmaya 
yönelik projelerin, 
uygun projeler 
arasında yer ala
cağını ifade etti. 
Çevre ve Enerji 
programında 
9 milyon, Ar-Ge ve 
Yenilikçilik prog 
ramında 5 milyon 
ve Sosyal Kalkın 
ma programında 
2 milyon olmak

üzere 2011 yılı 
proje teklif 
çağrısında toplam 
16 milyon lira 
hibe verileceği 
belirtildi.
Proje Teklif 
çağrılarının en 
geç 15 Aralık 2011 
tarihine ve 
saat 17.oo’ye 
kadar yapılması 
belirtildi.
Soru-cevaplarla 
toplantı sona erdi.

Beniz icindeKi ısıllı lıstiiieler ınarıhyor

ABONE OLDUNUZ MU?
. . . . . . . . . . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T^WIA A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama' 
.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Oğuz GÜN

Eski Belediye yöne
timince faaliyetten 
kaldırılan deniz 
fıskiyeleri yeniden 
onarılıyor.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdür 
lüğü'nden edinilen 
bilgiye göre, temiz 
leme çalışmalarının 
ardından görevlen 
dirilecek teknik 
ekip, fıskiyelerin 
ışık ve mekanik 
akşamları yeniden 
kurulacak.

2008 yılında döne
min Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut 
tarafından çalış
maları başlatılan ve 
7 ayda yapımı

tamamlanan 
fıskiyeler, 2009 yılı 
yaz aylarında 
kullanılmış ve 
ardından 
sökülmüştü.

Arızalar ve yu k seli 
elektrik giden 
nedeniyle bir daha 
kullanılmayan 
fıskiyeler, 
midyelerin ve 
yosunların yeni 
yaşam alanına 
dönmüştü.
Fen İşleri 
Müdürlüğu'nce 
bir dalgıç ekibinin 
fıskiyelerim 
bulunduğu 
platformlarda 
temizlik çalışma 
larını birkaç gun 
daha sürecek.
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6az kokusu 25 kistin hastaıelil eW
Bursa'da, hurdacıya 
getirilen 500 kiloluk 
klor tüplerinden 
birinin vanasından 
gaz sızdı. Çevreye 
yayılan klor gazı iki 
ayrı mermer atö
lyesinde çalışan 25 
kişiyi zehirledi. 
Gazdan etkilenen 
vatandaşlar çeşitli 
hastanelerde tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nin Arıtma 
Tesisleri'nde kul
lanılan iki klor tüpü, 
önceki sabah

Hırsızı topalı parmağa yakalattı
Bursa'da bir evden 
çaldıkları kasayla 
kaçmaya çalışan 
2 hırsızdan biri, 
uzun süreli 
kovalamacanın 
ardından kan 
izlerim takip eden 
polis tarafından 
yakalandı.
Kaçan arkadaşının 
ismini vermek iste
meyen hırsız, 
200 kiloluk çelik 
kasayı tek başına 
çaldığını söyledi. 
Edinilen bilgiye 
göre merkez Nilüfer 
ilçesi Aladdin Bey 
Mahallesi'nde bir 
eve giren hırsızlar, 
saat 21.30 sıraların
da çaldıkları kasayı 
kiraladıkları 16 R 
2156 plakalı araca 
yükledi. Hırsızlan 
fark eden ev sahi

W meme law tadanla bitli!
Bursa'da, yol verme 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçaklanarak 
öldürüldü.
Olay, Yıldırım 
ilçesi Esenevler 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
Sürücüsünün ismi 
henüz öğrenile
meyen bir

Panayır Mahallesi 
Yunus Emre 
Caddesi'ndeki bir 
hurdacıya getirildi. 
500 kiloluk tüpler
den birinin vanasın 
dan etrafa klor gazı 
yayılmaya başladı. 
Rüzgarın da esme
siyle caddede 
keskin gaz kokusu 
hissedilmeye 
başladı. Gazı 

binin hemen polise 
haber vermesiyle 
harekete geçildi. 
Aracı Küçük Sanayi 
mevkiinde durdur
mak isteyen polis
lerin "dur'' ihtarına 
uymayan şahıslar 
kaçmaya devam etti. 
Yaklaşık 1 saatlik 
kovalamacanın 
ardından, şahıslar 
İzmir yolu Orhaneli 
Kavşağı yakınların
da kaza yaptı. Aracı 
bırakıp üst geçitten 
karşıya geçen hırsız 

otomobil, yol 
ortasında durdukları 
iddia edilen 
gençlere korna 
çaldı. Otomobilin 
durmasıyla sürücü 
ve gençler arasında 
tartışma çıktı. İddi
aya göre, otomobil 
sürücüsü kendisine 
yol vermedikleri 
gerekçesiyle 

soluyan iki ayrı mer
mer atölyesinde 
çalışan işçiler ile 
çevredeki evlerde 
yaşayanlar zehirlen
di. Vatandaşlar 
hemen 112'yi aradı. 
112 Komuta Merkezi 
yakın noktalarda 
bulunan ambu
lansları mahalleye 
sevk etti.
Ambulanslar, 

lar, kısa bir süre 
sonra izlerini kay
bettirdi.
Polis ekiplerinin 
olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardın
dan kan izlerine 
rastlandı. İzleri takip 
eden polisler, boş 
bir inşaata yöneldi. 
Burada saklanan 
M.T. (21), kısa süreli 
kovalamacanın 
ardından yakalandı. 
Parmağının koptuğu 
anlaşılan M.T., olay 
yerine çağırılan 112 

gençlere yumruk 
attı. Bu sırada oto
mobilde yolcu 
olarak bulunan 
Günay Ç. (20), kav
gaya müdahale 
etmek isterken 
bıçakla yaralandı. 
Ağır yaralanan genç, 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Bursa Devlet 

klor gazı 
kokusundan etkile
nen vatandaşları 
hastanelere 
götürdü.
Gazdan etkilenen 
toplam 25 kişi, 
Çekirge ve Şevket 
Yılmaz hastanelerine 
götürüldü.
Daha sonra olay 
yerine gelen sivil 
savunma ekipleri 
hurdacının etrafında 
ölçüm yaptı.
Yapılan ölçümde 
gazın etkisini 
yitirdiği ve endişe 
edilecek bir 
durum kalmadığı 
anlaşıldı

www.milliyet/blog/özcan vural

Acil Servis ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Diğer 
hırsız izini kaybet
tirirken, M.T., ilk 
iıâucöıilUti 
arkadaşının ismini 
vermemek için hırsı
zlığı tek başına 
gerçekleştirdiğini 
söyledi. Zanlı, polis
lerin, "200 kiloluk 
kasayı nasıl tek 
başına otomobile 
yükledin?” 
sorusuna, 
"Elimle kucaklayıp 
arabaya yükledim" 
yanıtını verdi. 
Kaza yapan araçta 
bir bıçak bulan 
polis ekipleri 
diğer hırsızın peşine 
düşerken, olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı ancak 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Cinayetle ilgili 
S.G. isimli bir 
kişinin arandığı 
öğrenilirken, 
kavgaya karışan 
şahısların ifadesine 
başvurulacak.

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgaietesi.com

“Pilli tavşan”
New York Times Gazetesi, Amerikalı 

diplomatların Dışişleri Bakanı Davut oğlu 
için “Pilli Tavşan” anlamına gelen 
“Energizer Bunny” ismini kullandıklarını 
yazdı.

Yani Türkiye Dışişleri Bakanının adı 
alay konusu olarak, Amerikalılar 
nezdinde Pilli Tavşan.

Bakandan da bir itiraz gelmediğine 
göre bu ismi çok sevdiği anlaşılıyor. 
Hayırlı olsun..

Son iki gündür, AKP’nin iktidar olduğu 
2002 yılından beri defalarca seyret
tiğimiz, Barzani’nin sahneye koyduğu ve 
bazen kendisinin bazen de adamlarının 
baş rolünü oynadıkları

“Türkiye’ye uyutma” isimli oyununu 
seyrediyoruz.
Yıllardır AKP’lilerden bizler şu sözleri 

dinliyoruz;
“Irak Hükümeti ile ikili anlaşma yaptık.

PKK Terörüne karşı beraberce 
mücadele edeceğiz” veya Irakla birlikte, 
terörü bitireceğiz...

Tamam tamam da, ortada bir adım iler
leme yok.. Terör azdıkça azıyor..

PKK can almaya, gençlerimizi öldürm
eye, adam kaçırmaya başlayınca bu 
oyun hemen sahneye konuyor ve 
oynanıyor.

Türk Milletini “Enayi” sanan bu işbir
likçiler, emirlerinde ki satılık kalemleri 
kullanarak kendilerini önemli bir iş yap
mış gibi göstererek kafaları karıştırmak 
istiyorlar.

Her zaman olduğu gibi iki gündür 
oynanan oyun da eskilerinin aynısı.

Sayın okurlar; Terör, bu ülkenin yıllardır 
başının belasıdır ve terörün kaynağı da 
Kuzey Iraktadır.

Kuzey Irak’taki tek hakim güç 
Amerika’dır. Bu bilinen şey..

Gerek Barzani, gerek Talabani, gerek 
PKK, Amerika izin vermezse nefes bile 
alamazlar.

PKK terör örgütünü besleyen, büyüten, 
destekleyen, koruyan ABD destekli 
Barzani’dir.

Bu oyunun gerçek adı Kuzey Irak’ta 
kurulması düşünülen ve esas adı “İkinci 
İsrail” olan “Büyük Kürdistan’ı” kurma 
savaşıdır.

Başımıza bela olan terör örgütü ile 
mücadele bizim kendi işimizdir.

Bu konuda başkalarından yardım 
bekleyen akılsızdır, bilerek yapana da 
“Hain” denir.

Danışmanlar+Cemaatin zehirli kalem
leri, yanlış politik önerileri ve saçma 
sapan açılım tuzaklarıyla
AKP’yi kandırdılar terör örgütünü tekrar 

canlandırdılar.
Bunun günahı ve suçu tamamen 

AKP’nin omuzlarındadır.
Ne pahasına olursa olsun bu pisliği 

temizlemesi gerekir.
Yapılması gereken bellidir. Hedef 

Barzani denen ajan provokatördür.
Gidilir, peşmerge eskisi bu şarlatana 

haddi bildirilir ve Türkiye’nin gücü 
herkese gösterilir.

Dünyanın hiçbir ülkesi, komşusundan 
gelen katillerin orada barınmasına izin 
vermez.

Verene de zaten “Devlet” denmez...

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemllkkorfezgaietesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kazı çalışmalarında başı bolluk
Hafızam beni yanıtmıyorsa, Nezih Dimili 

döneminde Gemlik’in alt yapı çalışmalarına 
büyük önem verildi.

Dimili, bu nedenle bir kaç yıl bozuk yolları 
döşetmediği için eleştiri aldı.

Ama, tüm alt yapıyı tamamladıktan sonra, 
yollar da tamamladı.

Oysa, 2009 yılında BUSKİ’nin alt yapı çalış 
ması yapacağı belli olduğu halde, Gemlik’in 
tüm cadde ve sokakları asfaltlandı.

Asfalt kaplama işine 8 (milyon) trilyon Ura 
harcandı.

Ardından yerel seçimler geliyordu.
Aradan iki yıl geçmeden, BU SKİ Gemlik’te 

hem su, hem de kanalizasyon şebekesinde 
yenileme çalışmaları başlattı.

8 trilyonluk asfaltları görüyorsunuz.
Ne haldeler.
Yazık günah.
Bir 8 trilyon daha harcanacak sanırım.
Bu para, Gemlik halkının parası oysa... 
Gelelim konumuza.
BUSKİ’nin Gemlik’te altyapı çalışmaları 

başlatması, 2009 yılında kararlaştırıldı.
2010 yılında ve 2011 yılında ihaleler ger 

çekleşti.
Ne var ki, Gemlik Belediyesi’nde CHP 

yönetimde olduğu için, BUSKİ nazlı davranı 
yordu.

Nasıl ki 17 Mart 2011 tarihinde Gemlik Be 
lediyesi’ne hukuksuz bir yönetim geldi otur
du.

BUSKİ sanki şaha kalktı.
“AKP yönetime geldi, Gemlik’e hizmet gel 

di propagandaları” başlatıldı.
Oysa, yapılan BUSKİ’nin programlı hizmet 

yatırımlarıydı.
2010 yılını hatırlayın, sağanak yağışlardan 

200’ün üzerinde işyeri ve ev sular altında kal 
dı.

BUSKİ bu sorunu çözmek zorundaydı.
Hürriyet Caddesi ve Orhangazi Caddesi 

en cok su altında kalan, düşük kotlu yerlerdi.
İlk çalışmalara buradan başlandı.
Hürriyet Caddesi’ne 75 cm. çapında boru 

döşendi. Bu boru Karsak Deresi’ne bağlandı.
Yağmur giderleri, ardından da su boruları 

yenilendi.
Adliye önü de baskınların yoğun yaşandı 

ğı yerdi.
Görevliler su baskını yüzünden Adliye’ye 

gidemiyordu.
Buradaki motopomplar yenilendi, denize 

kanallar açıldı...
BUSKİ bunları yapmak zorundaydı. 

Yapmasaydı başka bir sağanakta aynı şeyler 
yaşanırdı.

Ilıca Caddesi, Orhangazi Caddesi, şimdi 
de Gazhane Caddesi kazılıyor.

Kazılmasına, boru yenileme çalışmalarına 
kimsenin bir diyeceği yok ama, öylesine 
gelişi güzel çalışılıyor ki, hem trafiği alt üst 
ediyorlar, hem çevreye zarar veriyorlar.

Dün, bizim büronun önünde asfaltın kesil 
meşine tanık olduk.

Olmaz böyle şey!
Çalışmaların yapıldığı yere, trafik işaretle 

rini düzgün koymadıklarından, araç sürücü
leri ne yapacağını şaşırıyor.

Asfalt kesimi sırasında çıkan toza ise 
ancak "ayıp” denir.

Bunları bir denetleyen makam yok mu? 
İnsana saygı bu kadar mı?

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, görevden uzaklaştırılması yürütmesinin 
durdurulması için Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada savunma yaptı

İM İllim İHISI Mili
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İçişleri Bakanlığınca 
görevden uzaklaş 
tırılmasından 8 ay 
sonra yeniden 
yargıç karşısına 
çıktı.
Güler, bu kez İçişleri 
Bakanlığı’nın ken
disini görevden 
uzaklaştırılması 
kararının iptali için 
Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde 
savunma yaptı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
Mahkemeye verdiği 
dilekçesinde, 
Belediye 
Başkanlığı’na nasıl 
seçildiğini anlattık
tan sonra, hakkında 
yolsuzluk yaptığı 
şeklinde dedikodu
lar çıkarıldığını ve 
Savcılığın bunun 
üzerine soruşturma 
başlattığını belirtti. 
Güler, şöyle devam 
etti:
"Savcılıkça görev 
den uzaklaştırılma 
gerekçeleri öne 
sürülerek tutuklan
mam talebi ile önce 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi ’nde 
sonra da Gemlik 
1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılandım.
Takdir edersiniz ki 
tutukluluk hali zaten 
görevden uzaklaştır
ma kararının gerçek
leşmesi demektir. 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi 2011/38 
sorgu sayılı kararı 
ile yine Gemlik 1. 
Asliye Ceza Mahke 
mesi 2011/21 
Değişik iş kararı ile 
konuyu inceleyip 
kararlarını vermiştir. 
Kararlarda "şüphe
liye isnat edilen suç 
ların vasıf değiştir 
me ihtimalinin yük
sek olması, şüphe
linin kamu görevlisi 
olup sabit ikamet
gah sahibi olduğu, 
kaçma, delilleri et 
kileme durumunun 
bulunmadığı, delil
lerin azami oranda 
toplanmış olduğu"

Fatih Mehmet Güler

belirtilerek tutuklan
mam ile ilgili savcı 
lığın talebi red 
edilmiştir.
Delilleri etkileme 
durumunun bulun
madığı 2 mahkeme 
kararı ile sabit iken, 
İçişleri Bakanlığı 
Savcılık talebini 
mahkeme kararının 
üzerinde tutarak 08 
Mart 2011 tarihinde 
aldığı karar ile beni 
görevden uzaklaştır- 
mıştır. İçişleri 
Bakanlığı kararı 16 
Mart 2011 tarihinde 
tarafıma tebliğ 
edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın 
hakkımda verdiği 
görevden uzaklaştır
ma kararı haksız, 
hukuksuz, adaletsiz 
ve çifte standartlı 
bir karardır. İçişleri 
Bakanlığı bu kararla 
hakkımda ilk defa 
adaletsizce bir 
uygulama yapıp 
çifte standart 
uygulamamıştır. 
Gemlik Belediye 
Başkanı seçildikten 
sonra hakkımda ne 
kadar adaletsizce 
davranıldığını 
gösteren bir çok 
uygulamaları vardır. 
Bu uygulamalardan 
bazılarını yüce 
mahkemeye sunmak 
istiyorum” 
Güler, kendisiyle 
ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığı’nın çifte 
standart uygula

dığının belgeleri 
olan Kumsaz’daki 
boğulma olayı ile 
ilgili dava açılma 
sini, spor kulüpleri 
ne ilişkin tahsisler 
ve kiralamalarla ilgili 
kararını, tomruk 
depolarının faaliyet 
lerine izin verdiği 
konusu, ihaleleri 
bölerek parçaladığı 
iddiasıyla ilgili 
Bakanlığın tutumu
nun çifte standart 
olduğunu belgele 
riyle sundu.
Güler, Mahkeme ye, 
"Hakkımda soruştur
ma başlatıldığı, 
soruşturmanın 
selameti açısından 
benim görevden 
uzaklaştırılmam ile 
ilgili karar almıştır. 
Bu kararı alırken 
benden bir savunma 
bile istememiştir. 
Oysa hakkında r 
soruşturma 
başlatılıp tek 
belediye başkanı da 
şahsım değildir. 
Kaldı ki soruştur
maların bir çoğu da 
yukarıda verdiğim 
örnekler gibi haksız 
ve hukuksuz olduğu 
gibi çifte standartlı 
dır. Halen hakkında 
soruşturma ve 
yargılama devam 
eden birçok 
belediye başkanı da 
görevinin başın
dadır. Ancak vere
ceğim bir örnek hak 
kımda verilen görev 

den uzaklaştırılma 
kararının ne kadar 
haksız ve adalet
sizce olduğunun en 
somut delilidir. ” 
dedi.
Antalya Manavgat 
Belediye Başkanı 
hakkında açılan 
davayı örnek 
gösteren Güler, 
"Belediye 
Başkanının ceza 
almasına karşın, 
karara Yargıtay 
nezdinde itiraz 
etmesine karşın 
görevinin başında 
bulunuyor” dedi. 
Fatih Mehmet Güler 
daha sonra, 
Belediye Başkan 
Yardımcılarının 
görevden nasıl 
uzaklaştırıldığını ve 
Belediye Meclisi’nde 
13 üyesi bulunan 
CHP’nin nasıl 10 
kişiye düşürüldüğü 
nü, Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’ye İçiş
leri Bakanlığından 
gelen yazı ile 
mecliste oy kul- 
landırılmayarak 
Belediye 
Başkanvekilliğine 
AKP’nin 9 üyesin
den biri olan Refik 
Yılmaz’ın nasıl 
seçtirildiğini anlattı. 
Güler, açılan 
davalarla ilgili 
mahkemelerde 
tutuklu bulunma 
eliğini belirterek, 
Gemlik Belediyesi 
başkanvekilliğine 
seçilen kişinin 
belediye adına 
davalara mudahil 
olmasınında 
manidar olduğunu 
iddia etti.
Güler, Bursa 
2. İdare
Mahkemesi’nin 17 
Mart günlü yapılan 
Belediye Meclis 
kararını da hukuk
suz bulmasına 
karşın kararı İçişleri 
Bakanlığı’nın bilerek 
ters yorumlayarak 
mahkeme kararını 
uygulamadığını da 
söyledi.
Mahkeme kararını 
daha sonra 
bildirecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’teki tüm 
binaların deprem 
sellik testlerinden 
geçirileceğini 
söyledi.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
belediyeyi ziyaret 
eden Şehit Ethem 
ve Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulları’nın yönetici 
ve okul aile birliği 
yöneticilerine yaptığı 
açıklamada, 
okulların oyun alanı, 
projeksiyon eksikliği 
gibi sorunlarını 
hemen çözebilecek
lerinim söyledi. 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz, Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Fahriye Yılmaz ve 
yöneticileri ağırla 
yan Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 1410 öğren
cisi bulunan okulun 
oyuh alanlarını yeni 
leyeceğini, yeni ço 
cuk oyun grubunun 
da ihalenin sonuç 
lanmasının ardından 
talep gelen okullara 
konulacağını belirtti. 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okuluna 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü’nün yer göster

mesi halinde spor 
salonu yapma sözü 
de veren Yılmaz, 
Gemlik Belediye 
sinin imkanları 
dahilinde okullara 
her türlü yardımı 
sürdürmeye devam 
ettiğini sözlerine 
ekledi.
Daha sonra Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu Müdür 
Yardımcısı Rezzak

Arslan, Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı ve 
yönetim kurulu ile 
öğrencileri ağırlayan 
başkanvekili Refik 
Yılmaz, okulun 2. 
yangın merdiveni 
ihtiyacını belediye 
meclisine getireceği
ni, projeksiyon 
cihazı ihtiyacının 
da hemen giderile
ceğini söyledi. 
Okulun yanındaki 

metruk binanın 
madde bağım
lılarının uğrak yeri 
haline geldiği 
yönündeki şikâyet
leri dinledi. Yılmaz, 
okul çevresinin 
duvarlarının yük
seltilmesi konusun
da da okul aile 
birliği ile işbirliği 
çerçevesinde 
çalışma yapabilecek 
lerini belirtti.
Okul binasının 

depremselliği 
konusunda da 
açıklamalarda bulu
nan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
“750 öğrencili Lale 
Kemal Kılıç İlkogre 
tim Okulu da 
önceliğimiz olacak 
tır. Ancak deprem 
uzmanı Sayın Ahmet 
Ercan önümüzdeki 
günlerde Gemlik e 
gelecek. Gemlik ve 
çevresindeki tüm 
okulların yanı sıra 
ilçedeki bütün 
binaların deprem 
ölçümlerini, day anık 
İtlik testlerini yap
tıracağız. İlçenin 
depremselliği ile 
ilgili geniş çaplı bir 
çalışma olacak. 
Okullarımızı da b u 
çalışma kapsamı 
dışında tutmaya
cağız." diye 
konuştu.

tas yapayım ilerilen aöı çıkarıyorlar
BUSKİ tarafından ilçe çapında yürütülen su şebekesi yenileme çalış
maları sırasında, asfaltı kesen makinanın çıkardığı toz ve gürültü kirli 
liği, çevrede oturanların ve esnafın şikayetlerine neden oluyor.
Oğuz GÜN

BUSKİ ekiplerinin 
İstiklal Caddesi 
Bora Sokak'ta 
sürdürdükleri 
içme suyu hattı 
yenileme çalış
maları sırasında 
kullandıkları 
asfalt kesme 
makinası sokak 
sakinlerini 
çileden çıkardı. 
Asfalt kesim 
sırasında maki- 
nanın çıkardığı 
toz, çevredeki 
işyerlerini ve 
evlerin dış 
cephelerini ile 
sokakta park etmiş 
araçları da toz 
içinde bıraktı. 
Çevre ve insan 
sağlığına dikkat 
etmeden yapılan- 
hizmetten çevrede 
yaşayan konut 
sahipleri ile

Gemlik Körfez www.gemlikliorfezgazetesi.com

esnaf şikayetçi 
oldular.
Boru yenileme 
çalışmasını 
yapan müteahhit 
firmanın kesim 
araçlarında toz 
torbasının bulun
mamasının 

çevreyi* 
kirlettiğini belirten 
çevre sakinleri, 
“Hiç olmazsa 
kesilen asfalt 
doğru dürüst 
sulanmış olsa bu 
toz bulutu çıkmaz. 
diyorlar.

GÜRÜLTÜ 
KİRLİLİĞİ 
Öte yandan, 
kesim makinasın 
çalışması sırasında 
çıkan gürültü de 
çevrede rahat 
sızlıklara neden 
oluyor.

Rus otomotiv 
sanayicileri 

Bursa'ya geliyor
Rusya Federas 
yonu'nun Yarosla 
vl eyaleti otomotiv 
sanayi temsilcileri, 
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhra
catçıları Birliği 
(OİB)'nin organiza
syonuyla otomotiv 
endüstrisinin 
başkenti Bursa'ya 
konuk oluyor. 
İhracata yönelik 
pazar çeşitliliğini 
genişletmeye 
çalışan OİB, 
Türkiye ve Bur 
sa'nın Rusya Fede 
rasyonu (RF)'na 
yönelik ticaret 
potansiyelini artır
mak amacıyla, 
Rusya'nın Yaros 
lavi kentinden 
gelecek işadam 
larını, BursalI sana 
yicilerle buluştura
cak. OİB'in da 
vetlisi olarak bir 
dizi temaslarda 
bulunmak üzete

17 Kasım 
Perşembe günü 
Bursa'ya gelecek 
Yaroslav resmi ve 
özel sektör temsil
cilerinden oluşan 
heyet, Uludağ 
Otomotiv 
Endüstrisi İhra
catçı Birliklerinin 
refakatinde 
Bursa'da otomotiv 
ana ve yan sanayi 
alanında faaliyet 
gösteren kurum ve 
kuruluşlara çeşitli 
ziyaretler gerçek
leştirerek, sektör 
temsilcileriyle ikili 
iş görüşmelerinde 
bulunacak.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri Genel 
Sekreterliğinde 
gerçekleştirilecek 
ikili iş görüşme 
terinin ardından, 
heyet aynı gün 
içerisinde Nosab, 
BTSO ve DOSAB'ı 
da ziyaret edecek.

http://www.gemlikliorfezgazetesi.com
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MI İlllÜBliİMi
Bursa Kent Konseyi 
tarafından gelenek
sel hale getirilen ve 
Bursa’nın önemli 
meselelerinin 
tartışıldığı ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tılarında, bu ay 
‘İstanbuldzmir 
Otoyolu ve Bursa’ya 
Etkileri’ konusu ele 
alınacak.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi 
tarafından 
düzenlenen “Bursa 
Konuşuyor” toplan
tısında, ‘Istanbul- 
Izmir Otoyolu ve 
Bursa’ya Etkileri’ 
uzmanlar ve ilgilileri 
tarafından konuşula
cak. Toplantı, 2 
Aralik 2011 Cuma 
günü saat 14.00’da 
Atatürk Kongre

Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Bursa Konuşuyor 
toplantılarının peri 
yodik olarak gerçek
leştirildiğini 

söyleyen Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Bursa’yı ilgilendiren 
önemli konuları ele 
aldıklarının belirtti. 
İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun uzun 

zamandır Bursa’nın 
gündeminde 
olduğunu ve 
çevreye etkilerinin 
tartışıldığını ifade 
eden Başkan Pala, 
uzman kişilerin ve 
ilgililerin katılacağı 
toplantıda merak 
edilen konular 
hakkında halkın 
aydınlatacağını 
dile getirdi. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin 33 
çalışma grubu ve 
4 meclisiyle 
kurumsal yapısını 
tamamlayarak, 
kısa sürede yerel 
demokrasinin 
buluşma noktası 
haline geldiğini 
söyleyen Pala, bu 
misyonu aynı 
kararlılıkla devam 
ettireceklerini 
ifade etti.

Mıfiı stıiil
sırtılıu stslaliilii
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Orkestrası 
Türk Sanat 
Müziği İcra Heyeti, 
Atatürk’ün sevdiği 
şarkıların seslen 
dirildiği konserle 
sanatseverleri 
mest etti.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde, 
‘Atatürk’e Nağme 
lerle’ başlığıyla 
gerçekleştirilen 
konserde, Büyük 
şehir Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat Müziği İcra 
Heyeti, Salih Berk 
men’in şefliğinde 
sahneye çıktı. 
BursalIların 
büyük ilgi 
gösterdiği kon
serde, sanatçılar 
Atatürk’ün 

sevdiği eserleri 
seslendirerek, 

'dinleyicileri 
mest etti. İki 
bölümde 
gerçekleştirilen 
konserde, 
solistler de 
Ege’den Rumeli’ye 
uzanan farklı 
yörelere ait türkü
leri söyledi.
Gecede, müzik 
ziyafeti çeken 
sanatseverler, kon
serin sonunda 
sanatçıları alkış 
yağmuruna tuttu. 
Konseri keyifle 
izleyen Muhsin 
Özlükurt, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
adına sanatçıları 
tebrik ederek çiçek 
takdim etti

Projeler, Orhangazi Meydanı itin yarışacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yöne
timde ‘ortak akıl’ 
prensibi doğrul
tusunda Orhangazi 
Meydam’nda uygu
lanacak kentsel 
tasarım projeni 
yarışmaya açtı. 
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği’nin Mimarlar 
Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve 
Şehir Plancıları 
Odası üyelerine açık 
olan yarışmaya 
başvurular 
başlarken, adayların 
projelerini en geç 7 
Şubat 2012 tarihine 
kadar teslim etmesi 
gerekiyor.
Bursa’yı ortak akılla 
yönetme konusunda 
kararlı bir tutum 
izleyen ve daha 
önce Fatih Sultan 
Mehmet Bulvan’nda 
uygulanacak pro
jenin belirlenmesi 
için halka açık anket 
düzenleyen Büyük 
şehir Belediyesi, 
şimdi de Orhangazi 
Meydam’nda uygu

lanacak kentsel 
tararım projesini 
yarışmaya açtı. 
Tarihi Kent 
Merkezi’nde, Koza 
Han, Ulu Cami, 
Gazi Orhan Camii ve 
Tarihi Belediye 
Binası önünde yer 
alan Orhangazi 
Meydanı, Bursa’nın 
tarihi, turistik ve 
kültürel kimliği 
açısından büyük 
önem taşıyor. 
Gerek BursalIlar 
gerekse yerli ve 
yabancı turistler 
tarafından yoğun bir 
şekilde kullanılan 
meydanda, zamanın 

olumsuz etkileriyle 
görsel ve işlevsel 
bozulmaların 
yaşandığını göz 
önünde bulunduran 
Büyükşehir 
Belediyesi, bölgeyi 
tarihi kent merkezi 
nin kimliğine uygun 
olarak kentsel, 
mimari ve peyzaj 
tasarımı ilkeleri 
çerçevesinde 
yeniden düzenlen
esin! amaçlıyor. 
Tarihi doku 
ön planda 
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği’nin Mimarlar 
Odası, Peyzaj

Mimarları Odası ve 
Şehir Plancıları 
Odası üyelerine açık 
olan yarışmada, 
proje alanının yakın 
çevresiyle ilişk- 
ilendirilmesi, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Böigesi’nin 
bütününe ilişkin 
ilkesel kararlar oluş
turulurken başta 
engelliler olmak 
üzere tüm yaya 
kullamcılarbiçin 
erişilebilirliğin 
sağlanması ön plan
da tutulacak.
Bunun yanında mey
danın günün her 
saatinde kullanımına 
yönelik işlevleri 
içeren mekansal 
çözümlerin sunul
ması, yarışma 
alanının kent ekoloji
sine katkısını arttıra
cak yeşil alan sis
tematiğinin 
getirilmesi ve anıt 
ağaçlar ve mevcut 
yeşil dokunun 
dikkate alınarak 
tasarımların gelişti 
rilmesi bekleniyor. 
Yarışma takvimi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 15 Kasım 
2011’de ilan edilen 
yarışmada, son soru 
sorma tarihi 12 
Aralık 2011, cevap
ların gönderilme tari
hi ise 20 Aralık 2011 
olarak belirlendik 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 100 
TL karşılığında alı
nacak şartname ile 
yarışmaya katılan 
adaylar, projelerini 7 
Şubat 2012 tarihine 
kadar teslim edecek. 
Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü 
Başkanı Prof.Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk’ün 
başkanlığında 
mimar, şehir plancısı 
ve peyzaj mimar
larından oluşan 7 
kişilik jüri, projeleri 
16 Şubat 2012’de 
değerlendirmeye 
alacak ve yarış
manın sonucu 23 
Şubat 2012’de açık
lanacak.
Büyük ödül 
50 bin TL 
Bursa’nın vitrini olan

Orhangazi 
Meydam’m 
günümüz 
koşullarına uygun 
modern bir buluşma 
noktası haline 
getirecek olan 
yarışmada birinci 
ödülü ise 50 bin TL 
olarak belirlendi. 
Yarışmanın 
İkincisine 30 bin, 
üçüncüye ise 
20 bin TL ödül 
verilecek. Toplam 
5 adet olarak belir
lenen mansiyonların 
her biri ise 10’ar bin 
TL ile ödüllendirile
cek. Şartnameler 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Destek 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı 
İhale Şartname 
Hazırlama Şube 
Müdürlüğü’nden 
temin edilebilirken, 
adaylar konuyla 
ilgili detaylı 
bilgilere Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
www.bursa.bel.tr 
adresli resmi web 
sitesinden de 
ulaşabilirler.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.bursa.bel.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SHİğMİSj 
İMitmliltii wmim

İİMtiteeHİMlİBİHIIlriltlIl

Türkiye Kızılay konuşmada; “Van Yardımlarımızın az
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin başlattığı 
Van depremzedele 
rine yardım 
kampanyasına 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri de 
topladıkları giysi 
ve erzaklarla 
katkıda bulundular. 
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk yaptığı 

ilinde yaşayan 
vatandaşlarımızın 
deprem felaketinden 
dolayı bu kara kış 
günlerinde evsiz ve 
yiyeceksiz kaldığını 
belirterek öğrenci
lerimize, öğretmen
lerimize ve velile 
rimize yaptıkları bu 
insanı davranıştan 
dolayı teşekkür 
ediyorum.

da olsa oradaki 
insanların acılarını 
dindirecek olması 
bize mutluluk 
verecektir.” diye 
konuştu.
Yardımlar daha 
sonra Türkiye 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
başkanı Gökhan 
Özler’e teslim 
edildi.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
lerine Beslenme 
Dostu Projesi kap
samında Toplum 
Sağlığı görevlisi 
Hatice Kudal ve 
Songül Gökdoğan 
tarafından toplam 
sabah ve öğlen 210 
öğrenciye “Sağlıklı 
Beslenme” ile ilgili 
sunum yapıldı.
Öğrencilere Sağlıklı 
Beslenirken hangi 
gıdadan ne kadar 
yemeleri gerektiği 
öğretildi.
Beslenme Dostu 
Projesi kapsamında 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu öğrenci
leri süt, elma, ayran

SüfciiiSeiııılllltiigreliıııflIiBlıı'ııılaBcaitolilijoı
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği tarafından fakir 
öğrencilere destek amacıyla 
çay düzenliyor. Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 3 Aralık 2011

tarihinde saat 13.00’da Gemlik 
Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılacak olan çaya tüm 
velilerin ve Gemlik halkının 
katılmasını istedi

ve havuç gibi 
malzemeleri evlerin 
den getirerek sene 
sonuna kadar sınıf 
içi etkinliğine 
devam edilecek. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 

bu projenin öğren
cilere yardımlaşma, 
paylaşma değerler
imizi kazandırmayı 
hedeflediği belirtti. 
Projeye destek 
veren herkese 
teşekkür etti.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Sutsa imaıi lasaıım fliölyesi" oluyor
Yüksek lisans 
düzeyinde gerçek
leştirecekleri proje 
için Bıırsa’yı tercih 
eden yerli ve 
yabancı mimarlar, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yürütülen 
‘UNESCO Dünya 
Miras Listesi başvu
ru çalışmaları süre
ci’, ‘Tarihi kültürel 
miras ve kentsel 
dönüşüm projeleri’ 
ve *1/100.000 ölçekli 
çevre düzeni planı’ 
hakkında bil
gilendirildi.
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 
Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü ile 
Fransa’da bulunan 
Paris Vilette Ulusal 
Yüksek Mimarlık 
Okulu (ENSAPLV), 
ortaklaşa gerçek
leştirecekleri yüksek 
lisans düzeyindeki 
‘Metropoliten 
Bağlamda Kentsel 
Proje’si için mimari

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKGR'İ 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

tasarım atölyesi 
olarak Bursa’yı 
seçti.
ODTÜ Mimarlık 
Bölümü’nden Prof. 
Dr. Cana Bilsel ve 
Dr. Haluk Zelef ile 
ENSAPLV Üniver- 
sitesi’nden Prof. 
Pierre Bouche ve Dr. 
Claudio Seccı koor
dinatörlüğündeki 40 
kişilik öğrenci 
grubu, atölye çalış
ması kapsamında 
Bursa’ya geldi. 
Bursa’daki tarihi ve 
turistik mekanlarla 
kentsel dönüşüm 
alanlarını Uludağ 
Üniversitesi 
Mimarlık 
Bölümü’nden Yrd.

Doç. Dr. Tülin Vural 
Arslan koordinatör
lüğünde yerinde 
inceleyen mimarlar, 
30 Kasım Çarşamba 
gününe kadar çalış
malarını sürdürecek. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) atö
lye çalışmalarına 
devam eden araştır
macılar, projenin bir
inci bölümünü ise 
23 Kasım Çarşamba 
günü tamamlayacak. 
Kentin hızlı gelişme 
dinamiklerinin 
önemi ile Hanlar 
Bölgesi ve 
Cumalıkızık 
Köyü’nün Dünya 
Miras Listesi’ne

dahil olmak üzere 
UNESCO’ya başvur
ması dolayısıyla 
Bursa’yı seçtiklerini 
belirten çalışma 
grubu üyeleri, Bursa 
metropolünün bir 
bütün olarak kavran
ması amacıyla 
çalıştıklarını belirtti. 
Grup üyeleri, kentsel 
dönüşüm alanları ile 
tarihi merkez ve 
odakların gelişen 
metropoliten 
içerisinde yeniden 
yorumlanması 
gerektiğini ifade etti. 
Cumalıkızık, İznik ve 
Mudanya ziyaretleri
ni tamamladıktan 
sonra çalışmanın 
2. bölümünü de 
Ankara’da gerçek
leştirileceklerini 
belirten uzmanlar, 
çalışma sonucunda 
oluşturulacak 
projeleri Ocak 
ayında sergilenmeyi 
ve kamuoyuyla pay
laşmayı düşündük
lerini ifade etti.

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Firmamızda çalışacak 
Ticaret Meslek Lisesi 

mezunu ve ön 
muhasebe bilgisi olan 

deneyimli BAYAN 
ELEMAN Aranıyor

GSM:0 532fl6i3B44

İHIM Mil lısılı 
WllmiiliiiM

Ğençlere, 
Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde staj 
yapma, gönüllü 
hizmet, iş bulma ve 
eğitim alma imkanı 
sunan Eurodesk, 
BursalI gençlere 
anlatılıyor.
Eurodesk Bursa 
temas noktaları 
olan Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi, Tanıtım 
Gönüllüleri Derneği,

BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği ve 
E-gençlik Derneği 
koordinasyonunda 
gerçekleşecek olan 
bilgilendirme 
toplantısında, 
gönüllü eğitmenler 
tarafından eylem 
programlan, Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 
(AGH) ve Eurodesk 
konuları hakkında 
bilgi verilecek.
Bursa Öğretmen 
£vi’nde 19 Kaşım 
2011 Cumartesi 
günü gerçekleştir 
ilecek bilgilendirme 
toplantısında, 
gençlere ücretsiz 
Avrupa fırsatlarının 
püf noktalarını 
anlatılacak.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, genç
lerin Avrupa fırsat
larıyla yakından 
ilgilendiğini ifade 
ederek, 
“Eurodesk’in 
gençlere çok büyük 
katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Gençler, 
Eurodesk Bursa 
bilgilendirme 
toplantısı ile ilgili 
detaylı bilgileri 
temas noktalarına 
giderek öğrenebilir” 
dedi.

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı DEVREN SATILIK

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık
Arsa-Villa -Daire bulunur._____

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESI’NDE ÇALIŞIR 

DURUMDA 
D BLOK’TAKİ 
ÇAY OCAĞI 

DEVREN SATILIKTIR 

513 72 58 - 513 36 16

T MA e
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın
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Memur 'Esii ise eşit ücref ile Wetti
Kamuda aynı işi 
yapanlara aynı 
ücretin verilmesini 
sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen
Eşit işe eşit ücret” 

düzenlemesi 
kadastro çalışan
larını hayal 
kırıklığına uğrattı. 
Kamuda aynı işi 
yapanlara aynı 
ücretin verilmesini 
sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen 
“Eşit işe eşit ücret” 
düzenlemesi kadas
tro çalışanlarını 
hayal kırıklığına 
uğrattı. Düzenleme 
kapsamında, 
kadastro çalışan
larının fiilen arazide 
çalıştıkları sürede 
almış oldukları 172 
TL’lik tazminatları 
kaldırılırken, buna 
karşılık ek 
ödemeleri ise 
yüzde 100'e yük
seltildi. Bu şekilde 
kadastro 
çalışanının maaşın
da 110 TL’lik artış 
olurken, esasında 
tazminat haklarının 
kaldırılması ile 62 
TL’lik kayba 
uğramış oldular. 
Türk İmar-Sen 
Genel Başkanı 
Necati Alsancak, 
yaptığı açıklamada

“Eşit işe eşit ücret” 
sloganı ile yapılan 
maaş düzen
lemesinin kadastro 
çalışanlarını kayba 
uğrattığını söyledi. 
Alsancak, 
“Hükümetin yayın
ladığı ve adına eşit 
işe eşit ücret karar
namesi denilen 
düzenleme tam 
anlamıyla bir oyun
dur. Hükümet bu 
kararnamede yap
tığı türlü oyunlar ile 
kadastro çalışan
larına artış yapıyor 
gibi göstermiş 
kiminin ücretlerini 
düşürmüş, kimini 
artıştan mahrum 
bırakmıştır’ dedi.

KADASTRO 
ÇALIŞANLARININ 
TAZMİNATI KALKTI 
“Eşit işe eşit ücret” 
kararnamesi ile

3402 Sayılı 
Kanunun 3. mad
desinin son 
fıkrasının (Kadastro 
tazminatı) kaldırıl
masıyla kadastro 
memurlarının fiilen 
arazide çalıştıkları 
sürede almış olduk
ları aylık 172 TL’lik 
kadastro tazminat
ları kaldırıldı. Buna 
karşılık olarak ise 
ek ödemeleri yüzde 
100' yükseltildi. 
Böylelikle 3. dere
cedeki bir kadastro 
çalışanının ücret
lerinde 110 TL’lik 
bir artış sağlandı. 
Ancak tazminatların 
kaldırılması 
nedeniyle aslında 
kadastro çalışanları 
62 TL’lik kayba 
uğramış oldu.
İkinci derece bir 
kadastro çalışanı 
nın ücretinde ise

171 TL’lik ârtış 
olurken, onlarda da 
aylık kayıp miktarı 
1 TL oldu. Alsancak 
konu hakkında, 
“Şimdi böyle bir 
düzenleme ile 
yapılanın adı tam 
anlamıyla bir oyun
dur. Bunun adı 
kadastro çalışanını 
sağ cebinden 
parayı alıp sol 
cebine daha azını 
koymak ve sana 
zam yaptım diyerek 
utanmadan, sıkıl
madan yalan söyle
mektir. Böyle bir Ali 
Cengiz oyununu 
kuran Maliye 
Bakanlığı’nı kınıy
oruz. Bu adaletsi
zliğe imza atanlar 
memurun vicdanın
da mahkum 
olmuşlardır. 
Müsteşarlara genel 
müdürlere yüksek 
ücret artışı 
sağlarken memur 
maaşını azaltmayı 
tercih eden bu 
kararname eşitsi
zliğin ve haksızlığın 
yem' ao'ı oı'muştur. 
Bu kararnamenin 
adı eşit işe eşit 
ücret değil, yöneti
ciye çok memura 
az ücrettir” açıkla
masında bulundu.

Motorine um

Motorinin litresine 
ortalama 8-9 kuruş 
zam yapıldı. 
Reuters'ın haber
ine göre zamlı tar
ife bu gece saat 
24.00'ten itibaren

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

geçerli olacak. 
Zamların ardından 
motorinin 
ortalama litre 
fiyatı İstanbul'da 
3.85 liraya 
yükselecek

Dolar yeniden 1.80 gömü
Avrupa'nın kolay 
toparlanmayacağı 
algısı piyasaları 
sallıyor euro son 5 
haftanın dibine ger
ilerken endeksler 
ve faizler korkuyu 
gösteriyor.
ABD verileri ile kısa 

vadeli iyimserlik 
yaşayankısa sürdü 
piyasalar yeniden 
eskiye dönüş yaptı. 
Euro endişleri ABD 
datalarını sildi.
ABD'e perakende 
satışların beklenen
den iyi gelmesi ve

İtalya'da Mario 
Monti nin bugün 
yeni hükümeti açık
layacağı beklentisi, 
Wall Street te 
endekslerin günü 
yükselişle tamamla
masını sağladı. 
Dow Jones % 0.14

yükselerek 12096 
seviyesinde, S&P 
500 % 0.48 yüksel
erek 1257 seviye 
sinde ve Nasdaq 
endeksi % 1.1 
yükselerek 2686 
seviyesinde günü 
tamamladı.

NÖBETÇİ ECZANE
17 Kasım 2011 Perşembe 

GÜNAY ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 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
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. ' 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 İ 9
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5İ3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-1İ1
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4117 
FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lalıüıııiiiııiil
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK

EFSANESİ 
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 

19:00-20:15-21:15...
ANADOLU 

KARTALLARIMI :30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15..

Rezervasyon 
(Tel: 515 35 21)
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Bursaspor - Samsunspor 
maçını, flbitoğlu yönetecek 'Uluslararası Molla Hüsrtı

SamnorifliiM'Düenteıim

Spor Toto Süper 
Lig'in 11. haftasında 
Bursa'da oynanacak 
Bursaspor- 
Samsunspor maçını 
Mustafa Kamil 
Abitoğlu yönetecek. 
Bursa Atatürk 
Stadı'nda pazar 
günü oynanacak 
karşılaşmada 
Abitoğlu'nun 
yardımcılıklarını 
Ekrem Kan ve 
Nihat Mızrak 
yapacak. 4. hakem 
ise Hakan Ceylan. 
Bu arada Bursa

spor'un, Samsun 
spor ile 21 Kasım 
Pazartesi günü 
yapacağı maçın 
biletlerinin 18 Kasım 
Cuma günü satışa 
çıkacağı bildirildi. 
Külübün resmi 
internet sitesinde 
yer alan açıklamada, 
biletlerin cuma 
günü saat 10.00'dan 
itibaren Biletix'in 
Çetin Family Nilüfer, 
Çetin Family Emek 
ve Bursa Atatürk 
Stadı gişelerinden 
satışa çıkacağı

kaydedildi. 
Açıklanan bilet 
fiyatları şöyle: 
VIP A-B Tribün 1. 
Sıra: 300 TL 
VIP A-B Tribün 
2 ve 6. sıralar: 
200 TL VIP C 
Tribün: 100 TL 
Kapalı A-B-C 
Tribün: 100 TL 
Maraton Tribün: 30 
TL Kapalı Kale 
Arkası Tribün: 20 TL 
Açık Kale Arkası 
Tribün: 10 TL 
Misafir Taraftar 
Tribünü: 10 TL

Bursa'da 
'Uluslararası 
Molla Hüsrev 
Sempozyumu' 
düzenlenecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
işbirliğiyle 
"Bursa Tarihinden 
Güç Alıyor" 
sloganıyla düzenle
nen 'Uluslararası 
Molla Hüsrev 
Sempozyumu', 
18-20 Kasım 
tarihleri arasında 

Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilecek. 
Düzenleme Kurulu 
başkanlığını 
Uludağ 
Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Tevfik 
Yücedoğru'nun 
yaptığı sempozyu
mun açılış töreni, 
18 Kasım Cuma 
günü saat 
09.30'da yapılacak. 
Türkiye'nin yanı 
sıra ABD, Kanada, 
İtalya ve 
Macaristan'dan 
40 bilim insanının 
katılacağı sem
pozyumda açılış 
günü iki, 19 Kasım 
Cumartesi günü 
de üç oturum ve 

değerlendirme 
oturumu gerçek
leştirilecek olup, 
toplam 22 sunum 
yapılacak.
Uluslararası 
Molla Fenârî 
Sempozyumu 
ve Uluslararası

Hocazâde 
Sempozyumu'nun 
ardından 'Bursa 
Tarihinden Güç 
Alıyor' sloganı 
altında düzenlenen 
üçüncü sempozyum 
olan Uluslararası 
Molla Hüsrev 
Sempozyumu'nda 
da Bursa'nın 
manevî kimliğine 
katkı yapan 
önemli bilim 
adamlarından 
biri olan Molla 
Hüsrev, BursalIlara 
ve bilim dünyasına 
tanıtılacak.
Bu sayede 
sempozyumun 
Bursa'nın tarihî ve 
kültürel zenginlikle 
rine ve kentlilik 
bilincine de katkı 
sağlaması 
amaçlanıyor.

: Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
■I

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

Izgara - Tava ■ Buğulama - Kaygana Balık
Köfte - Piliç Şiş - Pirzola - Kanat ■ Şinıtzel

Balık Çorbası - Kalamar Tava ■ Midye Dolma
Midye Tava ■ Karides Güveç ■ Arnavut Ciğeri

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK
tiamidlye Matı. Kumsal 5ok. Tlo:3

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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www.renault.com.trwww.fticebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey

I Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve
' sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.

^İlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenil çözüm ** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.
motrû

M Al S ÜrvADnEeı ed rrrrumrvriw Yalova Yolu üzeri Bağ-Kur Sanayi Sitesi E/Blok No:9 
ECTES3 UyrXMrcUE^LEK U I UMU I IV Tel : (0.224) 513 89 06 - Fax: (0.224) 514 30 89 -Gemlik / BURSA

18 Kasım 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gerjı^k Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin fiyatlarının çiftçiyi perişan edeceğini söyledi.

"Uniici Miııiıınıı ttulamaiı"
Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatlarını yetersiz 
bulan Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, "Zeytin 
üreticisi bu yıl da umduğunu bulamadı." dedi. Çelik, 
geçen yıl 4 lira 40 kuruş olan zeytin alım fiyatının, 
bu yıl 4 lira 10 kuruş avans fiyat olmasının üreticiyi 
zorlayacağını söyledi. Çelik, "Ağustos ayından 
itibaren taban gübresine yüzde 85, mazota yüzde 
42, zam olduğu bilinmekte olduğu göz önüne 
alındığında, geçen seneki baş fiyat 4 lira 40 kuruş
tan, 4 lira 10 kuruşa indirilmiştir. Bölgemizde en 
fazla 300 He 350 kalibrede zeytin beklendiğinden, 
ortalama fiyat 2,08 lira görülmektedir. Bu fiyatların 
üreticinin maliyetini karşılamayacağını herhalde 
yöneticiler de bilmektedir." dedi. Haberi sayfa 2’de

—

YAĞ DEĞİŞİMİ

TL

RENAULT

Verşiııecezalaraııenlılen 
değeriemezammı

Maliye Bakanlığı, yeniden de 
ğerleme oranını 2011 yılı için 
yüzde 10,26 olarak tespit etti. 
Büna göre vergiler, harçlar, 
cezalar ve değerli kağıt bedel
leri bu oranda artırılacak.9’da

Marmarahirlik’te ilk 
öıleiîie 5 Aralıkta
Marmarabirlik, 
avans baş fiyatı 4 
lira 10 kuruş olarak 
belirledi. Ahmlar 
başladı. Planlanan 
alım miktarı da 
revize edilerek 55 
bin 500 tona 
çıkarıldı. 29 Kasım 
2011 tarihine kadar 
alınacak ürün 
bedellerinin yüzde 
6O’ı 5 Aralık 2011

Pazartesi günü 
ödenecek. 30 
Kasım -13 Aralık 
tarihleri arasındaki 
ürün bedellerinin 
yüzde 6O’ı 19 
Aralık’ta, 14 Aralık 
27 Aralık tarihlerin- 
da alınan ürün 
bedelinin ise yüzde 
6O’ı 2 Ocak’ta 
ödenecek.
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Van’dan 
Haile

Sonbahar yaprakları..
Sonbahar bütün hışmıyla kendini gös

teriyor.
Bir yandan yağan yağmurlar, öte yan

dan rüzgarlarla sağa sola savrulan 
yapraklar...

Bizim evin bahçesindeki sarmaşıkların 
tüm yaprakları döküldü.

Kayısı ağacının yaprakları dirense de 
her gün altına sapsan dökülüyor.

Rüzgarla çimlerin üzerini halı gibi 
kaplıyorlar... Sararan yapraklar gibi son
baharda ölümlerde ard arda gelmeye 
başladı.

Dün, Ali Öztürk’ü de uğurladık. 4’de

Gemlike
Gemlik Kayma 
kamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı na 17 aile, 
deprem böl
gesinden kendi 
imkanlarıyla 
geldiğini söy
leyip, yardım 
talebinde bulun
du. Haberi 5’te

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, gelişmeler hakkında partililere bilgi verdi.

Güler, “Halk iradesinin üzerine 
kirli pazarlıklar yaptılar”

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, düzenlenen 
kahvaltılı basın 
toplantısında, 
İçişleri 
Bakanlığı’na 
açtığı dava 
konusunda 
bilgi verirken, 
yaşanan hukuksuz 
luklara değindi. 
Güler, "Bakanlığın 
beni göreve 
iade edecek 
adeletli karar 
vereceğini

beklemiyorum. döndürmeyecek
sen i geri ler" dedi. Syf 4’de

http://www.renault.com.trwww.fticebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buz üzerine yazmak...
Ekonomik sorunlar nasılsa çözülür. Ama 

toplumsal barış bozulursa işin rengi değişir. 
Şimdi olduğu gibi...

Özellikle ABD’nin “mikro devletler” kurarak 
pazarı genişletme ve gücünü sürdürme 
düşüncesine de “hizmet etmiş” oluruz.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condolezza 
Rice’in şu sözleri hala belleklerinizde mi?

Değilse uzun yıllar Özel Kuvvetler 
Komutanlığında görev yapmış bir emekli 
albay anımsatıyor;
“Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar olan 

coğrafyada kalemle çizilmiş sınırlar içindeki 
halkların hem dinsel, hem mezhepsel hem de 
etnisite olarak farklı farklı ülkelerin korumaları 
altında olmalarını destekleyeceğiz...”

Acıdır ama acıdan da öte gerçektir ki;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 30 yıla yakın 

bir zamandır kanayan yarası bir türlü 
dindirilemiyor.

Canlar gidiyor...
Umutlar sönüyor...
Sorun ise katlanarak büyüyor.
Çözümsüzlük üzerine kurgulanan senaryolar 

ülkemizin bölünmez bütünlüğünü dinamitliyor.
Ne yazık ki;
Hal ve hazırda ülkeyi yönetemeyen siyasal 

irade sorunu daha da açmaza sokmuştur.
Neredeyse her konuşmasında “ortak 

akıl”dan söz eden baş bakan kürsüden indik
ten sonra sadece kendi aklıyla davranmak
tadır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüme dönük 
çalışmaları ve önerileri dikkate alınmaya 
değerdir.

Kürt sorunu toplumsaldır ve siyasal parti 
ayırt etmeksizin ülkede yaşayan tüm yurt
taşları çok yakından iigiiendirmektedir.

Önce siyasal partiler kendi aralarındaki 
güvensizlik sendromunu aşmak ve mutlak bir 
araya gelmek zorundadır.

Çünkü çözümün tek adresi kayıtsız koşulsuz 
parlamentodur.

Orada atılacak adımlar,
Bulunacak çözümler doğaldır ki toplumu da 

olumlu yönde etkileyecek ve kanın gözyaşının 
üzerine “barış tohumları” ekilecektir.

Sabır ve inat dahası hoşgörü bölgede iklimi 
yumuşatacak ve tohumların kısa surede yeşer
mesini sağlayacaktır.

Sahte aydınlar, sözde demokratlar yani 
“ayrık otları” inatla direnecek ve kendilerine 
yer bulma isteklerini yaşamak için sürdürecek
lerdir.

Ancak geri dönüşü olmayan inançlı yak
laşımlar “ayrık otları”nın bölgesel etkisini 
kesinlikle yok edecektir.

Kördüğüme dönüşmeye yüz tutan “Kürt 
sorunu” ancak katılımcı demokratik yaklaşımla 
çözülebilir.

Dünya coğrafyasını yeniden biçimlendirmeyi 
amaçlayan “stratejileri” ve kurgulanan “harita
ları” görmemiz ve iyi okumamız ön koşuldur.

Artık yazının buz üzerine değil, duvarlara 
yazılma zamanı gelmiştir.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin fiyatlarının 
II çiftçiyi perişan edeceğini söyledi.

TIR SOFflRÜ
SRC, PSİKOTEKNÎK 
BELGELİ DENEYİMLİ 

YURTİÇİ KONTEYNER 
ŞOFÖRÜ ARANIYOR 
MAAŞ + HARCIRAH + 
İKRAMİYE +YEMEK 

PARASI + ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI + TAM YATAN 

SİGORTA

519 07 87

Oğuz GÜN

Marmarabirlik'in 
zeytin alım fiyat
larını yetersiz bulan 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
“Zeytin üreticisi bu 
yıl da umduğunu 
bulamadı.” dedi. 
Çelik, geçen yıl 4 
lira 40 kuruş olan 
zeytin alım fiyatının, 
bu yıl 4 lira 10 
kuruş avans fiyat 
olmasının üreticiyi 
zorlayacağını 
söyledi.
Marmarabirlik’in 
avans fiyatları 
hakkında basına 
yazılı açıklama 
yapan Bursa Ziraat 
Odaları il 
Koordinasyon 
Kurulu ve Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik; 
“1,5 ay önce ziraat 
odalarımızla 
Marmarabirlik 
yöneticileri bir 
araya gelerek, 
devamlı olarak öne 
çıkan fiyat politika 
larını irdeledik. 
Ortaklaşa geçen 
seneki fiyatlardan 
aşağı olmamak kay- 
dıyla, ara baremleri 
birbirine çok yakın 
tutarak üreticile 
rinden mahsul alın
masını istedik.” 
dedi.

50 BİN TON 
ZEYTİN ALINACAK 
Marmarabirlik ile 
yapılan görüşmeler 
hakkında açıklama 
yapan Çelik şunları 
söyledi:
“Ziraat Odaları 
olarak, Marmarabir 
lik yöneticilerine 
stok kapasitelerini 
sorduğumuzda, 
45 bin tona kadar 
mahsul alımına 
ve satışlardan 
açılacak havuzlarla 
beraber 50 bin ton 
zeytin alınacağı 
cevabını aldık. 
Ziraat odaları 
olarak, 50 bin ton 
sofralık, yağ 
satışları iyi 
olduğunu söyledik
lerinde de geçen

senelerden daha 
fazla yağlık zeytin 
alabileceklerini 
belirttik.
Biz, ziraat odaları 
olarak, sözümüzün 
her zaman arkasın
da olduk ve her 
zamanda olmaya 
devam edeceğiz. 
Marmarabirlik bizim 
üyelerimizin kurdu 
ğu bir kooperatiftir. 
Bu nedenle, tabi ki 
zarar etmesini iste
meyiz. Ancak, 
kendi kurdukları 
müessesenin 
kendilerini mağdur 
etmesine de gön
lümüz razı olmaz ve 
olmayacaktır.
Koopera tifçiliğin 
sadece zeytin alıp 
satmak olmadığını 
her toplantıda 
kendilerine beyan 
ettik ve koopera 
tifçiliğin ne olduğu 
konusunda üyeleri
ni eğitmek, birlik 
koopera ti fieri ne 
düşmektedir dedik. 
Bu ve her konuda, 
bizden yardım talep 
ettiklerinde seve 
seve de yanlarında 
olacağımızı ve 
katkıda bulunaca 
ğımızı söyledik.
Her kooperatif 
bünyesine aldığı 
ziraat mühendis
leriyle arazi çalış
malarını yapacağı 
ümidindeydik.
Ama, buruşuk zeyti
ni görmemek ve 
dolayısıyla mah
sulünü değerlen 
dirmemek, bize 
mühendislere büro 
elemanı olarak istih 
dam edildiğini

düşündürmektedir. 
Eğer zeytindeki bu 
buruşma yönetim 
Jtarafından bilinsey- 
di ki biz bunu 
defalarca yazılı ya 
da görsel basında 
dile getirdik; mah
sul fiyat değerlen 
dirmelerinin farklı 
olacağı düşüncesin 
deyiz.” dedi.

REKOLTE 
160 BİN TON 
Bu yıl ulaşılacak 
zeytin rekoltesi 
hakkında bilgi 
veren Ali Çelik; 
“Bu sene zeytin 
rekoltesi 160 bin 
ton civarında tah
min edilmekte ve 
Marmarabirlik 55 
milyon 500 kilo alım 
yapacağını açık
lamış durumda. 
Bu alım miktarı 
bölge için bugünkü 
şartlarda iyi ama 
gelin görün ki veri 
len fiyat üreticileri 
tatmin edecek 
durumda değil. 
Bölgede hava şart
ları nedeniyle zey
tinin buruşması ve 
olgunlaşmasının 
gecikmesi 
nedeniyle verilen 
ortalama fiyatlar 
maliyetleri karşıla
madığı verilen 
fiyatlarda 
görülmektedir. 
Ağustos ayından 
itibaren taban 
gübresine yüzde 
85, mazota yüzde 
42, zam olduğu 
bilinmekte olduğu 
göz önüne 
alındığında, geçen 
seneki baş fiyat 4

lira 40 kuruştan, 
4 lira 10 kuruşa 
indirilmiştir 
Bölgemizde en 
fazla 300 ile 350 
kalibrede zeytin 
beklendiğinden, 
ortalama fiyat 2,08 
lira görülmektedir. 
Bu fiyatların 
üreticinin maliyetini 
karşılamayacağını 
her halde yönetici 
ler de bilmektedir. 
Fiyatlarda geçen 
sene parlak zeytine 
verilen fiyat zeytin 
fireleri göz önüne 
alındığında bu sene 
zeytinin buruşması 
nedeniyle daha az, 
fire vereceği goz 
önüne alınarak 
fiyatlar biraz daha 
yüksek tutulmalıy
dı.” dedi.

ÜRETİCİ VE 
YÖNETİCİLERE 
SESLENİYORUM 
Yaptığı basın açık
lamasında üretici 
ve yöneticilere 
seslenen Çelik; 
“Üreticimize de 
seslenmek istiyo
rum. Gemlik zeytini 
ile Mürefte Şarköy 
zeytinlerini aynı 
düzeyde tutan, 
üretici dertlerini 
yakından bilmeyen 
zihniyetleri koope 
ratiflerin başında 
bulundurduğunuz 
sürece dertleriniz
den kurtulamaz 
siniz.
Yöneticilere bir 
daha seslenmek 
istiyorum. Zeytinin 
buruşması 
nedeniyle avans 
fiyatları biraz daha 
yukarıya 4 lira 50 
kuruşa, aradaki 
barem fiyatları da 
tavan fiyatına yak
laştırmalarını, üreti
cileri mağdur 
etmeyeceklerini 
lüzumsuz tartış
malara neden 
olmayacağını, aksi 
takdirde bölgemiz 
de en fazla elde 
edilecek 300 ile 350 
barem zeytinin 
cezalandırmak ola
cağını belirtmek 
istiyorum.” dedi.
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WlWIlMliWhllliWHl YazıYORUM
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde yaşayan 6 
kişilik Yanıkoğlu 
ailesi, naylon ve kar
tonlardan yaptıkları 
derme çatma 
barakaları, ısınma ve 
aydınlatma amaçlı 
kullandıkları mumun 
devrilmesi sonucu 
yanınca dondurucu 
soğukta sokakta 
kaldı.
Bilgiye göre, Zeynep 
Yanıkoğlu (59), 9 yıl 
önce, akciğer kanse 
ri olan eşini kaybet
ti. Evlendiği ikinci 
eşi de evi terk etti. 
Ardından 5 çocuğu 
ile evsiz kalan 
çilekeş kadın, kala
cak yerleri olmadığı

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
geçtiğimiz yıl 
Temmuz ayında, bir
likte olduğu genç 
kadını öldürdükten 
sonra 5 parçaya 
bölüp çöp koytey 
nerine atan sanık, 
müebbet hapse 
mahkum edildi. 
Mahkeme heyeti, 
sanığın duruşmalar
da davranış ve 
tutumlarını iyi hal 
olarak değerlendi 
rerek cezasını 25 
yıla düşürdü. Sanık 
avukatı bu cezayı da 
ağır bularak temyize 
müracaat etti.
Yargıtay yerel 
mahkemenin kararı 
m onarsa, yaklaşık 
15 aydır tutuklu

İ negöl'de 2 otomohil de vrilıli: 4 y aral ı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 2 
otomobilin 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan 
yolda devrilmesi 
sonucu meydana 
gelen kazalarda 
4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Ankara 
yönünden 

için ilçede bulunan 
eski futbol sahasın
da, naylon ve 
kartondan derme 
çatma bir baraka 
yaptı. Barakalarına 
elektrik bağ laya- 
mayan aile, aydınlat
manın yanı sıra, 
kışları da ısınma 
ihtiyacını mumla 
karşılamaya başladı. 
Akşam saatlerinde 
aile bireyleri baraka
da olduğu sırada, 
mumun bir anda 
devrilmesiyle nay
lonlar tutuşmaya 
başladı. Yangın, 
daha sonra tüm 
barakayı sardı. 
Barakadakiler, kendi 
çabalarıyla yangını 

bulunan sanık yak
laşık 14,5 yıl yattık
tan sonra tahliye 
edilecek.
29 Temmuz 2010 ta 
rihinde, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Beşevler Mahalle 
si'nde çöp kontey 
nerinde belediye 
ekiplerince dizkapa 
ğı hizasından düz 
gün olarak kesilmiş, 
tırnakları ojeli bir 
kadına ait iki bacak 
bulundu. Polis, ayak 
numarası 39 olan 
bacaklardan aldığı 
DNA'lardan, kentte 
kayıp ilanı verilen 
ailelerin kızlarının 
hiç birine ait 
olmadığını belirledi. 
Cinayetin bir başka 
şehirde işlenerek,

İnegöl istikametine 
gelen Mustafa 
Çan'ın (57) 
kullandığı 
16 PM 288 plakalı 
otomobil, Mezitler 
Yeniköy mevkisinde 
yağmur nedeniyle 
kayganlaşan yolda 
kontrolden 
çıkarak devrildi. 
Sürücü ile otomo

söndüremeyince, 
durumu itfaiyeye 
bildirdiler. Olay ye 
rine gelen ekipler 
yangına müdahale 
etmesine rağmen 
baraka kül oldu. 
Yangının ardından, 
Zeynep Yanıkoğlu, 
çocukları Kenan 
(36), Arif, (19), 
Erdoğan (18), Onur 
(13) ve ikinci evli 
liğinden olan kızı 
Güler (3) ile 
sokakta kaldı.
Çıkan yangında 
ayrıca ailenin tüm 
eşyalarının yanı 
sıra, Yeşil Kart 
ve nüfus cüzdanı 
gibi evrakları 
da kül oldu.

bacakların Bursa'da 
atılmış olabilme ihti
maline karşın bacak
ları Ankara Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
gönderdi. Yapılan 
çalışmalar net
icesinde Bursa 
polisi kesik bacakla 
ilgili tüm ihtimalleri 
araştırdı. Vahşi 
cinayetten iki ay 
sonra Osman Taşkın 
isimli bir kişinin, 
eşinden altı yıldır 
ayrı yaşayan 1 
çocuk annesi olan 
kardeşi Sevgi 
Taşkın'dan son iki 
aydır hiçbir haber 
alamadıklarını, ha 
yatından endişe 
ettiklerini belirterek 
savcılığa suç duyu
rusunda bulunması, 

bildeki Hatice 
Kara yaralandı. 
Aynı yolda yabancı 
plakalı otomobil 
sürücüsü Durul 
Özgen (61), 
önünde seyreden 
16 PM 288 plakalı 
otomobilin devrilme
si sonucu ani 
fren yaptı.
Ani fren sonucu

Yanıkoğlu, 5 
çocuğuyla birlikte 
sokakta kaldıklarını 
belirterek, 
"Komşumuzun 
getirdiği bat
taniyeyle çocuk
larımı ısıtmaya 
çalışıyorum. 3 
gündür yediğimiz 
sadece komşu
muzun getirdiği 
tandır ekmeği.
Buradan yetkililere 
sesleniyorum. 
Ne olur sesimi 
duyun. Bu hasta 
halimle sîzlere 
yalvarıyorum.
5 yetim çocuğum 
ile birlikte sizlerden 
gelecek yardımı 
bekliyorum" dedi 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Doktora mecburi hizmet!...

cinayetin aydınlan
masını sağladı.
Aileden alınan DNA 
örneği ile kesik 
bacaktaki örnekler 
uyuşunca polis, 
önce bacakların 
kime ait olduğunu 
belirledi.
Daha sonra genç 
kadının müzikhol 
işleten kendisi gibi 
eşinden ayrı 
yaşayan 1 çocuk 
babası Bülent 
Kocaman'a ait işy
erinde 9 aydır gar
son olarak 
çalıştığını, bu 
kişi ile aşk 
yaşadığını ortaya 
çıkardı. Kocaman 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı 

Sağlık Bakanlığı’nın taslağındaki 
hükümler doktorları zorlayacak.

Uzmanlık eğitimini yapan hekimler 
senet imzalayacakmış..

Tam gün şokunu yaşayan doktorları 
üzecek yeni kararname de yolda.

Mezun olduktan hemen sonra 300 ila 
600 gün arasında değişen sürelerde 
mecburi hizmetlerini yapan ve ancak o 
zaman diplomalarını alabilen hekimler, 
aynı zamanda uzman hekim olduktan 
sonra da mecburi hizmet yapmak zorun
dalar.

Ülkemde mecburi hizmet yapan tek 
Hekimlerdir.

Neden Hukukçu - mühendis- vs yap
mıyor da hep şamar oğlanı hekimler 
oluyor.?.. Bu eşitliğe sığar mı ?..

Mecburi hizmetini tamamlamayan 
hekimlerin mesleklerini icra etmelerine 
ne devlet kadrolarında ne de özel sek
törde izin verilmiyor.

Türkiye'de, mezun olmasına karşın; 
diplomasını mecburi hizmetini tamamla
madan alamayan tek meslek grubu olan 
hekimlere senet imzalama zorunluluğu 
getirildi.

4 yıllık uzmanlık eğitimini yapan dok
torlardan, Maliye Bakanlığı tarafından 
senet alınacak..

Böylece doktorun mecburi hizmet 
yükümlülüğünü yerine getirmeden 
görevinden ayrılması, müstafi sayılması, 
son verilmesi veya devlet memurluğun
dan çıkarılması halinde, o güne kadar 
kendisine bakanlıkça yapılan tüm 
ödemeler faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Mecburi hizmetini yapmayan hekim, 
sadece mesleğinden olmayacak bir de 
üzerine senet ödeyecek.

Bir başka düzenleme de Sağlık 
Meslekleri Kurulu ile ilgili.

Kurul, mesleğinde yetersizliği tespit 
edilenlerle dikkatsiz ve özensiz 
davranışla ölüme veya fonksiyon kaybı
na neden olanların, mesleki yeterlilik 
eğitimine tutulmasına karar verebilecek. 
Başarısız olanlar meslek icrasından men 
edilecek.

Koskoca Üniversitelerin anlı şanlı Prof 
Dr. Hocaları diploma verecek, kuruldaki 
üç ne olduğu belli olmayan kişi, hayır 
hekimlik yapamaz ver diplomanı diye
cek..

Ne kadar yanlış ve haksız, acayip iş...

yabancı plakalı 
otomobil devrildi. 
Kazada, sürücü 
ile eşi 
Güldeste Özgen 
(59) yaralandı. 
4 yaralı da 
112 Acil Servis 
ambulanslarıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, gelişmeler hakkında partililere bilgi verdi.

Güler, ‘‘Halk iradesinin özerine
kirli pazarlıklar yanlılar”Sonbahar yapraklan...

Sonbaharın, kalp hastalıkları için tehlike 
sinyalleri çaldığı bilinir.

Gerçekten de, birden soğuyan havalar, sert 
rüzgarlar, kapkara gökyüzü insanın ruhuna 
sıkıntı veriyor.

Dün, hava ne kadar soğudu birden.
Bir gün önce bizim işyerinin üzerindeki Ali 

Öztürk’ün kalp krizi geçirdiği, gelen 112 Acil 
Ambulansı’nın müdahalesinin yetersiz kaldığı ve 
Öztürk’ü kurtaramadıklarını işyerime gel 
diğimde öğrendim.

Öztürk’ün, annesi Hayriye Köyü’nden babası 
Selimiye. Buralardan gelen dostları ve yakınları 
doldurdu evini, evinin önünü...

Bora Sokak’ta dün, BUSKİ çalışması vardı.
Bir yandan yol kepçe ile kazılıyor, öte yandan 

boru döşeniyordu.
Kepçe tam işyerimizin önünde, kanalizasyon 

pimaj borusuna değince, boru kırıldı.
Çalışanlar, biz olmasaydık, borunun üzerine 

koydukları bir parça eski pimaj ile sorunu çöze
ceklerdi.

Neyse ki müdahil olduk.
BUSKİ Gemlik işletme Müdürü Hasan Türe’yi 

aradım olayı anlattım.
Bir görevli gelerek konuyla ilgilendi.
Pimajın kırılan bölümü yenisiyle değişti. 
Böyle bir ortamda sokağımıza cenaze geldi. 
Bora Sokak’ta dün hüzün vardı.
Ölüm, insana hüzün veriyor.
Hem de beklenmedik ölümler olursa... 
Kapımızın önü mahşer aibi kalabalık.. 
Gözleri yaşlı kadınlar, balkonlara toplanmış 

insanlar ve cenaze arabası...
Dün, Ali’nin cenazesi kapının önüne gel 

diğinde, son yolculuğuna uğurlanması için hoca 
I bekledik.

Toplantı varmış, gelen olmayınca, bu görevi 
Hamdi Özkaya yaptı.

Herkese, ‘Merhumu nasıl tanırsınız?’ 
dediğinde, "İyi tanırdık" dendi.

Ve Allah’tan rahmet dilendi.
Sonra, çileyen yağmur altında, bir sonbahar 

günü, kalbine yenilen komşumuz, araca bindirile 
rek, limandan ağır ağır ayrılan gemi gibi son
suza uğurlandı.

Sonbahar hüzün veriyor.
Sonbahar da ölümler artıyor.
Geçen Pazar günü Gemliklilerin yakından 

tanıdığı, Uludağ Süthanesi sahibi İsmail Emeç 
de kalp krizi geçirerek ölmüş.

Ani ölümler sürpriz oluyor.
İnsanın inanası gelmiyor.
Ama, ölüm, aynı doğmak gibi bir gerçek.
Erken gelmesi, zamansız yakalaması insanı, 

sevimli olmuyor.
Oysa onların daha bitirecekleri işleri var 

yaşamlarında.
Çocukların belki okutacaklar, belki kızlarını 

gelin yapacaklar, oğlanlarını damat...
Ama ölüm, yapılması düşünülenleri engelli 

yor, planları altüst ediyor.
Ölümler yaşamın gerçeği.
Ve ölenle ölünmüyor.
İster istemez yaşam devam ediyor.
Şair Yahya Kemal Beyath’nın şiirindeki gibi: 
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu. 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. 
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden. 
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
düzenlenen kah
valtılı basın toplan
tısında, İçişleri 
Bakanlığı’na açtığı 
dava konusunda 
bilgi verirken, 
yaşanan hukuksuz 
luklara değindi.
Güler, “Bakanlığın 
beni göreve iade 
edecek adeletli 
karar vereceğini 
beklemiyorum. Beni 
geri döndürmeye
cekler" dedi.
CHP İlçe merkezin 
de dün saat 10.oo 
simit, zeytin, peynir 
ve çay ile yapılan 
sabah kahvaltısında 
biraraya gelen CHP 
Gemlik ilçe örgütü 
üyeleri, kahvaltıdan 
sonra Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gjj İAr’.i.n 

hukuksal sürece 
değin yaptığı derlen 
dirmeyi dinledi.

HUKUKSUZLUK 
SÜRÜYOR
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İçişleri Bakanlığı’nın 
kendisini görevden 
uzaklaştırması nede 
niyle “Yürütmenin 
durdurulması” için 
Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde 
duruşmalı dava 
açtıklarını, bu arada 
avukatı hukuki yön
den, kendisinin de 
olayların gelişimini 
uzun uzun mahke 
mede anlattığını 
söyledi.
Güler, Türkiye de 
hiç bir belediye 
başkanına uygulan
mayan görevden 
uzaklaştırma kara 
rımn İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
Savcılığın istemiyle 
kendisine uygu
landığını hatırla 
tarak: "Savcılık, 
görevden alınmamı 
isterken, mahkeme 
lerde tanıklık 
yapacak görevlilere- 
baskı uygulayabile
ceğimi öne sürmüş 
tür. Oysa, savcılıkta 
verdiğim ifademden

sonra çıkarıldığım 
Gemlik 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce, 
tutuksuz yargıfan- 
mam için karar 
verdikten sonra 
savcılık buna itiraz 
etti. 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ 2011/21 
kararı ile savcılığın 
kararını red etmiştir. 
Mahkeme savcının 
iddiasına karşın, 
delilleri etkileme 
durumumum bulun
madığını hükmetme
sine karşın, Savcılık 
bu kez iç İşleri 
Bakanlığı’na başvru- 
rak, benim görev- 
minden uzaklaştırıl
mamı istemiştir. 
Bu istek, İçişleri 
Bakanlığı’nca 
Mahkeme kararları 
dikkate alınmadan 
yerine getirilmiştir. ” 
dedi.
İçişleri Bakanlığı 
kararının haksız, 
hukuksuz ve adalet
siz ve çifte standart 
bir karar olduğunu 
yineleyen Güler, 
"İçişleri Bakanlığı 
bu kararıyla hakkım
da ilk defa adalet
sizce bir uygulama 
yapıp çifte standart 
uygulamıştır.
Gemlik Belediye 
Başkanı seçilmem
den sonra hakkım
da ne kadar adalet
siz davranıldı ğını 
gösteren bir çok 

uygulama var. "diye 
rek, bunları örnek
leriyle anlattı.
Hakkımda açılan 
davalardan akla
narak çıkacağını 
iddia eden Güler, 
günlerini hakkında 
açılan 5 davaya 
hazırlanmakla 
geçirdiğini söyledi. 
Hakkında açılan 5 
iddianamenin 
4’ünün davasının 
açıldığını söyleyen 
Güler, bir davada 
sanık olmadığını 
belirtti.
İçişleri Bakanlığı’nın 
haksız ve hukuksuz 
uygulamasını ısrarla 
sürdürdüğünü 
belirten Güler: "İçiş
leri Bakanlı ğı’nın 
benim göreve iade 
edilecek adaletli 
karar vereceğini 
beklemiyorum.
Gelişmelerden anla 
şıliyor ki beni geri 
döndürmeyecekler” 
şeklinde konuştu. 
Ana davada tutuklu 
sanığın kalmadığına 
da dikkat çeken 
Güler, "Bakanlık 
geçici olarak görev 
den uzaklaştırdığı 
bir kişiyi tüm mahke 
me kararlarına karşı 
hala göreve döndür 
memesi manidar 
değil midir? Antalya 
Manavgat Belediye 
Başkanı 6 yıl hapis 
cezası almasına 

karşın, cezası iyi 
halinden 5 yıla 
indirilmiş, ancak 
kesinleşen mahke 
me kararına Yargı ta 
ya da itiraz edilmesi 
halinde bile bu 
belediye başkan^ 
görevinin başın
dadır” dedi.
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi 
Savcısı’nın bile 
tutuklu sanıkları 
serbest bırakıl
masını talep ettiğine 
dikkat çeken Güler, 
"Ben, Gemlik’in 
Belediye Başkanı 
yım. Eski belediye 
başkanı değilim. 
Biz, kısa dönem 
hizmet yaptığımız 
zamanda 22 milyon 
lira para ödedik. 
8 milyon lira eski 
belediye başkam 
birâKıi uiyûriai' 
Bizim ödediğimiz 
paraları görmüyor
lar. Oysa, o günkü 
yönetim, son yıl 
hariç yatırımları 7-8 
milyon lira ödemiş 
tir. Sıkıntı çektik 
ama Gemlik halkına 
verdiğimiz sözleri 
yerine getirdik. 
Bizim yaptığımız her 
işi baltalamaya, gö 
rev yaptırmamaya 
çalıştılar.
Yapacağımız kalıcı 
işlerden ürktüler. 
Siyasi manevralar 
çevirdiler. Kimini 
ikna ile kimini satın 
alarak hukuksuz 
olarak Belediye 
Başkanvekilliği 
koltuğuna oturdular. 
Belediye Başkanve 
kilinin koltuğa otur
ma şekli tamamen 
hukuksuzdur, ayıp- 
tır.ahlakende çok 
ayıptır.
Demokrasinin temel 
unsuru1siyasi parti 
[erdir: Gemlik Bele 
diyesi’nde halk 
iradesinin üzerine 
yapılan pazarlık ve 
kirli oyunlarla otu- 
rulmuştur. Bana 
seçimlerde AKP’den 
aday ol dediklerinde 
bunları tahmin 
ettiğimden CHP’den 
aday oldum” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik te ilk ödeme 5 Aralık ta
Marmarabirlik, avans baş fiyatı 4 lira 10 kuruş olarak belirledi. Alımlar başladı. 
Planlanan ahm miktarı da revize edilerek 55 bin 500 tona çıkarıldı. 29 Kasım 2011 tari
hine kadar alınacak ürün bedellerinin yüzde 6O’ı 5 Aralık 2011 Pazartesi günü ödenecek
Kısa adı 
Marmarabirlik olan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği, 2011-12 
kampanya dönemi 
ürün alım avans 
fiyatlarını belirledi. 
Marmarabirlik, alım 
kampanyasında, 
kiloda 200 tane 
gelen ürünü 4 lira 
10 kuruş avans 
fiyatla alacak. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu, 
rekoltenin çok yük
sek olduğu bu 
kampanya dönem
ine ilişkin fiyatları 
belirlemek için 
toplandı. 
Toplantıda, geçen 
ay üretici ortaklar
dan alınan ve yak- 
laşiK 8u bin tonu 
bulan rekolte 
beyanları, Marmara 
birlik uzmanlarının 
yaptığı inceleme 
sonuçları ve 
sofralık zeytin 
piyasasının duru
mu değerlendirildi. 
Yönetim Kurulu

Başkanı Hidamet 
Asa, rekoltenin 
yüksek olduğu bu 
zor yılda, 
Marmarabirlik’in 
önünü görebilmesi 
için alımların avans 
fiyat üzerinden 
yapılmasının 
zorunlu olduğuna 
dikkat çekerek, 
“Avans fiyatı da 
belirlerken, 
geçtiğimiz yıl 
bareme göre uygu
lanan nihai fiyat

ların yaklaşık 
yüzde 80’ini esas 
aldık. Bu da kiloda 
200 tane gelen iri 
kalibre zeytinde 
4 lira 10 kuruşa 
tekabül ediyor. 
Küçük kalibreli 
440-460 taneli 
zeytin için 
belirlediğimiz 
avans fiyat ise 
1.50 lira oldu.
Yağlık ve barem 
dışı ürüne de 90 
kuruş nihai fiyat 

belirledik. Yağlık 
fiyatının piyasa 
koşullarına göre 
değişebileceğinin 
de bilinmesi gerek. 
Yağlık ürün bedel
leri ise ilk ödeme 
kapsamında 
peşin olarak 
ödenecektir’’ dedi. 
Asa, toplam alım 
miktarını da revize 
ettiklerini ve 
toplamda 55 bin 
500 ton ürün 
almayı planladık

larını belirtti. 
Marmarabirlik, 
ürün avans fiyat
larıyla beraber öde 
me tarihlerini de 
planladı.
Buna göre, başla 
yacak kampanya 
kapsamında 
alınacak ürün 
bedellerinin ilk 
aşamada yüzde 
6O’ı ödenecek. 
Takvim şöyle: 
29 Kasım 2011 
tarihine kadar alı
nacak ürün bedel
lerinin yüzde 6O’ı 5 
Aralık 2011 
Pazartesi;
30 Kasım-13 Aralık 
2011 tarihleri 
arasında alınacak 
ürün bedellerinin 
yüzde 6O’ı 19 
Aralık 2011 
Pazartesi;
14 Arahk-27 Aralık 
2011 tarihleri 
arasında alınacak 
ürün bedellerinin 
yüzde 6O’ı 2 Ocak 
2012 Pazartesi;
28 Aralık 2011-10 
Ocak 2012 tarihleri 
arasından alınacak 

ürün bedellerinin 
yüzde 6O’ı 16 Ocak 
2012 Pazartesi; 
11-24 Ocak 2012 
tarihleri arasında 
alınacak ürün 
bedellerinin yüzde 
6O’ı 30 Ocak 2012 
Pazartesi;
25 Ocak 2012 tari
hinden kampanya 
bitimine kadar alı
nan ürün bedel
lerinin de yüzde 
60’ı kampanya 
bitim tarihinden 
itibaren 15 gün 
içerisinde ödene 
cek. Geriye kalan 
yüzde 40 oranında
ki ürün bedellerinin 
ise yüzde 20’si
29 Mart 2012 
Perşembe; kalan 
son ödeme ise 
30 Mayıs 2012 
Perşembe günü 
yapılacak.
Söz konusu ödeme 
planının, birliğin 
mali durumu ve 
genel ekonomik 
koşullara bağlı 
olarak değişti 
rilebileceği açık
landı.

WaittWiMi
Oğuz GÜN
Van depreminden 
sonra bölgedeki 
olumsuz hava 
şartları ve barınma 
sorunu nedeniyle 
depremzedeler 
bölgeyi terk ediyor. 
Bugüne kadar 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardım 
laşma ve 
Dayanışma Vakfı'na 
17 aile, deprem böl
gesinden kendi 
imkanlarıyla 
geldiğini söyleyip, 
yardım talebinde 
bulundu.

GEMLİK’TE 
17 AİLE 
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakfı'ndan alınan 
bilgiye göre, 
Vakfa başvuran 
ailelerin deprem 
zede olduklarını 
bildiren resmi bir 
belge bulunmuyor. 
Bu nedenle, suisti- 
malleri engellemek 
için, depremzede 
olup olmadıkları 
araştırılıyor.
Vakfa başvuranlar 
hakkında

yapılacak 
incelemede ihtiyaç 
sahibi oldukları 
belgelenirse, 
kendilerine yiye
cek, giyecek ve 
barınma gibi 
sosyal yardımlar 
sağlanacak.
İhtiyaç sahibi 
ailelerin Küçük 
Kumla’daki 
Hasan Ağa ve 
Karacaali 
Köyümdeki İzci 
kamplarına yer
leştirilmesinin 
planlandığı da 
öğrenilen 
bilgiler arasında. Bağcı, evli ve bir çocuk 

annesi.

Hürriyet Bağcı, Kaliplitten Yazı 
İsleri Müdiirliiğii’ne yükseldi
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığımda Katip olarak 
görev yapan Hürriyet Bağcı, 
girdiği sınavı kazanarak 
Gemlik Adliyesi’nde Yazı 
İşleri Müdürlüğü’ne yükseldi. 
Adalet Bakanlığı tarafından 
Ekim ayında yapılan görev 
yükseltme sınavına katılan 
Bağcı, sınavlarda başarılı 
olarak, Gemlik Adliyesi’nde 
Yazı İşleri Müdürlüğüme terfi 
etti. 1991 yılından beri 
Gemlik Adliyesi’nde görev 
yapan Bağcımın gerekli 
işlemlerinin tamamlanmasın
dan sonra yeni görevine 
başlaması bekleniyor.

KAYIP
"Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 23/08/2011 tarih ve 

IM046167 numaralı Gümrük Giriş Beyannamesi zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür " YAZAKİ OTOM.YAN.SAN.VE TIC. A.Ş.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ııııınııııııııııııııuııııiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanı Aynur 
Bektaş, Türkiye'nin 
2023 yılında dünya 
nın en büyük 10 
ekonomisi arasına 
girebilmesi için 1,2 
milyon erkek giri 
şimciye karşı sade 
ce 80 bin olan kadın 
girişimci sayısını 
hızla arttırması 
gerektiğini belirte 
rek, "Şuna inanıyo
rum ki Türkiye'de 
kadın girişimci 
sayısı artmadığı, 
ekonomiye katıl
madığı sürece bu, 
hayalden öteye 
gidemeyecektir." 
dedi.
TOBB Kadın Giri 
şimciler Kurulu 
Koordinatör Başkanı 
Ilhan Parseker, 
Global Girişimcilik 
Haftası kapsamında 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda 
(BTSO) düzenlenen 
toplantının açılışın
da yaptığı konuşma
da 2O23'te dünyanın 
10 büyük ekonomi 
sinden biri olmayı 
hedefleyen Türkiye

Keleş, Orhaneli, 
Büyükorhan ve 
Harmancık AK Parti 
ilçe başkanları, 
Karayolları Bursa 
bölge Müdürü İsmail 
Kartal'ı ziyaret etti. 
Kartal ziyarette, 4 
ilçenin kullandığı 
Doğancı barajı ile 
Misi köprüsü arasın
daki yolun yapıla
bilmesi için, ilk önce 
köprünün tadilatının 
yapılması gerektiği
ni belirtti.
Misi ile Doğancı 
Barajı yolu için 
proje çalışmalarının 
bittiğini açıklayan 
Kartal, "Keleş 
Tavşanlı arasındaki 
45 kilometrelik ve 
Orhaneli Harmancık 
arasındaki 35 kilo
metrelik yol yapımı 
için proje ve kamu

nin, girişimci sayısı 
nı en az 5 milyona 
çıkarması gerektiği
ni, özellikle genç ve 
kadın girişimci sayı 
sının yükseltilme 
sinin çok önemli 
olduğunu söyledi. 
"Türkiye'nin gele
ceğini aydınlatacak 
pırlantaları" olan 
kadın girişimcileri 
konuşmak üzere 
bugün bir araya 
geldiklerini ifade 
eden Parseker, 
Türkiye'nin gelecek 
10 yılda en büyük 
icadının iş dünya 
sındaki kadın varlı 
ğını gelişmiş ülke 
lerdeki oranlara çı 
karmak olacağını 
dile getirdi.

laştırma planı hazır" 
diye konuştu. 
AK Parti Keleş İlçe 
Başkanı Yaşar 
Keskin de, 
Kartal'dan aldıktan 
bilgilerin kendilerini 
çok sevindirdiğini 
kaydederek, "Eğer 
Tavşanlı yolu da

Parseker, bu konu 
daki iştahın yüksek, 
ancak mevcut duru
mun vasat olduğunu 
vurgulayarak şunları 
kaydetti: 
"Dünya Ekonomik 
Forumu 2010 
Cinsiyet Uçurumu 
Raporu'na göre Türk 
kadını 134 ülke 
arasında sondan 8. 
sırada. Birleşmiş 
Milletler Kalkınma 
Örgütünün Kadın 
Güçlenme Endeksi 
2009 Raporu'nda 
Türkiye yine sondan 
8. ve son 9 yılda 
37 sıra geri gitmiş. 
Kadının iş gücüne 
katılımı Türkiye 
genelinde yüzde 
30, her 100 

yatınm programına 
alınırsa, Keleşimiz 
değişik bir çehreye 
bürünecektir. Çık
maz sokak olmaktan 
kurtulacağız, bunun 
için ne gerekiyorsa 
yaptık ve 
yapacağız" diye 
konuştu.

kadından 70'i üretim 
sürecinde yok. 
Avrupa Birliği, 
kadının iş gücüne 
katılımında yüzde 
70'i hedef almışken 
bizim durumumuz 
iç karartıcı.
Kadınlar arasıdaki 
kayıtdışılık erkekler
den daha yüksek. 
Çalışan kadın 
tarafında durum bu. 
Yöneten kadın tarafı 
da pek farklı değil. 
TÜIK verilerine 
göre kanun 
yapıcılar, üst 
düzey yöneticiler ve 
müdürler arasında 
10 erkeğe karşı 
sadece 1 kadın 
mevki makam sahibi 
konumunda. 
Belediye başkan- 
larımızın sadece 
binde 5'i kadın. 
Ülkedeki 1,3 
milyon girişimcinin 
sadece 80 bini yani 
yüzde 6'sı kadın. 
Oysa içinde 
bulunduğumuz 
gelişmekte olan 
ülkelerde kadın 
girişimcilerin oranı 
ortalama yüzde 25'i 
buluyor.”

İşveren 
sigara 

içmeyen 
personel 

arıyor
Kariyer siteleri üze 
rinden personel 
arayan çok sayıda 
firma tercihini 
sigara kullanma 
yan personelden 
yana koyarken, pe 
rakendecilik sek
törlerinde sigara 
kullanmayan per
sonel tercihi yüzde 
15'1 buluyor. 
"Dumansız Hava 
Sahası" uygulama 
sı iş dünyasını da 
etkilemeye devam 
ediyor. Daha önce 
"Üniversite 
mezunu", "ikinci 
yabancı dil bilen" 
ve "seyahat engeli 
olmayan" gibi 
Yaygın arama 
kriterlerine "sigara 
kullanılmaması" 
da daha çok eklen
meye başladı.

iteiaMiaı 
İtlIİBlI Mili

Van'da meydana 
gelen depremlerin 
ardından Bursa'ya 
gelmek için başvu
ran 900 depremze 
deden 207'si bugün 
kente ulaştı. Kamu 
kurum ve kuru
luşlarının mis
afirhanelerine yer
leştirilen 
depremzedeler, 
evleri yapıldığında 
Van'a dönmek iste
diklerini söyledi. 
Van'da meydana 
gelen 2 depremin 
ardından Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
talimatıyla 
depremzedeler 
farklı illere yer 
leştirilmeye baş
landı. Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput'un açıkladığı 
Bursa'ya gelmesi 
beklenen 900 
depremzededen

SMlulılarallglamıror
Sınai Haklar olarak 
isimlendirilen 
marka, patent ve 
endüstriyel tasarım 
konularına ilgi her 
geçen gün artıyor. 
Bilen Patent 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 
Kocakuşak glob
alleşen dünyada 
sınai hakların her 
geçen gün önem 
kazandığını bu 
nedenle de marka, 
patent ve 
endüstriyel tasarım 
tescilleri konusun
da profesyonelleş
menin önemli

207'si otobüslerle 
bugün Bursa'ya 
ulaştı. Afet 
Koordinasyon 
Merkezi'ne 4 oto
büsle getirilen 
depremzedeler yan
larına aldıkları 
birkaç parça eşya 
ile birlikte Çevrim 
Santrali, Tarım İl 
Müdürlüğü, Gençlik 
Spor Müdürlüğü, 
Deftardarlık, İl 
Orman Müdürlüğü 
misafirhaneleri ve 
Yıldırım Belediyesi 
Kimsesizler Bakım 
Evi'ne yerleştirildi. 
Van'da evlerinde 
oluşan hasar 
nedeniyle kendileri
ni güvende his
setmediklerini 
belirten aileler 
güvenle giremedik
lerini yeni evler 
yapıldığında Van'a 
dönmek istedikleri
ni söyledi.

olduğunu vurgu
ladı. Kocakuşak, 
Türkiye'nin Ar-Ge, 
inovasyon ve sınai 
haklar konusunda 
hak ettiği yerde 
olmadığını, son 
dönemde bu konu
ların daha çok ilgi 
görmeye 
başladığını belirtti. 
Kocakuşak, oluştur 
dukları bilgisayar 
tabanlı veri takip 
sistemiyle müşteri
lerinin istedikleri 
bilgiye kolayca 
ulaşmasını 
sağladıklarını 
belirtti.

t m ■ i Be Kö www.cjem I i kkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

HARRAN’IN KÜMBET EVLERİ
Haziran sonlarıy

dı. Uzunca bir 
zaman alacaktı 
Güneydoğu gezi 
m iz. Gezi prog 
ramımızda 14 il 
vardı. Bu illeri 
gezecek ve 
buraların tarihi ve 
doğal güzellikleri 
de görecektik.

GAP gezisi 
sırasında benim en 
çok ilgimi Urfa’nın 
Harran ilçesindeki 
Kümbet evler çek
mişti. Urfa’nın 
Balıklı Göl ve 
Çarşısı’nı gezip 
görmüştük. Sıra 
Harran’a gelmişti.
Öylesine sıcak bir 

hava vardı ki 
dışarıda dolaşmak 
gerçekten çok 
zordu. Bayan 
arkadaşların ve 
erkek arkadaşların 
bir kısmı çok sıcak 
olduğu için bizimle 
Harran’a gelmedi. 
Otobüsümüz kli
malı olduğu için 
dışarıdaki sıcağı 
pek hissetmiyor
duk. Çevreyi 
gezdiren ve bize 
bilgi veren 30 
yaşlarında, bir 
rehberimiz vardı. O 
çevreyi çok iyi 
bilen biriydi. Onun 
büyük yardımlarını 
gördük.

Kıraç Harran 
ovası, barajlardan 
yararlanılarak 
sulama kanallarıy
la donatılmış, 
yeşile kesmişti. 
Tarlalara buğday
dan sonra pamuk 
ekilmiş, yemyeşil 
bir pamuk denizi

uzanıyordu 
gözümüzün 
önünde. Sordum 
rehberimize, baraj 
ların yapılmasın
dan sonra köylü 
nün durumu biraz 
olsun değişmiştir 
değil mi, dedim. 
Güldü, nerde 
hocam, nerde? Bu 
gördüğünüz tar
lalar ağanındır. Bu 
çalışanların da 
hepsi ağanın 
marabaları, yani 
işçileridir. 
Köylünün burda 
bir karış bile 
toprağı yoktur.

Kocaman Atatürk 
barajı, kurak 
ovalara can katmış 
diye düşünüyor
duk. Sadece 
ağanın canına can 
kattığını öğrenince 
üzüldük. 
Cumhuriyet halka 
hizmet etmek ve 
insanı insanca 
yaşatmak amacıyla 
kurulmuştu; fakat 
ne acıdır ki amacı
na ulaşamamış 
ağaya hizmeti 
sürdürmüştür.

Toprakların çok 
sulanması nede 
niyle tuzlaşmanın 
görüldüğünü 
söylüyordu rehbe 
rimiz. Zamanla 
topraklar işe yara
maz hale gelebilir 
diye noktaladı söz
lerini.

Harran’ın geçmişi 
5000 yıl öncesine 
dayanır, çok sayı
da medeniyete 
beşiklik eden aynı 
zamanda dünyanın 
en eski üniversite

sine sahip bir yer
leşim birimidir. 
Bunun yanında ilk 
rasathane yine 
burada kurulmuş
tur. İklim ve doğa 
yapısı gereği 
Kümbet evleriyle 
ilginç bir mimari 
yapıyı yansıtan 
Harran’ın hakket
tiği ilgiyi 
gördüğünü söyle
mek mümkün 
değil.

Kümbet Evler 
Harran’ın simgesi 
olmuştur. Yaz 
sıcağında sanki 
klima görevi yapı 
yor. Harran'la 
özdeşleşen küm
bet evler; kubbeli 
veya konik evler 
diye anılıyor ve 
evlerin büyük 
çoğunluğu hâlâ 
Harran'da varlığını 
sürdürmektedir. 
Çocukluğumda 
ayçiçeği sapların
dan yaptığımız 
kulübelere benzi 
yor. Bu evler 
içeriye ışık 
almadığı için ala
bildiğine serin. 
Tavan kısımlarında 
küçücük camları 
var, aydınlık olsun 
diye. Dışından 
baktığınızda bir 
şeye benzete- 
mezsiniz. Ev de 
meye bin tanık 
gereklidir. Bir 
insanın rahatça 
girebileceği büyük
lükte bir kapısı 
vardır. Evlerden 
diğer evlere geçiş 
çok rahat sağlan
maktadır.

Bu evler zaman

zaman tarihi eser 
kaçakçıları ve bazı 
define avcılarının 
talanına da 
uğramış. Bazı yer
ler yıkılarak evlere 
büyük zarar ver
ilmiştir. Sonradan 
1950 yılında Kültür 
ve turizm bakanlığı 
bu yerleri sit alanı 
olarak koruma altı
na almıştır. Bu tari
hten sonra kümbet 
evlerin yapımına 
ve yıkılmasına izin 
verilmemiştir. 
Evler zaman 
zaman küçük ona 
rımlar geçirmiştir.

Rehberimiz 
Kürtçe bir şeyler 
söyleyerek birile 
rine seslendi.
Altmış yaşlarında 

bir adam, başında 
siyah kasket, 
ayağında siyah 
potur, sırtında 
rengi solmuş, 
griye dönmüş bir 
ceket ve beyaz bir 
gömlek... Hoş 
gelmişseniz, hoş 
gelmişseniz, deyip 
bizi evlerden birine 
buyur ettiler. 
Evlerin içi nerdey 
se küçük bir sarayı 
anımsatacak cins
tendi. Yerlerde el 
dokuması hah ya 
da kilimler 
yayılmış, duvarlar

da ot yastıklar 
sıralanmış.

Ancak yastıkların 
üzerinde el işleme
si çeşitli desenler
den oluşan kilimler 
geçirilmişti. Evin 
kapıdan uzak bir 
yerinde ağaçtan 
yapılmış bir sehpa 
ve üzerinde koca
man bakır bir tepsi 
ve tepsinin 
üzerinde metalden 
yapılmş bir sürahi. 
Büyük bir ihtimalle 
o da bakır; ama 
kalaylanmış bakır 
olabilir. Duvarlarda 
bazı süs eşyaları 
asılmış. Dışardan 
çok küçük görü
nen evlerin içi ala
bildiğine geniş ve 
ferahtı.

Evlerin benzerle 
rine, Suruç ve 
Birecik’in köy
lerinde de rastlan- 
maktadır. Ancak, 
Harran'daki evlerin 
diğerlerinden farkı, 
kubbelerinde tuğla 
da kullanılmasıdır. 
Harran kümbet 
evlerinin kubbe 
kısımlarının tuğla 
ile örtülmesi böl
genin çöl olmasın
dan dolayı ağaç 
malzemenin bulun
mayışı ve 
Harran'da tuğlanın 
bol miktarda 

bulunmasıdır. 
Yüksekliği içeriden 
en çok 5 metreye 
varan kubbeler, 30- 
40 tuğla dizişi ile 
örülmüştür. Örgü
leri düzensiz bir 
şekilde balçık sıva 
ile bağlanan kubbe 
ve duvarlar, içeri
den ve dışarıdan 
yine bu harçla 
sıvanmıştır. Harran 
evleri bölge iklim
ine uyumlu olarak 
yazın serin kışın 
sıcaktır.

Dünyanın en eski 
şehirlerinden olan 
Şanlıurfa’nın 
Harran ilçesindeki 
tarihi Kümbet evler 
ne yazık ki bakım
sızlıktan yok olma 
tehlikesini yaşa
maktadır. Başka 
ülkelerde bu kültür 
zenginliği farklı 
biçimde korunur 
bizde nedense 
değeri pek bilin
mez. Harran kültür 
ve tarih zenginliği 
bakımından 
üzerinde durul
ması ve korunması 
aynı zamanda 
dünyaya tanıtıl
ması gerekli bir 
yer. Kültür 
Bakanlığı bu tür 
yerlerin tanıtımı 
için gerekeni yap
malı.
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Matiirt llkimretnn OiiBlM'ıııla 
Küresel Isınma" semineri

Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda “Küresel 
Isınma” konulu 
seminer düzenlendi. 
Sosyal Sorumluluk 
Projeleri kapsamın
da düzenlenen 
"Küresel Isınma" 
konulu seminer 
veren Eğitimci - 
Yazar Sevgi Balcı'ya 
Piyanist - Besteci 
Bahadır Tatlıöz 
müzikleriyle ve küp
leriyle eşlik etti.
Bireysel sorumluluk 
alanlarımızdan biri 
olan Çevrenin 
Korunması 
konusunda 
üzerimize düşen 
görevlerle ilgili 
bilgi verildi.
Türkiye genelinde 
başladığı "Küresel 
Isınma ve Doğal 
Felaketler" konulu 
sunum çalışmasının 
Gemlik ayağında

okulumuz öğrenci
leri Eğitimci -Yazar 
Sevgi Balcı öğren

cilerle birlikte 
verimli 2 saat 
geçirdi.

KPDS Patar Biinii ııaıılacalı
Yabancı dil tazmi
natı almak isteyen 
kamu personelinin 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belir
lemek için düzenle
nen Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (Kpds), 
20 Kasım Pazar 
günü yapılacak. 
Sınav, Ölçme 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezince (ÖSYM) 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bitlis, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas ve 
Trabzon ile 
Lefkoşa'da 
yapılacak.
Öte yandan 
yaşanan deprem 
nedeniyle Van'da 
sınav yapılmayacak. 
Van Sınav 
Merkezinde sınava 
girecek kişiler, Bitlis 
Eren Üniversitesi 
yerleşkesinde sına

va alınacak. Bu 
adaylar, hangi sınav 
binasında ve hangi 
salonda sınava gire
ceklerini gösteren 
yenilenmiş sınava 
giriş belgelerini 
OSYM'nin "http: 
//ais.osym.gov.tr" 
adresinden 
edinebilecek.
Sınav, Almanca, 
Arapça, Bulgarca,; 
Çince, Danimarkaca, 
Ermenice, Farsça,

Fransızca, Gürcüce, 
Hollandaca, 
İngilizce, Ispan 
yolca, İtalyanca, 
Japonca, Korece, 
Lehçe, Macarca, 
Portekizce, 
Rumence, Rusça, 
Sırpça, Ukraynaca 
ve Yunancadan 
yapılacak. Saat 
9.30'da başlayacak 
sınavda, 80 soru 
için 3 saat süre 
verilecek.

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞVE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKCRİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Veni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR

Firmamızda çalışacak 
Ticaret Meslek Lisesi 

mezunu ve ön 
muhasebe bilgisi olan 

deneyimli BAYAN 
ELEMAN Aranıyor

GSM:0 532 464 38 44
DEVBEN SATI1IK

KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESI’NDE ÇALIŞIR 

DURUMDA 
D BLOK’TAKİ 
ÇAY OCAĞI 

DEVREN SATILIKTIR 

513 72 58 - 513 36 16

IMİIİII
imini

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nce yapılan 
son değerlendirme 
lere göre, Türkiye 
nin büyük bir 
bölümünde görüle
cek yağışların; kıyı 
kesimler ile Güney 
doğu Anadolu'da 
yağmur, diğer yer
lerde karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacağı 
tahmin ediliyor. 
Yağışların, Adıya 
man, Gaziantep, 
Kilis, Hatay, 
K.Maraş, Osmani 
ye ve Adana'nın 
güney ilçelerinde 
yer yer kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın genellik
le kuzey ve kuzey
doğu yönlerden 
hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Marmara 
ve Ege kıyılarında 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/s) eseceği 
tahmin ediliyor.

file:////ais.osym.gov.tr
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Verşi «e cezalara «eniien değer leme zammı
Maliye Bakanlığı, 
yeniden değerleme 
oranını 2011 yılı 
için yüzde 10,26 
olarak tespit etti. 
Buna göre vergiler, 
harçlar, cezalar ve 
değerli kağıt 
bedelleri bu oranda 
artırılacak.
Resmi Gazete'de, 
Vergi Usul 
Kanunu'nun, 
yeniden değerleme 
oranının ekim ayın* 
da (ekim ayı dahil) 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
TÜİK ÜFE Genel 
Endeksinde mey
dana gelen ortala
ma fiyat artış oranı 
olduğu ve bu 
oranın Maliye 
Bakanlığınca Resmi 
Gazete ile ilan 
edileceğine ilişkin 
hükme atıfta

Elektrik faturalarına dikkat!
Bir tüketicinin baş 
vurusunu değer
lendiren Tüketici 
Sorunları İl Hakem 
Heyeti, elektrik fat
urasına yansıtılan 
yüzde 15*lik kayıp 
kaçak bedelinin 
tüketiciye iadesine 
karar verdi. 
Tüketici Sorunları il 
Hakem Heyeti Baş 
kanı Tanrıverdi, 
"Kayıp kaçak varsa 
bunun kaçak kul
lanmayan iyi niyet 
le faturasını ödeyen 
kişilerden tahsil 
edilmesi yanlış" 
dedi.
Kahramanmaraş'ta 
bir tüketicinin 
başvurusunu

bulunuldu.
Bu hüküm uyarınca 
yeniden değerleme 
oranının 2011 yılı 
için yüzde 10,26 
olarak tespit 
edildiği, ve aynı 
oranın 2011 yılına 
ait son geçici vergi 
dönemi için de 
uygulanacağı duyu
ruldu.
Yeniden değerleme 
oranlarının Resmi 
Gazete'de yayınlan
ması ile yeni yılda 
çeşitli vergiler, harç 
ve cezalar yüzde 
10.26 oranında 
zamlanacak.

değerlendiren 
Tüketici Sorunları il 
Hakem Heyeti, elekt 
rik faturasına yan
sıtılan yüzde 15 
oranındaki kayıp 
kaçak bedelinin 
tüketiciye iadesine 
karar verdi.
Tüketici Sorunları İl 
Hakem Heyeti'ne 
başvuran Emine 
Saygılı, Eylül ayın
da kendisine gön
derilen elektrik fat
urasındaki 11.17 
liralık kayıp kaçak 
bedelinin haksız 
olduğunu ileri sü 
rerek, şikayetçi 
oldu. Bunun üze 
rine toplanan heyet, 
dağıtım şirketi

MOTORLU 
TAŞITLAR VERGİSİ 
1-3 yaş grubunda 
yer alan ve motor 
silindir hacmi 1300 
cm3'e kadar olan 
otomobillerin halen 
436 lira olan motor
lu taşıtlar vergisi, 
yılbaşında 480,5 
liraya çıkacak. 
Motor silindir 
hacmi 1301 cm3 ile 
1600 cm3 arasında
ki otomobillerin 
vergisi de 697 
liradan 768,1 liraya 
yükselecek.
1 yıllık pasaport

Akedaş'tan savun
ma istedi. İlgili 
firma bu tahsilatı 
nın kendilerinin 
keyfi bir uygula
ması olmadığını 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) tarafından 
alınan kararı uygu
ladıklarını belirtti. 
Heyet, Saygılı'nın 
müracaatını incele 
yerek, elektrik fat
urasına yansıtılan 
yüzde 15 oranında
ki 11.17'liranın iade
sine karar verdi. 
Tüketici Sorunları İl 
Hakem Heyeti 
Başkanı Nesih 
Tanrıverdi, yaptık
ları incelemede alı

harcı yeni yılda 
102,3 liradan 
112,5 liraya 
çıkacak.
B sınıfı sürücü 
belgesi harcı 
277,9 lira olacak. 
TRAFİK 
CEZALARINA DA 
ZAM 
Yeni yılda trafik 
cezaları da yüzde 
10.2 oranında 
artacak.
Buna göre alkollü 
araç kullananlar 
650 lira, kırmızı 
ışık ihlali yapanlar 
154 lira ceza 
ödeyecek.
Hız sınırlarını yüzde 
10'dan yüzde 30'a 
kadar aşanlar 
(yüzde 30 dahil) 
154 lira, yüzde 
30'dan fazla aşanlar 
da 319 lira ceza 
ödeyecek.

nan bu paranın 
hukuka uygun 
olmadığına karar 
verdiklerini söyledi. 
Bu uygulamanın bir 
kaç yönüyle huku
ka uygun 
olmadığını anlatan 
Tanrıverdi, şöyle 
konuştu: 
"Bilindiği üzere 
kayıp kaçak oranı 
bölgeden bölgeye 
farklılıklar gösteri 
yor. Ayrıca her böl
genin de ayrı bir 
dağıtım şirketi var. 
Örneğin A böl
gesinde yüzde 1 
kayıp kaçak oranı 
varsa yüzde 15 
kayıp kaçak bedeli 
tahsil ediyor.”

llllWlillltf
Morgan Stanley'e 
göre Avrupa'daki 
kriz altına olan ta 
lebi destekleyerek 
altının 2012'de 
ciddi bir ralliye çık
masını sağlayacak. 
Morgan Stanley'e 
göre Avrupa'nın 
borç krizinin arta 
rak piyasaları 
bulandırmaya 
devam etmesi 
sebebi güvenli var
lıklara olan talebi 
desteklerken altın 
da ciddi bir ralliyle 
2012'de emtianın 
değerlenmesine 
öncülük edecek. 
Morgan Stanley 
Avustralya'nın 
metal piyasası 
üstünde 20 yıldan 
fazla çalışmış olan 
metal piyasaları 
baş ekonomisti 
Peter Richardson, 
"Altının tüm 
zamanların reko
runu bir kere daha 
kırması için çok 
büyük şansı var." 
yorumunda bulun
du. Richardson, 
altının ilk yarıda 
2,200 dolar reko
runu kıracağını 
iddia ederken ba 
kırın da yine aynı 
şekilde destek
leneceğini belirtti. 
Altın, yatırımcının 
varlığını, değeri 
düşen hisse senet
leri ve para birim

NÖBETÇİ ECZANE
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leri ile enflasyon 
tehdidinden koru
mak istemesi ile 
11 yıldır rallisini 
sürdürerek yüzde 
24 değer kazandı. 
Milyarder yatırımcı 
John Paulson, 
portföyündeki 
SPDR altın varlık
larını üçüncü 
çeyrek sonu itibarı 
ile 3'te 1 oranında 
indrimesine rağ
men hala daha 
dünyanın en büyük 
altın yatırımcısı 
konumunda 
bulunuyor. Dünya 
Altın Konseyi'ne 
göreyse merkez 
bankaları altın 
rezervlerini 
genişletmeyi 
sürdürecekler. 
"Euro bölgesi 
krizi sonuca yak- 
laşıyormuş gibi 
görünmüyor ve 
Avrupa'daki 
finansal salgın 
henüz daha işin 
başında." diyen 
Richardson, 
"Kredilerdeki 
daralma, bilanço
lara yazılan zarar
lar... Bunlar 
finansal piyasalar
da pek de istenen 
hareketler değil ve 
bunun nasıl 
sonuçlanacağını 
görmek de oldukça 
güç olacak." yoru
munda bulundu.

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
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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 id. 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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 10 7e
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 10 45
Bayza Patrol 513 01 03a

Devlet Hastaneel 517 34 00
Sahil Dev. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4118 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■ıimıMl
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

EFSANESİ 
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 
19:00-20:15-21:15...

ANADOLU 
KARTALLARI:11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15..

Rezervasyon 
(Tel! 515 53 21)
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MliMHıılıMniilııl

Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından 2011 yılı 
içerisinde düzenle
nen müsabakalarda 
Gemlik Yelken Külü 
bü genç sporcuları 
elde ettikleri başarı 
larla federasyon 
tarafından en başa 
rıh sporcu seçilirken 
Bursa İl Genel Mecli 
si Başkanı Nedim 
Akdemir yelkencile 
re altın ve yelkenli 
tekne hediye etti. 
Gemlik Yelkencilik 
Kulübü sporcuları 
mn Federasyon tara 
fından 25-30 Ekim 
2011 tarihlerinde 
Didim de yapılan

Türkiye Şampiyo 
nasında Bursa Böl 
gesi Gemlik Yelken 
Kulübü Sporcusu 
Hasan Sal, Laser 4.7 
dalında Türkiye 2.’si 
yine 10-13 Kasım 
2011 tarihlerinde 
Tekirdağ’da yapılan 
bölge şampiyona 
sında Enes Topkaç 
Laser 4.7 junior 
kategorisinde 2.- 
Tuğba Öksüz Laser 
4.7 kızlar kategori 
sinde 2.- Optimist 
sınıfında Hürcan 
Büberci genelde 2. 
olarak yarışmalarda 
başarı sağladılar. 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 

tarafından yılın 
en başarılı sporcu
ları da seçilen 
Gemlikli genç 
yelkencilere 10 
Aralık 2011 tarihinde 
Olimpiyat evinde 
ödül verileceği 
açıklandı. 
Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir 
tarafından kabul 
edilen Gemlikli 
genç yelkencilere 
başarılarından 
ötürü altın hediye 
edilirken aynı 
zamanda bir 
yelkenli alınarak 
kulübe hediye 
edileceği bildirildi.

Gemlikspor Taraftar 
lar Derneği Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz’ı ziyaret etti 
Sporda alt yapı ve 
tesisleşmeye büyük 
önem veren ve yatı 
rım atağına geçen 
Gemlik Belediyesini 
ilçe gençliği ve 
sporseverleri adına 
tebrik eden Gemlik 
Spor taraftarlar 
derneği üyeleri, 
ilçedeki amatör 
kulüplerin Gemlik 
Belediyesi’nin 
gücünü artık yanın
da hissettiklerini 
belirterek, tesisleş 
meyle birlikte ilçe 
nin gelecekte tüm 
branşlarda atağa kal 
kaçağını söylediler. 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Gemlik 
Spor taraftarlar 
Derneği Başkanı 
Emir Yılmaz ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, İlçe Atatürk 
Stadının çimlendiril 
me işleminin tamam 
lan ması başta 
olmak üzere,

kamulaştırılan 
4200 metre karelik 
yeni Umur bey 
sahası yapımı, 
temeli atılan Kumla 
suni çim saha 
tesisleri nedeniyle 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiler. 
Gemlik spor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Emir 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
önümüzdeki hafta 
açılışı yapılacak 
olan imam Hatip 
Lisesi Spor 
Salonu inşaatı ve 
Bursa Büyükşehir

Beledi yesi’nin 
desteğiyle yapılan 
suni çim saha 
tesisleri 
konusunda da 
Refik Yılmaz’ı 
kutladılar.
Gemlik Beledi 
yesi’nin ilçe 
okullarına yönelik 
yaptığı sportif 
destek ve yardımları 
da yakından takip 
ettiklerini belirten 
Emir Yılmaz, 
“Gemlik gençliği 
ve Gemlik Sporlu 
taraftarlar adına 
tüm bu yatırımlar 
nedeniyle teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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MMİMll
Bursa'da Süt ve Et Birliği kurma 
bahanesiyle 36 kişiyi dolan 
dırdıkları iddia edilen 2 kişi gözal 
tına alınarak tutuklandı. 3’de

Prof. Ahmet Ercan, yıllar sonra geldiği Gemlik’te yine gerçekleri söyledi. Ancak, gerçekler acı reçete gibi yakıcı.

Gemlik jölenin üzerinde oturuyor
Gemlik Belediyesi tarafından davet 
edilen, Jeofizik Profesörü Ahmet 
Ercan, “Gemlik zemin yapısı itibariyle 
jöle kıvamında bir bölgeye kurulmuş
tur. Sağlam zeminler deki zeytinlikleri 
ovaya, ovadaki evleri zeytinliklere 
götürmek gerekir” dedi. Ercan, “Binala 
rın temellerinin altındaki bölgede 20 
metreden daha yakın bölgede su bulu 
nuyorsa, bu bölgedeki binalar depreme 
karşı savunmasızdır ve Gemlik'te gör 
dük ki bu derinlik yalnızca bir metre.

Gemlik'te yağmur suları bile kendiliğin
den denize karışmadığı için motopom- 
palarla denize aktarılıyor. Bu da demek 
oluyor ki Gemlik acilen buradan dağla 
ra taşınmalı ve verimli zeytin ağaçları 
yeniden ovaya indirilmelidir. Marmara 
Bölgesi’nde ana fay hattı üç kola ayrılı 
yor. Bunlardan İstanbul Bölgesindeki 
fayın kırılma ihtimali yüzde 78, Bursa 
Bölgesindeki yüzde 13 ve Gemlik 
fayının kırılma ihtimal yüzde 9'dur.” 
dedi. Haberi sayfa 5'de

Prof. Ercan’ın anlattıkları..
Ünlü Jeoloji Profesörü Ahmet Ercan, 

dün yine Gemlik’e geldi.
1999 depreminden sonra değerli Hoca, 

Gemlik’e çok gelip gitti.
Dün yeniden geldi ve deprem konu 

sunda acı gerçekleri dile getirdi.
11 Eylül İlköğretim Okulu yanındaki 

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan 
toplantıya Kaymakam Bilal Çelik, Meclis 
üyeleri ve Odaların Başkanlar/ ile basın 
davet edildi.

Prof. Ahmet Ercan, Gemlik’in kentsel 
yerleşimin yanlış olduğunu, ovanın altı 
nın Jöle gibi kaygan olduğu için burada 
daki yapılaşmanın sağlam zeminli zey 
tinük alanlarına kaydırılmasını istedi.

Devamı sayfa 4’de

Mlilirin 
yüzde 72’sine 
zamaelecelı
Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Ba 
kanı Faruk Çelik, 
yeni düzenleme ile 
emeklilerin yüzde 
72’sin de maaş ar 
tışı olacağını açık
ladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çe 
lik, emekli aylıkları 
ile ilgili intibak 
çalışmasının 2,5 
milyon kişiyi 
ilgilendirdiğini, ilk 
hesaplamalara 
göre, bunların yüz 
de 72'sinin düzen
lemeden artı ola 
rak yararlana cağı 
m bildirdi. 7’de

Gemlik’te kota yüzde 75 arttı, 5 bin 500 ton zeytin alınacak

wtattfisiiltf
Marmarabirlik Yönetim Kurulu* 
Bakanı Hidamet Asa, en büyük 
sorunun Marmara Bölgesi dışında 
bölgeye zeytin sokulmasıdır” dedi
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 4 lira 10 
kuruş avans fiyatla başlattıkları 
2011-12 kampanya döneminin 
bitiminde son gülenin zeytin 
üreticileri olacağını söyledi. 
Asa, “Geçen yıl bizim nihai 
fiyat olarak 5.5 lira verdiğimiz 
170-190 kalibre ürünü, kendi 
havuzuna koyan üretici, sonra 
bunu ortalama 6 liraya satmış 
tır. Ancak yüzde 25-30 oranın
daki fireyle kilo başına elde etti 
ği para 4.20 liraya gelmiştir.” 
dedi. Haberi sayfa 4’de

http://www.renault.com.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Mahalle köyler...
Gerçi şimdi mahalle oldu ama... Ben sıklık

la Yeniceabat’a giderim. Köy kahvesinde 
sohbetler ederim. Mahalleli de olsa...

Oradaki insanın dokusu bir başkadır.
Hala köylüdür...
Doğaldır...
İçtendir...
Saftır.
Siyasete de...
Memleket meselelerine de yalın gözle 

bakar.
Aslında köy...
Doğal yaşamın ta kendisi...
Tümüyle insanın gereksinimlerine göre 

biçimlendirilmiş ev yapısı...
Karadeniz de “merek” olarak adlandırılan 

malzeme deposu...
İletişim merkezi olan köy kahvesi...
Bir saygı ifadesi olarak gençler kahvesi... 
Kadınları bir araya getiren çamaşırhanesi... 
Bisküviyle gazozun olduğu köy bakkalı... 
Ahırı...
Merası...
Yaylası...
Topyekûn ve olabildiğince sıcak atmos

feriyle köy...
Bizim köyümüz... İç huzurumuz... 

Köklerimiz...
Asla insanın vazgeçemeyeceği bir duygu 

ve rahatlama bileşimi...
Ben kendi adıma...
Çocukluğum da yaz tatillerini geçirdiğim 

köyümü tüm yoksunluk ve yoksulluğuna 
rağmen asla unutamıyorum.

Belleğimin yitimsiz kıvrımlarında bir yaşam 
anıtı olarak duruyor.

Ve sıcaklığını sürekli hissettiriyor.
Ancak, Gün oldu. Devran döndü.
Köyden kente göç modern yaşamlara 

geçişin ilk halkası oldu.
Oldu olmasına da insan kentli yaşamı ne 

denli iliğinde hissedebildi.
Kentin sonradan olma “kolonilerinde” 

aidiyet duygusunu yaşayabildi mi?
Denir ki kentleşme, ülkelerdeki gelişim 

sürecidir.
Doğrudur.
Oysa, 
Kent planlamada en temel öğe insan... 
Demek ki önce insanı geliştirmek, geliştir

menin de ötesinde sunulan olanaklarla “tat
min etmek” gerekiyor.

Çünkü,
Kentin yapısını, o kentte yaşayan insan

ların eylemi belirler;
Eğer insan köklerinden arınamamışsa 

dünyanın en son teknolojileriyle donatılmış 
kentlerini de yaratsanız insanı o kentle 
özdeşleştiremezsiniz.

Bir diğer unsur ise kültür...
Kültür toplumsaldır ve ekonomik, siyasi, 

ideolojik, coğrafi, etik, sanatsal olan eylemin 
diyalektik bileşkesidir.

Kültür doğrudan insanın yaşamsal alanı 
olan kente yansır.

İnsani bilinç seviyesinin yükselmesine 
bağlı olarak, entelektüel yaratıcılık ve insani 
değerleri yücelten sanatsal toplumların 
yaşamına eylem ne denli çok girerse, o 
toplumların yaşadığı kentler de daha kucak
layıcı olur insanı...

Çünkü insan yaşamının her evresinde ve 
yaşadığı her alanda yüreğinde sıcaklık his
setmezse...

Hep...
Köyündeki tezek kokusunu özleyecek, 
Damağında ise doğal pınarlardan dökülen 

suyun tadını arayacak.

UEDAŞ Gazhane Caddesi esnafından 1 ay içinde 
sayaçları kapı önüne çıkarmalarını istedi.

Hlftl iil Wl Wlllll
UEDAŞ, elektrik 
abonelerine 
yeniden gönderdiği 
bir yazı ile işyer
lerinde bulunan 
elektrik sayaçlarını 
30 gün içinde 
binanın dışına 
çıkarmasını istedi. 
UEDAŞ’ın Gemlik’te 
başlattığı uygulama 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanlığı, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığının 
girişim ve 
tepkileri üzerine 
durdurulmuştu, 
önceki gün, UEDAŞ 
yetkilileri, Hamidiye 
Mahallesi Gazhane 
Caddesi’ndeki iş 
yerlerine uğraya 
rak, sayaçların 
dışarıya alınması 
için işyeri sahiple 
rine bir yazı 
verdiler.
UEDAŞ’ın yazısı 
şöyle: 
“Sayın Müşterimiz; 
yapılan kontrol 
lerde elektrik 
sayacınızın okuma 
ve kesme/açma 
işlemleri için uygun 
olmayan noktada 
olduğu görülmüş 
tür. Bu durum 
Elektrik Piyasası 
Müşteri Hizmetleri 
Yönetmenliği 
Madde 17’ye aykırı 
olduğu tesbit 
edilmiştir.
E.P.M.H.Y. Madde 
17’de “sayaç ve 
ölçü aletlerinin yeri, 
ilgili mevzuat çerçe 
vesinde dağıtım 
lisansı sahibi tüzel 
kişiler tarafından 
belirlenerek, sayaç 
ilgili tüzel kişinin 
kolayca okuyabile
ceği şekilde tesis 
edilir.” denilmekte
dir.
Bu sebeple, 
aboneliğinize ait 
olan sayacın bu 
bildirim tarihinden 
itibaren, 30 gün 
içinde bina dışında 
kolayca okunabile
cek bir noktaya 
almanız gerekmek
tedir.
Aksi takdirde elek

triğiniz kesilecek, 
ve söz konusu 
çalışma tamamlan
madan geri veril 
meyecektir.”

ESNAF TEPKİLİ 
Önceki gün kendi
lerine UEDAŞ yet 
kilileri tarafından 
tebliğ edilen yazıyı 
alan Gazhane 
Caddesi esnafı 
olaya tepkili. 
Esnaflar, binaların 
yapıldığı sırada 
elektrik saatlerinin 
o günkü elektrik 
işletmesinin iste
diği şekilde bina 
içlerine konuldu 
ğunu, işyerlerinde 

sayaçları okuma 
nın hiç bir zorluğu 
bulunmadığını 
belirterek;
“Bizler, esnafız. 
Haftanın 6 günü 
işyerlerimiz 
12 saat açıktır. 
UEDAŞ’ın bir yönet
menlik maddesinin 
arkasına sığınarak 
esnafa yeni mas
raflar çıkarmasını 
istemiyoruz.
Hangi sayaç memu
ru bizim sayaç 
tarımı okuyamamış 
veya işyerlerimize 
girememiştir. 
Bu uygulama yeni 
binalarda geçerli 
olmalı. Veya hiç 

açılmayan işyerleri 
ne uygulatılmak. ” 
dediler.

AKIT’TAN TEPKİ 
GELDİ
Konu ile ilgili olarak 
gazetemize açıkla
ma yapan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, konuyla 
ilgili olarak 
UEDAŞ Bursa 
Bölge Müdürü ile 
görüştüklerini 
belirterek, şunları 
söyledi.
“Biz, bir heyet 
halinde Sayın 
müdür ile görüştük. 
Bu konunun yan
lışlığını kendilerine 
anlattık. O da böyle 
bir uygulamanın 
olmadığını, yeni 
yapılacak binalarda 
uygulanabileceğini 
bize söyledi. 
Bugün aynı 
noktaya gelmemiz 
düşündürücüdür. 
Esnafımızın hiç 
yoktan yere 
sayaçlarını dışarıya 
alması demek 500- 
600 lira masraf yap
ması demektir.
Bu yanlışlık gide 
rilmelidir. İlgili 
sayaç okuyucuları 
hangi işyerine 
kolaylıkla giremiyor 
ve sayacını 
okuyamıyorsa o 
işyerinden bunu 
istemeli. Diğer 
esnafa dokunulma
mak” dedi.



19 Kasım 2011 Cumartesi Sayfa 3Gemlik KBrffez
n

toMailBIilIMllIHIIIl YazıYORUM
Bursa'da Süt ve 
Et Birliği kurma 
bahanesiyle 
36 kişiyi 
dolandırdıkları iddia 
edilen 2 kişi gözaltı
na alınarak tutuk
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü

iıiiMiııiaiBiııMtııfctiiHlılıi
Orhangazi’de evinin 
önündeki ağaçları 
budamak isteyen 70 
yaşındaki adam, 
ikinci kattan 
düşerek hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre,

Teleuizmn minili Meri'iıı hayalına mal olan
Bursa'da ağabeyiyle 
oyun oynarken üzer
lerine düşen tele
vizyonun altında 
kalan 2 yaşındaki 
Mert Kaçmaz 
hayatını kaybetti. 
Televizyonun 
altında kalmaktan 
son anda kurtulan 
3 yaşındaki 

ağabey ise elinden 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Ulus 
Mahallesi Asma 
Sokak'taki Lezgin

SiHtliilllllİİMSihlMİllllllIllM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, sahte 
rakı içtikten sonra 
fenalaşarak 
kaldırıldığı has
tanede beyin 
ölümü gerçekleşen 
şahsın organları 
hastalara umut 
ışığı olacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, Akhisar 
Mahallesi'nde

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Tarım İl 
Müdürlüğüne 
parasal destek 
almak için sahte 
belgelerle başvuru 
yapan 2 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Zanlıların, Süt ve

Dutluca
Mahallesi'ndeki 
evinin ikinci katın
dan uzanarak 
ağaçları budamak 
isteyen İbrahim 
Kızmaz, bir anlık 
dalgınlık sonucu

Kaçmaz'a ait evde 
oyun oynayan 3 
yaşındaki Ûveys ile 
2 yaşındaki kardeşi 
Mert Kaçmaz, tele
vizyon sehpasının 
çekmecelerini 
açmaya çalıştı. Bu 
sırada devrilen 70 
ekran televizyonun 
altında kalan Mert 
Kaçmaz ağır 
yaralanırken, ağabey 
Üveys ise elinden 
yaralandı. Ağabeyin 
yardım çığlıkları 
üzerine odaya giren 
yakınları, küçük 

ikamet eden Engin 
Bayır (37), pazar 
günü yakınları 
tarafından evinde 
baygın halde bulun
du. 112 Acil Servis 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Bayır, 
yoğun bakıma 
alındı. Engin Bayır'ın 
içtiği sahte rakıdan 
dolayı rahatsız-

Kırmızı Et Birliği 
kurma bahanesiyle 
36 şahıs adına sahte 
belge düzenleyerek 
Tarım İl 
Müdürlüğüne 
başvuru yaptığı 
belirlendi. Onay ala
madıkları halde bir
liği kurma bahane
siyle hayvancılık ve 

dengesini kaybed
erek düştü. Çevre
dekilerin ihbarı üzer
ine olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini 
belirledi.

Mert'i alarak Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
götürdü. Ağır 
yaralanan Mert, dok
torların tüm müda
halesine rağmen 
kurtarılamadı. Baba 
Lezgin Kaçmaz ve 
anne acı haberle 
yıkılırken, ölümüyle 
ilgili soruşturma 
başlatılan Mert 
Kaçmaz'ın cenazesi, 
Adli Tıp Kurumu'nda 
yapılan otopsinin 
ardından İnegöl'deki 

landığı tespit edildi. 
Aldığı sahte rakıyı 
metruk bir evde 
içtikten sonra 
komaya girdiği 
anlaşılan Bayır'ın 
beyin ölümünün 
gerçekleşmesi 
üzerine ailesi 
dün akşam 
organlarını bağışla
ma kararı aldı.
Organların 

çiftçilikle uğraşan 
şahıslardan 200 TL 
ile 2 Bin 500 TL 
arasında para aldık
ları öğrenilen iki 
kişi, "resmi belgede 
sahtecilik ve nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçlarından sevk 
edildikleri adliyede 
tutuklandı.

Dutluca köyünde 
çiftçilik yapan 
İbrahim Kızmaz'ın, 
ilçede tanınan bir 
zeytin firmasının 
sahibi Fuat 
Kızmaz'ın babası 
olduğu öğrenildi.

Aile Kabristam'na 
defnedildi.
Aile yakınları tele
vizyonun 
düşmesinin çok 
şaşırtıcı olduğunu 
belirterek, 70 ekran 
televizyonun 2 
yetişkin insan 
tarafından düşürüle- 
meyeceğini 
söylerken, minik 
kardeşini kay
betmesinin acısını 
yaşayan 3 yaşındaki 
Üveys'in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

kimlere verileceği 
tespit edildikten 
sonra Bayır'ı 
hayata bağlayan 
makinenin fişi çek
ilip organ nakli için 
zamanla yarış 
başlayacak.
Bu arada, 
Akhisar'daki 
sahte içki imalat 
hanesinin mühür
lendiği öğrenildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Bunlar zam değil! “güncelleme”
Tüm zamanlarda olduğu gibi, kışa gir

erken elektrik ve doğalgaza yapılan zam 
cari açığı kesmedi.

(Cari açığımız çok kötü, kısaca cepten 
yiyiyoruz biline.)

Her zamanki sakıncalılar başta olmak 
üzere bi dünya şey ÖTV düzenlemesi adı 
altında kallavi bir oranda zamlandı.

Nedir her zamanki sakıncalılar?...
Sigara ve alkoldür!
Zinhar kullanmayın!..
Şayet kendi iradenizle vazgeçeniiyor- 

sanız bu meretlerden Biz ulaşılmasını 
imkansız hale getirmesini biliriz!..

Şu hayatta nice palavra duydum...
Tutar yanı olmayan nice uyduruk yoru

ma denk geldim.
Bunun kadar hatırı sayılırını çok az işit

tim..
Allah bu yalanlar için size günah yaza

cak bilin.
Amerika markalı Beyzadenin bahşettiği 

teze dayanıkhk edecek en ufak bir ista
tistik! veri yok.

İzler avanağız ya “ güncelleme “ de 
gitsin.

Yeniden zam meselesine dönecek olur
sak...

Nasıl kıyak iş ama!..
Enflasyon oranlarını hesap ederken 

bahçe çiti telini baz al.
Sonra, “Nasıl da düştü?” diye övün, 

kıvan, şişin..
Ardından da patlat gitsin peş peşe zam

ları...
Neye?..Elektriğe, doğalgaza ve hiç sek- 

tirmeksizin her zamanki sakıncalılara! ..
Bu arada, Enerjiyle yatıp kalkıyoruz 

bugünlerde...
Elektriği, gazı zamlı faturalarla görmeye 

hazırlanırken, enerji başka gündemleri 
karşımıza taşıyor.

Mesela "Acaba günışığına endeksli 
çalışma hayatı” elektrik tüketimini azaltır 
mı?.. Memurlar Cumartesi de çalışıp 
daha az elektrik tüketse cari açığımız 
azalır mı?" diye kafa patlatılıyor...

Hem de Kayserili hemşerim olan 
Enerji bakanı tarafından..

Yahu, hemşehrim ne yaptın ,yeni adet 
mi çıkaracaksın ?..

Eyvah sabahın köründe mesai başlaya
cak." diye üzüle dursun çalışanlar, ener
jinin başka bir cephesi de

BursalIlara "eyvah" dedirtti.
Aslında eyvah dedirten bir internet 

sitesindeki “Kasım’da iki şehir gazsız 
kalacak.” haberi..

.Tam havalar soğumuşken sıcacık 
doğalgaz keyfi yarıda mı kalacak? 
sorusunu kafalara sapladı!

Çünkü en büyük gaz ithalatçısı 
ENERCO’nun sahibi Fatih Baltacı’ya 
dayandırılan iddiaya göre (gazeteler) 
Bursa ve Kayseri böyle giderse gazsız 
kalacak.

Bursagaz’ın doğalgaz atımında sıkıntısı 
varmış.

Kasım’da donma ihtimaline hazır olun.
Gerçekten eyvah ki eyvah ...

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.coin
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Güne Bakış
Gemlik’te kota yüzde 75 arttı, 5 bin 500 ton zeytin alınacak 
//A II .1 II .1 I I I ||

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Prof. Ercan’ın anlattıkları..
Prof. Ercan şöyle konuşuyor: 
“Binaların temellerinin altındaki 

bölgeden 20 metreden daha yakın 
bölgede su bulunuyorsa, bu bölgedeki 
binalar depreme karşı savunmasızdır 
ve Gemlik'te gördük ki bu derinlik yal
nızca bir metre.

Gemlik'te yağmur suları bile kendili 
ğinden denize karışmadığı için moto 
pompalarla denize aktarılıyor.

Bu da demek oluyor ki, Gemlik 
acilen buradan dağlara taşınmalı ve 
verimli zeytin ağaçları yeniden ovaya 
indirilmelidir. Gemlik'in daha sağlam 
bölgelere taşınması için zeytin ağaçla 
rının olduğu bölgelere bina yapılması 
konusunda zeytin ağaçlarının kesilmesi 
kötü bir olaydır ama, zeytin ağaçlan 
için 110 bin kişinin hayatıda riske atıl
malıdır. Ben, Belediye Başkanı olsam, 
binaları dağlara, zeytin ağacını Gemlik 
ovasına taşırdım dedi.

Doğru söze ne demeli.
Bunu hangi belediye başkanı yapabi 

lir?
Sayın Ercan’ın sözleri doğrudur.
Ve bunu devletin duyması gereklidir.
1999 depreminden sonra yıllar geçti, 

hala bu konuda bir adım bile atılmadı.
Ercan uyarıyor, “Van depreminde alt

larında fırın olan tüm binalar yıkılmış” 
diyor.

Buna dikkat eden var mı? Hayır.
Peki, kamu kurumlarının durumu ne 

halde?
Lale Kemal İlköğretim Okulu, 

Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi eski binası, 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu (aşağıya 
doğru kayıyor), Gazi ilköğretim 
Okulu’nun eski binası, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu hepsi tehlikeli binalar.

Dün, yapılan Milli Eğitim Danışma Ku 
rulu toplantısında CHP’li İl Genel Mec 
lis üyesi Ahmet Hulusi Aydın, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’e, 
ilçemizdeki okulların depremselliği hak 
kında sorduğu soruya doğru dürüst 
yanıt alamamış.

Yukarıda adını belirttiğim okullar 
1999'dan önce yapılmış okullardır.

Bunların çoğu çürüktür.
Bayındırlık II Müdürlüğü testleri yap

tığı halde, neden raporlar açıklanmıyor.
Dün, Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu’nda veliler bu nedenle seslerini 
yükseltmeye başladılar.

Evlatlarının geleceklerini düşünmek 
her ana ve babanın görevidir.

Ama asıl görev DEVLET’indir.
Devlet, vatandaşının sağlığını, gele

ceğini, yaşadığı konutların güvenli 
olmasını sağlamak zorundadır.

Gemlik’te yöneticiler artık ciddi 
önlemlere almak zorundadır.

Unutulmasın, Gemlik’te Van’daki dep 
rem şiddetinde bir depremin olması 
halinde, facia oradan çok büyük olur.

Gemlik’te bir deprem olacağını tüm 
bilim adamları söylüyor.

Söylüyorlar ama kimsenin kılı kımıl
damıyor.

Sembolik toplantılarla geçiştiriliyor.
Somut bir adım atılmıyor.
Lütfen kendinize gelin beyler. 
Sorumlu sîzlersiniz.

MMIMM
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Bakam Hidamet 
Asa, “En büyük sorunun Marmara Bölgesi dışında 
bölgeye zeytin sokulmasıdır” dedi
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 4 lira 10 kuruş 
avans fiyatla başlat
tıkları 2011-12 kam
panya döneminin 
bitiminde son güle 
nin zeytin üreticileri 
olacağını söyledi. 
Asa, açıkladıkları 
avans fiyatın, bazı 
ard niyetli kişiler ve 
sivil toplum örgütleri 
tarafından nihai fiyat 
gibi lanse edilerek 
üreticilerin 
kandırıldığını belirtti. 
Açıkladıkları zeytin 
ahm fiyatlarına 
yönelik eleştiriler 
üzerine bir açıklama 
yapan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, UZZK tarafın
dan yapılan çalışma
da bölge rekoltesi 
nin 180 bin ton tah
min edildiğini 
belirterek, 
“Kooperatiflerin son 
5 yıllık alım ortalama 
avans fiyatı, nihai 
fiyatmış gibi gös
terip sansasyon 
yaratanların amacı, 
üzüm yemek değil 
bağcıyı dövmektir. 
Yapılan eleştirilerin 
ne üreticiye ne de 
Marmarabirlik’e fay
dası vardır.” dedi. 
Birliğimizde, 
geçtiğimiz yıl 200 
kalibre zeytine 5.10 
lira fiyat verenin de 
aynı yönetim 
olduğuna işaret 
eden Asa, “Geçen 
yıl bizim nihai fiyat 
olarak 5.5 lira 
verdiğimiz 170-190 
kalibre ürünü, kendi 
havuzuna koyan 
üretici, sonra bunu 
ortalama 6 liraya 
satmıştır. Ancak 
yüzde 25-30 oranın
daki fireyle kilo başı
na elde ettiği para

4.20 liraya gelmiştir. 
Bu durum 
Marmarabirlik’in ne 
kadar yüksek fiyat 
verdiğinin gösterge
sidir. Yine özel sek
tör temsilcisi alıcılar 
bölgeden alım yap
mayı bırakarak 
bölge dışından daha 
düşük fiyatlarla ürün 
temin etmişlerdir. 
Böylece bölgedeki 
tüm ürün Marmara 
birlik tarafından 
satın alınmıştır.
Bu durum pazarlama 
ve satış aşamasında 
Marmarabirlik’in 
rekabet gücünü 
azaltmıştır." dedi. 
Hidamet Asa, 
şöyle devam etti: 
"Marmarabirlik 
olarak bütün şart
larınızı zorlayacak
sınız, hem en yük
sek miktarda alım 
yapacaksınız, üstelik 
en yüksek fiyatı 
vereceksiniz ve 
parasını da peşin 
ödeyeceksiniz. 
Ticarette böyle bir 
mantık yoktur. 
Esas olan üreticinin 
ürününün dalında 
bırakılmamasıdır. 
Marmarabirlik’in 
önünü görebilmesi 
için, henüz alım 
satımın yapılmadığı 
bu dönemde avans 
fiyatla ürün atımına 
karar verilmiştir. 
Marmarabirlik’in 
yaşaması için gere 
ken budur" dedi.

SON GÜLEN 
ÜRETİCİ OLACAK 
Girdi maliyetlerinin 
yüksekliği ile hava 
koşullarından kay
naklanan tane 
küçüklüğünün fatu 
rasının Marmarabir 
lik’e kesilemeyeceği- 
ni kaydeden Başkan 
Asa, ayrıca, nihai 
fiyatların ne 

seviyede oluşacağı 
bilinmeden, kampan 
yanın ilk gününden 
itibaren avans fiyat
ların eleştirilmesinin 
iyi niyetli olmadığını 
belirterek, “Nihai 
fiyatlar oluştuğunda, 
son gülen üretici 
olacaktır. Marmara 
birlik’i haksız yere 
eleştirenler, yapılan 
toplantılarda başka, 
dışarıda başka 
konuşup bir bardak 
suda fırtına koparan
lar da utanacaktır” 
diye konuştu.
Asa açıklamasına, 
şöyle devam etti: 
“Birliğimiz bu kam
panya döneminde 
tarihinin en büyük 
alimini yapacak. 
Fiyatlar avans olarak 
belirlendi. Avans 
başfiyatı 4 lira 10 
kuruş oldu. Alımlar 
17 Kasım Perşembe 
günü başladı. 
Planlanan alım mik
tarı da revize edi 
lerek 55 bin 500 tona 
çıkarıldı. Rekoltenin 
yüksek olduğu zor 
yılda, Marmara bir- 
lik’in önünü göre
bilmesi için atımların 
avans fiyat üzerin 
den yapılmasının 
zorunluluğuna 
dikkat çekti”

MARMARABİRLİK 
HEDEF
BÜYÜTTÜ 
Yıllık ürün ahm orta
laması 30 bin ton 
olan Marmarabir 
lik’in, bu yıl 51 bin 
ton zeytin almayı 
planladığını söyle 
yen Asa, “Alımlar, 
avans fiyat üzerin 
den Kasım ayının 
ikinci yarısında 
başlayacak. Sofralık 
zeytinde “var yılı”, 
Birliğimizin hedefini 
büyüttü. 2011-12 
kampanya dönemine 

51 bin ton ürün alım 
hedefiyle başlama 
karan aldı.” dedi. 
Hidamet Asa, kam
panyanın 15 Kasım 
sonrasında belir
lenecek tarihte açıla
cağını söyledi.

HARPUT BİRLİK’İ 
ZİYARET ETTİ 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Bursa Tarım İl 
Müdürü Kasım Piral 
ile birlikte Marmara 
birliği ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, Vali 
Harput’a Marmara 
birlik ve sektöre 
ilişkin bilgiler verdi. 
Harput’un, yaşanan 
sorunların neler 
oldu ğunu sorması 
üzerine Asa, “En 
büyük sorunumuz 
haksız rekabet. 
Bölge dışında Ege 
ve Akdeniz’de üre 
tilen zeytinlerin 
‘Gemlik Zeytini’ adı 
altında satılması” 
diye konuştu. Asa, 
büyümesini sürdü 
ren Marmarabirlik’in 
2010’da 21.5 milyon 
dolar ihracatını 
2011’de 25 milyon 
dolar olarak hedef 
lediğini anlattı. 
Yeni sunumu 
yapılacak 
ürünlerimizden 
bahsetti.
Dünyanın en buyuk 
sofralık zeytin üreti
cisi Marmarabır 
lik’in, ihracatını artır
mak için Avrupa’da 
ki distribütörlere 
bağlı alt bayilikler 
oluşturdu. Hidamet 
Asa, “Marmarabirlik 
daha çok zeytin sat
mak zorunda Daha 
çok satmalı ki, üreti
ciden daha fazla 
ürün alabilmeli” 
diye konuştu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3rof. Ahmet Ercan, yıllar sonra geldiği Gemlik’te yine gerçekleri söyledi. Ancak, gerçekler acı reçete gibi yakıcı,

‘Gemlili jölenin iizerinıle olu wot'
Oğuz GÜN

Gemlik Belediyesi 
tarafından davet 
edilen, Jeofizik 
Profesörü Ahmet 
Ercan, “Gemlik 
zemin yapısı 
itibariyle jöle kıva 
mında bir bölgeye 
kurulmuştur. 
Sağlam zeminler 
deki zeytinlikleri 
ovaya, ovadaki 
evleri zeytinliklere 
götürmek gerekir” 
dedi.
Ahmet Ercan, dün 
saat 13.oo'de 
Gemlik Belediye 
Meclisi Toplantı 
Salonu'nda yapılan 
deprem toplantısın
da olası Gemlik 
depremine karşın 
yapılması gerenleri 
anlattı.
Toplantıya,,. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır 
ve basın mensup 
lan katıldı. 
Gün boyunca 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
Gemlik'in yerleştiği 
zemin ve binaları 
inceleyip fotoğraf 
larını çeken Prof. 
Ercan, toplantıda 
çektiği fotoğraflar 
üzerinden gördüğü 
sorunları ve yapıl
ması gerekenleri 
anlattı.

BİNALARI 
DAĞLARA, ZEYTİN 
AĞAÇLARI OVAYA 
Toplantıda 
Gemlik'in yer
leşmiş olduğu zemi

nin jöle kıvamında 
olduğunu ve olası 
bir depremde 
bilançonun çok 
ağır olduğunu 
söyleyen Ercan, 
çözüm yolunun 
Gemlik'i daha 
sağlam olan 
dağlık bölgelere 
taşımaktan geçtiği
ni belirtti.
Ayrıca Ercan, 
“Binaların temel
lerinin altındaki 
bölgede 20 metre
den daha yakın 
bölgede su 
bulunuyorsa, bu 
bölgedeki binalar 
depreme karşı 
savunmasızdır 
ve Gemlik'te 
gördük ki bu derin
lik yalnızca bir 
metre. Gemlik'te 
yağmur suları bile 
kendiliğinden 
denize karışmadığı 
için motopompalar- 
la denize aktarılı 
yor. Bu da demek 
olu yor ki Gemlik 
acilen buradan 
dağlara taşınmalı 
ve verimli zeytin 
ağaçları yeniden 
ovaya indirilme
lidir. Gemlik'in 

daha sağlam böl
gelere taşınması 
için zeytin ağaçla 
rının olduğu böl
gelere bina yapıl
ması konusunda 
zeytin ağaçlarının 
kesilmesi kötü bir 
olaydır ama, zeytin 
ağaçları için 110 
bin kişinin hayatı- 
da riske atılmalıdır. 
Ben, Belediye 
Başkanı olsam, 
binaları dağlara, 
zeytin ağacını 
Gemlik ovasına 
taşırdım.” dedi.

ALTINDA FIRIN 
OLAN BİNALARIN 
HEPSİ YIKILDI 
Erciş'te gördüğü 
manzaralar ve bina 
yıkımları hakkında 
konuşan Profesör

Ercan; “Erciş'te 
gördük ki altında 
ekmek fırını olan 
binaların hepsi 
yıkılmıştır.
Fırının yaydığı yük
sek sıcaklık ve 
sürekli olan gen- 
leşme-daralma 
bina betonun 
zayıflamasına 
neden olmaktadır. 
Bu nedenle kara 
fırınlar bina alt
larında bulunma
malıdır.
Ayrıca altında iş 
yeri olan binalarda 
en çok yıkılma 
tehlikesi olan 
binalardır.
Çünkü bir binada 
nerede değişiklik 
varsa bina oradan 
yıkılmaya başlar.
Va tandaşlarımız 

evlerinde odaları 
birleştirmek veya 
yer kazanmak için 
binanın mimarisini 
değiştirerek, 
duvarların yerlerini 
değiştiriyor. 
Bu binaların yıkıl
masındaki en 
büyük etkenler
dendir.” dedi.

KURTARMA 
EKİPLERİMİZLE 
OVUNUYORUZ 
Yaşanan deprem 
felaketleri île iigiii 
konuşan Ercan, 
“Depremde insan
lar göçük altında 
kaldıktan sonra 
kurtarma ekipleri 
mizi başarısı ile 
övünüyoruz. 
Önemli olan insan
ları göçük altında 
kalmayacak bina 
yapmaktır.
Depremde, enkaz 
altında kalanların 
yüzde 82'si ceset 
torbasına girer ve 
sadece bir kişisini 
arama kurtarma 
ekipleri göçük 
altından çıkarır. 
Kalan yüzde 17'lik 
kısım ise kendi 
imkanlarıyla kurtu

lur.” dedi.
GEMLİK FAY 
KOLUNUN 
KIRILMA İHTİMALİ 
Beklenen Marmara 
depremi ile ilgili 
soruları yanıtlayan 
Ahmet Ercan, 
“Marmara Bölge 
si’nde ana fay hattı 
üç kola ayrılıyor. 
Bunlardandstanbul 
Bölgesi’ndeki fayın 
kırılma ihtimali 
yüzde 78, Bursa 
Bölgesi’ndeki 
yüzde 13 ve Gemlik 
fayının kırılma ihti
mal yüzde 9'dur.” 
dedi.
Ayrıca yapılması 
gereken çalışmalar 
ile ilgili sorulara 
“Deprem ile ilgili 
çalışmalara başlan
ması için yarın bile 
çok geç sayılabilir. 
Deprem çalışma 
larında binaların 
güçlendirilmesine 
tamamen karşıyım. 
Çünkü, 80 yaşında
ki bir bayan 
makyajla veya 
müdahale ile 
18 yaşında gibi 
görünse de, içi 
hep 80 yaşındadır. 
Bina yaşı 25'den 
büyük olan binalar 
yıkılmalı ve daha 
sağlam bölgelere 
yenisi yapılmalıdır. 
Deprem yıkmadan 
siz yıkın.
Adapazarı'nda 
depremde yere iki 
katı gömüşmüş 7 
katlı binalar 
gördük. Gemlik 
buna adaydır. 
Acilen olası Gemlik 
depremi ile ilgili 
yer ve yapı haritası 
çıkarılmalı, binalar 
tek tek incelenmeli 
ve deprem simüle 
edilip çalışmalara 
başlanmadır. ” 
dedi. Toplantı, 
Ahmet Ercan'ın 
sorulan soruları 
yanıtlamasının 
ardından sona erdi.

mBeko Casio Marka 398-SR model yazar kasamın ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür. HAKKI HAKAN AYDOĞAR
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1 cilt Perakende Satış Fişi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
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Garanti Bankası KOBİLGİ 
toplantılarını Bursa’da yaptı İIİH Mili İtlim lıaııııı
Garanti Bankası’mn 
yeni başlayan 
toplantılar dizisi 
KOBİLGİ Toplantıla 
rının ikinci buluş
ması, Bursa’da 
gerçekleştirildi. 
Toplantıda yeni 
Türk Ticaret Kanu 
nu’ndaki (TTK) 
değişiklikler, 
süreçle ilgili finan 
sal ve hukuki geliş 
meler ele alındı. 
Açılış konuşmasını 
Garanti Bankası 
KOBİ Pazarlama 
Koordinatörü Esra 
Kıvrak’ın yaptığı 
toplantıda, 
Galatasaray Üniver
sitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ali Dural, yeni 
TTK’nın hukuki 
boyutlarını irdeledi. 
Galatasaray Üniver
sitesi İşletme Bölü 
mü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Volkan 
Demir ise yeni 
kanunun finansal 
sisteme etkilerini 

anlattı. Toplantının 
açılışını yapan 
Garanti Bankası 
KOBİ Pazarlama 
Koor dinatörü Esra 
Kıv rak, “Garanti 
Ban kası olarak 
KOBİ’le rin 
ihtiyaçlarına yönelik 
finansman çözüm
lerimizle, Eylül 2011 
itibarıyla, 
Türkiye’nin resmi 
KOBİ tanımına giren 
firmalara kullandırdı 
ğımız toplam kredi 
tutarı, 19.7 milyar 
TL’ye ulaştı. Bu 
sonuç, Garanti 
Bankası olarak, 
KOBİ’lere verdiği 
miz önemin göster
gesidir. Sadece 
ürün ve hizmetler
imizle değil, işlet
melerin bilgi 
birikimine katkıda 
bulunarak da fayda 
sağlamak, başlıca 
felsefemizi oluştu
ruyor. İstikrarla 
sürdürdüğümüz 
toplantılar, bir bilgi 
paylaşımı vesilesi 

olmanın da ötesine 
geçiyor. İşletmeler 
ve ekonominin 
çeşitli kesimleriyle 
bir araya gelmemizi 
sağlayarak, ülkem
izin üreten güç
lerinin ihtiyacını 
öngörmek ve gider
mek konusunda çok 
önemli veriler 
sunuyor. Aynı 
amaçla tasar
ladığımız KOBİLGİ 
Toplantılarında ise 
firmaların iş yapış 
şekillerinde 
değişime yol açacak 
yeni düzenlemeler 
hakkında bilgileri 
vermeyi hedefliy
oruz. Aynı zamanda, 
mevzuat ve kanun 
değişiklikleri ve 
yeni süreçler gibi 
‘uygulamaya yöne
lik’ verileri paylaşa
cağız. İzmanlarımız- 
ca örnek ve uygula
malarla zenginleştir
ilmiş eğitici ve bil
gilendirici bir içerik
le ilerleyeceğiz.” 
dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
olan Bilim Teknoloji 
Merkezi ile ilgili 
çalışmaları incele
mek için Bursa’ya 
gelen Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, bilim 
teknoloji yatırım
larında geç kalan 
Türkiye’nin bu açığı 
kısa zamanda kapa 
tacağını söyledi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Gönül 
Dostları Sofrası 
Sosyal Tesisleri’nde 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile bir 
araya geldi. Vali 
Şahabettin 
Harput’un da 
katıldığı ziyarette 
Bursa programı 
hakkında bilgiler 
veren Bakan Ergün, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
olan Bilim Teknoloji

Merkezi ile ilgili 
çalışmaları yakından 
incelemek için 
Bursa’ya geldiğini 
belirtti. Bilim merke
zlerinin 50-60 yıl 
önce, gelişmiş 
ülkelerde bilime 
karşı genç kuşak
ların ilgisini artır
mak amacıyla kurul
duğunu dile getiren 
Bakan Ergün, 
"Bu konularda 
Türkiye olarak 
geç kaldığımızı 
biliyoruz. Ama son 
yıllarda büyük bir 
atılım içinde olduğu
muzu da mem

nuniyetle ifade ede
biliriz. Bugün bu 
konuda çalış
malarımız 
var. TÜBİTAK'ın 
Bilimler Akademisi 
bakanlığımızla 
bağlı. Türkiye 'de 
bilim merkezi 
olmayan hiçbir 
ilimiz kalmayacak. 
Bütün illerde irili 
ufaklı bilim merkez
leri olacak. Öğren
ciler ve araştırma
cılar, bilime meraklı 
olan bütün insanlar 
bu merkezlerden 
yararlanacak. ” 
dedi.

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
îçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

BAYAN ELEMAN 
ABANIYOR

Firmamızda çalışacak 
Ticaret Meslek Lisesi 

mezunu ve ön 
muhasebe bilgisi olan 

deneyimli BAYAN 
ELEMAN Aranıyor

GSM:0 532 464 38 44
DEVREN SATIUK

KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESI’NDE ÇALIŞIR 

DURUMDA 
D BLOK’TAKİ 
ÇAY OCAĞI 

DEVREN SATILIKTIR 

513 11 58 - 513 36 16

■m
Bursa Uludağ 
Otomotiv Endüst 
risi İhracatçıları 
Birliği (OİB), 2023 
hedefi olan 75 mil
yar Dolar ihracat 
hedefi için atılıma 
geçiyor. OİB, oto
motiv endüstrisini 
daha ileriye taşıya
bilmek ve 2023 
hedefi olan 75 mil
yar Dolar ihracatı 
yakalayabilmek 
için adımlarını hız
landırıyor.
OİB, bu kapsamda 
sık sık düzenlediği 
ahm heyeti pro
gramlarına yenisi
ni ekliyor. TÜYAP 
tarafından 24-27 
Kasım tarihleri 
arasında İstanbul'
da düzenlenecek 
"Comvex İstanbul 
2011 - 3. Ticari 
Araçlar, Otobüs ve 
Yan Sanayi" Fuarı 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.
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Emeklilerin niiale JZ'sine zannelecet Kaymakamlara maaş sohıı!
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, yeni 
düzenleme ile emek 
İllerin yüzde 72'sin 
de maaş artışı ola
cağını açıkladı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, emekli 
aylıkları ile ilgili 
intibak çalış
masının 2,5 milyon 
kişiyi ilgilendirdiği
ni, ilk hesapla
malara göre, bun
ların yüzde 72'sinin 
düzenlemeden artı 
olarak yarar
lanacağını bildirdi. 
Mecliste gazeteci
lerin sorularını 
yanıtlayan Çelik, 
intibakın, bir zam 
olarak değil, aynı 
dönemlerde, aynı 
şartlarda, aynı 
primle çalışan kişi
lerin farklı maaş 
almalarını ortadan 
kaldırmak olarak 
anlaşılması gerek
tiğini söyledi.

1981 ile 2000 yılları 
aranda, prim gün 
sayısı ve prim tutarı 
aynı olan 
emeklilerin aylık
larındaki farklılığı 
gidermeyi 
amaçladıklarını

Piyasalar yine dalgalanıyor
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB), yurtdışında 
olumsuz görünüm 
paralelinde güne 
satıcılı bir 
başlangıç yaptı. 
Dolar hızlı yük
selişini sürdürüyor. 
Endeks, 280 puan

anlatan Çelik, 
“Örneğin 5 bin gün 
ile 9 bin gün 
çalışan arasındaki 
ücret eşit görünüy
or. Bu haksızlık. 
Çünkü, biri 
diğerinden 4 bin 
gün daha fazla 
çalışmış. Biz bu 
haksızlığı gidere
ceğiz” dedi. 
Bu kapsamdaki 
tüm eşitsizlikleri 
görebilmek için bir 
tablo ortaya 
çıkardıklarını ve 
çalışmaların 
sürdüğünü anlatan 
Çelik, “Çalış
malarımızdaki birin
ci kural, 'eksi* 
işlemde olmayacak. 
Yani kimsenin 
maaşında eksi bir 
durum söz konusu 
olmayacak. Artılar 
da belirlenecek 

düşüşle 54.809 
puandan açıldı. 
Açılış itibari ile 
hisse senetleri orta
lama yüzde 0.51 
oranında değer 
kaybetti.
Devam eden borç 
krizi endişeleri ile 
Avrupa borsa lan n- 

oranlara göre 
değerlendirilecek. 
Gelişme hızıyla 
paralel olarak prim 
gün sayıları dikkate 
alınacak” diye 
konuştu.
İntibak çalış
masının 2,5 milyon 
kişiyi ilgilendirdiği
ni belirten Çelik, ilk 
hesaplamalara 
göre, bunların 
yüzde 72'sinin 
düzenlemeden 
aylıklarında artı 
olarak yarar
lanacağını, ancak 
teknik incelemenin 
devam ettiğini 
bildirdi.
Söz konusu kayıt
ların büyük 
bölümünün elek
tronik ortama 
aktarıldığını 
belirten Çelik', kalan 
kayıtları da 2 yıl 

da yaşanan 
satışların ardından 
dün ABD borsalar) 
da günü düşüşle 
tamamladı. 
Haftanın son 
işlem gününde ise 
Asya borsalarında 
satıcılı seyir devam 
ediyor.

içinde bu ortama 
aktarmayı plan
ladıklarını söyledi. 
Çelik, bilgi işlem 
çalışmalarını, bun
dan böyle, 
Batıkent'te kuracak
ları bir merkezden 
yürüteceklerini dile 
getirdi.
İntibak çalışmasın
da sona yaklaştık
larını bildiren Çelik, 
önümüzdeki hafta 
bu konuda son kez 
emekli dernekleri 
ile görüşeceklerini 
ve ardından taslağı 
Başbakanlığa 
sunacaklarını 
söyledi.
Bakan Çelik ayrıca, 
Van'da Toplum 
Yararına Çalışma 
Programı kap
samında 5 bin 
kişinin istihdamı 
ile ilgili çalışmaları 
incelemek üzere 
Van'a gideceğini 
söyledi. Çelik, 
ortaya çıkacak 
sonuca göre, eğer 
ihtiyaç varsa söz 
konusu sayının 
artırılabileceğini, 
bu imkandan 

deprem nedeniyle 
Van'dan göç eden 
kişileri de yarar- 
landırabileceklerini 
bildirdi.

Bu paralelde bir 
açılış gerçek
leştiren İMKB’nin 
gün içinde 
Avrupa’daki 
gelişmeleri takip 
edip yurtdışı odaklı 
dalgalı seyrini 
sürdüreceği 
öngörülüyor.

Kamuda ‘Eşit İşe 
Eşit Ücret’ amacıy
la çıkarılan 666 
Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile vali 
yardımcısı ve kay
makam maaşları 
200 lira düştü. 
KÖYDEŞ ve 
BELDES pro
jelerinde öncü rol 
oynayan kay
makamların morali, 
666 sayılı KHK ile 
bozuldu. Kariyer 
meslek ve üst 
düzey yönetici 
grup arasında 
sayılmayan kay
makam ve vali 
yardımcılarının İl 
Özel İdarelerinden 
aldıkları ödenekleri 
de tümden kesildi. 
Bunun yerine getir
ilen ek ödemeye 
rağmen aşlarında 
200 liralık erime 
oldu. Bakanlık 
Merkezde şube 
müdürü, daire 
başkanı, genel 
müdür yardımcısı 
gibi görevlerde 
bulunan kayma 
kamlar ile taşrada 
görev yapanlar 
arasında ise 550 
lira maaş uçurumu 
oluştu. Sahada 
olanların, Masada 
oturanlara göre 
her zaman risklerle 
karşı karşıya kaldı 
ğını belirten bir 
kaymakam, “İçme 
suyu olmayan köy 
kalmadı. 8 senedir 
çalışıyoruz. Bunun 

NÖBETÇİ ECZANE
19 Kasım 2011 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ

karşılığı olarak il 
özel idarelerden 
aldığımız ek 
ödenek de kesildi” 
dedi.
Cumhuriyetin 
kuruluşundan 
itibaren yargı 
erkiyle mülki erkin 
eşit statüde maaş 
aldığına dikkat 
çeken bir başka 
kaymakam ise, 
oysa son 6 yılda 1. 
Sınıf hakimin 7600 
göstergeden maaş 
alırken; 1.sınıf kay
makamın göster
gesinin 5800 
olduğunu belirtti. 
Bunun da iki grup 
arasında 3 bin 500 
liralık maaş farkı 
yarattığına dikkat 
çekti. Ayrıca 
1.sınıf hakimlik 
için 12 yıl, 
kaymakamlık 
içinse 15 yıl görev 
yapmak gerek
tiğinin altını çizdi. 
Son düzenlemeyle 
göstergelerinin 
7600 değilse de en 
azından 1.sınıf 
kaymakamlar için 
6400’e çıkarıl
masını bekledik
lerini ancak çıkan 
düzenlemeyle 
hayal kırıklığına 
uğradıklarını söyle
di. 7600 gösterge
den maaş alan 
1.sınıf hakim 
sayısının 12 bin 
civarında oysa 
1.sınıf kaymakam 
sayısının 550 tane 
olduğunu belirtti.

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5-13 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Adcerlik Sb im 4ft

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

L 
i

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK ASKerıiA 513 10 57

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)METRO 613 12 12

Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M«r.Sa$.Oca$ı 513 10 68'
Tom okay Tomografi 5,3 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 30 88

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akçen Petrol 
mar-pet ;;
Tuncay Otogaz 953 1e es
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4119 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

KHİISİIHIİIIİII
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

EFSANESİ 
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 

19:00-20:15-21:15...
ANADOLU 

KARTALLARI: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15..

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Gücümspor, 
Oksijenspor’a 

nefes aldırmam
Gemlik öğrenci temsilcisini secii

Gücümspor, Bursa 
Oksijen Spor Külü 
bü ile yaptığı karşı 
laşmayı 66-25 galip 
bitirdi.
Önceki gün yapılan 
karşılaşmada, Gü 
cümsporlu bas- 
ketçiler, Oksijen 
spor Kulübü 
karşısında karşılaş* 
ma boyunca üstün
lüğünü gösterdi. 
Gücümspor Kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 

takımlarına destek 
veren Batı Oto 
Fren’e teşekkür 
ederek, basketçi- 
lerin başarılarını 
sürdüreceğini 
söyledi. Karşılaş 
mada, Gücüm 
sporlu basketçiler- 
den Mert (4), Hakkı 
(2), Hakan (10), 
Galip (6), Rıza (4), 
Kaan (4), Batuhan 
A.(16), Batuhan K. 
(12), Talha (8) sayı 
kaydetti.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
konferans salonun
da İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, okul müdürleri 
ve öğretmenlerin, 
ilçemiz ilköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarından toplam 
23 okul temsilcisinin 
katıldığı ilçe öğrenci 
temsilcisi seçimi 
yapıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptığı 
açış konuşmasında; 
“Cumhuriyetimizin 
demokrasi ile güç 
lendirilmesi; öğren
cilerimizde yerleşik 
bir demokrasi 
kültürünün oluştu
rulması, hoş görü 
ve çoğulculuk bi 
linçinin geliştirilme
si, kendi kültürünü 
özümsemiş, millî ve 
manevî değerlere 
bağlı, evrensel 
değerleri benim
seyen nesillerin 
yetiştirilmesi; öğren

cilere seçme, 
seçilme ve oy kul
lanma kültürünün 
kazandırılması; 
katılımcı olma, 
iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği 
benimseyebilme ve 
kamuoyu oluştura
bilme becerilerinin 
kazandırılması 
amacıyla her yıl 
önce okullarımızda, 
sonra da ilçe temsil
cinin seçildiğini 
ifade etti.
Konuşmanın ardın
dan sandık Kurulu 
oluşturuldu. Sandık 
başında yapılan , 
yeminden sonra İlçe 
Temsilcisi adayı 
olmak isteyen 

öğrenciler dilekçe 
ile Sandık Kuruluna 
başvurularını yaptı.. 
Gemlik Lisesi’ nden 
Osman İnan, 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’ nden 
Sedanur Esin, 
S. Etem Yaşar 
İlköğretim Okulun’ 
dan Sudenur 
Küçükkaya, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 
Mesut Ünal, 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’n 
den Fırat Ayhan, 
Kız Meslek Lisesi’ 
nden Zülal Sezgin, 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’ndan

Hilal Özel, 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan Elif 
Beyza Aktay adlı 
öğrenciler ilçe tem
silciliğine aday oldu. 
Yapılan kapalı oy, 
açık tasnif sonucun
da; Gemlik Lisesi’ 
nden Osman inan 2 
oy, Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’nden Sedanur 
Esin 7 oy, Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nden Mesut 
Ünal 5 oy. Gemlik 
Anadolu Jmam Hatip 
Lisesi’nden Fırat 
Ayhan 2 oy, Kız 
Meslek Lisesi’nden 
Zülal Sezgin 4 oy, 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’ndan Hilal 
Özel 3 oy aldılar. 
Oy pusulalarının 
sayımı sonucunda, 
oy çokluğu ile 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
Okulundan Sedanur 
Esin isimli öğrenci 
ilçemiz öğrenci 
temsilciliğine 
seçildi.

SAĞLIK!
ONCE

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

Izgara ■ Tava - Buğulama - Kaygana Balık
Köfte - Piliç Şiş - Pirzola - Kanat - Şınıtzel

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72
namidiye rlah. Kumsal 5ok. Mo:5
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motrio
Güvenli Çözüm

Renault’un tescilli yedek parçası Motrio, 4 yaş üzeri Renault’lar ** için ekonomik paketler ve 
sürekli fiyat avantajı sunuyor. Renault garantisiyle kaliteli servis ve yedek parça hizmetini kaçırmayın.
Jlgili ürünlere ait en düşük fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahildir.
** R9-R11-R12-R19-R21, Clio I, Clio II, Megane II, Laguna I, Symbol, Kangoo, Master ve Logan araçlar için geçerlidir.
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Gemlikspor: 2 
flğaköv: i

Gemlikspor, Gürsu sahasında 
oynadığı maçta gurubun yenilgisiz 
lideri Ağaköy'ü 2-1 yenerek üst 
sıralara tırmandı. MAÇIN GENİŞ 
ÖZETİ YARIN GAZETEMİZDE....

Van Erciş depreminde evsiz kalan Vanlı 61 kişi, Karacaali Gençlik Kampı’nda barınmaya başladı.

II denremıede aile Mie ııMM
Van Erciş Depremin de evsiz kalan 11 aile, İl Afet 
Koordinasyon Kurulu ve Bursa Valiliği tarafın
dan, Karacaali Gençlik Kampı’na yerleştirildi. 
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yemekleri sağlanan deprem zedelere 
her türlü barınma olanaklarının sağlandığı öğre
nilirken, deprem zedelerin Mayıs ayının sonuna 
kadar tesislerde kalacağı öğrenildi. Van Mer 
kez’de evleri yıkılan 61 kişilik 12 aile kendilerine 
gösterilen ilgiye teşekkür ederken, ev ortamında 
yaşamak istediklerini, kendilerine iş verilmesi 
halinde devlete yük olmayacaklarını söylüyorlar.

Kadri Güler’in haberi sayfa 4’de

Güne Bakış

Depremzedeler Gemlik’te
Van Erciş depreminde evsiz kalan, çadır 

kentlerde yaşamak istemeyen vatandaşların 
bir bölümü, yurdun dörtbir yanına göç ediyor.

Bursa'ya da gelen ailelerin sayısı giderek 
çoğalıyor.

Bursa İl Afet Komisyonu, Bursa’ya gelen 
depremzedeleri Devletin sosyal tesislerinde 
barındırmaya başladı.

Gemlik Karacaali Köyü, Karacaali Gençlik 
Kampı na 11 aile yerleştirildi.

Dün, aileleri görmeye gittim.
Kampa girdiğimde, Karacaali Köyü çocuk

larıyla Van depremzedelerin çocukları futbol 
oynuyordu.

Minikler ise, kamp içinde onlara hediye 
edilen küçük arabalarla oynuyorlardı.

Devamı sayfa 4’de

Zihinsel Engellileri Koruma Derneği’nin projesi kabul edildi

Engelliler, ayakkabı ve 
saraciye tamirciliğini 

öğrenecek
Iş-Kur Genel 
Merkezi Proje 
Komisyonu’na 
sunulan 
“Engellilere 
Ayakkabı ve 
Saraciye Projesi” 
kabul edildi. Kursa 
katılacak Hafif 
Düzeyde Zihinsel 
Engellilere, kurs 
süresince İş - Kur 
tarafından günde 
15 lira ödenecek. 
Bursa Zihinsel

Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi 
tarafından açılan 
ve devam eden 
Seracılık Kursu 
projesi kapsamın
da 35x6 metrelik 
yeni sera kurulu 
yor. Seradan elde 
edilecek doğal 
ürünler, Aralık ayı 
sonunda satışa 
çıkarılacak.
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Kadın 
Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu 

Üyeliğine başvurular başladı

TOBB İl Çirişime! «e
Gene Girişimci Kurulu 
üyeleri Belirleniyor
TOBB Yönetim 
Kurulu tarafından 
alınan kararla 
hazırlanan yeni 
çalışma usulleri 
yürürlüğe girdi. 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt, bu 
kapsamda, İl Yü 
rütme Komitesine 
başvuruların baş 
ladığını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, il 
Kadın Girişimciler

Kurulu’nda 27 üye 
ile temsil edile
cek. Sayfa 2’de

http://www.renaultcom.trwww.facebook.com/renaultturkiyewww.twitter.com/renaultturkey
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Zihinsel Engellileri Koruma Dernegi’nin projesi kabul edildi
■ II1 II ■ ■ ■ iiiVi ■ IIV ■

İş-Kur Genel Merkezi Proje Komisyonu’na sunulan “Engellilere Ayakkabı ve Saraciye Projesi” 
kabul edildi. Kursa katılacak Hafif Düzeyde Zihinsel Engellilere, kurs süresince İş - Kur tarafın
dan günde 15 lira ödenecek. Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından açılan ve devam eden Seracılık Kursu projesi kapsamında 35x6 metrelik yeni sera 
kuruluyor. Seradan elde edilecek doğal ürünler, Aralık ayı sonunda satışa çıkarılacak.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocuktan 
Koruma Demeği ile 
Gemlik İş-Kur Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan, 
“Ayakkabı ve 
Saraciye Tamirciliği 
Kursu” projesi, 
komisyonca kabul 
edildi.
Türkiye’de ilk kez 
engellilere yönelik 
olarak açılan 
Ayakkabı ve 
Saraciye Tamirciliği 
kursuna, Gemlik’te 
oturan hafif 
düzeyde zihinsel 
engelli 16 yaş üstü 
kişilerin katılabile
ceğini belirten, 
Zihinsel Engelliler

Demeği Başkanı 
Tamer Sivri, şunlan 
söyledi:
“Bugüne kadar İş- 
Kur ile ortaklaşa 
yaptığımız projeler 
Türkiye genelinde 
örnek gösterilmek
tedir. Hazırladığımız 
Ayakkabı ve Sara 
ciye Tamirciliği 
Kursu’na katılmak 
isteyenlerin 
sayısının çok ola
cağı düşüncesiyle 
kursiyerleri kura ile 
belirleyeceğiz. 
Kursa katılanlara, 
İş-Kur günlük 15 lira 
yevmiye verecek. 
Derneğimiz 
engellilere iş imkanı 
sağlamayı amaç

edinmektedir. 
Ülkemizde 
zihinsel engellilerin 
istihdamı 
yok denecek 
kadar azdır.
Ancak, açılan kurs 
lar sonucu ve İş 
Kur’un özellikle

Gemlik Şube 
Müdürü Lütfü 
Güleç‘in gayretleri 
ile iş istihdamı 
yaratmaya çalışıl
maktadır.” dedi. 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
yine İş-Kur ile 

bugüne kadar; 
kristal cam işçiliği, 
bulaşıkçılık ve 
temizlik işçiliği, 
zeytin paketleme, 
tanmda mevsimlik 
işçilik, bez ve kağıt 
torba dikimi, süt 
inekçiliği projeleri 
hayata geçirildi. 
Tamer Sivri, 
Demeğin Gemlik 
Şubesi’nce açılan 
Seracılık Kursu’nun 
da başarı ile devam 
ettiğini belirterek, 
“Şu anda 35x6 
metre ölçülerinde 
sera kurulması aşa
masına gelinmiştir. 
Seracılık Projesinde 
elde edilecek 
organik ürünleri

Aralık ayı 
sonunda satışa 
çıkaracağız.
Şu anda, Derneği 
mizin yürüteceği 
Ayakkabı ve Sara 
ciye Tamirciliği 
projesine kaydını 
yaptırmak 
isteyen engellilerin 
şahsen bana 
kayıt yaptırabi 
leceği gibi, 
0535- 8621367 ve 
0505-7163622 
telefonlardan 
da bilgi alabilirler. 
Ayrıca, Hamidiye 
Mahallesi Orkide 
Çıkmazı’ndaki 
Özürlüler Çifti iğ i’ne 
başvurabilirler. ” 
dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeliğine başvurular başladı

M il BİBİ li İH BİBİ fail İİ|M
TOBB Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla hazırlanan yeni çalışma usulleri yürür
lüğe girdi. Bu kapsamda, İl Yürütme Komitesi’ne başvurular da başladı. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, İl Kadın Girişimciler Kurulu’nda 27 üye ile temsil edilecek.
TOBB İl Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Üyeliği ve İl Genç 
Girişimciler Kurulu 
Üyeliği için başvu
rular başladı. 
TOBB Yönetim 
Kurulu’nun kararı 
uyarınca hazırlan
mış olan yeni çalış
ma usûl ve esasları 
yürürlüğe girdi. 
Söz konusu yeni 
düzenleme kap
samında, Bursa’da 
faaliyet gösterecek 
olan TOBB İl Kadın 
Girişimciler 
Kurulu’na (TOBB İl

I KGK) ve TOBB İl 
Genç Girişimciler 
Kurulu’na (TOBB İl 
GGK) Gemlik

Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
kabul edilebilecek 
üye kontenjanı ve 
bu kontenjanın 
dağılımı ile 
Yürütme Komite 
si’nde Gemlik ve 
Bursa’yı temsilen 
seçilecek üye 
sayıları yeniden 
belirlendi.
Buna göre, yeniden 
oluşturulacak 
TOBB Bursa İl 
Kadın Girişimciler 
Kurulu’nda, Gemlik 
TSO 27 üye ile tem
sil edilecek.
Yeni yönetmelik 
kapsamında, 
TOBB Bursa İl 
KGK’ya ve

TOBB Bursa İl 
GGK üyelik 
başvurusu için 
gerekli olan form
lar, GTSO internet 
sitesinden temin 
edilebilecek.

BAŞVURULAR 
23 KASİM’A 
KADAR
Üyelik için yeterli 
koşulları taşıyan ve 
TOBB Bursa İl KGK 
ve TOBB Bursa İl 
GGK’da görev 
almak isteyen 
GTSO üyelerinin, 
öğrenci ve 
akademisyenlerin, 
söz konusu formda 
yer alan bilgilerin 
bilgisayar ortamın

da eksiksiz doldu
rularak çıktısının 
alınması ve bu for
mun GTSO’ya 23 
Kasım 2011 tarihine 
kadar teslim 
etmeleri gerektiği 
bildirildi.
Başvuran adayların 
üyelik başvurulan 
mn Yönetim Kurulu 
tarafından incelene 
rek karara bağlana 
cağı belirtilirken, 
kurullara üye ola
cak kadın girişimci
lerin ve genç giri 
şimcilerin, Gemlik 
Ticaret siciline 
kayıtlı, gerçek kişi 
tacir veya tüzel 
kişilerin ortağı, 
yönetim kurulu 

üyesi, yöneticisi, 
genel müdürü 
veya murahhas 
azası olması gerek
tiği de açıklandı. 
Her iki kurul için de 
belirlenecek 27 kişi 
içinde 5 kişinin 
Gemlik’te bulunan 
fakülte, yüksek 
okul ya da 
enstitüde, girişimci
lik konusunda 
çalışmalar yürüten 
üniversite öğrenci
leri, öğretim görev 
lileri veya öğretim 
üyeleri ile toplum 
nezdinde saygınlık 
uyandıran diğer ger 
çek kişiler arasın
dan GTSO tarafın
dan İl Kurul Üyesi 

olarak 
belirlenebilecek. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, bu konuda 
geniş bilgi almak 
isteyenlerin Oda 
İnternet Sitesi’ne 
bakmalarını, 
ayrıca başvuruda 
bulunacaklarını da 
aynı site içindeki 
kendilerine 
uygun başvuru 
formlarını internet 
ortamında 
doldurarak, 
GTSO’ya, 23 Kasım 
2011 gününe kadar 
ulaştırmış olmaları 
gerektiğini 
hatırlattı.
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Hakla alan araçtan hünınlan bile kanamaılan Mljular YazıYORUM
Bursa'da takla 
atarak ağaçlara 
çarpan otomobildeki 
3 kişi, kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Ankara Yolu Üzeri 
Pazar Pazarı mev 
kişinde meydana 
geldi Edinilen 
bilgiye göre, aşırı 
suratlı olduğu ileri 
sürülen G.K. (28) 
yönetimindeki 35 
TSF 46 plakalı 
otomobil, taklalar 
atarak yaklaşık 30 
metre sürüklendi.

Aydınlatma direğine çarpan genç öldü
Bursa’da, otomo
biliyle elektrik 
direğine çarpan 20 
yaşındaki genç hay
atını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
kaza 13 Kasım'da 
Ankara yolunda eski 
hal kavşağında mey
dana geldi. 20 yaşın
daki Yasin Yuca, kul

Anız yakarken yaralandı
Bursa'nın Büyük 
orhan ilçesinde anız 
yığınını yakarken 
fenalaşıp alevlerin 
üzerine düşen yaşlı 
adam yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Kınık beldesinde 
oturan 73 yaşındaki

İkinci kattan düşen 16 aylık çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ikinci kat
tan düşen 16 aylık 
çocuk yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Özgür ve Meryem 
Yıldırım çifti, İnegöl

Biber gazıyla market soydu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesi'nde müşteri 
gibi girdiği markette, 
biber gazıyla kasi 
yeri etkisiz hale 
getirip kasada bulu
nan 110 lirayı alan 
23 yaşındaki Hakan 
A., Bursa ya gelmek 
İçin bindiği otobüste 
polisler tarafından

Orta refüjde bulunan 
iki ağacı devirdikten 
sonra üçüncü ağaca 
çarparak güçlükle 
duran araçtaki 
sürücü G.K. ile 
yanında bulunan 
Ç.M. (26) ve M.T. (28) 
kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Çevredeki vatan

landığı 11 ED 415 
plakalı otomobilin 
direksiyon 
hakimiyetini kaybed
ince orta refüjdeki 
aydınlatma direğine 
çarptı. Hurdaya 
dönen otomobilin 
içinde sıkışan 
sürücü Yasin Yuca 
ile arkadaşı Ferhat

B.A., Adırnaz mev 
kişindeki tarlasında 
bulunan anızları bir 
yerde toplayarak, 
diğer birikintilerle 
birlikte yakmak iste
di. Yaşlı adam, 
rahatsızlanarak yak
tığı anız yığınının

Afet Evleri Veliler 
Sokak üzerinde 
oturan yakınlarını 
ziyarete gitti. Çift, 
yakınları ile sohbet 
ederken, balkona 
çıkan 16 aylık 

yakalandı.
İnegöl'de Kemalpaşa 
Mahallesi'ndeki bir 
markete dün giden 
Hakan Atkuş, çıkışta 
ödeme yapacakmış 
gibi gittiği kasada 
görevli olan 23 
yaşındaki Yudum 
Uslanmaz'ı bibergazı 
ile etkisiz hale 

daşların ihbarı üze 
rine olay yerine 
gelen 112 Acil Ser 
vis ekipleri, kazayla 
şok yaşayan araç- 
takilere ilk müdaha
leyi yaptı. Sinir krizi 
geçiren sürücü G.K. 
hastaneye kaldırıldı. 
Kazanın ardından 
yola devrilen

Yıldız (19) olay yer
ine çağrılan 112 ve 
itfaiye ekiplerinin 
operasyonuyla kur
tarıldı.
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
iki arkadaşı ölüm 
ayırdı. 6 gündür 
Muradiye Devlet 
Hastanesinde 

üzerine düştü. 
Yakınlarının ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 

çocukları Fevzi Yıldı 
rım, Oyun oynadığı 
sırada dengesini 
kaybederek 2. kattan 
toprak zemine 
düştü. Olay yerine 
çağrılan 112 Acil 

getirip kasada bulu
nan 110 lirayı alarak 
kaçtı. Markete gelen 
polis işyerinden 
parmak izi aldıktan 
sonra eşkalini 
belirlediği gaspçının 
yakalanması için 
tüm birimleri uyardı. 
Polis, eşkale uyan 
bir kişinin olaydan 

ağaçlar polis 
memurları tarafın
dan yol ortasından 
çekildi. Ters duran 
aracı da yol ortasın? 
dan hemen kaldır
mak isteyen ekipler, 
elleriyle aracı düzel
terek kurtarıcıya 
alınmasına yardımcı 
oldu. Araç içerisin
deki özel eşyalarını 
almak isteyen 
yolcular ile polis 
memurları arasında 
ise kısa süreli 
gerginlik yaşandı. 
Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com' 
www.milliyet/blog/özcan vural

Halimiz bu! ....

tedavi gören 
Yuca, ölüm kalım 
yavaşına yenik 
düştü. Genç 
sürücünün cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Aynı 
kazada yaralanan 
Ferhat Yıldız'ın 
tedavisinin ise 
sürdüğü öğrenildi.

kaldırılan yaşlı 
adamın vücudunun 
belden yukarısı ile 
yüzünün sağ 
tarafının ağır dere
cede yandığı belir
lendi. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet Hasta 
nesine kaldırılan 
Yıldırım'ın, hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi 

bir süre sonra 
İnegöl Terminali'n 
den Bursa'ya giden 
otobüse bindiğini 
tespit edince 
bu otobüsü ilçe 
çıkışında durdurdu. 
Araçta yapılan 
aramada eşkale 
uyan Hakan A. 
yakalandı.

Albay Hasan Attila Uğur, “Öcalan’ı Nasıl 
Sorguladım?” adlı kitabında, PKK’yı bunca yıl 
kimlerin, nasıl ayakta tuttuğunu anlatıyor.
Öcalan lafa Yunanistan’la başlıyor:

Bize ta baştan beri çok destek verdi. 
Kamplar kurduk.

Maddi desteğini de hiç esirgemedi.
Teknik konularda yardımcı oldu.
Sabotaj ve orman yakma eğitimlerini bize

Yunan istihbaratı verdi.”
Suriye’deyse Öcalan, Hafız Esad’ın kardeşi 

Cemal Esad’la görüştüğünü anlatıyor.
“Suriye’de kamplar açtık. Örgütlenmemize 

de izin verdi Suriye.
Ticaret de yapıyorduk; yılda 1 milyon dolar 

kazanıyorduk.
Sınırı geçerken, zaman zaman, Suriye istih

baratının (El Muhaberat) arabalarını kullanı 
yorduk.”

Peki ya İran?
İran gizli servisi İttiaat’tan Sait adında biriyle 

görüşüyordum.
Bize silah, SAM7 füzeleri ve lojistik destek 

sağladılar.
Sonra bir hastane üç de kamp kurmamıza 

izin verdiler.
Silah ve hayvan ticaretinden pay alıyorduk.” 
Sırbistan’dan 20 adet Strella Füzeleri satın 

almışlar önce.
Ama sonra Sırplar, çok daha fazlasını beda

va vermiş.
TNT, C-4 gibi patlayıcıları da Sırbistan 

sağlıyormuş.
Romanya’da evier'i ve dernekleri varmış.
Türkiye’den PKK’ya katılanların ilk eğitim 

gördükleri yermiş Romanya. İstihbarat birim
leri de gece görüş dürbünü, telsiz gibi 
malzeme sağlamış.

Gelelim Almanya’ya. Öcalan, Alman Gizli 
Servisi’yle görüşmekten tutun parlamenterler
le sohbete kadar, dilediğince at koşturmuş.

İngiltere için söyledikleri de çok ilginç: “Hiç 
birebir siyâsi ilişki kurmadılar.

Ama gizli olarak en büyük desteği İngiltere’
den alıyorduk.”

Ya Hollanda? “Bizim üslenme ve eğitim 
alanımızdır.

En çok para ve destek bulduğumuz 
ülkedir.”Oyle olması da gerekir. Hollanda 
uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılarına göz 
yummasıyla ünlüdür zaten!

Fransa tahmin edebileceğiniz gibi, “her 
zaman yakın” durmasıyla biliniyor. Hatırlayın 
Madam Mitterand’ı!

Çok işimize yaradı madam..
Peki PKK’ya destek vermeyen ülke var mı?.. 

Libya!
“İşçiler arasında iyi örgütlenmiştik.
Yılda 500 bin dolar bağış topluyorduk.
Ama Libya devletiyle aramız hiç iyi değildi.
Kaddafi bize hiçbir zaman sıcak bakmadı!” 

.Sayın okurlarım; görüyorsunuz,
Kala kala kalmışız Kaddafi’ye!.
O da vahşi şekilde öldürüldü.
Adamın morgdaki cesedine kazık sok

muşlar.
Bu mu Müslümanlık.
İnsanlığa yakışıyor mu?..
Kaddafi şöyleydi, böyleydi, uçuktu, küstahtı 

ama
Türkiye için faydalı idi. Orada ihale almış 

şirketlerimiz 40 bine yakın işçimizin ekmek 
kapısı idi. Kıbrıs işinde bize kapısını açan, 
benim uçaklarımı kullanın diyen, yedek parça 
veren o idi.

Biz ne yaptık, Fransız, İngilizlerle beraber 
oraya 5 gemi gönderdik.

Şimdi bütün ihaleler ve petrol Fransız ve 
İngilizlerin oldu. İşte bu komşular ve sözde 
dostlar yüzünden yıllardır PKK pisliğiyle 
boğuşup duruyoruz; şehit üstüme şehit veri 
yoruz! .

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
1

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Depremzedeler Gemlik’te
Dün hava güneşliydi.
Bunu fırsat bilen çocuklar yeni barı

naklarında koşup oynarken, anneleri 
kendilerine verilen odalarda oturuyor
lardı.

Kimi de kampa girişte birbirleriyle 
sohbet ediyorlardı.

Giyimleri kuşamları yerindeydi.
Kaymakamlık, 61 kişinin yiyecek işini 

hemen ihale etmiş.
Bursa’dan bir firma ihaleyi almış ve 

yemek servisleri başlamış.
Öğle yemeğinde et sote ile bulgur 

pilavı vardı.
Görüştüğümüz aile reisleri ortamdan 

memnunlar.
Ancak, burada fazla kalamayız diyor

lar.
Kendilerine ev ortamı sağlanmasını 

istiyorlar.
“Bir, evimiz olursa, çalışır evimizi 

geçindiririz” diyen depremzedeler, 
Gemliklilerin iş sağlaması halinde dev 
lete de yük olmayacaklarını söylüyorlar.

Bu arada çocukların fotoğraflarını 
çekiyorum.

11 ailenin erkeklerini biraraya 
getiremiyorum. Bir çoğu köye çıkmış.

Ama çocuklar makinemi çekiştiriyor
lar.

Amca beni de çek diyenler çoğunluk 
ta. İsteklerini yerine getiriyorum.

Sonra onlara çektiğim fotoğrafları gös
teriyorum.

Çok seviniyorlar.
Kendileriyle görüştüğüm Cüneyt ve 

Yunus Gül kardeşler, güçlü kuvvetli 
insanlar.

Yaşları 30 dolaylarında, biz her işi 
yaparız ve ev ortamına çıkmak istiyoruz, 
diyorlar.

Bir ara yanıma Kamp Müdürü Akif 
Alanlar geliyor.

Alanlar tecrübeli bir Müdür. Tesislerde 
çok değişik insanları konuk etti.

Yakında Türkçe okuma yazma bilme 
yen depremzede kadınlara kurs açılaca 
ğını, depremzedelerin şoku hala atlata- 
mamış olduğunu söylüyor.

Psikolojik tedavi de yapılacak diyor.
Devlet ilçemize gelen 61 Vanh kardeşi 

m izin barınma, ısınma, yemek, giyim gibi 
ihtiyaçlarını karşılamakta.

Yeni geleceklerle sayının 100 kişiyi 
aşacağı, bu sayının 150 kişiye kadar çıka 
cağı belirtiliyor.

Gemlikli yardımseverlerin, gelen ko 
nuklara yardımlarının da kabul edileceği
ni söylüyor.

Bunun için Kamp Müdürlüğü ve Kay 
makamhğa’na başvurulabileceğini işaret 
ediyor.

Gemlik bir yandan kendini depreme 
hazırlayamazken, depremden kaçanlara 
ev sahipliği yapıyor.

Van Erciş depreminde evsiz kalan Vanh 61 kişi, 
Karacaali Gençlik Kampı’nda barınmaya başladı.

Van Merkez’de evleri yıkılan 61 kişilik 12 aile kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür 
ederken, ev ortamında yaşamak istediklerini, kendilerine iş verilmesini istiyorlar.
Van Erciş Depremin 
de evsiz kalan 11 
aile, İl Afet Koordi 
nasyon Kurulu ve 
Bursa Valiliği tara 
fından, Karacaali 
Gençlik Kampı’na 
yerleştirildi. 
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe gecesi bir 
otobüsle Karacaali 
Gençlik Kampı’na 
gelen 11 aile, toplam 
61 kişi kampta 
barınmaya başla 
dılar. Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından yemekleri 
sağlanan deprem 
zedelere her türlü 
barınma olanakları 
nın sağlandığı öğre
nilirken, deprem 
zedelerin Mayıs 
ayının sonuna kadar 
tesislerde kalacağı 
öğrenildi.
EV ORTAMI ' 
İSTİYORLAR 
Çoluk çocuk Van 
Merkezi’nden göç 
ederek, Bursa’ya 
gelen depremzede 
ler, oluşturulan Afet 
Yönetimi tarafından, 
kamuya ait sosyal 
tesislere dağıtılıyor. 
Gemlik Karacaali 
Gençlik Kampı’na 
gelen 11 aile, 61 kişi 
arasında 20’nin 
üzerinde çocuk 
bulunuyor.
Çocuklar günlerini 
kamp alanındaki 
sahada top oyna 
yarak geçirirken, 
küçük çocuklar da 
kendilerine armağan 
edilen oyuncaklarla 
tesis içinde oynar 
ken, büyükler kendi
lerine gösterilen ilgi 
nedeniyle devlet 
büyüklerine 
teşekkür ettiler.
Van depreminden 
sağ kurtulan Yunus 
ve Cüneyt Gül 
kardeşler, kampta 
her türlü ihtiyaçları 
nın karşılandığını

ancak, Mayıs ayına 
kadar burada otura 
rak kalmak isteme 
diklerini belirterek, 
“Bize karşı yapılan 
herşey için Allah 
razı olsun diyoruz. 
Başta Kaymakam 
Bilal Çelik Bey’e 
teşekkür ediyoruz. 
Bizi hiç yanlız bırak
madılar, ihtiyaç 
/arımızı gideriyorlar. 
Ama biz, Mayıs 
ayına kadar burada 
kalmak istemiyoruz. 
Bize ev ortamı sağ 
lamalarını bekliyo 
ruz. Ayrıca iş 
bulunursa kimseye 
de yük olmayız. 
Büyüklerimizden 
bize iş bulmalarını 
istiyoruz. ” dediler. 
PSİKOLOJİK 
DESTEK
VERİLECEK 
Kamp Müdürü Akif 
Alanlar, depremzede 
İerin yemek, giyecek 
içecek, giyim, temiz
lik gibi ihtiyaç 
larının giderildiğini, 
Kaymakamlığın 
başka ihtiyaçları da 
anında karşılayaca 
ğını belirterek, şun
ları söyledi: 
“Kaymakamımız 
Bilal Çelik, deprem 
zedeler geldikten 
sonra ilçemizdeki 
büyük mağazaların 
müdürleri ile bir

M

toplantı düzeniedi. 
Onlardan yardım 
istedi. Tümü de bu 
isteği severek yerine 
getireceklerini 
söylediler. Ayrıca 
Gemlik’teki yardım
severlerden de 
yardımda bulunmak 
isteyenler varsa 
Kamp Müdürlüğü 
müze ve Kaymakam 
lığa yardımda 
bulunabilirler.
Bize gelen bilgilere 
•göre, 40 kişilik bir 
depremzede gru 
bunun daha tesisi 
mize gelmesini bek
liyoruz.” dedi. 
Tesisteki ailelerin ve 
çocukların psikolojik 
tedavilerine 
başlanacağını, 
okuma yazma 
bilmeyenlere tesiste 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce kurs 
açılacağı, öğrencile 

rîn de zaman ıçincfe 
okullara gönderile
ceği öğrenildi.
Bu arada kampa yer
leşen iki boyacı 
kardeşin tesisin 
bakıma ihtiyacı olan 
yerlerine alçı kapla
ma ve boya yaparak 
boş zamanlarını 
değerlendirerek 
tesise katkı sağla
mak istemesi dikkat 
çekti.
12 AİLE GERİ 
DÖNDÜ 
Bursa II Afet 
Yönetimi tarafından 
Karacaali Gençlik ve 
İzcilik Kampı’na dün 
12 ailelik bir 
kafilenin geldiği, 
ancak bu kafilenin 
Bursa’daki yakın
larının birbirlerinden 
ayrılmamaları için 
onları geri çağırması 
üzerine, Bursa’ya 
döndükleri öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MARMARABIRLIK

ORTAKLARIMIZA VE 
KAMUOYUNA AÇIKLflMfl

UZZK organizasyonunda 2011 Yılı için yapılan rekolte tespit çalışmaları sonucunda; ülkemiz genelinde zeytin rekoltesinin 
önceki 5 yıla nazaran yüksek olduğu, ülkemizin toplam zeytin rekoltesinin 530 bin tonu sofralık, 903 bin tonu ise yağlık olmak 
üzere toplam 1.438 bin ton olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada bölgemizdeki toplam zeytin rekoltesinin ise 181 bin tona 
ulaştığı ve bu rakamın 151 bin tonunun sofralık, 30 bin tonunun ise yağlık olduğu tespit edilmiştir. Özetle, Geçtiğimiz yıl 45.000 
ton olan ve %65’i (29.000 ton) Marmarabirlik tarafından alınan bölge rekoltesi bu yıl yaklaşık 4 kat artmıştır.

Kampanya öncesinde Kooperatif Yönetim, Denetim Kurulları ve Ziraat Odası Başkanlar» ile yapılan bilgi alışverişleri net
icesinde olağanüstü rekolte fazlalığı nedeni ile bu yıl avans fiyatla alım yapılması, gerekirse ürün bedeli ödemelerinin uzun 
vadeye yayılması, hepsinden önemlisi üreticiden yüksek miktarlarda ürün alımı yapılması konularında fikir birliğine varılmıştır.

Bu bağlamda; MARMARABIRLIK, tüm imkânlarını zorlayarak, alım miktarını 55.500 ton olarak belirlemiş ve kurulduğu gün
den bu yana en yüksek alımı hedeflemiştir. Böylece Son 5 yıllık ortalama alım rakamı olan 31.500 tondan 24.000 ton daha fazla 
alım yapma kararı almıştır.

Bilindiği üzere 2010 yılında 200 kalibre zeytine 5.10 TL ve ürünün iri daneli olması sebepleri ile 170-190 dane ürün için ise 
5.50 TL nihai fiyat verilmişti. Bu dönemde özel sektör temsilcisi alıcılar bölgeden alım yapmayı bırakmış ve bölge dışına yöne 
lerek daha ucuz fiyatlardan ürün almaya başlamışlardı. Özel sektörün bölge dışına yönelmesi ile bölgede bulunan zeytinin 
tamamına yakını Marmarabirlik tarafından satın alınmıştı. Bu durum da zeytini düşük fiyatlarla alan özel sektör 
MARMARABİRLİK karşısında avantajlı hale gelmiştir.

Bu gerçekler göz önünde olmasına rağmen Marmarabirlik, üreticisini korumak adına, 170-190 dane zeytini çiğ olarak 5.50 
TL fiyatla almıştır. Havuzundan zeytin satan üreticiler ise aynı kalibredeki zeytini en yüksek 6-6.50 TL fiyatla satmış, ürünün 
ortalama firesi (%25-30) düşüldüğünde ise 4.55 TL civarında bir parayı, üstelik 7-8 ay sonrasında alabilmiştir. Dolayısı ise 
MARMARABİRLİK’ e çiğ olarak ürün teslim eden ortaklar, havuzdan ürün satan ortaklardan daha fazla kazanç elde etmiş ve bu 
kazancı daha erken bir vadede almıştır.

MARMARABİRLİK; ürünün fazla olduğu yıllarda avans fiyat ile ahm yapmakta ve kampanya sonunda piyasa fiyatları ve mali 
durumu göz önüne alarak nihai fiyat açıklamaktadır. 2010 yılında ürün miktarının az olması sebebi ile nihai fiyat ile alım uygu
laması yapılmıştır. Bu sebeple 2011 yılının 2010 yılı ile karşılaştırılması yanlıştır. Mukayese yapılması gereken yıl, Avans Fiyat 
uygulamasının yapıldığı 2009 yılıdır. 2011 rekoltesinin, 2009 yılına göre çok daha fazla olmasına rağmen açıklanan Avans 
Fiyatlar 2009 yılı Avans Fiyatlarından daha yüksektir.

2011 yılı nihai fiyatların ne seviyede oluşacağı bilinmeden, kampanyanın ilk gününden itibaren AVANS FİYATLARIN 
eleştirilmesi hatta AVANS FIYAl LAKIN nihai fiyatmış gibi gösterilerek

12009 ve 2011 YILLARINA AİT ÜRÜN ALIM FİYATLAR^

2009 YILI 2009 YILI 2011 YILIDANESİ AVANS FİYATI NİHAİ FİYATI AVANS FİYATI

200 4,00 4,40 4,10

?10 3,75 4,13 3,90

220 3,40 3,74 3,70

230 3,15 3,47 3,50

240 2,90 3,19 3,30

250 2,70 2,97 3,10

260 2,50 2,75 2,90

270 2,35 2,59 2,75

280 2,20 2,46 2,60

290 2,15 2,41 2,45

300 2,10 2,35 2,30

310 2,05 2,30 2,20

320 2,00 2,24 2,10

330 1,95 2,18 2,00

340 1,90 2,13 1,95

350 1,85 2,07 1,90

360 1,80 2,02 1,85

370 1,75 2,01 1,80

380 1,70 1,96 1,75

390 1,65 1,90 1,70

400 1,60 1,84 1,65

410 1,55 1,78 1,60

420-460
ı________ __

1,50 1,73
1,55

1,50

Yağlık 0,90 0,99 0,90 ~|

kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin iyi niyetli olmadığı aşikârdır. 
Üretici açısından yapılacak olan değerlendirmelerin, süreç içerisinde 
nihai fiyatların oluşmasının ardından yapılması daha doğru ve gerçekçi 
olacaktır.

Daha önceki ürün ahm kampanyalarında üreticilerimizin şikâyetçi 
olduğu konulardan birisi olan kalibreler arasındaki fiyat geçişlerinin yük
sekliği, bu alım kampanyasında azaltılmış ve makul bir seviyeye getiril 
miştir.

Ayrıca 0,90 TL olarak açıklamış olduğumuz yağlık zeytin fiyatına getiri 
len eleştirilere istinaden belirtmek isteriz ki şu an itibarı ile yağlık zey
tinin, serbest piyasadaki en yüksek alım fiyatı 0,80 TL civarındadır. 
Ortalama 5-6 kg zeytinden 1 kg zeytinyağı üretilmektedir.

Bu hesap ve rakamlar göz ardı edilerek, yağlık zeytin fiyatının 1,30 TL 
olması gerektiği yönünde yapılan açıklamaların ticari mantıktan ye iyi ■ 
niyetten uzak olduğu düşünülmektedir. Kaldı ki MARMARABİRLİK süreç 
içerisinde yağlık zeytin fiyatını, randıman ve piyasa koşullarına göre 
yeniden düzenleyeceğini Kampanyanın açılışı ile birlikte kamuoyuna 
duyurmuştur.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ
Tekrar belirtmek isteriz ki 17.11.2011 tarihi itibarı ile açıklanan fiyatlar 

AVANS FİYATTIR.
Ürün ahm kampanyasından sonra piyasada oluşan fiyatlar göz önünde 

bulundurularak nihai fiyatlar açıklanacaktır.
Bazı ticari ve şahsi menfaat sahibi çevreler tarafından 

MARMARABİRLİK; yüksek miktar, yüksek fiyat ve peşin ödeme sistemi ile 
uçuruma sürüklenmeye çalışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki zeytin üretici
lerinin güvencesi olan MARMARABİRLİK’ in varlığını sürdürebilmesi; 
zarar etmeden, öz kaynaklarını koruması ve piyasa koşullarına göre 
yenilenmesi, değişim, dönüşüm ve planlı büyümesi ile mümkün olacaktır.

Bilindiği üzere 2007 yılından bu yana ürün alımları; devlet desteği 
olmadan, tamamen Birliğimizin öz kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. 
Ürün bedellerinin banka kredisi kullanılarak yapılmasının Marmarabirlik 
ve dolayısıyla üreticiye ek mali külfetler getireceği ortadadır.

Değerli ortaklarımızdan, gerçek dışı beyanlara itibar etmemelerini rica 
eder, 2011-2012 Ürün Ahm Kampanyasının MARMARABİRLİK camiası ve 
tüm zeytin sektörüne hayırlı olmasını dileriz.

“Kampanya bitiminde her zaman olduğu gibi yine son gülen 
Marmarabirlik ortakları olacaktır.”

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU
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Hikaye, hikaye....
Belediye 

Başkanvekili Sayın 
Refik Yılmaz, hafta 
içinde Olay TV’de 
yaptığı bir 
söyleşide ovadaki 
yapılaşmaların 
kaldırılarak, dağ 
eteklerinde yeni 
yerleşim alanları 
açılmasıyla deprem 
riskinin azaltıla
cağını, böylesi bir 
uygulamanın 
gerçekleştirilmesi 
için tüm siyasi par
tilerin el birliği ile 
çalışmaları gerek
tiğini son sözleri 
olarak ifade ettiler.

Doğrudur, çok 
doğrudur.

Doğrular hep 
gerçektir.

Ama kısır parti 
çekişmeleri, kendin 
den olmayanın dü 
şüncelerine saygı 
gosterilmeyip, katıl
mamak, aksine 
karar verip uylgula- 
mak, bugün içinden 
çıkılmayacak zor ve 
mali yükü büyük 

harcamalar gerek
tiren bir durum 
yaratmış bulunuyor.

Bu satırların 
yazarı 1961 yılında 
Belediye Meclis 
üyeliğine seçildi. 
Onbir yıl görev 
yaptı.

Ovaya Iskan izni 
vermeyelim dedi, 
durdu. Kimselere 
sözünü dinleteme
di. Yapılaşmanın 
yamaçlara çekilme
si gerektiğine 
dikkat çekti 
dinleyen olmadı. 
Yapılmak istenen 
kanalizasyon sis
teminin çalışmaya
cağını, kotun deniz 
seviyesi hatta deniz 
seviyesinin altında 
olduğunu sistemin 
büyük enerji gerek
tirdiğini savundu, 
durdu. Yüksek 
rakımlı yerlerde ola
cak yapılaşmada, 
evsel atıkların fiziki 
cazibe ile ovada 
yapılacak büyük 
çökertme havuzları

na verileceğini 
oluşacak doğal- 
gübrenin zeytin 
tarımında kullanıla
bileceğini söyledi.

Osmaniye 
Mahallesi Nusretiye 
Sokak’taki dört evin 
kanalizasyonunun 
Değirmen Sokak 
altındaki Doktor 
Fuat Mutman 
zeytinliğinde bir 
depoya bağlamış 
olarak zeytinliğin 
gübrelemesinde 
kullanıldığını, her 
yıl bol ve kaliteli 
ürün alındığını 
anlattı.

Nafile, kime 
söylüyorsunuz.

Biz, CHP’liyiz ya. 
AP’liler çoğunlukta. 
Kaldırılan ellerle 
her önerimiz red
dedildi. Gazhane 
Caddesi’ndeki 
şimdiki Gurup 
Apartmanı inşaatı 
ile başlayan 12,10 
mt. lik yükseklikler 
17.10 metreye 
çıkarıldı.

Daha sonraları 
Belediye Meclisi’ne 
hakim olan müteah
hit ve inşaattan 
nemalanacak güçlü 
çevrelerce katlar, 
arttırılarak, art- 
tırıhdı.

Bu olumsuz 
uygulamaları 
önleyebilmek niyeti 
ile 1973 yılında 
Belediye Başkanh 
ğı’na CHP’den aday 
oldum.
Müteahhitler, arsa 
ve ovadaki arazi 
sahipleri kazanma
mam için büyük 
uğraş verdiler, 
başarılı oldular. 
Beni seçtirmediler.

Ne demiştim. 
Ovaya iskan izni 
vermem. Üç kattan 
fazla inşaata 
müsade etmem. 
Gemlik Rinnri 
derece deprem böl
gesi.

Durum tesbit 
edilmiş. Jeofizik ve 
jeolojik raporları 
Kaymakamlık 

kasalarında. Mülki 
amirler göz önünde 
tutsunlar diye. 
Bugüne kadar 
hiçbir mülki amir, 
bu yanlış uygula
malara karşı, 
varılan kararların 
iptali, plan değişik
liklerinin iptali, arsa 
hüviyeti taşımayan 
hisse satışlı 
parsellere verilen 
izinlerin yasal 
olmadığı, bu neden
le herhangi bir 
yapılaşma yapıla
maz diye müdahale 
edilmedi.
Memurdular, devrin 
siyasilerinin irade
sine karşı olmak 
beklentilerinin 
gerçekleşmemesine 
sebep olacağı için 
görmezden gelindi.

Gemlik te 
sanayiye izin ver
meyelim. Türk turiz
mi Erdek ve Gemlik 
te başladı. Gemlik’i 
turizme açalım. 
Sanayi göç getirir, 
çarpık ve düzensiz 
yapılaşmaya sebep 
oluruz. İlçenin 
ekonomik ve sosyal 
sorunları ve 
ihtiyaçları artar, 
üstesinden gele
meyiz dedik. 
Dikkate alan 
olmadı. Şimdi ki 
dürüm gözler 
önünde, çıka

bilirsen çık işin 
içinden, çöz çöze
bilirsen.

Yazdıklarıma ve 
mücadeleme duru
yorsa Belediye 
Meclis tutanakları, 
beraber çalıştığımız 
hayatta kalan 
Belediye Meclis 
Üyeleri, o yılların 
yerel gazeteleri 
tanıktır.

Velhasıl 
Gemlik’in canına 
okuduk.

Şimdi 1999 yılın
da yaşanan deprem 
korkusu, Marmara 
da büyük olasılıkla 
beklenen yıkıcı bir 
depremin endişesi 
ile bir şeyler yapma 
arzusu, düşüncesi.

Yanılgıları düzelt
mek kolay mı ? 
Ovadaki yapıları 
nasıl yıkabilirsin. 
Bedellerini nasıl 
ödeyebilirsin.

Hadi para bul
dun, yıktın.

Yenisini o bina 
sakinlerini en kısa 
zamanda nasıl 
konut sahibi yapa
bilirsiniz?

Yani, dostlar 
alışverişte görsün. 
Hepsi, hikaye....

Allah bizleri 
affetsin, acısın da 
büyük zayiatlar ver
meyelim.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler



Gemlik Karfez Sayfa 821 Kasım 2011 Pazartesi

Bursa tendi matem iireiecek
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’da ulaşım 
sorununa raylı sis
temlerle alternatifler 
ürettiğini belirten 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Hedefimiz 
kendi markalarımızı 
üretmektir.
Dünyanın marka 
kentlerinde bizim 
marka araçlarımızın 
gezdiğini görmek 
istiyoruz. Bursa ve 
İstanbul raylı üre
timin merkezi ola
cak” diye konuştu. 
MÜSİAD Makine 
Sektör Kurulu 
tarafından düzenle
nen Türkiye İstişare 
Toplantısı, UİB 
Konferans 
Salonu’nda gerçek
leştirilen toplantıda 
‘Kent İçi Raylı 
Sistemlerde Yerli 
Üretim’ konusu 
masaya yatırıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yap
tığı konuşmada yerli 
vagon üretimiyle 
ilgili olan çalış
malarından bahsetti. 
Nüfusu giderek 
artan Bursa’da raylı 
sistemin önemine

Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen kamu 
personelinin 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belir
lemek için düzenle
nen Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (Kpds) 
yapıldı.
Sınav, Ölçme 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezince (ÖSYM) 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bitlis, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas ve 
Trabzon ile

değinen Başkan 
Altepe, “Türkiye, 
hızla kalkınıyor. 
Kent olarak ciddi bir 
üretim merkezi 
haline geldik ama 
maalesef başka 
markaların üretimini 
gerçekleştiriyoruz. 
Bundan sonra kendi 
markamızı, tasarım
larımızı gerçek
leştirmek istiyoruz. 
Türkiye’nin hızlı 
gelişmesine yön 
vermek durumun
dayız” dedi.
Raylı sistemlerin 
1800’lü yıllarda var 
olduğunu ancak 
zamanla bu uygula
maların değerini 
yitirdiğini kaydeden 
Başkan Altepe, 

Lefkoşa'da yapıldı. 
Öte yandan 
yaşanan deprem 
nedeniyle Van'da

sınav yapılmadı. 
Van Sınav 
Merkezinde 
sınava girecek

kaybedilen zamanın 
geri kazanılması 
gerektiğine dikkati 
çekerek, “Artık 
hamle zamanı. 
Bugün dünyanın 
önde gelen firmaları, 
Türkiye’de Bursa’yla 
ve İstanbul’la işbir
liği yapmak istiyor. 
Bu konuda raylı sis
temler başı çekecek. 
Yerel yönetimler bu 
noktada artık çok 
önemli bir yerde. Bu 
yüzyıl yerel yönetim
lerin yüzyılı. Artık 
kentler yarışıyor. 
Büyükşehir sınırları 
il sınırları oluyor, bu 
da gelişmenin 
göstergesi. Bizler de 
kentimizin yaşan
abilir, ulaşılabilir, 

yeşil ve çağdaş bir 
kent olması nok
tasında elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu 
noktada da görev 
ayrımı yapmıyoruz” 
diye konuştu. 
Bursa’da kenti ve 
ülkeyi ileriye taşıya
cak tüm çalışmaları 
gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Bursa’nın 
gelişimi için ne 
gerekiyorsa el atıy
oruz. Örnek tarihi 
eserlerin canlandırıl
ması, başta şehrin 
stadı olmak üzere 
spor tesislerinin 
kente kazandırıl
masında, eğitim gibi 
her konu Ja ihtiyacı 
karşılıyoruz. Türkiye 
çapında ilk kez 
Bursa’da, dünyanın 
en büyük bilim ve 
teknoloji merkezini 
2-2,5 yıl içinde kur
muş olacağız. 
Bursa’da hızlı bir 
gelişme var.
Uludağ’a çıkan tele
ferik de, büyük mey
danların parkların 
oluşturulması, göl
lerin yapılandırıl
ması ve sahillerin 
düzenlenmesi de 
kenti ekonomisi için 
gerekli” dedi.

kişiler, Bitlis Eren 
Üniversitesi 
yerleşkesinde 
sınava alındı.
Sınav, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Çince, Danimarkaca, 
Ermenice, 
Farsça, Fransızca, 
Gürcüce, 
Hollandaca, 
İngilizce, İspanyol
ca, İtalyanca, 
Japonca, Korece, 
Lehçe, Macarca, 
Portekizce, Rumen 
ce, Rusça, Sırpça, 
Ukraynaca ve 
Yunancadan yapıldı. 
Saat 09.30'da 
başlayan sınavda, 
80 soru için 3 saat 
süre verildi.

Bursa'ılan Manchesier'e 
Kült iirCıiarması

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursları ürünleri 
Manchester'de 
düzenlenen 'Türkiye 
Festivali'nin en ilgi 
çekici eserleri oldu. 
BUSMEK, festivalde 
çini sanatından, 
tezhip ve taş 
işlemeye kadar 
geleneksel el 
sanatları örneklerini 
sergiledi.
Manchester'de 
düzenlenen ve iki 
gün süren 'Türkiye 
Festivali'nin en ilgi 
çeken bölümünü 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursları BUSMEK 
ürünleri oluşturdu. 
British Muslim 
Heritage Centre 
tarafından düzenle
nen iki günlük 
'Türkiye 
Festivali'nin gerçek
leştiği tarihi salon
larda, Anadolu'nun 
farklı sanat ve 
kültür eserleri 
İngiltere'ye taşındı. 
Festival'de Türk 
kültürünün nadide 
eserlerini 
İngiltere'ye taşıyan 
BUSMEK Protokol 
ve Dış İlişkiler 
Koordinatörü

KflŞ€DE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

j____

GÜLER AJANS

Turgay Mercan ile 
rehber öğretmen 
Nergiz Kern'e festi
val organizasyonu 
tarafından plaket 
takdim edildi.
Plaket, İngiltere İşçi 
Partisi Parlamento 
Grup Başkanı Tony 
Lloyd tarafından 
verildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
himayesinde 
İngiltere'ye gönder
ilen nadide eserler 
yaklaşık 5 bin kişi 
tarafından ziyaret 
edildi. Festivalde iki 
ayrı salonda, BUS
MEK rehber öğret
menleri Murat 
Altuntaş, Naile 
Şahin, Selçuk 
Arslan ve Nergiz 
Kern'in eğitmen
liğinde üretilen 
Tezhib, Hat, Çini 
gibi İslam sanat
larının eşsiz örneK- 
leri sergilendi.
Ayrıca Geleneksel 
El Nakışları 
bölümünde 
OsmanlI takıları ve 
doğal taş sanatı 
örneklerinden 
oluşan 70'e yakın 
seçkin örnek, 
İngiliz ziyaretçilerin 
be ğenisine 
sunuldu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Piyasalarda nelet bekleniyor? Mı dijital cüzdana Mor
Önümüzdeki hafta 
yine küresel 
piyasalar yakından 
izlenecek.
Yurtiçinde ise, 
gözler TCMB’nin 
PPK toplantısında 
olacak.
Geçen hafta boyun
ca Euro Bölgesi 
ekonomilerine 
yönelik endişeler 
piyasalara hakim 
oldu. İtalya ve 
Yunanistan’da 
hükümetlerin kurul
maları piyasaları 
rahatlatlasa da; 
gerek bu hükümet
lerin gerekli reform 
programlarını uygu
lama konusundaki 
belirsizlik, gerek 
krizin İspanya ve 
Fransa gibi diğer 
bölge ülkelerine 
sıçraması endişe 
leri piyasaların 
moralini bozuyor. 
Son durumda 
ECB’nin IMF’den 
fon sağlamaya 
başlayabileceği yo 
tundaki haberler 
Euro'ya biraz nefes 
aldırmış durumda. 
ABD ekonomisin
den gelen veriler 
geçen hafta biraz 
daha olumluydu.
Ancak ülkenin 
bütçe açığını azalt

AvrupalIlar altına saldırdı
Özellikle Avrupa’da 
yatırımcılar üçüncü 
çeyrekte altın alımı 
konusunda rekor 
kırdılar.Avrupa’da 
üçüncü çeyrekte, 
6 2 milyar dolar 
değerinde altın 
yatırımı yapıldı. 
Dunya Altın

ma konusunda 
kongredeki tartış
maların sürmesi 
endişeleri artırmak
ta. Brezilya’nın 
kredi notunun art
ması ise bu ülke 
ekonomisinin sağ 
lam durumunu 
ortaya koydu. 
Petrol ve emtia 
fiyatları ise bir 
önceki haftaya göre 
biraz yükseldi. 
Ancak Euro Bölge 
si ve dünya ekono 
misine yönelik dur
gunluk endişeleri 
fiyatları baskı altın
da tutmaya devam 
etti.
Piyasaların kapanı 
şı itibari ile; Euro/ 
dolar paritesi 
1.3575 civarında

Konseyi’nin rapo 
runa göre, yatırım 
yapılan altın miktarı 
rekor olmasa da 
118 metrik ton altın 
talebi, üçüncü 
çeyrekte dünya 
genelindeki yatırım 
yapılabilir seviye 
deki altın talebinin 

seyrederken; 
dolar/yen paritesi 
76.65 dolaylarında. 
Altının onsu 1726 
dolar civarında. 
Brent petrolünün 
varili 109, ABD ham 
petrolünün varili 
ise 99 dolar civarın
da. Türkiye ekono 
misinde haftanın 
verileri cari açık, 
bütçe ve işsizlik 
oranlarıydı. Cari 
açıktaki artış eğili
mi devam ederken, 
bütçe ve isşizlikte 
daha olumlu veriler 
vardı.
Piyasalar ise dünya 
ekonomisindeki 
durgunluk endişe 
leri ve Euro Bölge 
si’ndeki çalkantının 
sürmesinden olum

üçte birini oluştu
ruyor. Bu oran aynı 
zamanda Avru 
pa’nın geçen yıl 
aynı zamana denk 
gelen talebin yüzde 
135 daha fazlasına 
denk geliyor. 
Dünya genelinde de 
altına olan talebin 

suz etkilendi. 
Dolar/TL paritesi 
1.80’in üzerine 
çıkarken, gösterge 
bileşik faiz yüzde 
10’u aştı.
Önümüzdeki hafta 
23 Kasım’da 
Merkez Bankası’nın 
PPK toplantısı var. 
Burada bankanın 
faizlerle ilgili yeni 
bir karar alması 
bekleniyor. Ayrıca 
Kasım ayı imalat 
sanayii kapasite 
kullanım oranları 
açıklanacak. 
Önümüzdeki hafta 
kurlardaki değişi 
min daha çok 
Euro/dolar parite 
sindeki eğilime 
göre şekilleneceği 
tahmin ediliyor. 
Euro Bölgesi’ndeki 
krizin devamı 
halinde, ABD 
Dolan'nın küresel 
piyasalarda değer 
kazanımının ve risk 
iştahındaki azal
manın devam 
etmesi bekleniyor. 
Bu da Türk 
Lirası'ndaki zayıf 
durumun sürme
sine neden olarak 
dolar/TL’nin 1.80’in 
üzerindeki hareke
tinin devam etmesi
ni sağlayabilir.

geçen yıla kıyasla 
yüzde 29 arttığı 
görüldü. Uzmanlar, 
altına olan bu 
talebin değerli met
alin fiyatının rekor 
yüksekliklere çıktığı 
bir zamanda artmış 
olmasına da dikkat 
çekiyor.

BKM Genel Müdü 
rü Canko, 2012’nin 
ilk çeyreğinde diji
tal cüzdanı tanıta
caklarını söyledi. , 
Canko, “Cüzdanı 
mızda sadece 
kredi kartları ve 
banka kartları yok, 
marka kartları da 
entegre olacak. 
Sadece ödemele 
rinizi değil tasarru
flarınızı da bu cüz
danla yapacak
sınız” dedi. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Soner Canko, 
dünyada kartlı 
ödeme sistem
lerinde Türkiye’nin 
birçok ilke imza 
attığını ifade 
ederek bunun son 
örneğinin temassız 
kart sistemleri 
olduğunu söyledi. 
Canko, “Avrupa’da 
temassız kredi 
kartı Türkiye’de 
başladı. İlk 
temassız kartı yap
tık ama bu yeterli 
değil, potansiyel 
yüksek. Temassız 
uygulamalarda 
önümüz çok açık” 
dedi.
Ödeme sistemleri 
alanında tüm 
dünyadan katılım
cıların biraraya 
geldiği Cartes 
Fuarı, 15-17 
Kasım 2011 tarih
leri arasında 
Fransa’da Paris 
Nord Villepinte

NÖBETÇİECZANE
21 Kasım 2011 Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ

Exhibition Cen 
ter’da düzenlendi. 
Türkiye’nin ödeme 
sistemlerindeki 
başarısı bu fuarda 
da tescillendi. 
Türkiye ilk defa 
Cartes’in onur 
konuğu ülkesi 
oldu. Canko, 
Türkiye’nin ödeme 
sistemlerinin 2012- 
2023 yol haritasını 
da Paris’te açık
ladı. Türkiye’de 
‘nakitsiz ödemeler 
dünyası’ yaratma 
hedefleri olduğunu 
vurgulayan Canko, 
şöyle devam etti: 
“Ödeme sistem
lerinde 2012-2023 
dönemi hedefimiz; 
2023 yılında nakit
siz ödeme yapan 
bir Türkiye. Bu 
yolda tüketici ve 
perakende sek
törünü bilinçlen 
dirme çalışmaları 
yapmamız lazım. 
Temassız kart 
uygulamalarında 
potansiyel büyük. 
Bunun bir adım 
sonrası NFC. 
Dijital cüzdan 
ise beni en 
heyecanlandıran 
bölüm. 2012’nin 
ilk çeyreğinde 
dijital cüzdanla 
ilgili ilk 
tanıtımımızı 
yapacağız. Önce 
internet üzerinden 
bunu açacağız, 
zamanla yapı tüm 
bankalara açık 
olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat 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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER_______

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Davivt Hastanesi 517 34 00
Sah.l Dev. Hast. 513 23 29
Me< Sag Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanla. Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KBrfez
OENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4120 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

odMiNdN
i VENÜS SİNEMASI
| ALACAKARANLIK 

EFSANESİ
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45-

I 19:00-20:15-21:15...
ANADOLU 

i KARTALLARIMI:30- 
14:00-16:30-19:00-

21:15..
Rezervasyon 

(Tel: 513 53 21)
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Kukla «e Gölge 
Oyunları 

coşkusu başlıyor
Bileiliiestf Fastline:33

Bursa’da bu yıl 
14.’sü gerçekleştir
ilecek olan 
‘Uluslararası Bursa 
Karagöz Kukla ve 
Gölge Oyunları 
Festivali’, 21 - 26 
Kasım tarihleri 
arasında hayata 
geçirilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi adına 
Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından, 
Milletlerarası Kukla 
ve Gölge Oyunu 
Birliği (UNIMA) 
Türkiye Milli 
Merkezi’nin işbir- 
liğiyle düzenlenen 

T MA A “Taİ»a
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkoifezgazetesi.com

‘Uluslararası 
Bursa Karagöz 
Kukla ve Gölge 
Oyunları 
Festivali’, Bursah 
sanatseverlerle 
14. buluşmasına 
hazırlanıyor. 
Festivalin açılış 
töreni, 21 Kasım 
Pazartesi Günü 
(Yarın) Saat 
14.00’da Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Festival hakkında 
detaylı bilgiye, (0 
224) 234 49 12 
numaralı telefonla 
BKSTV’den 
ulaşılabilecek.

Bursa Erkekler 
Basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor Yıldız 
erkekler Basketbol 
takımı, sahasında 
ağırladığı Fastline 
Spor Kulübü’nü 
62-33 mağlup etti. 
Maça iyi başlayan 
Belediyespor ilk üç 
dakikada Kasım 
Ahmet’in attığı 
basketler ile 
7-0 öne geçti. 
Bu dakidadan 
sonra önde olmanın 
moreliyle atışlarda 
isabet bulan oyun
cularımız ilk periyo
du 20-10 önde 
tamamladı. İkinci 
periyot ta maçın 
seyri değişmedi ve 
ilk yarıyı belediye
spor 30-17 önde 
bitirdi. Üçüncü ve 
dördüncü periyotlar
da etkili oyununu 
sürdüren Gemlik 
Belediyespor 
Basketbol Takımı 
maçtan da 62-33 lük

skorla galip ayrıldı. 
Maçta Oguzhan 
(4sayı), Serkan 
(2sayı), B.Ergun 
(5sayı), Akın 
(12sayı), Kasım 
Ahmet (7sayı), Yiğit 
(13sayı), B. Boz kurt 
(10sayı), Erdinç 
(3sayı), Furkan 
(sayı), Yiğitcan 
(2sayı), Emir (4sayı), 
ile oynadı.

Basketbol Şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, 
"Oyuncularım 
gereken mücadeleyi 
maçın sonuna kadar 
sürdürdüler. Bu 
galibiyet kendilerine 
olan güvenlerini 
pekiştirdi. Takım 
ruhuyla ve yüksek 
tempoda oynamayı 
öğrenmeleri 

kendileri açısından 
güzel ve motive 
edici bir durum.
İnşallah diğer 
maçlarda da bunu 
devam ettirirler 
Hedef her zaman 
çocuklarımıza 
basketbolü 
sevdirmek ve 
onları spor salon
larında görmektir. ” 
dedi.

http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
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ARALIK 

Tarihler 
Arasında

e. Katılan Herkese 
DBS'yeKatna* .
SINAV DEFTER» 
ve 100 lerce Öğrenciye 

I EĞİTİM BURSU
Bursa Sınav Dergisi Dershan

: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
: Altıparmak Cad.2.Otel Sok.İ.llluca iş Merkezi No:3-4
* Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar Cad.-Irmak Sok. No:61
: Hürriyet Mah. Hürriyet Cad; No: 65
: Soğukkuyu Mah. Site Cad. No: 16
: Hamidiye Mah. Park Cad. No:1
: Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mrk, Kat:3-4
: Cumhuriyet Meydânı No:6 (Belediye Karşısı)
: Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59
: Halit Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6 
; İzmir Yolu No:172 
: Muradiye Mah.Turist Yolu Cad.No:53 
: Haliçi Mevkii Çömez İş Hanı No:1 
: Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok. No: 1

SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 

। GEMLİK
HÜRRİYET (1) 

I HÜRRİYET (2)
İNEGÖL 

KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMALPAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 
YILDIRIM

329 30 30 
225 55 70 
51324 40 
249 49 71 
2474731 
7121246 
676 45 40 
373 20 73 
612 09 12 
5441155 
4531133
572 3307 
773 38 88
368 65 10

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Yolun karşısına ~ 
geçmek isterken 
hayatını kaybetti
Bursa'da meydana gelen trafik 
kazasında yolun karşısına 
geçmek isteyen bir kişi hayatını 
kaybetti. Haberi sayfa 3’de22 Kasım 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
zeytin tavan ve taban fiyatlarını düşük buldu

Bayraklar, Winaelii retolıe 
yüksekliği sevlnılirici"

Emin Dalkıran Kordonu’nu, 
Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi’ne 
bağlayacak yol açım çalış
malarına başlandı. Bu ne 
denle Karsak Deresi üze 
rine Köprü yapılacak. İki iş 
makinesi ve firma ekipleri 
nin çalıştığı projenin altı ay 
lık bir zaman içinde tamam
lanması bekleniyor.
Haberi sayfa 2’de

Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, 2011-2012 
sezonunda zeytinde 
geçen sezona oranla 
beklenen yüzde 34’lük 
rekol te artışının 
sevindirici olduğunu, 
ancak bu artış ge 
rekçe gösterilerek 
üretici üzerinde fiyat 
baskısı oluşturul

maya, fiyatın bu yıl 
düşük gerçekleşeceği 
izlenimi yaratılma ya 
çalışıldığını bildirdi. 
Özellikle insan sağlığı 
açısından çok önemli 
olan zeytinin ve 
zeytinyağının hak 
ettiği fiyatı bulabilme
si için zeytinyağında 
iç tüketimin artırıl
ması gerektiği belirtil
di. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytinde fiyat tartışması
Marmarabirlik’in zeytin de avans fiyatlarının 

4.10 lira olarak açıklaması tartışma yarattı.
Marmarabirlik’ten önce Katırlı Köyü Kalkın 

ma Kooperatifi avans fiyatını açıklamıştı. 
Katırlı Kooperatifi geçtiğimiz yılın tavan fiya 
tından, yani 6 liradan zeytin alacaklarını 
duyurmuştu.

Marmarabirlik ile Katırlı Köyü Kalkınma Koo 
peratifini bir tutmak olanaksız.

Katırlı Kooperatifi yılda 400 ton zeytin 
alırken, Marmarabirlik bu yıl 51 milyon kilo\ 
zeytin alacak.

Marmarabirlik, Türkiye’nin ve dünyanın en 
büyük zeytin stokçusu.

Marmarabirlik’in fiyatlarına ilk tepki Gemlik 
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’ten geldi.

Devamı sayfa 4’de

Dün, dolar yeniden 1.85'e lira seviyesine yükseldi

flolaı uçüsa setli
Dolar uzun bir 
aradan sonra ilk 
kez 1,85 lira 
seviyesini geçti. 
İstanbul serbest 
piyasada geçen 
haftayı 1,8230 ka 
patan dolar yük
selişini sürdürdü. 
Sabah açılışta 
1,8270 liradan 
açılan doların 
satış fiyatı yukarı 
doğru hareketine 
devam ederek 
1,8500 lirayı aştı.

Saat 17:35 
itibariyle dolar 
1,8550 liradan 
işlem görüyor. 
Doların bu yıl 
içinde geldiği 
en düşük seviye 
1,5000 lira ile 
Nisan ayının 
başlarında 
görülmüş, 4 
Ekim Salı günü 
ulaşılan 1,9050 
lira da en yüksek 
seviye olarak 
kaydedilmişti.

Erkekler Genç Milli 
Basketbol Takımı 
mız Gemlik'te kamp 
çalışmalarını sürdü 
rüyor. Almanya'da 
düzenlenecek olan 
Albert Shwatizer 
turnuvasına hazır
lanan milli takım, 
Pazar günü kampa

Gene milliler turnuvaya 
Gemlik'le hazırlanıyor

başladı. Gemlik 
Kapalı Spor Salo 
nu'nda çalışmalarını 
sürdüren takım, 
günü çift antreman- 
la geçiriyor. 
Basketçiler arasın
da Gemlikli Uğur 
Siper de bulunuyor. 
Haberi sayfa 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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SOD EV...
Sosyal Demokrasi Vakfı Bursa Şubesi dün 

Ercan Karakaş, Aziz Konukman ve Enver 
Aysever’i buluşturdu BursalIlarla...

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde oturacak 
koltuk dikilecek boşluk yoktu.

Anlaşılan o ki BursalIlar Türkiye’de neler 
olup bittiğini merak ediyor.

Salonun bu denli dolu olması toplumsal 
uyanışın başladığına dair önemli bir adım.

Cumhuriyetten, demokrasiden, hukuktan 
yana olanlar derin bir kaygı içindeler.

Çünkü emperyalistler tarafından bir dünya 
projesi aşama aşama devreye alınıyor...

Ve bu projede AKP yönetimindeki 
Türkiye’ye de ciddi roller yükleniyor.

Menderes’le başlayan Demirel’e 
sürdürülen, Özal’la hızlanan, Erdoğan’la 
devreye alınan ulusal değerleri yok etme 
düşüncesi eyleme dökülmüştür.

Devlet sağlık ve eğitimden elini çekmiş, 
Sosyal güvenlik alanında elde edilen 

kazanımlar bir bir tüketilmiş, sendikası
zlaştırma bir devlet politikası haline gelmiş, 

Kamu iktisadi kuruluşları blok halinde 
elden çıkarılmıştır.

Onun için;
Gerçeklerin bilinçli olarak gözden 

kaçırıldığı,
Toplumun medyanın zerk ettiği afyonlu 

safsatalarla uyutulduğu bir dönemde
Sosyal Demokrasi Vakfı’nın ve diğer 

aydınlık örgütlerin toplumu bilgilendirme 
hedefli toplantıları değerli.

Doğru bilginin yanı sıra olanı biteni de bir 
biçimde öğrenmek gerek.

Gazete ve televizyonların hal-i pür melali 
ortada...

Yanlı ve yönlendirici yayınlar yaptıkları 
açık ve net.

Az sayıda gazetenin ve gazetecinin doğru
ları yansıtma çabası tek başına yeterli olmu 
yor.

Enver Aysever’in akıcı bir dille ve yüreğin
den gelerek yaptığı tespitler, Prof.Dr.Aziz 
Konukman’ın ekonomide yaşananları ;
“Neoliberal politikaların 1980'li yıllarda 

yaygınlaşmasıyla artık devlet bütçeleri de 
özel sektör anlayışıyla hazırlanmaya baş
landı. Normalde ayağınıza göre yorgan 
yapılması gerekirken, şimdi yorgan belir
leniyor, ayağınızı ona göre uzatıyorsunuz. 
Neoliberal politikaların yaygınlaşmasıyla 
devletin küçültülmesi gündeme geldi ve 
devlet kamu hizmetlerinin bir kısmını üretiy
or, bir kısmını ise ticarileştiriyor ve fiyat
landırıyor. Dolayısıyla bütçeler artık eski
sine göre daha da küçülmüş durumda. 
Eğitimin payını düşürüyor, okullara ödenek 
az veriliyor, okullar da bu parayı(velilerden 
ve öğrencilerden karşılamaya çalışıyor. 
Yazın okulların bahçeleri otopark ya da 
düğün salonu olarak işletiliyor. Kendi 
faaliyetleri dışında elde ettiği gelirler ile 
kamu hizmetlerini karşılamaya çalışıyor” 

diyerek yalın bir biçimde ortaya koyuşu, 
Ercan Karakaş’ın siyasal yapıyı gerçekçi 

bir gözle irdeleyerek hem nalına hem mıhı
na çakması orada bulunanları doğrularla 
buluşturdu.

Hiç yalpalamaya ya da gözden kaçırmaya 
gerek yok.

Siyasal yelpazenin her kanadında olan
ların enikonu bellemesi gereken saldırılar 
var...

O saldırılara göğüs germek toplumsal bir 
ödev.

Doğal olarak saldırıların niteliğinin de bil
inmesi gerekliliği var.

Sözün özü;
Sosyal Demokrasi Vakfı Bursa Şubesi 

doğru bir girişimde bulunmuştur^.
Ve yurttaşın gerçeklerle buluşmasını 

sağlamıştır.

Mim ilMııt bağlanıyor
Emin Dalkıran Kordonu’nu, Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 

Yerleşkesi’ne bağlayacak yol açımı çalışmalarına başlandı 
Bu nedenle Karsak Deresi üzerine Köprü yapılacak

Oğuz GÜN

Atatürk Kordonu 
Karsak Deresi'nin 
üzerinden köprü ile 
uzatılarak Uludağ 
Üniversitesi 
Sunğipek 
Kampüsü'ne 
bağlanacak.
Üniversite önü balık 
hali ve yat limanı 
projesi, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından 
görevden uzak
laştırılmasının 
ardından durdurul
muştu.
Kasım ayına kadar 
çalışma yapılmayan 
şantiyede, ekipler 
bayram tatilinin 
ardından çalış
malara başladı. 
Öğrenildiğine göre, 
Gemlik Belediyesi 
durdurulan projeye 
devam etmiyor. 
Çalışmaların durdu
rulma kararı pro
jede yapılması 
planlanan binalar 
için geçerliydi.
Bu nedenle yükleni
ci firma izinlerine 
bağlı olarak kordon, 
çevre düzenlemesi 
ve peyzaj çalış
malarını sürdürü 
yor.

ALTI AY İÇİNDE 
TAMAMLANMASI 
PLANLANIYOR 
Fen İşleri 
Müdürlüğü'nün 
kontrolünde 
Mehmet Ali Güzel 
İnşaat Taahhüt fir
masının ekipleri 
çalışmalarını 
Yerleşke önünde 
kurulan şantiyede 
sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre 
üniversite önü 
çevre düzenlemesi 
ve peyzaj çalış
malarının ardından, 
Karsak Deresi'nin 
üzerine yapılacak 
köprü ile Atatürk. 
Kordonu, Sunğipek

Yerleşkesi’ne 
kadar uzatılacak. 
Yapılacak çalış
manın ardından 
bölge ağaçlandırıla 
rak yeşil alan düzen 
lemesi yapılarak, 
donatılar ile

tamamlanacak. 
Yerleşke öğrencile 
rinin ana cadde 
üzerinde yürümek 
zorunda kaldığı 
Kampüsü yol 
sorununun bu 
proje ile son

bulacağı öğrenildi. 
İki iş makınası 
ve firma ekiplerinin 
çalıştığı projenin 
altı aylık bir 
zaman içinde 
tamamlanması 
bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öldüren ete soruşturma YazıYORUM
Bursa'da, hamur işi 
ile et yedikten sonra 
hayatını kaybeden 
yaşlı adamın şüpheli 
bulunan ölümü üzer
ine soruşturma 
başlatıldı.
Olay, merkez Osman 
gazi ilçesi Zekai 
Gümüşdiş Mahallesi 
Taraklı Sokağı

İsmail islerken canından oldu
Bursa'nın 
Büyükorhan 
ilçesinde yaşlı bir 
adam, ısınmak 
isterken yanarak 
hayatını kaybetti. 
Beş gün önce 
Büyükorhan ilçesi 
Kınık köyündeki 
evinden mantar 
toplamak için çıkan 
73 yaşındaki

Volun karsısına geçmek isterken hayatını kayhetti
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da yolun karşısına 
geçmek isteyen bir 
kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza dün saat

Ahırın çatısından düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
aktarmak için 
çıktığı ahırın çatısın
dan düşen bir kişi 
ile balkondan 
düşen bir çocuk 
yaralandı.
Olay, Burhaniye 
Mahallesi Hazine 
Sokağı'na meydana 
geldi. Tek katlı ahırın 
çatısını aktardığı 
sırada dengesini 
kaybeden 54 yaşın
daki Sinan Işık, 
yere düşerek 
yaralandı.
Işık, 112 ambulan
sıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

üzerindeki bir 
evde meydana 
geldi. Yemekte 
hamur işi ve eti 
yedikten sonra 
rahatsızlanan 71 
yaşındaki Murat 
Yakışıklı istifra etti. 
Sabah yaşlı adamı 
uyandırmak için 
odasına giren

Bayram Aslan, 
üşüyünce Tepecik 
civarındaki tarlada 
ateş yaktı. Isınırken 
kendini yakan 
Aslan, yola çıkarak 
bir süre araç bekle
di. Gelen olmayınca 
yaya blarak evine 
gelen Aslan, hemen 
çocukları tarafından 
Büyükorhan

16.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
ilçesi Zafer 
Mahallesi Zafer 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
Yolun karşısına 
geçmek isteyen 71 

Öte yandan Afet Evleri Veliler
Hamidiye Mahallesi Sokağı'nda bir

ailesi, hareketsiz 
yattığını görünce 
durumu 112'ye 
bildirdi. Olay yerine 
gelen ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Yakı şık- 
lı'nın hayatını kay
bettiği belirlendi. 
Savcılık yaşlı

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Göğüs ve sırt 
bölgesinde yüzde 
38 oranında 
2. ve 3. Derecede 
yanık olan Aslan, 
durumunun cid
diyetini koruması 
üzerine Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.

yaşındaki Rahman 
Gürcan, Engin 
K.'nın (32) kullandığı 
16CZB 86 plakalı 
otomobilin altında 
kaldı.
Ağır yaralı olarak 
Bursa Devlet 

adamın ölümünü 
şüpheli buldu. 
Yakışıklı'nın 
cesedi kesin 
ölüm sebebinin 

tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Yaşlı 
adamın ölüm sebebi 
otopsiyle netlik 
kazanacak

Günlerdir ölüm 
kalım savaşı veren 
Bayram Aslan 
kurtarılamadı. 
Savcılık olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Yaşlı 
adamın cesedi 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.

Hastanesi'ne 
kaldırılan Gürcan, 
saat 04.00 
sıralarında hayatını 
kaybetti. 
Savcılık kazayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

çocuk balkondan 
düştü. Özgür ve 
Meryem Y. 
çifti, yakınlarını 
ziyarete gitti. 
Çift, yakınları ile 
sohbet ederken, 
evin balkonuna 
çıkan 16 aylık 
F.Y. ikinci 
kattan toprak 
zemine düştü. 
Zeminin 
yumuşak toprak 
olması minik 
çocuk hayatını 
kurtardı. Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
çocuğun hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi

Gemlik Körfez www.gemlikkoilezgazetesl.coin

Diş Hekimi 
Özcan VURAL 

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural 

İyi mi oldu, yoksa kötü mü?.... 
“Sadece Irak’ta beş milyondan fazla 

insanı öldürüp, yüz binlerce kadına 
tecavüz eden Amerika ve hempaları, son 
on yılda Irak ve Afganistan’dan sonra 
Libya’yı da işgal bu gün için işgal 
etmişlerdir.

“Peki, Kaddafi Nasıl bir diktatördü?.. 
Tamam diktatördü ama bakın halkına 

neler yapmış.
Libya petrol gelirlerini bu çete kesesine 

atamadığı için bunu devirip, adamı bütün 
dünyaya kötü gösterip yıkıp petrollere el 
koydular.

Hem de cahil Libya’ları vahşice kulla
narak...

Sonra Kaddafi Türkiye’yi koruyan kişi idi. 
Bilmeyenler için tekrar yazıyorum.
Kıbrıs harekatında Libya uçaklarımı kulla 

nabilirsiniz dedi
Yedek malzeme ve petrol yardımı yaptı.. 
40 bin işçi orada çalışıyor, büyük ihaleler 

alan Türk şirketleri..
Nah bundan sonra oradan bize ihale ver 

mezler.
Biz ise ne yaptık çetenin suyunda gittik. 

Nah bundan sonra oradan bize ihale ver
mezler.

Satılmış muhaliflere el altından çanta 
içinde 500 milyon dolar verdik..

Köşe yazarı Esra Ata lay Kaddafi 
Libya’sını madde madde yazdı:

"Dünya bir diktatörden kurtuldu", 
“Tiran’ın sonu’’, “Diktatörün ölümü” , 
“Kaddafi, son”, "Ateş etmeyin diye yal
vardı",

Atlantik medyası ve onların Türkiye ayağı 
yandaş medya, Libya lideri Kaddafi'nin 
ölümünün ardından bu başlıkları attı.

Peki Kaddafi nasıl bir diktatördü?..
Gazetelerde kanlı fotoğrafları boy boy 

gösterilen, sunucuların ölüm haberini se 
vinçle verdikleri Kaddafi ülkesine 42 yıl 
boyunca “zulmetti”mi,yoksa bir şeyler 
yapmış mı ?.

“Diktatörün” 42 yıllık “zulüm” tablosunu, 
NATO’nun iktidar yaptığı UGK’nin Libya’sı 
ile karşılaştırmak için veriyoruz:

Libya'da evlerde kullanılan elektrik halkı
na bedava.

Su ve doğalgaz zorunlu ihtiyaç kap
samında olduğu için bedava.

Libya'da eğitim ve sağlık hizmetleri de 
bedava.

Libya devleti, tüm hastalara ilacı hiçbir 
ücret talep etmeden veriyor.

Benzinin litresi 0.08 Avro, Türk Lirası'yla 
yaklaşık 20 kuruş.

Libya ulusal bankaları faiz almıyor.Libya 
vatandaşları hiçbir şekilde vergi ödemiyor.

Libya hem Afrika'da hem de tüm dünya
da en borçsuz ülke.

Libya'da arabalar fabrika çıkış fiyatına 
satılıyor, nakliye bedellerini ise devlet 
karşılıyor.

Yurtdışında burslu okuyan öğrencilere 
Libya devleti iadesiz olarak aylık 1650 
Avro burs veriyor.

Libya'da tüm üniversite mezunları bir iş 
bulana kadar maaşa bağlanıyor.

Libya'da evlenmek isteyen tüm çiftlere 
Libya'da istisnasız olarak her aile aylık 300 
Avro, yaklaşık 760 Türk Lirası yardım ah 
yor.

Petrol gelirlerinin yüzde 90*ı Libya halkı
na gidiyor.”

Öğrendiklerimiz bunlar..Kafanızda ölçün, 
tartın..

Bizim için iyi mi oldu, kötümü.
Ona da siz karar verin.

http://www.gemlikkoilezgazetesl.coin
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 

zeytin tavan ve taban fiyatlarını düşük buldu 

irtu'M ıMi nWH IİSI ISI SIMM
Zeytinde fiyat tartışması

Ziraat Odaları Genel Başkanı, Mudan 
ya Ziraat Odaları Başkanı da açıklanan 
avans fiyatları beğenmediler.

, Genelde eleştirilerin odağı ise zeytinde 
maliyetlerin yüksek olması.

Marmarabirlik ise savunmasında açık
lanan fiyatların avans olduğunun altı çizil 
dikten sonra, Marmarabirlik’in piyasa 
koşullarına göre çalışmak zorunda oldu 
ğu belirtildi.

Ortaklarının tümünün zeytininin alın
ması hedeflendiğinden söz edildi.

Kampanya fiyatları belirlenmeden Zira 
at Odaları ile birlikte bilgi alışverişi yapıl 
dığından söz edildi.

Bu yıl rekoltenin yüksek olması nede 
niyle, Marmarabirlik’in tarihinde görülme 
miş alım yapacağı (51 milyon kilo), her 
şeyden önemlisinin ortakların ürünün bü 
yük kısmının alınması olduğu belirtildi.

Bunun için yerel gazetelere tam sayfa 
ilanlarla, yapılan eleştirilere yanıt verildi.

Marmarabirlik, kendilerini eleştirenle 
re, geçen yıl 170-190 taneli zeytine 5.50 
lira fiyattan alındığını, zeytinini kaba ko 
yan ve bekleten üreticilerin ise bu zeytini 
en ytık sek 6-6.5 liradan sattığını, fire düş 
tükten sonra eline 4.55 lira geçtiği iddia 
etti.

Marmarabirlik bir de 2010 yılında rekol 
tenin düşük olması nedeniyle, 2011 yılı 
nın yüksek rekoltesinin karşılaştırılmama 
sı istendi.

Bu tartışma süreceğe benziyor.
Bu yıl, gerçekten rekolte yüksek. Ama, 

hava koşullarından ve baskın olan zeytin 
nedeniyle tane küçük.

200-220 taneli zeytini kaba koymak 
hayaldir.

Son günlerde süren şiddetli soğuk ise 
zeytinin suyunun iyice çekilmesine ne 
den oldu.

Rahmetli babam: “Zeytini toplamak 
kaba koymak yeterli değil” derdi.

Devamla, Kaptan o zeytini sağlam ola 
rak çıkarıp satmak, hatta parasını cebine 
koyduktan sonra zeytinim bu yıl iyi kazan 
d irdi diyebilmektir.” derdi..

Zeytin öylesi bir ürün ki, bir kez hasat 
mevsimi çok tehlikeli ayda oluyor.

Zeytin üreticisi giderek para kazana
maz hale geldi.

Bizim bu yörenin zeytini Ege Akdeniz 
yöresi zeytini gibi değil.

Hasadı da bakımı da zor.
Üreticiden 5-6 liradan alınan en yük

sek kaliteli zeytin, markette 13 liradan 
satılıyor.

Tüccar zeytini vadeli alıyor vadeli satı 
yor.

Gemlik’te rahmetli Ali Şirin gibi büyük 
stokçular da yok.

Marmarabirlik olmasa, zeytin üreticisi 
perişan olur.

Marmarabirlik’i yaşatmak gerek. Ama 
Birlik’te ortaklarını düşünmek zorunda.

Türkiye Ziraat Oda 
lan Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, 
2011-2012 sezonun
da zeytinde geçen 
sezona oranla bekle
nen yüzde 34’lük 
rekolte artışının 
sevindirici olduğu 
nu, ancak bu artış 
gerekçe gösterilerek 
üretici üzerinde fiyat 
baskısı oluşturul
maya, fiyatın bu yıl 
düşük gerçekleşe 
ceği izlenimi yaratıl
maya çalışıldığını 
bildirdi.
Bayraktar, yaptığı 
açıklamada, Türki 
ye’nin, dünya sofra 
lık zeytin üretiminde 
ikinci, yağlık zeytin 
ile zeytinyağı üreti
minde ise 5. ülke 
konumunda olduğu 
nu belirterek, son 
yıllarda yeni zeytin 
fidanlarının dikimi 
ve zeytin üretiminin 
özendirilmesiyle bir
likte ağaç sayısının 
arttığını, buna bağlı 
olarak üretimde de 
artış gerçekleştiğini, 
ülkemiz zeytincili 
ğinin büyük bir geli 
şim içerisine girdiği
ni bildirdi.
Rekolte çalışmaların 
da, bu sezon zeytin 
üretiminin 1.446.117 
ton olacağı, bunun 
534.376 tonunun 
sofralık zeytine, 
903.353 tonunun 
yağlığa ayrılacağı ve 
bundan da 191.106 
ton zeytinyağı elde 
edileceğinin belirlen 
diğini kaydeden Bay

lüljeyıle Hanım flnaokulu'Beyaz Bayrak'aldı
Zübeyde Hanım 
Anaokulu ‘Beyaz 
Bayrak” aldı. 
Okulun hijyen 
açısından belirlenen 
kriterler esas alı
narak Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
denetlenerek okul 
sağlığının iyileştir 
mesi hususunda 
teşvik edilmesi, bu 
konuda gayret 
gösteren okulların 
Beyaz Bayrak He 
ödüllendirme pro

raktar, şöyle devam 
etti: “Ulusal Zeytin 
ve Zeytinyağı 
Konseyi’nin Odala 
rımızın da katkı ver 
diği çalışmaları so 
nucu 2011-2012 
sezonu zeytin re 
koltesinde yaklaşık 
% 34’lük bir artış 
beklenmektedir. Bu 
artış zeytin üretici 
miz için de sevindiri
ci olmakla birlikte, 
son günlerde basın
da yer alan bazı ha 
berler, rekoltedeki 
artış gerekçe göster
ilerek üretici üzerin 
de fiyat baskısı oluş
turulmaya, fiyatın bu 
yıl düşük gerçekle 
şeceği izlenimi 
yaratılmaya çalışıl 
dığını ortaya koy
maktadır. Zeytin üre
timi yapılan böl
gelerimizdeki Ziraat 
Odalarımızdan alı
nan veriler ışığında 
bu yıl için tespit 
ettiğimiz zeytinyağı 
üretim maliyeti 6,2 
TL/Kg’dır. Geçtiği 
miz yıl 5,5 TL/Kg 
olan üretim maliyeti 
bu yıl, girdi maliyet
lerinin, özellikle de 
mücadele masrafla 
rının, bunun yanı 
sıra gübreleme ve 
mazot maliyetlerinin 
yükselmesi ve dekar 
dan alınan verimin 
düşmesi nedeniyle 
% 13 oranında artış 
göstermiştir.
Ülkemizde sofralık 
zeytin fiyatları M ar 
marabirlik, zeytin 
yağı fiyatları ise 
TARİŞ tarafından 

jesinde yapılan 
denetim sonucunca 
“Okul Sağlığı 
Denetim Formu” 
çerçevesinde okul 
içi, idari hizmet 

ayıklanmaktadır. 
Üretici eline geçen 
fiyatlarda Birliklerin 
verdiği fiyatlar esas 
alınmakta, piyasa bu 
fiyatlara göre oluş
maktadır. Bu bakım
dan, Birliklerin ilan 
ettikleri fiyatlar ol 
dukça önemlidir. 
Zeytin hasadının 
önümüzdeki günler 
de artmasıyla piya 
saya girecek ürün 
miktarında da artış 
olacaktır. Hasadın 
yoğunlaşmasıyla 
birlikte fiyatların ger
ilememesi için Mar 
marabirlik ve TA 
RİŞ’in üretici mali 
yetlerini göz önünde 
bulunduran, üretimi 
teşvik edici bir fiyatı 
gecikmeden açıkla
ması bü yük önem 
taşımaktadır. ”

İÇ TÜKETİM 
ARTTIRILMALIDIR 
Özellikle insan 
sağlığı açısından 
çok önemli olan zey
tinin ve zeytinyağı 
nın hak ettiği fiyatı 
bulabilmesi için 
zeytinyağında iç 
tüketimin artırılması 
gerektiğini belirten 
Bayraktar, ülkemizin 
bitkisel yağ açığının 
kapatılması için itha
lat yapıldığını, bitki 
sel yağ ve yan ürün
leri için yurt dışına 
ödenen dövizin 
geçen yıl itibarıyla 
yaklaşık 2,3 milyar 
dolar olduğu bilgisi
ni verdi. Bayraktar, 
“Ülkemizin bitkisel 
yağ açığının karşılan 

birimleri, eğitim 
öğretim hizmet bi 
rimleri, personel 
hizmet birimleri ve 
mutfak bölümleri 
kriteri değerlendirile 

ması ve dışarıya 
ödenen miktarın 
asgari düzeye indiril 
meşinde zeytinyağı 
üretim ve tüketimi 
önemli bir rol oyna 
yacaktır. Bunun için, 
ithal ettiğimiz diğer 
bitkisel yağlar yerine 
halkımızın daha 
sağlıklı bir ürün olan 
zeytinyağına 
yönelmesi teşvik 
edilmelidir” dedi.

EN AZ 
ZEYTİNYAĞINI 
TÜRKİYE 
TÜKETİYOR 
Zeytin ve zeytinya 
ğının sağlık üzerin 
deki olumlu etkileri 
bugün pek çok 
kesim tarafından 
dile getirildiğini vur
gulayan TZOB Genel 
Başkanı Bayraktar, 
şunları kaydetti: “Bu 
mucize ürünün tüke
timinin yeterince artı 
rılamamasında, halkı 
mızın margarin ve 
ayçiçek yağı 
tüketim alışkanlığı 
ile tanıtım faaliyet
lerinin yetersizliği 
etkili olmaktadır 
Zeytinyağı üre tıcısı 
ülkeler arasında 
en az zeytinyağı 
Türkiye’ de 
tüketilmektedir.
Nitekim, kişi başımı 
zeytin yağı tüketimi 
komşu muz 
Yunanistan’da 20 
kilogramın üzerin 
de, İspanya ve İtal 
ya’da 12 kilogram 
iken, bu rakam ulket | 
m izde bir kilogram 
seviyesindedir.' 

rek tam puan ala rd* 
ikinci kez “Beyaz 
Bayrak ” almaya 
hak kazandı.
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, Beyaz 
Bayrak almada 
emeği geçen öğret
men, memur, per
sonel, öğrenci ve 
velilere teşekkür 
etti. İl genelinde 
yapılacak törende 
beyaz bayrak ödül
leri sahiplerine 
verilecek.
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Cumhuriyet Kupası Karete 
Şampiyonası'nda Gemlik'i, 
Dojo Karete Do Spor Kulübü 
sporcuları temsil etti.
Pazar günü Gürsü'da düzenle
nen müsabakaya katılan Dojo 
Karete Do Spor Kulübü 
sporcularından Ali Kemal 
Akyıldız, Sefa Özdemir, Müzey 
yen Kıhçarslan ve Hüsnü Uysal 
3. olurken, Özgür Gülseven ve 
Hasan Büyükoruç 4. oldu. 
Furkan Çelik ve Ömer 
Güllü'nün de 5. olduğu turnu
vada sporcular kıyasıya reka-

Gemlik Dojo Karete Do Spor 
Kulübü Antrenörü Gökhan 
Özler şampiyonayla ilgili 
olarak; "Bu sezonun ilk büyük 
karşılaşmasına katıldık. 
Heyecanımız her zaman 
olduğu gibi dorukta. Çalış
malarımızı sürdürerek her 
zaman olduğu gibi daha iyi ve 
güzel başarılara imza atacağız. 
Spor barışı ve kardeşliği 
destekleyen en büyük faktör
lerden biridir, önemli olan 
oraya gidip müsabakalara 
katılmaktı.” dedi.

TMMOB MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

GENEL KURDLDNA 
ÇAĞRI

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin XI. 
Olağan Genel Kurulu ve Temsilcilik seçimleri 
18.12.2011 Pazar günü saat 13.oo-17.oo de Gürle 
İş Merkezi Kat : 2 No: 76 GEMLİK adresindeki 
büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul ve 
Temsilcilik seçimleri 25.12.2011 Pazar günü aynı 
adreste saat 13.oo-17.oo’de çoğunluk aranmak
sızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Genel Kurul Divan oluşturulması, Başkan ve 

iki yazmanın seçilmesi ve saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması ve değer

lendirilmesi
4- Gelecek dönem çalışma raporunun 

görüşülmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Adayların tespiti
7- Seçimler
8- Kapanış.

Gemlik 
Belediyesinde 
görevli 79 memuru 
kapsayan yemek 
ihalesi 17 Kasım 
2011 tarihinde 
yapıldı.
Multimet Restoran, 
Ticıt Restoran ve 
Vinvin Restoran 
temsilcilerinin 
katıldığı ihale 
Belediye Düğün 
Salonu’nda açık 
ihale usulünce 
gerçekleşti.

İhale Komisyonu 
Başkanı Gemlik 
Belediyesi 
Satın Alma ve 
Destekleme 
Hizmet Birimi 
Müdürü Cengiz 
Güneş ve İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Müdürü 
Ahmet Dedetürk 
gözetiminde 
yapılan ihale 
21 Kasım 2011 
tarihinde 
sonuçlandı.

1 Ocak 2012 ile 
31 Aralık 2012 
tarihlerini kapsayan 
ihaleyi, ihale 
komisyonuna 
534 bin 625 lira ile 
en düşük teklifi 
veren Ticıt 
Restoran kazandı. 
Multinet Restoran 
665 bin 928 
lira 90 kuruş 
önerirken, Vin Vin 
Restoran’da 598 
bin 780 liralık fiyat 
teklifi verdi.

www.gemlikkorffezgazetesi.com

http://www.gemlikkorffezgazetesi.com


22 Kasını 2011 Salı Gemlik Körfez Sa\ fa 6

MaıııııılısııiHıılıımimi
Bursa'da bazı
sanayi kuru
luşlarının 
bacalarından 
adeta ölüm tütüyor. 
Partikül yüklü 
sanayi bacaları, her 
şeyin yakıldığı ev 
sobaları, hiçbir 
denetim ve 
müeyyide olmadığı 
için zehir tütmeye 
devam ediyor. Bu 
kirlilik fotoğraflara 
da yansıyor. 
Derelerdeki pis 
kokular insanın 
genzini yakmaya 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin bir 
yıl önce Dünya Su 
Gününde kirletici 
sanayilere verdiği 
mühlet dolmasına 
rağmen, Geçit'te 
derenin pis kokuları 
Mudanya'ya hava 
almaya gidenlerin 
genzini yakıyor. 
Yağışların mevsim 
normallerinin altın
da kalmasından 
dolayı derelerde

kirli su yoğunluğu 
artarken, yaz 
aylarındaki gibi 
kokudan geçilmiyor. 
Bu manzara, yetk
ililerin beyanat ver
mekten öteye 
gidemediğini gös
teriyor. Kirletici fab
rikalara tanınan bir 
yıllık mühlet dol
masına rağmen, 
arıtmasız deşarj 
yaptığı için kap
atılan fabrika bulun
muyor. Hava kirliliği 
rüzgarsız günlerde 
had safhaya ulaşı 
yor. Kestel'deki 
çimento fabrikası 
mn bilhassa mesai 
saatleri dışında 
bacasından partikül 
yüklü dumanlar çık
tığı görülüyor. Eski 
Ankara yolunda, 
Bursa Çimento 
önünde çekilen

fotoğraf, partikül 
yüklü dumanların 
Bursa'ya doğru 
nasıl uçuştuğunu 
gözler önüne net bir 
şekilde serdi. Bu 
manzara, gündüz 
duman çıkmayan 
tesisin gece neden 
kirletici duruma 
döndüğü sorusunu 
akla getiriyor.
Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü yetk
ililerinin 2011 yılın
da kaç tesise baca 
gazı salınımı ve 
yönetmelik dışı 
deşarjdan dolayı 
ceza kestiğini ve 
kapatılan fabrika 
olup olmadığını 
açıklaması, 
belediyenin de 
çevre ile alakalı 
çalışma envanterini 
kamuoyuna açıkla
ması bekleniyor.

MMllİMM
Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(BALKANSİAD) 
Başkanı Naci Şahin, 
Bursa'ya Balkan 
Üniversitesi kura
caklarını söyledi. 
BALKANSİAD 
üyeleri, İnegöl 
ilçesinde Ortaköy 
Kervansarayımda 
bir araya geldi. 
İnegöl Kaymakamı 
Aziz İnci, Yenice 
Belediye Başkanı 
Hasan Aksu, 
Tahtaköprü Belediye 
Başkanı Eşref 
Yiğit'in katıldığı kah
valtılı toplantıda 
konuşan 
BALKANSİAD 
Başkanı Naci Şahin, 
geçtiğimiz aylarda 
41 kurucu üye ile 
derneği kurup yola 
çıktıklarını 
belirterek, "Biz

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Balkanlar ile köprü 
vazifesi görüyoruz. 
Ekonomik ve ticari 
açıdan Bursa'yı 11 
Balkan ülkesine 
tanıtmak ve iş bir
liğini pekiştirmek 
azmindeyizçıktık. 
Zaten aramızda o 
ülkelere yatırım 
yapan 
arkadaşlarımız var. 
BALKANSİAD 
kültürel anlamda da 
yeni bir görev 
üstlendi" dedi. 
Bursa'ya Balkan 
Üniversite kurmak 
istediklerini anlatan 
Şahin, "Türkiye'de 
ilk olacak Balkan

Üniversitesi 
projesi hepimize 
çok büyük bir 
heyecan verdi. 
65 bin metrekare 
üzerine kurulacak 
üniversitenin 
arsası ile ilgili on 
protokolü önceki 
gün imzaladık 
Bursa'nın daha 
çok üniversi 
teye ihtiyacı var. 
Kısa zamanda 
Balkan 
Üniversitesi 
Vakfı'nı da kura
cağız. İlerleyen 
aylarda federasyon 
olacağız" diye 
konuştu.

11;

Macİde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE RROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEN SATIUK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yerıi Devlet Hastanesi Altı

DEVREN SATILIK

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE 
ÇALIŞIR DURUMDA 

D BLOKTAKİ 
ÇAY OCAĞI KİRALIK VEYA 

DEVREN SATILIKTIR

513 72 58 - 513 36 16

Mali müşavire 
meslek boyu 
eğitim!
Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve 
Yeminli Mali Mü 
şavirler Odaları 
Birliği Genel 
Başkanı Nail San h, 
Mali Müşavirleri 
meslek boyu eği 
time tabi tutacak 
çalışmayı anlat 
tı.Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve 
Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları 
Birliği (TÜRMOB) 
Genel Başkanı Nail 
Sanlı, "Mali müşavir 
lerimizi sürekli 
eğitime tabi tutarak 
devamlı kendilerini 
yenilemesini 
sağlayacak yönet
melik yakında 
yayınlanacak" dedi 
Şanlı, TÜRMOB 
Şanlıurfa Şubesi 
nin açılışında yap
tığı konuşmada, 
mali müşavirlik 
mesle ği mensu
plarının ciddi bir 
eğitim sürecinden 
geçerek mesleğe 
başladığını belirtti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

GEMLİK'TE SPOR 
DERKEN?

Sportif mücadelelerde 
eğer işler iyi gidiyorsa, 
bunu sahiplenmek ve 
boy boy asker gibi 
hatıra fotoğrafları çekti 
rerek yanınızdayız 
demek bazı noksanlık
ları ne yazık ki kapat
mıyor.

Saha yaratmak sporda 
ilerlemenin birinci 
şartıdır, bunu herkes 
bilir ancak bunun kadar 
önemli olan bir husus 
da sporcu yetiştirmek 
ve onları gelecek için iyi 
değerlendirmektir.
Yoksa geçin tesislerin 

başına asker hatıra 
fotoğrafı gibi fotoğraf 
çektirin adını da spora 
hizmet ediyoruz deyin, 
olsun bitsin.

Spor seyretmeyen, 
hele hele futbol izle
meyen bir kişinin spora 
bakış açısını kimse tah
min etmesin, çünkü 
Bursa’da birçok sahaya 
gidiyorum ve mesleğini 
açıklayamayacağım kişi
lerin “Bu maçlardan bık
tık, ne zaman” bitecek 
gibi sözleri duymak 

insanı kahrediyor.
Şimdi sporun en 

önemli unsuru olan 
taraftara yani seyirciye 
gelelim. Taraftar 
takımını destekler, seyir
ci ise izlemeye gelir ve 
iyi olanı takdir eder.

Eğer taraftarı olmayan 
kulüp maça çıkıyorsa 
başarı oranı düşer, 
arkasında muhakkak 
12’nci güç dediğimiz 
taraftarının bulunması 
şarttır.

Bursa’da her yıl birçok 
takım bir üst kümelere 
çıkmak için mücadele 
verirler.

Bunların içinde 
kazananlara baktığımız
da taraftarı olan takımlar 
var, ancak bunlar 
sadece iç saha 
maçlarında kendilerini 
gösterirler.

Deplasman maçlarına 
gitmek ise maddi sıkıntı 
içinde olanları zorluyor, 
işte o zaman devreye 
yerel yönetimler girer.

Maddi olarak sadece 
kulüplerimiz desteklen
memen.

Bu kulüplerin taraftar
ları da takımlarının 
maçlarına gönderilme
lidir.

8-10 kişinin kendi 
imkanlarıyla takımlarını 
desteklemek için . 
ulaşımı zor olan spor 
sahalarına gitmeleri 
onları zamanla maç izle
mekten ve takımlarını 
desteklemekten soğu
tuyor.

Düşünün,suçunuz yok 
ancak tutuklusunuz, ya 
da suçlusunuz fakat 
dışarıdasınız.

Taraftarlar geçmiş yıl
larda hatalı hareketlerde 
bulunmuş olabilirler.

Suçu olanlara af çıka
biliyorsa bunlara neden 
çıkmıyor.

Taraftar araçlara zarar 
veriyor diye kara listeye 
alınmaları yanlış.

Rakip takım taraftar
larının size verdiği 
zararı görmeden sadece 
tek taraflı olarak topu 
birbirinize atamazsınız.

Başarıya giden yolda 
takımların taraftarlarına 
büyük ihtiyaç vardır.

Ben şahsen takip 
ettiğim maçlarda 
deplasmana gelen 
takımların bazılarının 
ezik oynadıklarını 
görüyorum. Çünkü 
onlara destek verecek 
taraftarları yok.

Hepsini sahalara 
belediye araçları getiriy
or fakat taraftarları 
deplasmanlara gelmek 
istemiyorlar.

Gemlik’te bu böyle 
değil.
Ancak ne yazık ki araç 

vermekten kaçınılıyor.
Spora hizmet edile

cekse, sporda başarılı 
olunacaksa bu doğru
dan taraftar desteğin
den geçiyor.
Tofaş’ın Kapalı spor 

salonunda oynadığı 2 
maçta bunu rahatlıkla 
gördük.

Dahası Bursa 
sahalarında en güvenli 
ve olaysız geçen maçlar 
Gemlik’te oynanıyor.

Bunda ilçe emniyet 
güçlerinin de büyük rolü 
var.

Bizler kendi 
seyircimizin çıkardığı 
olayları konuşuyoruz, 
rakip sahalarda Gemlik 
seyircisine neler 
yapıldığını, nasıl 
muameleye maruz 
bırakıldıkları maalesef 
es geçiliyor.

Bursa Süper 
Amatör liginin iki 
gurubundan yaklaşık 
12-15 takımın maçını 

izleme olanağım oldu.
Bunların içinde 

zayıf takımlar var, 
Gemlikspor içlerinde en 
iyi 2-3 takım arasında 
yer alır.

Yani maçlar bit
tiğinde kesinlikle play-of 
maçlarına kalacaktır.

Eğer dediğimiz gibi 
taraftar desteği çok 
önemli.

GEMLİK 
BELEDİYESPOR 
İşte takdir edilecek bir 

alt yapı kulübümüz de 
Gemlik 
Belediyespor’dur.
ismini taşıdığı kurum

dan gerekli desteği 
bulamadan kendi yağıy
la kavrulan bir kulüp.

15 yaş gurubunda 
yenilgisiz lider 
koltuğunda oturan 
Haydar Yiğit’in öğrenci
leri alkışı hak ediyorlar.
Tek noksanlıkları bu 

çocukların Belediyespor 
bünyesinde daha fazla 
ileriye gidememeleri.

Çünkü üst guruplarda 
branşları yok.

Aynı yaş gurubunda 
aldığı tek beraberlikle 
tüm rakiplerini yenerek 
Gemlik’in sesini duyu
ran Gemlik 
Belediyespor’da futbol 
oynayan gençler içinde 
ileriki yıllarda ses 
getirecek gençlerimize 
şimdiden sahip çıkıl
malıdır.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Gemlik lideri devirdi: 2-1
Nefesleri kesen mücadelede lider Ağaköyspor’u deplasmanda 2-1’lik skorla teslim 
alan Kırmızı-Beyazlılar, rakibini koltuğundan ederken tırmanışını da sürdürdü.

MBfc

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Lig B 
Grubunda üst 
sıralarda kendine yer 
edinmeye çalışan 
Gemlikspör, zorlu 
deplasmanda lider 
Ağaköyspor’u 2-1 
mağlup etmeyi 
başardı.
Kıran kırana bir 
mücadeleye sahne 
olan maça hızlı 
başlayan konuk 
Gemlikspör, henüz 
6.dakikada Arif’in 
attığı golle 1-0 öne 
geçti.
İlerleyen bölümlerde 
oyunda dengeyi 
kuran Ağaköyspor, 
20.dakikada 
Gaffur’un ceza alanı 
içinde Fatih’i düşür 
mesiyle hakem be 
yaz noktayı gösterdi. 
Penaltı atışını kul
lanan kaptan Ersin, 
kaleci Orçun ve topu 
ayrı ayrı köşelere 
göndererek skorda 
1-1’lik eşitliği 
sağladı ve devre bu 
sonuçla kapandı. 
İkinci yarıda zaman

zaman sertlikler 
yaşanırken, Ağaköy 
spor, 73.dakikada 
sağdan yapılan 
ortaya Fatih’in yarım 
vole şeklinde vuruşu 
üst direkten geri ge 
linçe öne geçemedi.

Mücadelenin son 
bölümlerinde oyunu 
rakip yarı alana 
iyice taşıyan 
Gemlikspör, 
81.dakikada 
sağdan Samet’in 
ortasında arka direk-

te Oğuz topu ağlara 
göndere rek takımını 
2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümlerde 
Ağaköyspor’un 
beraberlik çabaları 
sonucu değiştirmeye 
yetmedi ve

Gemlikspör, zorlu 
deplasmandan altın 
değerinde 3 puanla 
ayrılmayı başardı. 
Maç sonunda ise 
takımlarını her 
deplasmanda yalnız 
bırakmayan Kırmızı-

Beyazlı taraftarlar, 
Gemlikspor’lu fut
bolcuları tribünlere 
çağırarak galibiyet 
sevincini birliktte 
paylaştı.
SAHA: Gürsu 
HAKEMLER: 
Cem İyihuylu (8), 
Bora Aladağ (8), 
Cengiz Korucu (8) 
AĞAKÖY: Ümit (6), 
Ali (5), Emrullah (5) 
(Dk.57 Abuzer 4), 
Bali (5), Zeynel (5), 
Ferhat (5) (Dk.83 
Harun), Fatih (6), 
Koksal (6), Mehmet 
(6), Ersin (6), 
Yaşar (5) (Dk.75 
Murat 4) 
GEMLİKSPÖR: 
Orçun (8), Samet (8), 
Gafur (6) (Dk.70 
Cihat 4), Adil (7), 
Yusuf (7), Ümit (7), 
Oğuz (8), Nazif (6) 
(Dk.60 Berkant (5). 
Arif (8), Metin (7), 
İsmail (6) (Dk.62 
Serkan 5) 
GOLLER: Dk.6.
Arif, Dk.81. Oğuz. 
(Gemlikspör) Dk.20. 
Ersin, (Penaltı) 
(Ağaköy)
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Memur calısmaılıgı dönemin maaşını alacak Türkiye'nin en kaliteli
Türk Sağlık-Sen'in 
açtığı dava sonu
cunda Ankara 14. 
İdare Mahkemesi 
işe başlatılmayan 
memura çalış
madığı dönemin 
maaşının faiziyle 
ödenmesine 
karar verdi. 
Türk Sağlık-Sen 
yetkililerinden 
aldığı bilgiye göre, 
askerdeyken 2007 
yılında KPSS 
puanıyla Trabzon'a 
ataması yapılan 
sağlık memuru 
Mustafa Çavuş, 
idareden, terhis 
tarihi olan 30 
Eylül2007 tarihinde 
işe başlatılmasını 
talep etti.
İdare tarafından 
talebi kabul 
edilmeyen Çavuş, 
açtığı davayı kaza
narak 2008 yılında 
görevine başladı. 
Türk Sağlık-Sen 
tarafından sendika 
üyesi sağlık memu
runun terhis tarihi 
İle göreve başlatıl
ması kararı arasın
da geçen 15 aylık 
maaşınında öden
mesi amacıyla 
Ankara 14. İdare 
Mahkemesine dava 
açıldı.

Toptan ette KDV yüzde Te indi
Tarım Bakanı Eker, 
toptan ette KDV'nin 
yüzde 8'den yüzde 
T e çekilmesinin 
kararlaştırıldığını 
açıkladı.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, 
"Toptan ette KDV 
yüzde 8'di, bunun

Davayı görüşen 
mahkeme verdiği 
kararında 
anayasanın 125. 
maddesine göre 
idarenin kendi 
eylem ve işlem
lerinden doğan 
zararı ödemekle 
yükümlü olduğunu 
hatırlattı.
Sağlık memurunun 
askerlik dönüşünde 
göreve başlatılması 
için yaptığı başvu
runun reddedilmesi 
işleminin hukuka 
aykırılığın yargı 
kararı ile tespit 
edildiği belirtilen 
kararda, memurun 
askerlikten terhis 
tarihi ile göreve 
başlatılması kararı 
arasında geçen 
sürede de mali hak
lardan yoksun 

yüzde 1 olması 
kararlaştırıldı" dedi. 
Eker, Dünya Türk 
Girişimciler 
Kurultayı'nın 8 
bakanın katılımı 
ile gerçekleşen 
interaktif oturu
munda yaptığı 
konuşmada, aslın
da iş dünyasının 

kaldığının açık 
olduğu vurgulandı. 
Mahkeme, sağlık 
memurunun yok
sun kaldığı mali 
hakların ödenmesi 
istemiyle yapılan 
başvurunun red
dedilmesi işlemini 
de hukuka 
uyarlılığının bulan
madığına karar 
vererek iptal etti. 
Kararda, davacının 
askerlikten terhis 
tarihi ile mahkeme 
tarafından göreve 
başlatılması arasın
da geçen 15 aylık 
döneme ilişkin tüm 
maddi hakların 
davanın açıldığı 
tarihten sonra 
işletilecek yasal 
faizle birlikte öden
mesine hükmedildi. 
Türk Sağlık-Sen 

hoşuna gideceğini 
düşündüğü bir 
konuyu açıklaya
cağını belirtti.
Bakan Eker, 
"Toptan ette KDV 
yüzde 8'di, bunun 
yüzde 1 olması 
kararlaştırıldı.
Huzurunuzda 
arkadaşım

Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 
karara ilişkin şu 
değerlendirmede 
bulundu: 
"Açtığımız dava 
sonucunda verilen 
bu karar haksız 
göreve başlatılma- 
malarda yaşanan 
mağduriyetin 
önüne geçmek 
adına emsal ola
caktır. Askerlik 
görevini yaparken 
ataması yapılan 
fakat devlet tarafın
dan göreve başlatıl
mayan bir üyemizin 
mahkeme kararı ile 
göreve başlatıl
masının ardından 
atanmasının yapıl
madığı 15 aylık 
döneme ait 
maaşının ödenme
sine karar verilmesi 
çok önemlidir. 
Böylelikle haksız 
atama yapılma
masında 
memurlarımızın 
yaşadığı kayıpların 
telafisi mümkün 
olacaktır. Biz Türk 
Sağlık-Sen olarak 
bu tür hâksızliklara 
karşı çıkmaya ve 
mağduriyetlerin 
önüne geçmek için 
mücadeleye devam 
edeceğiz."

Mehmet'e 
(Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek) 
teşekkür ediyorum, 
destek verdi.
Tabii sayın 
Başbakanımıza 
çok şükran 
borçluyuz, 
Başbakanımızın 
onayı ile oldu."

petrolü bulundu
Batman'ın Kozluk 
İlçesi yakınlarında
ki Garzan 
Bölgesi'nde bulu
nan Köseler-2 
kuyusunda yapılan 
sondaj çalışmaları 
sonunda yüksek 
graviteli petrol 
bulundu.
Yetkililer, ilk kez 
bu kadar kaliteli 
petrol çıkardık
larını söyledi. 
Batman'ın Kozluk 
İlçesi yakınların
dan geçen Garzan 
Çayı bitişiğinde 4.5 
ay önce TPAO 
tarafından açılan 
Köseler-2 
kuyusunda sondaj 
çalışması yapan 
TPIC ekibi, 3 bin 
850 metrede 
artezyen halinde 
kaliteli petrol 
bulunduğu 
öğrenildi.
Yaklaşık 2 yıl önce 
aynı bölgede 
açılan Köseler 
Kuyusu'nda az 
oranda petrolün 
çıkması üzerine, 
TPAO'nun yan 
kuruluşu olan 
TPIC tarafından 
aynı bölgede 
ve yaklaşık 
2 kilometre 
mesafede 
açtığı Köseler-2 
Kuyusu'nda 
kaliteli petrol rez

NÖBETÇİ ECZANE
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ervine ulaşıldı. 
Köseler-2 
kuyusunda 3 bin 
850 metrede 
kaliteli petrol 
rezervine 
ulaşan TPIC 
çalışanları, bugüne 
kadar ilk kez bu 
kadar kaliteli bir 
petrol çıkardık
larını söyledi. 
Bölgede bugüne 
kadar en kaliteli 
olarak 32 graviteli 
petrol çıkarıldığını 
hatırlatan TPIC 
çalışanları, 
"Rafinajı yapıl
madan bile kul
lanılabilir durum
daki petrolün 
içinde az oranda 
doğalgaz da var. 
Türkiye'de en yük
sek graviteli 
petrolün Köseler-2 
kuyusundü bulun
duğunu söyleyebil
iriz. İlk sapta
malara göre 
Kerkük petrolü 
değerindeki 
petrolü bulmanın 
sevinci içindeyiz. 
Sondaj takımı 
sıkıştığı için kuyu
da çalışmalar 
biraz gecikti” dedi. 
TPAO Batman 
Bölge Müdürü 
Süleyman Çalık ise 
kuyuda petrol 
emaresinin iyi 
olduğunu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1İ°
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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 913 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 Q3_

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

u
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go gg

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4121 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIIIİIINhUIİÜ
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

EFSANESİ 
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 

19:00-20:15-21:15.., 
ANADOLU

KARTALLARI:11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15..

Rezervasyon 
(Tel:5l333 21)
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Hac miiieriunnaw Hin tartan»
Oğuz GÜN

Erkekler Genç Milli 
Basketbol Takımımız 
Gemlik'te kamp çalış
malarını sürdürüyor. 
Almanya'da düzen
lenecek olan Albert 
Shwatizer turnuvası
na hazırlanan milli 
takım, Pazar günü 
kampa başladı. 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu'nda çalış
malarını sürdüren 
takım, günü çift 
antremanla 
geçiriyor.
A Milli Takımın yanı 

sıra, Genç Takımın 
altyapısı niteliğinde 
olan Genç Milli B 
Takımı da kampta A 
Takımı ile birlikte 
çalışıyor. B Milli 
Genç Takım, A 
Takımın prensiple 
rine uygun olarak 
2013 Avrupa Şampi 
yonası’na hazırlanı 
yor. Genç Milli 
Takımın koçluğunu 
Erhan Toker 
yaparken, Genç B 
takımı da Taner 
Günay çalıştırıyor. 
MÜKEMMEL

BİR KAMP 
Genç Milli Takımın 
Menajeri Mehmet 
Dövüşken yaptığı 
açıklamada; "Gemlik 
takımımız için çok 
faydalı bir çalışma 
alanı. Gerek sakin
liğiyle, gerek sosyal 
imkanlarıyla bizim 
için mükemmel bir 
kamp. Daha önce üç 
defa daha burada 
kamp yapmıştık. 
Takımımızın perfor
mansını çok olumlu 
yönde etkileyecek 
olan bu kamp için 

yardımlarından 
dolayı, İlçe Kaymaka 
mı Bilal Çelik, Gem 
lik İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç ve 
spor salonu çalışan
larına çok teşekkür 
ederiz." dedi.

GÜNAY: 
PERFORMANSIMIZ 
COK İYİ
Genç B Milli Takım 
Koçu Taner Günay: 
"Şu anda çalışmala 
rını Genç A Takım ile 
sürdüren 1995 
doğumlu gençlerden

B takımımız, A Takım 
ile birlikte çalış
malarını sürdürüyor. 
A Takımın prensip
leriyle birlikte çalı 
şan takım 2013'te 
yapılacak olan Avru 
pa Şampiyo nası'na 
katılacak. Çalışmala 
rımızı sürdürdüğü 
müz, Gemlik kampın
da mutluyuz.

Takımızın performan 
sı çok iyi, kamp 
çalışmalarını tatlı bir 
rekabet içinde 
sürdürü yoruz dedi. 
Çarşamba gününe 
kadar Gemlik te çalı 
şacak olan Genç 
Milliler arasında 
Gemlikli basketbolcu 
Uğur Siper de 
bulunuyor.
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Bursa H Tipi Kapalı 
Cezaevi nde yangın
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu koğuşunda çıkan yan 
gın paniğe yol açtı. Koğuşlarda 
yükselen alevler sebebiyle 2 
mahkum dumandan zehirlenerek 
tedavi altına alındı. Sayfa 3’de__

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Genel Kurulunda Başkan değişmedi 

Yener 4. kez lıaskaıı seçildi 
İşçi Emeklileri Derneği yönetim kuruluna Türker Göral, 
Ömer Şimşek, Efrahim Tümer, Adnan Ülkü seçildi
Türkiye Emekliler Derneği Gemlik Şubesi 12. 
olağan genel kurul toplantısında, Hüseyin 
Yener yeniden başkan seçildi. Milton Aile 
Gazinosu'nda yapılan genel kurulda seçimlere 
tek liste ile gidildi. Hüseyin Yener, “Yıllardır 
yılmadan usanmadan 96 şubemizle birlikte 
emeklilerin sorunlarını çözmek için çahşıyo 
ruz. Bütün siyasi partiler seçim propaganda 
lan döneminde yanımızda olduklarını belirte 
rek söz verdiler. Ama ne yazık ki iktidarında 
verdiği sözler emeklinin mutfağına hiç 
ulaşmıyor. " dedi. Haberi sayfa 2’de

Olgunlaşan zeytinleri gece çalan
hırsızların çoğaldığına dikkat çekildi

Zeytinlerin olgun
laşması ile birlikte 
zeytinliklerde 
yaşanan zeytin 
hırsızlıklarının da 
arttığı açıklanır 
ken, üreticilerin 
uyanık olması 
istendi. Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

her yıl zeytinlik 
lerden tonlarca 
zeytin çalındığına 
dikkat çekti. 5’de

Dersim tartışmaları
Osmanh tarihinde olduğu gibi, Cumhuriyet 

tarihimizde de birçok acı olaylar yaşanmıştır.
Her olayı o günün koşullarına göre değer

lendirmek gerekir.
Aradan onlarca yıl geçtikten sonra yaşanan 

olayları yargılamak, o olayları yaşayanları 
suçlamak veya cezalandırmak istemek kolay
cılıktır.

Osmanh devletinin son yıllarında yaşanan 
1915 Ermeni olayları, o günün tarihsel 
koşullarına göre değerlendirmek gerekir.

Osmanh bir halkı asimile etmek mi 
istemiştir, yoksa, savaş sırasında Ruslarla iş 
birliği yapan Ermenitere karşı bir uygulamamı 
yapmıştır.?

Devamı sayfa 4’de

Bölge Danı$ma Kurulu
Toplantısı yapıldı

2011-2012 eğitim 
öğretim Yılı Eğitim 
Bölgesi Danışma 
Kurulu Toplantısı, 
Kız Meslek 
Lisesi’nde yapıldı. 
Gündem gereği 
eğitim bölgesin

deki binaların 
durumu değer
lendirildi.
Toplantıda, 
raporların halan 
ilçeye gelmediği 
belirtildi.
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Rotary, 11 
çocuk «e ailesini 
Anıtkabir e götürdü

Gemlik Rotary 
Kulübü, Gemlikli 
11 çocuğu anneleri 
ile birlikte Anıtka 
bir ve TBMM ziya 
retleri için Anka

ra’ya götürdü. 
Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Serdar Kara, çalış
maların süreceğini 
söyledi. Syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Genel Kurulunda Başkan değişmedi

Yener 4. kez baskan seçildi
İşçi Emeklileri Derneği yönetim kuruluna Türker Göral, 
Ömer Şimşek, Efrahim Tümer, Adnan Ülkü seçildiToplumsal duyarsızlık

Çok duyarsızız çok. En çok sesini 
çıkarması gereken medya dünyası bile 
sessiz... Olan biten karşısında... Acı bir 
gerçek: genel tavrımızda katılımcılık yok.

O yok peki...
Yaşamsal önem taşıyan olumlu ya da 

olumsuz kararlara karşı duyarlı mıyız?
Ne yazık ki bu sorunun da yanıtı 

hayır...
Önümüze ne konursa direnmeksizin 

onaylıyoruz.
işin kötüsü toplumsal boyuttaki 

zafiyetimizi akhevvel politikacılarla 
dışarıdakiler çözmüş durumda.

Sormayan sorgulamayan insanlar 
topluluğunun tepesine binip duruyorlar.

İktidar biniyor.
IMF biniyor.
ABD Biniyor.
AB biniyor.
Gücünü atasından alan bu toplumda 

ııhh bile demiyor.
Yapılan ekonomik araştırmaların ortaya 

koyduğu göstergeler Türk Toplumu’nun 
hiç de iyi durumda olmadığını gösteriyor.
Aç insan sayısı giderek artıyor.
Gelir dağılımındaki dengesiz yapı her 

geçen gün daha da bozuluyor.
Bir iki sendikanın gösterdiği zorunlu 

cılız tepkinin dışında kimsenin gıkı çık
mıyor.

Haklar tırpanlanıyor.
ileri demokrasi dive dive ozaiirliikler 
rafa kalkıyor.

Uydurma gerekçelerle düşünce 
hücrelere hapsediliyor.

Toplumun herhangi bir kesiminden 
doğru dürüst bir ses yok.

Kolay kolay çıkacağa da benzemiyor.
Hızla kaderciliğe ve kanaatkar bir 

yapıya doğru sürüklenen toplumlarda 
tepkinin esamesi okunmaz.

Çok sevdiğimiz bir karşılık var. Nasılsın 
diye sorulduğunda;
“Çok şükür. Allah bu günlerimizi arat

masın..”
İyi de her geçen gün bugünleri arıy

oruz.
Buna ne buyrulur...
İki kişi bir araya geldiğimizde eski gün

leri derin bir özlemle anmıyor muyuz?
Gidişat tehlikeli...
Kadercilik yaşam biçimimize 

dönüşmüş.
Boynumuzu eğmişiz.
Birileri vursun diye bekliyoruz.
Daha da tehlikelisi ulustan ümmete 

doğru hızla yol alıyoruz.
Zaten Harvard Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Samuel P.Huntington da yıllar 
önce bize yenidünya düzenindeki yerim
izi biçmemiş miydi?
“AB sizi almayacak.
Atatürk ilkelerini gözden geçirin.
Yeriniz İslam Dünyası...Bu dünyanın lid 

erliğine oynayın.”
Mısır, Libya, Suriye’de olanların bize 

verdiği mesajı ve dayatmaları duyum
sayabiliyor ve algılayabiliyor muyuz?

İşin vahametini kavrayabiliyor muyuz?
AB masalının ya da anlatılan diğer 

masalların ancak Kafdağı’nı aştığımızda 
mutlu sonla biteceğini görebiliyor 
muyuz?

Sahi bu arada Başbakan ve 
beraberindeki zevat Mısır Libya ve 
Tunus’tan döndü mü?

Oğuz GÜN

Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik Şube 
si 12.olağan genel 
kurul toplantısında 
Hüseyin Yener yeni 
den başkan seçildi. 
Dün saat 10.00'da 
Milton Aile Gazino 
su'nda yapılan genel 
kurul toplantısına, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Türkiye Emekliler 
Derneği Genel 
Başkanı Kazım Er 
gül, Dernek Yönetim 
Kurulu, Şube Başkan 
lan Türk Metal Şendi 
kası Gemlik Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, Emekliler 
Derneği Gemlik Şube 
Yönetimi, dernek 
üyeleri katıldı.
Genel Kurul, Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener'in yaptığı açılış 
konuşmasıyla 
başladı.
Açılış konuşmasının 
ardından şube yöne
tim ve denetim kurulu, 
seçimine geçildi. 
Seçime tek liste 
katılırken, mevcut 
Başkan Hüseyin 
Yener 4. defa şube 
başkanı seçildi. 
Seçimlerde, Türker 
Göral, Ömer Şimşek, 
EfrahimTümer, 
Adnan Ülkü yönetim 
kurulu asil üyeliğine 
seçilirken, Nazmi 
Amir, Ünal Bayrak, 
İzzet Beyhan, Meh 
met Baykal ve Hasibe 
Ballı Yönetim Kurulu 
yedek üyesi oldular. 
Denetim Kurulu asil 
üyeliğine; Nevzat 
Elikesik, Osman Si 
vas ve Hasan Şen se 
çilirken, Yaşar Gü 
ven, Mehmet Arı, Sa 
im Küçükakdere'de 
Denetim Kurulu 
yedek üyesi olarak 
seçildi.

BUGÜNLERE KOLAY 
GELİNMEDİ
Genel Kurulu açarken 
konuşan Hüseyin 
Yener, şunları söyle
di: “Yıllardır yılmadan 
usanmadan 96 şube
mizle birlikte emeklile 
rin sorunlarını çöz 
mek için çalışıyoruz. 
Bütün siyasi partiler 
seçim propagandaları 
döneminde yanımız
da olduklarını belirte 
rek söz verdiler. Ama 
ne yazık ki iktidarında 
verdiği sözler emek
linin mutfağına hiç

ulaşmıyor. Emekliler 
Derneği Gemlik Şube 
si olarak 3100 üyemiz 
le birlik olmaya de 
vam ediyoruz. Çünkü, 
birlikten güç doğar. 
Kimse zannetmesinki 
alınan zamlar ve key 
ödemeleri kendiliğin
den oldu. Biz, 96 
şubemizle birlikte 
tüm emeklilerimiz 
için çalıştık.
Bugünlere kolay 
gelinmedi. Yeni yasa 
ile birlikte artık BAG- 
KUR ve Emekli Sandı 
ğına bağlı emeklileri 
miz de derneğimize 
katılabiliyor.
Tüm emeklilerimizle 
birlik olduğumuzda 
haklarımızı daha 
güçlü savunabiliriz."

YILMAZ: GEMLİK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Toplantıya katılan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
“Çalışma hayatına 
atılan herkes birgün 
ilk günden itibaren 
emekli olacağı günü 
hesaplamaya başlar. 
Ama emekli olduktan 
sonra yaşadığı sıkın
tılarda çalışırken 
yaşadıklarından fark
sızdır. Önemli olan 
mutlu bir ömür 
sürmektir. Bu da 
çalışarak sağlanır. 
Yaşadığımız çevreye 
hepimizin hizmet 
borcu var. Biz Gemlik

Belediyesi olarak 
şehrimiz için çalışı 
yoruz." dedi.

SENDİKA OLARAK 
YANINIZDAYIZ 
Toplantıda konuşan 
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz ise; 
“Bir emekli çocuğu 
olarak büyüdüğüm 
için çektiğiniz sıkın
tıları çok iyi anlıyo
rum. Ne yazık ki 
çalışma döneminde 
bizim korumaya 
çalıştığımız haklar, 
emekli olunduktan 
sonra yöneticilerin 
eline geçiyor.
Herşeyin başı birlik 
olmaktan geçiyor. Biz 
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi olarak 
her zaman yanınız
dayız. " dedi

ERGÜL: BU ÜLKE 
İÇİN GEREKİRSE- 
SAVAŞIRIZ 
Türkiye Emekliler 
Derneği Genel 
Başkanı Kazım Ergül 
ise konuşmasında, 
ülkenin deprem ve 
terör olaylarından 
dolayı zor durumda 
olduğunu, mecliste 
etetur örgütünü tem- 
silçilerinin bulun
duğuna dikkat çekti. 
Emeklilerin gerek
tiğinden memleketleri 
için silahı eline alıp 
savaşabileceklerini 

de söyleyen Ergül, 
“Biz emekliler, yıllar
ca çalışarak mem
leketi bugünlere 
getirdik. Ama basın
da görüyorum ki 
beni emekli padişahı 
ilan etmişler.
Bizim boğazımızdan 
kimsenin haram lok
ması geçmez. Bizim 
için birinin maaşın
dan yapılan kesinti 
cebinden para çal
makla aynıdır. Biz, 
kimsenin maaşından 
kesinti yapmıyoruz. 
Maaşların ödenme 
kaynağından emekli 
başına aldığımız yıllık 
1 buçuk lira ile bu 
derneği ayakta tutu 
yoruz. Bu kesinti ile 
Erdek’te bir eğitim 
merkezi, Ankara 'da d 
katlı bir genel 
merkez, Mersin'de t» 
huzur evi, Tarsus da 
bir sağlık merkezi 
açtık. Buradan 
Başbakanımıza 
sesleniyorum, 
sendikalara 
devlet ödenek 
sağlarken, bize 
neden destek 
çıkılmıyor. Ayrıca, 
İntibak Yasasl’nında 
bir an önce 
çıkmasını bekliyoruz 
Emeklilerimiz tele
vizyon ve gazete 
lerde çıkan haberleri 
itibar göstermesinler 
konuyla ilgili tek bilgi 
kaynağı biziz” dedi
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Bursa H Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu 
koğuşunda çıkan 
yangın paniğe yol 
açtı. Koğuşlarda 
yükselen alevler 
sebebiyle 2 mahkum 
dumandan 
zehirlenerek tedavi 
altına alındı.
Bursa H Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda saat 
20:30 sıralarında 
çıkan yangın paniğe 
yol açtı. Edinilen 
bilgiye göre, H Tipi 
Cezaevi koğuşların
dan birinde yatağa

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, ölen 
kardeşine otopsi 
yapılmasını 
isteyen savcıya 
hakaret ettiği ileri 
sürülen bir genç 
gözaltına alındı. 
Selçuk 
Mahallesi'nde

Bursa'da Kaza: 1 ölü, 3 »aralı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen kazada 
bir kişi ölürken, 
3 kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Nazmi Türk 
(71) idaresindeki 
16 H 3803 plakalı 
araç ile Ragıp 
Ablay'ın (38) kul
landığı 16 H 7372 
plakalı araç, 
Çakırca köprüsüne 1 
kilometre kala

tene Hunduracı eıMe illi bulundu
Bursa'nın İznik 
ilçesinede bir kişi 
evinde ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Umut Sitesi 
Selçuk

düştüğü iddia edilen 
yanan sigara izmari
ti sebebiyle çıkan 
yangının ardından 
ceza infaz kurumuna 
itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Yangının çık
tığı koğuş, hemen 
tahliye edildi. İtfaiye 
ekipleri yangına kısa 

oturan kunduracı 
Tayfun Koyutürk 
(31), pazar gecesi 
evinde ailesi tarafın
dan hareketsiz 
yatarken bulundu; 
İznik Devlet Hasta 
nesi'ne götürülen 
Koyutürk'ün öldüğü 
anlaşıldı. Savcılık

çarpıştı. Nazmi Türk, ve aynı araçta bulu 
eşi Azime Türk (71) nan Güner Özkar

Mahallesi'nde oturan 
Tayfun Koyutürk 
(31), önceki gece 
evinde ailesi tarafın
dan ölü bulundu. 
Bir kızı olan ve 

sürede müdahale 
ederken, olay yerine 
gelen 112 acil 
servis ekipleri, 
dumandan etkilenen 
2 mahkuma ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde yaptı. 
Dumandan etkilenen 
mahkumlar, yapılan 

olayı şüpheli 
bularak cesede 
otopsi yapılmasını 
istedi. Ancak, yakın
ları buna karşı çıktı. 
Ölen kişinin kardeşi 
T.K'nın savcıya 
hakaret ettiği ileri 
sürüldü.
Cenazenin 

ailesinden ayrı 
yaşayan Koyutürk, 
İstanbul'da kun
duracılık yapıyordu. 
Koyutürk'ün 
cesedi Adli 

müdahalenin ardın
dan Muradiye 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Çıkan yangını 
haber alan 
mahkum yakınları 
ise, H Tipi Kapalı 
Cezaevinin önüne 
gelerek bilgi 
almak istedi.
Yangın kısa 
sürede söndürü 
lürken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

. Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Boyalıca 
kasabasında 
defnedilmesinin 
ardından T.K., 
emniyet görevlileri 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

(43) ağır, diğer 
aracın sürücüsü 
Ragıp Albay ise 
hafif yaralandı. 
İtfaiye ve sağlık 
ekiplerince 
araçlardan çıkarılan 
yaralılar İznik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
Güner Özkar 
kurtarılamadı. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Tıp Kurumuna 
kaldırılırken, 
ölüm sebebi 
yapılacak otopsi net
icesinde belli 
olacak.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bu resimlere iyi bakın...
Televizyon da resimdeki kadının adı 

“Şiti Güzel.”
Elinde çivili A4 bombasıyla, Kartepe 

Deniz Otobüsünü kaçıran ve onlarca 
insanın hayatını tehlikeye atan “Mensur 
Güzel” adlı PKK’lı teröristin anası.

6 tane de kız doğurmuş. Kadının hiçbir 
eğitimi yok.

Söylediğine göre 4 yıldır oğlu Mensur’u 
görmüyormuş.

Doğurmuş, salmış sokağa. Dört yıldır 
oğlunu görmeyen ana, oğlunun cesedinin 
başında tek damla gözyaşı dökmüyor, 
ama iki elini kaldırmış “zafer” işareti 
yapıyor.

Neyin zaferiyse...Zavallılar...
Morg’dan teröristin cesedini almaya 

gidenlerden biri de BDP İstanbul 
Milletvekili Sebahat Tuncel...

Yardımcısı; yıllarca aranan, bu milletve 
kilinin sakladığı Resmi devlet arabasında 
gezdirdiği bu teröristtin kız kardeşi.

Hain Tuncel, cenazenin başında şunları 
söylüyor; “Gemi kaçırma olayı sonrasında 
infaz edilen bir yurttaşımızın cenazesi için 
buradayız. Sağ yakalanacakken infaz edil
di...

İçlerinin karasının yüzlerine vurduğu bu 
iki doğurgan mamuKun (bunlara ana den
emez) içlerindeki kini görebiliyor 
musunuz?...

Biri oğlunu kaybetmiş, yasını tutacağı, 
nerede yanlış yapmışım diyeceğine sözüm 
ona zafer işareti yapıyor!..

Diğeri milletvekili. Anayasamıza göre 
tüm Türkiye’nin milletvekili.

Türk Milletinden maaş alıyor,altında 
devletin arabası.. (Haram olsun )

Ama devlete, millete ihanet ediyor.
Zaten kara yüzüne bak içinde ki kini 

anlarsın..
Gemide ölüm tehlikesi atlatan vatan

daşlarımıza “Geçmiş Olsun” diyeceğine, 
onlarca insanın hayatına kasteden 
teröriste sahip çıkıyor. Bu olay münferit 
bir olay değildir.

Vatan düşmanlarındaki genel inanış 
budur.

İstediğiniz kadar açılım yapın, istediğiniz 
kadar ana dilde eğitim hakkı tanıyın, bun
lar Türkiye’yi bölüp, Barzani eşkıyasının 
emrinde “Kürdistan’ı” kuruncaya kadar 
can almaya devam edeceklerdir.

Bunlar Kürt de değildirler, Türk de 
değildirler.
Asla ve asla bu azınlık sapık sürüsü 
Kürt vatandaşlarımızı temsil edemez. 
Bunlar Kurtuluş Savaşımızda, 

Fransızların kucağına oturup, insan
larımızı katleden o zaman ki Ermenilerin 
çocuklarıdır.

Bu kadar açık bir gerçeği görmeyip bun
ları şımartan, başımıza tekrardan bela 
yapanlar....

Yeter artık ,bu resimlerde gözünüzü 
açmıyor mu ?....

T"riMM A~“SUYUNU BOŞA I
I İTİM H HARCAMA"

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dersim tartışmaları...
Osmanh ve Cumhuriyet döneminde 

Kürtlerini merkezi idareye karşı sürekli 
isyan ettiklerini görüyoruz.

Biraz tarih bilgisi olanlar bunları bilir.
En basidi internetinizi açın ve google’ye 

“Kürt İsyanları” yazın, size bir dosya say
fasından daha uzun isyan listesi çıkacak
tır.

Bunların ilki, 1806-1808 “Abdullah 
Paşa” isyanıdır.

Osmanh dönemindeki isyanları yazmı 
yorum, yazarsam yazı yazacak yerim kal 
mayacak.

Cumhuriyet dönemindeki isyanlar, yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru
luşundan hemen sonra başlar.

Bunların başlıcaları:
Simko İsyanı 1919-1922 -Koçgiri İsyanı 

1921
Nasturi İsyanı 1924 -Beytülşabap isyanı 

4 Eylül 1924 - Şeh Said isyanı 13 Şubat -30 
Mayıs 1925

Nehri İsyanı 1925 - Rışkoti ve Raman 
Tedip Harekatı 9-12 Ağustos 1925 - 1. 
Sason İsyanı 21 Ocak 1926 - 1. Ağrı 
Harekatı 13-20 Haziran 1926 - Hazro İsyanı 
21 Ocak 1926 - Koçuşağı İsyanı 7 Ekim-30 
Kasım 1926 - Mutki İsyanı, İkinci Ağrı 
Harekâtı, Bicar Tenkil Harekâtı, Savur
Tenkil, Harekâtı, Zeylan İsyanı bunun gibi 
onlarca ayaklanma ve bastırma, sonra 21 
Mart 1937 de Dersim isyanı..

Son isyan ise, PKK isyanıdır. (15 
Ağustos 1984)

PKK’nın dağa çıkmasındaki sorun 
nedir?

PKK bugün terörist ilan ediliyorsa, 
1937’de genç Cumhuriyete karşı baş kal 
dıran Dersimli Şeh Rıza da o günün isyan 
karı ve teröristtir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana 
gelen isyanları başlatanların tümü din 
elden gidiyor diyerek, kendi feodal 
yapıları, şehlik ve şıhlık düzeninin 
sürdürülmesi içindir.

Şehlerin ve şıhların kulluk düzeninin 
yıkılmasından, ellerindeki toprağın gide
ceğinden korkan kürt liderler, Cumhuriiyet 
rejimi içinde birlikte yaşamak iste
memişlerdir.

Cumhuriyet Devrimlerine karşı, 
padişahlığın ve halifeliğin devamını 
istemişler, merkezi düzenin yapılanmasın
dan hoşnutsuz olmuşlar..

Yeniliklere karşı çıkarak silaha sarılarak 
kentleri işgal etmişler, asker öldürmüşler..

Cumhuriyet rejimi de kendi rejimine 
başkaldıranlarakarşı gereken dersi ver
miştir.

Aynı bugün PKK’ya karşı yapılan o gün 
isyancılara karşı yapılmıştır.

1937 yılındaki Dersim ayaklanmasının 
bastırılmasını Atatürk istemiş, İnönü ve 
Celal Bayar ve Genel Kurmay Başkanı 
olarak da Fevzi Çakmak emri imzalamıştır.

Bu tarihi bir gerçektir.
Başbakan milletvekili seçimleri öncesi 

Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırmak için 
dersim olaylarını öne çıkardı. Hala bunu 
siyaset malzemesi yapıyor.

Ne ayıp. O zaman sana sormazlar mı 
askerini öldüren PKK ya karşı neden PKK 
kamplarını bombalatıyorsun diye?

Bunu soran hala çıkmıyor.

BİIm Hain» İmli Mimlisi Mi
2011-2012 eğitim 
öğretim Yılı Eğitim 
Bölgesi Danışma 
Kurulu Toplantısı, 
Kız Meslek 
Lisesi’nde yapıldı. 
Toplantıya, İlçe Milli 
Eğitim Mehmet 
Ercümen, Eğitim 
Öğretim ve Öğrenci 
İşlerinden Sorumlu 
Şube Müdürü Bur 
han İnan, 
Yatırımlardan 
Sorumlu Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Sivil Toplum 
Kuruluşları 
Yöneticileri, İl Genel 
Meclisi Üyeleri 
Temsilcisi, hayırse
ver işadamları, 
okul/kurum müdür
leri, mahalle muhtar
ları ve okul öğrenci 
temsilcileri katıldı. 
Toplantı saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in açılış 
konuşması ile 
başladı.
Ercümen konuş
masında; “2006 
yılında, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’n 
da yaptığımız Danış 
ma Kurulu Toplantı 
sında şu anda 
toplantı yaptığımız 
bu okulun hayalini 
kurmuştuk. Bu ha 
yalimiz gerçekleşti, 
çok mutluyuz. 
Dağın zirvesini 
hedeflemeyen, etek
lerine varamaz. 
Bizim paydaşlarımız 
okul denince heye
can duyuyor. 
Katılımınızdan hepi 
nize teşekkür ede 
rim. ” dedi.
Toplantıda ilçenin 
eğitim öğretim duru 
mu, öğrenci derslik 
sayıları, planlanan,

devam eden ve 
tamamlanan yatırım
lar ile sunum yapıla 
rak bilgi verildi. 
Gündem gereği 
eğitim bölgesindeki 
binaların durumu 
değerlendirildi.
İl Genel Meclis üyesi 
Ahmet Hulusi Aydın, 
1999 yılından önce 
yapılan okulların 
depremsellik durum
ları raporlarının nasıl 
olduğunu sordu.
“Bu okullarda bin
lerce çocuğumuz 
eğitim öğretim 
görüyor. Sağlam 
olmayan okullarda 
meydana gelecek 
bir yıkım facia olur.” 
dedi.
Raporların halan 
ilçeye gelmediği

beiiriiiirken, iiçe 
mizin ihtiyacı olan 
Halk Eğitim Merkezi 
yeni binasının 
Hamidiye Mahalle 
si’ndeki Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
yanındaki Belediye 
ye ait olan 2 dönüm
lük arsa üzerine 
yapılmasının uygun 
olacağı ve konuda 
çalışmaların hız
landırılması gerek
tiği vurgulandı. 
Ayrıca, Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde Bele 
diyeye ait okul alanı 
olarak belirlenen 8 
dönümlük arsa üze 
rine yeni bir ilköğre
tim okulu yapılması 
gerektiği belirlendi. 
Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık

• *•-*■-*■* \/a ■ IVIUblUA l Uhocrv 
Okulu’n u temsfffen 
toplantıya katılan 
Müdür Yardımcısı 
Yasemin Özdemir, 
Meslek Yüksek 
Okulun yeni 
kurulduğu 2005- 
2006 yıllarında 2 
program ile 
eğitime başladık
larım, bugün ise 
7 programda 
aktif eğitim 
verdiklerini, üniver
site ve sanayi kuru
luşları işbirliği pro
tokolü ile okuldan 
mezun olan öğrenci
lerin iş istihdamla 
rımn yüzde 65 
olduğunu belirtti. 
Toplantı, iyi dilek ve 
temenniler ile 
sona erdi.

Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nden 
aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN GÖÇMEN

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Rotary, 11 çocuk it ailesini MUiı't aötiirtlü
Gemlik Rotary 
Kulübü, Gemlikli 11 
çocuğu anneleri ile 
birlikte Anıtkabir ve 
TBMM ziyaretleri 
için Ankara’ya 
götürdü.
Atatürkün ölümü 
nün 73.yılı nedeniy 
ie yapılan organi 
zasyon kapsamın
da, daha önce 
Anıtkabir’i görme 
fırsatı bulamamış 
11 Gemlikli öğrenci 
anneleri ile birlikte, 
masrafları Gemlik 
Rotary Kulübü 
tarafından karşıla
narak, BursalI yaşıt
ları ile birlikte, 
Ankara’ya gitti.

Öğrenciler ve ailele Anıtkabir ve törenini de izleme
ri önce Anıtkabir 
ziyaretinde 
bulundular.

müzesini gezen 
çocuklar, askerlerin 
nöbet değişim

olanağı buldular.
Anıtkabir ziyaretinin 
ardından, TBMM

binasına geçen 
öğrenci ve anneleri, 
TBMM yetkilileri 
rehberliğinde 
meclis binasını 
gezerek bilgi aldılar. 
TBMM Genel Kurul 
Salonu’nu da gör 
me fırsatı bulan 
çocuklara burada 
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek imzalı 
TBMM ziyaret bel
gesi verildi.
Aynı gün Gemlik’e 
dönen kafiledeki 
Gemlikli çocuklar 
ve anneleri bu 
organizasyonu 
sağlayan Gemlik 
Rotary Kulübü’ne 
teşekkür ettiler.

Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Serdar Kara, kulüp 
olarak tüm çalış
maları Gemlik ve 
Gemliklilerin daha 
iyi olanaklara sahip 
olabilmesi ilkesi ile 
yürüttüklerini 
belirterek, 
“Bu yıl Gemlikli 
Güneydoğu 
gazilerimizi de 
Çanakkale bölge
sine götürerek 
onlarla birlikte 
vakit geçirmek 
istiyoruz.
Önümüzdeki aylar
da bu organizas 
yonu da planlaya
cağız” dedi.

Olgunlaşan zeytinleri gece çalan 
hırsızların çoğaldığına dikkat çekildi

Arifiye Öğretmen 
Okulu mezunları, 
geleneksel buluş
malarını bu yıl 
Gemlik Umurbey’de 
gerçekleştirdi.
1968 yılı mezunu 
öğretmenler, Öğret
menler Haftası 
nedeniyle, her yıl 
geleneksel olarak 
bir araya geldikleri 

KAŞEDE BEKLEMEK YOK Sgp
...KALİTELİ KAŞELERUYGUN ... A 1

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

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

organizasyonu, bu 
yıl Gemlikli emekli 
öğretmenler 
Mehmet Kara ve 
Ahmet Aydın’ın ev 
sahipliğinde 
Umurbey Aytepe 
Restaurantta 
gerçekleştirdiler. 
Türkiye’nin 
çeşitli illerinden 
Gemlik’e gelerek 

bir araya gelen 
68 mezunları 
hasret gidererek 
öğrencilik 
yıllarındaki anılarını 
taze lediler.
Emekli öğretmenler 
43 yıllık arkadaşlık
larını önümüzdeki 
yıllarda da birlikte 
olarak sürdürecek
lerini belirttiler.

Oğuz GÜN
Zeytinlerin olgun
laşması ile birlikte 
zeytinliklerde 
yaşanan zeytin 
hırsızlıklarının da 
arttığı açık
lanırken, üretici
lerin uyanık 
olması istendi. 
Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
her yıl zeytinlikler

den tonlarca 
zeytin çalındığına 
dikkat çekerek, 
“Zeytin hırsızları 
özellikle zeytinleri 
toplanmamış 
zeytinliklere gece 
musallat oluyorlar 
ve ağaçlardan 
zeytin çalıyorlar. 
Bu zeytinleri 
yağhanelere veya 
toptancılara 
satıyorlar. 
Toptancılar veya 
yağhane sahipleri 

bu hırsızlıkları 
engellemek için 
zeytin alımlarında 
tanımadıkları 
çiftçiler için Ziraat 
Odası'ndan bilgi 
alabilirler.
Ziraat Odası'nda 
bulunan Çiftçi 
Kayıt Sistemi'nde 
hangi çiftçinin ne 
kadar zeytinlik 
sahibi olduğu ve 
yıllık üretim 
kapasitesi bilgisi 
bulunuyor.” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



23 Kasım 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 6

Bursa nın en millili iarlıı şekilleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yıllardır 
su taşkın alanı 
olması nedeniyle 
vatandaşların kul
lanımına kapalı olan 
Dikkaldırım ve 
Odunluk Mahalleleri 
arasındaki yaklaşık 
500 bin metrekarelik 
alanı en büyük 
kent parkı olarak 
Bursa’ya kazandın 
yor. Dolgu çalış
maları tamamlanma 
aşamasına gelirken, 
10 yaş üstü ağaçlar
la donatılmaya 
başlanan parkın 
yaz aylarında kul
lanıma açılması 
planlanıyor. 
Türkiye’nin en fazla 
göçü alan kenti 
olması nedeniyle 
yapılaşmanın her 
geçen gün arttığı 
Bursa’da, halkın 
nefes alabileceği 
yeni rekreasyon 
alanları oluşturmaya 
çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, 
Dikkaldırım ve 
Odunluk bölgesine

Bursa’nın en büyük 
kent parkının 
kazandırılacağı proj
eye hız verdi. Dere 
ıslah çalışmaları son 
aşamaya gelirken, 
yeni stadyum 
inşaatından çıkan 
hafriyat, 
Hüdavendigar Kent 
Parkı’na aktarıldı. Su 
taşkın alanı olması 
nedeniyle yol 
seviyesinden yak
laşık 3 metre aşağı
da bulunan park 
alanı bu dolgularla 
yolla eşit seviyeye 
getirildi. Yoğun 
çalışmanın sürdüğü 
bölgede ana ve tali 
yollar oluşturu
lurken, diğer 
taraftan Türkiye’nin 
çeşitli illerinin 
yanında farklı ülkel

erden getirilen 10 
yaş üstü ağaçların 
dikimine de baş
landı.

“Bursa’ya nefes 
aldırmaya 
çalışıyoruz” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Genel 
Sekreter Seyfettin 
Avşar, Genel 
Sekreter
Yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa 
Altın ile birlikte pro
jeyi yerinde inceledi. 
Yapılaşma yoğun
luğunun fazla 
olduğu tüm böl
gelere park, yeşil 
alan, oyun alanı ve 
spor alanı gibi 
tesisler kazandır
maya çalıştıklarını 

dile getiren Başkan 
Altepe, “Bursa’ya 
nefes aldıracak alan
lar üretiyoruz. Tüm 
semtlerimizi yeşille 
buluşturmayı hede
fliyoruz. İstiyoruz ki 
halkımız bu tür 
sosyal donatı alan
larına kendi mahal
lelerinde yürüme 
mesafede ulaşa
bilsin. Buraya 
yapacağımız kent 
parkı, mevcut 
kültürparktan 
yaklaşık 70 bin 
metrekare daha 
büyük bir alana 
sahip. Hem 
Osmangazi 
hem de Nilüfer 
ilçelerine ayrı bir 
vizyon katacak 
parkımızı yaz 
aylarında kullanıma 
açmayı hedefliyoruz. 
Parka 10 yaş üstü 
ağaçlar dikiyoruz. 
Yani yaz aylannda 
burayı açtığımızda 
sanki yıllardır kul
lanılan bir park 
görüntüsü olacak” 
dedi.

BiirsaliKadinveCocuMar 
Kadına Yönelilı Siılılete Hayır 

lemelı İçin fc Pilli
Bursa Valiliği 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Kadının 
Statüsü Birimi 
üyesi bir grup 
kadın da Atatürk 
Stadı'ndaki 
Bursaspor- 
Samsunspor maçını 
kadın ve çocuk 
tribününden izledi. 
Stada girişte açıkla
ma yapan Bursa 
Valiliği Kadının 
Statüsü Birimi İl 
Koordinatörü 
Emine Yıldız: 
"25 Kasım 
"Uluslararası 
Kadına Yönelik 
Şiddete Hayır 
Günü" kapsamında, 
Bursa’da "Aile 
İçi Şiddetin 
Önlenmesi İl 
Koordinasyon 
Kurulu üyeleri, 
kadir sivil

toplum kuruluş 
üyeleri, Nilüfer 
Belediyesi 
işbirliğinde 
bugün burada 
kadınlarla birlikte 
çocuklarımızla 
birlikte hep 
beraber 
kadına ypnelik 
şiddete hayır 
demek için bura
dayız. Kadına 
yönelik şiddet 
suçtur. Şiddetin 
yer almadığı sevgi 
dolu bir dünya 
dileğiyle maçı 
izlemeye geldik." 
dedi.
Yıldız, kadına 
yönelik şiddete 
erkeklerin ilgisini 
çekmek için maça 
geldiklerini vurgula
yarak basın 
gösterdiği ilgiye 
teşekkür etti.

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE RROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
D BLOKTAKİ 

ÇAY OCAĞI KİRALIK VEYA 

DEVREN SATILIKTIR

5131151 - 513 3515

İnternette 
filtre dönemi 
haşladı!
Internet kul
lanıcıları, bugünden 
itibaren güvenli 
internet hizmetini 
isteğe bağlı ve 
ücretsiz olarak kul
lanabilecek. Güvenli 
internet uygulaması 
ile ilgili 22 
Ağustosta başlayan 
üç aylık test döne
mi sona erdi. Inter
net kullanıcıları, 
artık güvenli inter
net hizmetini 
isteğe bağlı ve 
ücretsiz olarak 
kullanabilecek.
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
(BTK), Güvenli 
internet hizmetinin, 
çocukların ve genç
lerin internet 
üzerindeki bilgi 
kirliliğinden ve 
zararlı içeriklerden 
korunmaları 
amacıyla geliştirdiği 
bir proje olarak 
ortaya çıktı.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BİR ŞAİR, BİR ŞİİR

Günlük yaşamda 
sorunlar bazen bizi 
öylesine bunaltır, 
öylesine bıktırır ki 
şaşkınlıktan ne 
yapacağımızı bile
mez hale geliriz. 
Konuşuruz, 
tartışırız; ama 
nedense yine de 
düşündüklerimizi 
yeterince anlata
mayız. O zaman ya 
güzel bir söz, bir 
öykü ya da bir 

fıkra devreye girer. 
Bu da mı yeterli 
olmadı, o zaman 
bir şair 
yardımımıza koşar.

Şairler, ne 
yetenekli insanlar! 
Milyonların yapa
madığını, anlata
madığını birkaç 
sözcükle ortaya 
döküverirler.
İsteyen istediği 
dersi çıkarsın der

ler. Kimseyi de 
zorlamazlar ders 
çıkarmaya.

Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, soyadına 
ne kadar yakışmış 
bir ozan. Üretmiş 
ölünceye dek, yıl
mamış yazmaktan. 
Yaşı ilerlemiş 
olmasına karşın 
halkının sesi 
olmaya devam 
etmiş hayata göz

lerini kapayıncaya 
dek. Hep ezilenden 
yana olmuş, hiç 
destek vermemiş 
haksız olan 
güçlüye. Şu ölüm
lü dünyada kims
eye eğilmemiş, 
yalakalık yap
mamış, doğru 
bildiklerini çekin
meden dil
lendirmiş. Siyasi 
iktidarlara hep ters 
düşmüş, beklentisi 
olmadığı için hiç 
umursamamış, 
hiçe saymış onları. 
Gerçek bir ozan 
kimliğini onurluca 
taşımış gelecek 
kuşaklara.

Sanki bu günleri 
yıllar öncesinden 
görmüş, sezmiş ve' 

ozan duyarlığı ile 
dile getirmiş O 
büyük şair.

“DIŞARDAN 
GAZEL”

“Siz Ali bey, Veli 
beyefendi busunuz 
Gelecekler 

önünde 
suçlusunuz

Yöneteceksiniz 
de ulaşacak ha 

Çağdaş uygarlığa 
ulusumuz

Ön karanlık, art 
karanlık,

Sağ karanlık , sol 
karanlık

Kara toprak içine 
mi gömülüyoruz?

Bir ülke yarısı

çırılçıplak 
Yarısının yediği 

ekmek tuz

Uyur itleri, inek
leri, ayıları

Bütün aydınları 
uykusuz

Ne olmuş, ne 
yapmışlar bize

Nasıl bağlanmış 
elimiz, kolumuz

Böyle giderse 
biline hep, 

Mustafa Kemal’le 
bile yokuz”

Sizler ne 
anladınız bu şiir 
den, nasıl bir ders 
çıkardınız? Bir şey 
anlamadınız mı? O 
zaman düşünmeye 
devam ediniz!

Çalışma onamlarında cep teletonlarına yasalı neliyor
Şirketler telefonla 
dikkat dağıtan 
çalışanların 
sözleşmesini iptal 
edebilecek.
Amerika ve 
Almanya'da olduğu 
gibi Türkiye'de de 
özel şirketler cep 
telefonu kullanımını 
sınırlamaya başladı. 
Cep telefonu melodi
leri ve mesaj ses
lerinin çalışanları 
rahatsız etmesi, 
oyun, fotoğraf, 
kamera gibi eğlence 
özelliklerinin 
verimliliği düşürmesi

nedeniyle bazı 
şirketler cep 
telefonu yasağı 
getirmeye başladı. 
Şirketler, özel tele
fon görüşmeleri 
nedeniyle gürültü 
ve dikkat dağınıklığı
na neden olanların iş 
sözleşmelerini iptal 
edebilecek.

'SİNİR BOZUYOR' 
Askeri alanlar ve 
okullardan sonra 
özel şirketler de 
cep telefonlarına 
sınırlama getiriyor. 
Bu tablo iş ilanlarına

da yansımaya 
başladı. 
Bazı şirketlerin

uyulması gereken 
ilkeler listesine, 
"İşyerinde cep tele

fonu kullanılamaz" 
kuralı da girdi. 
İşyerlerinde cep 
telefonu kullanımını 
yasaklamak isteyen 
firmalar bunun yasal 
dayanakları konu 
sunda Sosyal 
Güvenlik Kurumu'n 
dan (SGK) bilgi iste
di.
Şirketler, "Yasak 
lama hakkımız var 
mı? diye sordu.
SGK, cep telefonu 
kullanımını "yasakla
ma" hakkı bulun
duğunu belirterek 
"Mesai saatleri 

içinde, işyeri ve iş 
düzenini bozucu 
nitelikte özel cep 
telefonu görüşme 
lerinin yasaklanması 
işverenin yönetim 
hakkı kapsamında 
değerlendirilebilir" 
görüşüne vardı.
Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi de, bu 
kapsamda açılan 
bir davada işveren
lerin iş saatlerinde 
çalışanların özel 
cep telefonu 
görüşmelerini 
yasaklayabileceği 
hükmüne vardı.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişİk model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR

TAKVİM VE EŞ
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'En Uzun Resim' sergilenme ye haşlandı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) ve TÜBİTAK 
işbirliği ile gerçek
leştirilen 'Uludağ 
Milli Parkı, Bursa ve 
Çevresinde Ekoloji 
Temelli Doğa Eğitimi* 
projesi kapsamında 
çizilen 80 metre 
uzunluğundaki 
resim, sergilen 
meye başlandı. 
Proje kapsamında 
10 gün boyunca 
verilen eğitimlere 30 
doğasever katıldı. 
Kraft kağıt üzerine, 
suluboya, pastel ve 
yağlıboya ile serbest 
şekilde çalışılan 
resmin uzunluğu 80 
metreye ulaştı. 
Resim, Uludağ 
Üniversitesi Prof. Dr. 
Mete Cengiz 
Salonu'nda düzenle
nen törenle sergilen

meye başlandı. 
Serginin açılışına, 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Proje 
Yürütücüsü 
Prof. Dr. Hikmet 
Sami Yıldırımhan, 
Proje Çalışma 
Koordinatörü 
Mehmet Kovacıoğlu, 
öğretim görelileri, 
Nilüfer Belediyesi 
yetkilileri ve öğren
ciler katıldı. Açılış 
konuşmasını yapan 
Proje Yürütücüsü 
Prof. Dr. Hikmet 
Sami Yıldırımhan, 
projeyle katılım
cıların ekolojik 
temelli çevre bilinci
ni ve duyarlılığını 
yükseltmeyi 
amaçladıklarını 
belirterek, katılım
cıların bu yolla 
kazanacakları dene

II ||

yimleri öğrenci ve 
çevrelerindeki tüm 
insanlara yay
malarını hedefledik
lerini söyledi.
Program sonucunda 
katılımcıları, 
yaşadığı ortamın 
farkında olan, daha 
çok sorumluluk 
duyan, bilgili ve 

m
deneyimli hale 
getirdiklerini 
kaydeden Prof. 
Dr. Yıldırımhan, 
"Eğitim kapsamında 
Türkiye'nin farklı 
illerinden seçilerek 
gelen 30 katılımcı
dan oluşan bir 
mozaikle birlikte '80 
metre uzunluğunda 

tek resim' çalışması 
yaptık. Bu çalışmada 
doğa eğitiminde ver
ilen bilgilerin Kraft 
kağıt üzerinde 
katılımcılarımız 
tarafından her türlü 
boya kullanılarak 
resmedildi" dedi.
Proje Çalışma 
Koordinatörü 
Mehmet Kovacıoğlu 
ise projenin Küçük 
Tırtıllar hikayesi ile 
doğduğunu ifade 
ederek, dünyanın 
en uzun resim 
çalışmasını 800 
metreye çıkartmak 
için okullardan 
destek istedi. 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek de 
"Bu sergide doğa 
gönüllülerinin 
yaptığı çalışmayı 
seyredeceğiz.

O sevgiyi beynimize 
iletmeliyiz. Bu 
etkinliğe emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum. Dünya 
bizden öncekilerin 
değildi, bizim de 
olmayacak.
Dünyayı bizden 
sonra gelenlere 
en güzel şekilde 
emanet etmeliyiz" 
diye konuştu.
Açılış konuş
malarının ardından 
kesilen kurdele 
ile ziyaretçilere 
açılan sergi 21 
Kasım-12 Aralık 
tarihleri arasında 
gezilebilecek.
Sergi boyunca 
masalara koyulacak 
olan boya ve Kraft 
kağıtlara isteyen 
ziyaretçiler resim 
yapabilecek

Erdoğan bedelli askerliğin detayını açıkladı
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan AK 
Parti haftalık olağan 
grup toplantısında 
konuştu, bedelli 
askerliğin şartlarını 
açıkladı.
Erdoğan uzun 
zamandır beklenen 
Bedelli Askerlik 
Yasa Tasarısı’m 
bugün TBMM’ye tes
lim ettiklerini 
belirterek bedelli 
askerliğin koşullarını 
açıkladı. Erdoğan 
bedelli askerlikte 
yaş sınırının 30, 
bedelin ise 30 bin TL 
olduğunu belirtirken, 
bedelli askerlik 
hakkı kazananların 
21 günlük temel 
eğitimi de almaya
caklarını söyledi. 
Bedelli askerlikten 
elde edilen gelirin 
ise Erdoğan şehit 
ailelerine aktarıla
cağını sözlerine 
ekledi.
Erdoğan, Bedelli 
Askerlikle ilgili 
ayrıntıları partisinin 
Grup toplantısında 
açıkladı. Bedelli 
askerliğin 9 yıl 
boyunca gündem
lerinde olduğunu, bu 
konuda şartların 
oluşmasını, özelikle 
de terörle 
mücadelede zafiyete 

yol açacak bir duru
mun oluşmamasını 
dikkatle gözledikleri
ni belirten Erdoğan 
şunları söyledi: 
“Bunun ilgili kuram
larla istişaresini yap
tık. Sürekli olarak 
Genelkurmay 
Başkanlarımız ile 
değerlendirmesini 
yaptık. Asker 
sayımızı asker 
potansiyelimi 
dikkate aldık. Bu 
tasarıyı hazırla
mamız uzun bir ön 
çalışmanın netice
sidir. Bakaya 
sayısındaki artış 
buna ek olarak yap
tırdığımız anketler 
kamuoyu yokla
maları, ilgili kuram
larla yaptığımız 
istişareler bedelli 
için uygun ortamın 
oluştuğunu göster
miştir. Bildiğiniz gibi 
Anayasamızın 72. 
maddesi vatan 
hizmetinin her vatan
daşın hakkı ve ödevi 
olduğunu belirtiyor. 
İlgili kanunlara ise 
bu hizmetin bedelli 
veya dövizle askerlik 
şeklinde yapılabile
ceği düzenlenmiş 
durumda. Bedeli 
askerlik uygulaması 
daha önce 3 kez 
1987, 92 ve 99 yıl-

larında çıkarılan 
kanunlarla mümkün 
hale gelmişti. 87 ve 
92 yılarında çıkarılan 
bedelli askerlik 
yasalarında amaç 
büyük miktarlara 
ulaşan saklı, bakaya 
ve yoklama kaçağı 
birikimini engellen- 
mesiydi. 1999 yılında 
çıkarılan bedelli 
askerlik Marmara 
depreminin zararının 
giderilmesini sağla
mak için 
çıkarılmıştır.
Biz ise bedelli asker
lik uygulaması ile iki 
önemli hedef 
gözetiyoruz. 
Bunların hiçbiri 
değil. Bizim ki 
sadece bakaya 
kalanların sayısının 
ciddi oranlarda art
tığını görüyoruz ve 

bedelli askerlik 
yoluyla bu birikimin 
azalmasını hedefliy
oruz. İkincisi ise 
bedelli askerlik 
kanunuyla çok . .. 
önemli sosyal bazi: 
hizmetleri ve destek 
leri gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz.” T 

-30 YAŞ 30 BİN TL 
Erdoğan bedelli 
askerlik ve dövizle 
askerlik konusunda 
yaş sınırı ve bedele 
ilişkin açıklamaları 
konuşmasının 
sonuna sakladı. 
Salondakilerin heye
canlı bekleyişleri 
dikkatinden kaç
mayan Erdoğan’ın 
önce dövizle asker
lik konusundaki eski 
şartları hatırlatması 
gülüşmelere neden 

oldu. Erdoğan 
dövizle askerlik ve 
bedelli askerlik 
tasarısının içeriğine 
ilişkin şu bilgileri 
verdi:
“Oturma ve çalışma 
iznine sahip olarak 
işçi ve işveren 
sıfatıyla veya bir 
meslek ya da sanatı 
icra eden, toplam en 
az 3 yıl süreyle fiilen 
yabancı ülkelerde 
bulunanlar 38 yaşını 
tamamladıkları yılın 
sonuna kadar 
başvurdukları tak
tirde 5 binl12 Euro 
karşılığıdövizle 
a s ke r I i k h iz m et i n i 
yerimegetiriyorlardı. 
AyM^kilde 38 yaşı- 
naâynikadar 
başvurmayanlar ise 
7 bin 668 Euro 
karşılığı bu hizmeti 
yapıyorlar. Dövizle 
askerlik hakkında 
yaralananlar 21 gün 
de temel askerlik 
eğitim alıyorlardı. 
Hazırladığımız Yeni 
tasarı ile dövizli 
askerlik hakkı 
kazananlar için 38 
yaş sınırı 
gözetilmeksizin 10 
bin Euro bedel ile 
askerlik görevcini ifa 
etme hakkı getiriy
oruz. Ayrıca bu 
hakkı elde edenlerin 

21 gün olarak aldık
ları temel eğitimi de 
tamamen kaldırıy
oruz. Yani dövizli 
askerlik hakkına 
sahip olanlar sadece 
10 bin Euro ödemek 
suretiyle bu yüküm
lülüğü yerine getir
miş olacaklar. 
Bedelli askerliğe ne 
sebeple olursa olsun 
fiili askerlik hizme
tine başlamamış 30 
yaşından gün almış 
olanlar bu kanun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 
bedelli askerliğe 
hak kazanacaklar. 
Kanun Resmi 
Gazete’de yayın
landığı gün 30 
yaşından gün 
almış olanlar 
6 ay içinde 30 
bin Türk Lirası 
parayı defaten 
ödeyebilecekleri 
gibi yarısını başvuru 
sırasında diğer 
yarısını ise 
başvuru tarihinden 
itibaren 6 ay 
içinde ödeyerek 
askerlik hizmetini 
yapmış sayılacaklar. 
Bu hakkı 
kazananlar da temel 
askerlik eğitimi 
almayacaklar. Yani 
21 gün temel eğitime 
katılmayacaklar.”

z www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özel sektörün kredi borcu arttı
Özel sektörün yurt 
dışından sağladığı 
uzun vadeli kredi 
borcu. Eylül ayı 
sonu itibariyle 123 
milyar 502 milyon 
139 bin 353 Dolar 
oldu.
Merkez Bankasının 
"Özel Sektörün Yurt 
Dışından Sağladığı 
Kredi Borcu" ista
tistiklerine göre, 
Eylül sonu 
itibariyle özel sek- 

1 torun yurt dışından 
sağladığı uzun 

. vadeli kredi borcu, 
2010 yıl sonuna 
gore 6,8 milyar 

J Dolar arttı, bir

TUH ııüzde tö doğal gaz büzde 90 arttı'
MHP Konya 
Milletvekili Mustafa 
Kalaycı TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nunda, Enerji 
Bakanlığı bütçesi 
görüşmelerinde 
doğal gaz fiyatları
na gelen zammı 
eleştirdi gerekçesi
ni sordu.
MHP Konya Millet 
vekili Mustafa 
Kalaycı, elektrik ve 
doğalgaza 2007'den 
beri yaklaşık yüzde 
90 zam yapılırken, 
aynı dönemde 
TÜFE'deki artışın 
yüzde 40 olduğunu 
söyledi.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nunda, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşlarının 
bütçeleri görüşü 
lüyor. Bütçe 
üzerindeki konuş

önceki ay sonuna Dolar azaldı, 
göre ise 2,8 milyar Borçluya göre

masında Kalaycı, 
elektrik ve doğal
gaza yapılan zam
ları gündeme getir
di. Elektrik ve doğal 
gaza 2007 yılından 
bugüne kadar 
yapılan zamların 
yüzde 90'lar civarın 
da olduğunu ifade 
eden Kalaycı, aynı 
dönemde 
TÜFE'deki artışın 
ise yaklaşık yüzde 
40 olarak gerçek
leştiğini bildirdi. 
Kalaycı, "Bu kadar 
yüksek zammın 
nedeni nedir?" diye 
sordu. Kalaycı, 
"Adeta bir soygun 
düzeni. Sayaç 
okuma bedeli, KDV, 
TRT payı, kayıp 
kaçak bedeli... Her 
şeyi vatandaşa 
yükledik. Aynı 
apartmanda farklı 
dairelerden farklı 
elektrik ücretleri

alınıyor" dedi. 
Kalaycı, dağıtım 
şirketlerine, kayıp 
kaçak bedelleri 
vatandaşa ödettiril
erek "kıyak geçil 
diğini" iddia etti. 
MHP'li Kalaycı, 
doğalgazda "al ya 
da öde" uygula
masının yanlış 
olduğunu kayded
erek, 2009-2010- 
2011 yıllarında "al 
ya da öde" kap
samında ödenen 
tutarın ne kadar 
olduğunu sordu. 
"Borla ilgili ürünler 
yaygınlaştırılsın" 
CHP Balıkesir 
Milletvekili Haluk 
Ahmet Gümüş, 
Türkiye'nin, 
dünyanın yüzde 90 
rezervine sahip 
olduğu bor madeni
ni iyi kullanması 
gerektiğini söyledi. 
Borla ilgili ürün

dağılım ince
lendiğinde, söz 
konusu borcun 
yaklaşık 40,5 
milyar doları 
finansal, 83 
milyar doları da 
finansal olmayan 
kuruluşlar tarafın
dan alındı.
Alacaklıya göre 
dağılım ince
lendiğinde ise 
123,5 milyar dolar
lık borcun 
11,5 milyar doları 
resmi alacaklılar, 
108,6 milyar 
dolarını da özel 
alacaklılar 
oluşturdu 

lerin yaygınlaştırıl
ması, 
çeşitlendirilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Gümüş, "Bor 
ham olarak satılma
malı, işlenmesi 
gerekmektedir" 
dedi. Gümüş, 
borun insan sağlığı 
açısından tehlikeli 
olmadığını söyledi. 
"Borun üzerinde 
dünyaya gelen bir 
milletvekiliyim" 
diyen Gümüş, 
Balıkesir'in Bigadiç 
Ovası'nda bor 
madenleri olduğu 
nu kaydetti. Gü 
müş, "Ovanın üze 
rinde kocaman bor 
dağı var. Bor made 
ninin çıktığı yerdeki 
köylerde üretim bit
miş gibi. Bunun 
nedeni de bor tozla 
rı. Bigadiç Ovası 
ileride kaybedilmek 
üzeredir" dedi

Rekabet Kurulu, 
2 Kasım 2011 
tarihli toplantısın
da bankacılık 
hizmetleri 
pazarında faaliyet 
gösteren 12 banka 
hakkında rekabet 
soruşturması açıl
masına karar verdi. 
Rekabet Kurulu, 
2 Kasım 2011 tarih
li toplantısında 
bankacılık hizmet
leri pazarında 
faaliyet gösteren 
12 banka hakkında 
rekabet soruştur
ması açılmasına 
karar verdi. 
Kurumun resmi 
web sayfasında 
yayımlanan duyu
ruya göre, 
Kurulun, 2 Kasım 
2011 tarihli toplan
tısında bankacılık 
hizmetleri pazarın
da faaliyet 
gösteren Akbank 
T.A.Ş., Finans 
Bank A.Ş., Hsbc 
Bank A.Ş., Ing 
Bank A.Ş., Türk 
Ekonomi Bankası 
A.Ş., Türkiye 
Garanti Bankası

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
23 Kasım 2011 Çarşamba 

SEDA ECZANESİ

A.Ş., Türkiye Halk 
Bankası A.Ş., 
Türkiye İş Bankası 
A.Ş., Türkiye 
Vakıflar Bankası 
T.A.O, Yapı ve 
Kredi Bankası A.Ş. 
ve Ziraat Bankası 
A.Ş. ile Garanti 
Ödeme Sistemleri 
A.Ş. ile Garanti 
Konut Finansmanı 
Danışmanlık 
A.Ş. unvanlı 
teşebbüsler 
hakkında 
soruşturma açıl
masına karar 
verildi.
Soruşturma, 
söz konusu teşeb
büslerin 4054 
sayılı Rekabetin 
Korunması 
Hakkında Kanunun 
rekabeti kısıtlayıcı 
anlaşmalar, 
uyumlu eylemler 
ve teşebbüs birliği 
kararlarına ilişkin 
4. maddesinde 
yasaklanmış olan 
davranışları 
gerçekleştirip 
gerçekleştirmedik
lerinin tespiti ama 
cıyla yürütülecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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. 51â 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 941

1
VAPUR - FERİDOT

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

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

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

R DAĞITICILAR

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

I i 

■ l

| ।

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. S14 80 88

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Patrol 1O
MAR-PET si 3 30 33
Tuncay Otogaz s*13 16 as
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK*İN İLK GOHlOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4122 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

UİIIİHIIİIİİİ
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK

EFSANESİ
ŞAFAK VAKTİ 

11:00-12:30-14:00- 
15:15-16:30-17:45- 
19:00-20:15-21:15..,

ANADOLU 
KARTALLARI: 11:30- 
14:00-16:30-19:00- 

21:15..

Rezervasyon 
(Tel: 513 53 21)
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Umıırlıej Kültür ire Sanal 
Derıeii’ıle Kaskan teğismedi

Bursa’da 4 fuar ttimen

Umurbey Kültür 
Sanat ve Turzim 
Derneği'nde mevcut 
başkan Hüseyin 
Yurt, güven tazeledi. 
Umurbey Kültür 
Sanat ve Turizm 
Derneği 2. olağan 
genel kurul toplan
tısı yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan derneğin 
Sanat Evi Kafe 
lokalinde yapılan 
seçimle yönetim ve 

denetim kadroları 
belirlendi.
Mevcut başkan 
Hüseyin Yurt, yöne
tim kurulu ve tüm 
üyelerin oyları ile 
3 yıl daha yönetim 
kurulu başkanlığına 
seçildi. Tüm 
üyelerin büyük ilgi 
gösterdiği genel 
kurulda, başkan 
yardımcılığına da 
Dilek Karabulut 
getirilirken, Burhan

Atçı sayman olarak 
görevlendirildi. 
Ahmet Soydan ve 
Ali Koksal yönetim 
kurulu üyesi 
olurken, Gürcan 
Kenar ve Tuğran 
Selçuk yönetim 
kurulu yedek 
listesine alındı. 
Dernek denetim 
kurulu ise Veysel 
Kabataş ve 
Ali Rıza Uludağ'dan 
oluşacak.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A."Bursa 
Metal İşleme 
Teknolojileri", 
"Bursa Sac İşleme 
Teknolojileri", 
"Bursa 2.Hırdavat 
ve İş Güvenliği" ve 
"ELECO 2011" fuar
ları, 1-4 Aralık tarih
leri arasında açıla
cak.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş tarafın
dan düzenlenen 
"Bursa Metal İşleme 
Teknolojileri”, 
"Bursa Sac İşleme 
Teknolojileri", 
"Bursa 2. Hırdavat 
ve İş Güvenliği" ve 
"ELECO 2011" 
fuarları, 1-4 Aralık 
tarihleri arasında 
açılacak.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, yazılı 
açıklamasında, 
"10. Metal İşleme 
Makineleri, Kaynak, 
Kesme, Delme 
Teknolojileri, El 
Aletleri, Pnömatik 
ve Hidrolik Fuarı 
(Bursa Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı)", 
"9. Elektrik,

Elektronik, 
Otomasyon, 
Aydınlatma ve 
İletişim Fuarı ve 
Sempozyumu 
(ELECO 2011)", 
"Bursa 2. Hırdavat 
ve İş Güvenliği 
Fuarı" ve "3. Sac, 
Boru, Profil İşleme 
Teknolojileri ve Yan 
Sanayileri Fuarı 
(Bursa Sac İşleme 
Teknolojileri 
Fuan"nın, kentin 
üretimine, üretim 
gücüne güç kata
cağını, istihdam 
artışında önemli rol 
üstleneceğini, yeni 
yatırımları teşvik 
edeceğini, teknolo
jinin takip edilme
sine imkan sağlaya
cağını ve önemli bir 
platform olacağını 
kaydetti. 
Fuarların son 
dönemlerde hem 
ülkenin hem de 
kentin gündeminde 
olan "yerli otomo
tiv" üretimine katkı 
sağlayacağını vur
gulayan Ersözlü, 
"Yüksek katma 
değerli ürünlerin 
tanıtılmasında 
büyük bir paya

sahip olacak olan 
fuarlarımızda sana 
yiterin üretimde kul
landıkları makineler, 
malzemeler, 
donanımlar ve 
teknolojik gelişmel
er topluca sunula
caktır. Fuarlarımızın 
üretim ve ihracata 
kazandıracağı artılar 
da elbette şehrim
izde yeni istihdam 
kapıları yaratacak
tır" dedi.
Ersözlü, sanayiye 
yönelik ihtisas fuar
larıyla eş zamanlı 
olarak bu yıl 
Türkiye'de ilk kez 
Uluslararası Patent 
Birliğinin (UPB) 
organizasyonunda, 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş ve 
Bursa Sanayicileri 
ve İş Adamları 
Derneği (BUSİAD) 
işbirliğinde, Bursa 
Valiliği desteğinde 
düzenlenecek 
"Fikirler, Buluşlar, 
Yeni Ürünler Günleri 
Fuarı'nın (İcatlar 
2011), zevkli ve 
görsel anlamda 
doyurucu bir etkin
liğe sahne olacağını 
bildirdi.
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249 49 71

064540
3732073

544 M 55 
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Bnrsa'ıla haba-kızı 
öldiiren zanlıyakalanılı 
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 
eşi ile ilişkisi olduğu iddia 
edilen gencin evini basarak 2 
kişiyi öldüren zanlı yakalandı. 
__________ Haberi sayfa 3’de.

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi alımları sürdürüyor

Marmarabirlik 127 lon zeytin aldı
Marmarabirlik Genel Merke 
zi’nin avans fiyatlarıyla zey 
tin alımlarını başlatması 
üzerine, 72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifinde de 
atımlar başladı. Koopera 
tifin bugüne kadar 127 ton 
zeytin aldığı öğrenildi. 
Narh, Fıstıklı, Kapaklı, Meçi 
diye köyleri dışında tüm 
birimlerde ahmlar devam 
ediyor. Üründe yüzde 50 
değer kaybı olduğu samlı 
yor. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmenler için..

Bugün 24 Kasım..
12 Eylül yönetimi, 1981 yılında, Başöğ 

retmen Atatürk’ün, Ulus Okullarının açılı 
şında, kendisine Başöğretmenlik ünvanı 
nın verildiği 24 Kasım gününü, Öğret
menler Günü ilan etti....

30 yıldır, her yıl 24 Kasım’ı Öğretmenler 
Günü olarak kutluyoruz.
Bugün yine, klasik devlet törenleriyle 

Öğretmenler Günü kutlanacak.
Öğretmenlerin bu törenlerden hoşnut 

kalacağını hiç sanmıyorum.
Ama, bir öğrencisinin O’na vereceği bir 

gülün, O’nu sevindireceğine biliyorum.
Devamı sayfa 4’de

Denremzedelere 
Isyam Eşyandır'' 

kampanyası haşlatıldı

Kaymakam Bilal Çelik, dün yaptığı toplantıda 
Van depremin den ilçemize gelen ve 
Karacaali Gençlik Kampinda barındırılan 
kişilerinin sayısının 10Ö’ü bulduğunu, 30 
ailenin de Gemlik’teki yakınlarının yanında 
kaldığını söyledi. Kaymakam Çelik, gelenlerin 
sayısının her gün arttığına dikkat çekerek, 
“Eşyam Eşyandır” yardım kampanyası 
başlattıklarını duyurdu. Haberi sayfa 5’de

Oğretmenieı M Maw
Atatürk’e başöğret
men sıfatının veril 
diği gün olan 24 
Kasım 1928 tari
hinin Öğretmenler 
Günü kabul 
edilmesinden 
sonra, bugün 
Öğretmenler Günü 
kutlanacak.
30. kez kutlanacak 
olan Öğretmenler 
Günü, bugün saat 
08.45’de Atatürk 
Anıtı önünde 
yapılacak olan 
törenle başlayacak. 
Haberi sayfa 4’de

Mİ

Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) 
gelirlerinin yüzde 
25’i tiryakiden 
tahsil edildi.
2011 yılının 10 
ayında tahsil 
edilen 52 milyar
626.5 milyon 
TL’lik ÖTVgelir
lerinin 13 milyar 
91 milyon TL’lik 
bölümünü tütün 
mamullerinden 
alınan ÖTV oluş
turdu. Sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Öğretmen...
Öğretmenlik kutsal meslektir.
Peygamber mesleği.
Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) 

başta olmak üzere tüm peygamberler 
insanoğlunu aydınlatmak, iyiye, 
güzele, doğruya yöneltmek için uğraş 
vermişlerdir.

Öğretmen de aynı doğrultuda 
insanoğluna hizmet verir.

Hiçbir karşılık beklemeden, insanın 
canından sonra en değerli varlığı olan 
bilgiyi yalnız öğretmen verir. Karşılık 
beklemeden verilene iyilik denir.

İyilik, iyilerin özelliğidir.
Öğretmen iyilerin başında gelen 

kişidir.
Hep almadan verir öğretmen.. 

Boğaz tokluğuna yarı aç, yarı tok.
Yurdun en ücra köşelerinde görev 

yapar.
O öğretir, o belletir, o eğitir.
Küpünü doldurmadan, küpündekini 

son katresine kadar verir.
Hep insan için tüketir nefesini.
Yetiştirip adam ettikleri O’na hep 

tepeden bakar olur, derdine derman 
olmaz; adeta açlıkla terbiye etmeye 
çalışır, kendisinde anasından, 
babasından çok emeği olan 
öğretmene.

Tabii kıskançlığından. Öğretmen de 
olan özelliklere sahip olamamanın ezik 
liği iledir olumsuz davranışları.

Okullarından mezun eder, görev 
vermez.

Oysa onbirlerce öğretmene yurdun 
ihtiyacı vardır.

Devleti ele geçirmiş, makam mevki 
sahibi olmuşlar ya... Bir başkasının 
yetişip bulunduğu yere gelmesini iste
mezler.

Cahil, cühelaya hükmetsinler, ister
ler.

Koyunları çobansız, tarlaları, 
marabasız, ırgatsız kalmasındır 
amaçları.

Öğretmen çıkarcıların, hampacıların 
çanına ot tıkayan adamdır.

Toplumda, mesleği küçültmek için 
şöyle derler: “Canım, üniversite 
sınavında başarısız olursa evladınız 
öğretmen olur, üzülmeyin”

Yani öğretmenliği mesleklerin en alt 
tabakasına layık görürler, tanımlarlar.

Oysa, onlar insana değer veren, 
verdikleri bilgi ile iş, güç sahibi yapan 
o kutsal görevin sahibi öğretmendir.

Öğretmen eli öpülesi kişidir.
Öldükten sonra ve yaşarken de iyi

liklerle anılan, anılacak kişidir.
Çünkü, toplum önderidir.
Fedakardır, cefakardır.
Vatan severdir.
Bizler de en çok hakkı olan, emeği 

geçen seçkin insandır.
Tüm öğretmenlere selamlar, 

saygılar.
Öğretmenler gününüz mutlu ve 

kutlu olsun.

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi alımları sürdürüyor

MırtM 121 un aııliıı alili
Narlı, Fıstıklı, Kapaklı, Mecidiye köyleri dışında tüm birimlerde alım- 
lar devam ediyor. Üründe yüzde 50 değer kaybı olduğu sanılıyor
Kadri GÜLER

Marmarabirlik Genel 
Merkezi’nin avans 
fiyatlarıyla zeytin 
alımlarını başlatması 
üzerine, 72 Nolu 
Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi’nde de 
ahmlar başladı. 
Kooperatifin bugüne 
kadar 127 ton zeytin 
aldığı öğrenildi. 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Bu yıl 
rekoltenin yüksek 
olmasına karşın, 
ürünün tam olarak 
kararmaması 
hasadı geciktiriyor.” 
dedi.
Bugüne kadar 127 
ton zeytin aldıklarını 
söyleyen Peker, Narh, 
Fıstıklı, Kapaklı ve 
Mecidiye köyleri 
dışında Kooperatife 
bağlı tüm birimlerde 
ahmların devam 
ettiğini belirterek 
şunları söyledi:

“Bu köyler de de 
ahmlara birkaç gün 
içinde başlanacak. 
Kooperatifimize 
gelen zeytinler 
bizim istediğimiz 
gibi kıvırcık.
Ancak, görülen o ki 
üründe büyük kayıp 
var. Bu kaybın 
havalar düzelmezse 
yüzde 50 dolayların
da olabileceğini 
sanıyoruz. Katırlı 
Köyü ürünlerini 
kendisi merkeze 
getiriyor. Diğer 
köylerde alım 
görevlilerimiz 
çalışıyorlar.”

W Ml Mil İIM Iftl
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
Karsak Deresi’nin 
denizle buluştuğu 
bölgede yürütülen 
temizlik çalışma 
sının tamamlan
masından sonra, 
şimdi de iç kısımlar
da dere temizliği 
yapılıyor.
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bir firmaya 
temizlettirilen 
Karsak Deresi’nin 
içindeki kum ve 
çamurlar alındıktan 
sonra kenarlarında 
biriken otlarda 
vinç tarafından 
temizleniyor. Bir haftadır 

sürdürülen çalış
malarla, temizlik işi 
özdilek Alışveriş

Mağazası yakınları
na kadar geldi.
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Bursa'da baba hızı öldüren zanlı «akalandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, eşi ile 
ilişkisi olduğu iddia 
edilen gencin evini 
basarak 2 kişiyi 
öldüren zanlı yaka
landı. Katil zanlısı, 
"Yuvamı yıktılar. 
Önüme kim çıksa 
öldürecektim" dedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, eşi yurt dışın
da çalışan ve bir 
müddet İnegöl'de 
ikamet ettikten 
sonra Ankara'ya 
taşınan E.K., gönül 
ilişkisi olduğu iddia 
edilen E.Ç.'yi 
görmek için bir süre 
önce İnegöl'e 
gelmişti. Sevgilisi 
E.Ç. ile görüşe
meyen evli ve 3 
çocuk annesi E.K, 
sevgilisinin ablası 
S.K.'yi bıçaklamıştı. 
Bu olayın mahkeme
si dün İnegöl Adliye 
si'nde görülürken, 
yurt dışından gelen 
E.K'nin eşi A.K., 
duruşmanın ardın

Altınları bulamadı, calindi zannetti
——— II Ill —— ■ » ' —   -II ■■

Bursa'da bir kadın, 
sakladığı altınları 
bulamayınca, 
çalındığını zanne 
derek polisi aradı. 
Eve gelen polis 
ekipleri altınları 
yatak odasında 
buldu. Edinilen bil
giye göre, merkez

Alkol alıp sızan şahsın cüzdanını çaldılar
Bursa'da, oturduğu 
bankta sızan alkollü 
şahsın cüzdanı 
çalındı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Şehre küstü 
Mahallesi 1.

Sigara cinayeti sanığı akıllı çıfctı
Bursa'da, kendisine 
sigara vermeyen 
adamı, odunla 
kafasına vurarak 
düşürdükten sonra 
boğazını keserek 
öldüren ve cezai 
ehliyetinin olmadığı 
iddia edilen sanık 
akıllı çıktı.
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde

dan, eşinin gönül 
ilişkisi olduğu iddia 
edilen E.K.'yi takip 
etmeye başladı. 
Akşam saat 21.00 
sıralarında, E.K.'nin 
Mesudiye Mahalle 
si'ndeki evine giden 
A.K., evde bulunan 
baba 55 yaşındaki 
Yakup Ç.'yi giriş 
kapının önünde, kızı 
21 yaşındaki Semra 
Ç.'yi odada kafaları
na sıktığı birer 
kurşunla öldürdü. 
Cinayet sırasında 
evde bulunan Yakup 
Ç.'nin küçük çocuk

Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi 3. 
Gülşen Caddesi'nde 
oturan 34 yaşındaki 
H.Ç, daha önce 
aldığı 54 adet çeyrek 
ve 1 adet hediyelik 
bileziği yatak odası
na sakladı. 2 hafta 
sonra altınları kont

Yurdakul Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Alkol almak 
için cadde üzerinde
ki bir banka oturan 
O.D. biri ile sohbet 
etmeye başladı. O.D.

"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen 31 yaşındaki 
Ö.T., tekrar hakim 
karşısına çıktı.
Kendisine sigara 
vermeyen 7 çocuk 
babası Nuri 
Çalışkan'ı (45) başı
na odunla vurup 
düşürdükten sonra 

ları M.Ç. ile M.Ç'nin 
çığlıkları üzerine eve 
giden komşuları, 
kapının önünde 
Yakup Ç.'nin cesedi 
ile karşılaşınca 
durumu polise ve 
112'ye bildirdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri için yapacak 
bir şey kalmamıştı. 
Polisler, cinayete 
şahit olan 9 yaşın
daki M.Ç. ile 11 
yaşındaki M.Ç.'yi, 
baba ve ablalarının 
cesetlerini 
görmemeleri için 
balkondan indirerek 

rol etmek isteyen 
kadın, altınları 
sakladığı yeri 
unutunca altınların 
çalındığını zannetti. 
Şikayetçi olan 
kadının evinde 
çalışma başlatan 
Merinos Polis 
Merkezi 

daha sonra alkolün 
etkisi ile sızıp kaldı. 
Bunu fırsat bilen 
yanındaki kimliği 
belirsiz kişi 
O.D.'nin cep telefo

nunu ve cüzdanını 

boğazını keserek 
öldürmekle 
suçlanan tutuklu 
sanık Ö.T., geçen 
duruşmada maktulü 
sigara yüzünden 
değil kendisine ait 
tarlaya 'satılık' 
tabelası diktiği için 
infaz ettiğini 
söylemişti.
Soğukkanlı tavır

emniyete götürdü. 
Cesetler Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Cinayetin ardından 
firar eden zanlı ise, 
emniyet ekipleri 
tarafından Alanyurt 
Mahallesi İstaş 
Siteleri önünde 
yakalandı. İlk 
ifadesinde cinayeti 
kabul eden A.K.'nin 
olayda kullandığı 
tabanca ise 
Mesudiye Mahalle 
si'nde bir tarlada 
bulundu. Katil zan
lısı A.K, cinayeti 
niçin işlediğini 
soran gazetecilere 
hakaretler yağdırdı. 
A.K'nin emniyetteki 
ilk ifadesinde, 
"Yuvamı yıktılar. 
Onlar nasıl benim 
yuvamı dağıttılarsa, 
ben de aynı şeyi 
yapmak istedim. 
Evde önüme kim 
gelse öldürecektim" 
dediği öğrenildi.

YazıYORUM
\

Amirliği ekipleri, 
kadının altınlarını 
yatak odasındaki 
karyolanın 
altında poşetin 
içinde buldu.
H.Ç. 
altınları bulan 
polis ekiplerine 
teşekkür etti.

çalarak kayıplara 
karıştı. Kendine 
geldiğinde soyul
duğunu anlayan 
O.D. karakola 
giderek şikayetçi 
oldu 

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Bu neyin bedeli!....
Son günlerin en önemli ve ülke gündemi 

ni en fazla işgal eden konularından biri 
olan bedelli askerlik ve vicdani ret konu
larına değinmesek olmazdı herhalde. 
(Vicdani ret içinde yazacağım.)

Nasıl bir tesadüf ki son iki yıkıcı depre 
min hemen akabinde bedelli askerlik gün
deme geldi ve bu sefer bedelli askerlik 
yetmediği için yanına vicdani ret gibi yeni 
bir düşünce daha koyduk ..

Bir ülkede toplumu oluşturan kesimleri 
nasıl karşı karşıya getirebiliriz diye bir 

anket yapılsa herhalde etnik ayrılıkları 
deşerek kapışmanın ardından, zengin ve 
fakir ayrımını belirgin bir şekilde yaparak, 
fakiri fakir olduğu için horlamakla ve 
zengini de salt parası olduğu için, haslet
lerine bakmadan yüceltmekle olur diye 
düşünüyorum.

Evet halk bu şekilde kendi içerisinde bir
birine düşer.

Fakir, fakir olduğu için bedelli askerlik
ten yararlanamayacak,

Ve bu ülkenin has evlatları, güneydoğu 
da, doğu da mayından, el bombasından, 
baskından can verecek ama bir takım ser
maye sahiplerinin ya da hasbelkader bu 
parayı ödeyebileceklerin çocukları 28 gün 
Burdur' da yatacak.

Hani askerlik yan gelip yatma yeri değil
di, hani askerlik kutsaldı. ।

Vatan için can vermek hepimizin boy
nunun borcuydu.

Demek ki bunlar politika öyle gerek
tirdiği zaman söylenen ve siyasi rant 
sağlamaya çalışılan bir takım demeçler
den başka bir şey değilmiş.

Herhalde siyasette kendi söylediklerini 
yemek kadar utanç verici bir şey olmasa 
gerek ama, suratlar zımpara kağıdı gibi 
olduğu için artık kızarmıyor.

Zaten olmasa konuşanların çocukları 
adam gibi askerlik yaparlardı değil mi?

Yurt dışında çalışan, Almanya' daki 
Türkler gibi, bu durumdan faydalanmak 
isteyenlere sözüm yok..

(bu kısım doğru bir uygulama )
Ancak, bu ülkede yaşayan insanları bu 

şekilde kategorize ederseniz, oluşabilecek 
en ufak bir terslikte kitleleri karşı karşıya 
getirirsiniz.

Toplumun gelir seviyesine göre sıralan
mış katmanları arasında kin ve nefret 
tohumları ekersiniz.

Her şeyden önemlisi vicdanen insan 
onuruna uymayan bir ayrımcılıktır bu ve 
devlet eliyle yapılması utanç vericidir.

larıyla akıl hastası 
olmadığını, 
çok zengin 
olduğunu ve 
tabelalara karşı 
takıntısı olduğunu 
söyleyen sanığı, 
mahkeme cezai 
ehliyetinin tespiti 
için Adli Tıp 
Kurumu'na 
göndermişti.

KfiŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
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Güne Bakış
n

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Öğretmenler için...
Öğretmenlerin sevineceği, bizim diye

ceği bir gününün olması için, bir kamu 
personeli olan öğretmenin sorunsuz 
olması gerekir.

Öğretmenlerin eğitim ve öğretimden 
doğan sıkıntıları yanında, ekonomik sıkın
tıları onları ikinci bir iş yapmaya itiyor.

Öğretmen örgütleri bu konularda 
sürekli açıklamalar yapıyor.

Türk Eğitim - Sen Sendikası adına 
Gemlik Temsilcisi Cemal Eser’in yaptığı 
açıklamayı, yani hükümetin uyguladığı 
haksızlıklardan ve eşitsizliklerden sadece 
biri..

Ücret sorunu yanında, eğitim öğretimin 
yapıldığı okullardaki öğrenci sayılarının 
çokluğu, okulların fiziki durumları, hele 
bizim ilçemizdeki okulların depremsellik- 
lerinin hala raporlarının açıklanmaması., 
sırala sırala bitmez.

AKP yanlılarının "zaten ne yapsak be 
ğenmezler" diyeceklerini biliyorum.

Öğretmenler gününde, öğretmenler 
arasında bir anket yaptırılırsa, bu gerçek
ler çok açık ve net şekilde ortaya çıkar.

AKP’nin iktidara gelmesinden sonra 
bence yaptığı en büyük iş. Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesini Milli Savunma 
Bakanlığı’nın önüne çıkarmasıdır.

Yani bütçeden Milli Eğitimin en büyük 
payı almasıdır.

Ancak, bu paydan öğretmenlerin aldığı 
nedir?

Önemli olan budur.
Öğretmenlik mesleği, sınıftan sonra 

evinde de devam eden bir meslektir.
Öğretmenlikten ayrılmamın üzerinden 

35 yıl geçmiş.
35 koca yıl.
Hala öğrencilerimi hatırlıyorum.
Hala onlardan birkaçı da olsa zaman 

zaman gelip hatırımı soruyor, bazı Öğret
menler Günü’nde sürprizlerle karşılaşıyo
rum.

Öğretmenliğin en güzel yanı bu.
Bunu hiçbir meslekte bulamazsınız.
Yetiştirdiğiniz minik öğrencilerinizi yıl

lar sonra güzel bir mesleğinin olması, 
onun başarısında sizin de katkınızın bu 
lunması, hangi duyguyla anlatılır?

5-6 yaşında eline teslim ettiğimiz çocu 
ğumuzu biçimlendiren, yarınlara hazırla 
yan, onun kişiliğini geliştiren, ülkesini, 
insanını, insanlığı sevdiren kişidir öğret
men.

Onun için öğretmenlerin eğitim, öğretim 
ve özlük haklarında haksızlık olmaması 
gerekir.

Öğretmen sınıfına sorunlu girmesi ha 
linde yararlı olamaz.

Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal, öğret
menler için söylenecek en güzel sözleri 
söylemiş.

Onların önemini anlaşılmasını belirten 
"Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri 
olacaktır." sözünü o söylemiş.

Öğretmenin çağdaş, aydınlık, demok 
rat, laik olması lazımdır.

Bu özellikleri olmayan öğretmenler 
ülkenin gelecek nesillerini yetiştiremezler.

Tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

Öğretmenler Giinii kutlanıyor
Atatürk’e başöğret
men sıfatının veril 
diği gün olan 24 
Kasım 1928 tarihinin 
Öğretmenler Günü 
kabul edilmesinden 
sonra, bugün Öğret
menler Günü kut
lanacak. 
30. kez kutlanacak 
olan Öğretmenler 
Günü, bugün saat 
08.45’de Atatürk 
Anıtı önünde yapıla
cak olan törenle 
başlayacak.
Burada, İstiklal 
Marşı ile bayrağımız 
göndere çekildikten 
sonra, Başöğretmen 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve vefat 
eden tüm öğretmen
ler için saygı 
duruşunda 
bulunulacak. 
Daha sonra, saat 
09.30'da Gemlik

Eser, Işii ise eşit iicreı Pekli W
Türk Eğitim Sen 
Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
hükümetin eşit ücret 
düzenlemesinde 
öğretmenleri ve 
akademisyenlerin 
yok sayılması 
nedeniyle, bugün 
dilekçe eylemi 
başlatıldı. 
Türk Eğitim Sen 
Gemlik İlçe 
Temsilcisi Cemal 
Eser, yazılı açıkla
masında hükümetin 
kamudaki ücret den
gesizliği ortadan 
kaldırmak için 666 
sayılı kanun hük
münde kararname 
çıkarttığını ancak bu 
kararnamenin 
adaleti tüm olarak 
sağlamadığını, 
adaletsizliği birlikte 
getirdiği iddia edildi. 
Eser, yazılı açıkla
masında, "Aynı 
ünvan ve aynı 
kadroda olanlann 
farklı ücret 
almasının önüne 
geçilmesi için 
getirilen düzen-

Belediye Kültür 
Merkezi'nde, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencileri ve öğret
menleri tarafından 
hazırlanan Öğret

Cemal Eser

lemede öğretmenler 
ve akademisyenler 
yok sayılmıştır" 
dedi.
Eser, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Sözüm ona eşit işe 
eşit ücret ilkesini 
hayata geçirmeye 
çalışanlar, üst düzey 
yöneticileri yüksek, 
bazı devlet 
memurlarına daha 
düşük oranda ek 
ödeme yapmıştır. 
Aynca, üst düzey 
kamu personelinin 
maaş ve tazminat 
sistemi değişti rile 
rek, ücretlerinde 

menler Günü 
Kutlama Programı* 
na geçilecek. 
Programda okul 
öğrencilerinin 
hazırladıkları şiirler 
ve gösteriler 

başka artışlara da 
gidilmiştir. En yük
sek artışlar daire 
başkanı ve üstü 
ünvanlara yapılmış. 
Bu kesimde görev 
yapanların 
ücretlendirme siste
mi değiştirilerek, 
düşük maaş alan 
memurlarla yüksek 
maaş alanlar arasın
daki fark 5,8 kata 
çıkmıştır. Eşit işe 
eşit ücret düzen
lemesinde kamuda 
istihdam edilen per
sonelin yüzde 60’ına 
ise hiç bir artış 
yapılmamıştır." 
denildi.
Eser’in uzun 
açıklamasında, 
ücretlendirme ile 
ilgili örnekler 
verilirken, 15 yıllık 
bir öğretmenin 
Avusturya’da yıllık 
41 bin 70 dolar, 
Almanya’da 57 bin 
dolar kazandığına 
dikkat çekilirken, 
Türkiye’de bir öğret
menin yıllık gelirinin 
22 bin dolar olduğu 
belirtildi.

sergilenecek.

MİLLET 
MEKTEPLERİ VE 
BAŞÖĞRETMEN 
ATATÜRK
1 Kasım 1928 tari
hinde Arap alfabesi 
yerine Latin 
alfabesinin kabul 
edilmesinden sonra, 
bu alfabenin Türk 
halkı tarafından 
çabuk öğrenilmesi 
için Millet mektepleri 
kuruldu. Atatürk, 
bu Mekteplerin 
başöğretmeni ilan 
edildi. Ulus 
okullarının açılış 
günü olan 24 Kasım 
tarihi ise, 1981 yılın
da, 12 Eylül yönetimi 
tarafından “Öğret
menler Günü” 
kabul edilerek, 
bugüne kadar 
kutlanıyor.

Eğitimcilerin bir 
ülkenin temel taşı 
olduğunu söyleyen 
Eser, "Biz, eğitimci 
ler bu ülkenin temel 
yapı taşları gözardı 
eden onların hak
larını savunma 
gereği bile duy
mayan öğretmenleri 
ve akademisyenleri 
umursamayan ve es 
geçen zihniyeti 
kınıyoruz" dedi. 
Cemal Eser, bugün 
81 ilde ve ilçelerde 
Başbakanlığa 
hitaben kitlesel 
dilekçe eylemi 
yapacaklarını da 
söyledi.
Dilekçe de ise 
"Başbakana 
hükümetten 24 
Kasım’da kara 
haber değil, 
müjde bekliyoruz. 
Hükümet, yaptığı 
yanlıştan geri 
döndüğünü açıkla
malı ve öğretmen ve 
akademisyenleri eşit 
eşit ücret düzen
lemesinden fay
dalanmasını sağla
malıdır." deniliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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itpiMltltre' Wm ismniıı" tamlanması haşlatıldı
5^ Kaymakam Bilal Çelik, dün yaptığı toplantıda Van depremin 

den ilçemize gelen ve Karacaali Gençlik Kampı’nda barındırılan 
kişilerinin sayısının 100’ü bulduğunu, 30 ailenin de Gemlik’teki 
yakınlarının yanında kaldığını söyledi. Kaymakam Çelik, gelen
lerin sayısının her gün arttığına dikkat çekerek, “Eşyam 
Eşyandır” yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kaymakam Bilal Çelik, gelen depremzedelerin 7-8 ay Gem 
lik’te kalacaklarına dikkat çekerken, bu kişilerin Küçük 
Kumla’daki eski Orman Kampı’na nakledileceğini, buradaki boş 
barakaların ev gibi kullanmaları için doldurulması gerektiğini 
söyledi. Çelik, Gemlik halkının kullanmadığı her türlü ev eşyasını 
kendilerine teslim edilmesini istedi.

Oğuz GÜN
Van'da yaşanan 
deprem felaketinden 
sonra Gemlik'e 
gelen depremze 
delerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için İlçe 
Kaymakamlığı 
“Eşyam Eşyandır” 
adlı yardım projesi 
başlattı.
Depremzedelerin 
Kumla’daki eski 
Orman Kampı’na 
yerleştirilmesi plan
lanıyor.
Kampta hiçbir eşya 
bulunmadığı ve 
Gemlik'e gelen 
depremzedelerin 
ihtiyaçları karşıla
mak için dün saat 
14.oo'de Gemlik 
Kaymakamlığı 
Toplantı Salonu'nda 
bir toplantı 
düzenlendi.
Toplantıya, İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
Müdürü Zuhal Gök 
demir, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
Kızılay Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar Oda 
sı Başkanı İbrahim 
Talan, Gemlik Tica 

ret ve Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
üyesi Ergin Eren 
oğlu, Mahalle Afet 
Gönüllüleri Gemlik 
Yöneticileri, Yardım 
Severler Derneği 
temsilcileri katıldı.

HERKESTEN 
YARDIMINI 
BEKLİYORUZ 
Toplantıda konuşan 
İlçe Kaymakamı Bilal 
Çelik, “Van'da bulu
nan depremzede 
vatandaşlarımızın, 
-14 derecelik hava 
koşullarında 
çadırda yaşamlarını 
sürdürmeleri çok 
zor. Bu nedenle dev 
letimiz buradaki 
depremzedelere ülke 
çapındaki misafira 
nelerin kapılarını aç 
û. Bu ^di'ı^ııid netice 
sinde ilçemize yak
laşık 100 deprem 
zede geldi. Bu 
depremzede vatan
daşlarımızı Karacaali 
kampımıza yerleştir 
dik. Resmi kanallarla 
gelen 100 deprem 
zede dışında, kendi 
imkanlarıyla 
Gemlik'e gelmiş ve 
yakınlarının yanında 
ka lan yaklaşık 30 
aile var ve bu vatan
daşlarımızın sayısı 
her geçen gün 
artıyor.” dedi.

ESKİ ORMAN 
KAMPI’NA 
YERLEŞECEKLER 
Karacaali Kampı’nın 
ihtiyaca yetmemesi 
nedeniyle Küçük 
Kumla’daki eski 
Orman Kampı’na 
depremzedeleri 
yerleştirmek istedik
lerini söyleyen 
Kaymakam Bilal 
Çelik;
“Depremzedelerin şu 
anda ikamet ettikleri 
yakınlarının yakında 
uzun süre kalamaya
caktan için, onlara 
sıcak bir ortam 
sağlamaya çalışı 
yoruz. Bu kapsamda 
Kumla'da bulunan 
Eski Orman Kam 
pı'nı hazırlamaya 
başladık. Yalnız bu 
kampta hiçbir eşya 
bulunmuyor.
Depremzedelerin bu 
kampta 6- 8 ay 
arasında barınacak

ları için imkan
larımızı zorlayarak 
sıfır eşyalar da alamı 
yoruz. Depremzede 
vatandaşlarımız için 
“Eşyam Eşyandır” 
adlı bir yardım proje
si başlattık. Gemlikli 
vatandaşlarımız 
evlerinde artık onla 
nn ihtiyacı olmayan 
mobilya, beyaz eşya, 
mutfak gereçleri, 
yatak, battaniye gibi 
eşyalarını bu 
depremzede vatan
daşlarımızın kul
lanımı için bağış 
/ayabilirler. ” dedi.

YARDIMLAR 
EVİNİZDEN 
ALINACAK 
Toplantıda yardım 
çalışmalarını anlatan 
Çelik; “Vatandaş 
larımız bu proje kap
samında bağışlamak 
istedikleri eşyaları, 
Kaymakamlığımıza, 
Belediye Başkanlığı' 

na, Mahalle Afet Gö 
nüllüleri'ne, Kızılay 
Gemlik Şubesi'ne, 
Yardımseverler Der 
neği'ne, İlçe Müftülü 
ğüne bildirebilirler. 
Bağışlamak istedik
leri eşyaları araçları 
mızla evlerinden 
alıp direk Kumla 
Kampı’na taşımayı 
planlıyoruz.
Ayrıca, vatandaştan 
mızın bağışlamak 
istedikleri eşyaları 
toplama merkezi 
oluşturmak için de 
Belediye Düğün 
Salonu’nu da kullan
mayı planlıyoruz.
Tüm vatandaşlarımız 
dan konuya ilgi 
göstermelerini bek
liyoruz.” dedi.

MESLEK SAHİBİ 
İNSANLAR 
Kamplarda bulunan 
ihtiyaç sahiplerinin 
Van'da iş sahibi 
insanlar olduklarını 

ve 6-8 aylık dönemi 
kimseye yük olma 
dan çalışarak kendi 
kazançlarıyla geçin
mek istediklerini 
belirten Kaymakam 
Çelik; “Kamplarda 
kalan depremzedele 
rimizin birçoğu 
meslek sahibi insan
lar bu nedenle 
yardımların yanında 
biz de çalışıp kendi 
ihtiyaçlanmız 
karşılamak istiyoruz 
diyorlar. Bu konuda 
işyeri sahiplerine 
ve zey tincilere 
sesleniyorum. Bu 
vatandaşlarımıza 6-8 
aylığına istihdam 
sağlanması çok 
faydalı olacaktır.” 
dedi.
Yardımda bulunmak 
isteyen vatandaşla 
rımız Gemlik Kayma 
kamlığı Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'm, Gemlik 
Belediyesi'ni ve 
Kızılay Gemlik Şube 
Başkanlığını ara
yarak yardımlarını 
bildirebilirler. • 
Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı : 
513 10 51 
Gemlik Belediyesi : 
513 45 20 - 21 
Kızılay Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler: 
0532- 361 03 22

Eski banka memuru satın aldığı hurda minibüsünü çöplük haline getirdi

Saliiı’in çöplük minibüsü
Oğuz GÜN
Eski Minibüs 
Garajı’nda park 
halinde duran 
çalışamayan 
minibüs, geri 
çöplük haline geldi. 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndaki eski 
Minibüs Garajı’nda 
bulunan balıkçı es 
nafı, bu durumdan 
rahatsızlık duyuyor. 
Minibüsün yayın
dan geçen vatan
daşların da rahatsız 
olduğu belirtilerken, 

balık satı cilan müş 
ferilerin çöp dolu 
minibüs yüzünden 
tezgahlardan uzak
laştığını, durumun 
işlerine sekte ver , 
diğini söylediler. 
Minibüsün atık 
toplayarak geçimini 
sağlayan eski ban 
kaçı Salih Bayar’a 
ait olduğunu 
söyleyen balıkçı 
esnafı, bu şahsın 
minibüs üzerine bir 
de uyarı yazısı 
yazdığını söyledi 
ler.

Çöp minibüsü sahi 
bi tarafından yazı 
lan notlar, minibü 
sün önündeki balık 
kasalarına bırakı 
yor. Bırakılan bir 
not şöyle: “Zabıta 
ve diğer görevli 
arkadaşlar. İşçi başı 
Cafer Erenler ve 
Kılıçlar hurdacı, 
arabamın tekerlek
lerini yaptırmadık
ları ve ba likalarda 
arabala rını 5 lira 
karşılında kirala
madıkları için bura
da bulunan atıkları

götüremiyorum. 
Yaya olarak yalnız
ca 6 poşet götüre
biliyorum. Eğer, bu 
akşam oğlumu ikna 
edebilirsem, hepsi
ni götürürüm. Eğer 
bu malzemeleri 
buradan yine kal 

dırırsanız; Bele diye 
Başkanı, balıkçılar, 
Cafer veya sîzler
den birine kezzap 
atarım. Bunlar 
benim ekmek ve 
şans oyunu param. 
200 lira şahıslara 
940 Hra kredi kartı

na ödemem gere 
ken borcum var 
Ama, şans oyun
larından çok zengin 
olursam herkese 
benden 100 lira 
12 milyon lira 
kazanmak için 
uğraşıyorum. ”
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Bursa Termal Sağlık Merkezi Oluııoı
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
başkanlığında 
Heykel Valilik 
Binasında Sağlık 
Turizm Toplantısı 
yapıldı. 
Toplantıya Vali 
Yardımcısı F. Cemal 
özdemir, U. Ü. 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, İl Sağlık 
Müdürü Özcan 
Akan, Doruk Tıp 
Merkezi Başhekimi 
ve Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı 
Mustafa Esgin 
katıldı.
Toplantıda konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput" 
Bursa'mızın gele
ceğe dönük önemli 
zenginliklerinden 
birisi olan sıcak 
sularımızın ve aynı 
zamanda sağlık 
imkanlarımızın 
ve tesislerimizin en 
iyi şekilde değer
lendirilmesi, Ulusal 
ve Uluslar arası 
planda istifade

U

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulünur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

edilmesi için bugün 
valiliğimizde konu 
ile ilgili 
arkadaşlarımızla 
beraber Bursa'mızın 
sağlık turizmi ile 
alakalı şu anki duru
munu ve geleceğe 
dönük nelerin 
yapılabileceğini, Dış 
Ülkelerdeki emsal 
uygulamalarla da 
örnek alarak değer
lendiriyoruz. Özellik
le Üniversitemizin 
bu konudaki bilgi 
birikimi, Sağlık 
Turizmi Derneği

Başkanımızın 
konuya samimiyetle 
ve inançla sahiplen
mesi, Sağlık 
Müdürlüğümüzde 
oluşturulan özel 
ekip ve büro, İlim
izde oluşan kuvvetli 
bir irade Bursa'mızın 
geleceği adına 
Sağlık turizmi adına 
çok önemli bir 
kazanımı bize vaad 
ediyor. Bizim önemli 
ve öncelikli hede
fimiz Bursa'yı sağlık 
Turizmi'nin Ülkem
izde ki en önemli 

merkezi yapmak. 
Sağlık Turizmindeki 
merkezden 
kastımız hem 
Medikal sağlık 
dediğimiz her 
türlü tıbbi 
Ameliyatlar, 
tedaviler ve benzeri 
faaliyetler 
hem de Termal yani 
sıcak su ile gelen 
tedavi dediğimiz her 
türlü tedavilerin 
Bursa'da yapılabile
ceğini göstermek 
istiyoruz. Bir taraf 
tanda bunun yapıla
bilirliğini göstermek
le beraber aynı 
zamanda dış dünya 
ilede bunu paylaş
mak istiyoruz. 
Bunun için 
arkadaşlarıma 
yaptıkları çalış
malardan dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Inşaallah gelecek 
günlerde daha 
güzel haberleri 
kamuoyu ile 
paylaşmak isti 
yoruz." dedi.

Bursanın haıa kalitesi 
mercek altında

Bursa’da yaşam 
kalitesini yükselt
mek amacıyla her 
alanda projeler 
üreten Büyükşehir 
Belediyesi, trafikten 
kaynaklanan kirlilik 
değerlerinin belir
lenmesi amacıyla 
kentin farklı nokta
larına ölçüm istas 
yonları yerleştirdi. 
Mart ayına kadar 
yapılacak ölçümler
den sağlanan veri 
lerle temiz hava 
ey lem planı 
hazırlana cak. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanhğı’nca 
Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı (IPA) 
Programının 1. 
Bileşeni altında 
2007 Program 
laması kapsamında
ki ‘Marmara 
Bölgesinde Hava 
Kalitesi Alanında 
Kurumsal Yapılan 
ma Projesi’nde 
Bursa pilot il seçil- 

____ ______________ | di. Bu Konuda da 

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73... I =
ELEMAN ARANIYOR

MATBAADA 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 

GRAFİKER ve ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

koordinasyon göre
vi üstlenen Büyük 
şehir Belediyesi, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Marmara 
Temiz Hava Merkezi 
ile Çevre ve Şehirci 
lik II Müdürlüğü 
katılımı ile Bursa’da 
trafikten kaynakla 
nan NO2 (Azotoksit 
) ve BTX (Benzen, 
Toluen, Xsilen) 
kirlilik değerlerinin 
ölçülmesine yönelik 
eğitim ve saha 
çalışmasını başlattı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Çevre Koruma 
Şube Müdürlü 
ğü’nün koordinas 
yonunda yürütülen 
projede, Marmara 
Bölgesi’nde hava 
kalitesi değer
lendirme ve yöne
tim sisteminin oluş
turularak hava kali 
tesi alanında izle 
me, yaptırım ve 
kurumsal 
güçlendirme 
amaçlanıyor. 
24 saat ölçüm 
Proje kapsamında 
Bursa’da mevcut 
3 adet olan 
hava kalitesi 
ölçüm ve izleme 
istasyonuna 
5 tane daha ilave 
edilmesine karar 
verildi.
Daha önce İzmir 
yolu, Yıldırım ve 
Osmangazi’deki 
ölçüm istasyonları
na ilave olarak 
Küitürpark, 
Altıparmak 
Caddesi, Görükle 
Kampüsü, Kestel 
ve İnegöl’e de yeni 
ölçüm istasyonları 
kuruldu. Günün 24 
saati ölçüm yapıla
cak olan istasyon
lara yerleştirilen 
tüplerde biriken 
hava, 14 günde 
bir alınarak 
laboratuvar 
ortamında ince
lenecek ve 
trafikten kaynaklı 
kirliliğin miktarı 
belirlenecek.
Mart ayına 
kadar devam 
edecek ölçümler
den elde edilecek 
verilerle Bursa’nın 
‘temiz hava 
eylem planları' 
önümüzdeki yılın 
Eylül ayında hazır
lanmış olacak.



İGemlikKBrfezE

öğretene b/ntefCe kefe 

tefekkürler...

GefeceğifflizİM teminatlarını yetiştiren 
Sevgili Öğretmenlerimiz) 

eserlerinizle Türkiye doka güzel günlere kavuşacaktır

ÖĞRETMENLERİMİZİN 
ÖĞRETMENLER «ÜNÜ KUTLU OLSUN

♦ ♦ ®

bir1

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel: (0 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



24 Kasım 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 8

AYRINTI
İÜ.'.. e ■■!* — ?, I «İİ&m

Öğretmenler Gününü Kutlarken...
Büyük önder 

Mustafa Kemal, 
Cumhuriyetin iik 
yıllarında Türk 
halkını karanlıktan 
aydınlığa çıkarmak 
için karatahtanın 
başına geçerek 
halkının perde 
indirilmiş olan göz
lerine ışık olmak 
ister. Başöğretmen 
olarak halkına 
okuma-yazma 
öğretmeye çalışır 
Latin harfleriyle.

Bu nedenle “24 
Kasım Öğretmenler 
Günü” olarak kut
lanıyor. Atamızın 
eğitime -öğretime 
ve öğretmene 
verdiği önemi ifade 
eden önemli bir 
gün.

Bu önemli gün 
nedeniyle; 
cumhuriyet ilkeleri 
doğrultusunda Türk 
Milli Eğitimine 
emek veren Muşta 
fa Necati, Saffet 
Arıkan, Hasan Ali 
Yücel, Tonguç, 
Mustafa Üstündağ, 

Necdet Uğur, 
Hikmet Uluğbay 
gibi nice değerleri 
saygıyla anıyorum.

Öğrencilik yıl
larımda bana 
destek olan, beni 
Atatürkçü çizgide 
yetiştiren ve bugün
lere getiren tüm 
öğretmenlerimin 
önünde saygıyla 
eğiliyor,onlara 
şükranlarımı sunu 
yorum.

Yazılarıyla kültür 
evrenimi geliştiren, 
aydınca düşünme
mi sağlayan, eser
leriyle yol gösteren 
Fakir Baykurt, 
Mehmet Başaran, 
Talip Apaydın, 
Behçet Necatigil, 
Mahmut Makal gibi 
öğretmenlere selam 
olsun.

Atatürk, 
öğretmene büyük 
değer verir, bunu 
sözlerinde, 
yazılarında ve 
eylemlerinde de 
dile getirirdi. Bu 

değerini şu anısın
da görmek 
mümkündür:

Bir gün Kayseri 
Lisesi’nde Abdullah 
Efendi adında bir 
fizik öğretmeninin 
dersine girmiştir. 
Öğretmen sanki 
sınıfta Atatürk ve 
arkadaşları yokmuş 
gibi son derece 
doğal şekilde der
sine devam eder. 
Bir ara Atatürk 
karatahtanın 
önünde durunca 
öğretmen “Paşam, 
biraz çekilin, çocuk
lar karatahtayı 
göremiyorlar” dey
ince Atatürk’ün 
yanındakiler heye
canlanır ve şaşırır
lar.

Ne olacağını 
merak ederler. Zil 
çalınca Ataturk, 
Abdullah Efendi’ye 
hayran hayran 
bakarak “İşte der
shaneyi, bir mabet, 
bir ibadet yeri 
gören öğretmen” 
der.

Gönül isterdi ki 
Atatürk’ün bütün 
öğretmenleri 
Abdullah Efendi 
gibi olabilsin.
Atatürk döne

minde görev 
yapan,yaşamını bu 
mesleğe adayan, 
Kemalist ve onurlu 
bir insandan söz 
etmek ,onunla ilgili 
bir anıyı sizlerle 
paylaşmak istiyo
rum.

24 yıl (1927-1951) 
müdürlük,genel 
müdürlük ve mesle
ki teknik öğretim 
müsteşarlığı yap
mış Rüştü Uzel, 
1951 yılında siyasal 
amaçlı bir kararla, 
zamanın Milli 
Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri tarafın
dan Mesleki-Teknik 
Öğretim 
Müsteşarlığından 
alınmıştır. Bu olay
dan sonra da Rüştü 
Uzel emekli olmuş
tur. Ancak 1956- 
1957 öğretim yılın
da Rüştü Uzel’in de 
bulunduğu bir 
toplantıda Milli 
Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri toplan
tıya katılanlara 
şöyle seslenir:

“Burada sizlere 
hayatımın en büyük 
hatasını ve 
işlediğim en büyük 
günahı itiraf ede

ceğim. Bakan 
sıfatıyla Türkiye’nin 
gezmediğim tarafı 
kalmadı.Her git
tiğim yerde köyde 
olsun kasaba ve 
şehirde olsun 
daima Rüştü Uzel’in 
eserleri ile karşılaş 
tim. Anladım ve 
iman ettim ki bu 
memlekette en iyi 
çalışan daire onun 
dairesiydi. Devamlı 
eser bırakan da 
kendisidir. İşte o 
zaman yüreğime bir 
hançer saplanmış 
gibi hissettim.

Ben, Rüştü Uzel’i, 
yurda daha nice 
faydalı eserler 
vücuda getirecek 
en olgun, en verimli 
devresinde, şimdi 
ne kadar boş ve 
haksız olduğunu 
iyice anladığım bir 
politika gafleti 
içinde, işinden uza
klaştırmışım. Bu 
hançer gibi 
yüreğime saplanan 
vicdan azabı, benim 
layık olduğum 
cezadır. Burada 
herkesin önünde 
Sayın Rüştü Uzel’in 
ellerinden öperek 
göz yaşlarımla 
ondan bu büyük 
suçumun affını rica 
ediyorum.

Bakan Tevfik İler- 
i’nin bu davranışı 
karşısında, Rüştü

Uzel hiçbir karşılık
ta bulunmaz.
Salonu dolduran, 
sesi kesilmiş gibi 
duran insanların 
arasından yavaşça 
çıkıp gider.

Yıl 1923.TBMM’de 
milletvekillerinin 
maaşları düzen
lenecektir. Mustafa 
Kemal’e sorarlar;” 1 
Sayın Başkanım 
vekil maaşları ne 
olsun?”

Mustafa Kemal 
şöyle diyor: “ 
Öğretmen 
maaşlarını 
geçmesin.”

Ya günümüzde... 
Ona da siz karar 
verin.

Biz öğretmenler 
ardımızda neler 
bırakıyoruz ya da 
neleri bırakacağız 
ülke adına .insanlık 
adına? Aydınlığın, 
kardeşliğin, 
barışın ve güzel
liğin ülkemden 
eksik olmaması 
dileğiyle... Öğret
menler gününüzü 
kutlar sağlıklı, 
başarılı nice mutlu 
yıllara...

Türk milli 
eğitimine emek 
vermiş, değerli 
insan yetiştirmiş 
isimsiz kahraman
ları da saygıyla 
ve özlemle anıyo
rum.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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OTU gelirinin ııiiale 25'i liryakiflen
Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) gelir
lerinin yüzde 25’i 
tiryakiden tahsil 
edildi.
2011 yılının 10 ayın
da tahsil edilen 52 
milyar 626.5 milyon 
TL’lik ÖTV gelir
lerinin 13 milyar 91 
milyon TL’lik 
bölümünü tütün 
mamullerinden alı
nan ÖTV oluşturdu. 
Bu dönemde alkol
lü içeceklerden tah
sil edilen ÖTV 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 32.9 artışla 3 
milyar 156 milyon 
TL’ye ulaştı.
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
belirlemeye göre 
2011 yılının 10 aylık 
döneminde vergi 
gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 22.1 artışla 
208 milyar 126.1 
milyon TL’ye yük
seldi. Vergi gelir

Yerli otonun livan belli oldu

lerinin 40.3 milyar 
TL’sini gelir vergisi 
tahsilatı, 19 milyar 
966.5 milyon 
TL’sini kurumlar 
vergisi tahsilatı, 5 
milyar 829 milyon 
TL’sini mülkiyet 
üzerinden alınan 
vergilerin tahsilatı 
oluşturdu. Böylece 
10 aylık dönemde 
gelir ve servet 
üzerinden alınan 
doğrudan vergiler 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 23.4 artışla 
66.1 milyar TL 
düzeyinde gerçek
leşti. Toplam vergi 

gelirlerinin yüzde 
31.8’ini doğrudan 
vergiler oluşturdu. 
Geçen yıl aynı 
dönemde 53 milyar 
552.3 milyon TL 
doğrudan vergi 
tahsilatı gerçek
leşmişti.
2011 yılının 10 ayın
da vatandaşın yap
tığı harcamalar 
çerçevesinde tahsil 
edilen dolaylı 
vergiler ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21.5 
artışla 142 milyar 
27 milyon TL’ye 
ulaştı. Dolaylı 
vergilerin dağılımı 

incelendiğinde 
dahilde alınan KDV 
tutarı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 16.6 artışla 
25 milyar 647 mily
on TL’ye, ÖTV 
gelirleri yüzde 13.3 
artışla 52 milyar 
626.5 milyon TL’ye 
çıktı. ÖTV gelir
lerinin yüzde 
53’ünü, 27 milyar 
951.7 milyon TL ile 
petrol ve doğalgaz 
ürünleri oluşturdu. 
Bu dönemde 
motorlu taşıtlardan 
tahsil edilen ÖTV 
geçen yılın 10 aylık 
döneimne göre 
yüzde 49.2 artışla 
6.5 milyar TL’ye, 
kolalı gazozlardan 
tahsil edilen ÖTV 
yüzde 23.5 artışla 
235 milyon TL’ye, 
dayanıklı tüketim 
mallarından tahsil 
edilen ÖTV yüzde 
41.4 artışla 1 milyar 
679 milyon TL’ye 
ulaştı.

Emeklilerin umudu 
perşembe gününde
2.5 milyon emekliyi 
ilgilendiren İntibak 
Yasası'na ilişkin 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile emekli dernek
leri 24 Kasım 
Perşembe günü 
son kez bir araya 
gelecek.
Bakanlığın yürüt
tüğü çalışmaları 
intibak olarak 
değil, sadece belir
li kesimlere yapıla
cak bir iyileştirme 
olarak gören 
emekliler, yapıla
cak görüşmede 
intibak uygula
masına ilişkin 
hazırladıkları dos 
yaları da Bakanlığa 
sunacak.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Türki 
ye Emekliler Derne 
ği ile Tüm İşçi 
Emeklileri, Dul ve 
Yetimleri Derneği 
temsilcileri ile 
saat 12.00'de 
Çalışma Bakanlı 
ğı'nda son kez bir 
araya gelerek 

yapılması planla 
nan İntibak Yasa 
sı'na ilişkin düzen
lemeleri görüşe
cek. Yapılacak 
görüşmenin ardın
dan ise son şekli 
yerilecek olan 
İntibak Yasası tasa 
rı taslağının imza
lanmak üzere Ba 
kanlar Kuruluna 
gönderilmesi bek
leniyor. 1981'den 
2000 yılına kadar 
uygulanan aylık 
bağlama siste
mindeki farklılık
ların giderilmesi, 
eşit gün ve prime 
eşit maaş öden
mesini öngören 
İntibak çalışması, 
2.5 milyon emekliyi 
ilgilendiriyor. Bu 
2.5 milyon emek
linin 1.8 mily
onunun maaşların
da artış olması 
beklenirken, geriye 
kalan 700 bininin 
ise maaşlarında bu 
kapsamda bir 
değişikliğin olma 
yacağı 
öngörülüyor.

Yeni teşvik sis
temiyle yerli oto
nun yatırım maliyeti 
düşecek.
Otomotivcilerin 25 
bin lira maliyet 
çıkardığı yerli oto
nun fiyatı 15 bin 
liraya inecek.
Yeni teşvik sis
temiyle yerli oto
nun yatırım maliyeti 
düşecek.
Otomotivcilerin 25 
bin lira maliyet 
çıkardığı yerli oto
nun fiyatı 15 bin 
liraya inecek.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 
“Bu işe soyunacak 
bir babayiğit 
aranıyor” sözleriyle 
başlayan yerli oto
mobil üretim çalış
maları tam gaz 
sürüyor. Otomotiv 
Sanayii 
Derneği’nin, ‘yerli 
otomobilin maliyeti 
bu şartlarda 20-25 
bin lira olur’ 
raporunun ardın
dan harekete geçen 
ekonomi yönetimi, 
yerli otomobil

üretecek olan 
‘babayiğite’ süper 
teşvikler getirmeyi 
planlıyor. Bu kap
samda üzerinde 
çalışılan yeni teşvik 
sistemi ile yerli oto
mobilin maliyeti 15 
bin liraya kadar 
çekilecek.
Çalışmaları süren 
yeni teşvik sistemi, 
yerli otomobilin 
maliyetinin çok 
yüksek olduğu 
tartışmalarını da 
sonlandıracak. 
Mevcut düzen

lemelere göre halen 
Türkiye’de, ‘bölge
sel’, ‘genel’ ve 
‘proje’ olmak üzere 
üç ayrı sınıfta 
teşvik veriliyor.
Yeni yapılacak 
düzenlemeyle ayrı
ca ‘stratejik ürün’ 
sınıfı eklenecek. 
Stratejik ürün sınıfı 
kapsamında da 
yerli otomobil, 
insansız hava aracı, 
savunma araçları 
gibi stratejik ürün
lere teşvik 
sağlanacak.

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

OjSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK * REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Kasım 2011 Perşembe 

ÇAMLICA ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 5,3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 4s
Beyza Petrol S13 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4123 

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

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

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

GÜLER AJANS 
Matbaacıhk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIMHMİI
VENÜS SİNEMASI 

ANADOLU 
KARTALLARI: 

11-45-14:15-16:30- 
19:00-21:15.., 

ALACAKARANLK 
4ŞAFAKVAKT: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:00...

Rezervasyon 
(Tel:5153321)
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Devlet sanatçısı ve 
piyano virtüözü 
Gülsin Onay, 
Uludağ Üniversite- 
si'nde verdiği kon
serle sevenleriyle 
buluştu.
Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezindeki 
konseri Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Ece Soyutemiz'in 
yanı sıra çok sayıda 
öğrenci ve sanat
sever dinledi.
Sevilen bestelerini 
çalan Gülsin Onay'ı 
Bursah hayranları 
yalnız bırakmazken, 
konser sonrası 
dakikalarca ayakta 
alkışlandı.
3,5 yaşında piyano 
eğitimi almaya 
başlayan Gülsin 
Onay, ilk konserini 
ise 6 yaşında 
verirken, ilk yurt 
dışı konserini ise 12 
yaşında Fransa'da 
verdi. Onay 1987 
yılında devlet

sanatçısı unvanı 
alırken, 1988 yılında 
Boğaziçi 2007 yılın
da da kendisine 
Hacettepe Üniver
sitesi tarafından 
"fahri doktora" 
unvanı verildi. 
Klasik müzik 
çevirileri de yapan, 
5 kıta ile 64 ülkede 
konser veren Gülsin

Onay, 2003 yılında 
UNİCEF tarafından 
iyi niyet elçisi 
seçildi.
Ayrıca Polonya 
hükümeti Onay'ı 
Chapin yorumları 
dolayısıyla Polonya 
Devlet nişanı ile 
onurlandırdı.

Türkiye’de ilk kez 
Bursa’da gerçek
leştirilen 
‘Uluslararası Çocuk 
Hakları Film 
Festivali’, keyifli 
bir konsere ev 
sahipliği yaptı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk 
Merkezi Korosu, 
seslendirdiği 
şarkılarla kendilerini 
dinleyen çocukları 
mest etti.
Bursa Valiliği, 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer 
Belediyeleri, Bursa 
Kent Konseyi ve

UNİCEF Türkiye 
Milli Komitesi işbir- 
liğiyle düzenlenen 
‘Uluslararası Çocuk 
Hakları Film 
Festivali’, 
Türkiye’de ilk kez 
Bursa’da gerçek
leştiriliyor. Müzik 
öğretmeni Hatice 
Esra Karan’ın 
gönüllü eğitmen
liğinde müzik çalış
malarını sürdüren 
çocuklar, ilköğretim 
öğrencilerinin 
katıldığı festivaldeki 
coşkulu konseriyle 
de örnek bir uygula
maya imza attılar. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi

Osmangazi 
Salonu’nda gerçek
leştirilen konserde, 
Karan’ın şefliğinde 
sahneye çıkan 
Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk 
Merkezi Korosu, 
dinleyicilerine 
eğlenceli dakikalar 
yaşattı. Usta 
yorumculara taş 
çıkaran çocuklar, 
seslendirdikleri 
şarkılarla başarılı 
birer performans 
sergiledi. Konserin 
sonunda ise minik 
izleyiciler, küçük 
sanatçıları 
alkışlarıyla ödül
lendirdi.
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www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Has Parti 1, Genel Kurul 
Kongresini yapacak 
Has Parti Gemlik İlçe örgütü, 
birinci ilçe kongresini yapa 
cak. 27 Kasım 2011 Pazar günü 
saat 15.oo de yapılacak olan 
kongre, 11 Eylül Belediye 
Düğün Salonu’nda yapılacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü, dün Belediye Kültür Merkezi’nde törenlerle kutlandı. 
Törende, resim kompozisyon ve şiir yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

16 yeni öğretmen yemin etli
24 Kasım Öğretmenler Günü 
dün törenlerle kutlandı. Atatürk 
Anıtı’nda başlayan törenlere, 
Kültür Merkezi’nde devam edil
di. Törende, 16 yeni öğretmen 
ant içerken, emekli olan öğret
menlere plaket verildi, Öğret
menler Günü nedeniyle düzen
lenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı. Haberi sayfa 5’de

Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, sofralık 
zeytine piyasa 
koşulları gözetil 
meksizin alım 
fiyatı verilmesinin 
“Marma rabirlik’in 
batışı” anlamına 
geleceğini söyledi. 
Asa, “Üretim 
maliyetlerinin 
yüksekliği ve 
hava koşullarının 
yol açtığı 
zararın faturası, 
Marmarabirlik’e

kesilemez” diye 
konuştu.
Haberi sayfa 7’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
ka d rl q u ler@hotmai I .com

Açılışlar ve AKP kongresi üzerine
Bugün Cuma..
Mübarek gün..
Geçtiğimiz günlerde, geçen yıl Bursa 

Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli 
atılan İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Sa 
lonu’nun açılış töreni yapılacaktı.

Ama, Bakan bulunamadığı için açılış 
ertelendi.

Spor salonu ise hizmete girdi.
Bugün Başbakan Yardımcısı ve Devlet 

Bakanı Bülent Arınç, ilçemize gelerek bu 
tesisi hizmete açacak.

Hayırlı ve uğurlu olsun.
Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’na 15 

yılda kavuştu.
Bu salon, bir yıl bile dolmadan açılıyor.

Devamı sayfa 4’de

Başbakan YaıHımcısı flrınc. 
Kapalı Spor Salonu açacak
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç, 
bugün ilçemize 
geliyor.
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
İmam Hatip Lisesi 
Kapalı Spor Salo 
nu’nu saat 14.oo de 
açacak olan 
Arınç, daha sonra 
AKP ilçe kongre
sine katılacak.

Vakıf 
1200 ton
■ II IIkomut
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından muhtaç 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
getirtilen kömürün 
1200 tonu ihtiyaç 
sahiplerine 
teslim edildi.
Haberi sayfa 2’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Dram...
Talan, vurgun, hırsızlık, arsızlık, fuhuş 

aldı başını gitti. Ana etkeni karakter 
bozukluğu olarak nitelenmekle birlikte 
tetikleyicisi bireysel ekonomik iflas...

Sonunun başından daha beter 
olduğunu bile bile yola çıkanlar ister 
istemez kısır döngünün içine atıyorlar 
kendilerini...

Çırpındıkça batıyorlar.
Toplumsal ahlak değerlerinin yitimine 

yol açan bu durum aslında kapitalizmin 
doğal sonucu...
Zincirin halkaları bir bir kopuyor. 
Ekonomi durma noktasına geldi. 
Piyasalar iyice sıkıştı.
Daha doğrusu emperyalizm adım adım 

sona yaklaşıyor.
Sömürecek ülke kalmıyor.
IMF ve Dünya Bankası eliyle tüm ülke 

ler batağa sürüklendiler.
Önce ülkeler,
Sonra yurttaşlar tek tek borçlandırıldı.
Küresel ya da global nasıl adlandırılır

sa adlandırılsın “kriz” ortalığı kasıp 
kavuruyor..

Büyük şirketlerin özel pompalamasıyla 
baş gösteren krizler zengini daha çok 
varlıklı hale getiriyor, fakiri ise yok edi 
yor.

Bir de...
Kriz nedeniyle birçok insan işsiz kalı 

yor.
Şirketler küçülüyor.
Cumhuriyetin kuruluşundan tam 6 yıl 

sonra yaşanan 1929 ekonomik 
buhranından yara almadan kurtulan 
Türkiye artık krizlerle anılan bir ülke 
oldu.

Yaklaşık son 35 yılına yaşamın içinde 
olarak tanıklık ettiğim ülkemde esnafın, 
sanayicinin, memurun, işçinin yüzünün 
on yıl üst üste güldüğünü görmedim.

Hele son 10 yıl...
insanların mutsuzluk katsayısının 

giderek arttığı dönem...
Siyasal, sosyolojik ve ekonomik çalkan 

tılar toplumsal dengeyi bozdu.
Kuşkusuz iç ve dış etkenleri var bu 

yapının...
Kadrolaşma...
Böbürlenme...
İnatlaşma...
Çatışma...
Kafa tutma üzerine kurulan yönetim 

biçiminin yol açtığı tek sonuç gerginlik 
ve bölünme...

Sen ben biçiminde kurgulanan afili 
politika ne yazık ki bireyi de ülkeyi de 
geliştirmiyor.

Dahası toplumsal iletişimi zora soku 
yor.

Dayanışma ruhunu zedeliyor.
Saygı sevgi güven ortamını yok ediyor.
Sonuç olarak;
Toplumsal düzenek kırılıyor.
Ahlak çöküyor.
Adına yenidünya düzeni dedikleri 

güçlüden yana olan sistem işin içinden 
çıkamadı.

Onun için;
Dünya yeni ama bireyden yana olan 

düzeni bulmak zorunda...

w m m liıiı mim
Kadri GÜLER 

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından muhtaç 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
getirtilen kömürün 
1200 tonu ihtiyaç 
sahiplerine teslim 
edildi.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Sosyal 
Yaşam Merkezi 
karşısındaki 
belediyeye ait boş 
arsaya Soma’dan 
getirilen 1600 ton 
kömürün 1200 tonu 
geldi.
Dağıtım çalışmaları 
nın eve teslim 
olarak yapıldığı 
kömürlerin kalan 
400 tonluk bölümü 
nün önümüzdeki 
günlerde Gemlik’e 
teslim edileceği 
öğrenildi.
Bu yıl kömürlerin 
zamanında dağıtıl 
dığına dikkat çeken 
ilgililer, her vatan
daşa 500 ve bin kilo
luk partiler halinde 
kömür dağıtılıyor.

tııııM'ııııılıılıttılııııılı
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçemizin çeşitli 
yerlerine yol trafik 
panoları kondu. 
Gemlik Orhangazi 
karayolunda, Çevre 
Yolu girişinde, 
Çevre yolu ile 
Gemlik Bursa 
Karayolu Engürücük 
Köyü, Serbest 
Bölge civarlarına 
konan yol trafik 
panolarında 
giriş çıkış 
yönleri ve yerlerin 
adları belirtiliyor. 
Kentin çeşitli 
bölgelerine kolaylık
la gidilebilmesi 
için uzun süredir bulunmayan, yol 

trafik panolarının
dan yer bulmada 
kolaylık sağlayacak

yollara konması 
sürücüler açısın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Kasım 2011 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 3

IWillMlSISIWtlBilllSltoillilll YazıYORUM
Bursa'da, okul yol
unda can veren 
liseli kızların dava 
sında, kazanın tek 
şahidi olan iki özel 
halk otobüsü şoförü 
dinlendi.
Gizem ve Ezgi'nin el 
ele yola çıktıklarını 
anlatan şoförler, 
"Panik içinde 
koşuyorlardı" diye 
konuştu.
1 . Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"taksirle birden fazla 
kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek" 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
2 çocuk babası G.Ç. 
tekrar hakim karşısı
na çıktı. Mahkeme, 
bu duruşmada, 
celselerdir aranan 
özel halk otobüsü 
şoförlerini dinledi.

lltel»MllllBiHi]lll|ll|IIIWI|ll
Bursa'da, yol 
kenarında minibüs 
bekleyen 2 yayaya 
plakasız motosiklet 
çarptı. Kazada 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yalova yolu Genç 
Osman Postanesi 
karşısında minibüs 
bekleyen Sedat 
Duran (46) ve Sinan 
Hephızh (44) isimli 
şahıslara motosiklet 
çarptı. Mehmet 
K.'nin (26) kullandığı

Göbek deliğinden giren mananda 
kursunu röntgende çıktı
Bursa'da, sokakta 
yürürken maganda 
kurşununa hedef 
olan adamın vurul
duğu, mide ağrısı 
şikayetiyle hastan
eye gidince 
ortaya çıktı. 
Çekilen röntgen 
filminde midesinde 
kurşun olduğu 
görülen olan şahıs 
kurtarılamadı.
2 gün önce sabah

Kazanın gözünün 
önünde meydana 
geldiğini söyleyen 
otobüs şoförü M.G. 
(39), "Ben otobüs 
durağında yolcu 
indirmek için dur
dum. İki kız el ele 
tutuşmuş, karşıya 
geçiyordu. Trafik 
çok yoğundu. Kızlar 
aniden yola çıkınca, 
'Bunlar ne yapıyor?' 
diye bağırdım. 
Sesimi otobüsteki 
yolcular da duydu. 
Ancak çarpma anını 
görmedim" dedi.
Diğer şoför K.A. (40) 
ise, "Ben üniversite 
hattında çalışıyo
rum. Yaya geçidin
den geçmeye 
çalışan kızlar yola 
çıkarken trafiği kon
trol etmedi. Yolun 
ortasına geldik

motosiklet, yayalara 
çarptıktan sonra 
hızını alamayarak 
ana yol ile tali yol 
arasındaki trafik lev
hasına çarptı. Çarp
manın etkisiyle 
motosiklet sürücüsü 
ve 2 yaya çeşitli yer
lerinden yaralandı.

saatlerinde 
Altıparmak 
Caddesi'nde 
yürüyen 51 
yaşındaki Recep 
Ulukavak, karnına 
isabet eden bir 
kurşunla yaralandı. 
Vurulduğunu 
anlayamayan 
Ulukavak, eve 
gittikten sonra 
artan mide ağrısı 
üzerine hastaneye 

lerinde kırmızı bir 
araç bunlara çarp
mamak için sağa, 
arkasındaki ise sola 
kaçınca çocuklar da 
panik yaparak koş
maya başladı. 
Önümdeki araç ve 
ben fren yaptım ama 
soldan gelen 
sanığın kullandığı 
araç kızlara çarptı" 
diye konuştu.
Sanık avukatları ise, 
müvekkillerinin 25 
Kasım 2010'dan bu 
yana tutuklu 
olduğunu ifade 
ederek, "İki gün 
sonra tam bir yıl ola
cak. Sanık, bu tariht
en bu yana tutuklu. 
Suç taksirli bir suç
tur. Tahliyesini talep 
ediyoruz" dedi.
Ayrıca avukatlar,' 
aynı yol üzerinde

Kazayı gören vatan
daşların 112 Acil 
Servis ekiplerine 
haber vermesiyle 
olay yerine ambu
lanslar sevk edildi. 
Kazada yaralanan 
yayalar Sedat Duran 
ve Sinan Hephızh, 
Muradiye Devlet 

kaldırıldı.
Ulukavak'ın çekilen 
filminde midesinde 
kurşun olduğu 
görüldü. Kurşun'un 
Ulukavak'ın tam 
göbek deliğinden 
girdiği tespit edildi. 
Polis olayla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, Devlet 
Hastanesi'nde 
ameliyata alınan 
Recep Ulukavak kur

son 1 ay içinde 5 
ayrı kaza olmasının 
göz önünde bulun
durulması gerektiği
ni ifade ederek 
kusur tespiti açısın
dan dosyanın Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderilmesini 
talep etti. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanığın tahliye 
talebini reddetti. 
Ayrıca olay 
mahallinde keşif 
yapılmasına mahal 
olmadığına karar 
veren mahkeme, 
dosyanın kusur 
tespiti açısından 
bilirkişiye gönder
ilmesine hükmetti. 
Dava, eksikliklerin 
giderilmesi için 
ertelendi.

Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Hafif yaralanan 
Mehmet K. polis 
ekip arabasına alı
narak ambulansın 
gelmesini bekledi. 
Olay yerine 
gelen ambulansa 
alınan Mehmet 
K. de Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

tarılamadı.
Ulukavak'ın, hesap 
yüzünden bir müş
teriyle tartışan 
gazinocu Fikret B. 
havaya ateş ettiği 
sırada serseri 
kurşunla vurulduğu 
tespit edildi. Polis 
tarafından gözaltına 
alınan gazinocu 
Fikret B. çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.

Gemlik Körfez wiMw.oemllkkorfezgazetesl.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

“Neuropathy Tip 4”
Diyeceksiniz ki sana ne?..
Sen Sosyal demokratsın..
İlgilenecek daha önemli şeyler yok mu?..

Yok!..
Bazı günler kafama takılan değişik konu

larla ilgili bir şeyler yazdığımda böyle e- 
postalar alıyorum:
“ilgilenecek daha önemli konular varken 

bunlarla neden zaman geçiriyorsun” diye.
Yazarın o an için kendince önemli 

gördüğü bir şeyi yazması, o konuyla hiç 
ilgisi olmayan bazı okuyucuları rahatsız 
edebiliyor. Olsun.

Başka bazı okuyucular da o yazıları 
okuyor, anlatılan düşünceyi beğeniyor ya 
da beğenmiyor ama okuyor.

Bu yazı da sanırım biraz öyle olacak.
Memleketimizin bin tane sorunu var 

elbette ..
Ama bazen o sorunların dışına çıkmak 

istiyor insan.
Belki bir tür vicdani görev duygusu bu.

Gelelim konuya..
İktidar istediği kadar saklamaya, yanılt

maya çalışsın durum maalesef bu.
Ekonomi kötüye gidiyor. Bedelli askerlik 

para kazanmak için çıkıyor.
Türkiye’yi içinde bulunduğu bu çıkmaz

dan siyaset yoluyla çıkaracak kurumların 
I başında Muhalefet Partileri gelmelidir.

Bugün izninizle “Ana Muhalefet Partisi” • 
CHP’ye bakalım...

Yazının başlığını Neuropathy Tip 4 koy
dum. (Tıp la ilgili hastalık)

Vücuttaki acı hissini kaybeden kişilerin 
ellerini-dillerini-ayaklarını yeme 
hastalığının adıdır bu.

Bugünkü CHP’nin durumu tam da böyle.
CHP, bırakın muhalefet yapıp millete 

umut olmayı, hayret edilecek şekilde 
kendi tarihi ile çatışmaya girmiş durumda 
ve kendi yetişmiş adamlarını yemekle 
meşgul...

Bir kargaşa, gruplar, biri birinin 
kuyusunu kazmaya çalışmalar.

Yönetimden yeni istifaların olacağını 
televizyonlarda söyleniyor...

Beyler; Dost acı söylermiş. CHP’nin 
görüntüsü maalesef böyle.

CHP bu haliyle Türk Halkının umudu ola- 
maz.(Gemlik CHP Belediyesi gibi)

Zaten, Genel Başkan’ın eşi hanımefendi, 
CHP’nin alacağı oy oranını belirleyerek 
bunu ilan etmişti. Bu açıkça pes etmekti..

Bugün CHP ‘nin üstlendiği görev 
sıradan bir iktidar yarışı, sıradan bir siyasi 
mücadele değildir.

Gün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bekasının sağlanıp, sağlanamayacağı 
gündür.

Tarihimizin böylesine önemli günlerinde 
bu ülkeyi sevenlerin, bulundukları mevki 
lerde eteklerindeki taşları döküp, parti içi 
çatışmaları bırakıp, gece-gündüz çalış
maları gerekmektedir.

Gördüğümüz ise boş şeyler..
Muhalefet Partilerinin karşısında, her 

/anı defolu bir iktidar var.
AKP gibi bir iktidarın karşısında muhale

fet görevi yapmak ve kamuoydnu diri tut
mak, siyaseti oiUnler için çok kolay bir
‘Ş—Yalnız birbirini yemeyi bırakıp, enerjiyi 
dışa harcamak gerek...
Sayın okurlar söyleyin;
Aklın yolu bu değil mi?..
Lütfen herkes aklını, hırsının üzerinde 

tutmayı bilsin...

wiMw.oemllkkorfezgazetesl.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güıe Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Açılışlar ve AKP kongresi üzerine
Bakan Arınç, bugün iki işi birden göre

cek.
Bize açılışlar ile ilgili bir program ulaş

madı.
Gazetemize son saatlerde gelen ilan

dan, İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor 
Salonu’nun saat 14.oo de açılacağını 
öğrendik.

Bakan Arınç, daha sonra AKP ilçe kong 
resine katılacakmış.

AKP kurulduğundan beri, AKP’li yöneti
ciler, her kongrelerine gazetemizi davet 
etti.

Nedense göreve atanan yönetim, beledi 
yedeki değişimlerle ilgili yazdıklarımızdan 
dolayı bizden hoşnut değil.

Hoşnut olması da gerekmez.
Hoşnut değiller, çünkü yönetimin başın 

daki arkadaşımızın yıllardır abone oldukla 
rı gazetemize, abone olmayacaklarını, gön
derdiğimiz faturayı büromuza getiren kişi 
neredeyse yırtarcasına çizip iade ederken 
-üzerlerine görev olmadığı halde- büro
muzda görevli bayana söyledikleri sözler
den belli idi.

Gemlik Körfez Gazetesi önümüzdeki yıl 
40 yaşma girecek.

Onlar doğmadan biz gazetecilik yapı 
yorduk.

Bir çok siyasi parti gördü bu gazete. 
Onları da yeri geldiğinde eleştirdi. 
Şimdi o siyasi partilerin yerlerinde yel 

ler esiyor.
Gemlik Körfez Gazetesi hala dimdik 

ayakta.
Bunlar, bu devran böyle gidecek sanı 

yorlar.
Sultan Süleyman’a bile kalmayan siya 

set, onlara da kalmaz.
Nerede ANAP, nerede DSP, nerede DYP 

ve diğerleri...
Siyasi partiler kurulur, görevlerini yapar 

veya yapamazlar, başarılı olur veya ola 
mazlar dağılır giderler.

Önemli olan bu gökkubbenin altında 
hoş bir seda bırakmaktır.

Bu nedenle çağrılmadığız kongreye git
meyeceğiz.

Yorum yapmayacağız.
Nasıl olsa onların haber yaptıracağı 

kalemler bulunur.
Bunu b uça d a belirtmekte yarar görüyo

rum.
* Ve de bunca yıllık gazetecilik yaşamım

da ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum, 
Örneğin dün, Has Parti İlçe Başkanı Emir 
Kantur, 27 Kasım Pazar günü yapacakları 
1. İlçe Kongresi’nin davetiyesini dün getir
di.

Memnuniyetle katılacağız.
Gazetecilik görevimizi de yapacağız.
Gemlik Körfez Gazetesi, habercilik açı 

sında tüm siyasi partilere eşit durmuştur.
Bize gelen her haberi sansür uygula

madan kullandık.
Nedense kongresini bugün yapacak 

olan AKP’nin yeni yönetimi göreve geldi 
ğinden beri ipler koptu.

Bir etkinlik haberi bize ulaşmadı.
Suçu gazetecilerde değil, kendilerinde 

arasınlar diyorum.

Birer ay arayla temelleri atılan okul inşaatlarından Ayşe Ziver Karataş ilköğretim Okulu, 
öğretime açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ilköğretim Okulu’nun ise kabası bile bitmedi 

llıi ıılıııl inşaatı arasındaki tort
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, CHP’li Meclis ve İl Genel meclis üyeleri 
inşaatı devam eden Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nu incelediler.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP’li Belediye 
Meclis üyeleri ve İl 
Genel Meclis üyeleri 
ile birlikte, 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
inşaatı devam eden 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu’n 
da inceleme yaptı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in görevde 
olduğu dönemde, 
okul ile ilgili arsanın 
belirlenmesi ve temi 
ni, proje çaiışmaiarı 
hazırlanmış, 
Belediye Meclisi 
tarafından kabul 
edilmişti.
Okulun mimari pro
jesini Meclis Üyesi 
Mimar Arzu Karataş 
ücretsiz olarak 
hazırlamıştı. 
İmar planında 
yapılan bir değişiklik 
sırasında, Başkan 
Güler’in müdahalesi 
ile Kütük Mermer 
okulun kaba 
inşaatının yapımı 
için sponsor oldu. 
Başkan Güler, 
temel atma tarihi de 
belirledi.
Ancak, tören öncesi 
Cumhuriyet Savcı 
lığı’nın istemi ile 
İçişleri Bakanlığı’nca 
görevinden uzak
laştırıldı.

İNŞAAT 
YAVAŞ 
İLERLİYOR 
Dün inşaatı gezen 
CHP grubunun yap
tığı incelemede, 
inşaatın temel atma 
töreninden sonra 
yavaş gittiği belir

Genel Meclis üyeleri inşaatı devam eden okulda inceleme yaptılar

Ayşe Ziver İlköğretim Okulu ile Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim 
Okulu’nun temelleri birer ay arayla atıldı. Biri tamamlanıp hizmete 
açıldı, ötekinin daha kaba inşaatı bile tamamlanmadı.
lenerek şu açıklama 
yapıldı:
“Okul inşaat çalış
malarının çok yavaş 
ilerlediğini gördük. 
Hemen hemen birer 
ay ara ile temeli 
atılan Ayşe - Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu ile Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okullarından Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu

tamamlanıp eğitime 
açılmasına karşın, 
Mustafa Kemal 
İlköğretim 
Okulu’nun kaba 
inşaatının çok 
azının yapıldığını 
üzülerek gördük.” 
Deprem gerçeğini 
de hatırlatan Güler 
ve arkadaşları, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’da dahil 
Gemlik’teki okulların

bir çoğunun 
depreme hazır 
olmadığını 
belirterek, 
“Bu okulun bir 
an önce tamamla
narak eğitime 
açılmasının 
hiç olmazsa 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki 
velilere rahat 
bir nefes aldıracak 
tır.” dediler.

KAYIP

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı 
30 Ekim 2011 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.

TÜRKAN TORUN (T.C. 45943063712)

"Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 29/09/2011 tarih ve 
18706 numaralı SBİF zayi olmuştur. Hükümsüzdür " 

YAZAKI OTOM.YAN.SAN.VE TİC. A.Ş.

Beko Casio 398SR 8GE SN 71001081 numaralı 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

SEBAHATTİN KİTİN
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24 Kasım Öğretmenler Günü, dün Belediye Kültür Merkezi’nde törenlerle kutlandı. 
Törende, resim kompozisyon ve şiir yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

16 yeni öğretmen yemin eni

Oğuz GÜN 

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
törenlerle kutlandı. 
Dün, sabah saat 
08.45'de Atatürk- 
Anıtı'nda düzenlenen 
ilk törende anıta 
çelenk sunuldu. 
Törene, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, şube 
müdürleri, 
okul müdürleri, 
öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Törende, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı'mızın okun
masının ardından 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, anıta Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
adına çelenk sundu.

İKİNCİ TÖREN 
KÜLTÜR 
MERKEZİ’NDE 
Çelenk sunma 
töreninin ardından 
saat 09.30'da Gemlik 
Belediyesi Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi öğret
menleri ve öğrenci
leri tarafından hazır
lanan kutlama prog 
ramına geçildi. 
Programa, İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Kurmay Albay Ersan 
Kazaz, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan, İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, İlçe 
Tarım Müdürü İbra 
him Çetin, okul mü 
dürleri, öğretmenler, 
öğrenciler katıldı.

Programı Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmen
leri Emrah Demirbaş 
ve Ebru Duran 
yönetti.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'mızın 
okunmasının ardın
dan başlayan tören 
de, açılış konuşma 
sim İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptı. 
Ercümen konuş
masında öğretmen
ler gününün önemini 
belirtikten sonra;
“Van depreminde 
hayatını kaybeden 
öğretmenlerimize 
Allah'tan rahmet 
diliyorum. Tüm 
öğretmen arkadaş 
tarımın Öğretmenler 
Günü’nü kutlarım.” 
dedi.
Ercümen'in konuş
masını Rp.lediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz'ın konuşması 
takip etti.
Yılmaz; “Öğretmen
lerimize mutlu ve 
huzurlu bir ömür 
diliyörum. Bizler de 
onları daha mutlu 
bir çevrede yaşat
mak için çalışıyoruz. 
Hayatımızda önemli 
yeri olan öğretmen- 
leriniizin Öğretmen
ler Günü’nü kut
larım." dedi.
Kaymakam Bilal

Çelik ise konuş
masında şunları 
söyledi:
“Hepimizin hayat
larından belki onlar
ca belki yüzlerce 
öğretmen geçmiştir. 
Bugünkü kişiliğimiz 
de en büyük emek
leri olan kişiler 
öğretmenlerimizdir. 
Öğretmenlerimiz 
bizim için çok değer
lidir. Tüm öğretmen
lerimizin Öğretmen
ler Günü’nü kut
larım. ’’ dedi.
Konuşmaların ardın
dan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Van'da 
hayatını kaybeden 
60 öğretmen için 
hazırlattığı sineviz 
yon gösterisine 
geçildi. 
Gösteri herkesi 
hüzünlendirirken, 
depremde hayatını 
kaybeden öğretmen
ler bir defa daha 
anılmış oldu.

Gösterinin ardından 
24 Kasım 2010 - 24 
Kasım 2011 tarihleri 
arasında öğretmen
liğe başlamış öğret
menlerin yemin 
törenine geçildi.
16 öğretmen Türk 
Bayrağı'na el 
koyarak yemin etti. 
Yemin töreninin 
ardından, 2010 yılın
da emekli olmuş 
öğretmenlere 
hizmet şeref bel
geleri verildi.

ÖDÜLLER 
DAĞITILDI 
İlköğretim okulları 
arasında düzenlenen 
Öğretmenler Günü 
konulu şiir yarışma 
şında Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu’ndan Damla 
Güney birinci, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’ndan Beyza 
Birlik ikinci, Şehit 
Cemal İlköğretim

Okulu’ndari Ebru 
Erdem üçüncü oldu. 
Öğrencilere ödülleri
ni Garnizon Komuta 
m Kıdemli Kurmay 
Albay Ersan Kazaz 
verdi.
Liseler arasında 
düzenlenen Öğret
menler Günü konulu 
kompozisyon yarış
masında ise, Gemlik 
Lisesi'nden Fatma 
Peker birinci, Sıla 
Kaflı ikinci olurken, 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nden Zeynep 
Peltek üçüncü oldu. 
Öğrencilere ödülleri
ni Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
verdi. İlköğretim 
okulları arasında 
düzenlenen Öğret
menler Günü konulu 
resim yarışmasında 
da Borusan İlköğre
tim Okulu'ndan 
Müberra Burak birin
ci, Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu'ndan Hurinaz 
Kaya ikinci, Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu'ndan Ayşe

Çisem üçüncü oldu. 
Öğrencilere ödülleri, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya Bayazıt 
tarafından verildi. 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle öğretmen
ler arasında düzenle
nen masa tenisi, fut
bol ve satranç turnu
valarında başarılı 
olan öğretmenlerin 
ödül törenine geçil
di. Satrançta derece 
ye giren öğretmen
lerin ödüllerini 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
verirken, masa tenisi 
karşılaşmalarında 
dereceye giren 
öğretmenlerin ödül
lerini Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige verdi. 
2010 - 2011 yılında 
başarı belgesi alma 
ya hak kazanan 25 
öğretmenin başarı 
belgelerini 
Kaymakam Bilal 
Çelik verdi.
Başarı belgelerinin 
verilmesinin ardın
dan tören sona erdi.
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B üiiükşe h ir den sınır aşan hizmet
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Balkanlardaki tarihi 
ve kültürel çalış
maların yanında 
kardeş belediye 
ilişkileriyle 
Türkiye’nin farklı 
kentlerinde 
sürdürdüğü ‘sınır 
aşan’ hizmetlerine 
Ankara’yı da ekledi. 
Ankara Kalesi bur
cunda yer alan 
Bursa evini 
Bursa’ya yakışır 
hale getirecek olan 
Büyükşehir 
Belediyesi, alanda 
kamulaştırılan iki 
binanın yıkımını 
başlattı.
Ankara’daki Bursa 
lobisine güç katmak 
ve Ankara’da 
yaşayan BursalIları 
bir çatı altında bir 
araya getirmeyi 
hedefleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi, önemli 
bir projeyi hayata 
geçiriyor. Bursa 
Derneği’nin Ankara

Kalesi’ndeki 146 
metrekarelik dernek 
binasının, talebi 
karşılamakta güçlük 
çekmesi üzerine 
devreye giren 
Büyükşehir 
Belediyesi, hemen 
yandaki iki parsel 
üzerindeki binaları 
kamulaştırdı. Harabe 
halindeki binaların 
yıkılması ve ardın
dan rekonstrüksiyon 
çalışmalarının 
başlatılmasına 
hız verdi.
Ankara’da 10 
bine yakın BursalI 
bürokrat olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, Ankara 
ile ilişkilerin daha 

da güçlendirilmesi 
amacıyla bu projeyi 
önemsediklerini 
söyledi. Ankara’daki 
BursalIları bir araya 
getirecek olan Bursa 
Derneği’nin 
genişletilmesi 
amacıyla halen 146 
metrekare olan 
genişliğin 550 
metrekareye çıka
cağını ifade eden 
Başkan Altepe, 
Ankara’da herkes 
tarafından bilinen ve 
adres aramaya 
bile gerek 
kalmayacak Ankara 
Kalesi içindeki 
Bursa evinin yeni bir 
buluşma noktası 
olacağını söyledi.

Burçlarda Bursa 
bayrağı dal
galanacak 
Binaların yıkımından 
sonra rekonstrük 
siyon çalışmalarına 
başlanacağını 
dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Bursa ile Ankara 
arasındaki sıcak 
diyaloglar her iki 
kentin spor kulüpleri 
arasında da yaşam 
yor. Ankara gücü ile 
Bursaspor taraftar
ları zaten 
kardeşliğin en 
güzel örneklerini 
sergiliyor.
Bundan sonra 
Ankara kalesi 
burçlarında 
Ankaragücü ve 
Bursaspor bayrak
ları da Türk bayrağı 
ile birlikte dal
galanacak.
Ankara’da yaşayan 
BursalIlar kentimiz 
için projelerini 
yapacağımız Bursa 
evinde üretecek” 
dedi.

Internet 
gazetecileri 
buluşuyor

Aktif Internet 
Medyası 
Derneği(AKİMED) 
Bursa'da internet 
gazeteciliği yapan 
gazetecilerin bir 
araya gelip tanış
ması için toplantı 
düzenliyor.
İnternet alanında 
faaliyet gösteren ve 
esas işi internet 
haberciliği olan 
gazetecilerin bir 
araya geleceği 
tanışma toplantısın
da genel bir durum 
değerlendirmesi 
yapılarak,amaç, ilke 
ve hedefler masaya 
yatırılacak.
Son yıllarda ivme 
kazanarak gelişen 
internet gazeteci 
liğine kurumsal 
kimlik kazandır

mayı, sorunların 
tespiti ve çözümleri 
konusunda rol 
almanın hede
flendiği toplantıya 
Bursa'da internet 
haberciliği yapan 
gazeteciler katıla
cak.
İnternet gazeteci
lerinin Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi 
Lokali'ndeki buluş- 
masr25 Kasım 
Cuma günü saat 
09.30'da gerçek
leştirilecek.
AKİMED Başkanı 
Özcan Yazıcı, 
internet medyası 
alanında faaliyet 
gösteren gazeteci
leri ve yayıncıları 
toplantıya katıl
maya çağırdı

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZAUP EMLAKTAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yenî Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

DEVBEH SATİIIK
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ'NDE 

ÇALIŞIR DURUMDA 
D BLOKTAKİ 

ÇAY OCAĞI KİRALIK VEYA 
DEVREN SATILIKTIR

513 72 58 ■ 513 36 16.

Altında 
"yarım 

çeyrek" 
dönemi

Altın fiyatlarındaki 
yükseliş nedeniyle 
halktan gelen yo 
ğun talep üzerine 
çeyrek altının yarı 
sı, İstanbul Altın 
Rafinerisi (IAR) 
tarafından üretildi. 
Altın fiyatlarındaki 
yükseliş nedeniyle 
vatandaşların 
almakta zorlandığı 
çeyrek altının 
yarısının üretimi 
için İstanbul Altın 
Rafinerisi (İAR) 
harekete geçti. 
Piyasadaki çeyrek 
altının ağırlığının 
yaklaşık 3'te birine 
denk gelen, 22 
ayar ve 0,62 gram 
ağırlığındaki 
yarıçeyrek altının 
fiyatı yaklaşık 59 
lira. Yarıçeyrek 
altın, önümüzdeki 
günlerde kuyum
cularda satışa 
sunulacak.
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asa nın sonumla sanrı tastı
Marmarabirlik Baş 
kanı Hidamet Asa, 
sofralık zeytine piya 
sa koşulları gözetil 
meksizin alım fiyatı 
verilmesinin “Marma 
rabirlik’in batışı" 
anlamına geleceğini 
söyledi.
Hava koşullarından 
ötürü bir çeşit doğal 
afet yaşandığını 
ifade eden Asa, 
“Üretim maliyet
lerinin yüksekliği ve 
hava koşullarının 
yol açtığı zararın 
faturası, Marmara 
birlik’e kesilemez" 
diye konuştu.
Kısa adı Marmara 
birlik olan S.S. 
Marmara Zeytin Ta 

rım Satış Kooperatif 
leri Birliği’nin 2011- 
12 kampanya döne
mi için açıkladığı 
ürün alım avans 
fiyatlarına yönelik 
eleştiriler, Başkan 
Hidamet Asa’nın 
sabrını taşırdı. 
Asa, “Avans fiyata 
tepki gösterenler, 
ortaklarımızdan 
ziyade Marmarabirlik 
ile herhangi bir 
bağlantısı olmayan, 
diğer bölgelerin 
üreticileridir. Daha 
açık konuşmak 
gerekirse diğer böl
gelerden çok ucuza 
Gemlik çeşidi ürün 
alıp, burada yüksek 
fiyata satarak haksız 

kazanç sağlama 
çabasında olanlar 
dır" dedi.
Piyasa koşulları 
gözetilmeksizin 
eleştiriler doğrul
tusunda fiyat belir
lemesinin Marmara 
birlik’in batışı 
anlamına geleceğini 
söyleyen Hidamet 
Asa, 460 kalibre 
ürüne verilen 1.5 lira 
avans fiyatın düşük 
olduğunu söyleyen
lere şöyle yanıt 
verdi: “1.50 lira olan 
460 kalibre ürüne, 
kooperatif havuzuna 
gelişine kadar 50 
kuruşluk maliyet 
biniyor. Diğer 
maliyetler ve fire de

eklendiğinde 2.50 
liraya kadar çıkıyor. 
460 kalibre zeytin 
havuzda bek
letildiğinde barem 
480’e düşüyor. Tah 
mini bölge rekoltesi 
181 bin ton iken ve 
ağırlılık kalibre de 

480 iken, böyle bir 
ürünün 2.50 liraya 
satılamayacağını 
düşünüyoruz.” 
Doğal koşullar 
nedeniyle ürünün 
kararmadan buruş
ması ve üretim 
maliyetlerinin 
yüksek olmasının 
faturasının 
Marmarabirlik’e 
kesilemeyeceğini 
söyleyen Hidamet 
Asa, devlet desteği 
olmadan üreticinin 
mağduriyetinin 
giderilemeyeceğini 
kaydetti.
Marmarabirlik’in 
üreticilere vereceği 
desteğin sınırlı 
olduğunu, ne kadar 

desteklerse destek
lesin sıkıntının 
giderilemeyeceğini 
ifade eden Asa, 
ortaklarına şimdiye 
kadar 30 milyon lira 
kredi kullandırdık
larının da altını çizdi. 
Hidamet Asa son 
olarak, kooperatifleri 
ne ürün teslim eden 
ortakların mağdur 
edilmeyeceğini 
belirterek, “Tekrar 
ediyoruz ki, açık
ladığımız fiyatlar 
avans fiyattır. 
Kampanya dönemi 
sonunda gülen 
üretici ortaklarımız 
olacaktır” diye 
konuştu.

İBİlihıllılnMIiltlIİMl flKP'nln kongre afişleri yırm
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi’nin yapmış 
olduğu Amatör 
Denizcilik kursları 
sonunda Denizcilik 
Müsteşarlığı tarafın
dan yapılmakta olan 
Amatör Denizcilik 
Yetki Belgesi Sına 
vı’nın 2.’si 7-8 Ara 
lık 2011 tarihinde 
yapılacak.
Denizcilik Müsteşar 
hğı'nın internet 
üzerinden yapacağı 
sınav da başarılı 
olanlar, Amatör 
Denizci Belgesi’ne 
sahip olacaklar.
Bu belge ile de 6 
metreden küçük 24 
metreden büyük 
olmayan tekne ve 

yatları kullanabile
cekler.
Daha önce açılan 
Amatör Denizcilik 
Kurslarında, kurs 
sonunda yapılan 
sınavlarda başarısız 
olanlar ve hiç kursa 
katılmayanlar da bu 
sınava katılabilecek
ler. Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, sınava 
katılmak isteyen
lerin belirtilen evrak 
lan 5 Aralık 2011 
tarihine kadar şah
sen Müdürlüğe 
getirmeleri istendi.
1. Sağlık Raporu 
(KBB ve GÖZ) 
2. Diploma Foto

kopisi
3. Sabıka Kaydı 
veya İşyeri 
Çalışma Belgesi 
4. Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi
5. 4 Adet Vesikalık 
Fotoğraf
6. Denizcilik 
Müsteşarlığı 
Ziraat Bankası 
Tandoğan Şubesi 
7064441-5001 nolu 
Hesaba 50 lira 
Sınav Harcının 
Yatırıldı ğına Dair 
Dekont
7. Gemlik Ziraat 
Bankası Gemlik Şu 
besi 49575819- 
5001’nolu Hesaba 
100 TL.’sının Yatırıl 
dığına Dair Dekont.

Oğuz GÜN
AKP’nin ilçe kong 
resini duyuran 
reklam panolarında
ki afişleri yırtıldı. 
Gemlik Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesi önünde 
bulunan büyük 
reklam panolarında
ki AKP’ye ait afişler 
kimliği belirsiz kişi 
lerce yırtıldı.
Sah günü gecesi 
asılan afişlerin bir 
gün sonra yırtıldığı 
görüldü.
Gemlik İlçe Kongre 
Duyurusu yazılı 
olan afişlerde, 
“Başbakan Yardım 
cısı ve Devlet 
Bakanı Bülent

Arınç'ın katılımıyla, tır.” yazıyordu. 
25 Kasım Cuma Afişlerin kolay
günü saat 15.00'de 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi'nde yapıla
cak olan Ak Parti 
Gemlik ilçe Genel 
Kurulu yapılacak-

sökülmemesi için 
reklam firması 
tarafından 
güçlü olarak 
yapıştırmasına 
karşın, yırtılması 
dikkat çekti.

Mili Maş MHlııı Vakfı'nian öğrenilenler ■ Millisi
Kısa Adı ANAÇEV 
olan Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi, 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle kah 
valtı düzenledi. 
Umurbey Ay t epe

Restaurant’ta 
biraraya gelen 
eğitimciler, dernek 
üyeleri ve konuklar, 
Öğretmenler 
Günü’nü kutladı. 
Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı Gemlik 

Şube Başkanı 
Meziyet Tunalı, 
öğretmenlerin gün 
lerini kutladıktan 
sonra, emekli 
öğretmen Gülay 
Aksoy günün 
önemini belirten 

bir konuşma yaptı. 
Daha sonra öğret
menler yazdıklarını 
şiirleri okudular. 
Faruk Nafiz Çamh- 
bel’in şiirlerine yer 
verildiği kahvaltıda, 
gazetemiz yazarı

İnan Tamer, 
gazetemizde çıkan 
“Öğretmenler” 
başlıklı yazısını 
okudu.
Daha sonra öğret
menler, hep birlikte 
Öğretmen Marşı’m 

söylediler.
Ardından Gençlik 
Marşını da okuyan 
öğretmenler, 
daha sonra 
kahvaltılarını 
yaparak sohbet 
etti.
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Atatürk, meslek
ten bir askerdir. 
Askerliğin gerçek
liğini, mesleğinin 
gereklerini hakkıy
la yerine getiren, 
askeri zaferleri bir 
sanat eseri mey
dana getirircesine 
kazanan bulunmaz 
bir kişiliktir.... O’na 
asıl ün kazandıran 
hiç şüphesiz ki; bu 
askerlik yönüdür. 
Ancak.... O’nu 
dünya çapında bir 
büyük devlet ada 
mı, lider düzeyine 
getiren, toplumuy- 
la olan kopmaz 
bağı, bilime, bilimi 
temel alan “eğiti 
me” olan derin 
inancıdır aynı 
zamanda....

1920’de, I. 
TBMM’si tek bir 
gaz lambasının 
aydınlığında topla 
nırken, salonda 
milletvekillerinin 
tümüne oturacak

BAŞÖĞRETMEN
yer bulamazken; 
düşman yurdun 
içlerine doğru iler
lerken, başta M. 
Kemal ve çoğu 
meclis üyesi bo 
yunlarında padi 
şahın idam fer
manlarıyla dolaşır
larken, yapılan ilk 
hükümet progra 
mında; halka da 
yalı bir eğitim-öğ 
retim ilkeleri sap
tanmış, kabul 
edilmiştir...

16 Temmuz 
19211’de Anka 
ra’da ulusal eğitim 
programını sapta
mak üzere Öğret
menler Kurultayı’nı 
toplamıştı.

Bu tarihte, gü 
neyde, batıda ülke 
miz topraklarının 
büyük bölümü 
işgal altındaydı. 13 
Temmuz’da Afyon 
karahisar, 17 Tem 
muz da Kütahya 
Yunan işgaline

uğramıştı... 
Sakarya vadisine 
dek sokulmuştur. 
Hedeflerinde 
Ankara vardı... İşte 
bu ortamda Anka 
ra’da toplanan 
“Öğretmenler 
Kurultayının anla 
mı ne kadar büyük 
tür. Atatürk’ün 
savaşla-eğitimi bir 
arada düşündüğü 
nün birini diğerine 
tercih etmediğinin 
açık kanıtıdır sanı 
rım. Atatürk, bu 
kurultayı açarken 
şöyle diyordu:

“.... Büyük 
tehlikeler karşısın
da uyanan ulus
ların ne ölçüde 
kararlı olduklarına 
tarih tanıklık 
etmektedir. Silahla 
rıyla olduğu gibi, 
kafasıyla da savaş
mak zorunluluğun
da olan ulusumu 
zun, birincisinde 
gösterdiği üstün 

gücü İkincisinde 
de göstereceğin
den asla kuşkum 
yoktur...”

“.... Bir ulusal 
eğitim programın
dan söz ederken, 
eski devrin hurafe 
terinden ve yaratı 
hş vasıflarımızla 
hiç de ilgisi olma 
yan yabancı fikir
lerden, doğudan 
ve batıdan gelebi 
len bütün etkiler
den tamamen 
uzak, ulusal karak
ter ve tarihimizle 
uygun bir kültür 
kastediyorum. 
Çünkü milletimizin 
dehası ve tam 
gelişmesi ancak, 
böyle bir kültür ile 
sağlanabilir.... Ne 
var ki, bu doğuş
tan gelen yetenek
leri geliştirebilecek 
bilgilerle donatıl 
mış yurttaşlar 
gerekir. Bu ödev 
de sizlere düşü 
yor” diyerek eğiti 
min en önemli aya 
ğı olarak öğretmen 
leri görüyordu.

Yurt düşmandan 
kurtulduktan sonra 
yaptığı devrim- 
lerde de hep öğret
menlere güvendi. 
1925 tarihinde 
İzmir’de “Milletleri 
kurtaranlar yalnız 

ve ancak öğret
menlerdir. Öğret
menden, eğiticiden 
yoksun bir millet, 
henüz millet adını 
almak yeteneğini 
kazanamamıştır. 
Ona alelade bir 
kütle denir, millet 
denemez.

Bir kütle millet 
olabilmek için mut
laka eğiticilere, 
öğretmenlere muh
taçtır. Onlardır ki; 
bir top lumu 
gerçek millet 
haline koyarlar” 
diyordu.

Geçmişin hata
larını, geri kalmamı 
zın nedenlerini çok 
iyi gözlemleyen 
Atatürk, yeni Türk 
Devleti’ni kurarken 
eğitimi büyük bir 
temel kabul ede 
rek; devlet binasını 
onun üzerine oturt 
maya çalışmıştır.

Ö,bunu 
yaparken eğitim 
alanının hem felse
fesini hem de 
uygulamasını yaj> 
m ıştır.

Önün 24 Kasım 
1928’de yeni 
harflerin öğre 
tilmesi sırasında 
kara tahtanın başı
na geçerek bizzat 
“Başöğretmenlik” 
yapması, eğitimin- 

öğretimin de ne 
kadar içinde 
olduğunun çok net 
bir göstergesidir.

Bu yönüyle 
“Başöğretmen” 
ünvanını almış, 
Türk Ulusu’nun 
lideri olmasının 
yanısıra 
“Başöğretmen”! 
de olmuştur.

“Cumhurbaş 
kanı olmasaydım, 
Milli Eğitim Bakanı 
olurdum” diyerek 
öğretmeni onur
landıran, mil
letvekillerinin 
maaşları 
görüşülürken, 
“Öğretmenin 
maaşından fazla 
olmasın” diyerek 
meclisi engelleyen 
Atatürk’ten 
günümüze ne kaldı 
acaba?

300.000 ne yakın 
öğretmen adayının 
işsiz gezdiği, 
okullarında öğret
men açıklarının 
kapatılamadığı, 
ıssız - bucaksız 
yörelerde sahipsiz 
bıraktığımız 2011 
Türkiyesi’nde 
buruk bir “Öğret
menler Günü” kut
luyoruz....
Ellerinizden 
saygıyla öperiz 
öğretmenim....

—— KREŞLERİ

GEMLİrİNİLKÖZEL 
OWL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU
VI I 
(Giım
“Kaliteli bir okul öncesi eğitim 

çocuğunuzun hayatında 
önemli bir fark yaratır”

KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 
İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefon ya da 5171912 nolu faksımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcayan, 
yurdun dört bir yanında kendilerini eğitime 

adamış gönüllülerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü'nü en içten dileklerimle kutlarız.

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim

Vakfı 
GEMLİK ŞUBESİ

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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Bedelli askerliğin 
netleşmesinden 
sonra internet 
sitelerinde 
‘Bedelliden acil oto’ 
ilanları çıkmaya 
başladı. Bedelli 
peşinatını hazırla
mak isteyenler, oto 
fiyatlarını 1-2 bin 
lira indirdi.
Merakla beklenen 
bedelli askerlik 
açıklamasından 
sonra ikinci el oto 
piyasası da 
hareketlendi. 30 bin 

I liralık ‘bedel’i öde- 
| mek isteyen aday

lar, nakite en kolay 
dönebilecek olan

I varlıklarını yani 
I otomobilleri satışa 
I çıkardı. İnternet 
sitelerinde bir anda 
‘Bedelli askerlik 
için acil satılık oto’ 
başlıklı ilanlar türe
di. Araçlarını bir an 
önce elden çıkar
maya çalışan 
bedelli adayları fiy
atlarını da düşürdü. 
Yıllardır tartışılan 
bedelli askerlik 
.uygulamasıyla ilgili 
son açıklamayı 

röncekl gün
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan 
yapmıştı. Erdoğan 
bedellide yaş 
sınırının 30, ücretin 
ise 30 bin TL 
olduğunu belirt
mişti. Alınan karara 
göre bu tutarın 
yarısı peşin, kalanı 
6 ay içinde ödene 
bilecek. İkinci taksi- 
di ödemeyenler, 
hakkını kaybede
cek. 1999 depre
minden sonra çıkan 
son bedelli askerlik 
uygulamasında alı
nan 21 günlük 
temel askerlik hiz 
meti de son uy gu 
lamada olmayacak. 
Fiyatlar düşük kaldı 
Yeni bedelli uygula
masının avantajını 
kaçırmak iste
meyenler bir an 
önce 30 bin lirayı 
hazırlamak için 

araçlarından 
vazgeçmeye 
başladı. Kanun 
henüz netleşmese 
de parasını şimdi
den hazırlamak 
isteyen bedelli 
askerlik adayları, 
araçlarını piyasanın 
altında fiyatlarla 
satmaya çalışıyor. 
Zaten yılın en 
düşük fiyatlarının 
gerçekleştiği son 
çeyrekte söz 
konusu araçların 
fiyatı 1-2 bin lira 
daha geriledi. 
Uluslararası ikinci 
el araç pazarlama 
şirketi Manheim’in 
Türkiye Genel 
Müdürü Cengiz 
Temel, bedelli 
askerlik için aracını 
satanların nihai 
tüketiciler 
olduğunu söyledi.

Pazarda ikinci el 
araç rakamının 
artacağını belirten 
Temel, “Pazardaki 
genel fiyatları çok 
oynatacağını bek
lemiyorum. Zaten 
Aralık, Ocak, Şubat 
ayları fiyatların en 
çok kırıldığı 
dönemdir. Adaylar 
süreç sıkıntılı 
olduğu için aracını 
satmak için bekle
mek yerine 
gördüğü en iyi fiy
attan vermek 
isteyecektir” dedi. 
‘Almak kârlı’ 
Cengiz Temel* 
durumun sektöre 
ekstra kâr marjı 
yaratacağını savun
du. Temel, ikinci el 
pazarında satışın 
yüzde 50’sinin bini
cilere, kalan 
yarısının ise galer
ilere yapıldığını 
hatırlatarak şöyle 
konuştu: 
“Tüketiciler 
araçlarını satmak 
için önce internet 
ve gazeteleri deni 
yor. Bu kanalda 
satamayanlar 
mecburen gale 
rilere gidiyor. “

En çok harcama 
yapan il belirlendi
TÜİK, 2008-2009- 
2010 Hanehalkı 
Tüketim Harcama 
lan Bölgesel 
sonuçlarını 
açıkladı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun 
(TÜİK) 2008-2009- 
2010 Hanehalkı 
Tüketim Harca 
maları Bölgesel 
sonuçlarına göre, 
toplam tüketim 
harcamasının 
yüzde 23,9'u İstan
bul'da oturan 
hanehalklarınca 
yapıldı. Kuzeydoğu 
Anadolu böl
gesinin payı ise 
sadece yüzde 2 
oldu.
Kuzeydoğu 
Anadolu 
Bölgesinde de 
hanehalkı harcama 
bütçesinin yak
laşık üçte Tinin 
gıda ve alkolsüz 
içeceklere ayrıl
ması dikkati çekti. 
TÜİK, özellikle 
bölge bazında 
tüketim harcaması 
oransal tahmin

lerinin verile 
bilmesi amacıyla 
2008, 2009 ve 
2010 yıllarında 
yapılan Hanehalkı 
Bütçe Anketlerinin 
veri setlerini bir 
araya getirerek, 
sonuç lan üç yılı 
kapsa yacak 
şekilde yayımladı. 
Sonuçlara göre, 
toplam tüketim 
harcamasının 
yüzde 23,9'u 
İstanbul'da oturan 
hanehalkları 
tarafından * 
yapıldı.
İstanbul'da 
hanehalkı tüketimi 
100 kabul 
edildiğinde, 
bunun 33,4'ü konut 
ve kira, 17,9'u 
gıda ve alkolsüz 
içecekler, 13,2'si 
ulaştırmaya gitti. 
Düzey-Tdeki böl
geler itibariyle 
yapılan sıralamaya 
göre İstanbul'u, 
yüzde 14,4 ile 
Ege, yüzde 11,7 ile 
Akdeniz Bölgesi 
izledi.

Çalışan Malara kötü haber!
Kadınlar doğum 
borçlanması 
davasını kaybetti. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, doğum 
yapan çalışan anne 
lere kanunun verdi 
ği borçlanma hak 
kını, kanuna aykırı 
tebliğ ve tebliğe 
aykırı genelgesiyle

daraltmıştı. Kadınla 
rın açtığı davalarla 
önce bu 300 gün 
şartı kalktı, ama işe 
girmeden evvel 
yapılan doğum 
borçlanması 
davasını Yargıtay 
Hukuk Genel 
Kurulu reddetti 
Habertürk'ün

haberine göre Sos 
yal Güvenlik Kuru 
mu, 5510 Sayılı Ka 
nun ile kadınlara 
verilen doğum 
borçlanması hak 
kını önce kanuna 
aykırı tebliğ ve 
genelgelerle daralt
tı. Mesela kanunda 
olmadığı halde 300

gün şartı getirdi, 
sigortalı olmadan 
evvel yapılan do 
ğumların borçlan
masını reddetti. 
Ancak, kadınlar 
durmayıp davalar 
açtılar, açılan ilk 
davalarla 
mahkemeler 300 
gün şartını kaldırdı.

KAŞ6D6 B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/8 GEMLİK 
Tel : (0.22-4) 513 96 83 Fax : 513 35 95

NÖBETÇİECZANE
25 Kasım 2011 Cuma 

YASEMİN ECZANESİ

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. »« 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

_________ ULAŞIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 544 80 88

TAKSİLER

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 İ9
Esklhlsar (262) 655 60 31

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

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez ıııiMMi

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

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5İ3 45 20
Zabıta 513 24 32
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

OTORÜS ~

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

513 1O 79
513 30 33

Tuncay Otogaz 513 16 45
Bevza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4124 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ANADOLU 

KARTALLARI: 
11-45-14:15-16:30- 

19:00-21:15...
ALACAKARANLIK 

4 ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00.., 
Rezervasyon 

(Tel :515552i)



GemlikKErfez
OEMLİK'İN İLK OONLÜK SİYASİ GAZETESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tarih: 25 Kasım 2011 Cuma Saat: 14:00 Yer: Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Yanı



572 33 07
773 38 88
3686510

32930 30 
22555 70 
5132440
249 49 71 
2474731
712 1246 
6764540 
373 20 73 
6120912 
544 1155

: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No;24
: Altıparmak Cad.2.Otel SokiUluca iş Merkezi No 3-4
: Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar Cad . Irmak Sok No.61
: Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No 65
: Soğukkuyu Mah. Site Cad No: 16
: Hamkiye Mah. Park Cad. No: 1
: Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mrk Kat3-4
: Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
: Vraca Mah Bursa Cad No:59
: Had Paşa Mah. Zeytin* Sok. No6
. İzmir Yolu No: 172
: Muradfye MahTurist Yolu Cad No S3
: Habçı Merim Çömez iş Hanı No: 1
: Ankara Cad.Mrnar Sinan Mah.Mısır Sok.No: 1

SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 

KARACABEY 
KESTEL 
M. KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

SINAV DEFTeR1 
ve 100 lerce Öğrenciye 
EĞİTİM BURSU

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Kasım 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursada 2'5 bin 
paletkaçah sigara 

ele geçinildi
Bursa'da, demir yüklü bir kam 
yonun devrilmes i sonucu bir ki 
şi hayatını kaybe tti. Haberi 3’de

Arınç, spor salonu açtı
Başbakan Yardımcısı ve 
Devlet Bakanı Bülent Arınç, 
dün Gemlik’e gelerek İmam 
Hatip Lisesi Kapalı Spor 
Salonu’nu açtı. Arınç, imam 
hatip liselerinin kuruluşunun 
60 yılına yaklaştığını belirte 
rek, Türkiye'de varlığını 
muhafaza edecek ve on bin
lerce öğrenciyi Türkiye'nin 
geleceğine hazırlayacak. 
Türkiye'nin en prestijli en 
itibarlı okullarından biri ola
cak." dedi. Devamı syf2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Annç’tan inciler...
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 

Bülent Arınç, dün ilçemizdeydi.
Cuma namazını Solaksubaşı Caminde 

kıldı.
Azottan emekli Mühendis Ali Rıza Bay 

raktaroğlu’nun cenaze namazına katıldı.
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğle 

yemeyi yedi.
Sonra, Büyükşehir Belediyesince 500 

bin liraya yaptırılan Kapalı Spor Salo nu’- 
nun açılışını yaptı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor 
\Salonu’nun temel atma töreni dünkü gibi 
\çok soğuk bir günde atılmıştı.

Dün, hava yine çok sertti.
Böyiesi sert bir havada, Bülent Arınç, 

konuşmasıyla ortamı yumuşattı. 4’de

Bankalar 
emekli 

maaşının 
nesinde

10 milyon kişiyle 
132 ülkenin 
nüfusunu geride 
bırakan emekli 
lerin maaşı ban 
katarın iştahını 
kabarttı. Ayda 
7.5 milyar liralık 
kaynak için 
yarış başladı.
10 milyon kişiyle 
132 ülkenin nüfu 
sunu geride bira 
kan emekliler 
maaşlarını PTT 
dahil 22 banka 
dan çekebiliyor. 
Haberi sayfa 7’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi İl yöneti 
mince yapılan 
yazılı açıklamada, 
AKP’nin Milli 
Eğitim Bakanlığı 
kuruluş yasasında 
yaptığı değişikliği 
çağdışı bularak 

red ettiklerini 
bildirdiler. CHP’liler, 
sözleşmeli öğret
menlik uygula
masının da öğret
menlik mesleği ne 
darbe vuracağını 
belirttiler.
Haberi sayfa 6’da

Mitt
Marmarabirlik’in 
açıkladığı avans 
fiyatları fiyasko 
olarak niteleyen 
Sedat Özmen, 
zeytin üretiici 
sinin gözbebeği 
olduğunu, Bir 
lik’in zeytin 
piyasasında belir
leyici olduğunu, 
bu avaş fiyatlarla 
üreticinin 
korunmadığını 
dile getirdi. 
Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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irine, spor salonu açtı
Öğretmenler Günü

Çiçeklerle, şiirlerle öğretmenler Günü’nü kutladık. 
Aslında her gün öğret menin... Çünkü aileden sonra 
insanın biçimlenmesinde çok önemli katkıları var. 
Tepeden tırnağa her düzeydeki zevat her koşul ve 
ortamda öğretmenin değerini ve önemini vurguladı.

Da... Yeterli mi?
Ekonomik sıkıntılarını geçtik, öğrenci ve velilerle 

olan ilişkilerinde yaşadığı sosyo-psikolojik sorunlar 
nasıl aşılacak?

öyle Bülent Arınç’ın dediği gibi öğretmenlik mesle 
ğine olan ilgi “saygınlığın” artmasıyla alakalı değil...

İş bulma olasılığı diğer mesleklere göre daha fazla 
olduğundan.

Bu konu derin...
Girdik mi çıkılması zor...
Öğretmen Mehmet Araş İlköğretim Okulu
Ama Öğretmenler Günü’ne doğru anlamlar 

yükleyen bir girişime tanık olduk dün...
öğretmen babanın 9 kişilik ailesi öğretmenler günü 

coşkusunun yanı sıra anlamı büyük bir heyecan 
daha yaşadı ve yaşattı...

Sektöründe dünyanın önemli markaları arasında 
yer alan ÜÇGE’nin kurucusu Gökçin Araş,

devletine olan ilgi ve sevgisini N i lüfer’de 24 ders
likli 700 öğrencinin aydınlanacağı bir okul daha yap
tırarak bir kez daha gösterdi.

Onun da ötesinde annesinden sonra öğretmen 
babasına da en anlamlı öğretmenler günü 
armağanını verdi.

Nilüfer’deki açılış töreninde başbakan yardımcısı, 
vali, il milli eğitim müdürü görev icabı bir şeyler 
söylediler günün anlamına dair...

ama Gökçin Aras’ın Köy Enstitülü öğretmen babası 
Mehmet Amca;
“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” diyerek ülkenin 

geleceğinin nasıl biçimlenmesi gerektiğini net olarak 
vurguladı.

30 yıla yakın hizmet verdiği kurumda, öğrencilerini; 
laik, çağdaş, demokrat aynı zamanda Atatürk ilke ve 
□evrimlerine bağlı, Cumhuriyete sahip çıkacak 
bireyler olarak yetiştirmeyi bir düstur edinen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün öğretmeni Mehmet Amca oğluna;
“Daha önce Ardahan da annesi adına okul yap

tıran, sanayici oğlum Gökçin ARAŞ, şimdi de adıma 
bu okulu yaptırdı.

Bana bu mutluluğu yaşatan oğlum Gökçin ARAS’a, 
Türk Milli Eğitimine verdiği hizmetten dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Şunu belirtmeliyim ki; 28 
yıllık meslek hayatımda anladığım şu; bu memleketin 
okumuş, aklıselim sahibi, dürüst insanlara ihtiyaç 
olduğudur.”diyerek teşekkür ettikten sonra öğret
menlere seslenerek;
“Saygıdeğer Meslektaşlarım, öğretmenler 

Günümüzü kutluyorum.
Atatürk, Devrimlerinin gerçekleşmesi için en çok 

öğretmenlere güvendiğini defalarca tekrarlamıştır.
Ve diyorum ki; doğacak yarınlarda, çağa ismini 

yazdıracak hamlelerde sizin imzanız yok mu?
Sizler bu ülkenin mimarı değil misiniz?
Sağlam temeller üzerine inşa edilecek, laik ve çağ

daş Türkiye Cumhuriyeti, içerden ve dışarıdan etkili 
olmaya çalışacak depremlerle yıkılmayacaktır.

özentisi duyulan çağdışı uygulamalar ve yaşamlar 
sizin bir işaretinizle, yok olacaktır,

Ve her zaman olduğu gibi dipdiri ve daima gençliği 
kabul edilen Atatürk’ün Türkiye’si Onun ilke ve 
inkılapları ile ayakta kalacaktır.

Sevgili Meslektaşlarım,
Sizin uğraşınız, sizlere teslim edilen gencecik ve 

körpecik yavruları Atatürk’ün hamuru ile yoğurmak 
ve onları şekillendirmektir.

Onlara bağımsızlığın, dalgalanan bayrağımız altın
da Atatürk ilkelerine bağlı, laik, çağdaş, demokratik 
ve sosyal devlet olduğunu anlatmak olmalıdır.

Gelecek Türkiye’sini teslim edeceğiniz bu gençlere 
hiçbir şeyi esirgemeden, her türlü eğitimi ver
melisiniz....

Unutmayın ki gelecek bugünkü çocuklarımızın 
omuzlarına yüklenecektir.

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Türk Milli Eğitiminin çizgisini Atatürk çizmiştir. Size 

Atatürk aydınlığında gelecek diliyor, O’nun ışığında 
önünüz aydınlansın diyorum...

Yolunuz açık olsun, sevgili öğretmenlerim ve 
çocuklarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Biz de sizi ve yetiştirdiğiniz oğlunuzu sevgiyle, 
saygıyla selamlıyoruz.

Teşekkürler Mehmet öğretmenim...
Teşekkürler Gökçin Araş, 
Teşekkürler ÜÇGE ailesi...
Yüreğimize umut çiçekleri serptiniz...
Yolumuzu aydınlatacak bir meşale de siz yaktınız...

Gemlik’te konuşan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, İmam 
Hatip Liselerinin 
kuruluşunun 60'ıncı 
yılına yaklaşıldığını 
belirterek, bu 
okulların Türkiye'de 
bir altın neslin ortaya 
çıkmasını sağladığını 
görüşünü savundu. 
Arınç, İmam Hatip 
Liselerinin, hangi 
isimle devam ederse 
etsin Türkiye'de var
lığını muhafaza ede
ceğini söyledi. 
Arınç, Bursa progra 
minin son gününde 
Gemlik’te geçerek 
Merkez Solaksubaşı 
Çarşı Camii'nde Cu 
ma namazı kıldı ve Ali 
Rıza Bayraktaroğlu* 
nun cenaze namazına 
katıldı. Daha sonra, 
Gemlik Anadolu 
imam Hatip Lisesi'ne 
geçen Arınç, burada 
öğrenci ve öğretmen
lerle yemek yedi. 
Daha sonra, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından yantırı 
lan okulun spor 
salonu açılış törenine 
katılan Arınç terör 
konusuna değindi. 
Terörü bir sonuç 
olarak gördüğünü ve 
buna yol açan neden
leri bildiğini kayde
den Bülent Arınç, bu 
sebepler yok edilirse 
terörle mücadelede 
başarılı olunacağını 
söyledi.

DOĞUBEYAZIT 
ÖRNEĞİ
2004 yılında TBMM 
Başkanıyken, Ağrı'nın 
Doğubeyazıt İlçesi'n 
de yetişen ve İstan
bul'da tekstil işiyle 
uğraşan İbrahim 
Yassıboğa'nın yap
tıracağı ilkokulun 
temel atma törenine 
daveti üzerine Ağrı'ya 
gittiği belirten Arınç 
şu örneği verdi: 
"Helikopterle Doğube 
yazıt'a geçtim. Ishak 
Paşa Sarayı'nın karşı 
sında biz temel atı 
yoruz. Yanımızda vali 
miz ve protokol var. 
Tribün hazırlanmış 
protokol orda. Proto 
köle karşı kürsü var 
ama, Doğubeyazıt'ın 
o fakir o yoksul 
vatandaşları, yani 
halk arkada. Şimdi 
herkes konuştu içime 
dert oldu. Yani bu

insanlar ne hisseder
ler diye. 'Biz halkız 
bize sırtlarını dönü 
yortar' diye. İnanın 
kimseyle paylaşma 
dim ama içime dert 
oldu. Yani biz bunlar 
için bu okulu yapıy
oruz. Biz bu halk için 
buraya geldik. Onla 
rın çocukları güzel bir 
okulda okusun diye. 
Onların fikri, zikri 
düşüncesi, etnik köke 
ni, mezhebi beni hiç 
ilgilendirmiyor ama, 
Türkiye Cum huriyeti 
nin yurttaşları benim 
milletim benim bin 
yıldır kardeş olduğum 
insanlar. Bu çok sem
bolik gibi bir şey de 
olsa içime düşen kurt 
sebebiyle bana sıra 
geldiği zaman aldım 
kürsüyü halkın tarafı
na döndüm. Protokol 
arkamda kaldı. Ne 
oldu biliyor musunuz. 
Orada belki bin kişiye 
yakın insan vardı. 
Hepsi alkışlamaya ve 
zılgıt çekmeye başla 
dı. Bu şunu gösteri 
yor; bizim devlet ola 
rak halka bakış açı 
mız bir yanlışlık için 
de. Onları dışlama 
dan, onlara ikinci 
sınıf vatandaş olduğu 
nu hissettirmeden, 
onlarla aramızda 
sanki husumet var
mış gibi intiba bırak
madan onlara dön
memiz, onların elini 
tutmamız, onlarla 
kucaklaşmahyız. Onu 
hissettiğim için yap
tım. Demek ki doğru 
yapmışım millet bun
dan çok memnun 
oldu."
Arınç, bu konuşmayı 
yaparken de proto 
köle sırtını dönerek, 
arkasında bulunan 
öğrenci ve öğretmen
lere hitap etti.

'İMAM HATİPLER 
VARLIĞINI 
MUHAFAZA EDECEK’

Arınç, imam hatip 
liselerinin kuruluşu
nun 60 yılına yak
laştığını ve bu okulla 
rın mecburiyetten 
dolayı açıldığını belir 
terek şunları anlattı: 
"Çok şükür bugün 
Türkiye'de sayısı 
yüzlerle ifade edile
cek imam hatip 
liselerimiz var. İlahi 
yat fakülteleri, ilahiy
at meslek yüksek 
okulla rı ve diğer bir
imleri miz var. Bu 
okullardan altın bir 
nesil çıktı ortaya. Bu 
altın nesil, memleke
tine milletine bağlı, 
vatanına bayra ğına 
bağlı, inancına 
saygılı, bin yıl bizi 
ayakta tutan medeni 
yetimize sevdalı bir 
nesil ortaya çıktı. Bir 
tek şey söyleye
ceğim. İmam hatip 
lisesi hangi isimle 
devam ederse etsin, 
Türkiye'de varlığını 
muhafaza edecek ve 
on binlerce öğrenciyi 
Türkiye'nin gele
ceğine hazırlayacak. 
Türkiye'nin en presti
jli en itibarlı okullarih^ 
dan biri olacak. 
milyon insan çocuk
larını eğitim için bu 
okulları bir tehlike 
olarak, bir^yanlışlık 
yeri olarak görmeye- * t 
cek. Allah'ın izniyle 
Türk eğitimin yüz akı 
olarak görecek ve bu 
okullara itibar ede
cekler."- 
Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir < 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepe konuş- 
masında Gemlik’e ve 
Bursa’ya hizmet et 
mekten heyecan duy
duklarını söyledi. 
Her hafta bir yerde " < 
temel attıklarını ve 
spor tesisi açtıklarını 
söyleyen Aitepe, 
"Halkımız bizden 
bunu bekliyor. 
Bundan dolayı sizin

için çalışıyoruz. 
Gemlik, bizim vitrini
miz. Gemlik’in kalkın
ması için yoğun 
faaliyet içindeyiz. 
Gemlik’te alt yapı üst 
yapı yatırımlarımız 
sürüyor." dedi.
Balıkpazarı Hama 
mı’nın ihalesi yapıl
makta olduğunu 
söyleyen Aitepe, 
geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik’e 30 milyon 
liralık yatırım yaptık
larını, diğer yıllarla bu 
yatırımların 50 milyon 
lira olduğunu hatır
latarak, yaptıkları 
kanalizasyon arıtma 
tesisisin ise 30 mil 
yon liraya çıkacağını 
Gemlik’e yatırımların 
90 milyon lira 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’e 30 bin ton 
asfalt kaplanacağını, 
buna da 3 milyon lirap 
gideceğini belirten * 
Aitepe, Kurşunlu, 
Küçük Kumla ve 
Gemlik’te Kent Mey 
danlarını yapılma 
çalışmasının devam 
ettiğini bildirdi. 
Aitepe, sosyal tesis- 
Ierinin temel atma 
aşamasına geldiğini 
de söyleyen 
Büyükşehir Belediyle 
Başkanı, Ahmet Dural 
Meydam’nda 1.5 mil 
yon liralık kamulaştır- 
ftıa yaptıklarını da 
sözlerine ekledi. 
Çarşı Deresi ile Gem 
İlk bir başka güzel 
olacak diyen Aitepe, 
Gemlik’e bir yıl once 
attıkları Kapalı Spor 
Şalonu’nu bugün 
hizmete açmaktan da 
mutluluk duyduğunu 
ifade etti. Başbakan 
Yardımcısı Arıç, daha 
sonra Bursa Valisi 

. Şahabet tin Harput ve 
Büyük şehir Belediye 
Baş kanı AK Partili 
Recep Aitepe ve bir 
öğreten ve öğrenci ile 
birlikte salonun 
açılışını yaptı.
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Oemir yülılii kamyon devrildi: 1 ölü YazıYORUM
Bursa'da, demir 
yüklü bir kamyonun 
devrilmesi sonucu 
bir kişi hayatını 
kaybederken, araçla 
bariyer arasında 
sıkışan şahıs, "17 
yaşındaki kızım için 
yaşamalıyım. Benim 
kızım daha okuya
cak" diye haykırdı. 
Edinilen bilgiye göre 
Serkan Kura'nın (35) 
kullandığı 35 D 8921 
plakalı demir yüklü 
kamyon, dün gece 
saat 23.45 sıraların
da Yalova-lzmir yol
unun 2. kilome
tresinde virajı ala
mayınca yan yatarak 
sürüklendi.
Bariyerlere çarparak 
durabilen kamyonun 
sürücüsü olay 
yerinde hayatım 
kaybederken, yanın
da bulunan Erkan 
Durmaz (38), yan 
yatan araçla bariyer
ler arasına sıkıştı.

Ccm iapU M SİHH 118 Will
Bursa'da polis 
tarafından kaçak 
silah ticareti yaptık
ları iddia edilen 
şahıslara yönelik 
gerçekleştirilen 
operasyonda 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlılardan biri 
tahliye olur olmaz 
cezaevi kapısında 
yakalandı.
Operasyonda 5 
tabanca ile 2 av 
tüfeği ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre 
"toplu halde silah 
kaçakçılığı" yapıldığı

İBtflMlillllltlMSİimliiitilillli
Bursa'da polis 
tarafından gerçek
leştirilen operasyon 
da 5 kişi gözaltına 
alınırken, 26 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, Kaçak 
çili k ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi Mali Bürosu 
ekipleri tarafından 
gümrük kaçağı 
sigara ticareti yap
tığı tespit edilen şa

Yoldan geçen diğer 
sürücülerin kazayı 
görmesiyle olay yer
ine ambulans, itfaiye 
ve sivil savunma 
ekipleri çağrıldı.

KIZI İÇİN 
KURTARILMAYI 
BEKLEDİ
Kaza sonrası yoldan 
geçen diğer kamyon 
sürücüleri de yardı
ma koşarken, 
kurtarma ekipleri 
hemen harekete 
geçti.
Erkan Durmaz, 
sıkıştığı yerde 
kazayı görüp duran 
kamyoncu 
arkadaşlarıyla ve 
sivil savunma 
personeliyle konuş

yönündeki inbar 
üzerine harekete 
geçen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Organize Büro 
Amirliği ekipleri, 
Gürsu ve Kestel 
ilçelerinde 19 ayrı 
adrese eş zamanlı 
baskın düzenledi. 19 
kişi gözaltına 
alınırken, zanlılarla 
birlikte 5 adet ruh
satsız tabanca ile 2 
adet av tüfeği ve bu 

hıslara yönelik ger 
çekleştirilen operas 
yonlarda toplam 5 
kişi gözaltına alındı. 
İlk etapta 
Osmangazi ilçesin
deki bir ikamette 
düzenlenen operas 
yonda toplam 3 bin 
310 paket gümrük 
kaçağı ve bandrol
süz sigara ele geçir
ildi. Operasyonun 
derinleştirilmesinin 
ardından, İnegöl 
ilçesinde içinde 4 

maya çalıştı. 
Bacakları ve 
vücudunun bir 
bölümü sıkışan 
Durmaz, sürekli 17 
yaşındaki kızı 
Selma'yı sayıkladı. 
Kurtarma 
çalışmalarına 
yardımcı olmaya 
çalışan kamyoncular 
Durmaz'ın elini 
bırakmazken, 
Erkan Durmaz'ın, 
Galip isimli bir 
arkadaşına 
haykırarak, "Kızım 
için yaşamalıyım. 
Ne olur beni kur
tarın, benim kızım 
daha 17 yaşında. 
O okuyacak" dedi. 
Sivil savunma ve 
sağlık ekipleri, bil

silahla ait çok 
sayıda mermi 
ele geçirildi. 
Zanlılardan 9'u, 
cumhuriyet 
savcısının talimat
larıyla ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
Emniyetteki 
ifadesi tamamlanan 
M.G. (58), M.D. (38), 
E.U. (64), C.A. (51), 
Y.K. (31), M.A. (47) 
ve İ.G. (39) ise 
"toplu halde silah 
kaçakçılığı yapmak" 
iddiasıyla adliyeye 

şahsın bulunduğu 
bir minibüste 
yapılan aramada ise 
23 bin 210 paket 
gümrük kaçağı ve 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 
63 BİN TL 
Operasyonlar 
kapsamında piyasa 
değeri yaklaşık 
63 bin TL olan 
toplam 26 bin 520 
paket muhtelif

incini açık tutmak 
için sürekli Durmaz 
ile konuşurken, 
yaklaşık 1 saat 
süren kurtarma 
çalışmasının 
ardından yaralı 
sıkıştığı yerden kur
tarıldı. Vücudunun 
çeşitli yerlerinde 
kırıklar bulunan 
ve durumu ağır 
olan Erkan Durmaz, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Kaza sonrası yak
laşık 1 buçuk saat 
trafiğe kapalı kalan 
yol kontrollü bir 
şekilde açılırken, 
savcının 
incelemesinin ardın
dan sürücü Serkan 
Kura'nın cesedi adli 
tıp morguna 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Yerli malı haftası....

sevk edildi. 
Öte yandan 
jandarma tarafından 
yürütülen 
soruşturma 
kapsamında tutuk
lanan M.G., bir gün 
sonra tahliye 
edilirken silah 
kaçakçılığı 
operasyonunu 
yöneten polis 
tarafından cezaevi 
kapısında gözaltına 
aldı. Zanlıların 
suçlamaları kabul 
etmedikleri 
öğrenildi.

markalarda 
gümrük kaçağı 
sigara ele geçirildi. 
Yakalanan toplam 
5 şahıs hakkında 
5607 sayılı 
Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa 
muhalefet suçundan 
işlem yapıldı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin il 
genelinde kaçak 
sigara ile mücade
lesinin devam ede
ceği belirtildi

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri 
arasında Türkiye'de tüm okullarda kut
lanan özel haftadır.

Halk adıyla “Yerli Malı Haftası”.. Hedefi, 
yerli tüketiminin artmasıdır.

Bu hafta süresince tutumlu olmanın, 
yatırım yapmanın ve yerli malı kullan
manın önemi anlatılır.

İnsanların parasını, malını eşya larını, 
zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi 
korumak ve kullanmasına tutumlu olmak 
denir..

Okullarda yapılan etkinliklerle tüm 
gençleri yerli malına teşvik eder... 
Etmelidir...

II. Dünya Savaşı sonrası oluşan 
ekonomik darboğazın ardından yabancı 
ülkelere para akışının önünün kesilmesi 
ve toplumsal tutum bilincinin oluşması 
amaçlanmıştır.

Türkiye, cumhuriyet döneminde yeni 
savaştan çıkmış bir ülke idi.

Ellerinde bir şeyleri kalmayan halk yok
sulluk içerisinde yaşıyordu.
Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat 

Kongresini topiadı.
Bu kongrede yurdun bağımsız lığının 

korunması için yerli mallar üretilmesi ve 
kullanılması kararlaştırıldı.

Bu günde bu görüşe göre yaşamımızı 
devam ettirmeliyiz.

Geçmişe şöyle bir nostalji yapıyorum.
Kayseri‘de Ahmetpaşa ilkokulu...

Babam Okul müdürü.
Yerli mallar haftası okulda kutlanacak. 
Öğrencileri ve kendimi düşünüyorum. 
Getirdiklerimiz kuru incir -üzüm, elma 

-armut, basma kumaş, küp şeker..
Yine 60 yıl sonra düşünüyorum , 

küçük bir çocuk olarak elimde bir 
bisküvi .çikolata bile yok.. Bunları niye 
yazıyorum...

Eskişehir’e yaptığım gezide Eti 
bisküvilerinin fabrikalarını gezdim.

Son senelerde büyük alışveriş yer
lerinde bu gibi reyonları gezerken bu 
türde ki çeşitliği görüp nerden nereye 
diyordum..

Eskişehir fabrikalarında Eti’nin tesis
lerini görmem, beni bir defa daha şaşırt
tı. Devasa bir sanayi..

Büyük bir hyijenik şartlar altında 
yüzlerce kaliteli üretim. Eti Burçak - Çay 
keyfi- Sultani...

Üretim bantlarından akım gidiyor..
Her şey yerli malı..
Şimdi, şunu açıkça söylemeliyim.
Bir hekim olarak dahi bisküvi üreti

minin bu kadar başarılı olduğunu zannet
miyordum. ..Şaşırdım.
Aferim ...
ETİ Bisküvi fabrikalarına..
Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasın

da kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve 
Türk malları hakkında bilgi verilir.

Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, 
skeçler ve oyunlar oynanır.

Bunlar tamam da, bence nereden ne 
reye geldiğimizi çocuklarımızın görüş 
alanına sokmak için bunlarda anlatılmalı, 
mümkünse bu fabrikalar gösterilmeli..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Annç’tan inciler....
Bülent Arınç, kişilik olarak yumuşak bir 

sakin yapısı ve iğneleyici uslubü ile tanı 
nıyor.

Sakin sakin olayları anlatışı, konuşma 
sının aralarına sıkıştırılmış iğneleyici öy 
küler ve fıkralarla, ilgi odağı oluyor.

Arınç’ı dinlemekten sıkılmıyorsunuz.
Dün, O’nu dinlerken, doğru düşündüğü 

mü gördüm.
Konuşmasına başlamadan önce proto 

kolün solunda bulunan öğrencileri, kürsü 
nün arkasındaki İmam Hatip Lisesi öğren 
çilerinin yanına çağırdı.

Sonra, Doğu Beyazıt’ta yaşadığı bir 
olayı anlatarak, akıllıca konuya girdi.

Bugünkü, AKP hükümetinin Başbakanı 
ve Bakanlarının büyük çoğunluğu İmam 
Hatip Lisesi kökenli.

Türkiye’yi İmam Hatipliler yönetiyor.
Gemlik Belediye Başkanvekili de ko 

nuşmasında, Gemlik İmam Hatip Lisesi'n 
den mezun olduğunu, ortağının yani, AKP 
İlçe Başkanının, kız kardeşinin, kayın
larının ve milletvekili İsmail Aydın’ın da 
imam hatipli olduğunu söyledi.

Bir bakıma "Bizim okul mezunları ülke 
yi, biz de Gemlik’i yönetiyoruz’’ demeye 
getiriyor.

Buna benzer sözleri ise Sayın Arınç, 
imam hatip okullarını överken de söyledi. 
Oradan nasıl milli, bilgili ve imanlı genç
lerin yetiştiğinden söz etti.

İmam hatiplilerin yıllar hor görüldüğü 
nü, bir türlü hazmedilemediğini, ‘cenaze 
yıkayıcısı mı olacaksınız’ diye alay 
edildiğini hatırlatarak, "Bu okullardan altın 
nesil çıktı. Memleketine bağlı, inançlarına 
bağlı bin yıl bizi ayakta tutacak bir nesil 
yetişti, ’’diyor.

Rahmetli Erbakan Hoca ölmeden bir 
konuşmasında imam hatipler için "Bizim 
arka bahçemiz’’ demişti.

Tayyip Erdoğan’ı da o yetiştirmişti. Ama 
sonra Erbakan’a ihanet ettiler.

Erbakan, 2002 seçimlerinde imam hatip 
li Erdoğan’ın ve arkadaşlarının kurduğu 
AKP’nin iktidar olmasından sonra ise, 
‘Milli Görüş’ yerine, "ABD’nin gömleğini 
giydi’’ diyordu.

Açılışta konuşan Arınç, "İmam Hatip 
lere kem gözle bakanlar yanıldı, ilahiyat 
Fakültelerini bitirdiler. Bir zamanlar bu 
çocuklara hangi okula gittiklerini sorul
duğunda ‘siz cenaze mi yıkıyorsunuz’’ 
diye alay edenler yanıldı. Bu okullarda 
okuyanlar ülkelerine, anne ve babalarına 
yararlı insanlar değil miydi?

Bugün bu okuldan öyle güzide, öyle
sine başarılı çocuklar yetişti ki, artık ce 
naze mi yıkayacaksınız, denmiyor, Tayyip 
Erdoğan gibi Başbakan olacaksınız diyor 
lar” dedi. Ve alkışlar...

Bir imam hatiplinin başbakan olması 
yüceltilmesi bu kadar olur.

Arınç, nabza göre şerbet vermesini bili 
yor. Ama bana göre Türkiye’de uygulanan 
imam hatip politikasının da başarılı oldu 
ğunu gösteriyor.

Onun için bugün birileri Kemalistlerden 
intikam alıyorlar.

Oğuz GÜN

Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi öğret
menleri, Okul Aile 
Birliği’nin düzen
lediği “Öğretmenler 
Günü” yemeğinde 
biraraya geldiler. 
24 Kasım 2011 
Perşembe günü 
akşamı, Paşa 
Restaurant'ta düzen
lenen yemekte, 
öğretmenler 
Günü’nün yanında 
okuldan emekli olan 
öğretmenlerden 
Kürşat Beşe, Sermin 
Akaydın ve atama 
nedeni ile ayrılan 
Kadir Sarıgöl'e 
veda yemeği 
verildi.
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nin 
emekli olan ve 
ayrılan öğretmenlere 
Okul müdürü 
Hüseyin Otsay birer 
plaket verdi. 
Oksay, yemekte . 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
"Yıllarca birlikte 
çalıştığımız öğret
men arkadaşlarımı 
zın aramızda ayrıl
ması bizi hüzün
lendirdi. Yaptıkları 
çalışmalara bir

nebze olsun 
teşekkür etmek ve 
öğretmen arkadaşla 
rımızın Öğretmenler 
Günü’nü kutlamak 
için Okul Aile 
Birliğimizle birlikte 
bu yemeği 
düzenledik. Okul 
Aile Birliğimize 
bu gece için 
teşekkür ederim. 
Bilvesile ile tüm 
rp&slektaşlarımın 
öğretmenler 
gününü Okuldan 
ayrılan arkadaşları 
miza da mutlu ve 
huzurlu bir yaşam 
dilerim.” dedi.
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Lisesi yönetici, 
öğretmen ve Aile 
birliği üyeleri 
ile birlikte hoş 
saatler geçirdiler.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK . 
Tef MO-224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95j

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
DOĞAN DEMİR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Lisesi’nde Öğretmenler Günü...
Geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da 
Gemlik Lisesi’nden 
emekli olan öğret
menleri anımsama 
inceliği gösteren 
ve okula davet 
eden Lise Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’a 
gönülden 
teşekkürler.

Müdür yardımcısı 
Güner Hanım, tele
fonla emekli öğret
menlere ulaşmaya 
çalışmış. Davete 
icabet eden 
Sabahattin Kıvrak, 
Mehmet Taşpınar, 
Orhan Erdur, 
Niyazi Üçlertoprak, 
Turgay Ertem, 
Nurten Durdağ ve 
ben Erhan Izgi .... 
Sonradan Özgül

Turhan da katıldı 
gruba.

Okula saat 12 
civarında geldik. 
Bahçeden Gemlik 
Körfezi’ni seyret
tik. Bu okulda 
çalıştığımız günler 
canlandı gözümüz 
de. Duygulan 
madik dersek 
yalan olur.
Birçoğumuz 15 -20 
yıl önce ayrılmış 
bu okuldan. İçeri 
girdiğinizde geç 
miş günlerin bizde 
kalan kokusunu, 
sınıflardaki sesleri 
sanki yeniden 
duyar gibi olduk. 
Anlaşılan biraz 
yaşlanmışız!

Kapıda arkada 
şımız Hikmet

Cerrah karşıladı, 
hoş beşten sonra 
Müdür Beyin odası 
na davet edildik. 
Müdür Bey eksik 
olmasınlar bütün 
arkadaşlarla bire
bir ilgilendi, bir 
taraftan ikramlar 
ve çay sohbeti 
başladı. Acı tatlı 
anılar gündeme 
geldi. Öğretmenlik
ten ve eğitimden 
söz edildi. Eski ve 
yenisi kıyaslandı. 
Bize göre hep eski 
güzeldi. Çünkü biz 
de biraz eski 
sayılırız.

Bizim dönemimiz
den kalan arkadaş 
lar geldi hatır sor
maya. Onlar hâlâ 
çalışmaya devam 

ediyorlar. Niçin 
ziyaretlere sık sık 
gelmediğimiz soru
luyor. Bizler de 
kendimize göre 
birtakım gerekçe 
ler buluyorduk.

Her şeyden önce 
bizim gibi 
emeklileri unut
mayan, aralarında 
görmek isteyen ve 
böylesi bir etkinlik
te emeği olan Okul 
Müdürünü, yardım
cılarını ve öğret
menleri yürekten 
kutluyorum.

Öğle arası bizleri 
Okul Müdürü kan
tine davet etti. 
Bütün okul öğret
menleri ordaydı. 
Hepsiyle görüşüp 
hal hatır sorup 
bizim için hazır
lanan masalara 
oturup öğlen 
yemeği yedik. 
Ardından çaylar 
geldi. Ortam ve 
sohbet güzeldi; 
ama arkadaşlar 
derse girecekti. 
Onların değerli

zamanlarını çal
mak doğru değildi. 
İzin isteyip ayrıl
mak istedik. Okul 
Müdürü Ertuğrul 
Kılıçlar, “Hocam 
yukarı buyurun” 
dedi.

Çam sakızı çaban 
armağanı, maddi 
değeri küçük; ama 
manevi değeri ala
bildiğine büyük 
armağanlar sundu
lar.

Mutlu ve memnun 
ayrıldık, yeniden 
görüşmek adına.

Teşekkürler 
Müdür Bey, 
teşekkürler değerli 
müdür yardım
cıları, teşekkürler 
değerli öğretmen
lerim. İyi ki 
varsınız..
Geleceğiniz mutlu, 
yolunuz aydınlık 
olsun.

İhale Mtmtı Minen »Mı Milin lonımıı lıınt'ı iiiiii
Gemlik Belediyesi 
ile Yıldırım Beledi 
yesi’nin ortaklaşa 
organize ettiği, 
“İhale Mevzuatı” ile 
ilgili eğitim semineri 
yoğun ilgi gördü. 
Yıldırım Belediyesi 
Meclis Salonu’nda 
yapılan seminere, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, belediye 
başkan yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Yıldırım Belediyesi 
Başkanvekili Yaşar 
Elmas, her iki 
belediyenin daire 
müdür, amir ve 
memurları katıldı. 
Belediyeler Birliği 
Hukuk danışmanı 
avukat Veli Böke 
tarafından verilen 
seminerde 2886 
sayılı devlet ihale 
kanunu ve 4734 
sayılı kamu ihale 
kanunu hakkında 
bilgiler sunuldu. 
İhale ve ceza 
yasaları arasındaki 
çarpıcı gerçeği 
esprili bir dille vur
gulayan Belediyeler 
Birliği Hukuk 
Danışmanı Avukat 
Veli Böke, tek 
evrakta küçük bir

hata da bile başkan, 
başkan yardımcıları, 
ilgili daire müdür
leri, memurlar ve 
ihale komisyonunun 
İha leye fesat 
karıştırma, usulsü
zlük ve görevi 
kötüye kullanma 
suçlarından yargı
landığını hatırlattı. 
Böylesine bir yasayı 
ağır bulduğunu dile 
getiren Böke, 
çözümün herkesin 
kendi işin de 
başarılı olmasında 
yattığını kaydetti. 
Tüm ihale birim
lerindeki yetkililerin 
en alttan en üste 
kadar görevlerini en 
iyi şekilde bilerek 
yapmalarını isteyen 
Veli Böke, “İhale 
takım işidir. Hatalar 
da tamamlayıcı ve 
kendi işimizde iyi 
olursak, hatalar en 
asgariye düşer"

dedi.
İhalelerde meydana 
gelen hatalarda bilgi 
eksikliğinin yanı 
sıra aceleciliğin de 
etken olduğunu 
savunan Veli Böke, 
“Takıldığınız nokta
larda mevzuata 
bakın, hukukçulara 
danışın. Çünkü 
sürekli mevzuat, 
tebliğ ve yönet
melikler değişiyor. 
Takip etmesi 
gerçekten çok güç, 
bu açıdan bakınca 
sizlere de hak veri 
yorum.
Belediyelerin 
sadece ihale konu 
sunda tüm mevzuat, 
tebliğ, yönetmelik 
ve kanunları takip 
edecek hukukçular
dan ve teknik 
ekipten oluşan 
danışmanları olmalı. 
İhale sekretaryası 
şarttır." dedi.

Marmara Bölgesi 
sofralık zeytin üreti
minde bu yıl yaşa 
nan olumsuzluklar, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç’ı 
üzdü. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa ve Başkanvekili 
Refi Taviloğlu, 
hava koşullarından 
ötürü ürünün 
dalında buruşması 
ve kararmamasının 
üreticiye verdiği 
zararı Bursa’da 
bulunan Arınç’a 
iletti. Bir dal zeytini 
gören Arınç, 
“Üreticimizin mağ
duriyetini gidermek 
için elimizden gele 
ni yaparız" dedi. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Arınç, Marmara 
birlik Başkanı Hida 
met Asa ve Başkan 
vekili Refi Taviloğ 
lu’nu, Gönlüferah 
Oteli’nde kabul 
ederek bir süre 
görüştü. Başkan 
Asa, bölge üreti
minin yaklaşık 
yüzde 60-70’inin, 
Arınç’a gösterdiği 
dal örneğindeki gibi 
olduğunu belirterek,

bir rapor sundu. 
Bölge tahmini 
rekoltesinin 181 bin 
olmasına karşın, 
hava koşullarından 
ötürü zeytinin 
kararmadan buruş
tuğunu, alımlara 
başlamalarına 
karşın henüz bekle
nen miktarda ürün 
gelmediğini söyledi. 
Zeytinde “var yılı” 
olmasına rağmen 
yaşanan bu soru
nun görülmüş 
bir şey olmadığını 
ifade eden Asa, 
ortaya çıkan zararın 
tarım sigortası kap
samında da olma 
dığını, dolayısıyla 
üreticinin çok zor 
durumda olduğunu 
anlattı.
Başbakan Yardımcı 

sı Bülent Arınç, 
ne yapılabileceği 
konu sundaki 
sorusu üzerine 
Başkan Asa, 
üreticilerin 
kooperatiflere 
teslim ettikleri 
ürünün belgeleri 
üzerinden, 
Marmarabirlik 
aracılığıyla 
destekleme yapıla
bileceğini ifade etti. 
Başbakan Yardım 
cısı Bülent Arınç, 
bunun için Tarım 
Bakanlığından 
başlayarak, Maliye 
Bakanlığı’nın 
harekete geçirile 
bileceğini, 
Ankara’ya döner 
dönmez konuyla 
ilgileneceğini 
söyledi.
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CHP'lller öğretmenleri unutmadı
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl yönetimince 
yapılan yazılı açıkla
mada, AKP’nin Milli 
Eğitim Bakanlığı 
kuruluş yasasında 
yaptığı değişikliği 
çağdışı bularak red 
ettiklerini bildirdiler. 
CHP’liler, sözleşmeli 
öğretmenlik uygula
masının da öğretmen
lik mesle ği ne darbe 
vuracağını belirttiler. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
yöneticisi Dilek 
Taşpınar, Kadın 
Kolları Başkanı Nil 
Avcı ve yönetimi, 
ADD Başkan Yar dım- 
cısı Cengiz Özarslan, 
1950 yılında Ankara 
Hasan Özen Köy 
Enstitüsü’nden me 
zun olan ve daha 
sonra uzun yıllar 
öğretmen lik görevini 
yapan, emekli öğret
men Erdoğan Beşe’ 
yi ziyaret ettiler.
EMEKLİ 
ÖĞRETMENE 
ZİYARET
Eğitim hayatında 
verdiği hizmet terden 
ötürü teşekkür ederek

plaket veren CHP’li 
ler, geçmiş ve günü 
müzdeki öğretmenlik 
mesleği üzerine 
konuştular. Kendisi 
de öğretmen emeklisi 
olan Dilek Taşpınar, 
“Bizlerin öğretmenlik 
yaptığı dönemde ‘bu 
kadar maaşa bu ka 
dar çalışılmaz’, gibi 
bir düşünce hiç ol 
madı. Bizler, göre
vimizi kutsal saya rak 
yeni nesillere bilgiler
imizi aksettirme ve 
onları top luma yarar
lı bireyler olarak yetiş 
tirmeye adamıştık. 
Ne yazık ki, bu gün
lerde hükümetin de 
eğitimdeki yanlış poli
tikaları, öğretmenliği 
de bu noktaya getir
di.” dedi.

Ziyaretin arından 
Danış Ekim Öğretmen 
evini ziyaret eden 
CHP’liler, öğretmen
lerini bu önemli gün
lerinde yalnız bırak
madılar.
Öte yandan, Öğret
menler Günü ile ilgili 
olarak bir de basın 
ayrıca yapan CHP’ 
İlçe yönetimi şunları 
söyledi:

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ
Büyük Önder Ata 
türk’e 83 yıl ön ce 
“Millet mekteplerinin 
baş öğ retmeni” 
unvanı verilmesin de 
niyle tüm öğretmen
lerimize ar mağan 
edilen bu anlamlı ve 
duygu yüklü günü 

kutlamanın heyecanı 
ve mutluluğu içinde 
yiz. Bu müstesna 
günde: geri kalmış 
lığın ve cehaletin 
ortadan kaldırılarak, 
çağdaş bir toplum 
haline gelebilmenin, 
ancak bilimsel yön
temlerle gerçekleştir
ilebilecek bir eğitim 
ve öğretimle mümkün 
olacağına işaret eden 
başöğretmen 
Atatürk’ü, büyük fera 
gat ve fedakârlıklarla 
bizleri yetiş tiren tüm 
öğretmenlerimizi, bir 
kez da ha, saygı ve 
minnet le anıyoruz. 
Öğretmen, geçmiş 
ten geleceğe köprü 
kurarak, milletin di 
namik yapısını çağ
daş değerlere tak 
viye eden, milli 
kültüre ait zenginlik
lerin yeni kuşaklara 
aktarılmasını sağ 
layan, hayatın ger 
çeklerini akıl ve bilim
in ışığında öğre ten 
kişidir. Öğretim, in 
sanlara belirli kapılar 
içerisinde bilgi aktar
mak değildir. Öğre
timin en önemli

fonksiyonu, bireye 
yön vermek ve onun 
yeni bilgiler edinme
sine ortam sağlamak
tır. Vasat bir öğret
men anlatır, iyi öğret
men açıklar, nitelikli 
gösterir, ideal öğret
men ise düşündürür. 
Eğitim ve onun 
vazgeçilmez unsuru 
olan öğretmenlerin, 
bir insanın yetiştir
ilmesinde, bir 
toplumun gelişme 
sinde ne denli etkili 
olduğunu Atatürk: 
‘’Milletleri kurtaranlar 
yalnız ve ancak öğret
menlerdir. Öğretmen
lerden, eğitimciden 
yoksun bir millet 
henüz bir millet adını 
almak gücüne ulaş
mamıştır. Ona sıradan 
bir kitle denir.
Millet denmez. Bir 
kitle millet olabilmek 
için mutlaka eğitim
cilere, öğretmenlere 
muhtaçtır. Onlardır ki; 
toplumun toplumu 
gerçek millet durumu
na sokarlar” sözle 
riyle ortaya koymuş
tur. CHP olarak 
AKP’nin MEB kuruluş 

yasasında yaptığı çağ 
dışı değişikliği red
dettiğimizi, bu 
yasanın uygulamada 
birçok sakıncasının 
olacağını, toplum 
üzerinde olumsuz 
etkileri yaşanmadan 
bu uygulamadan 
vazgeçilmesi gerek
tiğini bir kez daha 
vurguluyoruz.
Sözleşmeli öğretmen 
uygulaması Öğret
menlik mesleğine 
ve eğitime darbe 
vurduğunun kanıtı 
niteliğindedir.
Cumhuriyetimize 
ve geleceğimize 
sahip çıkan nice 
nesiller yetiştiren; 
aramızdan ayrılan 
değerli öğretmenleri, 
tahribatı yüreklerimizi 
dağlayan büyük 
Van depreminde 
enkaz altında 
yitirdiğimiz gencecik 
öğretmenlerimizi de 
rahmetle anarak 
ailelerine ve tüm 
eğitim camiasına baş 
sağdığı diliyor. 
Öğretmenler gününü 
de en içten dilekle 
rimizle kutluyoruz.”

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞVE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Veni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

SP Yazar Mustafa Yilmaz’! getiriyor

İlk çıktığı gün büyük yankı 
uyandıran, onlarca makale, 
haber ve televizyon programı
na konu olan Dul Kadının 
Oğulları Tapınağın Türk Şöval 
yeleri isimli kitabın yazarı Mus 
tafa Yılmaz Gemlik’e geliyor. 
Türkiye’deki gizli örgütlenme 
leri deşifre eden kitap, özellik
le TBMM’deki esrarengiz sem
bolleri ilk kez Türkiye’nin gün
demine taşıyarak, büyük tartış
malara neden olmuştu.
Mustafa Yılmaz Saadet Partisi 
Gem lik İlçeTeşkilatının düzen
lediği konferansa konuşmacı 
olarak katılacak.
Gemlik İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, bugün saat 19.30’de 
Belediye Düğün Salonu’nda 
düzenlenecek olan programa, 
tüm Gemlik halkını davet ettik
lerini söyledi

FİYATLAR FİYASKO 
Öte yandan Marmarabirlik’in 
açıkladığı avans fiyatları 
fiyasko olarak niteleyen Sedat 
Özmen, söyle konuştu: ‘‘Çünkü 
her tarım ürününe nasip 
olmayan örgütlenmiş üretici 
topluluğu olmasına rağmen 
durum içler acısıdır.
Artan maliyet bedelleri sebe
biyle geçen yıla göre alım fiyat

larının düşürülmesi hangi 
akıl ve mantıkla izah edilebilir. 
Kooperatif kelime olarak kağıt 
üzerinde kalmakta olup kurum 
tüccar zihniyetiyle yönetilerek 
üretici perişan edilmektedir. 
Üstelik zeytin atımlarına kota 
uygulaması yapılmaktadır.
Yafa, kotra’ya ucuz yakıt tahsis 
edilirken, üretimle ilgili devlet 
desteği olmaması geçimini 
çiftçilik yaparak sağlayan 
vatandaşı cezalandırmak mı 
isteniyor? düşüncesi akıllara 
gelmektedir. ”
Özmen açıklamasında 
ayrıca, Marmarabirlik’in 
zeytin üreticisinin gözbeleği 
olduğunu vurgulayarak, 
birlikin zeytin piyasasında 
belirleyici olduğunu, bu avaş 
fiyatlarla üreticinin korun
madığını dile getirdi.
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Bankalar emekli maaşının peşinde Benzinde 4
10 milyon kişiyle 
132 ülkenin 
nüfusunu geride 
bırakan emeklilerin 
maaşı bankaların 
iştahını kabarttı. 
Ayda 7.5 milyar 
liralık kaynak için 
yarış başladı.
Emekliye promosy
on ödemeye yanaş
mayan bankalar, 
gözünü maaşlara 
dikti! Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
emeklilere her ay 
yatırdığı 7.5 milyar 
liradan pay almak 
isteyen bankalar, 
paraları repoda 
işletmek için hem 
reklamlarla, hem de 
emeklilere telefon 
edip, 'maaşını biz
den çek' talebinde 
bulunuyor. 2011'in 
tamamında 9 mil 
yon 900 bin emek

MIİIIIMl M ÎIIMIİ İl İllilll
Bakan Çelik, 
bakanlığın ve 
işçi emeklileri 
derneklerinin 
teknik heyetlerinin 
haftaya bir araya 
gelerek, ^sapla
maları yeniden 
gözden getirmeleri 
talimairverdi.
Türkiye Emekliler 
Derneğince 
hazırlanarak 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'e sunulan 
raporda, 
emeklilerin aylık
larına yapılacak

liye 92 milyar lira 
maaş ödenecek. 
İntibak düzenleme
si ve aylıklara 
yapılacak yüzde 7 
oranındaki zamla 
SGK'nın yatırdığı 
para miktarı da 
yükselecek. İşte bu 
durumu avantaja 
dönüştürmek 
isteyen bankalar, 
müşterileri arasın
daki emekli 
sayılarını artırma 

intibak için 2000 
öncesi ve 2000 
sonrasının 
birlikte ele 
alınması istendi. 
Çelik, emekli 
aylıklarında düzen
leme yapılmasını 
öngören İntibak 
Yasası'na ilişkin 
görüşlerini almak 
üzere, dün Türkiye 
Emekliler Derneği 
ile Tüm İşçi 
Emeklileri Dul 
ve Yetimleri 
Derneğinin 
temsilcileriyle bir 
araya gelmişti. 
Edindiği bilgiye 

gayretine girdi. 
Emekli maaşını 
kendi şubeleri 
üzerinden vermek 
isteyen bazı 
bankalar, tek tek 
emeklileri arıyor.

22 AYRI ÖDEME 
YERİ
SGK'nın 2009 yılın
da yaptığı pro
tokolle emekliler 
maaşlarını istedik
leri bankadan alma 

göre, taraflar, 
toplantıda, 
düzenlemeye 
ilişkin hazırladıkları 
raporları Bakan 
Çelik'e sunarak, 
görüş ve 
taleplerini iletti. 
Dernek temsilci
lerinin talebi 
üzerine Çelik, 
bakanlığın ve 
işçi emeklileri 
derneklerinin 
teknik 
heyetlerinin 
haftaya bir araya 
gelerek hesapla
maları yeniden 
gözden geçirmeleri 

hakkına sahip 
bulunuyor. 10 
milyon kişiyle 
132 ülkenin 
nüfusunu 
geride bırakan 
emekliler 
maaşlarını PTT 
dahil 22 bankadan 
çekebiliyor. Memur 
emeklileri 
maaşlarını her 
ayın 1 ile 5'i arasın
da alırken, eski işçi 
emeklileri ayın 
15-19'uncu günü 
bankadan çeke
biliyor. Devlet 
SSK emeklilerinin 
büyük çoğunluğu
nun maaşını 
sigorta tahsis 
numaralarının son 
iki numarasına 
göre her ayın 20- 
25'inci günü yatırı 
yor. Esnaf emekli 
leri ise 25 ile 28'i 
arasında çekiyor.

talimatı verdi. 
Türkiye'nin 
büyüme hızının 
2000'den önce 
emekli olanların 
aylıklarına yüzde 
kaç oranında yan
sıtılacağı da haf
taya yapılacak 
toplantıda 
görüşülecek. 
Düzenlemenin, 
sah günü teknik 
heyetlerin 
toplanmasının 
ardından, son 
şeklini alarak 
Bakanlar Kurulu'na 
gönderilmesi 
bekleniyor.

luruşlulı indirim

4 kuruş indirim 
yapılacak.
Benzin fiyatlarında 
indirim yapıldı.
Reuters'a konuşan 
sektör yetkilileri, 
benzinde gece 
yarısından geçerli 
olmak üzere litrede 
4 kuruş indirim

KAŞ£D€ BfKUMfK YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NÖBETÇİ ECZANE
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DEMİRİZ ECZANESİ

Ankara ve 
İstanbul bayi
lerinde 95 oktan 
kurşunsuz ben
zinin litresi 4,27 
liradan 4,23 liraya, 
İzmir bayilerinde 
ise 4,26 liradan 
4,22 liraya 
gerileyecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 11°
Polis İmdat 455
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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç _______ 512 01 63

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 554 30 88

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE_________

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

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİROT

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 5-13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4125 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

llllilHKIIIİlllil
VENÜS SİNEMASI 

ANADOLU 
KARTALLARI: 

1145-14:15-16:30- 
19:00-21:15...

ALACAKARANLIK 
4 ŞAFAK VAKTİ: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:00...

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)



26 Kasım 2011 Cumartesi GemlikKSrfez
. OÇMI-İK'İM TİK QQlUtKCEİYASİ GAZETESİ |

Sayfa 8

Yoga kursları Haşladı
Üstad Paramahamsa 
Yogaçarya Maha 
Yogi Aktif Manaf’m 
kurduğu Yoga 
Academy Bursa 
ilçemizde Yoga 
Kursu açtı.
Perşembe günleri, 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
başlayan kursların 
kayıtlarının 
sürdüğünü söyleyen 
Yoga Eğitmeni 
Gülveren Evrensel, 
Gemlik’te ilk kez bir 
yoga kursu açtık
larını söyledi.
Büyük Üstad 
Paramahamsa 
Yogaçarya Maha 
Yogi Aktif Manaf’m 
öğrencileri olarak 
Gemliklilere 
hizmet vermekten 
mutluluk duyduk
larını beliterek, 
‘‘Evrensel, Yogaya 
başlangıç, orta ve 
ileri seviye öğretisi, 
hamileler için yoga, 
anne baba için yoga,

çocuklar için yoga, 
gençler için sınava 
yönelik yoga, stres 
yogası, ofis yoga, 
aile yogası, yoga, 
terapi, çiftler için 
yoga, zayıflamak 
için yoga, +60 yaş 
için yoga çeşit

lerinin de kurslar 
veriyoruz.
Gemlik’te Yogoya 
başlangıçtan 
başladık.” dedi. 
Gülveren Evrensel, 
Eğitmen adayı 
Özge Beka ile 
birlikte Gemliklilere 

yogayı öğretecek
lerini söyledi.
Yoganın meditas 
yon, nefes teknik 
leri, gevşeme 
teknikleri ve çakra 
teknikleri ile kun
dalini teknikleri 
bulunuyor.

Internet ahonesi 
13 milyona yaklaştı

Abonelerin 5 mil 
yon 400 bini mobil, 
450 bini kablonet, 6 
milyon 940 bini ise 
ADSL ile internete 
bağlanıyor. Pazar 
payında ise servis 
sağlayıcıların 
sıralaması şöyle: 
Türkiye'de internet 
abone sayısı yak
laşık 13 milyon 
oldu. Abonelerin 5 
milyon 400 bini 
mobil, 450 bini 
kablonet, 6 milyon 
940 bini ise ADSL 
ile internete 
bağlanıyor.
ADSL internet 
servis sağlayıcıl 
arın pazar payları
na bakıldığında, en 
büyük paya sahip 

işletmeci TTNet 
oldu.
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumunca (BTK), 
açıklanan pazar 
verilerine göre, 
genişbant pazarın
da mobil internet, 
fiber ve kablo inter
net abone sayıları 
yüzde 16'yı geçti. 
2003 yılında 
sadece 18 bin 604 
genişbant internet 
abonesi, 8 yılda 
yaklaşık 690 kat 
artarak, yaklaşık 
12,79 milyona 
ulaştı. Türkiye'deki 
toplam internet 
abone sayısı ise 
yüzde 16,1 artarak 
12,86 milyon oldu.
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Tarihten 
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| SETBAŞI (Merkez) 

ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 

KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 

ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

Sınav De.rgisi Dershaneleri
: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24 329 30 30
: Altıparmak Cad.2.Otel Sok.l.Uluca İş Merkezi No:3-4 225 55 70
: Eşref Dlnçer Mah. Yeni Pazar Cad. Irmak Sok. No:61 513 24 40
: Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 65 249 49 71
: Soflukkuyu Mah. Site Cad. No: 16 247 47 31
: Hamldlye Mah. Park Cad. No:1 71212 46
: Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mrk. Kat:3-4 676 45 40
: Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı) 373 20 73
î Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59 612 0912
: Halit Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6 54411 55
: İzmir Yolu No:172 45311 33
: Muradiye Mah.Turist Yolu Cad.No:53 572 33 07
: Haliçi Mevkii Çömez İş Hanı No:1 773 38 88
: Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok.No:1 368 6510

MiMaj!
TÜBİTAK'ın Ar-Ge sürecini 
tamamladığı akıllı kimlik kart
larının kullanıma girmesiyle 
Türkiye'de pek çok hizmette 
"tek kart-tek şifre dönemi" 
başlayacak. Kartlar, 2012 yılın
dan itibaren verilecek.

Haberi sayfa 9’da

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
yağlık zeytine 35 kuruş destek verileceğini söyledi

Zeytin sofralık vasfını 
vitirdi, yağlık oldu”

Marmarabirlik, hava koşullarından ötürü 
kararmadan buruşan ve yağlık vasfına 
dönüşen zeytine 35 kuruş destek vere
cek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, iklim koşulları 
sebebiyle hasat süresi geciken ürünün 
sofralık vasfını yitirdiğini ve kalite kaybı
na uğradığını, dolayısıyla yağlık olarak 
değerlendirilmesinden başka çare kal 
madiğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Borcunu 
yapılandırana 

4, taksit uyarısı!
Maliye Bakanı 
Şimşek, yeniden 
yapılandırmada 
4. taksit uyarısında 
bulunurken, 
iki taksidi zama 
nında tam olarak 
ödemeyenler içinde 
oluşabilecek 
farklı bir riskin 
altını çizdi.
Bakan Şimşek, 
yaptığı açıklamada,

Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılan 
dırılması Hakkında 
6111 sayılı Kanunun 
getirdiği imkanlar
dan yararlanmak 
üzere, başvuruda 
bulunan mükellef 
lerin borçlarının 
yeniden yapı
landırıldığını 
hatırlattı.
Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Girit ve Rumeli Türkleri Derneği’nin genel kurulu yapıldı

fclMUlIMlM
8 ayda ne değişti?

Gemlik Belediyesi’nde yaşanan 
bunca hukuksuzluk süre dursun.

Bunlara yenileri ekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde İzmir

Belediyesi’ne yapılan baskını televiz 
yonlarda izlediniz.

Siz, hiç AKP li bir belediye ile ilgili 
bunca iddiaya karşın böyle bir polis 
baskını duydunuz mu? Duyamazsınız.

Onlar, iktidar olmanın gücünden 
yararlanıyorlar.

İktidar, itibar düşürme programı, prog 
ramlı bir şekilde sürdürüyor.

Önce ordunun itibarını düşürdüler..
Sonra CHP’li belediyeler..
Arada, MHP ve DP’li tek tük de olsa 

belediyeler nasibini alıyor. Dev. 4’te

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği 
olağan genel kurul 
toplantısı dernek 
lokalinde yapıldı.

Yönetim Kuruluna; 
Ahmet Çakmak, Ali 
Altun taş, Yıldırım 
Akıncı, Adnan 
Süren, Oktay Obuz, 
Bekir Bayırh ve 
Ishak Yurdakul 

seçildiler. 
Denetim Kuruluna 
ise; İnan Tamer, 
M. Arif Çakmak 
ve M. Kemal 
Güngör seçildiler. 
Haberi sayfa 2’de 

llltlll 
lmın:H
Süper Amatör 
Lig B Grubunda 
zirve mücadelesi 
veren Gemlikspor, 
deplasmanda 
Emniyetspor’u 4-1 
gibi farklı bir sko
rla mağlup ederek 
zirveye bir adım 
daha yaklaştı.
Fidyekızık’ta oyna 
nan karşılaşmada, 
kırmızı beyazlılar, 
rakibine karşı 
maç boyunca 
üstünlüğünü 
gösterdi.
Haberi sayfa 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Girit ve Rumeli Türkleri Derneği’nin genel kurulu yapıldı

UUH Gürhan ÇETİNKAYA
Okuyun, okutun...

Okumuyoruz...
Okumuyoruz...*
Okumuyoruz... Okumadığımız;
Satılan gazeteden belli...
Satılan kitaptan belli...
Satılan dergiden belli...
Nüfus artıyor...
Yayınlanan gazete ve dergi sayısı artı 

yor.
Ama okur sayısı sürekli geriliyor.
Bu ne yaman çelişkidir bilinmez. 
Okusak..'.
Kitapların, gazetelerin, dergilerin baskı 

sayısı artar,
Gazeteler, dergiler bağımsızlaşır, 
Bağımsızlaşarak ekonomik kaygıların

dan kurtulurlar.
İktidarın ve belli sermaye gruplarının 

yörüngesinden çıkarlar.
Kamuoyunu toplumsal çıkarlar doğrul

tusunda bilgi sahibi kılarlar.
Aslında, okuma alışkanlığı, insanlıkta 

rihinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kitap bilginin ve deneyimlerin top

landığı, gelişme ve yeniliklerin biriktir- 
ildiği ciddi bir kaynaktır.

Uygarlıkların kurulmasında ve 
büyümesinde en önemli şey bilgidir, 
kitaptır. Kitaba verilen değerdir.

Bir ülkenin insanları ne kadar çok kitap 
okuyorsa uygarlığa katkıları ve gelişmiş
lik düzeyleri de ona göredir.

Mustafa Kemal Atatürk siyasi ve askeri 
dehasını savaş alanlarında dahi kitap 
okuyacak kadar kitap sevgisine 
borçludur.
Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti 

kurmak ve dünya devletlerinin gözü 
önünde büyük savaşlar vererek kazan
mak çok kolay bir şey değil kuşkusuz.
Almanya, Japonya gibi devletlerin İkin

ci Dünya Savaşı’nda yerle bir olmasına 
karşın günümüzde ekonomik ve sosyal 
yönden bizden daha iyi durumda 
olmasının açıklanabilir bir tek özelliği 
vardır. O da çok iyi okur olmalarıdır.

Örneğin; Japonya’da ayakta kitap oku
manın adı vardır ve “taşiyomi” olarak 
sözlüğe geçmiştir.

40 ülke arasında yapılan bir araştırma
da ülke insanların günlük okuma oran
larını saptamışlar.

Sonuç bizim açımızdan iç açıcı değil. 
Araştırmaya göre Almanya 24 dakika 

ile birinci gelirken aynı araştırmada 
Türkiye’deki oranın 12 saniye olduğu 
görülmüştür.

Gerçek şudur ki, millet olarak daha ileri 
gitmek, yurttaş olarak daha iyi ortamda 
yaşamak için okumak, çok okumak 
gerekmektedir.
Yoksa kifayetsiz muktedirlerin idare-i 

maslahatçı anlayışlarıyla oradan oraya 
savrulup dururuz.ı

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği olağan genel 
kurul toplantısı 
dernek lokalinde 
yapıldı.
Başkan Ahmet Çak- 
mak’ın açılış konuş
masından sonra, 
saygı duruşu ve 
divan heyeti 
oluşturuldu.
Divan heyeti Başkanh 
lığına İnan Tamer, 
katipliklere Arif Çak
mak ve Bekir Bayırh 
getirildiler.
2010-2011 yılı faaliyet 
ve hesap raporlarının 
okunmasından sonra 
raporlar oylanarak 
kabul edildi.
Çakmak yaptığı 
konuşmasında, 
dernek üyelerinin 
yapılan tüm etkinlik
lerde kendilerine 
verdikleri her türlü 
destek ve yardım
larından dolayı mem
nun olduklarını 
belirterek, “Özelikle 
bayan üyelerimize 
katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum." 
dedi.
Daha sonra, yönetim 
kurulu ve denetim 
kurulu seçimleri 
yapıldı.
Yönetim Kuruluna;

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ta ®® M “SUYUNU BOŞA
İT IH A A HARCAMA”

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

Ahmet Çakmak, Ali 
Altuntaş, Yıldırım 
Akıncı, Adnan Süren, 
Oktay Obuz, Bekir 
Bayırh ve Ishak 
Yurdakul seçildiler. 
Denetim Kuruluna 
ise; İnan Tamer, M. 
Arif Çakmak ve M. 
Kemal Güngör 
seçildiler.

ÇAKMAK YENİDEN 
BAŞKAN SEÇİLDİ 
Yönetin Kurulu’nun 
kendi aralarında yap
tıkları görev 
dağılımında, Yönetim 
Kurulu başkanlığına 
yeniden Ahmet Çak
mak getirildi.
İkinci başkanlığa, Ali 
Altuntaş, 
Sekreterliğe Bekir 
Bayırh,

Muhasip üyeliğe;
Adnan Süren ve üye
liklere Yıldırım 
Akıncı, Oktay Obuz 
ve Ishak Yurdakul 
getirildi.
Üyeler arası dilek ve 
temennilerden sonra

Ahmet Çakmak 
Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu 
üyelerine, yaptıkları 
hizmetlerinden dolayı 
teşekkür plaketi 
verildi.

K AŞ€D€ BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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[Dİ hretsiz tamaı üii iiı gi nil taa ya m YaztYORUM
Bursa'da ehliyetsiz 
damadın kullandığı 
otomobil elektrik 
direğine çarptı. 3 
kişinin yaralandığı 
kazanın ardından 
telefonla babasını 
arayan damat, "Hadi 
çabuk, uçarak gel" 
diyerek yardım 
istedi.
Kaza, saat 08.30 
sıralarında Ankara 
yolu Gökdere 
Kavşağı girişinde 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, düğünü olan 
ve kız almaya git
mek için hazırlık 
yapan Yaşarcan T. 
(18), akrabaları Celal 
T. ve İsmail P.'yi 
yanına alarak 
ailesinin bulunduğu 
eve hareket etti.

Bursa'nın
Yenişehir ilçesinde 
iki otomobilin kafa 
kafaya çarpışması 
sonucu 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bilecik 
istikametinden 
Yenişehir'e seyreden 
Bayram Yeniken 
idaresindeki 34 BUJ

Kask hayat kurtarılı
Orhangazi’de oto
mobilin çarptığı 
motosiklet şaram
pole uçarken, sürü 
cü kask sayesinde 
yaralı kurtuldu. 
Kaza, Orhangazi- 
Bursa yolunda mey
dana geldi.
Gemlik'ten 
Orhangazi istikame
tine giden Cüneyt U. 
(31) idaresindeki 41 
DG 1681 plakalı

5 hin liralık güvercin çaldılar
Bursa'da bir 
kümesten toplam 
5 bin lira değerinde 
güvercin çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Hızlı gittiği ileri 
sürülen ve ehliyeti 
bulunmayan 
Yaşarcan T., önüne 
çıkan bir otomobile 
çarpmamak için 
direksiyonu kırınca 
kaldırımda iş için 
bekleyen hamal 
Haydar E.'ye (63) ve 
ardından elektrik 
direğine çarptı. 
Güçlükle durabilen 
araçtaki sürücü 
Yaşarcan T. hafif 
yaralanırken, 
arkadaşları Celal T.

53 plakalı otomobil 
ile Yenişehir'den 
Bilecik istikametine 
gitmekte olan Ali

Erdoğan yönetimin
deki 16 UV 624 
plakalı otomobil 
çarpıştı. Kazada

motosiklet, önünde 
seyir halinde olan 
Hızır Fikret T. (21) 
idaresindeki plakalı 
otomobilin sağından 
geçmek istedi.

Osmangazi ilçesi 
Soğanlı Mahallesi 
üzerindeki bir 
kümesin kilidini 
kıran kişi ya da 
kişiler toplam 

ve İsmail P. ağır 
yaralandı. Kazanın 
hemen ardından 
babasını arayan 
ehliyetsiz damat, 
"Hadi çabuk, uçarak 
gel" diyerek yardım 
istedi. Panikle olay 
yerine gelen baba, 
yaralıları görünce 
şok geçirdi. Kalbini 
tutan babayı çevre
deki vatandaşlar 
sakinleştirdi.
Yaralıların durum
larına tek tek bakan 
baba, gözyaşlarına

Otomobilin çarp
ması sonucu 
ağaçların arasına 
dalan motosikletten 
fırlayan sürücü yara 
landı. Kafasındaki

5 bin lira 
değerindeki 
güvercinleri 
çalarak sırra 
kadem bastı. Olay, 
kuşların sahibi 

hakim olamadı. 
Damat Yaşarcan T. 
de ağlarken, yaralı 
yakınına sarıldı. 
Kafasına aldığı dar
beyle kanlar içinde 
kalan Celal T. ise, 
"Ne yaptın Yaşar. 
Bugün düğünün var. 
Biz eğlenmeye 
geldik. Zehir ettin 
bize" diyerek dama
da sitem etti.
Yaralılar olay yerine 
gelen 112 ambu
lansları ise Bursa ve 
Çekirge Devlet 
Hastaneleri'ne 
kaldırıldı. Kazayı 
gören vatandaşlar, 
"Hızlı geliyordu. 
Önüne çıkan otomo
bile çarpmamak için 
kaldırıma çıktı" dedi. 
Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

sürücü Bayram 
Yeniken ile diğer 
araçta bulunan 
sürücü Ali Erdoğan, 
Kamil Erdoğan (46) 
ve Ömer Erdoğan 
(27) yaralandı.
Yaralılar Yenişehir 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

kask sayesinde 
yaralı kurtulan 
sürücü, sağlık ve 
polis ekiplerince 
sedyeye konularak 
şarampolden 
çıkarıldı. Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Cüneyt 
U.'nun hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenilirken, 
polis kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı

M.Y.'nin (38) 
müracaatı üzerine 
ortaya çıktı. Polis, 
hırsızlıkla alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Geç beyim, geç!...
Sizlere televizyonlarda açık açık seyrettiğiniz 

bir olayın iç yüzünü anlatacağım. Sonunda 
karar sizin.

Emine Erdoğan’ın ağabeyinin kızının, kocası 
Göksel Gümüşdağ...

Önce Küçükçekmece AKP Belediye Meclis 
Üyesi yapıldı.

Cemaat mensubu olan damat, dizilerde 
figüranlık yaparken,

Birden bire İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü 
Başkanı oldu.

Hatta Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına aday oldu.

Şaşaalı-debdebeli basın toplantıları ile 
adaylığını açıkladı.

Futbolda şike araştırmasıyla görevli “özel 
Yetkili Savcı” damadın,
“Şüpheli-Sanık” olarak ifadesinin alınmasını 

is.ter.
İster istemesine de, Polis damadı gelip ala

maz. Damat kendisi gider.
Sağlık kontrolü için polis eşliğinde doktora 

götürülmesi kanun emridir, ama damat kendi 
arabasıyla kendi özel şoförüyle hastaneye kon
trole tek başına gider. (Televizyonlarda seyret
tiniz.)

Damadın İstanbul Emniyet Müdürlüğünü şere
flendirdiğini duyan

İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü 
derhal Emniyet binasına gelirler.

Hemen, Emniyet Müdürlüğünün “Müdür” 
katında bir oda hazırlanır, yatak yorgan, 
damadın rahat etmesi için ne lazımsa eksiksiz 
yapılır.

Damadın ifadesi hazırlanır ve damat istirahata 
çekilir.

Ertesi gün sonra Damat, Savcıya götürülür 
serbest bırakılır.

Doğru Dolmabahçe Sarayındaki “Enişte’nin” 
makamına gider...

Şimdi bir an için film makarasını geri saralım 
ve Göksel Gümüşdağ yerine bir gazeteci - gen
eral - profesörü koyalım, bakın neler olurdu...

Sabahın erken saatinde polisler evi sarıp, 
gözaltına alırlar, evi didik didik aranır, eş ve 
çocukların bilgisayarlarına el konulur, binlerce 
kitaptan oluşan kitaplıklar darmadağın edilerek, 
ve polisler kelepçeleyip alıp götüreceklerdi.

Emniyet nezarethanesinde yasal sürenin 
sonuna kadar bekletecekler, uykusuzluktan ve 
yorgunluktan bitkin bir halde,muhtemelen dört 
gün-dört gece sonra “Özel Yetkili Savcı”nın 
huzuruna göndereceklerdi.

Savcı da, en az 6-7 saat iskemle üstünde bek
lettikten sonra ifade alacak ve kararı neyse onu 
verecekti...

Sen 30-50 sene bu ülkeye hizmet etmişsin, 
geç babam geç...

Sultan sülalesinden birine damat ola
mamışsan tüm bunlar neye yarar I...

65 Yaşını geçmiş emekli Orgeneral’de bu 
muameleye tabi tutuldu, rahmetli Türkan 
Saylan da, binlerce can kurtaran Mehmet 
Haoeral da.

Gazeteciler-milletvekilleri- Profesörler- 
Aydınlar-Emekli ve

Muvazzaf Generaller-Siyasetçiler bir Göksel 
Gümüşdağ kadar itibarlı olamadılar yazıklar 
olsun Dizlere...

Bazen şaşırıyorum; Sayın Savcı siz aklınızı 
peynir ekmekle mi yediniz? Ne demek 
saltanatın damadını ifadeye çağırmak?...

Siz öbür Yeğeninin başına gelenleri de mi 
duymadınız?

Yeğen Mehmet Erdoğan 50 kilo esrarla yaka
landı. Evet 50 kilo..

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili organize suç 
örgütü kurmaktan yargılanmadı.“Ben içiciyim” 
dedi. Hakim ağabeyler de inandı ve Yeğen 
Mehmet 3 ay sonra tahliye edildLNe güzel 
dey il mi. ?..

Şimdi vicdanlar soruyor; Anladık damatsınız 
da, lütfen söyieyinsizin nereniz altın ile kaplı ki 
bu kadar rahat bir şekilde hem devletin hem de 
hukukun ırzına geçebiliyorsunuz?...

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

8 ayda ne değişti?
Bununla yetinmediler.
Asıl dertleri Atatürk.
O’nun dönemini eleştirecekler ya!
Şimdilik yapamıyorlar.
Etrafından dolanarak bunu yapmak isti 

yörlar.
Dersim tartışması bunun bir örneğidir.
Dersim ayaklanmasının faturasını CHP’ 

ye yüklemek istiyorlar.
Bir yandan rahmetli İnönü’ye, öte yan

dan Dersimi! olan CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Senin partin öldür 
dü, özür dile diyorlar.”

Özürü Devlet diler.
O günün tek siyasi partisi CHP’dir.
ÇHP’nin içinde o günün sağcıları, İslam 

cilan, Kemalistleri var...
Yani, tümü aynı partinin elemanları..
DP nereden doğdu?
CHP’den değil mi?
Dersim kararlarında Başbakan kim?
Celal Bayar!...
Bugün bu tartışma niye.
Devlet arşivleri ellerinde açıklayın.
Tutan mı var sizi.
Sorun o değil. Gündemi değiştirmek.
Oysa, kendileri de tartışmaların baş 

latıldığı o günlerde, kürt asilerin (bugünün 
assi, teröristi PKK) üzerine fantomları, 
F16’ları yolladılar...

50 yıl sonra bugünün değerlendirmesi 
nasıl yapacaklar dersiniz?

Neyse biz konuyu uzattık.
Cuma günü Gemlik’te Arınç’ı açılışta 

dinlemiştim.
Onun oradaki konuşmalarına değinmiş

tim.
Aynı gün, AKP kongresinde de konuş

muş.
Basından Okuyorum.
Bu konulara da'değinmiş.
İlçe ve İlçe Başkanı kpnuşmuş, Büyük 

şehir Belediye Bâ^f^j konuşmuş, Beledi 
ye Başkanvekili ^onu^muş.. '

Konuşmalarında konU Gemlik’e geldi 
ğinde Belediye çalışmalarını övmüşler.

Sanki biz bu ilçede yaşamıyoruz.
Şimdi size soruyorum.
Gemlik’te 8 ayda ne değişti.
Büyükşehir’in yaptığı alt yapı çalışma 

lan nedeniyle (su-kanalizasyon) bazı cad 
de ve sokaklarda kazı çalışmaları var.

O da düzensiz ye programsız.
Sorun bakalım halka, çalışma düzenin

den memnunlar mı ?
Örneğin, Ilıca Caddesi’nde işler bitti, 

oradaki esnafa, Orhangazi Caddesi’ndeki 
esnafa ve vatandaşa sofun.ı

Orhangazi Caddesi’nde yaya kaldırımla 
rını genişlettiler, şimdiden trafiğin içinden 
çıkılmıyor.

Gemlik Belediyesi çocuk parkı, kaldırım 
ve yol yapıyor.

Bunu bütün belediyeler yaptı.
Görevleri yapacaklar.
Gemlik Belediye bütçesinden kesilen 

yüzde 40’lar, Büyükşehir Belediyesine gidi 
yor. 2004 yılından beri Büyükşehir’e kaç 
milyon gönderildi açıklansın, i

Kongrelerde kendi kendilerine gaz 
. veriyor.

Verin gazı iyi gelir.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
yağlık zeytine 35 kuruş destek verileceğini söyledi 

“Zeytin sofralık «aslını 
vitirdi, yağlık oldu”

Marmarabirlik, hava 
koşullarından ötürü 
kararmadan buruşan 
ve yağlık vasfına 
dönüşen zeytine 
35 kuruş destek 
verecek.
Marmarabirlik Ortak 
Yardımlaşma 
Fonu’ndan karşılan
mak üzere, kiloda 35 
kuruşluk destekleme 
kararıyla, 90 kuruş 
olarak belirlenen 
yağlık fiyatı 1.25 
liraya çıkarılmış 
oldu.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, iklim koşulları 
sebebiyle hasat 
süresi geciken 
ürünün sofralık vas
fını yitirdiğini ve 
kalite kaybına 
uğradığını, 
dolayısıyla yağlık 
olarak değerlendiril 
meşinden başka 
çare kalmadığını 
söyledi.
Marmarabirlik 
yönetimi olarak bu 
duruma duyarsız

Kamu kurumlarına ortalı İnternet avı
Vatandaşların inter
net üzerinden kamu 
hizmeti almasını hız
landırma ve kamu 
kurumlan arasındaki 
veri ve belge trans
ferini hızlandırma 
amacıyla yeni bir 
çalışma başlatılacak 
Hükümetin 2012 
programına eğitim
den sağlığa, turizm
den ulaştırmaya pek 
çok alanda toplam 
327 proje alındı. 297 
sayfalık 2012 pro
gramında, kamu 
hizmetlerini hız
landırmak ve 
devletin veri hafıza
sını tek çatı altında 
toplamak için de bir 
dizi uygulamaya yer 
verildi.
Hükümet

MARMARABİRLİK

kalmadıklarını 
belirten Başkan Asa, 
birliğin tüm imkan
larını seferber ede 
rek yağlık grubuna 
giren zeytine 35 
kuruş destekleme 
yapacaklarını 
bildirdi.

Programı'ndan der
lenen bilgilere göre, 
gelecek aylarda hay
ata geçirilecek pro
jelerin başında "e- 
yazışma" projesi 
geliyor. Kalkınma 
Bakanlığının koordi
nasyonunda 
yürütülecek çalışma 
çerçevesinde, kamu 
kurumlan birbir- 
leriyle elektronik 
ortamda yazışacak. 
Böylece zaman ve 
evrak tasarrufu 
sağlanacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşların haber
leşme kodları ile 
iletişim bilgilerinin 
tutulduğu Devlet 
Teşkilatı Veri 
Tabanı'na 188 bin 
618 devlet dairesi

ASA FİYAT 
FARKI DEĞİL 
Asa, yağlık zeytine 
yapılan desteğin 
kesinlikle fiyat farkı 
olmadığının altını 
çizdi ve ürünün 
uğradığı değer 
kaybının kısmen de 
olsa azaltılmasına 

kaydedildi. Devlet 
Teşkilatı Veri Tabanı, 
merkezi ve yerel 
kurumlan,ser
mayesinin yüzde 
50'den fazlası 
kamuya ait ortaklık
ları, kamu yararına 
çalışan dernekleri, 
noterler, barolar ve 
meslek odalarını da 
kapsıyor. Veri 
tabanından, devlet 
teşkilatının tari
hçesinin tutulması, 
sayısal ortama 
aktarılması ve 
izlenebilir hale getir
ilmesi, yazışmaların 
arşivlenmesinde 
kolaylık sağlanması 
gibi faydalar bek
leniyor.
"Kamu Güvenli Ağı" 
oluşturma proje

yönelik alınan 
bir karar olduğunu 
açıkladı.
Ayrıca, bölge 
rekoltesinin ağırlıklı 
olduğu 300-460 
dane aralığındaki 
zeytinlerin avans 
fiyatına da, olumsuz 
iklim koşullarının 
etkisi ile 10 ila 15 
kuruş arasında ilave 
yapıldığını kaydeden 
Asa, “Ürün atım
larının başladığı 
17 Kasım 2011 tari
hinde açıklanan 
ödeme planı da 
ortaklar lehine 
revize edilerek 
ödeme tarihleri 
açıklanandan 
3 gün öne çekil 
m iştir” dedi.
Başkan Asa, “Bu 
uygulamaların 
Marmarabirlik’e 
zarar vermeden tüm 
olanaklar seferber 
edilerek ortak üreti
cilerin mağduriyetini 
önlemek amacıyla 
yapılmış olduğunu 
bir kez daha belirt
mek isteriz” dedi.

siyle, kamu kurum- 
larının farklı geniş 
alan ağ altyapıları 
kullanmalarına son 
verilecek. Ortak 
internet çıkışı 
sayesinde, kamu 
kurumlan arasında 
ortak bir güvenli 
iletişim altyapısı 
kurulacak. Ayrıca, e- 
devlet mimarisi 
omurgasının oluştu
rulması amacıyla 
çalışma yapılacak. 
Kamu verileri, Bilgi 
Sistemleri 
Olağanüstü Durum 
Yönetim 
Merkezi'nde yedek
lenip korunacak.
Veri saklama 
merkezi, "e-kozmik 
üs" görevi 
üstlenecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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isti eıltı ılıt Wiiie M w
Bir zamanlar 
Gemlik’in en güzel 
yaşam alanları olan 
ve varlıklı ailelerin 
oturduğu eski 
OsmanlI tarzı binalar 
bakımsızlık ve 
ilgisizlikten 
tehlikeli olmayı 
sürüdürüyor. 
Demirsubaşı 
Mahallesi AVM 
arkasındaki sokakta 
bulunan Tangül 
ailesinin bir zaman
lar oturduğu 
ihtişamlı ev, bugün 
ön cephesinden- 
başlayarak yıkılmış 
durumda tehlike 
yaratıyor. 
Hiçbir önlemin 
alınmadığı eski 
konutun bir 
örneği daha yok. 
Gemlik Belediye

CHPli kadııüanlan'Iadıııa siılöete’'lenlu
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele” Günü nedeniyle 

CHP Kadın Kolları eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptılar

Salsa

Gemlik CHP Kadın 
Kolu Başkanı Ayşe 
Nil Avcı. Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Eğitimden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Dilek Taşpınar, İlçe 
Saymanı Ali 
Kalkan’ın da destek 
verdiği toplantıda, 
kadına ve çoğuga 
yönelik şiddetin 
arttığı belirtildi. 
CHP Kadın kolları 
Başkanlığınca 
yapılan yazılı açıkla
ma şöyle:
Ne yazık ki yaşa 

dığımız dünyada 
kadına yönelik şid
det, çocuğa yönelik 
şiddet giderek artan 
en yaygın insan 
hakları ihlalidir. 
Dünyada her üç 
kadından biri 
şiddet yaşamış 
durumdadır.
Her 6 dakikada bir 
kadına tecavüz 
edilmektedir. 
Ülkemizde de kadına 
yönelik şiddet 
yaygın ve günlük 
gerçeklerimizden 
biri. Çeşitli nedenler
le öldürülenler, fizik
sel şiddete, cinsel 
şiddete uğrayanlar,

uzun yıllar gazete 
terin “üçüncü sayfa 
haberi” oldular.
25 Kasım üçüncü 
sayfa haberlerini 
hem ülkemizde hem 
de dünyada temel 
sorun olarak fark 
etmenin ve buna 
karşı politikalar 
geliştirilmesi tale 
binin başlıca kaldı 
raçlarından biridir. 
Ne var ki, kadına 
yönelik şiddetten 
sadece şiddete 
uğrayan kadın değil, 
çocuklarından 
başlayarak herkes, 
bütün kurumlar ve 
bütün toplum zarar 
gelir. Kadına yönelik 
aile içi şiddet, 
namus cinayetleri, 
sokakta ve iş yerin 
de aşağılama, yıldır
ma ve taciz, her

türüyle ortadan 
kaldırılmalıdır.
Şiddetin her türünü 
durmaksızın besle 
yen çalışmaya, 
eğitime ve sağlığa 
erişimdeki eşitsizlik
ler giderilmelidir. 
Bunlar, sadece 
belediye sorumlu
luğuna bırakılarak 
altından kalkılabile
cek türden sorunlar 
değildir.
Tüm bakanlıklar 
görevlerini yerine 
getirirken bu 
mücadeleyi görev 
alanlarının bir 
parçası olarak 
içselleştirmelidir. 
Devlet, yasamadan 
yargı ve yürütmeye, 
tüm organlarıyla 
harekete geçirilme
lidir. Çünkü kadına 
karşı şiddet koruma, 

önleme, kovuştur
ma, politika 
geliştirme gibi 
doğrudan devleti 
ilgilen diren dört 
boyutlu çözüm 
gerektirir. Ülkemizde 
Adalet Bakanlığı’nın 
resmi istatistiklerine 
göre, iki 2000 yılların 
başlarında yılda 66 
olan kadın cinayeti 
sayısının, bu yılların 
sonunda 1000 aşmış 
olması gerçeğinin 
nedenleri ciddiyetle 
sorgulanmalıdır. 
Hükümet, kendi 
yönetim döneminde, 
son on yılda kadın 
cinayetlerinde 
görülen binde 
1400’lük artışın 
hesabını vermelidir. 
Kadına karşı 
şiddet,öncelikle bir 
zihniyet sorunudur.

Kadına şiddetin asıl 
nedeni mevcut 
siyasal iktidarın 
kadına bakış açısın
da yatmaktadır.
Kadını ikinci sınıf 
vatandaş gören,üç 
çocuk doğur öner
isiyle evine kapatan, 
toplumsal yaşamın 
dışına atan anlayış 
iktidardan uzak
laştırılmadıkça kadı
na şiddet durmaya
caktır. Cumhuriyet 
Halk Partisi; kadın, 
erkek eşitliğini 
çağdaş dünyada 
yaşama taşıyan ilk 
partidir. Türk
Kadını Cumhuriyetin 
ilk döneminde 
dünya kadınlarının 
imrenerek baktıkları 
bir konuma ve 
haklara kavuşmuştu. 
CHP Kadın Kolu 
olarak, kadına yöne
lik her türlü şiddetin 
önlenmesi için geliş 
tirilen uluslararası 
ve ulusal hukukun 
samimi sahibi ve 
takipçisi olacaktır. 
Bu sorun ortadan 
kaldınhncaya kadar 
da bu tavrını kararlı 
birbiçimde sürdüre
cektir.”

kursları

Haşlıyor
Gemlik 
Belediyespor 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde salsa 
kurslah açılıyor. 
Müjdat Gezen 
Eğitim Merkezi’n 
den gelecek olan 
Erhan Güngör’ün 
eğitici olarak 
katılacağı kursla 
rın Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde hafta
da 1 gün eğitim, 1 
gün pratik, 1 gün 
uygulama olmak 
üzere haftada 3 
gün verileceği 
belirtildi.
28 Kasım 2011 
Pazartesi günü 
saat 19.oo’da 
başlayacak olan 
kurslara tüm dans 
severler davet 
edilirken, bilgi 
almak isteyenlerin 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne başvur
maları istendi
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Rahvan allar hin yıllık gelenek için koştu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
‘Rahvan Atları 
Koşusu’, sayesinde 
ecdat yadigarı bir 
gelenek daha 
coşkuyla yaşatıldı. 
Çekişmeli yarışların 
gerçekleştiği etkin
liğe katılan Başkan 
Altepe, bu geleneğin 
yaşatılmasına katkı 
veren tüm rahvan 
atçılara teşekkür etti. 
Dikkaldırım’daki eski 
kavaklık alanda 
yapılan Rahvan Atlar 
Koşusu’na Bursa’nın 
yanı sıra çevre il ve 
ilçelerden de çok 
sayıda rahvan at 
katıldı. ‘Baş’, 
‘Başaltı’, ‘Büyük 
Orta’, ‘Küçük Orta’, 
‘Deste’, ‘Taylar’, 
‘Tozkoparan’, ‘Arap 
Doludizgin’, ‘Yerli 
Doludizgin’ ve ‘İthal 
Rahvan’ branşların
da yapılan yarışlar 
gün boyu renkli 
görüntülere sahne 
oldu. Tüm yarış

macıların katıldığı 
şeref koşusu ile 
başlayan koşular, 
adeta izleyicilerin 
nefeslerini kesti. 
‘Rahvan Atları 
Koşusu’ ile bin yıla 
ulaşan gelenekler
den birini daha 
yaşatmaktan dolayı 
mutluluk duyduğunu 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Ecdadımızın yadi
garı olan bir kültürü, 
bu kültüre yakışır 
güzel bir organizas 
yonla hayata geçiri 

yoruz. Bursa’da 
yaşayan Rahvan atı 
yetiştiricilerinin yanı 
sıra çevre illerden de 
katılım olması bizi 
çok sevindirdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak bu dö 
nem ecdadımızın 
tüm emanetlerine 
sahip çıkıyoruz. 
100’lerce yıl ecdadı 
mızı sırtında taşıyan 
rahvan atlar da 
kültürümüzün önem
li bir parçası. Hem 
bu geleneğin yaşatıl
ması hem de rahvan 
at sayısının artırıl

ması için bu çalış
malarımız sürecek. 
Bu gelenekle, hem 
tarih, hem kültür 
hem de sporu bir 
arada yaşıyoruz. Bu 
etkinliğe katılarak bu 
geleneğin yaşatıl
masına katkı sağla 
yan tüm rahvan atçı 
lara teşekkür ediyo
rum" diye konuştu. 
Rahvan Atçılar II 
Temsilcisi Ihsan Gür 
ise, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
katkıları sayesinde 
bu geleneğin ecdada 

yakışır bir şekilde 
sürdürüldüğünü 
belirtti. Destekleri 
nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür 
eden Gür, "Ben 65 
yaşındayım ve 
bugüne kadar tari
hine, ecdat yadigarı 
eserlere bu kadar 
sahip çıkan başka 
bir başkan görme 
dim” dedi.

Ödülleri Başkan 
Altepe verdi 
‘Rahvan Atları 
Koşusu’nda 10 
branştaki tüm yarış 
ların tamamlanması 
nın ardından derece 
ye giren atların 
sahiplerine Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk 
tarafından verildi. 
Baş kategorisinin 
birincisi Tahsin 
Yılmaz birincilik 
şiltini Başkan 
Altepe’nin elinden 

alırken, Rahvan 
Atçılar İl Temsilcisi 
İhsan Gür ise 
katkıları nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
plaket verdi.
Baş kategorisi birin
cisi Tahsin Yılmaz, 
Taylar kategorisi bir
incisi Hüsamettin 
Kavak, Deste kate
gorisi birincisi Mete 
Ergin, Tozkoparan 
birincisi Engin 
Şencan, Küçük Orta 
birincisi Mustafa 
Dinçbaş, Büyük 
Orta birincisi 
Mustafa Küçük, 
Başaltı birincisi İrfan 
Tireli, İthal atlar bir
incisi Mehmet 
Aztekin, Yerli 
doludizgin birincisi 
Engin Kesdoğan ve 
Arap Doludizgin bir
incisi Mustafa Babik 
ile bu kategorilerde 
dereceye giren at 
sahipleri katılım ser
tifikası ve 800 TL ile 
10 bin TL arasında 
değişen para ile 
ödüllendirildi.

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

SATILIK ABSA

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçînde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

1 Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 518 285 13 85

Vergi 
kanunları 
gözden 

geçecek
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda, 
bakanlığının 2012 
yılı bütçesini 
sunan Şimşek, 
Maliye 
Bakanlığının 2012 
yılı gider bütçesi 
için teklif ettiği 
ödenek tutarının 
88,5 milyar lira 
olduğunu ifade 
etti. Şimşek, bu 
ödeneğin yüzde 
1,8'ine karşılık 
gelen yaklaşık 1,6 
milyar liranın 
bakanlığın 
ihtiyaçları için 
kullanılacağını, 
yüzde 98,2'sini 
oluşturan 86,9 
milyar liranın ise 
diğer kamu 
hizmetlerinin 
finansmanını 
karşılamak üzere, 
ilgili idarelere 
aktarılacağını 
bildirdi.
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Borcunu yapılandırana l taksit uyarısı!
Yapılandırılan borçlara karşılık 2011 yılı içinde, 4 taksit ödemesinin öngörüldüğünü hatırlatan 
Şimşek, 4’üncü taksitin son ödeme gününün, 30 Kasım 2011 tarihi olduğunu bildirdi.
Maliye Bakanı 
Şimşek, yeniden 
yapılandırmada 4. 
taksit uyarısında 
bulunurken, 
iki taksidi zamanın
da tam olarak öde
meyenler içinde 
oluşabilecek farklı 
bir riskin altını çizdi. 
Bakan Şimşek, yap
tığı açıklamada, Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması 
Hakkında 6111 sayılı 
Kanunun getirdiği 
imkanlardan yarar
lanmak üzere, 
başvuruda bulunan 
mükelleflerin 
borçlarının yeniden 
yapılandırıldığını 
hatırlattı.
Yapılandırma 
hükümlerine göre, 
alacak asallarına 
güncelleme oranı 
(TEFE/ÜFE) uygula
narak hesaplanan 
borçlarını, Kanunda 
öngörülen süre ve 
şekilde ödeyen 
mükelleflerin, gecik 

me faizi, gecikme 
zammı gibi feri ala
caklar ile vergi aslı
na bağlı olan 
cezalardan kay
naklanan borçlarının 
tamamının tahsilin
den vazgeçildiğini 
kaydeden Şimşek, 
6111 sayılı Kanun 
hükümlerinden tak
sitli ödeme 
seçeneğini seçmek 
suretiyle yararlanan 
mükelleflerin, yapı
landırılan borçlarına 
ilişkin taksitlerini 
süresinde ödemeleri 

gerektiğine işaret 
etti.
Bakan Şimşek, bir 
takvim yılında, iki
den fazla taksitin 
süresinde öden
memesi veya eksik 
ödenmesi halinde 
6111 sayılı 
Kanundan yararlan
ma hakkının kaybe
dileceğine dikkati 
çekti.

Son ödeme 
günü, 30 Kasım 
Yapılandırılan 
borçlara karşılık, :,,14 

2011 yılı içinde, 4 
taksit ödemesinin 
öngörüldüğünü 
hatırlatan Şimşek, 
4’üncü taksitin son 
ödeme gününün, 30 
Kasım 2011 tarihi 
olduğunu bildirdi. 
Bakan Şimşek, 2011 
yılında ödenmesi 
gereken 4 taksitten 
ikisini süresinde ve 
tam olarak ödeyen 
borçluların, Kanun 
hükümlerinden 
yararlanmaya devam 
edeceklerini ifade 
ederek, şöyle devam 
etti:
"Özellikle 2011 
yılında ödenmesi 
gereken taksitlerden 
iki tanesini süresin 
de ve tam olarak 
ödememek suretiyle, 
iki ihlal hakkını kul
lanmış olan mükelle
fler, son ödeme 
günü 30 Kasım 2011 
tarihi olan, 4’üncü 
taksiti süresinde ve 
tam olarak öde
memeleri halinde,

Kanundan 
yararlanma hakkını 
kaybedecek.
Kanundan yararlan
ma hakkının kaybe
dilmesi halinde, 
ödenmeyen borç 
tutarları yapılandır
ma öncesi haline 
dönüşecek. Bu ala
caklar, gecikme 
zammı da uygulan
mak suretiyle 6183 
sayılı Kanun hüküm
lerine göre, haciz 
dahil olmak üzere, 
her türlü icrai 
işlemle takip 
edilecek."
Bu arada, 25 Şubat 
2011 tarihinde 
yürürlüğe giren 
Bazı Alacakların 
Yeniden 
Yapılandırılması 
Hakkında 6111 
sayılı Kanundan 
yararlanmak isteyen 
mükellefler, 31 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar vergi daire 
terine başvuruda 
bulunmuştu.

Başvuruda bulunan 
mükelleflerin 
borçları, yeniden 
yapılandırılmıştı.

Tahsilat oranı, 
yüzde 85 
Öte yandan, yeniden 
yapılandırma kap
samında ilk üç tak
sitte tahsil edilen 
alacak tutarı, 11 mil
yar 429 milyon 163 
bin 206 lira olarak 
gerçekleşti.
6111 sayılı Kanun 
gerçekleşmelerinde 
yapılan tahsilatın 
toplam alacağa oranı 
ikinci taksitte yüzde 
24, 3. taksit itibariyle 
yüzde 29 olurken, 
ikinci taksit tahsilat 
oranı yüzde 59, 3. 
taksit tahsilat oranı 
ise yüzde 64 olarak 
gerçekleşti.
Tahsilat oranı ise 
üçüncü taksitin 
vadesinin sona 
erdiği eylül itibariyle, 
yüzde 85 olarak 
gerçekleşti,

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
■ SÎZLERİ BEKLİYOR

sH.iOB. 
TOO

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
k KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER

SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

^©IfRi-ınç 
u»'®' IvIaJdllS
WKlKWM-tMMJIltWB

İ5öklalCad.Bora5oh. AkbankAralığı 
5tûdyoM| yara Fb:5/B GEMLİK 

Tel: (0224) 513 96 85
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Gemlikspor tam gaz: 4-1
Seyfettin SEKERSÖZ

Geriye düştüğü 
maçta 
Emniyetspor’u 
ikinci yarıda bul
duğu gollerle farklı 
mağlup eden 
Kırmızı-Beyazlılar, 
üst üste ikinci 
galibiyetini elde edip 
zirveye ortak oldu. 
Süper Amatör Lig B 
Grubunda zirve 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, 
deplasmanda 
Emniyetspor’u 4-1 
gibi farklı bir skorla 
mağlup ederek 
zirveye bir adım 
daha yaklaştı. 
Karşılaşmaya hızlı 
başlayan 
Emniyetspor, 
6.dakikada savun
manın uzaklaştıra- 
madığı topta İsmet 
takımı 1-0 öne 
geçirdi.
Golden sonra çabuk 
toparlanan 
Gemlikspor, 
22.dakikada ani 
geliştirdiği atakta 
İsmail’in attığı golle 
durumu 1-1 yaptı. 
25.dakikada yine 
gelişen Gemlikspor 
atağında, Arif’in kale 
önünde iki kez 
vuruşunda savunma 
topu çizgi üzerinden 
çıkardı.
Kalan bölümlerde 
özellikle 
Gemlikspor’un öne 
geçme çabaları 
sonucu değiştirme 
yince ilk yarı 1-1 
kapandı.
İkinci yarıda oyunun 
tüm hakimiyetini 
eline geçiren 
Gemlikspor, 
71.dakikada Burak 
Ayışık’ın ceza alanı

içinde topa kayarak 
elle temasında 
penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanan 
Arif’in vuruşu kaleci 
Yunus Emre’den 
döndü,dönen topu 
bir kez daha tamam
layan Arif takımını 2- 
1 öne geçirdi.
77.dakikada sağdan 
yapılan ortada 
günün başarılı ismi 
Arif, bir kez daha 

sahneye çıkarak 
kendisinin ikinci, 
takımının ise 
üçüncü golüne 
imza atarak 
durumu 3-1 yaptı. 
Mücadelenin 
84.dakikasında 
Arif’in sağdan 
yaptığı ortada, 
arka direkte boş 
kalan Serkan topu 
ağlarla buluşturarak 
maçın skorunu tayin 
etti: 4-1

SAHA: Fidyekızık 
HAKEMLER:
Aziz Sonat (5), 
Evren Tutkun (5), 
Şükrü Baş (5)

EMNİYET:
Y.Emre (4), Burak 
Babaarslan (4) 
(Dk.57 Semih 3), 
Sercan (4), Dinçer 
(4) (Dk.81 Sait), 
Burak Ayışık (5), 
Selçuk (5), Korhan

(4), Tayfun (5), 
Hamza (5), Günay 
(5), İsmet (6)

GEMLİK: Orçun (7), 
Samet (7), Gafur (7) 
(Dk.73 Cihat 4), Adil 
(7), Yusuf (7), Ümit 
(7), Burak (8), Oğuz 
(7), Arif (8), Metin (7) 
(Dk.65 Berkant 4), 
İsmail (7) (Dk.60 
Serkan 7)
GOLLER: Dk.6 İsmet 
(Emniyet), Dk.71

(Penaltı)-77 Arif, 
Dk.22 İsmail, 
Dk.84 Serkan 
(Gemlikspor)

DİĞER SONUÇLAR 
PANAYIRSPOR- 
MİLLETSPOR: 0-7 
KURTULUŞ-
ORHANELI
SPOR: 3-1 
YENİCESPOR- 
MUDANYASPOR: 2-0 
AĞAKÖYSPOR- 
GÜRSU BLD.: 0-1

K AŞ6D€ IKKLfMEK TOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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



28 Kasım 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 9

E kimlik te son Miraj!
2012'den itibaren 
ilk kartların verile
ceği açıklanan 
kimlik kartları 
pasaport, ehliyet, 
nüfus bilgileri ve 
banka bilgileri gibi 
birçok konuyu 
içinde barındırıyor. 
TÜBİTAK'ın Ar-Ge 
sürecini tamam
ladığı akıllı kimlik 
kartlarının kullanı
ma girmesiyle 
Türkiye'de pek çok 
hizmette "tek kart- 
tek şifre dönemi" 
başlayacak. 
Yeni kimlik kart
larıyla e-devlet kap
samında tüm işlem
ler yapabilecek, e- 
imza atılabilecek, 
atm'lerden para 
çekilebilecek, kart 
pasaport olarak da 
kullanabilecek. 
Bolu'daki pilot 
uygulamanın 
tamamlanmasıyla 
elektronik kimlik 
kartları, e-dönüşüm 
Türkiye İcra 
Kurulu'nun alacağı 
karardan sonra, bir 
yıllık geçiş süreci 
nin ardından üç yıl 
içinde tüm Türk 
vatandaşlarının kul
lanımına sunula
cak.

TÜBİTAK BİLGEM 
UEKAE'de tama
men Türk mühen 
dişlerin 5 yıllık Ar- 
Ge çalışmasında 
sona geldiği akıllı 
kimlik kartlarının 
tanıtımı TÜBİTAK'ın 
Gebze yer- 
leşkesinde yapıldı. 
TÜBİTAK e-kimlik 
proje yöneticisi 
Oktay Adalıer, 
gazetecilere yaptığı 
sunumda, elektro 
nik kimlik kart

larının Ar-Ge alt 
yapısı ve gelinen 
son aşamaya ilişkin 
bilgiler aktardı. 
Adalıer, halen kul
lanımdaki nüfus 
cüzdanı uygula
masına 1976'da 
geçildiğini anımsa
tarak, Türkiye'nin 
geçeceği elektronik 
sistemle yeni bir 
dönemin başlaya
cağını söyledi.
2006 yılında 
Türkiye Araştırma 
Alanı (TARAL) pro
jesi olan e-kimlik 
projesinin, TÜBİ 
TAK BİLGEM UEKA 
E tarafından ar-ge 
çalışmaları, pilot 
uygulama ve yay 
gınlaştırma çalış
malarında sona 
gelindiğini bildirdi. 
Bu süreçte yapılan 
Ar-Ge faaliyetleri 
sonunda, TC Kimlik 
Kartının görsel 
tasarımının yapıldı 
ğını ve üzerinde 
bulunacak güvenlik 
tedbirlerinin belir
lenerek uygulama 
sının gerçekleştiril 
diğini anlatan Ada 
her, ayrıca kartın 
güvenliği için 
özgün bir akıllı kart 
çipi ve milli akıllı 
kart işletim sistemi
nin (AKİS) de 
geliştirildiğini

söyledi.
e-kimlik kartının, 
standart kart 
okuyucularla kul
lanılabileceğini dile 
getiren Adalıer, ayrı 
ca kamusal kulla 
mm amacıyla Gü 
venli Kart Erişim 
Cihazlarının da ge 
liştiriIdiğini anlattı. 
Pilot uygulamanın 
yapıldığı Bolu'daki 
çalışmalara ilişkin 
bilgiler veren 
Adalıer, şehir gene 
linde 60 nüfus 
memuruyla 220 bin 
akıllı kimlik kartının 
dağıtıldığını 
bildirdi.
498 köyün 287'sine 
mobil kayıt ünite
siyle gidildiğini ve 
burada çalışmalar 
yapıldığını dile 
getiren Adalıer, bu 
süreçte kart 
üzerinde gerekli 
tüm iyileştirmelerin 
de yapılarak kimlik 
kartının yeni 
versiyonlarının 
çıkarıldığını 
söyledi.
Adalıer, TÜBİTAK'ın 
akıllı kartıyla ilgili 
tüm Ar-Ge sürecini 
tamamladığını, 
Türkiye İcra 
Kurulu'nun 
kararının ardından 
kartın ilk etapta bir 
ilde, sonra 7 bölge

den seçilecek birer 
ilde ve yurt dışında 
iki noktada kul
lanımına 
başlanacağını 
bildirdi.

Oktay Adalıer, kart
ların bir yıllık geçiş 
sürecinin ardından 
geçecek 3 yılın 
sonunda tüm Türk 
vatandaşlarının kul
lanımına sokul
masının hede
flendiğini belirtti.

PEMBE VE MAVİ 
KİMLİKLER 
TARİH OLUYOR 
Adalıer, vatan
daşların akıllı kart
ları nerelerde kul
lanacaklarına ilişkin 
şu bilgileri verdi: 
"Vatandaş elektron
ik ortamda kimlik 
doğrulama yapıla
bilecek. TC Kimlik 
kartıyla tek kart-tek 
şifre dönemine 
geçilecek. Hastane, 
banka, noter, inter
net, kredi kartları 
hariç master ve 
visa kartı gibi her 
alanda kullanıla
bilecek. Kimlik 
sahteciliğinden 
kaynaklanan vatan
daş mağduriyeti 
önlenecek.
e-Devlet kapsamın
da sunulan 
hizmetlere evlerden 
ve iş yerleri de 
dahil internetin 
bulunduğu her yer
den kimlik kartıyla 
güvenli şekilde 
erişilebilecek. Bu 
erişim, bilgisayarlar 
üzerindeki kart 
okuyuculardan ya 
da taşınabilir kart 
okuyucuları 
aracılığıyla yapıla
bilecek.

Bedelli askerlik 
bankalara yaradı

2 bin 500 TL geliri 
olana bedelli kre
disi verilecek. 
Bedelli askerlik 
bankaların gelir
lerini artıracak. 
Bedelli askerliğin 
bankaların gelirini 
artıracağını belir 
ten baş analist 
Betül Sungurlu, 
bedelli askerlik 
kredisi alacak 
kişinin aylık 
gelirinin asgari 2 
bin 500 TL olması 
gerektiğini söyledi. 
Bedelli askerlik 
devlet haricinde 
bankalara da gelir 
getirecek. Baş 
analist Betül 
Sungurlu, yaklaşık 
olarak 460 bin 
kişiyi ilgilendiren 
bedelli askerlik 
uygulamasından 
faydalanmayı plan
layanların kendi 
tasarruflarını kulla
narak, yakınlarına 
borçlanarak veya 
bankalardan kredi 
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çekerek bu parayı 
bulacağını söyledi. 
Bankalara kredi 
müracaatında 
bulunacakların 
sadece yaş değil, 
aylık gelir miktarı 
gibi başka şartlara 
da haiz olması 
gerekeceğini kayd
eden Sungurlu, 
başvuracak 
kişilere sunulacak 
kredinin sadece 
isminin değişe
ceğini, faizlerin 
piyasadaki ihtiyaç 
kredisi faizlerine 
yakın olacağını 
dile getirdi.
İhtiyaç kredilerinde 
ortalama faizlerin 
aylık yüzde 1.40 
civarında şekil
lendiğini kaydeden 
Sungurlu, "1 ile 5 
yıl arasındaki 
seçilecek bir vad
edeki kredinin 
aylık taksitleri ise 
2 bin 800 TL ile 
800 TL arasında 
değişiyor” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 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
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512'10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (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
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET s,3 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 0 3

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4126 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıdiMiıiıKI
VENÜS SİNEMASI 

ANADOLU 
KARTALLARI: 

11-45-14:15-16:30- 
19:00-21:15...

ALACAKARANLIK 
4 ŞAFAK VAKTİ: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:00...

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVR TABAĞI TATLI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÜZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz....
P R 0 6 R A M

Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARA SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANA YEMEK+KARIŞIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZEL MEYVE TflBafil + 
LİMİTLE YERLİ ALKOL 
İKRAMLARIMIZ:
Kapanış Çorbası ■ Cips ve Çerez

BİLET SATIŞLARIMIZ AŞKA 
OTEL’DEN BİZZAT YAPILACAKTIR

YER: AŞKA OTEL TERAS KATI 
BÜYÜK SALON

BİLGİ VE REZERVASYON: AŞKA 
OTEL (YENİ TERMİNAL YANI)

20.oo-22.oo DİNLETİ MÜZİĞİ
22.oo-23.oo FASIL <
KEMANCI SAİM VE GURUBU ’

23.oo-23.50 İSTEK BÖLÜMÜ
23.50-00.30 YILBAŞI

ÖZEL PROGRAMI
(ORYANTAL)

00.30-01.40 CLUB
01.40-02.oo KAPANIŞ VE

ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

ONCE 
SAĞLIK!

Izgara - Tava - Buğulama - Kaygana Balık F5 
Köfte - Piliç Şiş - Pirzola - Kanat • Şinitzel &1

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma ■
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri ’19 

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. Tlo:5

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi



13-18 
ARALI

Tarihten 
Arasında

Bursa
SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 

KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 
YILDIRIM

-"•stfSSSINAV D^r ■ 
ve 100 terce Öğrenciyi 
EĞİTİM BURS VB

£Nt!Ne

İçin- ^5,nQ^r

Sınav Dergisi Dershaneleri
: Setbaşı Meydanı Çınar Yarti No:24
; Altıpamlak Cad.2.Ûtel Sok I.Uluca İş Merkezi No 3-4 225 65
: Eşref Dınçer Mah. WM Pasar Cad Itmak Sök. No61 813 24 40 
} Hürriyet Mah Hürriyet Cad No: 65 249 49 7İ
: Söğukkuyu Mah. Site Gad. No: 16 247 Ot 31

: Hatnidıye Mah. Park Cad. No: 1
t Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mrk Kdt:3-4 676 45 40
t Cumhuriyet Meydanı No 6 (Belediye Karşısı) 373 20 73
: Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59 312 09 12
t Halit Paşa Mah Zeytinli Sok. No:6 544 11 55
t İzmir Yolu Nö:172 453 11 33

: Muradiye Mah Turist Yolu Cad Nö:53
: Haliç! Mevkii Çömez İş Hanı No1 ??3 38 88
i Ankara Cad Mimar Sinan Mah.Mısır SokNol 368 6510

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Kasım 20II Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Başbakan Erdoğan 
ameliyat oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdo 
ğan, haftasonu bağırsaklarında 
meydana gelen rahatsızlık nede 
niyle Marmara Üniversitesi Hasta 
nesi'nde operasyon geçirdi.

Ziraat Odaları ile Marmarabirlik’in arasındaki tartışma büyüyor 

Ali Çelik, "Biraraya nelerek 
üretici için çareler arayalım”

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin üreticisinin fiyatlardan hava koşulların
dan doğan mağduriyetinin iki kurumun diyaloğundan geçtiğini söyledi. 
Çelik, Marmarabirlik bizim üyelerimizin kurduğu kooperatiftir. Bir aydır 
Ziraat Odalan olarak hava koşulları nedeniyle zeytin üreticilerinin mah
sulünün % 70 zarara uğradığının bütün basın ve yayın organlarında 
defalarca söyleme mize rağmen, bizleri ciddiye almayan devlet kuru
luştan ve Marmarabirlik yöneticileri, basına ilanlar vererek bizim üretici
leri kışkırtmaya çalıştığımızı duyurmak istemişlerdi." dedi. Sayfa 4’de

Altın 
yenmen 

yükselişe 
geçti

Altın yeni haftaya 
yükselişle başla 
dı. Ons fiyatı yüz 
de 2'den fazla 
artışla 1700 doları 
aştı. İç piyasada 
çeyrek altın 169 
liradan işlem 
görüyor. Altın fi 
yatları yeni hafta 
ya yükselişle 
başladı. SyfO’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hQtmail.com

Güne Bakış

Marmarabirlik, Ziraat Odaları 
tartışmaları..

Marmarbirlik’in 2011-12 zeytinde 
avans alım fiyatlarını açıklamasından 
sonra, Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve 
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali Çelik yaptığı açık 
lamada fiyatları eleştirmişti.

Zeytin üreticisinin artan maliyetler 
karşısında, açıklanan avans fiyatların 
geçen yıla göre pek farklı olmadığını 
söylüyordu Çelik.

Bu açıklama gazetemizde ve gazete 
lerde yayınlanınca, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
Birlik'in piyasa koşullarına göre 
çalıştığını ve açıklanan fiyatların avans 
olduğunu hatırlattı. Devamı sayfa 4’de

Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, köy içine 
nefes aldıracak çalışmalara başlandı

Küçük Kumla Reni
meydanı için yıkım başladı

Gemlik Belediye Meclisi tarafından kamu
laştırma kararı alınan Kumla Köy içindeki 
10 parsellik alanda yapılması düşünülen 
yıkımlar, 30 yıllık köy tuvaletlerinin yıkımı
na başlandı. Haberi sayfa 2’de

BEBKA VB AB 
projelerinin 
tanıtımı sürüyor

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar- 
Ge Birimi üyeleri Barış Yıldız ve Elif 
Ilıman tarafından okul, kurumlar 
dolaşılarak," Hayat Boyu Öğrenme 
Programı" kapsamında, Comenius ve 
Leonardo da Vinci programlan hakkın
da, idareci ve öğretmenlerle bir bilgilen 
dirme toplantısı yapıyor. Haberi 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hQtmail.com
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Hıfzı Topuz’u dinlerken...
Nilüfer Belediyesi ile Mümin Ceyhan 

Bursa Kültür Kaynakları 
Kütüphanesinin birlikte gerçekleştirdiği 
etkinlikte Atatürk’ü Bursa’da gördük.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile girdiğimiz 
zaman tünelinde Atatürk’le birlikte yol
culuk yaptık.

Tarihi titiz ve yansız araştırmalarıyla 
yalın bir biçimde ortaya çıkaran 
Oğuzoğlu, Atatürk’ün ilk kez 17-29 Ekim 
1922 tarihleri arasında Bursa’ya geldiği
ni söyledikten sonra

“Atatürk Bursa’da halk ve esnafla çok 
kez buluşmuş ve konuşmalarında çok 
önemli mesajlar vermiştir. Bursa’nın 
sanayi ve kültür şehri olması gerektiğine 
vurgu yapan Atatürk, şehrin gelişmesine 
büyük önem vermiştir. O dünyanın 
gelişimi ve değişimine önem vermiş, 
kendisini sürekli donanımlı hale getir
miştir. Dünya tarihi ve ünlü filozofların 
görüşlerini takip ederek, bilim formasy
onu dağarcığını genişletmiştir. Atatürk 
Bursa’yı çok sevmiş ve hep önemli 
mesajları bu şehirde vermiştir” diyerek 
Atatürk’ün Bursa’ya olan ilgisini bir kez 
daha anımsattı.

“Bursa’da Atatürk’ü gördüm” kısa fil
minde Atatürk’ü görenlerin duygularına 
biz de tanık olduk...

Sonra... Hıfzı Topuz’dan Atatürk’e dair 
anılar dinledik...

Her anı ayrı bir ders...
Mustafa Kemal Atatürk’ün Merinos’un 

açılışına geliş öyküsünü dinlerken 
bugünleri düşündük.

Biraz burulduk.
Ülkenin sanayileşmesinde önemli bir 

işlev üstlenirken kentin sosyal yaşamına 
da katkılar sunan Merinos Fabrikası 
şimdi üretmiyor.

Neyse ki Merinos Fabrikası’nın olduğu 
yer Kongre ve Kültür Merkezi oldu...

Yoksa rantçıların doymak bilmez 
heveslerine peş keş çekilseydi niceydi 
halimiz.

Yine Hıfzı Topuz’un anlatımıyla;
Atatürk’ün heykel yapımını ilk kez 

Bursa’da başlattığını,
‘İrticayı kanla bastırmayacağız’ diyerek 

ülke adına çok önemli açıklamayı da 
yine Bursa’da yaptığını öğrendik.

Keyifli bir gündü.
Sonrasında Hıfzı Topuz yaşamı boyun

ca biriktirdiği kitaplarını imzaladı dost
ları için.

Bursa için yararlı girişimlere öncülük 
eden Mümin Ceyhan güneşe bir pencere 
daha açmış Kültür Kaynakları 
Kütüphanesi ile...

Ama o mütevazı kişiliğiyle doğal bir iş 
yaptığının altını çizerken kentlileri 
kütüphanedeki kaynaklardan yararlan
maya çağırıyor.

Yoksa harcanan çabanın gün yüzüne 
çıkarılan kaynakların bir anlam taşıma 
yacağını söylüyor.

Doğru söze ne denir...
Yararlanmak gerek...

Kumla Köy içi Kent 
Meydanı projesi, 
kamulaştırılan 
binaların yıkımıyla 
başladı.
Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
kamulaştırma kararı 
alınan Kumla Köy 
içindeki 10 parsellik 
alanda yapılması 
düşünülen yıkımlar, 
30 yıllık köy 
tuvaletlerinin yıkımı
na başlandı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kumla 
ekonomisine ve 
turizmine yön vere
cek Kent Meydanı 
projesini başlattık
larını açıkladı, 
özellikle yaz ayla 
rında nüfusu 100 bini 
aşan Kumla’nın bu 
projeye büyük ihtiya 
cı olduğunun 
söyleyen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yeni 
meydan projesini 
Cumalıkızık örneği 
vererek anlattı.
Esnafın ve köylülerin 
yeni proje kapsamın
da yöresel ürünlerini 
satabilecekleri satış

Manastır’da temeli atılan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu inşaatının uzamasının sebebi açıklandı

Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkiinde temeli 26 
Mart’ta atılan 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu 
inşaatının gecikme 
sebebini ruhsat 
işlemlerinin uzun 
sürmesine bağlandı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi olarak 
eğitim kurumlarının 
her türlü ihtiyacını 
karşılamaya çalıştık
larını söyledi. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün yer 
önermesi halinde 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okuluna 
da spor salonu 
yapabileceklerini 
söyleyen Gemlik

reyonları, yeşil alan
lar, köy ekonomisi ve 
turizmine yönelik 
tesisler ile tarihi köy 
içinin cazibe merkezi 
haline dönüştürüle
ceğini belirten Refik 
Yılmaz, “Kumla, yöre
sel tatlar açısından 
en zengin yapıya 
sahip bölgemizdir. 
Köylüler ile konuş
tuk. Zeytin, zeytinya 
ğı ve deniz ürünleri 
başta olmak üzere 
buradaki satış reyon
larında bu yöreye 
özgü yumurta dol

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe 
gençliğine, eğitim ve 
öğretime büyük 
önem verdiklerini 
belirtti.
Yılmaz, amatör spor 
kulüpleri ve eğitime 
olan desteği sürdü 
recekleri sözünü 
verdi. Tesisleşme ve 
yatırımların artarak 

ması, höşmerim, 
kızılcık, şeftali, kiraz, 
ceviz, köy ekmeği, 
köy yufkası satabile
cekler. Ayrıca yeşil 
alanları ve başka 
tesisleri ile sıkışıp 
kalmış köy meydanı 
nefes alacak. Tarihi 
Çaölavan Tesislerini 
de değerlendirmiş 
olacağız. Kumla’nın 
doğal güzellikleri, 
kent meydanı projesi 
ile bütünleşip, 
ekonomik ve turizm 
açısından cazibe 
merkezi olacak” diye 

devam edeceğini de 
müjdeleyen Yılmaz, 
yasal düzenlemeler
den sonra amatör 
spor kulüpleri ve 
okullara her türlü 
desteği verebildik
lerine dikkat çekti. 
Cumhuriyet Mahal 
leşi Manastır 
Mevkiinde temeli 26 
Mart’ta atılan 
Mustafa Kemal

konuştu.
Kumla’ya buyuk 
önem verdiklerini 
bildiren Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz. 
Bursa Buyukşehır 
Belediyesi'nin 
de kamulaştırılan 
İskele Mevdanı’nd^kl 
binayı bu hafta 
İçinde yıkacağım 
belirterek. 
Büyükşehır ın de 
sahil kesimine 
Kent Meydanı 
yapacağını sözlerine 
ekledi

ilköğretim Okulu 
inşaatı ile ilgili de 
açıklamalarda bulu
nan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz 8/z göreve 
geldiğimizde temel 
atma tamu belirlen
mişti. Bunu iptal 
etmedik Ancak, 
tahsis işlemlerini 
biran önce 
bitirmemiz 
gerekiyordu.
Tapusu ruhsatı 
yoktu Ruhsatsız, 
kaçak bir inşaata 
başlayamazdık. 
Neticede ilgili 
kurumlarla yazış
malar yapıldı. 2 aylık 
bir gecikme oldu.
Ancak, şu an 
sorun yok. Okul 
inşaatımız devam 
ediyor” dedi.
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Hırsızlık zanlılarının ilaint yoniemi YazıYORUM
Bursa'da, elektronik 
ürün satılan 
mağazaların 
güvenlik siste
minden, çaldıkları 
eşyaları rahatça 
geçirmelerini 
sağlayan özel 
çantalarla hırsızlık 
yaptığı ileri sürülen 
iki kadın suçüstü 
yakalandı.
Alınan bilgiye

IMİI ilttiMI'IWliiBMlllltll
Orhangazi yakın
larında meydana 
gelen trafik kazasın
da kontrolden 
çıkan otomobil, 
karşı şeride 
geçerek başka bir 
otomobille çarpıştı. 
Kazada 1'i çocuk 3 
kişi yaralandı. 
Orhangazi- Bursa

MllIlilMlIllliilii'ltlIîilBail'
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
başkent ve 7 ayrı 
ilde eş zamanlı yap
tıkları operasyonlar
da, 57 lüks otomo
bili çalan 24 kişilik 
şebeke üyelerini 10 
ay süren 'Otopsi 
Operasyonu' ile 
gözaltına aldı. 
Emniyet Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Oto Hırsızlık Büro 
Emirliği ekipleri, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Antalya, 
Muğla, Bursa, 
Denizli ve Afyon 
karahisar'da 10 ay 
süren operasyonun 
sonunda 24 şüphe
liyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin bu 
illerde lüks otomo
billerin çalınması, 
araçların motor ve 
şasi seri numara

Cebinden 103 adet uyuşturucu hap çıttı
Bursa'da, polis 
tarafından üstü 
aranan bir şahsın 
cebinden 103 
adet uyuşturucu 
hap çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 

göre, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki bir elektronik 
mağazasına gelen 
Moğolistan uyruklu 
Sodsetseg G. (24) 
ile Battsetgeg G. 
(34), çaldıkları 
eşyaları çantalarına 
atmaya başladı.
Güvenlik görevlileri, 
takibe aldıkları 
kadınların üç cep 

kara yolunun 
Çeltikçi köyü yakın
larındaki yat fab
rikası mevkiinde 
meydana gelen 
kazada, Bursa'dan 
Yalova istikametine 
giden Mehmet Tekin 
idaresindeki 77 DH 
311 plakalı otomobil, 
sürücünün direksi 

larını değiştererek 
sattığı, çalıntı 
araçları parçaladık
ları, icra müdürlük
lerince hacizli 
yakalama kaydı 
bulunan aranan oto
mobilleri parçal
adığı, çalıntı 
araçlara ait parçaları 
iş yerlerinde ikinci el 
parça olarak sattığı 
öne sürüldü.
Gözaltına alınanlar 
arasında şebeke ele
başı Durmuş Ufuk Y. 
ile Dursun G., ve 
Cengiz Y.'nin 
araçların parçala
narak satılmasından 
sorumlu üyesi 
Mustafa A., hacizli 
araçların parçalan
masından sorumlu 
Harun Ç., de bulu 
nuyor. Hırsızlık 
şebekesi üyelerinin 
iller arası birbir- 

merkez 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler 
Mahallesi Ali Ferruh 
Yücel Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Cadde 
üzerinde devriye 

telefonunu çantaları
na attıklarını ve kapı 
güvenlik siste
minden rahatlıkla 
geçtiklerini belirledi. 
Çıkışta durdurulan, 
çantalarında cep 
telefonları bulunan 
iki kadın zanlı, 
polise teslim edildi. 
Emniyetteki sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edilen 

yön hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
karşı şeride geçti. 
Otomobil, Ahmet 
Tığlı (29) yönetimin
deki 34 HU 6713 
plakalı otomobile 
çarptı. Çarpışmanın 
etkisiyle her iki oto
mobil de savruldu. 
Sürüklendikten 

leriyle yaptıkları 
telefon görüşme 
lerinde, spariş üzeri 
ne çalınan bir oto
mobil için, "Çalınan 
çocuk öldü.
Babasının haberi var 
mı?" şifresini kul
landığı, siparişi 
veren kişinin habe 
rinin olup olmadı 
ğının bilgisinin 
verilmesinde ise, 
"Babasının haberi 
var, ama (change) 
otopsi bekliyor" 
şifresiyle konuştuk
larını belirlendi. 
Bu nedenle operas 
yona 'Otopsi' adı 
verildiği belirtildi. 
Şüphelilerin sipariş 
üzerine hareket ede 
rek, otomobil almak 
isteyenlerin istediği 
modelleri çaldıkları 
belirlendi. Otomobil 
hırsızlık şebekesi 

gezen polis ekipleri, 
V.C.isimli bir kişinin 
hareketlerinden 
şüphelendi. Şahsın 
kimlik sorgusunu 
yapan polis, 
V.C.'nin cebinde 
103 adet

Sodsetseg G. (24) 
ve Battsetgeg G. 
(34) tutuklandı. 
Kadınların, içini 
alüminyum 
folyoyla kapladıkları 
özel çantalarla 
çaldıkları ürünleri 
mağazaların güven
lik sisteminden 
rahatça geçirerek 
hırsızlık yaptıkları 
belirlendi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

sonra ters dönen 
otomobilin 
sürücüsü Mehmet 
Tekin ile oğlu Ali 
Tekin (6) ve diğer 
otomobilin sürücüsü 
Ahmet Tığlı yarala
narak hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

üyeleri, kaza 
yapmış ve perte 
çıkmış lüks otomo
billerin aynı model 
ve markasından 
araçlar çalarak şasi 
ve motor seri 
numaralarının da 
buna göre değiştiril 
diğini tespit ederek 
22 değişik marka ve 
modelde lüks çalıntı 
otomobil, 9 motor ve 
şasi numarası değiş 
tiritmiş change oto
mobil, çalındıktan 
sonra parçalanmış 
18 otomobil, hacizli 
ve yakalanmak 
olarak aranan 
parça lanmış 6 oto
mobilin yanı sıra 
change olobileceği 
değerlendirilen 2 
araç ve 88 adet 
çeşitli oto yedek 
parçası da ele 
geçirildi.

uyuşturucu 
hap buldu. 
Zanlı, ifadesi 
alınmak üzere 
Muammer 
Sencer Polis 
Merkezi'ne 
götürüldü

Dersim meselesi!....
Sanırsınız ki gündem kıtlığı var da yeni 

polemik konuları arıyor siyasi parti liderleri. 
Ülkede her şey güllük gülistanlık, tartışacak 
mesele kalmamış,o yüzden tarih sayfalarını 
karıştırıyorlar.

Ve 75 yıl önceki olay tartışma gündeminin ilk 
sırasına oturtuluyor.

Dersim elbette tartışılabilir. Tartışılıyor da 
zaten. Bu tartışmayı 70 yıldır yapıyor Türkiye.

İlk defa Başbakan tartışmada taraf oluyor.
Son günlerde iktidarla ana muhalefet partisi 

CHP arasındaki Dersim polemiği giderek 
sertleşiyor. Birbirlerine çok ağır ifadelerle yük
leniyorlar.

Peki bu tartışma Türkiye’ye ne kazandıracak?
Erdoğan’ın Dersim polemiğini diri tutmasın

daki amacı belli:
CHP’nin içini karıştırmak ve kamuoyu 

nezdinde yıpratmak.
Dersim faciasının faturasını CHP’ye 

kesmek...,
CHP’yi kamuoyunun belli bir kesiminin 

gözünde itibarsızlaştırmak..
Ama acaba Dersim faciasının sorumlusu 

bugünkü CHP midir?
Hayır, değildir. Sayın okurlarım; Tarih öyle 

diyor.
Gençler ve halkım bu tarihi gerçekleri bilme

lidir.
Kürsülerden söylenenler laf kalabalığı, tarihi 

gerçeklere uymamaktadır.
Bu tarihlerde Atatürk Cumhurbaşkanı, Celal 

Bayar Başbakandır.
1937 sonbaharı, ismet İnönü Başbakanlıktan 

ayrılıyor, yerine Celal Bayar Başbakan oluyor. 
Meclis’te yaptığı ilk konuşmada:
“Bu yıl Dersim denilen işi kati suretten tasfiye 

etmek için devletin bir tedbiri daha var. 
Ordumuz Dersim havalisinde vazife alacak ve 
umumi bir tarama hareketiyle kuvvetlerine 
müzahir olaraktan bu meseleyi kökünden 
söküp atacaktır.’’ Devletin Dersim’e askeri 
harekatı var.

Bunlar Ekim 1937 - Ocak 1939 arasında Celal 
Bayar’ın Başbakanlığı dönemine rastlıyor.

Erdoğan biz “Demokrat parti” nin devamıyız 
demişti ya işte onun kurucusu Sayın Celal 
Bayar Başbakan.

Buna rağmen, Başbakan Erdoğan Dersim 
olayları nedeniyle CHP’ye çatıyor ve

CHP’nin tarihle hesaplaşmasını istiyor. Tarih 
diyor ki; Dersim meselesi bildiğiniz gibi tamam 
dört yüz seneden beri Devlet-i Osmaniye’yi 
işgal eden bir meseledir.

Tarihle yüzleşmek için 1937, 38 yıllarına git
mek yetmiyor.

Çok daha gerilere, OsmanlI’ya, üç yüz, dört 
yüz yıl geriye gitmek gerekiyor.

Orada tarihle yüzleşirken karşımıza feodal 
yapı, geri ekonomik düzen, bir türlü yapıla
mayan toprak reformu gibi sorunlar çıkıyor.

Biraz daha deşince, karşımıza Ingilizler, 
Ruslar, Ermeniler çıkıyor.

Genelde Kürt Sorununu, özelde Dersim’i yıl
larca kaşıyan dış güçler.

30’lu yıllarda Dersim’lilerin elinde Amerikan 
yapımı Martini var.

Şeyh Rıza Ingiliz altınlarıyla isyan ediyor ve 
köprü başında 24 askeri öldürtüyor.

İsyan böyle başlıyor.
Ne yapacak Tayyip Erdoğan, Atatürk ve yakın 

arkadaşlarıdır” diyemiyor..
.“Sorumlu CHP zihniyetidir, İsmet İnönü’dür” 

deyip CHP’yi ve Kemal Kıhçdaroğlu’nu bu 
zeminde sıkıştırmaya çalışıyor.

Oysa meseleyi hiç oralara getirmeseler, işin 
aslını tarihçilere bıraksalar ve yeniden 
kanatılan yaraları daha fazla kanatmadan yapıcı 
bazı adımlar atabilseler.

Ama pek öyle olmayacağı anlaşılıyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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fiîin a fialrıc lllllly DflnIŞ
Ziraat Odaları ile Marmarabirlik’in arasındaki tartışma büyüyor

İlli Çelik, "Biraraya gelerek 
üretici için çareler arayalım"
Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve 
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin üreticisinin 
fiyatlardan hava koşullarından doğan mağduriyetinin iki 
kurumun diyaloğundan geçtiğini söyledi.

Marmarabirlik, Ziraat 
Odaları tartışmaları..

Ali Çelik’in buna da cevap vermesinden 
sonra bu kez Birlik Yönetim Kurulu, yerel 
gazetelere tam sayfa ilan vererek, kendini 
savundu.

Marmarabirlik’in açıklamasında bu se 
zon Birlik’in 51 milyon kilo zeytin alacağı 
nı, bunun bir rekor olduğunu söylüyordu.

Rekoltenin yüksek olması nedeniyle 450 
taneli zeytini yağlık olarak alacaklarını ve 
bu ürüne de 90 kuruş fiyat verileceği 
söyleniyordu.

Zeytinin baskın olması nedeniyle 180-220 
taneli zeytinin çok olmayacağını, kü çük 
taneli zeytinin bu yıl daha çok olduğu na 
dikkat çekildikten sonra, Marmarabirlik’in 
piyasa koşullarına uygun çalışmak zorun
da olduğu belirtiliyordu.

Birlik’ten yapılan açıklamada, piyasanın 
dışına çıkıldığında, Marmarabirlik’in batma 
tehlikesi doğacağı hatırlatılıyordu.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 
Asa, önceki gün gazetemizde çıkan haber 
de, hava koşulları nedeniyle zeytinin de 
ğer kaybettiğini söyledi.

Orta zeytinin de yağlık haline geldiğini 
belirten Ase^ yeğlik avans fiyatlarına 30 ku 
fus destekleme yapaeaklarmı a&kMt, 

rani. SÖÖ=4S6 taneli yağlık, as açtan tep 
lama zeytine Birlik, 90+30= 120 kuruştan 
alacak.

İleride duruma göre bu fiyat değişebile
cek.

Üretici lehine bir değişiklik olacağı belir 
tildiği gibi, ödemelerin de 5 gün öne çekil 
diğini açıklandı.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve İl Koor 
dinasyon Kurulu Başkanı Ali Çelik ise, 
yaptığı açıklamada; Marmarabirlik’in 
kendile riyle eşgüdüm içinde olmadık
larını, zeytin üreticisine verilen fiyatın 
üreticinin masraflarının üzerinde olması 
gerektiğini söy ledi.

Ali Çelik, daha da ileri giderek, Marmara 
birlik’in üyelerinin kendi üyeleri olduğunu 
belirterek, diyoloğ çağrısı yaptı.

Ali Çelik’in hedefinde, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa 
vardı. Asa’nın tam sayfa ilanlarla, kendi
lerinin zeytin üreticilerini kışkırttığını 
söylediğini, telefonlara çıkmadığını, faksla 
iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak, ken
disinin Ziraat Odalarını muhatap kabul et 
mediğini ve randevu vermediğini söyledi.

Ali Çelik, “Ziraat Odaları’nın üreticilerin 
meslek odaları olduğunu, herhalde biliyor 
dur. Birlikte hareket etmek, kamuoyu oluş 
turmak, üreticilerin dertlerini üst kademele 
re götürmekte ne zarar görüyor, bilemiyo 
ruz.” dedi.

Çelik devamla, “Marmarabirlik yönetici
leri işlerinin çokluğunu bir tarafa bıraka 
rak, Ziraat Odalan’yla diyaloga girmelidir 
ler. Üreticinin problemleri olan “Coğrafi 
İşaret, Zeytine Devlet tarafından destek, 
Çiftçi Eğitimi, Yeni Pazarlar” gibi problem
lere çare aramalıdır. Diyalog yerine kavga 
etmemelidirler. ” dedi.

Bu çağrıya, Hidamet Asa tarafından ne 
yanıt verilecek göreceğiz.

Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, yaptığı yazılı 
açııklamada, 
Marmarabirlik ile 
Ziraat Odaları’nın 
zeytin üreticilerinin 
mağduriyetini 
diyaloglarla hallet
mek zorunda 
olduğunu söyledi. 
Çelik, “Diyalog 
varken, yerine 
yürüyüşler yaparak, 
kargaşa çıkararak 
hak elde etmek, 
Ziraat Ocfaferttom 
işi değildir.
Marmarabirlik bizim 
üyelerimizin kurdu 
ğu Kooperatiftir. 
Bir aydır Ziraat 
Odaları olarak hava 
koşulları nedeniyle 
zeytin üreticilerinin 
mahsulünün % 70 
zarara uğradığının 
bütün basın ve 
yayın organlarında 
defalarca söyleme 
mize rağmen, bizleri 
ciddiye almayan 
devlet kuruluşları ve 
Marmarabirlik 
yöneticileri, basına 
ilanlar vererek 
bizim üreticileri 
kışkırtmaya 
çalıştığımızı duyur
mak istemişlerdi. 
Üstelik Ziraat Oda 
ları’nı karalamak 
için son gülen 
üretici olacaktır 
beyanatlarında 
bulunmuşlardır.
28 Kasım 2011’de 
basına ve mahalli 
gazetelere basın 
bildirisi açıklayan

Marmarabfrffk Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Sayın Hidamet Asa, 
‘Zeytin Sofralık 
Vasfını Kaybetmiş” 
dolayısıyla 35 kuruş 
yağlığa, 300-360 
barem zeytine de 
10-15 kuruş ilave 
zam yapıldığını 
söylemiştir.
Ziraat Odaları, 
olarak bir aydır bu 
nu söylüyor, bir ara 
ya gelerek çareler 
aranmasını Sayın 
Asa’dan istiyorduk. 
Ne telefonlarımıza 
çıktı, ne de kendili 
ğinden çare üretti. 
Araziyi gezmeyenler 
birim kooperatifleri 
ne zeytin gelmeyin 
ce bizim söylediği 
miz noktaya gelme 
ye çalışıyorlar, ama 
barem fiyatlarına 
verilen fiyat farkları 
da yeterli değil.
Telefonlara çıkma 
yan Sayın Asa’ya 25 
Kasım 2011 tarihin 

de randevu afabf! 
mek için faksla ileti 
şim kurmaya çalış 
tık. Karşılığı etik 
değerleri hiçe 
sayarak karşı faksta, 
faks yazısının altına 
Genel Müdür 
Yardımcısı ve İnsan 
Kaynakları Müdürü’ 
nün imzasını koydu
rup, işlerinin çoklu 
ğu nedeniyle rande
vu veremeyeceğini 
bildirdi.
Sayın Asa, Ziraat 
Odaları’nın üretici
lerin meslek odaları 
olduğunu, herhalde 
biliyordur.
Birlikte hareket 
etmek kamuoyu 
oluşturmak, üretici
lerin dertlerini üst 
kademelere götür 
mekte ne zarar 
görüyor, bilemiyo 
ruz. 11 Ekim 2011 
Pazartesi günü 
Sayın Asa, basına 
beyanatı aynen 
şöyle dedi:

“Ziraat Odalan 
Marmarabirlik Omuz 
Omuza” Ama, 
dediğini hemen 
unutup, Ziraat 
Odaları’nın zeytinde
ki durumu dil
lendirmeye baş 
layınca kötü çocuk 
ilan etmeye başladı. 
Sayın Asa’ya şunu 
söylemek istiyorum. 
Marmarabirlik’in 
kuruluşunda Ziraat 
Odaları’nın desteği 
nin büyük olduğunu 
herhalde biliyordur. 
Ziraat odaları MMt 
üretieilerinin kur-- 
duğu kooperatifinin 
batmasına neden 
istesin?
Bize göre Marmara 
birlik mutlaka yaşa
malı ancak üreticide 
üretimini yapabil 
mesi için mutlaka 
maliyetin üstünde 
ürün satabilmelidir. 
Üreticilerimiz üretim 
yapamadığı taktirde, 
Marmarabirlik’in 
yaşaması imkansız 
değildir.
Marmarabirlik 
yöneticileri işlerinin 
çokluğunu bir tarafa 
bırakarak, Ziraat 
Odalan’yla diyaloga 
girmelidirler, 
üreticinin problem
leri olan “Coğrafi 
İşaret, Zeytine 
Devlet tarafından 
destek, Çiftçi eğiti 
mi, Yeni Pazarlar 
gibi problemlere 
çare aramalıdır. 
Diyalog yerine kav 
ga etmemelidirler
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 |
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CHP Bursa llilMili Kemal BMen ziııareiler
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Ekinci, Gemlik’te 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletveki Kemkal 
Ekici, Gemlik CHP 
örgütünü ziyaret etti. 
Kemal Ekinci, CHP 
Bursa İl Yöneticileri, 
İlçe Yöneticileri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Kadın Kolları 
ve Gençlik Kollarının 
da hazır bulunduğu, 
ziyaret programı 
öncesinde, CHP 
Gemlik İlçe Binasın 
da yaptığı açıklama
da; “Gemlik’in ana 
geçim kaynağı olan 
zeyine, bu dönem 
verilen komik fiyatlar 
zeytin çiftçisine 
yaşama şansı 
tanımıyor.
En iri zeytin 4 lira 
civarında alınırken, 
mevsimin etkisinden 
dolayı zeytinde 
buruşma meydana 
gelmiş ve bu da 
ürünün iyice 
küçülmesine neden 
olmuştur. Bunun 
sonucu olarak, 
satılan zeytin de

• : ’"Ş
ortalamada 2- 2,5 lira 
civarına değer kaybı 
meydana gelmiştir. 
Çiftçinin asgari 
giderlerine -Mazot, 
İlaç, Gübre- fahiş 
fiyatlarda zam 
gelirken, ürünün bu 
fiyatlarda kalması, 
Hükümetin Tarım 
politikası olmadığı 
nın en açık göster
gesidir.
Bu yanlış politikalar 
önümüzdeki dönem 
Gemlik ekonomisin 
de ciddi tahribat 
yaratacaktır.” dedi.

GEMLİK 
BELEDİYESİ’NDE 
YAŞANANLAR 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
yaşanan gelişmeleri 
de yakından izledik
lerini söyleyen 
kemal Ekinci, “Suç 

varsa elbet cezası 
olmalı. Fakat, iki 
yüzlü uygulamalar 
olmamalı.
AKP’li olan birçok 
Belediye’de yolsuz 
luklara dava dahi 
açılmazken, 
Gemlik’te yaşanan 
süreci manidar 
buluyorum. ” şek- 
linde konuştu.

DERSİM KONUSU 
Dersim konusuna da 
eğinen Ekinci, 
son günleri toplumu 
meşgul eden 
konunun Dersim 
olayları olduğuna 
dikkat çekerek, 
şunları söyledi: 
“Başbakan seçim 
boyunca Genel 
Başkanımızı kast 
ederek, ‘bu 
Tuncelilidir’ diye 
‘kendi fikrince’ 

aşağılayarak, gezdi. 
Şimdi ise özür dile
mekten bahseder 
oldu."

SURİYE DE 
MUHALİFLERE 
SİLAH VERİYORLAR 
Suriye ile de sorun
lar büyüdüğüne de 
dikkat çeken CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Ekinci, 
“Daha dün dost 
oldukları kişilerle bu 
gün kavgalı konum
dalar. Parti olarak 
Suriye’ ye 5 kişilik 
bir vekil heyeti 
gönderdik. Oradan 
edinilen izlenim ise, 
Türkiye’nin ABD’nin 
taşeronluğunu 
yaptığıdır.
Suriye’deki muhalif 
olan grubun tüm si 
lahları ABD desteği 
ile ‘Türkiye üzerin 

den’ gidiyor. 
Bu ülkenin iki şey
den kurtulması 
lazım. Ülkemizi 
yöneten siyasi ikti
dar ve ona destek 
veren ABD” şeklinde 
konuştu.

DERNEKLERİ 
ZİYARET ETTİ 
Kendisi de Kars 
doğumlu olan Ekinci 
daha sonra Kars- 
Ardahan-lğdır 
Dayanışma Derne 
ği’ni ziyaret etti. 
Ziyarette;
“Doğduğumuz yer 
Kars olsa da 
yıldızımızın parladığı 
yer Bursâ’dır Kars’ 
tan parti olarak vekil 
çıkaramadığımız 
için, Kars sorumlusu 
da benim. Kars, 
Ardahan, İğdır 
yıllarca düşman 

işgalinde kaldığın
dan bağları mız daha 
sağlamdır, bu 
sebepten de bizlerde 
etnik sorunlar pek . 
olmaz” dedi 
Ekinci, daha sonra 
muharrem ayının 
başlaması nedeniyim 
Gemlik Hacı Bektaşi 
Veli Derneği ni de 
ziyaret etti 
Ekinci, Muharrem 
ayında siyaset 
konuşmak olmaz - 
diyerek, Alevi vatan
daşların muharrem 
aynını kutladı 
Dernek Başkam 
Kazım Bulut 
konuşmasında 
“Bizler hükümet 
veya Belediyelerden 
destek almadan 
tüm giderlerini 
Gemlik’te 
yaşayan Canlar 
tarafından 
karşılanan bir 
derneğiz, Seçim 
döneminde oy 
deposu olarak 
görmelerinden 
şikayet ediyorduk, 
seçim olmadan 
Muharrem ayımızda 
bizleri ziyaret 
ettiğiniz için 
teşekkür ederiz” 
dedi.

BEBKfl ue M projelerinin lanıiımı siiriinor
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ, AB ve BEBKA PROJELERİNİ TANITMAK İÇİN OKUL/KURUMLARI DOLAŞIYOR.
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Ar-Ge Birimi üyeleri 
Barış Yıldız ve Elif 
Ilıman tarafından 
okul, kurumlar 
dolaşılarak,” Hayat 
Boyu Öğrenme 
Programı” kap
samında, Comenius 
ve Leonardo da 
Vinci programları 
hakkında, idareci ve 
öğretmenlerle bir 
bilgilendirme toplan
tısı yapıyor.
Hayat Boyu Öğren
me Programı (LLP) 
2012 Ulusal Teklif 
çağrısının duyuruya 
çıktığı ifade edilerek 
bu yönde çalışmak 
isteyenlere her türlü 
desteğin sağlanaca 
qı belirtildi.
İlçemizde daha önce 
Şehit Etem Yaşar

üyeleri tarafından 
belirlendi.

İlköğretim Okulu’ 
nun Comenius 
Projesi, Kız Meslek 
Lisesi’nin de Gençlik 
Projesi yaptığı, bu 
yıl da Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nin 
Comenius Projesinin 
ve Halk Eğitim 
Merkezi’nin de 
Leonardo Projesinin 
kabul edildiği ekip

BEBKA DA 
TANITILDI
Bunun yanında kısa 
adı BEBKA olan 
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansının faaliyet 
alanlarına değinilip 
ne tür projelere

destek verdiğine 
ilişkin ayrıntılı bil
giler veren ilgililer, 
soru cevap şeklinde 
geçen toplantıların 
oldukça verimli 
geçtiğini, toplantıya 
katılanların moti
vasyonlarının arttığı 
söylediler.
Şu ana kadar 25 
Okul/kuruma gidilip 

toplam 192 eğitim
ciyle görüşüldüğünü 
ifade eden Ar-Ge 
Birimi üyeleri, bu 
tarz toplantılara 
devam edilerek daha 
çok eğitimciye ulaş
ma hedefinde olduk
larını isöylediler.
İlgililer, “2012 yılında 
Gemlik ilçemizden 
AB projelerine ve 

bunun yanında yerel 
projelere başvuran 
okul/kurum sayısının 
arttırılması hedefti 
yoruz” dediler. 
Son olarak 
BEBKA’nın 2011 yılı 
Teknik Destek 
Programı kapsamın
da kamuda 
çalışanların moti
vasyonlarının arttırıl
masına yönelik 
Kaymakamlık adına 
hazırlanan 3İ 
(İletişim, İnsan 
Kaynakları, 
İnovasyon) isimli 
projenin ajans 
tarafından kabul 
edildiğinini 
söyleyen Ar-Ge 
birim üyeleri, 
önümüzdeki gün
lerde yetkililerle 
sözleşme imza
lanacağı söylediler.
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Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin 20 yıllık Müdür başyardımcısı rotasyonla Bursa Nilüfer Fen Lisesi’ne atandı

Çelil Güllü ye veda yemeni

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
açılışından itibaren 
Müdür Başyardım 
cılığı görevini 
yürüten eğitimci 
Çelil Güllü’ye 
mecburi rotasyon 
nedeniyle Bursa 
Nilüfer Fen Lisesi 
Müdür Baş 
Yardımcılığına atan
ması nedeniyle veda 
yemeği düzenlendi. 
Atamer Otel’de 
düzenlenen veda 
yemeği’ne GCBAL 
Okul Müdürü Nazım 
özer, okulun eski 
müdürü idris Aka, 
Müdür Yardımcıları 
Serdar Aktay ve 
Mehmet Taştekin ile 

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEH SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2+1 4. kat sahibinden 
satılık daire 

0 538 322 70 73

b « ü; i ,z *SATILIK ARSA

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

öğretmenler katıldı. 
Veda yemeğinde 
konuşan Okul 
Müdürü Nazım Özer, 
Çelil Güllü’ye yaptığı 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
ederek, plaket ve 
çeşitli hediyeler 
verdi.
Çelil Güllü ise yap
tığı konuşmada, 
ömrünün üçte 
birinin Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
geçtiğini belirterek 
‘Bu okulda bu kadar 
uzun süre hizmet 
etmekten dolayı 
gururluyum.
Burada herkesten 
bir şeyler öğrendim. 
Hizmet süremin son

larına doğru sîzler
den ayrıldığım için 
üzgünüm.
Böylesi bir program
da sizlerle birlikte 
olmak çok güzel. 
Bütün mesai 
arkadaş larıma 
teşekkür ediyorum’ 
şeklinde konuştu.

Konuşmalar ve 
yemeğin ardından, 
canlı müzik eşliğin 
de zaman zaman 
eğlenen, zaman 
zaman duygulu 
anlar yaşayan 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmenleri, düzen 

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 538 285 13 85

lenen program ile 
yoğun eğitim prog 
ramının yorgun
luğunu atma fırsatı 
buldular.
Sıcak ortamda 
geçen program, son
rası öğretmenler bu 
tür programların 
düzenlemesi için 
mutlaka binlerinin 
okuldan ayrıl
masının beklen
memesi gerektiğini 
vurgulayarak, 
zaman zaman okul 
öğretmenlerinin 
okul dışında da bir
likte olabilmelerinin 
aralarındaki dost 
luğun pekişmesine 
neden olacağını 
söylediler.

Kadına

Morluk
Projesi"

Bursa Valiliği 
tarafından kadına 
şiddete karşı 
Türkiye'de ilk kez 
başlatılan "Hayata 
Bağlayan Mentor 
luk Projesi" proje
si kapsamında, 3 
günlük eğitimin 
ardından serti
fikaları verilen 70 
kadın, herhangi 
bir sorun 
nedeniyle Valiliğe 
başvuran kadın
lara gönüllü 
olarak hizmet 
verecek.
Çarşamba Valilik 
binasında düzen
lenen törende, 
gönüllü kadınlara 
sertifikaları Vali 
Şahabettin Harput 
tarafından verildi. 
Proje kapsamın
da, Valilik 
bünyesinde bulu
nan Kadının 
Statüsü Birimi ve 
kadın STK'larına 
başvuranların aile 
içi şiddet, barın
ma, ekonomik 
destek, hukuk, 
eğitim, sağlık gibi 
sorunlarına 
çözüm bulun
maya çalışılacak. 
Başvuru sahipler
ine ayrıca, yol 
göstermek, 
manevi destek 
sağlamak ve 
ücretsiz toplum
sal danışmanlık 
hizmetinin yanı 
sıra farklı alanlar
da yardımcı olu
nacak. Ayrıca 
sğitim ve sosyal 

oksun, ekono 
nik olarak yeter
iz, hayata karşı 
lüvensiz kadın- 
ara tahsis edile- 
ek "Mentor (Top 
jm Danışmanı) 
lesteğiyle, 
oplumda sahiple
nmiş, eğitimli, 
endi ayakları 
zerinde dura
ileri bireyler 
etiştirilmesi de
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KENDİLERİ DİK, 
BOYUNLARI BÜKÜK

SEYİRCİLER...

Af çıkacak diye 
bekleyenler galiba 
cezalarının sonuna 
kadar bunu göremeye
cekler.

Geçen hafta da 
yazmıştım, 8-10 kişinin 
göze alarak gittikleri 
deplasmanlara herkes 
gidemez.

Göze alarak diyorum, 
çünkü Bursa’daki 
Fidyekızık sahasının 
nerede ve nasıl bir yer 
olduğunu çok konuşan
lar, bu işi çok biliyoruz 
diyenler asla bilemezler.

Çünkü hiç git
memişlerdir.
Gemlikspor onların 

takımı olmamıştır.
Bizim takımımız dese 

ler bile.
Kabullenemezler.
Takım iyi, önündeki 

takımları rahatlıkla geçe
bilecek durumda olması
na rağmen desteksiz 
maç oynuyorlar.

Peki taraftarı deplas
man maçlarına gide
meyen takım ileride 
(umut etmeyelim) kötü 
duruma düşerse ne ola
cak.
“Biz para da bulduk, 

malzeme de verdik” 
diyeceklerdir.

İstenilen, sizin de vere
ceğiniz sadece bir oto
büs.

Bu taraftarı neden 
boynu bükük duruma 
getiriyorsunuz.

Burası Gemlik, kendisi
ni buna ahştıramayan, 
nerelisin dendiğinde 
bilmem nereliyim diyen
ler olabiliyorsa zamanı 
geldiğinde taraftarın 
hışmına uğrarlar.

Otobüsün kaportası 
bozulsa ne olur? 
Camları kırılsa ne olur?

Yapması, ya da yaptır
ması çok mu zor, çok 
mu pahalı?

Taraftara otobüs tahsis 

edildi diye kimsenin 
hakkında dava açmazlar 
korkmayın.
Açsalar bile “Biz 

Gemlik için yaptık” 
diyerek gurur 
duyarsınız.

Ama kafalar spor için 
çalışsa da Taraftarlık 
olmadığı sürece soru
nun çözüleceğini de pek 
sanmıyorum.

Geçmiş yıllara bak
tığımızda seyirci 
tribününden nasıl tepki
lerin geldiğini biliyoruz. 
Hatta bir Belediye 
Başkanının nasıl yuha
landığı da bir gerçek 
olarak anılarımızda yer 
bulmuştur.

ilçe sahasının açılışı 
muhakkak yapılacak.

İlk yarı maçlarının 
bitmesine 5 hafta kaldı.

İnşallah tarih tekerrür 
etmez.

FUTBOL SAHASI! zor.
Futbol maçlarının 

resmi olarak oynana 
bilmesi için bir futbol 
sahasının kale çizgileri 
hesap edilerek en az 90 
metre olması gerekiyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçe 
sahasının yanında 
arazisi verilerek yap
tırılan sentetik sahanın 
boyu da 90 metre eni ise 
60 metre.

Geçtiğimiz günlerde 
Bursa Emek’te açılışı 
yapılan tesislerde yer 
alan futbol sahasının da 
ebatları aynı.

Şimdi düşünelim.
II tertip komitesi bu 

sahaya resmi maç vere
cek mi?

Eğer vermezse kötü. 
90x60 ebadındaki 

sahalarda süper amatör 

Hatta bir ve ikinci 
kümelerdeki 
futbolcularda çok zor
lanacak.

Çünkü kalecinin 
yapacağı degaj diğer 
sahanın penaltı noktası
na kadar gelecektir.

Yani açıkçası 
arkalarda mesafe bulun
masına rağmen devletin 
tek tip inşaatları gibi 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de yap
makta olduğu sentetik 
saha tek tip olarak 
gözüküyor.

Boyunun 98-100 metre 
boyunun ve eninin 
de 65 metre olması 
gerekiyordu.

Dediğimiz gibi tek tip 
sahaların yapılması 
takımlara iyi bir idman 
sahası olacaktır.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değİşik model ve çeşitler
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Avrupa lırsatları Educatiirk’te
Gençlere Avrupa’nın 
değişik ülkelerinde 
staj yapma, gönüllü 
hizmet, iş bulma ve 
eğitim alma imkanı 
sunan Eurodesk’in 
Bursa temas nokta
ları olan dernekler, 
‘Educaturk Bursa 
Yükseköğretim 
Günleri’nde öğren
cilere Avrupa fırsat
larını anlattı.
Eurodesk yerel 
temas noktaları olan 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği, BurSanat 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği ve E-gençlik 
Derneği koordinasy
onunda ‘Educaturk 
Bursa Yüksek öğre
tim Günleri’nde 
Eurodesk bilgilen 
dirme standı açıldı. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Fuar Alam’nda 
gerçekleşen yük

II ■ Vı
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa İn 
san Kaynakları Taah 
hüt, Eğitim, Danış 
manlık Hizmetleri, 
İmar İnşaat ve Tie. 
Ltd. Şti. (BİNTED) 
tarafından belediye 
personeline ‘İş 
Sağlığı ve Güvenliği’ 
konulu seminer 
verildi.
Atatürk Kongre Kül 
tür Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda 
başlayan ve 2 gün 
boyunca 4 oturumda 
gerçekleştirilecek 
olan seminere, 
Bursa Büyükşehir

seköğretim gün
lerinde BursalI 
öğrencilere Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 
(AGH), Erasmus ve 
Gençlik Eylem 
Programları hakkın
da bilgiler verildi.

“Eurodesk’le 
gençlere Avrupa 
kapısı aralanıyor” 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
adına konuşan Ah 
met Can Üneş, 
Bursa’da bulunan 4 
yerel temas nok
tasının koordinas 
yonunda Euro

Belediyesi Başkan 
Danışmanı ve 
BİNTED Ortaklar 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
BİNTED Genel 
Müdürü Birgül Yıldız 
Günay, BİNTED 
yöneticileri ve 

desk’le ilgili merak 
edilen konuları 
anlattıklarını söyle
di. Gençlik Program 
lan hakkında bilgi 
ve deneyimlerini 
Bursa’da yaşayan 
gençlere aktardık
larını belirten Üneş, 
Eurodesk’le gençle 
re Avrupa kapısı 
aralanacağını ifade 
etti. Tanıtım Gönüllü 
leri Derneği 
Eurodesk Sorumlu 
su Ali Dindar ise, 
gençlerin program 
sayesinde yur- 
tiçinctafâzeya yurt- 
dışıncKKÇeşitli 

VV

personeli katıldı. 
BİNTED Ortaklar
Kurulu Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
bu tür eğitimlerin 
önemine dikkat çek
erek, değişik alan
larda çalışan per
sonelin iş güvenliği 

etkinliklere dahil 
olabileceklerini, pro
jeler üretebilecek
lerini, uluslararası 
veya yerel projeler 
hazırlayabilecekleri- 
ni dile getirdi.
Gençlik 
Programında tüm 
gençler için çeşitli 
fırsatlar bulun
duğunu söyleyen 
E-Gençlik 
Derneği’den Bora 
Akince ise, 
Eurodesk sayesinde 
Avrupa’nın değişik 
ülkelerinde staj 
yapma, gönüllü 
hizmet, iş bulma ve 
eğitim alma fırsatları 
bulunduğunu anlat
tı. BurSanat Eğitim 
ve Gençlik Derneği 
Eurodesk Koordi 
natörü Osman 
Dursun, Avrupa 
Gönüllü Hizmeti 
hakkında bilgi için 
herkesi Eurodesk 
Bursa temas nokta
larına davet etti.

risklerini de öğren
mesinin önemli 
olduğunu söyledi. 
Her bireyin huzurlu 
bir şekilde çalışma 
hayatını sürdürme
sine belediye olarak 
önem verdiklerini 
ifade eden Pala, 
personelin kendini 
geliştirebilmesi 
için BİNTED ve 
Büyükşehir Belediye 
si yöneticilerinin 
her zaman gereken 
desteği vereceğini 
dile getirdi.
İş hayatındaki en 
basit tedbirsizlik
lerin bile büyük 
sıkıntılara yol açtığı 
hatırlatıldı.

Şehir 
Tiyatrosundan
Aralık bereketi

büyükşehir Necip Fazıl
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Aralık 
ayında birbirinden 
güzel oyunlarını 
BursalI sanatsever
ler için sahneleye
cek olmanın heye
canını yaşıyor. 
Bursa’da, tiyatro 
sanatının en iyileri
ni sahnelemeye 
devam eden 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 6. yaşını 
Merinos AKKM’de 
karşılamaya hazır
lanıyor. William 
Shakespeare’in 
klasiklerinden biri 
olan ‘Macbeth’ adlı 
oyunla sezona 
damgasını vuran 
Şehir Tiyatrosu, 
‘Macbeth’i, 6 Aralık 
Salı gününden 
itibaren her Salı 
akşamı saat 
20.30’da, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda sah
neleyecek. Şehir 
Tiyatrosu, aynı 
zamanda büyük ilgi 
gören oyunlarından

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
jjj» Müdürlüğünden (Bilgisayarlı Makine 
BS İmalatı dali) bölümünden aldığım 

çıkma belgesini kaybettim.
Hükümsüzdür. DAVUT YILDIRIM

Kısakürek’in 
yazdığı ‘Reis Bey' 
ve Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın sevilen 
komedisi 
‘Kaynanam Nasıl 
Kudurdu' adlı oyu
nunu da Aralık 
ayında dönüşümlü 
olarak Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
seyircinin beğeni
sine sunacak. 
Şehir Tiyatrosu, 
Aralık ayında 
çocukları da 
unutmuvor.
‘Kuşbakışı’ adlı 
çocuk oyunu 
Çocuk Sanat 
Evi’nde, ‘Guliver
Devler Ülkesi'nde 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde ve 
‘Karagöz Dadım 
Olsana’ adlı gölge 
oyunu da Karagöz 
Müzesi’nde minik 
seyircisiyle 
buluşuyor.
Vatandaşlar, 
oyunlar ve program 
larla ilgili detaylı 
bilgiye de www. 
sehirtiyatrosu.gov.tr 
adresinden ulaşıla
bilecekler.

KRŞ€D« BEKIEMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

sehirtiyatrosu.gov.tr
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Açlık sınırı 926 lira
Türk-İş, Kasım 
ayında 4 kişilik 
ailenin açlık sınırını 
926 lira 58 kuruş, 
yoksulluk sınırını 
da 3 bin 18 lira 18 
kuruş olarak 
hesapladı.
Türk-İş'ten yapılan 
açıklamada, 
çalışanların geçim 
koşullarını ortaya 
koymak amacıyla 
24 yıldan bu yana 
her ay düzenli 
olarak yapılan 
"Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı 
Araştırması"nın, 
anayasada asgari 
ücretin tespitinde 
göz önünde bulun
durulmasına vurgu 
yapılan "çalışan
ların geçim şartlan" 
konusunda önemli 
bir gösterge olduğu 
belirtildi 
Kasım ayı 
sonuçlarına göre,

fiyat artışları 
nedeniyle mutfağa 
bu ay 13 lira ek yük 
gelirken, yaşama 
maliyeti bir önceki 
aya göre 44 lira 
arttı.
Önceki yılın aynı 
döneminde açlık 
sınırının 861 lira 86 
kuruş ve yoksulluk 
sınırının 2 bin 807 
lira 37 kuruş olarak 
hesaplandığı anım
satılan açıklamada, 
bu tutarlar dikkate

alındığında fiyat 
artışlarının son bir 
yılda mutfak harca
masına 65 lira ve 
toplam aile bütçe
sine 211 lira ek yük 
getirdiği kaydedildi. 
2011 Kasım ayı 
sonuçlarına göre, 
Ankara'da yaşayan 
4 kişilik bir ailenin 
gıda için yapması 
gereken asgari har
cama tutarının bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,46 oranın

da arttığı, yılın 
11 aylık döneminde 
artış oranının 
yüzde 6,77 olarak 
gerçekleştiği 
ifade edildi. 
Açıklamada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli 
ve yeterli 
beslenebilmesi 
için yapılması 
gereken gıda 
harcaması tutarının 
(açlık sınırı) 
926 lira 58 kuruş, 
gıda harcaması ile 
birlikte giyim, 
konut (kira, elek
trik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu diğer 
harcamaların 
toplam tutarının 
(yoksulluk sınırı) 
3 bin 18 lira 18 
kuruş olduğu 
bildirildi.

altın yeniden 
yükselişe geçti

Ons fiyatı yüzde çözümü yönünde

Memura maaş müjdesi
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
KHK ile yapılan 
düzenlemeyle 405 
bin kamu person
elinin maaşlarında 
artış olacağını 
söyledi 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
KHK ile yapılan 
düzenlemeyle 405 
bin kamu perso 
netinin maaşlarında 
artış olacağını 
belirterek, bunun 
13 bininin yönetici 
kademesindekiler 
olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonunda, 
2012 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Tasarısı'nın 9 mad

desi kabul edildi. 
MHP Konya 
Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Maliye 
Bakanı Şimşek'e, 
çıkarılan KHK ile

maaşları artan 
kamu personelini 
ve bütçeye ne 
kadar yük getirdiği 
ni sordu. Şimşek, 
bu soruya 
"KHK ile yapılan 
düzenlemeyle 
405 bin kamu 
personelinin 
maaşlarında artış 
olacak. Bunun 
13 bini yönetici 
konumundaki 
arkadaşlar... Geri 
kalan 392 bin per
sonel ise çeşitli 
kadrolarda bulu
nanlardır" yanıtını 
verdi.

2'den fazla artışla 
1700 doları aştı. İç 
piyasada çeyrek 
altın 169 liradan 
işlem görüyor. 
Altın fiyatları yeni 
haftaya yükselişle 
başladı.
Uluslararası 
piyasalarda altının 
onsu yüzde 2'nin 
üzerinde yük
selişle 1718 dolara 
çıktı.
Altının

daha cesur 
adımlar atılacağı 
beklentisiyle 
Euro'nun değer 
kazanması etkili 
oldu.
İç piyasada 24 
ayar altının gramı 
103 lira, çeyrek 
altın 169 liradan 
işlem görüyor. 
Altının ons fiyatı 
Eylül ayında 1921 
doları aşarak rekor 
kırmıştı.

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

_UYGUN FİYATLARLA
OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
29 Kasım 2011 Salı

Özer eczanesi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat «5
Jandarma İmdat 106
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 Save. Yrd 513 29 54
Emniyet Mud 513 10 28

ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtın 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

enir ; —■ — ite—

BELEDİYE

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 36343 19
Eskihisar (262) 655 60 31

Gemlik Karfez
GEILİK’İNİLK GOHLOIC »İTASI GAZETESİ

HlllllEllMİ

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

TAKSİLER

Hast?
»cağı 
Tomografi 
Tıp Mrk.

fez Taksi 513 18 21
Çın.ar Taksi 513 24 67
Gen/er. Taksi 513 32 40
Gernhk Taksi 513 23 24
Matvastır Taksi 517 33 94

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00 
Otobüs Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 51310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4127 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
ANADOLU 

KARTALLARI: 
11-45-14:15-16:30- 

19:00-21:15...
ALACAKARANLIK 

4 ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00..,
Rezervasyon 

(Tel! 513 33 21)
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AŞKA* OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

ORDÖtfRTflBAĞI
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ABASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANAYEMEK+KARISIKSALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli ■ Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZEL MEYVE TABAĞI + 
LİMİTLE YERLİ ALKOL
İKRAMLARIMIZ;
Kapanış Çorbası ■ Cips ve Çerez

BİLET SATIŞLARIMIZ AŞKA 
OTEL’DEN BİZZAT YAPILACAKTIR

YER: AŞKA OTEL TERAS KATI 
BÜYÜK SALON

BİLGİ VE REZERVASYON: AŞKA 
OTEL (YENİ TERMİNAL YANI)

PROGRAM
20.oo-22.oo DİNLETİ MÜZİĞİ
22.oo-23.oo FASIL
KEMANCI SAİM VE GURUBU
23.oo-23.50 İSTEK BÖLÜMÜ
23.50-00.30 YILBAŞI

ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL)

00.30-01.40 CLUB
01.40-02.oo KAPANIŞ VE 

ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00



î

internetten" 
araç alırken 
dolandırıldı

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3»ı Kasım 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'da, internetten beğendiği 
otomobili almak için araç sahi 
bine bin lira kapara gönderen 
şahıs, otomobili almaya gittiğin 
de dolandırıldığını anladı. 3’de

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’e yanıt verdi.

flsa, “Ziraat Odaları bizim 
denetmenimiz denil"
S Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet 

Asa, gazetemize yaptığı açıklamada, “Ziraat Odaları, bizim üzeri mizde bir kurum veya 
denetmenimiz değil. Onlar, kendi sorumlululukları içindeki işlerle uğraşsın” dedi.

Asa, “Avans alım fiyatlarını tavanda 200 taneli zeytinde 4.10 liradan 420-460 tane 
li zeytine 1.50 lira, yağlık zeytinin kilosuna da 90 kuruştan alınmasını açıkladık açıklar 
ken, daha sonra 35 kuruş destekleme fonundan destek olarak yağlık zeytinin kilosunu 
1.25 liraya çıkardık. Ali Çelik ile telefon görüşmesi yaptık. Oda temsilcileri ile defalar
ca toplantı yaptık. Ama telefon görüşmemizde, telefonunu açık bırakarak, hakkımda 
yanında bulunanlara çok kötü sözler söyledi.” dedi. Kadri Güler'in haberi sayfa 2’de

marmarabirlik
S.s. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 

İRLİĞIKOOPEP

Hidamet Asa

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
T

Hidamet Asa ’nın 
açıklaması üzerine 

Dünkü köşemde Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu Başkanı ve 
Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çe 
lik’in açıklamaları üzerine yazdığım 
yazıma, Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa ara
yarak açıklama yaptı.
Asa ile uzun telefon konuşmamız

da, Ziraat Odaları ile Marmarabirlik’in 
en az 4-5 kez biraraya geldiğini 
söyledi.
“Biz, bizzat Ali Çelik’in isteklerinin 

bir çoğunu yerine getirdik” dedi.
Devamı sayfa 4’de

Minili Gizem, 
Türkiye’yi ağlattı
Geçtiğimiz yıl 
sınıf arkadaş 
larına öğüt 
verirken öğret
meninin çektiği 
videonun inter
nette tıklanma 
rekorları kırma 
sıyla birçok 
televizyon kana 
hna haber olan 
11 yaşındaki 
minik Gizem, 
banyoda şof
benden sızan 
gaz nedeniyle 
zehirlenerek 
hayatını kaybet
ti. Syf3’de

Sınırlı ücretle 
sınırsız ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediyesi kent içi 
ulaşımda toplu taşımaya olanillgiyi artır
mak amacıyla vatandaşlara bir ay boyun
ca sınırlı ücretle sınırsız ulaşım imkanı 
sağladı. Fotoğraflarla kişiselleştirilen 
kartlar, 7 nolu Gemlik, 9 nolu turistik hat 
ve 12 nolu gece hattı dışındaki tüm hatlar
da 30 gün boyunca saat 24.00'a kadar kul
lanılabilecek. Haberi sayfa 4’de

Evini satana köıü haher!
Satılan tüm gayrimenkullere gelir vergisi 
getiren yasa taslağı hazırlanıyor. Değişik 
lik önerisi kabul edilirse vatandaş satın 
aldığı evini ilk yıl satarsa elde ettiği 
kazan cin neredeyse tamamı, sonraki yıl
lar ise kademeli olarak belli bir kısmı 
vergiye tabi olacak. Haberi sayfa 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’e yanıt verdi.

ustm ililin n mibb miir
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Ziraat 
Odaları, bizim üzeri 
mizde bir kurum veya 
denetmenimiz değil. 
Onlar, kendi sorumlu- 
tulukları içindeki 
işlerle uğraşsın" dedi. 
Gemlik Ziraat Odası 
ve Bursa Ziraat 
Odaları İl Koordinas 
yon Kurulu Başkanı 
Ali Çelik’in önceki 
gün gazetemize yap
tığı açıklamada, 
Marmarabirlik’in 
ziraat odalarıyla 
biraraya gelerek iki 
kurumun diyalog 
içinde zeytin üreti
cisinin sorunlarına 
çare bulması çağrısı
na yanıt verdi.
Asa, gazetemize yap
tığı açıklamada, 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve İl Ziraat 
Odaları Koordinasyon 
Başkanı Ali Çelik’in 
açıklamalarını talihsiz 
bulduğunu belirterek, 
Birlik olarak Ziraat 
Odalarıyla 4-5 defa 
biraraya geldiklerini, 
kendilerine 4 madde
lik bir talepte bulun
malarını ve zeytin 
avans alım fiyatla 
rının buna göre açık

lanmasını istediklerini 
belirterek, şunları 
söyledi:
"Bilhassa Ali Bey, 
zeytinin bu yıl 
rekoltesinin çok yük
sek olduğu için en az 
2009 fiyatları üzerin 
de alım yapılmasının, 
üretici ortaklarımızın 
zeytinini mümkünse 
tamamının alınma 
sini, yağlık zeytin 
fiyatlarının yüksek 
tutulmasını istediler. 
Biz, yönetim kurulu
muz olarak ortak
larımızın çıkarlarını 
düşünerek avans alım 
fiyatlarını tavanda 200 
taneli zeytinde 4.10 
liradan 420-460 taneli 
zeytine 1.50 lira, 
yağlık zeytinin kilo
suna da 90 kuruştan 
alınmasını açıkladık 
açıklarken, daha 
sonra 35 kuruş 
destekleme fonundan 
destek olarak yağlık 
zeytinin kilosunu 1.25 
liraya çıkardık.
Ortaklarımızın çıkar
larını koruyacağımızı, 
kazanan tarafın 
Birlik’e zeytin veren 
ortaklar olacağını 
söyledik. Ali Çelik, 
kendisine telefon 
ettiği halde görüşmek 
için randevu ver
mediğimizi söylüyor. 
Kendisiyle fiyatlar 
açıklandıktan sonra

marmarabirlik
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIMI SATIŞ

KOOPEP

bir saat telefon ÜRETİCİNİN
görüşmesi yaptık. 
Oda temsilcileri 
ile defalarca 
toplantı yaptık. 
Ama telefon 
görüşmemizde, 
telefonunu açık bıra
ka rak, hakkımda 
yanında bulunanlara 
çok kötü sözler 
söyledi. Benim de 
dinlememi sağladı. 
Ben Dünya nın en 
büyük zeytin 
stokçusu üreticiler 
Birliğinin 
Yönetim Kurulu
Başkanıyım. Beni 
sevmeyebilir. Ama, 
bu kuruma saygı 
göstermek zorun
dadır." dedi.

SORUNLARINA 
SAHİP ÇIKIN 
Marmarabirlik
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 
Birlik’in zeytin üreti
cisinin sorunlarına 
sahip çıktığını be 
lirterek açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"İl ve İlçe Tarım Mü 
düdüklerinden alınan 
raporlarla bu Türkiye 
de 538 bin tonu 
sofralık, 903 bin tonu 
da yağlık olmak üzere 
1.438 bin ton 
olduğunu tesbit ettik. 
Bölgemizde ise zey 
tin rekoltesinin 181 
bin tona ulaştığını, 
bunun 151 bin tonu 
sofralık 30 bin tonu 

ise yağlık olduğunu 
belirledik.
Marmarabirlik olarak 
alacağımız zeytini de 
55.5 bin ton olarak 
hedeflediğimizi açık
ladık. Ancak, hava 
koşullarının kötü 
gitmesi üzerine 
rekoltenin yüzde 60 
yağlık, yüzde 40 
sofralık haline 
dönüştü. Bu büyük 
bir ürün kaybıdır. 
Durumu Başbakan 
Yardımcımız Bülent 
Arınç’a bir rapor 
halinde bildirdik.
Zeytin mahsûlünün 
bu yıl da afet kap
samına alınmasını 
istedik. Bu konu biz
den çok Ziraat 
Odalarının konusu 
dur. Ama biz üreti 
cimiz ile ilgilen 
diğimizi gösterdik. 
Coğrafi işaretleri 
takip sorunu da bizim 
sorunumuz değil. Bu 
konuda hakkımızda 
açılan dava sonucu 
ambalajların üzerin 
deki "Gemlik" ibaresi 
çıkarmak zorunda 
kaldık.
Piyasada yüzlerce 
firma "Gemlik" yâzrSİ 
sini ambalajlarında 
kullanırken, bu dava^ 
bir bize açılmıştır.
Mahkememiz devam 
ediyor. Ziraat Odaları 
Coğrafi işaretler 

konusunu takip edip, 
zeytin üreticisinin 
sorununa sahip çık
malıdır. Zeytin üretici
lerinin geçen yıllar
dan devletten alacağı 
afet yardımlarının 
kalanını takip etsinler. 
Bizden istediklerini 
yerine getirmemize 
karşın, gazetelere 
demeç vererek, 
haksız bir şekilde 
kurumumuzu 
eleştirmektedir.
Marmarabirlik yöneti
cileri genel kurulların 
da kendi ortaklarına 
hesap verir..
Ziraat Odaları bizim 
üst kurumumuz 
olmadığı gibi, denet
menimiz de değildir. 
Hesap sorma yetkile 
rine sahip değillerdir. 
Ali Çelik’e soruyo
rum. 5 yıldır 
Marmarabirlik
Gemlik Kooperatifine 
kaç kilo 
zeytin verdiniz? 
Önce kooperatife 
zeytin verip, ortaklık 
hükümlülüğünüzü 
yerine getirin.” 
Hidamet Asa, son 

.gülenin yine ortaklar 
bacağını, ançak, 
hava şartları nede 
niyle sofralık zeytinin 
vasfını yitirdiğini ve 
büyük çoğunluğunun 
yağlık durumuna 
geldiğini söyledi.

YETKİLİ ACENTE VEKALETNAMESİ
İstanbul’da Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi No: 127/6’da mukim ZURICH 

SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ, Eşref Dinçer Mah. Irmak Sok. Asilhan Atay İş Merkezi No: 
30 K. 2 Gemlik I Bursa’da mukim SİNEM VARIŞLI SİGORTA ARACILIK VE DANIŞMAN
LIK HİZM. ‘nin Bursa ili ve çevresinde şirketimiz namına YANGIN, NAKLİYAT, KAZA, 
TRAFİK, FERDİ KAZA, MAKİNA MONTAJ- HUKUKSAL KORUMA-KREDİ SİGORTASI- 
SAGLIK-TARIM SİGORTALARI ile şirketimizin iştigal konusuna dair her nev’i rizikolara 
karşı sigorta dallarında şirketçe kendisine tanınan kabul limitleri ve şartları içerisinde 
teklifname almaya, yürürlükteki tarife fiyatları ile kabule ve şirketimiz adına sözleşme 
yaparak poliçe, zeyilname ve tecditname tanzimine; bil’umum sigorta sözleşmeleri ile 
diğer evrakın sigorta ettirenlere teslim ve teatisi için mutad işlemleri ifa ve ikmale; 
Acentelik sözleşmesi ve mevzuat hükümleri gereği acentenin taşıdığı sorumluluklar 
saklı kalmak kaydıyle sigorta prim ve teferruatını tahsile ve bunlara ait makbuzları 
tanzim ve imzaya; gerektiğinde sigorta prim ve teferruatının ödenmemesi halinde her 
türlü yasal tasarruflarda bulunmaya ve bu nedenle sigorta sözleşmesini fesih ve 
iptale; hasar vukuunda şirkete haber vermeye ve şirket hak ve menfaatlerinin 
muhafazası için idari ve adli mercilere, zabıtaya ve diğer makamlara müracaata, sigor
ta sahiplerinin beyanlarını almaya, şirket talimatının gelmesine kadar zararın artma
ması için gerekli tedbirleri almaya; icabında yukarıda yazılı hususlardan dolayı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin muhtelif derecelerindeki adli, idari ve diğer mahkemelerinde davacı, 
davalı veya üçüncü şahıs sıfatıyla taraf veya müdahil olarak hazır bulunmaya mezun 
ve yetkili olmak üzere vekil tayin ettiğini kabul ve beyan eder.

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
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Minik Gizem. Türkiye’yi ağlattı YazıYORUM
Geçtiğimiz yıl sınıf 
arkadaşlarına öğüt 
verirken öğret
meninin çektiği 
videonun internette 
tıklanma rekorları 
kırmasıyla birçok 
televizyon kanalına 
haber olan 11 yaşın
daki minik Gizem, 
banyoda şofbenden 
sızan gaz nedeniyle 
zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Gizem ile birlikte 
banyoda olan 12 
yaşındaki ablası 
İrem ise hastaneye 
kaldırılarak, yoğum 
bakıma alındı. 
Sempatik konuş
malarıyla Türkiye'yi 
kendine hayran 
bırakan minik 
Gizem'in acı haberi 
sevenlerini 
gözyaşlarına boğdu. 
Orhangazi Arapzade 
Mahallesi Barış 
Caddesi 4 No'lu 
Sokak'ta bulunan 
evde saat 22.00 
sularında meydana 
gelen olayda, şof
benden sızan gaz 
nedenivle zehirlenen 
iki küçük kız 
kardeşten birisi 
hayatını kaybetti 
diğeri ise hasta
nenin yoğun bakım 
servisinde yaşama 
tutunmaya çalışıyor. 
Edinilen bilgiye

İnternetten araç alırken dolandırıld
İnternetten araç 
alırken dolandırıldı 
Bursa'da, internet
ten beğendiği oto
mobili almak için 
araç sahibine bin 
lira kapara gönderen 
şahıs, otomobili 
almaya gittiğinde 
dolandırıldığını

Kapıp kaçtığı paralan harcayamadan yakalandı
Bursa'da yaşlı bir 
kadının elindeki 
çantayı kapıp kaçan 
şüpheli, paraları 
harcamak için gittiği 
Kültürpark'ta 
polis tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün**r 
akşam saatlerinde 
merkez Osmangazi

göre, Yüksel 
ailesinin 6 çocuğun
dan olan 12 yaşın
daki İrem Sılay 
Yüksel ile 11 yaşın
daki Gizem Bera 
Yüksel akşam yıkan
mak için banyoya 
girdi. Küçük 
kardeşler banyoya 
girdikten bir süre 
sonra seslerini 
duyamayan Baba 
Salih Yüksek yak
laşık 15 dakika ses
lerini duymadığı 
çocuklarını merak 
edince anne Ayla 
Yüksel'den banyoya 
bakmasını ısıeoY. 
İrem ve Gizem'in 
yerde hareketsiz 
yattığını gören baba 
hemen 112 Acil 
Servis ekiplerini 
aradı.
Olay yerine gelen 
ambulansla 

anladı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Mudanya'nın 
Güzelyalı Eğitim 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İnternet
ten beğendiği aracı 
almak isteyen Ö.Ö., 
araç sahibi olduğu 
iddia edilen H.G. ile 

ilçesi Altıparmak 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
75 yaşındaki 
F.Y., oturduğu 
apartmana girerken 
bir kapkaççının 
saldırısına uğradı. 
29 yaşındaki 
şüpheli A.A., yaşlı 
kadının içinde 
300 lira para ve cep 

Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan minik 
kardeşlere ilk müda 
hale yapıldı. 11 
yaşındaki Gizem 
doktorların tüm 
müdahalesine rağ
men kurtarıla- 
mazken, İrem ilk 
müdahalenin ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. İrem ve 
Gizem'in şofben 
gazından zehir 
lendiğini haber alan 
yakınları Devlet 
Hastanesi' ne akın 
etti. Gözyaşlarına 
boğulan 6 çocuk 
annesi Ayla Yüksel 
yakınlarının yardımı 
ile ayakta kalabildi. 
İrem'in Bursa'ya 
sevk edilmesinden 
sonra çocuğunun 

telefonda pazarlık 
yapmaya başladı. 
Fiyat konusunda 
mutabık kalan 
taraflardan H.G., 
araç için bin TL 
kapara istedi. Bunun 
üzerine bankaya 
giden Ö.Ö., H.G.'ye 
istediği parayı gön

telefonu bulunan 
çantasını 
kapıp kaçtı. 
Bu sırada olayı 
gören vatandaşlar 
hemen polisi ara
yarak şüphelinin 
eşkalini verdi. 
Paraları harcamak 
için Kültürpark'a 
giden zanlı, 
dolaşırken 

peşinden Bursa'ya 
götürülen anne 
Yüksel zorlukla 
ayakta kaldı. Bir 
süre sonra ise dok
torlar baba Salih 
Yüksel ve yakınları
na Gizem'in tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarıla- 
madığını söyledi. 
Acı haber duyulunca 
hastanede çığlıklar 
atan yakınları 
baygınlık geçirdi. 
Orhangazi Atatürk 
İlköğretim 
Okulu'nda 4. sınıf 
öğrencisi olan 
Gizem Bera Yüksel'i 
geçtiğimiz yıl sosyal 
paylaşım siteleri ve 
internette tıklanma 
rekorları kıran 
görüntüleriyle tüm 
Türkiye'ye kendini 
sevdirdi.Yaşanan 
olayın ardından 
durumu son 
derece kritik olan 
12 yaşındaki İrem 
Sılay Yüksel, 
112 Acil Servis 
Ambulansıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. İrem daha 
sonra Şevket Yılmaz 
Çocuk Hastane 
si'nde tedavi altına 
alındı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

derdi. Ertesi gün 
otomobili almaya 
giden Ö.Ö., H.G.'nin 
telefonunun sürekli 
kapalı olduğunu 
gördü.
Dolandırıldığını 
anlayan Ö.Ö. polise 
giderek şikayetçi 
oldu.

polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Emniyette 
susma hakkını 
kullanan şüphelinin 
uyuşturucudan 
kaydı olduğu öne 
sürüldü. Yağma 
suçundan adliyeye 
sevk edilen
A.A. serbest 
bırakıldı.

Dersimin doğruları...
Sayın Başbakan; Dersim olayını, bu 

konuda hiçbir bilgisi olmayan milyonlar
ca kişiye, olabilecek en kötü iki üç 
örneği ortaya koyarak anlatmanız, 
sadece toplum içinde husumetler yarata
caktır, ülkenin büyük bir bölümünü 
Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve ülkemize 

kazandırdıkları tüm değerlere düşman 
haline getirecektir.

Bir başbakan olarak tamamen 
günümüzün siyasi çekişmelerini odağa 
taşıyıp, rakip gördüğünüz bir siyasi lid
eri alt etmek uğruna Dersim’den söz 
ettiniz. Atatürk’ü mahkûm ettiniz.

Yapmanız gereken, madem Dersim 
resmi tarih te yer almıyor, madem bir 
tabu olarak korunu yor ve halka yanlış 
bilgiler veriliyor, herkesin kabul edeceği 
bilimsel bir tarih heyetinin tüm gerçek
leri belgeleriyle ortaya çıkarması için ön 
ayak olmaktı.

Oysa siz, adeta bir yara kabuğunu 
kaldırmaya çalıştınız.

Bunun size de ülkemize de bir yararı 
olmadığı açıktır.
Ama “Bizim kökümüz” dediğiniz Celal 

Bayar’ın da düzenleyicisi olduğu Dersim 
operasyonlarının neden başladığına hiç 
değinmediniz.

Sizi dinleyen ve konuyla ilgili hiç bilgisi 
olmayanların zihnine “Atatürk yaşamak
tan gayrı hiçbir amaçları olmayan 
masumların üzerine ordu gönderdi.

Bu ordu çoluk çocuk demeden katliam 
yaptı, süngüyle delik deşik etti” gibi bir 
fikri aşıladığınızın farkında mısınız?

Dersim olayları birkaç günlük olay 
değildir.
Cumhuriyetin hemen kuruluşundan 

sonra başlayan ve 17 yıl süren isyanlar, 
kalkışmalar ve bunların bastırılması 
sürecidir.

Dersim’de yaşanan, sonuçlarıyla bir 
kesimi çok üzen olayların temelinde 
ağalık düzenini korumak için devlete 
başkaldıran ve bu uğurda yabancı 
güçlerden de destek alan çıkar 
çevrelerinin işi olduğunu bilmiyor ola
mazsınız.

Niye Erzurum -Bitlis - Van değil de 
Dersim?.

Çünkü orada yeni kurulan devlete 
başkaldırı ve askerler öldürülmüştü..

Emperyalizmin batırdığı bir imparator
luğun küllerinden yepyeni bir devlet 
kuranların bu devleti temelinden yık
maya çalışanlara karşı elinin boş dura
mayacağını herkes kabul etmelidir.
“Rüzgar eken fırtına biçer “ Bu günkü 

zamana göre düşünelim;
Askeri operasyonlara, kara harekâtları

na, sınır ötesi operasyonlara izin 
niteliğindeki talimatlarınız 50 yıl sonra 
Son (292 PKK’lı öldürüldü) “katliamın 
belgesi” olarak sunulabilir?..

Sayın okurlarım; Cumhuriyetin kuruluş 
felsefesine, Atatürk’e, ilke ve devrimler- 
ine yürekten bağlı, ülkesini seven bir 
vatandaş olarak yazdığımı bilmenizi 
dilerim.

Başbakan iyi bir konuşma yapmadı. 
“Özür dilerim” demiş olması durup 
dururken insanların arasına yeni 
husumet tohumları ekmiş olduğunuz 
gerçeğini yok etmeyecektir.

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


Sayfa 430 Kasım 2011 Çarşamba Gemlik Körfez
-----  İHI IB HI1111» 

Sınırlı iicıeile sınırsız ulaşım t

Hidamet Asa’nın 
açıklaması üzerine

Hidamet Asa, Ziraat Odalan’nın bir mes 
lek kuruluşu olduğuna dikkat çekerken, 
“Bizim onlar üst kuruluşumuz veya 
denetmenimiz değil. Bize ortaklarımız 
hesap sorar, biz onlara karşı sorumlu 
yuz.” dedi.

Gerçekten Marmarabirlik ile Ziraat Oda 
lan birçok kez biraraya geldiler.

Bunlar basına d^yansıdı.
Bizim gazetemizde de haber oldu.
Bu koordinasyonun bozulmasının 

nedeni belki de, Ali Çelik’in kendisini 
ararken, telefonu kapatmayıp açık bira 
kıp, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı hak 
kında söylediği sözleri Hidamet Asa’nın 
duymuş olmasına da bağlayabiliriz.

Asa, yaz aylarından bu yana, hava 
koşulları nedeniyle zeytinde büyük değer 
kaybı yaşandığını, rekoltenin yüksekli 
ğine karşın, sofralık zeytinin yağlık zey
tine dönüştüğüne de dikkat çekti.
İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin hazırla 

dığı raporlarla bu durumun belirlendiğini 
belirten Asa, zeytin üreticisinin bu yıl da 
Afet Destekleme Yardımından yararlan
ması gerektiğini, bunu da bir raporla 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a geç 
tiğimiz günlerde bildirdiklerini söyledi.

Asa, Ziraat Odalan’nın Marmarabirlikle 
uğraşacaklarına, bu konuyla uğraşma 
larını, bu güne kadar ödenmeyen afet 
yardımlarını takip etmelerini istedi.

Hidamet Asa, yazımdaki bazı hataların 
yanlış anlaşılacağına da dikkat çekti.

Örneğin, 90 kuruş olan yağlık zeytin fi 
yatlarına destekleme fonundan 35 kuruş 
destek verdiklerini söyledi (Ben 30 kuruş 
yazmışım.) Yani yağlık zeytin 90 kuruş 
avans fiyat, 35 kuruş destekleme olarak 
1.25 kuruş olarak ödenecek.
Ayrıca, zeytin ödemelerinin 5 gün aşa 

ğıya çekildiğini belirtmişim, O, 3 gün 
olarak düzeltti.

Ben, bunları yazarken hafızamda kalan 
lan yazdığımdan, hataya düşmüşüm.

Açık lama yazısını önüme almalıydım. 
Düzeltirim.

Asa ile konuşmamda üreticilerin sorun
larını çözmeye çalıştıklarını, kendisinin 
de bir üretici ve üretici çocuğu plduğuna 
dikkat çekti.

“Biz, zeytin üreticisinin sorunuyla 
uğraşmayacağız da kimin sorunuyla 
uğraşacağız.

Marmarabirlik olmasa üreticinin hali ne 
olur.

Düşünebiliyor musunuz?’’ demeyi de 
ihmal etmedi,

Anlaşılan bu atışma sürecek.
Ali Çelik’i tanırım.
Ağzı bol laf yapar.
Cevap vermeden duramaz.
Bekleyip göreceğiz.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kent içi 
ulaşımda toplu taşı
maya olaniİlgiyi 
artırmak amacıyla 
vatandaşlara bir ay 
boyunca sınırlı ücre
tle sınırsız ulaşım 
imkanı sağladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kent içi 
ulaşımda toplu taşı
ma araçlarına olan 
ilgiyi artırmak ama 
cıyla hayata geçir 
diği Aylık Abonman 
Bukartlarla, vatan
daşlara sınırlı ücre
tle sınırsız ulaşım 
imkanı sağlıyor. Bu 
uygulama ile toplu 
taşımanın daha 
ekonomik haie gel 
diğini belirten Baş 
kan Altepe, vatan
daşların toplu ulaşı
ma yönelmesi ile 
şehir içindeki trafik 
yoğunluğunun da 
azalmasını bekledik
lerini söyledi.
Gerek raylı sistem 
yatırımları gerekse 
yeni açılan yollarla 
Bursa'yı daha ulaşı 
labilir kent haline 
getirmeyi amaçlayan 
Büyükşehir Belediye 
si, diğer taraftan da 
toplu ulaşımı daha 
ekonomik hale 
getirmek için yeni 
uygulamaları hayata 
geçiriyor. Toplu 
ulaşım araçlarının 
ekonomik anlamda

liiiıltliaıılııılılı'ılııtlisniiliiiiiııiısiıımılıııısıiaîlıtı
2006 yılından beri 
Gemlik Umurbey de 
hizmet veren, 
Nadide Atamer 
Anaokulu, çocuklar 
için bir ilki gerçek
leştirdi.
Geçtiğimiz aylarda, 
sağlık personeli 
olarak Mine 
Akpınar’ı bünyesine 
katan Nadide 
Atamer, şimdi de 
Dünya çapında 
50’den fazla ülkede 
yaygın olarak kul
lanılan ve çocuk
ların gelişimini 
düzenli olarak izle
mek için Denwer 2 
Gelişimsel Tarama 
Testi’ni okul 

daha cazip hale 
gelmesi ile vatan
daşların günlük 
şehir içi ulaşımda 
Bursaray, tramvay 
ve belediye otobüs
lerini tercih etme 
siyle şehir merkezin
deki trafik yükünün 
de azalması bek
leniyor.
Toplu taşımanın 
ekonomik hale 
gelmesi ve tercih 
edilebilirliğinin 
artırılması amacıyla 
başlatılan aylık 
abonman kart uygu
lamasında İndirimli 
Abonman Bukart ve 
Tam Abonman 
Bukart olarak iki ayrı 
kart satışa sunula
cak. İndirimli kart 
kullanım hakkına 
sahip olan tüm 
vatandaşlar 65 TL, 
indirim kapsamına 
girmeyen vatan
daşlar ise 95 TL 
ödeyerek 30 gün 
boyunca istedikleri 
kadar yolculuk 
yapabilecek. 
Fotoğraflarla 
kişiselleştirilen kart
lar, 7 nolu Gemlik, 9 
nolu turistik hat ve 
12 nolu gece hattı 
dışındaki tüm hatlar
da 30 gün boyunca 
saat 24.00'a kadar 
kullanılabilecek.
Üçüncü kişiler tara 
fından kullanıldığı 
belirlenen karta el 

bünyesinde uygulat
maya başladı.
Denwer 2 Gelişimsel 
Tarama Testi 0-6 
yaş çocuklarının 
ince motor, kaba 
motor, kişisel-sosyal 
ve dil gelişimini 
düzenli olarak izle

konulurken, kart 30 
günlük süre sonuna 
kadar kullanılma 
yapılacak ve bir son
daki ay kart talebin 
de ise kart sahibine 
50 TL ceza uygu
lanacak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yeni uygula
mayı kendi adına 
düzenlenen ve 
üzerinde fotoğrafı 
mn da yer aldığı tam 
abonman aylık kartı 
ile otobüse binerek 
yaptı. Santraj 
Garaj'daki otobüs 
durağından Siteler- 
Heykel otobüsüne 
kartını okutarak 
binen Başkan Alte 
pe, sınırlı ücret ve 
sınırsız yolculukla 
toplu taşımanın artık 
daha ekonomik 
olduğunu söyledi. 
Bu kartı alan kişi
lerin bir ay boyunca 
toplu taşıma 
araçlarından istedik
leri kadar yararlan
abileceğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Örneğin bir vatan
daş her gün okula 
giden çocuğuna 
sürekli yol parası 
vermeyecek.
Bir kere 65 TL verip, 
bu kartlardan alacak 
ve 30 gün boyunca 
bir daha para verm
eye gerek kalmaya
cak. Öğrenci de 

mek, gelişimlerinde
ki aksaklıkları teşhis 
etmek ve tanısal 
değerlendirmeye 
yönlendirmek 
amacıyla kullanıl
maktadır.
Nadide Atamer 
Anaokulu, bünyesin- 

kartta para kalıp 
kalmadığını düşün
me derdi yaşama 
dan 30 gün boyunca 
istediği kadar yolcu
luk yapabilecek. Bu 
uygulama ile Bur 
sa'da toplu ulaşım 
hem ekonomik hem 
de cazip hale gele
cek. Bu sayede 
vatandaşlarımız 
kendi araçları ile 
trafiğe çıkmak yeri 
ne toplu ulaşımı ter
cih edecek ve kent 
merkezindeki trafik 
yoğunluğu da azala-, 
cak" dedi.
Öğrenci, öğretmen 
ve 60 yaş üzeri 
vatandaşları kap
sayan Aylık 
Abonman İndirimli 
Bukart almak 
isteyenler T.C kimlik 
numarası, 1 adet 
vesikalık fotoğraf ve 
Seyahat Kartları 
Uygulama Yönetme 
liği ile belirlenen 
belgelerle Bursaray 
Şehreküstü İstasy
onumda bulunan 
BURULAŞ Bilet 
Sistemleri Müdür 
lüğü ofisine başvu 
rabilecek. Aylık 
Abonman Bukart 
alacak vatandaşların 
da T.C kimlik 
numarası ve 
1 adet vesikalık 
fotoğrafla aynı . 
yere başvurması 
gerekiyor.

i

deki çocukların 
gelişimini izlemek 
amacıyla DENWER 
2’Yİ Pazartesi gün
leri zihinsel Eng. 
Sınıf öğretmeni 
çocuk gelişimi 
uzmanı Denwer 2 
Gelişimsel Tarama 
Testi Uygulayıcısı 
Ömer Yıldız tarafın
dan uygulanıyor. 
Nadide Atamer 
velilere çağrı 
yaprak; ’’Okul 
Çocuklarının gelişi
mini önemseyen 
anne-babaları da 
okulumuza bekli 
yoruz. Çocuklar 
bizim en değerli var
lıklarımızdır.” dedi.

t
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MHPli Mehmei Çelin; Cari ficik 11,8 milyar dolar
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa İl 
Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Çetin, 
Türkiye Cumhuriyet 
2012 bütçesini 
değerlendirmek için, 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığını 
ziyaret etti.
Ziyarette açıklama 
yapan Mehmet 
Çetin; "Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu 
yılkı bütçesi 350 
Milyar 898 milyon TL 
dir. Gelirler, 29 
Milyar 898 Milyon 
olarak hesapla 
nırken, giderler 350 
Milyar 898 Milyon 
TL’dir sonuç olarak 
Bütçe açığı 21 Milyar 
054 milyon TL olarak 
karşımıza çıkıyor. 
2012 İhracat Hedefi 
148,5 Milyar Dolar 
Dolarken, 2012 İtha
lat hedefi ise 248,5 
Milyar Dolar olarak 
hesaplanmış. Sonuç

olarak 100,2 Milyar 
dolar dış ticaret 
açığı çıkıyor. Bu da 
Ülkemizi ithalata 
dayalı bir ekonomi 
sinin olduğunu, 
ortaya koyuyor.
Aynı zaman da bavul 
ticaretinden 4,2 
Milyar dolar kazanıl
ması hedeflenirken, 
14,2 Milyar dolar 
Navlun Gelirler, yani 

kaynağı belli 
olmayan bir para 
ülkemize gireceği 
resmi bütçede belir
tiliyor. Tüm bunlara 
rağmen bu yıl ki cari 
açık, en iyi ihtimalle; 
81,8 Milyar Dolar 
olarak karşımıza 
çıkıyor.
Asgari ücrete, Ocak 
ta %3, Temmuzda 
%3 zam yapılacak.

Emekli ücretleri ise 
Ocakta %4,22 
Temmuz da %2,78 
zam görecek.
Elektriğe gelen zam 
bu zamanlar başla
madan bu farkları 
bizden aldı bile. 
2012 SGK Gelirleri: 
131 Milyar 700 
Milyon, SGK 
Giderleri 157 Milyar 
200 Milyon olarak 

bildirildi. Sonuç 
olarak SGK açığı: 25 
Milyar 500 Milyon. 
Hükümetin sıfıra sıfır 
çıkacak dediği 
rakamlarda 25 mil
yarlık bir açık ortaya 
çıkması da ayrıca 
dikkat çeken bir 
konu.
Cumhuriyet tari
hinde ilk kez 50 mil
yarın üzerinde faiz 
ödeyeceğiz, 2012 
yılında ödenecek faiz 
20 Milyar 250 mily
on. Tüm tarım kem- 
sine 7 milyar 310 
Milyon, Yeşil 
kartlılara 4 Milyar 
951 Milyon, Tüm 
yatırımlara 27 milyar 
914 milyon 
ödenirken. Sadece 
faize 50 milyarın 
üzerinde para öde
mek bu millete 
revamıdır?
Aynı zaman da 
tüm verilerler 
Başbakanın oğlunun 

da memur olarak 
çalıştığı Dünya 
Bankasının 2012 
Business Raporun 
da, İş yapma 
kolaylığı sırala
masında maalesef 
Türkiye 71. Sırada 
Dünya Ekonomik 
formunun küresel 
rekabet gücü 
endeksinde Türkiye 
59. Sırada. Aynı 
zaman sıralamada 
kurumlanınız maale
sef 80. Sırada. 
Yüksek Eğitimde 
74. Sıradayız. 
Hükümetin iyiye 
gidiyor dediği durum 
ortada. 2012 yılı 
Bütçesi Memur, işçi, 
esnaf, emekli, çiftçi 
ve işsizlerin beklen
tilerine cevap ver
miyor. Bankacıların, 
tefecilerin ve 
yabancıların çok 
memnun olduğu bir 
bütçe ile karşı 
karşıyayız.” dedi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
öğrencileri müzeleri gezdi
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, 4-A ve 4- 
C sınıfı öğrencileri 
Bursa kültürünü 
tanımak ve tanıtmak 
amacıyla Hacivat 
Karagöz Haftası 
etkinlikleri 
çerçevesinde, 4-A 
sınıfı öğretmeni 
Özen Muratoğlu, 4-C 
sınıfı öğretmeni 
Zerrin Kuru, Müdür 
Yardımcısı Erkan 
Kıyak ve öğrenci 
velilerinden oluşan 
90 kişilik heyet ile 
25 Kasım 2011 tari
hinde Karagöz 
Müzesi ile Bursa 
Kent Müzelerini 
ziyaret ettiler. 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan 
yapılan açıklamada, 
eğitim ve öğretimin 
yanı sıra sosyal ve 
kültürel faaliyetlere 
de önem verildiği 
ifade edilerek;
"Yaptıkları her etkin
likle Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin ayrı
calıklı olduğunu

göstermeye çalışıyo 
ruz. Öğrencilerimiz 
de müze bilincini 
oluşturmak, tarihin 
kültürel dokusunu 
yerinde görmek, 
grup çalışması ve 
bütün bunların yanı 
sıra öğrenimi sınıfın 
dışına da taşımayı 
hedefleyen bir etkin
lik düzenledi.” 
denildi.
Hacivat ve Kara 
göz’ün hayal perde 
sindeki komik atış
maları çocukların 

büyük beğenisini 
kazandı. Oldukça 
eğlenceli dakikalar 
geçiren öğrenciler 
Karagöz Müzesi
Rehberi Osman 
EZGİ’nin sunumu
nun sonunda 
yönelttikleri sorular 
la meraklarını

giderdiler.
Bursa Kent Müzesi 
rehberlerinin 
tanıtım sunularını 
da dikkatle izleyen 
öğrenciler, bu 
eğlenceli ve öğretici 
geziden mutlu bir 
şekilde okullarına 
döndüler.

Bursa 4 fuara 
aynı andaç» 

sahipliği yapacak
Tüyap Bursa Fuar 
cılık Anonim Şirketi 
tarafından, Küçük 
ye Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştir 
me ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) işbir
liği ile Bursa'da 4 
fuar birden düzen
lenecek.
10. Metal İşleme 
Makineleri Kaynak 
Kesme Delme Tek 
olojileri El Aletleri 
Pnömatik ve Hidro 
lik Fuarı, 9. Elektrik 
Elektronik Otomas 
yon Aydınlatma ve 
İletişim Fuarı ve 
Sempozyumu, 
Bursa 2. Hırdavat 
ve İş Güvenliği 
Fuarı ile 3. Sac 
Boru Profil İşleme 
Teknolojileri ve Yan 
Sanayileri Fuarı ile 
eş zamanlı olarak 1 
- 4 Aralık tarihleri 
arasında Bursa 
Uluslararası Fuar 

ve Kongre Merke 
zi'nde gerçekleşti 
rilecek.
21 ülkeden 351 
firma ve firma tem
silciliğinin katıhmıy 
la hazırlanan fuar
lar metal işleme, 
sac işleme, elektrik, 
elektronik, otomas 
yon, hırdavat ve iş ı 
güvenliği konu
larındaki lider üretip 
ci ve ihracatçı fir
malar ile yurt içi ve 
yurt dışından 
gelecek profes 
yonellerin iş 
bağlantıları kur
malarına imkan 
sağlayacak. 
Fuarlarda, her turlu 
üretim aşamasında 
ihtiyaç duyulan; 
sac işleme maki
nesinden CNC tez
gahlara, elektrik, 
elektronik ve aydın
latmadan ış güven
liğine, hırdavattan 
el aletlerine kadar 
geniş bir alanda 
kullanılan tüm 
ürünler bir arada 
sergilenecek.
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Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Genç erkekler 
Basketbol takımı, 
kendi sahasında 
oynadığı Oksijen 
Spor Kulübü basket
bol takımını 75-53 
mağlup etti. 
Dördüncü maçında 
üçüncü galibiyetini 
alan belediyesporlu 
genç basketbolcular 
moral depoladılar. 
Maça iyi başlayan 
belediyespor ilk 
periyodu 17-7 önde 
tamamladı, ikinci 
periyotta fark 23 
sayıya çıkarak bele 
diyespor ilk yarıyı 
44-20 önde bitirdi. 
Üçüncü ve dördün 
cü periyotlarda da 
durum değişmedi 
sahadan 75-53 galip 
ayrılan taraf Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Maçta Kasım Ahmet 
(10 sayı), Evrim (16 
sayı), Atalay (2 sayı), 
B.Bozkurt (6 sayı), 
Osman (2sayı),

Tolgahan (18 sayı), 
B. Pehlevan (10 
sayı), Toygan (11 
sayı) ile oynadı. 
Maçtan sonra takım
da ki üç oyuncunun 
doğum günü kutla
ması vardı.
Hep birlikte Kasım 
Ahmet, Evrim ve 
Yiğit’in doğum günü 
pastasını neşe 
içinde kesmeleri 
güzel görüntü oluş
turdu. Basketbol 
şube sorumlusu

İbrahim Tokgöz 
"Güzel bir oyunla 
hak ederek bir 
galibiyet aldık. 
Takımdaki üç oyun
cunun doğum 
gününü aynı günde 
kutlamak ve gali
biyet aldığımız maç
tan sonra kutlamak 
daha da keyif veri
ciydi. Gençlerimizi 
sportmen sağlıklı ve 
her zaman salonlar
da görebileceğimiz 
ortamlar yaratmak 

bizleri memnun 
ediyor. Sağlam 
kafa sağlam vücutta 
bulunur prensibiyle 
gençlerin yanında 
oluyor ve bu 
durumun derslerine 
yansımasından da 
keyif alıyoruz.
Gençler varolduğu 
sürece onlara 
desteğimiz yılmadan 
sürecek. Onlara 
her zaman sahip 
çıkmalıyız.” 
dedi.

ıı v

11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nda DYNED 
(İngilizce Dil Eğitim 
Sistemi) etkili bir 
şekilde uygulan
maktadır.
İngilizce Derslerini 
oyunlarla, drama 
çalışmalarıyla, 
şarkılarla süsle 
yerek eğlenceli bir 
şekilde işleyen 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu 5/A sınıfı 
öğrencileri İngilizce 
derslerini çok 
sevdiklerini 
belirterek, İngilizce 
Öğretmeni İnci 
Süzer’e teşekkür 
ettiler.
5/A sınıfında'

İngilizce dersini 
izleyen Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, dil öğren
menin insan 
hayatında çok 
önemli bir yer 
olduğunu ve 
İngilizce'nin ortak 
bir dil olduğunu 
belirterek, 
“Görüyorum ki 
bunun en güzel 
çalışmasıyla karşı 
karşıyayım.
İngilizce Dil Eğitim 
Sisteminin 
(DYNED) okulumuz
da çok başarılı bir 
şekilde devam 
ediyor. Bu ortamda 
hu »rz*

Afacıde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE RROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire
0 538 322 70 73

SATILIK ABSA

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 538 285 13 85

larla ders işlenişin
den memnunuz. 
DYNED sisteminde 
hedeflenen puan 
türünü aşan öğren
cilerimizi 
ödüllediriyoruz. ” 
DYNED çalış
malarını başarılı bir 
şekilde yürüten 
İngilizce Öğretmeni 
İnci Süzer’i kut
layan Okul Müdürü 
bu tür güzel çalış
maların devam ede
ceğini söyledi.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez Gazetesi: 
mgemlikkorfezgazetesi.com

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İLÇEDE DEPREM KORKUSU...
Yurdumuzda 

son yüzyılda 150 
hasarlı deprem 
meydana gelmiş. 
Depremler sonrası 
570 bin bina 
yıkılmış, bugünkü 
Gemlik' in nüfusu 
na eş, 97 bin yurt
taşımız hayatını

E* * Van depremi 
sonrası 
Marmara’da 
oldukça şiddetli 
bir deprem bek
lentisi uzmanlar 
tarafından sürekli 
dile getiriliyor.

Gemlik’ e özel
likle dikkat çekili 
yor. Mevcut 
yapılaşmanın 
sağlıksız olduğu, 
olası depremde 
binaların çoğunun 

ı z ^yıkılacağı, kullanıl- 
[ maz hal alacağı,4

önemli can kaybı 
ve yaralanmaların 
meydana gelebile
ceği yaygın beyan 
ve kanı.

Özellikle kamu 
binalarının çürük 
ve hasarlı olduğu, 
yapı denetimi 
incelemeleri son
rası belirlenmiş. 
Başta ilköğretim 
okulları, özellikle 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’ 
nun yıkılabile
ceğinden veli ve 
öğrenciler tedir
gin. Ha keza bir 
çok resmi binanın 
da depreme 
dayanıklı bir kon
umda olmadığı 
incelemeyle 
anlaşılmış. Herkes 
kuşku ve endişe 
içinde. Henüz 
resmi bir açıklama

da yok.
Sanayicisi, tüc

carı, esnafı, işçisi, 
memuru, çiftçisi 
velhasıl tüm 
Gemlik halkı 
deprem korkusu 
yaşıyor ve elinden 
bir şey gelmiyor. 
Psikolojik bunalım 
yaşıyor. Kaderine 
terk edilmiş. Ne 
yenisini yapacak 
mali gücü ne de 
yapılaşmaya 
uygun bir konum
da yer var, deprem 
sonrası hayatta 
kalabilenlerin 
barınabileceği 
büyük bir alan.

Halkta korku ve 
endişe yaşatanlar 
görevini layıkı gibi 
yapmayan sorum
lular, gözünü para 
hırsı bürümüş, 
hak hukuk nedir 
bilmez vicdansız 
lar, kravatlı hırsız 
lar. Demirden çal, 
çimentodan çal. 
Önüne gelen 
mütahhit 
kesilmişti. Bir iki 
yıl amelelikten 
sonra elinde zen- 
bil, zenbilde keser, 
mala, su terazisi,

çırpı ipi.
Al sana kalfa, 

usta.
Ne plandan 

anlar, ne projeden. 
Okuldan yeni çık
mış hiçbir 
tecrübesi olmayan 
mimar, mühendis. 
Alın size koca 
koca gökleri tır
malayan apart
manlar, geçir 
Belediye Meclisi 
salt çoğunluğunu 
ve habire katlara 
kat ilave ettir. 
Gelsin milyaralar 
cebe... 
Pavyonlarda, mey
hanelerde vur pat
lasın, çal oynasın. 
Şimdi 
Mercedes’lere, 
BMV’lere kurulun. 
Vatandaş da 
korkudan, sıkıntı
dan kafayı oynat
sın.

Cana kıyan, sizi 
utanmaz, sizi 
Allah’sız, kitapsız 
lar. Sizin bu 
dünyada yeriniz 
seçkindir ama 
bilesiniz öteki 
dünyada da 
yeriniz gayya 
kuyusu...

Bir ülkeyle ilaha
vize kalktı

Türkiye ile 
Ekvador arasında 
imzalanan diplo
matik, hizmet, 
hususi ve resmi 
pasaport hamilleri 
için vizelerin 
karşılıklı olarâk 
kaldırılmasına 
ilişkin anlaşma 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
6 Temmuz 2011 
tarihinde

Ankara'da 
imzalanan 
anlaşmaya göre, 
iki ülke vatan
daşları, 6 aylık 
süre içinde ilk giriş 
tarihinden itibaren 
90 günü aşmayan 
süre zarfında diğer 
ülkeye girip çık
mak, transit 
geçmek ya da 
geçici olarak 
kalmak için vize
den muaf olacak.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR

■ «■•■a»

Hasa

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDAİAR 
KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER 
SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

İ5tiWalCad.Bora5ok.AhbankAralğ 
Stüdyo tatlj yanı No :3/B0EMLİK 

Tel: (0224)515 96 85
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Uludağ dünyaya hitap edecek
Osmangazi 
Belediyesi, yeni 
sezona hazırlanan 
Uludağ oteller böl
gesinde incelemel
erde bulundu. 
Dündar, otelcilerle 
de bir araya gelerek 
taleplerini dinledi. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, başkan 
yardımcıları ve 
bürokratlarıyla bir
likte, önümüzdeki 
günlerde yeni 
sezona merhaba 
diyecek olan 
Uludağ'da 
incelemelerde 
bulundu. Kış sezo
nunda belediye 
hizmetlerinde her
hangi bir aksama 
olmaması için alınan 
tedbirleri ve hazırlık
ları kontrol eden 
Başkan Dündar, böl
genin günlük 
ihtiyaçlarını karşıla
mak için ilgili birim
lerin hazırlıklarını 
tamamladıklarını 
kaydetti.

Kaılınlar anık sosıal haualın her alanında
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
tamamlandığında 
Yıldırımlı hanımların 
buluşma noktası 
haline gelecek olan 
Yıldırım Hanımlar 
Lokali’nin temeli 
törenle atıldı. 
Bursa’nın Türkiye 
genelinde kadın 
dostu 12 şehir 
arasında yer aldığını 
dile getiren Başkan 
Altepe, kadınların 
sosyal hayatın her 
aşamasında yer 
alması için çalıştık

Otelcilerle de bir 
araya gelen Başkan 
Dündar, işletmelerin 
sıkıntılarını dinledi. 
Osmangazi 
Belediyesinin böl
geyle ilgili yetkisinin 
sınırlı olduğunu ve 
günlük hizmetleri 
yürüttüğünü aktaran 
Başkan Dündar, 
otelcilerin mese
lelerini ilgili birim
lere aktaracaklarını 
kaydetti.
"Uludağ'la ilgili özel 
çalışmalarımız var" 
diyen Başkan 
Dündar, günü birlik 
turizm alanı olan 5 
noktada koruma 
amaçlı imar planı 
çalışmasının son 
aşamaya geldiğini 
kaydetti. Şehircilik 

larını söyledi. 
Bursa’nın daha sağ 
hklı ve yaşanılabilir 
bir kent haline gel 
mesi için toplumun 
tüm fertlerine yöne
lik farklı projeleri 
hayata geçiren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, özellikle kadın- 
larş yönelik hizmet
lerine bir yenisini 
daha ekli yor. 
Günlerinin büyük bir 
bölümünü mahal
lelerinde geçiren 
kadınları meslek 
edindirme kurslarıy
la iş sahibi yapan, 

akademisi çalış
maları kapsamında 
elen alınan planın 
Anadolu Üniversite
si akademisyen
lerinin de katıldığı 
uzman bir ekip 
tarafından 
yürütüldüğünü anla
tan Dündar, Uludağ'ı 
hak ettiği noktaya 
ulaştırmak için 
mesai harcadıklarını 
ifade etti.
ULUDAĞ 4 MEVSİM 
KULLANILSIN 
Uludağ'ın 4 mevsim 
turizme açık 
olmasını ve Uludağ 
markasının dünyaya 
hitap etmesini iste
diklerini anlatan 
Başkan Dündar, 
gerek mahalli idare, 
gerekse bakanlığın 

bunun yanında 
mobil eğitim 
merkezleri ile 
onlara bilgisayar 
kullanmayı öğreten 
Büyükşehir 
Belediyesi şimdi de 
kadınların boş 
zamanlarım birlik ve 
dayanışma içinde 
geçirebilecekleri 
Yıldırım Hanımlar 
Lokali’nin temelini 
attı. Bursa’nın 
Türkiye genelindeki 
12 kadın dostu 
şehirlerden biri ilan 
edildiğini dile 
getiren Büyükşehir 

bu hedef doğrul
tusunda çalış
malarını 
sürdürdüğünü kay
detti. Uludağ'ın hak 
ettiği noktaya ulaş
ması için devletin ve 
özel sektörün hep 
birlikte mücadele 
etmesi gerektiğinin 
altını çizen Dündar, 
atılacak adımların 
ardından Uludağ'ın 
çok daha gelişeceği
ni ifade etti. Uludağ 
markasının el birliği 
ile dünyaya mal 
edilebileceğini 
belirten Dündar, 
bölgedeki işlet
melerinde bu çalış
malara destek 
olması gerektiğini 
sözlerine ekledi. 
Oteller Bölgesindeki 
sıkıntılar hakkında 
Başkan Dündar'a 
bilgi veren işletme 
sahipleri, otellerini 
yeni sezona 
yetiştirmek için 
çaba harcadıklarını 
kaydetti.

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
kadınları verdikleri 
önemi sadece 
sözle değil, yaptık
ları uygulamalarla 
da hayata geçirdik
lerini söyledi. Kadın 
sığınma evinin 
faaliyete geçtiğini 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Ağırlıklı 
olarak kadınlarımızı 
hedef alan 
BUSMEK’le 
hanımlarımızın 
meslek sahibi 
olmasını sağlı 
yoruz.” dedi.

BursalIlar 
İstanhulBursa 

İzmir otoyolunu 
konuşacak

Bursa Kent 
Konseyi 
tarafından 
geleneksel 
hale getirilen 
ve Bursa’nın 
önemli mese
lelerinin 
tartışıldığı 
‘Bursa 
Konuşuyor’ 
toplantılarında, 
2 Aralık Cuma 
günü ‘İstan- 
bul-Bursa- 
İzmir Otoyolu 
ve Bursa’ya 
Etkileri’ konusu 
ele alınacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi 
tarafından 
düzenlenen ‘Bursa 
Konuşuyor’ 
toplantısında, 
bu kez ‘İstanbul- 
Bursa-İzmir 
Otoyolu ve 
Bursa’ya Etkileri’ 
uzmanlar ve ilgililer 
tarafından konuşu
lacak. Saat 
14.00’da Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) 
Hüdavendigar 
Salonu’nda gerçek
leştirilecek olan 
toplantıda, otoyol
un kente getirileri 
ve götürülen enine 
boyuna tartışılacak. 
‘Bursa Konuşuyor’ 
toplantılarının 
düzenli olarak 
gerçekleştirildiğini 
belirten Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, “Önümüzdeki

I İSTANBUL - BURSA i 
OTOYOLU VE ■!"' 

BURSA’YA 
ETKİLERİ

ATATÜRKKONAM KÜLTÜR MERKEZİ 
HÜDAVENDİCM SACMV ' 

ALIK 20.Î1 CUMA • SAAT: \

Cuma yunu de 
Bursa yı yakından
ilgilendiren ‘Istan- 
bul-Bursa-İzmır 
Otoyolunu» 
merak edilen 
yanları uzmanlar 
tarafından 
kamuoyuna 
anlatılacak.
Otoyolun çevreyei 
nJan etkileri 
uzun süredir 
tartışılıyor.
Düzenleyeceğimiz 
toplantıda 
konunun ilgilileri 
katılarak halkı 
aydınlatmış olacak. 
Toplantıya, görüş
lerini belirtmek 
isteyen herkesi 
davet ediyoruz. 
Bursa Kent 
Konseyi. 33 çalış
ma grubu ve 4 
meclisiyle kurum
sal yapısını tamam
layarak, kısa 
sürede yerel 
demokrasinin 
buluşma noktası -- ■ t 
haline gelmiştir. 
Bu misyonu aynı 
kararlılıkla devam 
ettireceğiz” 
dedi. .

KRŞCRE »€KIM YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Süresine bakılmak
sızın satılan tüm 
gayrimenkullere 
gelir vergisi getiren 
yasa taslağı hazır
lanıyor.
Değişiklik önerisi 
kabul edilirse 
vatandaş satın 
aldığı evini ilk yıl 
satarsa elde ettiği 
kazancın neredeyse 
tamamı, sonraki yıl
lar ise kademeli 
olarak belli bir 
kısmı vergiye tabi 
olacak. Süre 10 yılı 
aşarsa kazancının 
yüzde 10’u vergiye 
tabi olacak...
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek 
“Vergi kanunları 
gözden geçirilecek” 
diye beyanat ver
ince vergi 
dünyasında yeni 
düzenlemelere dair 
neler yapılacağı 
konusunda tahmin

Gelir Vergisi Reformu 2012'de
, Maliye Bakanı 
‘ Mehmet Şimşek, 
■*gelir vergisi refor

munun çok önemli 
gündem mad
delerinden biri 
okluğunu ve taslak 
üzerinde çalış
maların devam 
ettiğini belirterek, 
"Bizim takvimimiz 
bu sene sonu 
itibarıyla Maliye 
Bakanlığı olarak 
taslağa son şeklini 
vermek. 2012 
yılının ilk 

j çeyreğinde de 
I inşallah Meclis'e 
I göndermeyi ümit 
I ediyoruz" dedi.

ve duyumlar da 
havada uçuşmaya 
başladı. 
Bunlardan birisi de 
Bakanlık’ın 
üzerinde çalıştığı 
yeni Gelir Vergisi 
çalışmasında 
olduğu ifade edilen 
ev ve diğer gayri- 
menkullerin satışın
da şimdiye kadar 
uygulanan 5 yıllık 
süre sınırının 
kaldırılması. Halen 
evini, dükkânını,

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
"Türk Amerikan 
Birliği Yıllık 
Kongresi"ne katıl
mak üzere 
Washington'a gitti. 
Hareketinden önce 
Atatürk Havalima 
nı'nda gazetecilerin 
gelir vergisi refor
muna ilişkin soru
larını yanıtlayan 
Şimşek, şunları 
kaydetti: "Gelir ver
gisi reformu çok 
önemli gündem 
maddelerimizden 
bir tanesi ve taslak 
üzerinde çalışmalar 
devam ediyor.

arsasını 5 yıl elinde 
tutanlar bunları sat
tıklarında vergi 
ödemiyor. 5 yıldan 
önce ise satış 
yapılırsa alış ve 
satış arasındaki 
farkın tamamı 
vergiye tabi oluyor. 
Verginin adı ‘Değer 
Artış Kazancı’. 
Fakat örneğin 2011 
için 8 bin liralık 
tutar vergiden 
istisna. 8 bin 
liranın üstündeki

Ancak çeşitli basın 
yayın kuruluşları 
tarafından bugün 
gündeme gelen 
haberler tam olarak 
bence itibar edilme 
mesi gereken 
haberlerdir. Çünkü 
henüz biz taslağı 
tamamlamadık ve 
daha önümüzde 
uzun bir süreç var. 
Bu sene sonu 
itibarıyla Maliye 
Bakanlığı olarak biz 
ortaya bir taslak 
koyacağız. Daha 
sonra bu ilgili 
bütün kesimlerin 
katkısıyla son şekli
ni alacak. Ondan 

kazanç gelir 
vergisine tabi. 
Yeni düzenlemeyle 
5 yıl sınırının 
kaldırılacağı, ev 
satılırken alınacak 
değ’er artış 
kazancının 
kademeli olarak 
vergilendirmesinin 
düşünüldüğü ifade 
ediliyor. Edinilen 
bilgilere göre hazır
lanan çalışmada 
gayrimenkulün 
satın alındıktan 
sonra ilk yıl elden 
çıkarılması halinde 
ahm satım fiyatı 
arasındaki farkın 
hemen hemen tüm 
tutarı vergiye tabi 
olacak. İkinci yıl 
satılması halinde 
yüzde 80, üçüncü 
yıl yüzde 60, 
dördüncü yıl yüzde 
40, beşinci yıl 
yüzde 20’si vergiye 
tabi olacak.

Yılbaşı özel 
çekilişinde rekor 
ikramiye olarak 
40 milyon lira 
verecek talih 
kuşu, ayrıca

sonra Bakanlar 
Kuruluna ve 
Meclis'e gidecek. 
Onun için çok 
erken. Gelir Vergisi 
Reformu'nu önem
siyoruz. O reforma 
ilişkin çalışmaları 
mız devam ediyor. 
Ama bugün çıkan 
haberler çerçeve 
sinde bence değer
lendirme yapmak 
için çok erken. 
Bugün Maliye 
Bakanlığı olarak 
bu tür haberlere 
itibar edilmemesi 
gerektiği konusun
da bir açıklama 
yaptık.”

Yılbaşı biletleri 
satışa çıktı

1 adet 5 milyon 
lira, 1 adet 1 
milyon, 10 adet

500 bin, 50 adet de
100 bin lira 
dağıtacak.

KfiŞtDC 8CKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
30 Kasım 2011 Çarşamba 

ONUR ECZANESİ

1 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye «0
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük '513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513.77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eski hisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514.45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar 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

RELEDİYE

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

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4128 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIRİlIlBtlnliİ
VENÜS SİNEMASI 

ANADOLU 
KARTALLARI: 

11-45-14:15-16:30- 
19:00-21:15...

ALACAKARANLIK 
4 ŞAFAK VAKTİ: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:00...

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
SUrprlz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI 80 TL

OKDİİVK TnBflfil
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARA SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile) 

flNaYEMEK+KARISIKSflUrni
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖIEL MEYWE TOBflfil + 
LİMİT1E YER1I ALKOL
İKRAMLARIMIZ:
Kapanış Çorbası ■ Cips ve Çerez

BİLET SATIŞLARIMIZ AŞKA 
OTEL’DEN BİZZAT YAPILACAKTIR

YER: AŞKA OTEL TERAS KATI 
BÜYÜK SALON

BİLGİ VE REZERVASYON: AŞKA 
OTEL (YENİ TERMİNAL YANI)

P R O C R A M
20.oo-22.oo DİNLETİ MÜZİĞİ
22.oo-23.oo FASIL
KEMANCI SAİM VE GURUBU
23.oo-23.50
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BOLUMU 
YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

ÖNCE 
SAĞLIK!

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

Izgara - Tava - Buğulama - Kaygana Balık 
Köfte • Piliç Şiş ■ Pirzola - Kanat - Şinitzel 

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma ■ 1/ 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri • 

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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