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çetesine darbe
İstanbul'dan Bursa'ya gelen 
sahte altın çetesi polisten kaça
madı. Sahte altınlarla birlikte çok 
sayıda çalıntı ve kaçak cep tele
fonu ve yaklaşık 5 bin paket 
kaçak sigara yükleyen 3 şahıs
tan biri yakalandı. Sayfa 3’de

GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÇELİK İLE MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI HİDAMET ASA ARASINDAKİ TARTIŞMA DEVAM EDİYOR.

Çelik ten Asa ya salvo
Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve Bursa 

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Ali Çelik, Marmarabirlik Yöne tim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın dün 
gazetemizde çıkan açıklamasına “Bizi kavga 

■ ortamına çekemezsiniz" diye yanıt verdi. 
Çelik, Biz, zeytin üreticisinin mağduri 
yetinin giderilmesi için birlikte çarelerini 
aramaya çalışma isteğimizi kendisine iletm
eye çalışma uğraşı içerisinde iken, bizleri 
kavga ortamına çekmeye çalışmasının kime 
ne yarar sağlar.” dedi. Haberi sayfa 2’de

Bedelli fiskerlik 
Tasarısı kabul edildi
TBMM Genel Kuru 
lunda, bedelli ve 
dövizle askerlikle 
ilgili düzenlemeleri 
içeren, Askerlik 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
kabul edilerek 
yasalaştı.
Kanuna göre, işçi, 
işveren sıfatıyla 
veya bir meslek ve 
sanat sahibi olarak

yurtdışında oturma 
ve çalışma iznine 
sahip olanlar, en az 
3 yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde 
çalışmış olmaları 
şartıyla 10 bin Avro 
ödeyerek, 21 gün 
süreli temel asker
lik eğitimine tabi 
tutulmadan muvaz
zaf askerlik hizme
tini yerine getirmiş 
sayılacak. Syf 6’da

Hltege, Kiitiik Kıınıla'ıla ıııkımı itleıli
Kumla da güzel 
şeyler olacak

Dün, Küçük Kum la’da Büyükşehir 
Belediyesi’nce kamulaştırılan İske 

■ le Meydanı önündeki 5 katlı binanın 
ı yıkımı vardı.

İşlerimin yoğunluğu nedeniyle 
Büyükşehir Belediye Başkanının 

j da katıldığı yıkım törenini izleye 
j medim. Ama, Belediye Basın 

Bürosu’ndan gelen haberi oku
yarak, yapılan konuşmalar hakkın- 

| da bilgi sahibi oldum.I Sayın Aitepe’nin konuşmaların
dı Kumla için güzel 4 ?yler olacak 

dedim içimden.
Devamı sayfa 4’de

Yol ve park alanı 
olarak projelen 
dirilen bölgede 
kamulaştırma atağı
na kalkan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Kumla İskele 
Meydam’nda yıkım
lara başladı.
Özellikle yaz ayların
da nüfusu 100 bini 
aşan tatil beldesin 
de, trafik sıkışıklığı 
başta olmak üzere 
görüntü kirliliğine 
sebebiyet veren 6 
katlı bina törenle 
yıkıldı. Törende, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe’de hazır bulundu. 
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÇELİK İLE MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI HİDAMET ASA ARASINDAKİ TARTIŞMA DEVAM EDİYOR.

Çelik ten Asa ya sahaGürhan ÇETİNKAYA

Barış içinde çalışarak, 
üreterek geleceğe birlikte...

Dünya bir devinim içinde...
Değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor...
Ülkeler çalkalanıyor...
Krizlere dalıp çıkıyor...
Kimi güçleniyor kimi parçalanarak tarih 

ten siliniyor.
Yugoslavya mı var şimdi?
Ya da SSCB’mi?
Türkiye...
Israrla parçalanıp güçsüzleştirilmek 

isteniyor...
Çünkü Türkiye’nin üniter yapısı korun

duğu takdirde dünyanın en güçlü 2 
ülkesinden birisi olacak.

Demografik, coğrafi ve jeolojik 
göstergeler Türkiye’nin ibresini hep 
yukarı gösteriyor.

Hal böyle iken;
İçeride neler oluypr?
0 onu dedi...
Bu bunu yaptı...
Ya da daha derinliklere inilerek 

toplumun köküne dinamit konuluyor.
Acıdır ki çanakçılarla birlikte...
Ne hikmetse...
Entel dantel çanakçılar durumun 

ayırdında değil.
rtaııa dışarıdaki değirmene yarış 

halinde su taşıyorlar.
Ne umarlar...
Ne beklerler bilinmez?
Günlük ve güdük çıkarlarsa beklenen o 

gelip geçici...
Elin oğlu kendi dururken başkasına 

yedirir mi?
Hele hele işbirlikçiye asla...
Onun için;
Akl-ı selim olmak...
Üretmek...
Çalışmak...
Ülusal değerlere sahip çıkmak gereki 

yor.
Gemide hepimiz varız.
Batarsak birlikte...
Çıkarsak birlikte...
Ama gemi bölünürse...
Sağ-sol...
Olmadı
Laik-anti laik...
Yetmedi...
Etnik kökler kaşınıyor...
Kimin işine geliyor?
Silahı kim satıyor?
Toplumları kim zehirliyor?
Senaryo büyük erimli...
Sabırla ve inatla yazılıyor.
Eski defterler karıştırılıyor.
Taşeronlar marifetiyle ortaya atılıyor.
Ne ki;
Amaçlarına ulaşamayacaklar.
Sevr daha dündü.
Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık 

savaşıyla yırtıp attılar.
Ne mutlu Türküm diyebilenler yine 

oyunu bozacaklar.
Yeter ki dik duralım, durabilelim.
Özümüzden kopmayalım.
İşimize bakalım.

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve Bursa 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Ali Çelik, 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa’nın dün 
gazetemizde çıkan 
açıklamasına “Bizi 
kavga ortamına çe 
kemezsiniz” diye 
yanıt verdi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı ve Bursa 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Ali Çelik, 
gazetemize gön
derdiği yazılı açıkla
mada şunları söyledi: 
“Asa’nın ne yapmak 
istediğini anlamış 
değiliz. Biz, zeytin 
üreticisinin mağduri 
yetinin giderilmesi 
için birlikte çarelerini 
aramaya çalışma 
isteğimizi kendisine 
iletmeye çalışma 
uğraşı içerisinde 
iken, oizıeri kavga 
ortamına çekmeye 
çalışmasının kime 
ne yarar sağlar.” 
Hidamet Asa’nın 
açıklamasında bizler- 
le defalarca toplantı 
yaptığını söylediğini 
belirten Çelik, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:
"Zeytin konusunda 
bir Önceki yazımda 
da belirttiğim gibi 11 
Ekim 2011 tarihinde 
zeytin üreticisi olan 
Bursa Ziraat Odaları 
Başkanlar/ ile Erdek 
ve Edincik Ziraat 
Odalarıyla birlikte 
genel bir görüşme ... 
m iz oldu daha sonra 
zeytin barem fiyatları 
üzerinde toplantı 
yapmak üzere 
dağıldık. Sayın Asa 
ne aradı ne de 
toplantıya davet etti, 
biz randevu talep 
ettiğimizde de tele
fona çıkmadı.
Başarılı ^yöneticiler 
fiyatları [basın aracı 
lığıyla ile açıkla 
mazlar, çıkarlar üreti
cileri toplayıp onların 
önünde açıklarlar, biz 
defalarca kendilerine 
söyledik. Zeytin fiyat
larının bir fikir birliği 
içerisinde tespit edil 
sin biz de yanlarında 
bulunalım, bizde ta 
şın altına elimizi koya 
hm dedik. Herhalde

niyetimizi Ziraat 
Odaları Marmarabir 
lik’in denetlemek 
manasını çıkardığın
dan bizimle bir araya 
gelmek istemediğini 
söylemek istiyor. 
Ziraat Odaları olarak 
konumumuzu ve had- 
dimizi bilen insanla 
rız, bizim ağzımızdan 
ne zaman Marmarâ 
birliğin denetçileri 
varken, onjar vazife 
lerini yapmıyor biz 
yapacağız demişiz. 
Kendisiyle barem 
fiyatları açıklandığın
da telefonla görüş 
tüğümüzde zeytinin 
buruşuk olduğunu 
üreticinin mağdur 
olmaması nedeniyle 
biraz yukarıya çekil 
meşini beyan ettim. 
Fiyatları çekemeye
ceklerini, fiyatlar 
oturduktan sonra 
ancak yükseltebile
ceklerini söyledi. 
Kendilerine hava 
şartlarının değişmesi 
nedeniyle mutlaka bir 
araya gelip çareler 
aranmasını söyledik. 
Söylediklerimizin 
nesi Marmarabirlik’in 
iç işlerine 
karışmaktır” 
Ali Çelik, daha sonra 
şöyle devam etti: 
“Telefon görüşmesin 
de telefonu açık 
bırakmam nedeniyle 
kendisi hakkında 
kötü şeyler söyledi 
ğimden bahsediyor. 
Ben yetişme tarzım, 
nedeniyle şahıslar 
hakkında şahıslarıyla 
ilgili hiçbir şey söyle
mem, beceriksizlik 
veya eksikliler varsa 
söylerim. Bu da 
zaten Bursa Ziraat 
Odaları İl Koordinas 
yon Kurulu Başkanı 
olarak benim göre
vim. Şahsi hakaret
lerim varsa bunun ■ 
yeri gazete sayfaları 
değil yargı olmalıdır. 
Ziraat Odaları olarak 
4 milyonu aşkın üye 

si olan en büyük sivil 
toplum kuruluşuyuz. 
Ziraatla ilgili konular
da fikirlerimizi kamu 
oyuyla paylaşacağız 
tabi ki üreticilerimin 
menfaatlerini koruya
cağız. Sayın Asa ( 
müsterih olsun 
geçen sene zeytin 
yanığı nedeni yle 
üreticimizin % 44 
zeytin tanzimatları 
alınmasında, Ziraat 
Odaları’nın büyük 
gayretiyle oldu.
Kalan tanzimatlar için 
Gıda, Tarım ve.
Hayvancılık Bakan 
Yardımcısıyla 
görüştük en kısa 
zamanda verileceğini 
söylediler.
25 Kasım 2011 tari
hinde Başbakan 
Yardımcımız Sayın 
Bülent Arınç, Gemlik’ 
e ziyaretinde geçen 
yıldan kalan tanzimat 
larla birlikte zeytin 
üreticisinin bu seneki 
durumunu yüz say
falık rapor halinde 
kendilerine takdim 
ettik. Biz, üzerimize 
düşen görevimizi 
yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bizler 
eksiklerimiz hatır
latıldığında kendileri 
gibi alınma yız eksik
liklerimizi gidermeye 
çalışırız.
Birlikte çalışıp ortak 
raporu Sayın Başba 
kan Yardımcımıza 
verseydik daha iyi 
olmaz mıydı?
Sayın Asa, ben seni 
seviyorum sevmedi 
ğimi nerden çıkardın, 
bizim felsemizde 
insanları yaratandan 
ötürü sevmek vardır. 
Belli konulara fikir
lerin çatışması 
normaldir, bu türlü 
münazaralarda çok 
kıymetli fikirlerin çık< 
tığını sizde kabul 
edersiniz.
Bizim bulunduğumuz 
mevkiler gelip geçi
cidir. Bütün mesele 

görevlerimiz konu 
sunda bir araya 
gelmek, üreticileri 
mizin ve Marmara 
birlik’in durumunu da 
göz ardı etmeden 
çareler aramaktır. 
Sayın Asa benim 
Marmarabirlik, 
Gemlik Kooperatifine 
kaç kilo zeytin 
verdiğimi araştır
mışınız, ortaklık 
görevlerimi yerine 
getirmemişsem üye
likten çıkarırsınız 
bunu gazetelerde 
konu yapmanız hiç 
yakışmıyor.
Ben, Marmarabirlik’in 
üyesiyim. Ürünüm 
olduğu müddetçe 
görevlerimi yerine 
getirmeye çalışıyo
rum. Siz, üreticilerin 
üyelikten neden 
çıkarıldığını çıkarılan 
üyelerin Kooperatifle 
re kazandırılması 
araştırılmasını yap
manız daha yerinde 
olmaz mı?
Sayın Asa gazete 
sayfalarında kavga 
etmek bizlere yakış
maz, tekrar ısrar 
ediyorum, gelin bir 
araya gelelim üretici
lerimizin mağduriyet* 
lerine çareler ürete
lim. Bizim asli göre
vimiz bu olması 
gerekir. Yok biz kim
seyle görüşmeyiz 
diyorsanız, bizler de 
sizleri üreticiler adına 
şikayete etmeye 
devam ederiz, bu 
durumdan da üretici h 
zarar eder.
GELİN 
TELEVİZYONA 
ÇIKALIM
Sofi olarak maliyet
lerin altında üretim 
sürdürebilmek 
mümkün değildir. ; 
Üretim olmadığı 
yerde Marmarabirli 
ğin yaşaması da 
imkansızlaşır. 
Gelin birlik olalım 
gelin dirlik olalım 
dünyanın en iyi zey
tininin yaşaması için 
çareler üretelim. 
İstiyorsanız herhangi 
bir televizyon 
kanalında karşılıklı 
olarak bu konularda 
üreticilerimizi bil-± ₺ 
gilendirmeye sizleri 
davet ediyorum. 
Zaman ve tarihide 
sîzlerin takdirlerine 
bırakıyorum.
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Sahte alim çetesine darbe YazıYORUM
İstanbul'dan
Bursa'ya gelen 
sahte altın çetesi 
polisten kaçamadı. 
İstanbul'dan kira 
ladıkları araca, 
sahte altınlarla bir
likte çok sayıda 
çalıntı ve kaçak 
cep telefonu ve 
yaklaşık 5 bin paket 
kaçak sigara 
yükleyen 3 şahıstan 
biri, Bursa'nın
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde yakalandı. 
İlçede bir kuyum
cuya girerek, gerçek 
çeyrek altınlarla bir
likte sahte tam altın
ları satmaya çalışan 
şahıslardan T.A. 
(36), kuyumcunun

Freni pailayan kamııon dehşet saçtı
Bursa'da freni pat
layan kamyon 
dehşet saçtı. Hızını 
alamayan kamyon 
yol kenarında 
bekleyen bir kişiye 
çarptı. Kazada ayağı 
kopan yaralı, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Erikli Mahallesi 
Erikli Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
A.K.'nin kullandığı 
16 AF 707 plakalı 
kamyonun aniden 
freni boşaldı. Rampa 
aşağı inen kamyon 
daha da hızlanınca 

4 önündeki araçlara, 
daha sonra da yol 

' kenarında bekleyen 
I Abidin Güner'e çarp- 
I tı. Yol kenarındaki

SaiiteiiiliiwniiBiiiiwastliiiaticiiiiiliHiliiili
Bursa'da, vergi 
yatırmak için vergi 
dairesine giden 

- genç bir kız, 
elindeki parayı 
kendisini müdür 
olarak tanıtan 
dolandırıcıya 
kaptırdı.

son anda altının 
sahte olduğunu fark 
etmesi üzerine yaka
landı. Kuyumcu 
hemen durumu 
polise bildirdi.
Bir adet sahte tam 

elektrik direği ile 
kamyon arasına 
sıkışan yaralının 
ayağı koptu. Yoldan 
geçen bazı vatan
daşlar da canlarını 
zor kurtarırken, 
bacağı kopan yaralı 
için olay yerine 
ambulans gönderil
di.
Ağır yaralanan 
Güner, Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne, 
buradan da Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Demirtaş- 
Santralgaraj hattın

Edinilen bilgiye 
göre olay, Ahmet 
Paşa Mahallesi 
Fevzi Çakmak 
Caddesi üzerindeki 
vergi dairesi 
önünde meydana 
geldi. Vergi 
dairesine para 

altın ve bir adet 
gerçek çeyrek altın 
karşılığında 635 TL 
alan T.A.'yı kıskıvrak 
yakalan sivil ekipler, 
kayıplara karışan 
diğer iki kişiyi 

da dolmuşçuluk 
yaptığı öğrenilen 
Güner'in hayati 
tehlikeyi atlata
madığı öğrenildi. 
Esenevler Mahalle 
Muhtarı Cemalettin 
Kalkan, kavşağın 
kontrolsüz 
olduğunu ve defalar
ca kaza meydana 
geldiğini söyledi. 
Kalkan, vatan
daşların can güven
liğinin olmadığını 
belirterek, "Daha 
önce yetkili makam
lara, kazanın mey
dana geldiği yere 
trafik işaret lambası 

yatırmaya giden 18 
yaşındaki Y.A, vergi 
dairesinin içinde 
kendisini müdür 
olarak tanıtan biriyle 
karşılaştı. Kimliği 
meçhul kişi, 
Y.A.'dan 683 lirayı 
alıp, genç kızı 

arıyor. Yakalanan 
zanlının ifadesi 
doğrultusunda 
kiralık araca ulaşan 
ekipler, araçta yap
tıkları aramada 
sahte altınların 
yanında çok 
sayıda cep telefonu 
ve yaklaşık 5 bin 
paket kaçak 
sigara ele geçirdi. 
A.Ş. ve M.G. 
isimli firari iki zan
lının eşkalini alan 
ekipler, aynı şahıs
ların Bursa şehir 
merkezi ve 
Karacabey ilçesinde 
de satış yaptıklarını 
tespit ederek, geniş 
çaplı arama başlattı.

konulması 
yönünde dilekçe 
yazdık. Ancak bize 
verilen cevapta, 
kavşakta inceleme 
yapıldığını, kavşakta 
herhangi bir risk 
olmadığını 
söylediler. 
Buna ilave 
olarak 2 adet hız 
sınır tabelası ile 
'dur' levhası konul
duğunu ifade ettiler. 
Ancak görülüyor 
ki kazaların arkası 
kesilmiyor" dedi. 
Kazadan sonra 
ön tarafı hurdaya 
dönen kamyonu 
yoldan kaldırmak 
için olay yerine 
kepçe çağrıldı. 
Kaza sebebiyle 
trafiğe kapanan 
yol, kamyonun 
kaldırılmasının 
ardından trafiğe 
açıldı.

makbuz alması 
için bankaya 
gönderdi.
Y.A., geri geldiğinde 
dolandırıldığını 
anladı. Polis, 
zanlıyı yakalamak 
için çalışma 
başlattı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

ozCanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural 

Karizmatik lider...
CHP, Türkiye'nin en köklü partisi.. 

Cumhuriyeti kuran parti..
Millet sandık başına gidip, kendisini 

yönetecekleri seçmeye başladı..
O sürecin nerdeyse tamamını yaşadım.
CHP, demokratik açılımı gerçekleştirdiği 

1950'den bugüne, bir tek seçimi kazana
madı.

Bir tek seçimde tek başına iktidar ola
madı.

İktidara, ara sıra, koalisyonlarla geldi, 
ama orda da kalamadı..

Hiç seçim kazanamayan CHP bugün hala 
yerli yerinde..

Onu silip süpürenler nerde?.
Demokrat Parti'nin izi var mı?.
Adalet Partisi'nin?..
Anavatan'ın..
Dahası.. CHP'de fraksiyon yapıp ayrı parti 

kuranlar oldu.
O partiler de yok bugün?.
Nerde Güven Partisi?..
Cumhuriyetçi Parti, ,
Sosyal demokrat Halkçı Parti, hatta DSP 

nerde?.
Karşısında olanlar yok, içinden kopanlar 

yok, CHP hep burada..
Onun için CHP, bu ülkenin en köklü par

tisi..
Ama, ağaç bir türlü meyve vermiyorsa, 

kök neye yarar?..
Bence, CHP'yi bugün yönetenlerin, şap

kalarını önlerine koyup bu tabloya bak
maları ve kendi kendilerine "Neden" diye 
sormaları gerek..

Bana sorarsanız, sebep ortada..
Türkiye karizmatik liderler ülkesi..
Yani seçimleri, partiler, ilkeler, prog ram

lar değil, liderler kazanıyor..
Menderes kazanıyor. Süleyman Demirel, 

Turgut Özal kazanıyor..
Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor..
CHP, demokratik açılımdan bu yana, ben 

bildim bileli bir tek karizmatik lider çıkardı..
Bülent Ecevit..
O da, koalisyonlarla geldiği iktidarlarda 

işi yüzüne gözüne bulaştırdı.
İktidara geldi, ama iktidar olamadı..
Çünkü karizmatikti ama lider değildi..
Deniz Baykal, görünüşüyle fevkalade 

karizmatikti.
Ama o da lider değildi.
Küçük hesaplar peşindeydi. .
Ana muhalefet liderliği ona yetiyordu.
Bu yüzden, rakip partilerle değil, kendi 

partisi içindeki muhtemel rakiplerle 
uğraştığı için CHP büyümedi.

Güdük kaldı.
Onu bir oyunla devirdiler..
Yerine Kemal Kıhçdaroğlu geldi..
Şimdi bu satırları okuyanların içinde kaçı, 

Kılıçdaroğlu'nun kitleleri peşinden 
sürükleyecek karizması olduğuna inanı 
yor, acaba?.

Bakın, bu ülkede, şöyle, ya da böyle, ikti
darlar hep oldu..

Ama ezeli muhalif CHP, bir türlü iktidar 
olamadı.

İktidara aday bile olamadı.. Çünkü 
muhalefet olamadı.

Sıfatı "Ana" muhalefet olduğu halde.. 
1961'den beri oy kullanıyorum..
Hayatım boyu hiç bir sağcı partiye oy ver

medim.
Hemen her seçimde de oyum CHP'ye 

gitti..
Bir kere de kazanacağına inanmadım, 

sandık başında..
Yarın seçim olsa, durumum gene farklı 

olmayacak..
Gene gidip "Kerhen" oy kullanacağım 

ama biliyorum ki CHP gene kazanamaya
cak.. Neden?. Sebebi belli ve açık ...

Karizmatik liderler ülkesinde, CHP 
Lideri'ne iyi bakmak gerek yanıt için..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozCanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kumla"da güzel 
şeyler olacak

Gemlik Büyükşehir’e bağlandığından beri 
Küçük Kumla’ya doğru dürüst işler yapıl
madı.

Mehmet Turgut döneminde Kumla, Gem 
lik’e bağlı değildi.

Dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi’nden de 
hizmet alamıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda, Küçük Kumla kıyıla 
rında Büyükşehir Belediyesi’nce sadece 
kaldırım çalışması yapıldı.

Ayrıca önceki yıl Ağustos ayında Orman 
Kampı önünden, Kumla Köprüsüne kadar 
parke taşı döşemesi, Abdullah Aslan Cad 
desi’nde yine kaldırım çalışmaları yapıldı.

İş gösterişe kaçtı. Kumla’nın iki aylık 
turizm sezonu vardır.

Temmuz ve Ağustos ayları...
Ondan sonra ancak sahilde emeklileri, köy 

içindeki Kumlalıları bulursunuz.
Kumla’nın yaz nüfusu 200 bin kişiyi bulur.
Tuttular, sezonun ortasında kaldırım dö 

şediler.
Oysa, 1 Eylül’den sonra bu çalışmalar ya 

pilmiş olsaydı, kimse rahatsız olmayacaktı.
Dün, yıkım töreninde konuşan Recep Al 

tepe, İskele Meydanı yanında, Iskele’nin ya 
mnda bulunan eski gazinonun yıkılacağını, 
Çınarlı Çay Bahçesi’nin yanında bulunan 
eski Belediye binasının da kolonlarını ince 
leyen Altepe, bu binanın çürük olduğunu 
yıkılmasını istemiş.

Küçük Kumla Iskelesi’nin çevresi tamamen 
açılmalı. Buraya turistik küçük alış veriş 
konsepti yerleştirilebilir.

Akçay’daki gibi bir düzenleme yapılabilir.
Kumla’nın sahillerinde yaz ayları sıkıntısı 

çekilen tuvalet sorununa derme çatma de 
ğil, doğru dürüst tuvaletler yaparak çözüm 
bulunmalıdır.

Fatih Mehmet Güler ile eski Kaymakamı 
mız Mehmet Baygül, Çeşme’ye giderek, bu 
kentin sahillerini incelemiş ve oradan teknik 
destek alarak, Kumla sahillerini tabii Halk 
Plajı haline getirmek istemişlerdi.

Ama, hazine, bir türlü sahili Belediye’ye 
kiralamadı.

Çünkü, Gemlik Belediyesi’nde yönetim 
CHP’deydi.

Bu gerçekleşmiş olsaydı geçtiğimiz yaz, 
dışarıdan gelenler, tertemiz bir sahilde de 
nize gireceklerdi.

Recep Altepe’nin konuşmasında dikkatimi 
çeken bir konu önünün Refik Yılmaz ile 
açılmış olması konusu.

Sayın Altepe’nin önünü kim kesmiş ki? 
Mehmet Turgut mu?
Yoksa Fatih Mehmet Güler mi?
Kimse kimseyi kandırmasın.
Fatih Mehmet Güler ne yapmak istemişse, 

Büyükşehir Belediyesi önünü kesti.
Kestirildi!
Gemlik Belediyesi’nden aldığınız paralar az 

değil.
O’nun için hizmet yapmak sizin göreviniz. 

Seçimle gelenler, oturmaya değil hizmet yap
maya geliyor, bunu unutmayın.

Küçük Kumla Cumalıkızık değil.
O misyonu elde etmesi mümkün değil.
Köy içine yapılacak proje laf olsun diye 

yapılmamalı.
Önce eski binalara yaşam katmalı, sokaklar 

özgün hale getirilmeli.
Gelenler orada ne bulacak sizce?

Kamu daireleri 
arasında ciddi bir 
koordinasyon sıkın
tısı olduğunu belir 
ten Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"Yarım saatlik iş bir 
haftada yapılıyor. 
Yazışma ile iş 
yürütme devri bitti. 
İşinizin takipçisi 
olun. Ankara ile de 
bu koordinasyon 
olmalı. Takip ede
ceğinizi söyleyin, 
size sınırsız izin 
yereyim" dedi.
İl Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 
Çarşamba'da Vali 
Şahabettin 
Harput'un başkan
lığında yapıldı. 
Bursa'daki her güzel 
ve yeni hareketin 
ülkenin gücüne güç 
kattığını ifade eden 
Harput, "Ülkemizin 
güçlü olması için 
her şey mevcut. Çok 
inançlı ve dinamik 
bir vatandaş kitlemiz 
var. Yer altı ve üstü 
zenginliklerimiz var. 
Büyük bir itibarımız 
var. Dolayısıyla bu 
yakaladığımız trend, 
bizim 2023 hedefine 
ulaşmamız için 
önemli. Biz hedefe 
ulaşacağız. Görev 
ve sorumlulukları 
mız son nefesimize 
kadar yapmak şart. 
Koltuğun hakkını 
vermek kolay değil. 
Üzerimizde ağır 
mesuliyet var. 'Bu 
işleri yarın yaparız 
nasıl olsa' anlayışıy
la hareket edemeyiz. 
Bir an önce yapmak 
gerek. Yarın başka 
işler geliyor.
Bursa'da her şey 
var. Bize düşen bu 
zenginlikleri, iyi 
değerlendirmek ve 
ondan iyi istifade 
etmektir" dedi. 
Herkesin yaptıklarını 
değil, yapacaklarım 
düşünmesi gerek
tiğini ifade eden 
Harput, "Her arka 
daşımızın programa 

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 

11160400EX080667 nolu 25.11.2011 tarihli ihracat beyan
namesinin 3-8 nolu nüshası kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

POLİKİM KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ALI RIZA DEMİR

alınan yatırımların 
bitirilmesini sağla
ması gerek. O, onun 
asli görevidir. 3 şeye 
gayret ederiz. İlk 
önce işin çabuk bit 
meşini isteriz. İkinci 
olarak işin daha 
ekonomik olmasını 
isteriz. Sonuncusu 
olarak da işimizin 
sağlam olmasını 
isteriz. Hassasiyet 
göstermezsek, o 
zaman büyük vebal 
altında kalırız. Bu 
inancı hepimiz taşı 
yoruz. Bu sorgula
mayı maalesef yap
mıyoruz. Bir gün 
hepimiz bu makam
ları bırakıp gidece 
ğiz. Geride hoş seda 
bırakarak gidersek 
daha iyi olur" şek
linde konuştu.

VALİ'DEN FIRÇA 
Bursa'da kamu sek
törünün koordinas 
yonunda önemli 
sıkıntılar olduğunu 
dile getiren Harput, 
daire müdürlerini 
tenkit ederek, "İki 
daire arasında müş 
terek yürütülmesi 
gereken bir hizmet 
vardı. Bir daire 
müdürümüze duru
mu sordum, 'yazı 
bekliyoruz' dedi. 
Öbür daire müdürü 
ne sordum 'gön
derdik' dedi. Bir 
hafta olmuş. Bir haf
tada yazı gitmemiş. 
Be Allah'ın kulları, 
yazıyı ahversen ne 
olur? Başbakan 
diyor ya dertli olmak 
gerek. Öbür tarafa 

gidiyoruz, 'yazıyı 
gönderdim' diyor. 
Yazıyı göndere
ceğine bir memurun 
eline ver ya da tele
fon aç sor. Yani ya 
rım saatlik iş bir haf 
ta gidiyor. İşler böy 
le yürümez" dedi.

"YAZIŞMA İLE İŞ 
YÜRÜTME DEVRİ 
BİTTİ"
Böyle bir koordi
nasyona asla 
müsaade etmeye
ceğini kaydeden 
Harput, sözlerini şu 
şeklide sürdürdü: 
"Ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun, akıl ve 
vicdan sahibi buna 
katlanamaz. Bu ver 
diğim misal çok so 
mut ve trajik bir ör 
nek. Biz bir tespihin 
taneleriyiz. Bir bütün 
temsil ediyorsak, işi 
zamanında bitir 
meliyiz. Yeni işler 
yapmalıyız. Bu 
bürokratik zihniyetin 
katı kalıpları içinde 
boğulmamahyız. Bu 
koordinasyon Bursa 
içinde olduğu gibi, 
Bursa-Ankara 
arasında da olmalı 
dır. "Efendİrp Anka 
ra 'ya yazdık" bu 
olmaz. Ben herkese 
sınırsız izin veriyo
rum. Gelsin bana 
takip edeceğini söy 
leşin. Ben ona izin 
veririm. O müdür 
benim göz bebeğim 
dir. Artık yazışmayla 
iş yürütme devri bit 
ti. Özel takip şarttır."

525 PROJENİ

BEDELİ
9 MİLYAR TL 
Bursa'da şu anda 
525 adet projenin 
yürütüldüğünü ifade 
eden Harput, 
"Bursa-lstanbul ve 
İzmir oto yolu da bu 
projelerin içinde. Bu 
projenin toplam 
tutarı 9 milyar TL. 
Toplam 525 projenin 
105'i bitti. 226'sı 
devam ediyor. 2011 
yılı içinde eğitimde * 
çok güzel gelişmeler 
oldu. Bursa'nın bir 
numaralı ihtiyacı 
ulaşım. Oto yol pro
jesi ile Bursa ile 
İzmir arası 2 saate 
inecek. Bu yol Bursa 
ile İstanbul'u ente
gre edecek. Oto 
yolun devreye 
girmesiyle birlikte 
çahştay yapacağız. 
Bursa'nın muhtemel 
fotoğrafını şimdiden 
görerek ona göre 
planlama yapmak 
lazım" dedi.
Bazı itirazların pro
jeyi aksattığını kayd
eden Harput, "Hızlı 
tren ihalesi yapıldı. 
Şuradan geçsin, 
buradan geçsin 
tartışmaları var. 
Bursa gibi Güney 
Marmara'nın 
merkezinde olan 
bir şehirde şu an 
ulaşım noktasındaki 
eksiklikleri kabul 
etmek mümkün 
değil. Hızlı trenin 
ihalesinin yapılmış 
olması bizim için 
önemli. Turizmin 
sanayi ile birlikte 
Bursa'nın lokomotifi 
olacaktır. Dünyanın 
hızla bu istikamete 
kaydığını biliyoruz. 
Bursa'da hızlı nüfus 
artışı var. Turizm ve 
hizmet sektörünü 
istihdam için önemli 
bir unsur olarak 
görmek zorundayız. 
2020 yılında turizm 
pastasının 2 trilyon 
dolar olması bek
leniyor" ifadelerini 
kullandı.

Â

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fllıepe, Küçük Kumla da Mini izletti
Yol ve park alanı 
olarak projelen 
dirilen bölgede 
kamulaştırma atağı
na kalkan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si, Kumla İskele 
Meydanı’nda yıkım
lara başladı. 
Özellikle yaz ayların
da nüfusu 100 bini 
aşan tatil beldesin 
de, trafik sıkışıklığı 
başta olmak üzere 
görüntü kirliliğine 
sebebiyet veren 6 
katlı bina törenle 
yıkıldı.
1999 Marmara 
depreminde hasar 
gördüğü için 
boşaltılan ancak 
kamulaştırmaşı ve 
yıkımı bir türlü 
yapılamayan bina 
dışında bölgedeki 
bazı binalarında 
kamulaştırtıp yıkıla
cağı açıklandı. 
Kumla iskele 
Meydanı’nda organi 
ze edilen yıkım töre
nine Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kecep Altepe, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkan 
yardımcısı

Muharrem Sarı, İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyelerinin yanı sıra 
çok sayıda davetli 
ve Kumlalılar katıldı. 
Törenlerin açış ko 
nuşmasını Kumla 
Güzelyalı Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Satı yaptı. 
Kumlalıların bir dizi 
sorununu dile geti 
ren Satı, Bursa 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediyesi’ne 
teşekkür ederek, 
“Kumla artık özlenen 
ve beklenen güzel
liklere kavuşsun. 
Bunu çoktan hak 
ettik. Yatırımların 
artarak devam 
etmesini bekliyoruz” 
dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir 
kez daha Gemlik’te 
olduğunu vurgula
yarak, elbirliğiyle 
Gemlik’in. Kumla’nın 
ve çevresinin 
çehresini değişti 
receklerini söyledi. 
Yılmaz, Kumla Köy 
içi mevkiinde 
Belediye Meclisi

kararıyla kamulaş 
tınlan alanda, ilçe 
belediyesinin Köy 
Meydanı Projesine 
başladığını, İskele 
Meydanı ve sahil 
kesiminde de Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si Kent Meydanı pro
jesinin start aldığını 
sözlerine ekledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Aitepede, 50 
yıllık binanın bir 
önceki belediye tara 
fından kamulaştırtıp 
yıkılmasının gün
deme geldiğini 
ancak olmadığını 

söyledi. Recep 
Altepe, “Nihayetinde 
Sayın Yılmaz ile bir
likte Gemlik hizmet 
almaya, yatırım 
görmeye başladı. 
Sayın Yılmaz bizim 
önümüzü açtı. 
Bundan böyle Gem 
lik’e çok daha fazla 
hizmet ve yatırım 
vermeye devam ede
ceğiz. Gemlik 
Belediyesi önümüzü 
açtıkça, biz yatırım
larla burada ola
cağız” diye konuştu. 
Kumla iskele 
Meydanı’nda Mal 
Müdürlüğü kanalıyla 

işletme ruhsatı alı
nan ve balık satış 
reyonları olarak 
inşaatına başlanan 
bir binaya da tepki 
gösteren Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Biz 
Kumla’yı daha çağ
daş, daha turistik bir 
cazi be merkezi yap
maya çalışıyoruz. 
Buraya binalar 
ekleniyor. İşletme 
ruhsatı yetmez. 
İnşaat ruhsatı 
gerekir. Hemen 
burayı yıkın” dedi. 
Kumla Belediye

Binası olarak kul
lanılan, daha sonra 
Jandarma Karakol 
binası ve Zabıta 
Müdürlüğü binası 
olarak hizmet veren, 
ancak yapılan 
incelemelerde kolon
ları, kirşleri hasarlı 
ve demirleri 
çürümüş raporu ver
ilen binada da 
incelemelerde bulu
nan Recep Altepe, 
bu binanın da yıkımı 
konusunda 
anlaştılar.
Bölgede yıkımların 
süreceğini ve 
Kumla’ya çağdaş bir 
park ve yeşil alan 
kazandıracaklarını 
kaydeden Altepe, 
Köy içinde Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak olan 
Kent meydanı proje
si konusunda da 
Yılmaz’ı kutladı. 
Vatandaşlarla soh
bet eden Recep 
Altepe ve Refik 
Yılmaz, başta 
sahıYlerın temizlen
mesi, sahillere 
tuvalet ihtiyacı ve 
doğalgaz talepleri 
olmak üzere, 
Kumlahlara hizmet 
sözü verdiler.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

GİİLER 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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Bedelli Askerlik Tasarısı kabul edildi
TBMM Genel Kuru 
lunda, bedelli ve 
dövizle askerlikle 
ilgili düzenlemeleri 
içeren, Askerlik 
Kanununda Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
kabul edilerek 
yasalaştı.
TBMM Genel 
Kurulunda, bedelli 
ve dövizle askerlikle 
ilgili düzenlemeleri 
içeren, Askerlik 
Kanununda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun 
Tasarısı kabul edil
erek yasalaştı. 
Kanuna göre, işçi, 
işveren sıfatıyla 
veya bir meslek ve 
sanat sahibi olarak 
yurtdışında oturma 
ve çalışma iznine 
sahip olanlar, en az 
3 yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde 
çalışmış olmaları 
şartıyla 10 bin Avro 
ödeyerek, 21 gün 
süreli temel askerlik 
eğitimine tabi tutul
madan muvazzaf 
askerlik hizmetini 
yerine getirmiş 
sayılacak. Mevcut

düzenlemede öden
mesi gereken para 5 
bin 112 avro idi.
38 yaşını tamam
ladıkları yılın sonuna 
kadar dövizle asker
lik hizmetinden 
yararlanmak üzere 
başvurmayanlar ile 
başvurdukları halde 
döviz ödemelerini 
yapmadıkları için 
dövizle askerlik 
hizmeti kapsamın
dan çıkartılanlar da 
7 bin 668 Avro yeri 
ne 10 bin Avro öde 
yerek, 21 gün asker
lik yapmadan bu 
hizmetini yerine 
getirmiş sayılacak. 
Dövizle askerlik 
hizmetinden yarar
lanacaklar, 21 gün 
süreli temel askerlik 
eğitimine tabi tutul
mayacak. Belirtilen 
yaş sınırı sonuna 
kadar temel askerlik 
eğitimini yapmayan
ların, dövizle asker
lik hizmeti kapsamın 
dan çıkartılarak as 
kerlik işlemine tabi 
tutulmasına ilişkin 
düzenleme kaldırıla
cak. Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 

fiili askerlik hizme
tine başlamayan, 31 
Ara lık 2011 tarihi 
itiba riyle (bu tarih 
dahil) 30 yaşından 
gün alanlar, 6 ay 
içinde askerlik 
şubelerine başvur
maları ve 30 bin 
TL'yi ödemeleri 
halinde temel asker
lik eğitimine tabi 
tutulmaksızın asker
lik hizmetini yerine 
getirmiş sayılacak. 
Başvuruda bulunan
lar, bu parayı başvu
ru sırasında defaten 
ödeyebilecek ya da 
yarısını başvuru sıra 
sında diğer yarısını 
ise başvuru tarihin
den itibaren 6 ay 
içinde ödeyebilecek. 
Bu uygulama kap
samında ödenecek 
paralar. Aile ve Sos 
yal Politikalar Bakan 
lığı adına Ziraat 
Bankası, Halk Ban 
kası ve Vakıflar 
Bankasında açılacak 
özel hesaba yatırıla
cak. Özel hesapta 
topla nan paralar, 
şehit yakınları, gazi 
ler, özürlüler, muh
taç erbaş ve er

aileleri, Jandarma ve 
Sahil Güvenlik 
Komutanlıkları 
dahil TSK'ya 
mensup vazife 
malulleri ile emniyet 
hizmetleri sınıfına 
mensup vazife 
malullerine yönelik 
sosyal hizmet ve 
yardım faaliyet
lerinin finansmanın
da kullanılacak.
Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, 
haklarında askerliğe 
elverişli olmadıkları 
yönünde verilen 
kararlardan dolayı 
askerlik hizmetinden 
muaf tutulanlar 
da 6 ay içinde 
başvurmaları 
halinde yaş sınırı 
aranmaksızın bu 
düzenlemeden 
yararlanacak. Bu 
kanundan yarar
lanan yükümlüler 
hakkında saklı, yok
lama kaçağı ve 
bakayadan dolayı 
idari ve adli soruş
turma ve kovuştur
ma yapılmayacak, 
başlatılmış olanlar 
sona erdirilecek.

roilıttıimti

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu 
Öğretim Görevlisi
E.Murat Tacar'ın 
önderliğinde 26 
Kasım 2011 tari
hinde İstanbul'da 
düzenlenen
Tüyap Logist 
Eurasia 2011 
fuarına katıldı. 
Öğrenciler, fuarda 

limanda kullanılan 
iş makinalarını 
incelediler ve diğer 
limanlardan gelen 
görevlilerle bilgi 
amaçlı sohbet 
ettiler. Fuarın 
sonunda, Gemlik 
Denizcilik 
Topluluğu Başkanı 
Mustafa Gümüş, 
bu tür etkinliklerin 
devamının gele
ceğini belirterek 
bütün katılımcılara 
teşekkür etti.

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)

SAHİBİMBIN 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 
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

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 538 285 13 85

TtMA|
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, 
Uludağ 

Üniversitesi 
Deniz Liman
İşletmeleri 

Bölümü’nden 
aldığım öğrenci 

kimliğimi, 
sigorta kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

NİHAL 
AYYILDIZ
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az-MAG
Bize göz-kulak olur musunuz?

Mahalle Afet Gönüllüleri 
(MAG), sayısız insanın 
canını yakan 1999 Marmara 
Depremi’nin ardından, 2000 
yılında İsviçre İşbirliği Ofisi 
(SDC) Türkiye Şubesi 
desteğiyle kuruldu.

Afet durumunda insanın 
en temel refleksinin hayatta 
kalmak ve sevdiklerini kur
tarmak olduğu gerçeğinden 
yola çıkan MAG, mahalle 
düzeyinde örgütlenerek 
Türkiye'de afet bilincini artır
mayı ve bireylerin bu temel 
refleksi doğru biçimde haya
ta geçirebilmeleri için eğitim 
almalarını hedefledi.

Afetlerden sonraki ilk 72 
saatte profesyonel ekiplerin 
yetersiz kalması nedeniyle, 
halkın kendi kendine müda
hale etmesi gerçeğinden 
yola çıkan MAG, Mahalle 
Afet Destek Projesi (MADP) 
kapsamında, gönüllülere 
hem eğitim hem de malzeme 
temin ederek, mahalle 
düzeyinde afete hazırlık 
birimleri yaratıyor.

Bugün İstanbul, Kocaeli,

Gemlik ve Yalova’da, 50’yi 
aşkın mahallede 2500’den 
fazla kişi MAG kimliğini 
gururla taşıyor.

Üstelik bu sayı her geçen 
gün hızla artıyor.

MAG’ın tanımı ve tarihçe
si hakkında kısaca bilgi 
verdikten sonra, bundan 
böyle her Pazartesi Gemlik 
MAG ve buna paralel olarak 
deprem bilinci ve eğitimleri 
ile bu köşemizde sîzlerle 
buluşacağız.

Yaklaşık bir yıl önce 
Yalova Mag Derneği’nin 
katılım ve destekleriyle, 
Serap Yar ve Yusuf 
Yumru'nun hayata geçirdiği 
Gemlik MAG; bugün 100 
kişilik donanımlı bir ekip 
haline gelmeyi başarmıştır. 
28 Kasım 2011 tarihinde 
üçüncü ekibin eğitimlerinin 
başlamasıyla bu sayı daha 
da artacaktır.

Deprem gerçeğinin 
kaçınılmaz olduğu, üstelik 
Kuzey Anadolu Fay hattının 
üzerinde yaşamamızı 
sürdürürken, uyuyan deve 

karşı ne gibi önlemler ala
bilir, sessizliğinin korkutucu ’ 
düşünden nasıl en az hasar
la kurtulabiliriz, bütün bun
ları yaptığımız çalışmalar 
doğrultusunda burada pay
laşacağız.

Bizler, Gemlik MAG 
olarak büyük çoğun
luğunuzun bizlerden 
bihaber yaşamınıza arada 
sızacak ve belki de kendi 
bünyemize yeni gönüldüler 
ile yolumuza devam ede
ceğiz.

1999 Marmara, yine 1999 
Düzce ardından 2011 Van 
depremi, bizlere duymaktan 
istemsiz kaçtığımız mesajı 
sürekli veriyor; "Deprem bir 
doğa olayıdır.. Ben KAF 
(Kuzey Anadolu Fay hattı) 
isem güney kolum Gemlik* 
tir.. Elbet kırık kolum 
yerinden oynayacaktır*'..

Bilimsel açıklamalar 
ışığında veriler zaman içinde 
gerçekliğini kanıtlamış ve 
kanıtlayacaktır.

Öyleyse; bize GÖZ- 
KULAK olun !

ilan da yine 
5 şiddetinde 

deprem
Büyük depremin 
üzerinden günler 
geçmesine rağmen 
Van sallanmaya 
devam ediyor.
Van'da yine 
deprem oldu. 
Van'da dün saat 
02.47'de 5.0 şid
detinde bir deprem 
meydana geldi.
Van'da meydana 
gelen 7.2 ve 5.6'hk 
yıkıcı depremlerin 
yaraları sarılmaya 
devam ederken, 
bölgede vatan
daşlar arasında 
korkuya sebep 
olan artçı sarsın
tılar devam 
ediyor.
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme

Merkezi verilerine 
göre Van'da 
saat 02.47'de 5.0 
büyüklüğünde 
bir deprem 
meydana geldi. 
Merkez üssü 
Kurubaş olan 
depremin derinliği 
ise 2.8 kilometre 
olarak ölçüldü.

HASTANE 
BAHÇESİNDE 
DOĞUM 
Van Bölge 
Hastanesi, 
tedbir amacıyla 
boşaltıldı. 
Bu arada, Binnaz 
Kıraç adlı bir 
kadın, hastane 
bahçesinde 
doğum yaptı. 
Kız bebeğin, 
Kıraç'ın ikinci 
çocuğu olduğu 
öğrenildi

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değİşİk model ve çeşitler
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W Wir H Miiı liialı 6O'ı yalımlara ayni ti
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı mali bütçesi 870 milyon TL. Toplantıda yapılan görüşmelerde Mudanya 
Belediyesi bütçesi 33 milyon 500 bin TL, Gemlik Belediyesi bütçesi 46 milyon 861 bin TL olarak karara bağlandı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
2012 yılı mali bütçe
si 870 milyon TL, 
BUSKİ’nin mali 
bütçesi ise 332 
milyon TL olarak 
karara bağlandı. 
Büyükşehir 
bütçesinin yüzde 
60’ına yakınının 
yatırımlara 
ayrıldığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
Bursaray Görükle 
hattından sağlanan 
tasarrufun meyvesi 
olan ve hiç para 
harcamadan yapılan 
Emek hattını 15 
Aralık’ta hizmete 
açacaklarını 
belirterek, “Bursa 
için kılı kırk ya 
yoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Kasım 
ayı olağan toplan
tısının ikinci oturu
mu Heykel’deki tari
hi binada yapıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2012 
mali yılı bütçesinin 
görüşüldüğü 
toplantıda bütçe 870 
milyon TL, 2012 yılı 
tahmini gelirleri ise 
805 milyon TL olarak 
karara bağlandı. 
Düşük gelirlerle 
Bursa’ya en iyi 
hizmeti vermeye 
çalıştıklarını dile 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, başta 
Büyükşehir Beledi 
yeleri olmak üzere 
bütün belediyelerin 
borçlarının bulun

duğunu ancak Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin borçlanma 
kredibilitesi bakımın
dan Türkiye’deki en 
iyi belediyeler 
arasında yer aldığını 
vurguladı.

“Bakkal dükkanı 
işletmiyoruz'' 
CHP Grup sözcüsü 
Osman Ayradilli’nin 
Bursaray Görükle 
hattından tasarruf 
sağlanmadığı aksine 
Bursa’nın zarara 
uğratıldığı yönünde
ki iddialarına açıklık 
getiren Başkan 
Altepe, Görükle hat
tından sağlanan 
tasarrufun meyvesi 
olan Emek hattının 
hiç para harcan
madan yapıldığını ve 
hattın 15 Aralık’ta 
seferlere açılacağını 
kaydetti. Görükle 
hattındaki değişik
liğin santim santim 
ölçülerek yapıldığını 
ifade eden Başkan

Altepe, “Bu konuda 
aylarca işin uzman
ları tarafından 
çalışıldı. DPT ve 
DLH ile proje 
üzerinde görüşmeler 
yapıldı. Biz burada 
bakkal dükkanı işlet
miyoruz. Yaptığımız 
tüm işler Sayıştay 
denetçileri tarafın
dan kalem kalem 
inceleniyor. Biz en 
az maliyetle en fazla 
işi nasıl yaparız onu 
hesaplıyoruz. Bursa 
için kılı kırk yarı 
yoruz” dedi.

“Maliyeti yüzde 
30 düşürdük” 
İhalesi bu dönem 
yapılan Kestel hattı 
ihalesinde de 
maliyetlerin yüzde 
30 daha düştüğünü 
ifade eden Başkan 
Altepe, “Önceden bu 
işler uluslararası 
kredilerle yapılıyor
du. İhaleyi de krediyi 
veren ülkenin firma 
ları giriyordu. Biz

Kestel hattının 
ihalesini İller Banka 
sı’ndan Türk Lirası 
ile aldığımız krediyle 
yaptık. Avans da 
vermedik. İller 
Bankası’nda böyle 
kredi alan başka kim 
var. Bu ihaleye 
Görükle hattını alan 
firmalar da girdi. 
Katılım fazla olunca 
onlar da düşük fiyat 
verdiler. Bu rekabet 
ortamı ve yerli 
krediyle maliyetleri 
üçte bir oranında 
düşürdük” diye 
konuştu.

“Binalara çürük 
raporu vermekle 
sorun çözülmüyor” 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
depremle ilgili olarak 
özellikle mevcut yapı 
stoku konusunda 
yeterli çalışmaları 
yapmadığı yönünde
ki iddialara da 
açıklık getiren 
Başkan Altepe,

1999 yılından sonra 
altyapı ve zeminle 
ilgili planlamaların 
yapıldığını, 15 ayrı 
noktaya kurulan 
istasyonlarla yer- 
altının sistem olarak 
incelendiği ifade etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait tüm 
binaların depreme 
karşı kontrol 
edildiğini, tüm kamu 
kuruluşlarının da 
kendi binalarını kon
trol ettirmesi gerek
tiğini kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Merkez ve bağlı 7 
ilçede yaklaşık 350 
bin bina var. Tüm 
vatandaşlar oturduk
ları binaları kontrol 
ettirmeli. Bu konuda 
biz her türlü desteği 
vermeye hazırız. 
Ancak belediye 
olarak biz bir binaya 
çürük raporu yer
ince, o binayı yık
mamız lazım.
Sağlam raporu veri 
lir de Van’da olduğu 
gibi 3 gün sonra 
yıkılırsa bunun 
hesabını kim verir. 
Bu işler öyle kolay 
değil. ‘Çürük’ dedi
niz, boşaltmanız 
lazım. Bunun için 
öncelikle mülkiyet 
sorunu çözülmeli, 
kaynak için fonlar 
oluşturulmalı. Burda 
konuşulduğu gibi 
kolay işler değil 
bunlar” dedi.
Başkan Altepe, 2012 
bütçesinin personel 
giderlerinin sadece 
yüzde 12, yatırım 

payının ise yüzde 
60’a yakın olduğunu 
da sözlerine ekledi.

BUSKİ de 
yatırımlar 
hız kesmiyor 
Toplantıda 
BUSKİ’nin 2012 
mali yılı bütçesi de 
görüşülerek karara 
bağlandı. BUSKİ’nin 
2012 gider bütçesi 
332 milyon ' ’ 0 bin 
TL, gelir bütç »si ise 
336 milyon T ı olarak 
kararlaştırıldı 
BUSKİ’nin 2012 
yılında merkez 
ilçeler ve bu ilçelere 
bağlı köylere toplam 
350 kilometre içme 
suyu hattı 
225 kilometre de 
yağmur suyu ve 
kanalizasyon hattı 
imalatı yapması 
planlanıyor.
Toplantıda ayrıc^ 
Gürsu Belediyesi 
bütçesi 26 milyon 
TL, Kestel 
Belediyesi bütçesi 
24 milyon 846 bin 
TL, Mudanya 
Belediyesi bütçesi 
33 milyon 500 bin 
TL, Gemlik 
Belediyesi bütçesi 
46 milyon 861 bin 
TL, Nilüfer 
Belediyesi bütçesi 
150 milyon TL, 
Yıldırım Belediyesi 
bütçesi 145 milyon 
800 bin TL ve 
Osmangazi 
Belediyesi bütçesi 
238 milyon 500 bin 
TL olarak karara 
bağlandı.

KUŞEDE 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

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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ilimi teı herkesi temalı
Emekli maaşları 
arasındaki farkı 
ortadan kaldırmak 
için hazırlanan 
İntibak Yasası'na 
yönelik çalışmalar 
sürüyor.
2013'ten itibaren 
uygulanacak olan 
intibak düzenleme
si, 2000 yılından 
önce emeklilik 
hakkı kazanan 2 
milyon 575 bin 
kişiyi kapsayacak. 
Bu emeklilerin 
maaşları yeniden 
hesaplanacak.

İSTEĞE BAĞLIYA 
MÜJDE 
Çalıştığı işten 
herhangi bir neden
le ayrılmış ve primi
ni dışarıdan isteğe

bağlı olarak 
ödeyerek 2000'den 
önce emekli 
olmuş olanlar da 
düzenleme kap
samında bulu
nacak. Maaşları

813 ila bin 350 lira 
arasında değişen 
isteğe bağlı 
emekliler, 2013 yılı 
itibariyle diğer 
emekliler gibi 
10 ila 200 lira

arasında değişen 
zam alacak.
Düzenleme ile 
maaşlarda sadece 
artış olacak, 
düşüş 
yaşanmayacak

Belediyelcfe 48 hin kadro
İşsizlere 
belediyelerin kapısı 
açıldı. 35 bin 
memur, 13 bin 
işçi, belediyelerde 
çalışabilecek. 
En çok elemanı 
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi alacak. 
Hükümet, yeni 
yılda da istihdam 
artışı getirecek 
bir dizi kararı 
uygulamaya 
koyuyor. Bu 
kapsamda 
belediyelere 
toplam 48 bin 
personel alımı için 
kapı açıldı.
Buna göre; 
belediyeler

ihtiyacına bağlı 
olarak 35 bin 
memur, 13 bin de 
işçi alabilecek. 
Hazırlanan

yönetmelikle 
belediyeler 4'e 
ayrıldı ve her bir 
belediye turizm, 
ticaret ve sanayi

kriterlerine göre 
sınıflandırıldı.
Yönetmelikte 
27 Kasım'da 
yapılan değişiklikle, 
norm kadrolarda 
48 bin kişilik artış 
öngörüldü.
Memur kadrolarına 
KPSS sonuçlarına 
göre, işçi 
kadrolarına da 
Türkiye İş 
Kurumu'nun 
yayımladığı ilanlar 
aracılığıyla atama 
yapılacak.
Daha önce 
memurluk hizmeti 
olanlar da 
belediyelere 
dönebilecek.

Dolarda yükseliş 
ağır hasıyor

1,8450-1,8500 fiyat 
aralığına gerileyen 
dolar, havanın 
bozulmasıyla bir
likte yeniden yük
selişe geçti. 
İstanbul serbest 
piyasada dolar 
1,8550, avro 
2,4680 liradan 
güne başladı. 
Kapahçarşı'da 
1,8530 liradan alı
nan dolar 1,8550 
liradan satılıyor. 
2,4660 liradan alı
nan avronun satış 
fiyatı ise 2,4680 
lira olarak belirlen
di. Serbest piyasa
da önceki kapanış
ta doların satış 
fiyatı 1,8540 lira,

avronun satış 
fiyatı ise 2,4710 
lira olmuştu. 
Gün içinde yurtdışı 
haber ve veri akışı
na ve eurodolar 
paritesinin seyrine 
göre dolar-TL’nin 
1,8500-1,8650 fiyat 
aralığında işlem 
görmesini 
bekliyoruz. 
Euro/dolar 
paritesinde ise, 
dün İtalya’nın yük
sek maliyetle de 
olsa borçlan
abilmesi olumlu 
hava yarattı.
Euro/dolar paritesi 
gün içinde en 
yüksek 1,3429 
seviyesini test etti.

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SEVİNÇ SARA! ECZANESİ

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 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 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 n 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
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-FERİBOT
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 Patrol 513 *10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 039

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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 !
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4129 
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)

UlllIlHlMİ
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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ASKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
SUrprlz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ttZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

ORDflVR TflBnfil
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)

RNflYEMEK+KARISIKSAlftTn
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABAĞI + 
LİMİTLE YERLİ fllKOL
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

SAĞLIK!
ONCE

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

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

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

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK
Hamleliye Mah. Kumsal 5ok. no:5



Kuruluş: 1973

^Sınav
I İDerglsI Dersh a n e I e r I

5-6-7. ve 9.10.11. sınıflar.
13-18 , 

ARALIK’"*
Tarihleri 
Arasında

DBSyeKah'anHe^ 

SINAV DEFTER» 
ve 100 terce Öğrenciye 

EĞİTİM BURSU

'■s'nQV'’

Bursa Sınav Dergisi Dershaneleri

I
 SETBAŞI (Merkez) 

ALTIPARMAK
i GEMLİK
I HÜRRİYET (1)

I HÜRRİYET (2)
I İNEGÖL

KARACABEY 
KESTEL
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 

ORHANGAZİ
YENİŞEHİR

YILDIRIM

: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No 24
: Altıparmak Cad2.0tel Soklüluca iş Merkezi No:34

: Eşref Dinçer Mah . Yem Pazar Cad Irmak Sok. N0 61
: Hürriyet Mah. Hürriyet Cad No: 65
: Soğukkuyv Mah. Site Cad. No: 16
: Harradiye Mah. Park Cad. No:1
i Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mric Kat 3-4
: Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
: Vuraca Mah Bursa Cad.No:59

: Hast Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6
: İzmir YokıNo:172

: Muradiye Mah.Turist Ybkı Cad.No:53
: Hafiçi Mevkii Çömez İş Hanı No:1
: Ankara Cad.Mimar Sinan MahMıştr Sok.No!

3293030 
2255570 
5132440 
2494971 
24747 31 
7121246 
6764540 
3732073 
6120912 
5441155 
45311 33
5723307 
773 38 88 

368 6510

Internet aşkı 
kıskançlığı 
kanlı bitti

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
2 Aralık 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa'da eşinden ayrı yaşayan 
35 yaşındaki kadın internette 
tanıştığı Muhammet G. 'nu, baş 
kasıyla da yazıştığı için kendisi 
ne hakaret edince, tabanca ile- 
vurarak ağır yaraladı. Syf 3’de

Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi

Güler, iddialar asılsızdır"
Ur Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarıyla 
ilgili iki ayrı davanın tek dosyada birleştirildiği 
bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alı
nan CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, “Gemlik Belediyesi'n deki yolsuzluk iddi
alarıyla ilgili olarak 1. ve 5. Ağır Ceza Mahkemele 
rinde açılan iki ayrı yolsuzluk davasında birleştirme 
kararı çıktı. Toplam sanık sayısı 11 'e yükseldi.’’ dedi. 
Güler, savunmasında "Ben, önceki dönemde 
belediyeye bağışla nan lüks otomobili iade ettim. 
Ayrıca, 4 milyon liralık araziyi de reddettim. Menfaat 
sağladığım iddiaları asılsızdır. Suçsuzum" dedi. 4’de

Süne Bakış

Dr. Ziya Kay a’yı anmak
Doktor Ziya Kaya, benim gördü 

güm kadarıyla, Cumhuriyet tari
himizin Gemlik’te genelinde en 
önemli şahsiyetlerinden biridir.

‘Osmanh döneminde ve Cumhu 
riyet döneminde, ülkesine ve ilçe
sine yaptığı hizmetler açısından 
kaç ünlüyü tanıyorsunuz’ diye sor
sam.

Ne yanıt verirsiniz?
Bence çoğunuz, “3. Cumhur Baş 

kanı Celal Bayar” diyeceksiniz.
Kurtuluş Savaşı’nda ve Cumhuri 

yetin kuruluşunda ve sonrasında 
Celal Bayar Gemlik’in bir numara 
sidir. Devamı sayfa 4’de

Öğrenci devamsızlıkları 
kapsamında İlçe Risk 
Takip Kurulu oluşturuldu

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli kapsamın 
da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 
Şube Müdürü Burhan İnan baş kanlığında ve Ar- 
GE Bi rimi Koordinasyonu'nda idareci ve öğret
menlerden oluşan 12 kişilik İlçe Risk Takip 
Kurulu ilk toplantısını yaptı. Haberi sayfa 5’de

Cumhuriyet Döneminin ilk Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Fıkrası ile DP'nin 
Gemlik İlçe örgütü kurucusu Dr. Ziya Kaya mezarı başında sadece 6 kişi ile anıldı

Doktor Waya aııılfl

Gemlik’te 1922-1933 yıllarında CHP’den, 1945 ile 1953 yılları 
arasında da DP’den Belediye Başkanı seçilen Dr. Ziya Kaya, 
ölümünün 58. yılında doğum yeri olan Umurbey’deki Beyler 
mezarlığındaki kabri başında anıldı. Haberi sayfa 2’de

'Gemlik 
Açık

Cezaevine 
şlflenler

Bariyerleri 
asıyor"

Has Parti Bursa İl 
Başkanı Ali Molla 
salih yaptığı açık
lamada, Gemlik 
Açık Cezaevine 
ziyarete giden
lerin yolun karşısı 
na geçtiğini 
belirterek, Büyük 
şehir ve Karayol 
ları Müdürlüğü’ne 
çağrıda bulundu. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Has Parti İl Başkanı dikkat çekti: 

İCMİIUCIİ 
Cezaevine flidenler 

aaiiiah»

Cumhuriyet Döneminin ilk Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Fıkrası ile DP’nin 
Gemlik İlçe örgütü kurucusu Dr. Ziya Kaya mezarı başında sadece 6 kişi ile anıldı 

Doktor Ziya Kaya anıldı

Has Parti Bursa İl 
Başkanı Ali 
Mollasalih yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
Açık Cezaevine 
ziyarete gidenlerin 
yolun karşısına 
geçtiğini söyledi. 
Mollasalih Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve Karayolları 
Müdürlüğü’ne 
çağrıda bulundu. 
Has Parti Bursa 
İl Başkanı İl 
Başakanı yaptığı 
açıklamada, 
Engürücük mevkiin 
de bulunan Gemlik 
Açık Ceza İnfaz 
Kurumu’nun 
önemli bir eksik
liğine dikkat çekti. 
Mollasalih açıkla
masında şunları 
söyledi: “Bursa’dan 
veya Gemlik yönün 
den gelen, ceza
evinde yakınlarını 
ziyarette bulunan 
vatandaşların, 
belediye otobüsün
den indikten sonra 
şehirlerarası yoldan 
karşıdan karşıya 
geçmek zorunda 
kalıyorlar. Bunu da

ara bariyerlerden 
atlayarak yapmak 
zorunda olduklarını 
görüyoruz. 
Son derece 
tehlikeli bir duru
mun ortaya çıktığı 
bu noktaya derhal 
bir üst geçit veya 
alt geçit yapılması 
gerekiyor” dedi. 
Bu hizmetin bir 
cana ya da, canlara 
kıyılmadan yapıl
ması gerektiğini de 
söylerine ekleyen 
Mollasalih, ilgili 
kurum ve kuru
luşları bu konuya 
daha duyarlı 
olmaya davet etti. 
Mollasalih açık- 
maşında her 
zaman sorumlu 
muhalefet 
anlayışıyla halkın 
faydasına olanı 
seslendirdiklerini 
söyleyerek, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Karayolları 
Müdürlüğü’nün de 
buna karşın halkın 
sesine kayıtsız 
kalmaması gerek
tiğini ifade etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
. AÎKOIBOKUVMIM

Gemlik’te 1922-1933 
yıllarında CHP’den, 
1945 ile 1953 yılları 
arasında da DP’den 
Belediye Başkanı 
seçilen Dr. Ziya Kaya, 
ölümünün 58. yılında 
doğum yeri olan 
Umurbey’deki Beyler 
mezarlığındaki kabri 
başında anıldı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından organize 
edilen anma törenine, 
Belediye eski 
başkanlarından 
Mehmet Turgut’un 
yanı sıra Belediye 
yöneticileri, AKP’li 
Belediye Meclis 
üyeleri Aydın 
Bayraktar ye Fevzi 
Ayyıldız, Çarşı Camii 
İmamı Süleyman 
Yedek katıldı.
Türkiye’nin 3. 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ile aynı yerde 
doğan ve Bayar’dan 
sadece 3 yaş küçük 
olan Dr. Ziya 
Kaya’nın kabrine 
karanfil bırakılırken, 
tarihi kişiliği ve 
belediye başkanlığı 
yla beraber doktor
luğu konusunda da 
övgülü konuşmalar 
yapıldı.
Süleyman Yedek 
tarafından okutulan 
duaların ardından 
konuşan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’e 
hizmeti geçmiş tarihi 
kişilikleri anmaya ve 
yâd etmeye devam 
edeceklerini 
bildirerek, Gemlik’te 
uzun yıllar belediye 
başkanlığı ve doktor
luk yapmış Ziya 
Kaya’nın da önemli 
şahsiyetlerden birisi 
olduğunu kaydetti. 
Ziya Kaya’nın adının 
ilçede bir Mahalle ile 
sokağa verildiğini 
vurgulayan Gemlik 
Belediye Başkanveki

li Refik Yılmaz, 
“Gemlik’e hizmet 
etmiş tarihi kişilikleri 
ve belediye başkan- 
larıfâ&t4*n utmaya
cağız. Sağpelan bele 
diye başkanlarımıza 
da danışacağız. 
Gemlik’i hep birlikte 
daha güzelliklere 
daha iyiliklere taşıya
cağız. Ziya Kaya’yâ 
Allahtan rahmet 
diliyoruz” dedi. 
Gemlik Belediyesi 
eski Başkanı Mehmet 
Turgut’ta, Dr. Ziya 
Kaya’nın sadece 
belediye başkanlık
ları dönemi ve dok
torluğuyla anlamaya
cak kadar tarihi bir 
kişilik olduğunu 
anlatarak, “Dr. Ziya 
Kaya, İlk görev yeri 
eski adıyla Pazarköy 
olan Orhangazi

Hükümet Tabipliği 
görevinde bulundu. 
Ziya Kaya, Kurtuluş 
Savaşı’nda 
Yüzbaşı rütbesiyle 
görev yaptı.
Savaş yıllarında 
İttihat ve Terakki'ye 
katılan Ziya Kaya, 
Partisi'nin Bursa ve 
Gemlik'te örgütlen
mesini üstlendi.
Gazeteci Ali Kemal'i 
"gayr-i vatani yazılar 
yazmak" la suçdı.
Bununla da yetinme
di, o’nu Bozburun'da 
düelloya davet etti. 
Bu davranışı yüzün
den hedefteki adam 
haline geldi.
Rumca yayın yapan 
Haris Gazetesi ona 
karşı kampanya 
başlattı.
Ali Kemal, Mayıs 
1919'da Dâhiliye

Nazırı (İçişleri 
Bakanı) olunca, Ziya 
Kaya "Memleket 
dâhilinde fesat çıkar
mak" suçlamasıyla 
hapse atıldı.. Divan-ı 
Harp'te yargılandı. 
Siyasal İktidar 
değişikliği ile 
salıveri len Kaya, 
Bursa ve Gemlik'te 
"Müdafa-i Hukuk 
Cemiyeti"nin 
örgütlenmesine 
katıldı. Bu kadar 
değerli, ken dişini 
hizmete ve bu ülkeve 
adamış, gözü 
kara bir insanı 
ölümünün 58. 
yıldönümün de 
saygıyla anıyoruz” 
dedi.
Anma töreni Kaya’nın 
mezarına karanfil 
bırakılmasının ardın
dan son buldu.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KASELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Internet asm kıskançlığı kanlı Ditti
Bursa'da eşinden 
ayrı yaşayan 35 
yaşındaki Semra 
Musal, internette 
tanıştığı özel güven
lik görevlisi 22 
yaşındaki Muham 
met G.'nu, başkasıy
la da yazıştığı için 
kendisine hakaret 
edince, tabanca ile 
sırtından ve göğsün
den vurarak ağır 
yaraladı.
Bursa'da eşinden 
ayrı yaşayan ve 
kafeterya işleten 2 
çocuk annesi Semra 
M., bir süre önce 
internette bir 
arkadaşlık sitesinde 
tanıştığı, özel 
güvenlik görevlisi 
Muhammet G. ile bil
gisayarda yazış
maya başladı. Bu 
arada Semra M., 
aynı arkadaşlık site 
sinde bu kez tesa 
düfen, G.'nun 
meslektaşı olan ve

aynı işyerinde 
çalışan K.T. ile de 
tanışıp yazışmaya 
başladı.

KISKANÇLIK 
KRİZİNE GİRİP
SAAT 04.30'DA 
EVİNİ BASTI 
Önceki akşam 
nöbete gelen 
Muhammet G. inter
nette Semra M. ile 
yazışırken, aynı 
işyerindeki meslek-

taşının da, bir başka 
bilgisayardan M. ile 
yazıştığını fark etti. 
Gerçeği öğrenince 
kıskançlık krizine 
giren Muhammet G., 
sabah mesai bitimini 
bekleyemeden, saat 
04.30'da 2 çocuk 
annesi Semra M.'ın 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Hüdavendigar 
Mahallesi'ndeki 
evini bastı. Evde 
çıkan tartışma kav-

gaya dönüşünce, 
iddiaya göre Semra 
M., kendisine 
hakaret eden ve 
döven Muhammet 
G.'nu ruhsatsız 
tabancası ile sırtın
dan ve göğsünden 
iki kurşun ile vurdu. 
Silah sesini 
duyan mahalle 
sakinlerinin 
haber vermesi 
sonucu olay yerine 
gelen sağlık ekipleri 
yaralı güvenlik 
görevlisini 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne kal 
dırırken, Semra M. 
gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgula
masında, Muham 
met G.'nu 
kendisini tehdit edip 
dövdüğü için 
vurduğunu söyleyen 
Semra M., çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı

Diş Hekirhi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

ntohüs durağı sanını tutulılandı
Bursa'da otobüs 
duraklarında 
bekleyen bazı 
adınlara tacizde 
bulunduğu öne 
sürülen kişi 'çocuk 
istismarı ve cinsel 
saldın* suçundan 
tutuklandı.
İhbar üzerine 
harekete geçen 
İl Emniyet

Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro ekipleri, 
merkez Yıldırım ve 
Osmangazi ilçesinde 
otobüs duraklarında 
bekleyen yalnız 
kadınları sıkıştırdığı 
iddia edilen zanlıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

Aralarında küçük 
yaşta kızın da bulun
duğu 4 müştekinin 
ifadelerinden yola 
çıkan ekipler, zan
lının 'uyuşturucu 
satıcılığı yapmak' 
suçundan kaydı 
bulunan Ersel A. 
(27) olduğunu 
tespit etti.
Ersel A'nın

Yıldırım ilçesindeki 
evine baskın 
düzenleyen 
ekipler, zanlıyı 
gözaltına aldı. 
'Çocuk istismarı 
ve cinsel saldırı' 
suçundan adliyeye 
sevk edilen evli 
ve bir çocuk 
babası zanlı, 
tutuklandı

Almanya ayıp ediyor..
Türklerle Almanlar, 30 Ekim 1961’den 

(Avrupa Birliği -Ankara anlaşması) itibaren 
birbirini tanıyan, yol arkadaşı olan milletler 
değildir.

Yaklaşık 100 yıl önce, OsmanlI Devleti’nin 
dağılmasıyla sonuçlanan Birinci Dünya 
Savaşı, adeta Almanya ile Türkiye’nin 
kader ortaklığı yaptığı bir mücadele olmuş
tur..

Ne Türkiye ne de Almanya tarihi, bir
birinden bağımsız olarak yazılamaz..

Türklerin, Süveyş Kanalı Savunması, 
Hicaz Mücadelesi, Sarıkamış Taarruzu ve 
Çanakkale zaferinin Alman askerlerinin ve

Alman kumandanlarının bizzat görev 
üstlendiği mücadeleler olmuştur.

Esasen, 1961 yılında, Almanya’nın ihtiyaç 
duyduğu iş gücünün büyük çoğunluğunu 
Türkiye’den sağlaması da işte bu ortak tar
ihin bir neticesidir.

Siyasi ve askeri sahada birbirini bu kadar 
yakından tanıyan iki millet, ülkelerinin 
kalkınma mücadelesinde de ortaklık yap
maktan kaçınmamıştır.

Ne Almanya Türkiye için ‘acı vatan’dır, ne 
de Türkler, Almanya için ‘göçmen işçi 
ler’dir.

Bizler, tarihin bizi her açıdan yakın
laştırdığı iki ayrı milletiz.

Hiçbir milletin buna muhatap olmasını 
istemeyiz, ama ‘dışarı’, ’raus’ sözcüğüne 
muhatap olacak en son millet, Türklerdir.

Daha da ötesini söylüyorum; Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine üyeliğine en büyük 
desteği vermesi beklenen, vermesi 
gereken ülke Almanya’dır.

Türkiye’nin uluslararası tezlerine sahip 
çıkması, Kıbrıs meselesinden 1915 olay
larına, Avrupa Birliği müzakerelerinden 
terörle mücadeleye kadar her alanda iş bir
liği yapması beklenen ülke Almanya’dır.
Avrupa’daki Türk nüfusun, bugün bazı 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin nüfusundan 
kat kat fazladır..

Bizi anlamasını, bize destek vermesini 
umduğumuz, tarihten ve bugünden 
kendimize yakın gördüğümüz Almanya’nın, 

Avrupa Birliği sürecinde bize daha güçlü 
şekilde destek vermesini Türk halkı bekli 
yordu..

Türk insanı olarak Avrupa’nın kimi 
ülkelerinde (Hele Almanya) terör 
örgütünün faaliyetlerine karşı gösterilen 
müsamahaya hiç ama hiç anlam veremi 
yoruz.

Hele öldürülenler.
İnsanlığa, demokrasiye ve barışa kaste

den terör örgütüyle mücadelede 
Türkiye’nin yalnız bırakılması, vicdanları 
yaralamaktadır.

Avrupa ülkelerinin inandırıcılığını sars
maktadır.

Geçmişte dost olan Almanya’nın bu gün 
olduğu çizgi bence onları küçültmekte ,biz- 
leri de üzmektedir.

Tarih, popülizm yapanları, günü birlik 
politikaları tercih edenleri ve küçük siyasi 
hesaplar yapanları değil, erdemli davra
narak sorumluluk üstlenenleri ve büyük 
düşünenleri kaydeder.

Küçük düşünmek, Avrupa Birliğine yakış
maz.

Küçük düşünen liderler ise Avrupa 
Birliğini küresel bir aktör haline getiremez.

Bizim beklentimiz, Almanya’nın büyük bir 
vizyon ortaya koyarak Avrupa Birliğinin 
geleceği için Türkiye ile beraber olması, 
öncü rol üstlenmesidir..
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Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
minibüsün çarptığı 
bir elektrikli 
bisiklet sürücüsü 
yaralandı.
Ertuğrulgazi 
Caddesi 
istikametinden
Yeni Sanayi Caddesi 
yönüne seyir 
halinde olan 
Mehmet Oskay 
idaresindeki 16 PM 
063 plakalı minibüs, 
Ercan Çınarbay'ın 
kullandığı şarjlı 
bisiklete yandan 
çarptı. Bisikletten

fırlayan Çınarbay, 
kaldırıma kafasını 
çarparak yaralandı. 
Çıriarbay'a olay yer
ine gelen 112 ekibi 
tarafından ilk 
müdahale yapıldı.

Tampon yapılarak 
kafasından 
akan kan durdurulan 
bisiklet sürücüsü, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi

altına alındı. 
Minibüsün altına 
giren bisiklet 
hurdaya dönerken, 
kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Gemlik Körfez www.flemllkKorfezBazetesi.com

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

Gemlik Belediyesindeki yolsuzluk davasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi

Güler, imiialar asılsızdır''
Dr. Ziya Kaya’yı anmak

OsmanlI döneminde Gemlikli tanınmış kim 
var?

Düşünüyorum, aklıma Adliye Köyü’nde son 
OsmanlI Dahiliye Vekili Şakir Paşa geliyor.

Bursa’nın son yıllarda öşürünü topladığı 
için Saray tarafından Paşa Unvanıyla taç
landırılan Kum lalı Nuri Paşa’nın adını sık 
duyardım büyüklerimden.

Cumhuriyet döneminde ise Celal Bayar’ı 
ilkokul öğrencisiyken 3. Cumhurbaşkanı 
olduğu yıllarda tanımıştım.
Bir de 1957 yılında, Savanora yatıyla Gem 

lik’e geldiğinde, ilkokul öğrencileri olan bizle 
ri İskele Meydanı’na Cumhurbaşkanını karşı 
lamak için dizdiklerinde, Iskele’den Arnavut 
Şükrü’nün Gazinosu’na kadar serilen kırmızı 
halıyla anımsarım.

Doktor Ziya Kaya’yı ise, yine İskele M ey da 
ni’nda bulunan bir tabelanın üzerinde yazan 
"Doktor Ziya Kaya Bulvan”ndaki yazı ile 
tanıdım.

Sonra gazetecilik yıllarımda Doktor Ziya’yı 
daha yakından tanıma fırsatım oldu.

Gazetemizin 1981 yıllarında yazarı olan rah
metli Yılmaz Akkıhç, siyasetten ayrılmış ken
dini tarihi araştırmalara adamıştı.

Cumhuriyet dönemini inceliyordu.
Bursa’nın kurtuluşu, Atatürk ve Bursa, 

Bursa’nın önemli şahsiyetleri O’nun ilgili 
alanıydı.

Bursa Ansikleopedisini hazırlarken, bana 
da görevler verirdi.

Bunlardan biri de rahmetli Ali Aksoy ile bir
likte Doktor Ziya Kaya’yı anmak için bir prog 
ram yapmamızı isteniişti.

Nezih Dimili’nin Belediye Başkanı olduğu 
dönemde yanıltmıyorsam 1989-1990 yılında 
Ziya Kaya’nın damadı Dr. Avni Domaniç’in 
de yardımı ile bu işe koyulduk.

Akkıhç, Dr. Ziya Kaya’nın tarihi kişiliği ile 
siyasi kişiliğini, Ali Aksoy edebi kişiliğini, 
ben fotoğraflarını toplayıp fotoğraf sergisi 
nin hazırlanmasında görev aldım.

Dr. Avni Domaniç, Zebercet Coşkun, Ahmet 
Çeterez, Avni Beceren (hepsi rahmetli oldu) 
ve Emin Bora ise anılarıyla Doktor Ziya 
Kaya’yı anlattılar.

Belediye Düğün Salonu ’nda yapılan panel 
kalabalık değildi.

Ama içerik açısından, çok zengindi.
Doktor Ziya Kaya’nın meziyetlerini çok 

yazdım.
Bugün gazetemizdeki Dr. Ziya Kaya anıldı 

haberini okuyunca o günler geldi aklıma. 
, Dr. Ziya Kaya hakkında eski Başkan 
Mehmet Turgut bir kohuşmâ yapıp o’nun 
kişiliğini anlatmış.

Aslında Dr. Ziya Kaya Üniversitelerde bir 
‘tez’ konusu olabilecek kişidir.

O’nun Belediye Başkanlığını bıraktıktan 
sonra Doktor olarak hizmet verdiği evi 
bakımsız duruyor.

Tüm fotoğrafları i siyasi mücadelesi, 
belediye başkanlığı dönemi, şiir kitapları, iki 
kızının anıları, ondan kalan neler varsa 
toplanmalı ve bu ev kamulaştırılarak Dr. Ziya 
Kaya müzesi yapılmalıdır

Bu konuda, Fatih Mehmet Güler adım attı, 
programına aldı ama görevinden uzak
laştırıldı.

Dün böylesi önemli bir şahsiyeti sırf anmak 
için 7 kişiyle mezarının başında anma yapıl
maz.

Dr. Ziya Kaya, Gemlik’e mal olmuş bir kişi 
dir. O, Gemlik’te bir çok ilki başlatandır.

Gemlik 
Belediyesindeki yol
suzluk iddialarıyla 
ilgili iki ayrı 
davanın tek dosyada 
birleştirilmesine 
karar verildi.
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
alınan CHP'li Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
mahkemede "Ben, 
önceki dönemde 
belediyeye bağışla 
nan lüks otomobili 
iade ettim. Ayrıca, 4 
milyon liralık araziyi 
de reddettim. 
Menfaat sağladığım 
iddiaları asılsızdır. 
Suçsuzum" dedi. 
Belediye Başkanlığı 
yaptığım dönemde 
savcılığın istemi 
olan “Mahkeme aşa
masında tanıklık ede
cek kamu görevlile 
rine baskı Uygulaya
bileceği’’ iddiasıyla 
İçişleri Bakanlığı nca 
görevden uzak
laştırılan tutuksuz 
sanıklardan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, Özkan 
Ateşli, hakkında 
Cumhuriyet 
Savcılığinca ihaleye 
fesat karıştırmak, 
sahte evrak düzenle
mek, görevi kötüye 
kullanmak suçların
dan haklarında 
iddiada bulunulan 
sanıklardan İhsan 
Özendim, Sibel 
Köklücan, İktisat ve 
Küşat Müdür Vekili 
Sinan Küçük, Gemlik 
Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdür 
Vekili Asuman Irmak 
ve tamirci Kemal 
Akkuş, Sinan Yılmaz 
ve Hasan Yüksel’in 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
yargılanmalarına 
devam edildi. 'Resmi 
evrakta sahtekarhka 
göz yummak ve 
'Görevi Kötüye' kul
lanmak suçlarından 
haklarında ceza
landırılmaları istenen 
sanıklardan Fatih 
Mehmet Güler, 
suçlamaları kabul 
etmediğini belir
tirken, şöyle dedi:

"Gemlik Belediyesi'n 
deki yolsuzluk 
iddialarıyla ilgili 
olarak 1. ve 5. Ağır 
Ceza Mahkemele 
rinde açılan iki ayrı 
yolsuzluk davasında 
birleştirme kararı 
çıktı. Toplam sanık 
sayısı 11 'e yükseldi.”

"FOLKLOR 
EĞİTMENİ KÖPEK 
TOPLAMA TİMİNE 
GÖNDERİLDİ" 
Kendisine "kes- 
yapıştır" suçlamalar
la davalar açıldığını 
ifade eden Güler, 
"CHP'ye yakını olan 
matbaacılara iş verdi 
ğim iddiaları asıl
sızdır. Huzurda 
yargılanan mat
baacılardan biri AK 
Parti üyesidir. 
En düşük fiyatı vere 
ne iş yaptırılmıştır. 
Ayrıca, sözleşmeli 
personele, 'İşine son 
vereceğim” diyerek 
baskı yaptığım iddia 
ları da asılsızdır. 1 
2 yıllık başkanlık 
dönemimde hiçbir 
sözleşmeli personeli 
işten atmadım. 
Ben görevden 
alındıktan sonra 
6 sözleşmeli 
personelin iş akdi 
feshedildi. 6 
Müdürün de yerleri 
değiştirildi. Bir folk
lor eğitmeni köpek 
toplama timine sürül 
müştür. Ayrıca, 
eski Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman l.'ı 
kayırmam da söz 
konusu da değildir. 
Kesinlikle suçsuç 
zum. İddiaların hiç 
birini kabul etmiyo
rum" dedi.

"HESAP 
DÖKÜMLERİNİN 
BELEDİYE BAŞKANI 
TARAFINDAN 
ANLAŞILMAMASI 
MÜMKÜN DEĞİL" 
Başkanın ifadesin
den sonra söz alan 
eski Mali Hizmetler 
Müdürü Asuman I. 
ise, "Bana gelen 
evraklar 7- 8 ayrı 
müdürün inceleme 
ve imzasının ardın
dan geliyor. Ben 
gerekli ödemeyi 
bundan sonra 
yapıyorum.
Belediye Başkanı ve 
Yardımcısı Cemil 
Acar ödemelerden 
haberleri olmadığını 
söylüyor.
Sayıştay'a gönderi 
len belgelerde, öde 
melerin hepsi mev
cuttu. Nasıl haber
dar olmamışlar? 
Ayrıca size sunulan 
hesap dökümlerinin 
yetersiz ve anlaşıl
maz olduğu belirtili 
yor. Fakat bu döküm
ler gayet detaylı ve 
kime ödeme yapıldığı 
açıktır. Bunları 12 yıl
lık başkanlık yapan 
ve üniversite mezunu 
olan bir kişinin anla
maması mümkün 
değil. Size sadece bu 
dökümün belli bir 
kısmının fotokopisi 
çekilerek sunulmuş
tur" diye konuştu.

"SİYASETİN 
BEDELİNİN BU 
KADAR AĞIR 
OLACAĞINI 
BİLMİYORDUM" 
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ise, 
"Başkan Yardımcısı 

yapılmam sebebiyle 
duyduğum minnetten 
dolayı usulsüzlüklere 
ses çıkarmadığım ve 
ihale koşullarına 
yeterli olmayan fir
maları ihaleye 
aldığım iddia ediliyor. 
Bu iddiaları kesinlik
le kabul etmiyorum. 
Ben, siyasete, dürüst 
lüğümle tanındığım 
için tavsiyeler 
üzerine girdim.
Siyasetin bir bedeli 
nin olacağını biliyor
dum ama bu kadar 
ağır olmasını bek
lemiyordum. Eğer 
ben ortada bir suç 
görsem kesinlikle 
müdahale ederdim" 
şeklinde konuştu.

"BENİM 
BELEDİYENİN 
İHALELERİNE 
İHTİYACIM YOK" 
"İhaleye fesat 
karıştırmak ve resmi 
helae.de sahtecilik 
yapmak"la suçlanan 
reklamcılardan Sinan 
Yılmaz ise reklam ve 
organizasyon işiyle 
uğraştığını, 15 
kişinin çalıştığı fir
masında aylık 
gelirinin 20 bin lirayı 
bulduğunu kaydede 
rek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Benim, Gemlik 
Belediyesi'nin 
ihalelerine 
ihtiyacım yok. 
Katıldığım ihalelere 
bir fiyat verdim. 
Benden düşük fiyat 
teklifi veren olmayın 
ca bazı ihalelerin 
bana kaldığı oldu. 
Ben, Türkiye'de 
birçok firma ile 
çalışıyorum.
İddialar asılsızdır." 

Belediye Başkanı 
Belediye Başkanı 
Güler’in avukatı 
Özgür Aksoy ise 
"ihaleye fesat 
karıştırmak" suçu
nun unsurlarının 
oluşmadığını 
belirterek, "Bu 
doğrudan temindir. 
Ortada ihale yoksa 
buna fesat karıştır
mak nasıl mümkün 
olur?" diye konuştu 
Dava, eksikliklerin 
giderilmesi için 
ertelendi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
helae.de
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Öğrenci devamsızlıkları kapsamımla
İlçe Risk Takip Kurulu oluşturuldu
Kısa adı ADEY olan 
Aşamalı Devamsızlık 
Yönetimi Modeli 
kapsamında İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü bünyesmde, 
Şube Müdürü 
Burhan İnan başkan
lığında ve Ar-GE 
Birimi 
Koordinasyonumda 
idareci ve öğretmen
lerden oluşan 12 
kişilik İlçe Risk 
Takip Kurulu (İlçe 
RİTA) ilk toplantısını 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’hda 
gerçekleştirdi. 
Toplantıda öğrenci 
devamsızlıkları 
ayrıntılı bir şekilde 
masaya yatırıldı. 
Devamsızlık neden
leri üzerinde durul
du. Devamsızlığın 
sıklıkla görüldüğü 
çevrelerin tespiti ye 
gerekli önlemlerin 
alınmasına değinildi. 
Şube Müdürü 
Burhan İnan, 
ilköğretim çağındaki 
çocukların okula 
devamları ve okulu 
zamanında diploma 
alarak tamamlamala 
rımn Anayasamızda 
ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde 
güvence altına alın 
dığı ve bu doğrultu
da 1739 sayılı Milli

Eğitim Temel 
Kanunu, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu ile İlköğre
tim Kurumlan Yönet 
meliğinde okula 
erişim ve devamın 
sağlanmasında, 
uygulamaya ilişkin 
düzenlemeler 
yapıldığını ifade etti. 
İlköğretim öğrenci
lerinin okula devam
larını sağlayarak 
çocukların ilköğreti
mi zamanında diplo
ma alarak tamamla
maları için devamsız 
lığın erken tanıla
masını, değerlendi 
rilmesini, devamsız 
hk yapan çocuğa 
yönelik bireyselleş 
tirilmiş uygun müda
halelerin yapılmasını 
sağlamak ve takibini 
yapmak gerektiğini 
belirtti.
Okullarımızda da bu 
amaçla Okul Risk 
Takip Kurullarının 
(Okul RİTA) oluştu

rulduğunu ve bu 
yönde çalışmaların 
başlatıldığını 
söyledi.
Devamsızlıkla ilgili 
nedenler ve çözüm 
yolları üzerinde 
konuşulduktan 
sonra İlçe Risk Takip 
Kurulunun görevleri 
üzerinde duruldu. 
Kurulun görevleri 
şu şekilde sıralandı: 
İlçe genelindeki 
öğrenci devamsızlık
larının incelenmesi 
Okulların devam 
sizlik durumlarının 
izlenmesi 
Okulların koordi

nasyonunun 
sağlanması 
Diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbir
liğine girilmesi, 
koordinasyonun 
sağlanması 
Devamsızlıkla ilgili 
rapor hazırlanması, 
üst kurula (İl RİTA) 
sunulması.
Kurulun bir 
öğretim yılında 
en az dört kez 
toplanarak öğrenci 
devamsızlıklarına 
ilişkin durum 
değerlendirmesi 
yapacağı belirtilerek 
toplantı bitirildi.

İstihdam artısında 
En Büyiih Pay Yüzde 30 

ile İstanbul'un
TEPAV İstihdam 
İzleme Bülteni'nin 
ilkini yayımladı. 
İstihdam artışında 
en büyük pay 
İstanbul'un oldu. 
Ağustos 2010- 
Ağustos 2011 
döneminde yüzde 
9.5 artışla 950 bini 
bulan kayıtlı ücretli 
istihdam artışında 
İstanbul'un payı 30 
olarak belirlendi. 
İstanbul'u, yüzde 7 
ile İzmir, yüzde 6,4 
ile de Ankara izledi. 
TEPAV İstihdam 
İzleme Bülteni'nin 
ilki yayımlandı. 
Bülten'e göre, 2008 
yılının tamamında 
yüzde Tin altında 
büyüyen, 2009'da 
ise yüzde 5'e yakın 
küçülen Türkiye 
ekonomisinde 
düşen istihdam, 
yeniden büyüme 
yılı olan 2010 ve 
2011 ’in ilk yarısında 
toparlandı.
Kayıtlı istihdam, 
Ağustos 2009'da, 
2008'in aynı döne
mine göre yüzde 
2,6 gerilemişken 
Ağustos 2010'da 
2009'un aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,5, 
Ağustos 2011'de 
ise 2010'un aynı 
dönemine göre 

yüzde 8,7 arttı. 
Böylece kayıtlı 
istihdam 16,5 
milyona yak
laşırken Ağustos 
2008'deki düzeyini, 
yüzde 13,8 oranın
da aşarak 1 milyon 
995 bin artmış 
oldu.
Çalışmaya göre, 
il bazında istih
damın en fazla 
olduğu 3 il 3,2 
milyon ile İstanbul, 
913 bin ile Ankara 
ye 710 bin ile de 
İzmir olarak sıra
landı. İstihdamın en 
az olduğu iller ise 
Bayburt, Ardahan, 
Kilis, Tunceli ve 
Hakkari olarak 
belirlendi.
İstihdam sırala
masında ilk sırayı 
alan İstanbul, istih
dam artışında da 
en büyük payın 
sahibi oldu. İstan
bul, Ağustos 2010 - 
Ağustos 2011 
döneminde 
yüzde 9,5 artışla 
950 bini bulan 
kayıtlı ücretli istih
dam artışında 
yüzde 30 pay aldı. 
Onu yüzde 7 ile 
İzmir ve yüzde 6,4 
ile Ankara izledi. 
Yaratılan istihdam
da Bursa da yüzde 
5 pay sahibi oldu.

Kent Müzesi tarihi eserlerini bekliyor
Gemlik’te 31 Mart 
2009 tarihinde açılışı 
yapılan Kent 
Müzesini Belediye 
eski Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan ve 
Zabıta Müdürü 
Halit Seymen ile 
birlikte gezen 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemliklilerin tarihi 
eser bağlamındaki 
katkılarını bekledik
lerini söyledi. 
Açılış töreninin 
ardından yaklaşık 
2,5 yıldır dokunul
mayan tarihi binanın 
çehre düzenlemesini 
başlatacaklarını ye 
bina içinin de müze 
standartlarında

dizayn edileceğini 
ifadeteden Refik 
Yılmaz, vatandaş 
ların tarihi eserleri 
kendilerine getirme 
leri hâlinde, isimleri
ni deiplak etlendire 
rek rriüze de sergi 
açabileceklerini kay 
detti. Lahit, sikke 

gibi bazı tarihi eser
lerin belediye koru
ması altında olduğu 
nu vurgulayan Refik 
Yılmaz, Gemlik’e 
yakışır bir kent 
müzesi için kolları 
sıvadıklarını 
kaydetti. Rumlardan 
kalma tarihi üç katlı

16 odalı bina 
Kurtuluş Savaşı yıl
larında hastane 
olarak
ilçeye hizmet verdi. 
Cumhuriyet döne
minde dispanser 
yapılan ve daha 
sonra önce ilkokula 
ardından da imam

hatip yatılı kız okulu
na dönüştürülen 
bina, uzun süre atıl 
durumda bırakıl
masının ardından 
Belediye eski 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un son döne
minde restore 
edilmişti. Bina 29 
Mart 2009 seçim
lerinden 2 gün sonra 
açılmıştı.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
çehre düzenlemesi 
ve müze 
dekorasyonunun 
ardından, vatan
daşlarında katkı 
koyması halinde, 
tarihi eserler ser
gisiyle müzeyi 
hizmete sokacakları 
sözünü tekrarladı.
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Belediyecilik Fuarı 2012 de Bursa’da
Bursa’yi turizm kenti 
haline getirmek 
amacıyla kongre ve 
fuar alanındaki her 
türlü organizasyona 
kapılarını açan 
Büyükşehir 
Belediyesi, Marmara 
Belediyeler Birliği ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin katkılarıy
la TUYAP tarafından 
bugüne kadar İstan
bul’da düzenlenen 
belediyecilik fuarına 
önümüzdeki yıl ev 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gönül 
Dostları Sofrası 
Sosyal Tesisleri’nde 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan 
Ersözlü ve Marmara 
Belediyeler Birliği 
iştiraklerinden 
Marmara Belde 
Yapım Genel 
Müdürü İsmail 
Yaşar’ı ağırladı. 
Bursa’nın fuarcılık 
alanında İstanbul’un 
ardından ikinci sıra
da yer aldığını 
belirten Ersözlü,

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
hizmetleri sayesinde 
kongre ve fuarcılık 
alanında kentte 
önemli gelişmelerin 
yaşandığını vurgu
ladı. TÜYAP olarak 
bugüne kadar İstan
bul’da düzenledikleri 
Belediyecilik 
Fuarı’nı 2012’den 
itibaren Bursa’ya 
almak istediklerini 
dile getiren Ersözlü, 
“Türkiye’deki tüm 
belediye başkanları 
ve ilgili birim amir
leri Bursa’da 
toplanacak.
Düzenlenen panel ve 
eğitim çalışmalarının 
ardından Bursa’daki 
belediyecilik 
faaliyetlerini 
gezdirme imkanımız 
olacak. Bu sayede 
tüm katılımcılar 
Bursa’yı daha iyi 
tanıma imkanı bula
cak” dedi.
Hedefimiz fuar ve 
kongre turizmi 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin de 
başkanı olan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe ise Bursa’nın 
gelecek vizyonunun 
fuar ve kongreler 
başta olmak üzere 
turizm sektörü 
olduğunu hatırlattı. 
Fuar alanı yakına 
yapılan oteller 
sayesinde konakla
ma sorununun da 
ortadan kaldırıldığını 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Marmara 
Belediyeler Birliği ve 
Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin işbirliğiyle 
düzenlenen bu fuarı 
Bursa’ya taşımak 
kentimiz açısından 
çok verimli olur. Biz 
Bursa’yı tüm değer
leriyle pazarlamak 
için çaba harcıyoruz. 
Fuar alanının hemen 
yanına yapacağımız 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi de bu 
amaçla yaptığımız 
önemli bir çalışma. 
Fuar için gelen bin
lerce ziyaretçi bu 
merkezi görme fır
satı da bulacak. Bu 
fuarın Bursa’da 
gerçekleşmesi bizler 
için de önemli bir 
gelişme” diye 
konuştu.

Marmara Belediyeler 
Birliği (MBB) iştirak
lerinden Marmara 
Belde Yapım Genel 
Müdürü İsmail Yaşar 
da MBB’nin Güney- 
Doğu Avrupa Yerel 
Yönetim Birlikleri 
Ağı (NALAS), Arap 
Kentleri Örgütü 
(ATO), Kıbrıs Türk 
Belediyeler Birliği 
(KTBB), Avrupa 
Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi, 
Dünya Birleşik 
Kentler ve 
Yerel Yönetimler 
Teşkilatı, Türk 
Dünyası Belediyeler 
Birliği, İslam 
Başkentleri ve 
Şehirleri Teşkilatı ile 
Asya Belediye 
Başkanları Forumu 
ile işbirliği içinde 
olduğunu belirterek, 
Bursa’da yapılacak 
fuarı bu teşkilatlara 
üye belediyelerin 
başkanlarının davet 
edileceğini söyledi. 
Yaşar, bu sayede 
Bursa’nın ulus
lararası alanda da 
tanıtımına önemli bir 
katkı yapılacağını 
vurguladı.

Mail MM öfnekalıyor

Kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşları
na yönelik ziyaret 
lerde bulunmak 
üzere Türkiye’ye 
gelen Sudan Vatan 
Kongre Partisi’ne 
üye bir grup Sudan 
lı genç, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Başkan veki 
li Atilla Ödünç ile 
bir araya geldi. 
Heykel’deki tarihi 
belediye binasında 
gerçekleşen ziya 
rette, Türkiye’nin 
siyasal, bürokratik 
ve sivil toplum 
yapılanma sında 
derin bir biri kime 
sahip oldu ğunu 
dile getiren Sudan 
Yetiştirme Ulusal 
Merkezi Başkanı 
Ahmed Abualgasim 
Elshic kudan, Tür 
kiye’nin birikimlerin 
den yararlanmanın, 

kalkınma hamlesin
deki ülkelerine ışık 
tutacağını vurgu
ladı. Türkiye ile 
Sudan arasında 
köklü tarihi, manevi 
ve sosyal bağlar 
bulunduğuna işaret 
eden Elshickudan, 
“Türkiye, yıldızı 
parlayan bir ülke. 
Dünyanın sayılı 
ekonomileri arasın
da yer alan Türki 
ye’nin ekonomik, 
sosyal, şehircilik ve 
siyasal birikimle 
rinden yararlan
mak, ülke miz adına 
büyük bir kazanım. 
Ziyareti mizde, 
Bursa Büyükşehir 
Bele diyesi’nin 
başarılı çalışmala 
rım gerçekleştirir 
ken izlediği strateji 
ve uygulamalara 
ilişkin edineceğimiz 
bilgiler sunacağız*” 
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'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)

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 
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

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE' 

214 M2 5 KAT
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 531 285 13 85i

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi: 

ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dünya Özürlüler 
Günü için Özdilekte 

sergi açtılar

3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü 
nedeniyle, Özür
lüler Okulu’nda 
eğitim gören 
çocuklar, 
Özdilek’te 
sergi açtı.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları

Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
derneğin 10 yıldır 
engellilere olan 
hizmetlerinin 
devam ettiğini, 
öğrencilerin Özür
lüler Günü 

nedeniyle yıl içinde 
yapılan faaliyetlerin 
sergilendiğini 
söyledi.
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi 
girişinde dün 
açılan sergi, 
üç gün izlenimde 
kalacak. 

basketçiler, güçlü 
rakipleri karşısında 
galibiyetlerini 
sürdürüyor.
Küçük Erkek Bursa 
Basketbol Ligi C 
grubu birinci sıra
da 5 maçta 5 
galibiyet alan 
Gücümsporlu bas
ketçiler, geçtiğimiz 
günlerde oynadık
ları Nilüfer Eğitim 
Kurumları’nı 80-38 
gibi farklı bir skor
la, İnegöl Belediye 
Spor’u 57-47 gibi 
bir skorla yenmeyi 
başardı.
Gücümsporlu bas- 

lerini devam 
ettirmek için 
çalıştıklarını 
söylediler.
Gücümspor Kulüp 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
basketçilerin tüm 
hızıyla antrenman
larını sürdürdük
lerini, çıktıkları her 
karşılaşmada gali
biyet aldıklarını 
söyledi.
Büyükbaşaran, 
ayrıca 2009 yılında 
kurulan 
Gücümspor’un 3 

minik sporcuyu 
basketbol ve 
voleybol 
branşlarında 
eğitime alarak 
ilçemizi sportif 
anlamda Bursa’da 
temsil ettiklerini 
söyledi.
Büyükbaşaran, 
kulüp bünyesinde 
ayrıca bale, keman, 
gitar kurslarının 
devam ettiğini 
belirterek, karşılaş
malarda destekleri
ni esirgemeyen 
Aktif Medikal ve 
Batı Oto Fren’e 
teşekkür etti.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER 
SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

İ5üklalCad.Bofa5oKAkbankAralığı  
5tûdyo teli] yanı Ho:3/BQEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 83
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l tel btflı illi »ılı ftisiWw
Bursa İl Genel 
Meclisi'nin Kasım 
ayı bütçe olağan 
toplantıları tamam
landı. 2012 yılı 
Bursa İl Özel İdare 
bütçesi 107 milyon 
TL olarak kabul 
edildi.
İl Genel Meclisi 
Nedim Akdemir 
başkanlığında 
Kasım ayı bütçe 
görüşmelerinin son 
gününde İl Özel 
İdaresi bütçesini 
107 TL olarak karara 
bağladı. Oylamada, 
AK Parti grubu 
kabul oyu kullanır 
ken, CHP ve MHP 
grubu ise red oyu 
kullandı. Bütçe, oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
Komisyonların top 
lanmadığını belirten 
CHP ve MHP grup 
başkanlarına II 
Genel Meclis Baş 
kanı Nedim 
Akdemir, "Meclis 
imzalarının atılması 
komisyonların top
landığı anlamına 
gelir. Ben herkesi 
tek tek kontrol ede
mem toplandı mı 
toplanmadı mı?

IniııMıilıllılIlllıııMıiiaı
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
kentte 2008 
yılından bu yana 
yürütülen jeotermal 
araştırmalar için 10 
milyon lira harcadık
larını belirterek, 
"Bu yatırımın bir yıl 
içinde geri dönecek. 
Dağyenice'de 200 
milyon dolarlık bir 
geri dönüş bekli 
yoruz" dedi. 
Bursa'da İl Özel 
İdaresi'nin kurduğu 
Jeotermal A.Ş. 
tarafından yürütülen 
sıcak su çalış
malarının son duru
mu hakkında Vali 
Şahabettin Harput, 
Sümbüllü Bahçe 
Konağı'nda 
düzenlediği basın 
toplantısıyla 
değerlendirmelerde

diye. 2012 bütçemiz 
107 milyon TL'dir. 
Bütçemizin 61 bin 
325 TL'lik kısmını 
yatırıma ayırmış 
durumdayız. Bu da 
bütçenin yüzde 
60'nın yatırıma 
ayrıldığını gösteriy
or ve bu da sevin
dirici bir durum" 
dedi.
CHP Grup Başkan 
Vekili Sebahattin 
Sesli, "Bu bütçe 
'siyaseten ben 
üstünüm' mantığı ile 
hazırlanmış bir 
bütçedir. Şeffaflık 
anlayışı katılımcılık
tan ve yatırım 
bütçesinden uzaktır. 
Biz bu bütçenin 
günü kurtarma 
adına yönelik bir 
bütçe olduğunu 
düşünüyoruz. Bur 
sa'ya yakışmayan

bulundu. Bursa'nın 
kaplıca kültürünü 
bugüne kadar 
koruduğunu kayde
den Vali Harput, 
mevcut doğal jeoter
mal kaynakların 
saniyede 22 litre 
debi ile aktığını 
ifade etti. Bunun, 
Bursa'nın Termal 
şehir olması için 
yeterli bir rakam 
olmadığına dikkat 
çeken Harput, 

bir bütçedir açıkla
masında bulundu. 
Bundan sonra 
katılımcı şeffaf ve 
verimli bütçeler 
yapılmasını temenni 
eden MHP Grup 
Başkan Vekili Bekir 
Turunç, "İyi bir 
bütçenin katılımcılık 
şeffaflık ve yerinde- 
lik ilkelerine uygun 
olması gerekir. Büt 
çenin gerçekleşme 
imkanı olmadığını 
görüyoruz. Bütçede 
hiçbir ilave gelir 
getirici unsura 
rastlanmıyor. MHP 
grubu olarak büt 
çeye 'hayır' diyoruz" 
şeklinde konuştu. 
MHP ve CHP Grup 
Başkan vekillerinin 
yapmış oldukları 
iddialara cevap 
veren AK Parti Grup 
Başkan Vekili Ahmet

2008 yılından bu 
yana Jeotermal 
A.Ş. tarafından 
yürütülen çalış
malarda önemli 
sonuçlar elde 
ettiklerini belirtti. 
Çalışmalar sonu
cunda 6 üretim 
kuyusundan pom
palama yoluyla 
saniyede 300 litre 
debiye ulaştıklarını 
vurgulayan Harput, 
bu suyu kaplıca, 
hamam, otel, 
rehabilitasyon 
merkezleri, 
Dağyenice Termal 
Turizm Tatil Köyü, 
5 bin konutun ısın
ması ve enerji için 
kullanacaklarını 
anlattı. Kaynak 
su sıcaklığının 
enerji üretimi için 
yeterli olmamasına 

Er, "Bizim ayırdığı 
mız bütçeyi bürokrat 
larımız en iyi şekilde 
değerlendiriyor. 
2012 bütçesinin 
tamamı 102 milyon 
TL olarak belirle 
miştik. 107 milyon 
TL olarak karar 
kılındı. Bütçemizden 
23 milyon 250 bin 
TL eğitime ayrılmış 
tır. Dağyenice 
Projesi konusunda 2 
milyon TL'lik yatırı 
mm boşa gitmediği
ni pazartesi günü 
açıklayacağım. 
Yedek ödenek 3 
milyon TL olması 
yüksek değil. Az 
bile. Çünkü Bur 
sa'nın geleceği için 
en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Bedelsiz 
olarak verilen arsa 
lar kime verildiğine 
bakın kamu hizmeti 
için veriyoruz. Anla 
yacağınız sağ cebi 
mizden aldık, sol 
cebimize koyduk" 
ifadelerini kullandı. 
Tartışmaların ardın
dan 107 milyon TL 
olarak öngörülen 
2012 Mali yılı bütçe 
tasarısı oy çokluğu 
ile kabul edildi.

rağmen iki 
firmanın talepte 
bulunduğunu 
söyleyen Vali 
Harput, 
"Dağyenice'de 
40 ile 50 derece 
sıcaklıkta saniyede 
50 litre debiye 
sahip su 
kullanımı planlı 
yoruz. Mevcut 
kaynaklardaki su 
kesintilerine karşı 
yeni kaynakların 
devreye girmesini 
sağlayacağız. 
Bursa'da 6 bin 
yatak kapasitesine 
sıcak su hizmeti 
vereceğiz.
Haziran ayında 
hat çalışmalarına 
başladık. Kükürtlü 
Kaynarca hattı 
bitirildi" 
dedi.

fiyse Ziver Karatas 
İlköğretim Okulunda 

ueliler tiyatroda buluştu

lik çalışmalara 
devam ediyor. 
Dün Ayşe-Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu’nda gerçek
leştirildi. Okul 
idaresince plan
lanan etkinliklerden 
biri olan ve Ankara
Yeni Umut 
Tiyatrosu tarafın 
dan sahnelenen 
tiyatro gösterimi 
velilere ücretsiz 
olarak sunuldu.
Milli değerlerin 
önemi, okuma yaz
manın önemi, inter
netin yanlış kul
lanımı, arkadaş 

Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur.
FERİT ÇOBANYOLCU

19160791734

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

HASAN AKBAŞ

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

ana-baba ve 
öğretmene saygı 
konularını içeren ve 
“Cehalet” adlı 
oyunu izleyen 
velilerin oyun 
esnasında zaman 
zaman eğlendikleri, 
zaman zaman da 
duygulandıkları 
gözlendi.
Geçtiğimiz gün
lerde Bursa Tayya 
re Kültür Merke 
zi’nde tiyatroya 
giden okul öğrenci 
leri dün de kendi 
okullarında “Ceha 
let” oyununu izle 
me fırsatı buldular
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Hinci el otomolıil piyasası durdu
13 Ekim'de 1600 cc 
üzeri otomobillere 
yapılan ÖTV artışı, 
ikinci el araçlarda 
da fiyatların yük
selmesine yol açın
ca, piyasada dur
gunluk başladı. 
Yurt genelinde oto 
galericiler ÖTV 
artışlarının 2. el 
otolara yansıması, 
sıfır kilometre 
araçlarda yılbaşı 
öncesi kota doldur
mak için düzenle
nen kampanyalar 
nedeniyle iş 
hacminin 
düşmesinden 
yakınıyorlar.Bu dur
gunluğun üzerine 
yaklaşan yılbaşı 
nedeniyle kotalarını 
doldurmak için bazı 
acentelerin çeşitli 
kampanyalarla 
fiyatlarını 
indirmeleri, vadeleri 
uzatmaları oto 
galericilerin satış 
sıkıntısını artırdı.

Memır zaalı maaş 15 Otan» matai
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, zamlı 
memur maaşlarının 
15 Ocak'a kadar 
yetişeceğini 
söyledi.
Yaklaşık 2,5 
milyon memurun 
önümüzdeki yıl 
alacağı zam tutarı 
netliğe kavuşmadı. 
Her yıl toplu 
görüşme ile Ağus 
tos ayında belir
lenen zam oranı, 
bu sene toplu

İzmir Otokent 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz 
Akın, motorlu taşıt
larda Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) 
artışının ikinci el 
otomobil piyasasını 
olumsuz etkilediği
ni, piyasadaki 
satışlarda geçen 
yıla oranla yüzde 
20 oranında düşüş 
yaşandığını belirtti. 
Akın, son ÖTV 
artışından sonra 
sıfır otomobil fiyat
larının yükseldiğini, 
vatandaşların da 
kendi araçlarının 
değerini sıfır fiya 

sözleşmeye 
geçil diği için 
tespit edilemedi. 
Sendikalar, toplu 
sözleşmenin bir an 
önce yapılarak 
zamlı maaşın 
belirlenmesini 
istiyordu. Ancak 
henüz toplu 
sözleşme yasası 
çıkmadı. İlgili 
yasa, 
Başbakanlıkla 
bekliyor.
Memurların 15 
Ocak'ta zamlı maaş 

tıyla karşılaştırarak 
revize ettiğini, bu 
nedenle de ikinci el 
otomobillerde fiyat 
artışı olduğunu 
kaydetti.
Satışlarda, artan 
fiyatlar dolayısıyla 
durgunluk 
yaşandığını ifade 
eden Akın, "Sene 
sonları otomobil 
piyasasının 
hareketli olduğu bir 
dönemdir. Ancak 
bu yıl o hareketlilik 
yok. Geçen yıl ile 
bu yıl kıyaslandığın 
da, satışlarda 
geçen yıla göre 
yüzde 20 oranında 

alabilmesi için 
toplu sözleşme 
yasasının öncelikli 
olarak Meclis'e 
sevk edilmesi, 
ardından TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmesi daha 
sonra ise Genel 
Kurul'a gelerek 
yasalaşması 
gerekiyor. 
Daha sonra da 
çıkacak kanun 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah 

düşüş var. Geçen 
yıl ikinci el otomo
bil altın çağını 
yaşamıştı. Bu yıl 
aynı şeyi söyleye
meyiz. Durgun bir 
piyasa var. Bunun 
kaynağı elbette 
ÖTV'deki artış" diye 
konuştu.
"Durgunluk dönem
sel" Adana Oto 
Alım Satım 
Komisyoncuları 
Esnaf Odası 
Başkanı Mehmed 
Güveloğlu da, yıl
başı nedeniyle ikin
ci el otomobil 
piyasasında ger
ileme yaşandığını, 
ancak, bunun 
dönemsel 
olduğunu vurguladı 
Güveloğlu, yılbaşı 
öncesi sıfır araçlar
da satışların art
tığını, çeşitli kam
panyaların vatan
daşı yeni otomobil 
almaya yön
lendirdiğini belirtti.

Gül'ün onayına 
sunulacak.
Gül'ün onayının 
ardından sendikalar 
ile hükümet toplu 
sözleşme masasına 
oturarak zam 
oranını belirlemeye 
çalışacak. Anlaşma 
sağlanması halinde 
uzlaşılan oran, 
memur maaşlarına 
yansıyacak.
Uzlaşma olmaması 
halinde Hakem 
Heyeti devreye 
girecek

Vatandaşa yarı 
çeyrek' uyarısı!
Ağırlığı çeyrek 
altının yarısından 
az olan "yarım 
çeyrek"in üzerine, 
yanlış anlaşıl
malara meydan 
verilmemesi için 
gramla ilgili bil
ginin verilmesi ve 
ürünün isminin 
değiştirilmesi 
gerektiği bildirildi 
İstanbul 
Kuyumcular 
Odası Yönetim 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklama
da, "yarım çeyrek" 
ya da "yarı çeyrek" 
adlarıyla piyasaya 
sürülen, ancak 
ağırlığı çeyrek 
altının yarısından 
az olan altın 
ürününün üzerine, 
yanlış anlaşıl
malara meydan 
verilmemesi için 
gramla ilgili bil
ginin verilmesi ve 
ürünün isminin 
değiştirilmesi 
gerektiği bildirildi. 
Açıklamada, son 
günlerde İstanbul 
Altın Rafinerisi 
tarafından "İAR" 
logolu "yarı 
çeyrek" ya da 
"yarım çeyrek" 
ismiyle 22 ayar 
altının piyasada 
satışa sunulma 
sıyla ilgili haberler 
üzerine kamuoyu
na açıklama yapıl

NÖBETÇİ ECZANE
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ÇAĞLAR ECZANESİ

ması zorunluluğu 
duyulduğu 
belirtildi. Cumhu 
riyet altınları ve 
sarrafiye ürünlerini 
üretme görev ve 
yetkisinin 
Darphane ve Dam 
ga Matbaası Genel 
Müdürlüğü'ne ver
ildiği ve ziynet 
altınlarının cinsi, 
evsafı ve eşkalinin 
yasal düzenlemel
erle belirlendiği 
hatırlatılan açıkla
mada, çeyrek altın 
olarak bilinen 
altının ağırlığının 
1,75 gram olduğu
na işaret edildi. 
Çeyrek altının 
yarısının 0,875 
gram olması 
gerektiği, ancak, 
yaptıkları kont 
rollerde İstanbul 
Altın Rafinerisi 
tarafından "yarı 
çeyrek" adıyla 
piyasaya sunulan 
altının 0,63 gram 
geldiğinin tespit 
edildiğinin altı 
çizilen açıklamada, 
su aörüslere ver 
yerildi: "Eğer 
İstanbul Altın 
Rafinerisi 
ürününde 'yarı 
çeyrek' ifadesini 
kullanmaya devam 
edecekse ürünün 
ağırlığını da 0,875 
grama çıkarması 
gerekiyor.”

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

SUüaiaiÜ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4130 
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 
ALACAKARANLIK 

ŞAFAK 
VAKTİ:11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:0(1 

KORKU EVİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15...
Rezervasyon 

(Tel! 513 55 21)



2 Aralık 2011 Cuma Sayfa 10

AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDötfBTflBnĞi ram
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)

nHnvEMEK+KnRisiKsnınra
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TBBflOl+ 
LİMİTLE YER1I niKOL
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)

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMIna 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI «O TL

P B 0 G B A M
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

0 224 512 32 00
0 224 512 31 00

S»

fcl

GOLDSTAR RESTAURANT
___ Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

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

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

r Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK

Hamldiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No24
Altıparmak Cad.2.0tel Sok.İ.Uluca 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 iş Mrk. Kat:3-4
: Cumhuriyet Meydanı No.6 (Belediye Karşısı)
: Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59
: Hafit Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6
: İzmir1 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) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 
KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMAL PAŞA

329 30 30
225 5570 
5132440
249 49 71 
2474731 
7121246
676 45 40 
373 20 73 
612 0912 
5441155
45311 33 
572 3307 
773 3888 
368 6510

SINAV
ve 100 terce Öğrenciye

EĞİTİM BURSU

YENİŞEHİR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
IwaTZi n WJIII glnTîıRTafîR www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Akraba 
kavgasında 

kan aktı
Bursa'nın İznik ilçesinde, akra 
balar arasında çıkan kavgada 
kan aktı. Haberi sayfa 3

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, İş Kur ve Gemlik Teknik Lise ile Endüstri Meslek Lisesi İşsizliğe çözüm içeren meslek kursları açıyor

UMEM projesine issizler aranıyor
Türkiye İş Kurumu Gemlik Şubesi, Gemlik Ticaret 

ve Sanayi Odası, Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, 
Gemlik Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi de 
UMEM Projesi kapsamına alındı. Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Iş-Kur Gemlik Şube 
Başkanı Lütfü Güleç, Endüstri Meslek Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ve Soner Şaşmaz Ticaret ve Sanayi OdasTn 
da ortak basın toplantısı düzenleyerek projeyi tanıttılar. 
Toplantıda, Gemlik’te meslek edinirken, para kazanmak 
isteyen işsizlerin açılacak kurslara kayıt olmaları isten
di. Kursların 3 ay teorik, 3 ay da pratik olarak verileceği, 
bu süre içinde işverenin istediği nitelikte eleman 
yetiştirileceği belirtildi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış H]|iiıciıiısmıılaııT8lllll!iiıi8iiııli
Dikkat! Gemlik bir tehlike 

altına daha giriyor
Dünkü yerel gazetelerin manşetindeki 

haberi biz veremedik.
Belediyede yapılan basın toplantısına 

Gemlik dışında olmam nedeniyle katıla
madım.

Bize haber de geç ulaştırılınca haberi 
atlamış olduk.
Ancak haber çok ciddi bir konuya 

değiniyor.
İlçemizde bulunan Gemlik Gübre 

Fabrikası yetkilileri fabrika sahasında bir 
liman inşaatı yapıyorlar.

Bu inşaatın tamamlanması ve ruhsat 
alabilmeleri için ÇET raporu gerekli.

ÇET raporu alınması için Gemlik’te bir 
toplantı yapılması gerekiyor. Dev. 4’de

Zeytin üreticilerinin hava koşulları nedeniyle, ürün 
kaybına uğraması konusunu Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’a ileten Marmarabirlik yöneticileri, Anka 
ra’ya çağrıldı. Birlik yöneticileri, 7 Aralık 2011 günü 
Ankara’ya giderek, Tarım Orman ve Köyişleri Komis 
yon Başkanı İbrahim Yiğit’e bilgi sunacaklar.
Marmarabirlik’in, 
bölge zeytin 
üreticisinin 
sorunlarıyla ilgili 
olarak Devlet 
Bakanı ve Başba 
kan Yardımcısı 
Bülent Arınç ile 
görüşmesinin ardın

İstanbul Milletvekili 
İbrahim Yiğit, 
detaylı bilgi almak 
üzere, Marmarabir 
lik Başkanı

Hidamet Asa ve 
yönetim kurulu 
üyelerini Ankara’ya 
davet etti.
Haberi sayfa 2’de

dan, TBMM Tarım 
Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 
harekete geçti. 
Komisyon Başkanı

Tarihi 
binalar 
restore 
edilecek
Umurbey Mahalle 
si’nde incelemeler 
de bulunan Beledi 
ye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, tehli 
ke arz eden 2 tarihi 
binanın restore 
edileceğini söyledi. 
Yılmaz, Umurbey 
deki ev sahipleri 
ve varislerinin 
yıkım için beledi 
yeye başvurduğu 
nu da ifade ederek, 
en kısa sürede 
çalışma başlata
caklarını belirtti. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milli ■İlil M M
Yeniden doğmak...

Bir aydınlanma bilgesi daha ardında 
“düşüncelerini” bırakarak aramızdan ayrıldı. 
Server Tanilli; Doğumundan ölümüne dek inançlı 
bir cumhuriyet savunucusuydu.

Yılmadı...
Yorulmadı...
Bilimden sapmadı.
Hep üretti...
Hep toplumunu aydınlattı.
Başımız sağ olsun.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan...
Ameliyat oldu.
Nedense iki gün süreyle toplumundan gizlendi.
Dahası tedavi edildiği hastanenin iki katında 

sivil sinek dahi uçurtulmadı.
Vardır bir hikmeti...
Umarız ve dileriz ki ameliyata neden olan 

hastalığının yaşamsal bir tehlikesi yoktur.
Acil şifa diliyoruz.
Gelelim ülkemizin içinde bulunduğu duruma...
Gündem çok karışık ve yoğun...
Ama arınmaz değil.
Toplumsal yapının niteliğini yükseltmeyi düşü

nen kararlı bir irade kirli ve katkılı yapıyı rafine 
edebilir.

Eğitimden başlar.
Ekonomide ki savruklukları ayıklamakla devam 

eder.
Borçları konsolide eder.
Yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ras yönel bir 

biçimde ele alır.
Devletle -özel sektörü sağlıklı ve genel çıkarları 

gözeten bir masada buluşturur.
Dış ilişkilerde “yurtta sulh, cihanda suı'h" ıTkesı- 

ni yeniden anımsar...
En önemlisi de ulusun geniş perspektifte 

fotoğrafını çeker.
Sorunları ortaya koyar.
Toplumun tüm katmanlarıyla ortak çözümler 

arar.
Türk insanının geride başardıklarına projeksi 

yon yapar.
insan dehası ve azmiyle başarılan bağımsızlığın 

ilanı ile de taçlandırılan Kurtuluş Savaşı çok 
somut bir örnek.

Cumhuriyetin ilanı öncesinde, evresinde ve 
sonrasında yaşananlar akıl ve zekâyla dolu.

Toplumu ümmetten ulusa geçiren aydınlanma 
devrimler! önemli bir ışık...

Devletin desteğinde harekete geçirilen ve Türk 
emekçisinin alın teriyle şaha kalkan ekonomik 
gelişme bir kalkınma madalyası...

Dün gerçekleşenleri bugünün yüksek teknolo
jisiyle buluşturmak yeniden doğuma zemin hazır
lar.

Ama önce önyargılardan temizlenmek şart...
Basit, gündelik, bağnaz çıkarlardan uzaklaşmak 

gereklilik...
İyi biçimlenmiş ve ulus sevgisiyle donatılmış 

kararlılık göstermek sorumluluk.
Önce...
Ulusal bilinç yeniden biçimlenecek.
Üretim yetenekleri keşfedilerek yaşama 

kazandırılacak.
Tüm bunlar yapılırken toplumsal dayanışma ve 

ulusal kalkınma vurgulanacak.
Siyaset; medya, iş dünyası, bilim yuvaları ortak 

bir ülkü etrafında buluşacak.
Birlik ve beraberlik istenci hamasi söylemler

den gerçek eylemlere dönüştürülecek.
Çok mu zor? Asla. Önemli olan;
Ortak çıkarları benimsemek...
Toplumsal değerleri önemsemek...
Uluşal dinamikleri ciddiye almak...
Çünkü bu ülke insanı...
Kurtuluş Savaşı’m kazandı.
Bağımsızlığı birlikte elde etti.
Aydınlanma devrimlerini ortak istençle gerçek

leştirdi. Sözün özü olmazı başardı.
Yine gerçekleştirir.
Yeter ki önderlerine inansın.

Zeytin üreticilerinin hava koşulları nedeniyle, ürün kaybına uğra
ması konusunu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a ileten 
Marmarabirlik yöneticileri, Ankara’ya çağrıldı. Birlik yöneticileri, 
7 Aralık 2011 günü Ankara’ya giderek, Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyon Başkanı İbrahim Yiğit’e bilgi sunacaklar.
Marmarabirlik’in, 
bölge zeytin üreti
cisinin sorunlarıyla 
ilgili olarak Devlet 
Bakanı >ve Başbakan 
Yardımcısı 
Bülent Arınç ile 
görüşmesinin ardın
dan, TBMM Tarım 
Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 
harekete geçti. 
Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
İbrahim Yiğit, detaylı 
bilgi almak üzere, 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim 
kurulu üyelerini 
Ankara’ya davet etti. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, bölgedeki ; 
tahmini zeytin 
rekoltesinin 181 bin 
ton olmasına karşın 
ürünün kararmadan

MI Mı restore edilecek
Umurbey 
Mahallesi’nde bir 
dizi incelemelerde 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, tehlike arz 
eden 2 tarihi binanın 
restore edileceğini 
söyledi.
İl Genel Meclisi 
üyesi Ömer Arslan 
ve Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış ile 
birlikte Eyüp Koçak 
ve varislerinin yanı 
sıra Hafize Soyer ve 
varislerine ait 
2 harap binayı ve 
çevresini gezen 
Refik Yılmaz, 
Gemlik ve çevresin
deki tüm tehlike 
yaratan tarihi 
binaların tespitinin 
yapıldığını kaydetti. 
Binaların öncelikli 
olarak röleve 

dalında buruşması 
üzerine, üreticinin 
mağduriyetini anla
tan bir raporu 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’a sunmuştu. 
Geçen hafta 
Bursa’da gerçek
leşen görüşme 
sırasında Arınç, 
kendisine sunulan 
zeytin dalı örneğini 
görünce üzün
tüsünü belirtmiş, 
mağduriyetin 
giderilmesi için ne 
gerekiyorsa 
yapacaklarını 
söylemişti.
Bu görüşmenin 
ardından, TBMM 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyo 
nu Başkanı, İstanbul 
Milletvekili İbrahim 
Yiğit, Marmarabirlik 

projelerinin yaptırıla
cağını açıklayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
desteğini alarak, 
röleve projelerinin 
tamamlanma aşa
masının ardından 
tarihi evlerin yıkılıp 
aslına uygun 
yeniden yapılacağını 
veya restorasyon 
çalışmalarının 
başlatılacağını 
anlattı. Yılmaz, 
Umurbey’deki ev 
sahipleri ve varis
lerinin yıkım için 
belediyeye başvur
duğunu da ifade 
ederek, en kısa 
sürede çalışma 
başlatacaklarını 
sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’yı Ankara’ya 
davet etti.
Asa, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
7 Aralık 2011 
Çarşamba günü 
TBMM’ye giderek, 
zeytinle ilgili son 
durumu anlatacak. 
Bu arada bu yıl 55 
bin 500 ton sofralık 
zeytin almayı plan
layan Marmarabirlik, 
2011-12 kampanya 
döneminde şimdiye 
kadar 11 bin ton 
ürün aldı.

RAPORDAN 
BAŞLIKLAR 
Marmarabirlik 
tarafından Bülent 
Arınç’a sunulan 
raporun başlıkları 
şöyleydi:
-Zeytin ve zeytinyağı 

sektörünün ciddi 
sorunları var. 
Sektöre teşvik 
verilmesi uygun 
olacak.
-Destek priminin 
sadece zeytinyağına 
değil, sofralık zey
tine de verilmesi 
halinde kayıt dişilik 
azalacak.
-Birliğimize teslim 
edilecek yağlık 
zeytinlere kilogram 
başına destek 
verilmesi 
üreticimizin mağ
duriyetine bir 
nebze de olsa 
çözüm olacak.
-TBMM’de önceki 
dönemde kurulan 
araştırma korniş 
yonu raporunun 
hayata geçirilmesi, 
sektörümüzü 
önemli ölçüde rahat
latacaktır.

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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flkraiıa kavgasında kan aktı YazıYORUM
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, akrabalar 
arasında çıkan 
kavgada kan aktı. 
İznik'e bağlı 
Çakırca köyünde 
dün gece saat 
01.00 sıraları mey
dana gelen olayda,

Takla atan otomolıilde can pazarı
Bursa'da başka 
aracın Sıkıştırması 
sonucu bariyerlere 
çarparak ters dönen 
araç korkuya 
neden oldu.
Aracın LPG’li olması 
nedeniyle kaza 
sonrası muhtemel 
bir patlamaya karşı 
olay yerine itfaiye 
ekipleri çağrıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'da 
Sırameşeler 
Mahallesi'nde başka

Villa hırsızları vakayı ele verdi
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, villalardan 
çeşitli eşyaların yanı 
sıra yaklaşık 150 bin 
liralık para ve ziynet 
eşyası çaldığı iddia 
edilen 5 kişi, jandar
ma ekiplerince 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bademli 
Mahallesi, Göynüklü 
ve Yörükali 
köyündeki villalara,

l ilde M sigara operasyonu
Bursa polisinin, 7 
ilde eş zamanlı 
düzenlediği 
operasyonda, 174 
bin 910 paket kaçak 
sigara ele geçirildi, 
26 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
Mali Büro Amirliği 
ekipleri, İran ve 
Irak'tan katırlarla 
Türkiye'ye sokulan 
kaçak sigaraların 

çiftçilik yaparak 
geçimini sağlayan 
E.Ç. (27), halasının 
torunu olan M.E. 
(25) ile köy mey
danında tartıştı. 
Münakaşa kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. Tabanca

bir araç tarafından 
sıkıştırılan 16 J 5042 
plakalı otomobil, 
bariyerlere çarparak 
ters döndü. Kazada 
yaralanan sürücü 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan 

sakinleri evdeyken 
girip üst veya alt 
katlarda hırsızlık 
yaptıkları iddia 
edilen B.T. (26), Z.K. 
(19), B.S. (20), I.K.

Bursa'ya 
getirilerek 
piyasaya sürüleceği 
ihbarını aldı.
8 ay süren teknik 
takibin ardından 
ekipler, Bursa'nın 
yanı sıra Rize, Van, 
İğdır, Gaziantep, 
Şanlıurfa ve 
Eskişehir'de çok 
sayıda adrese eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. 
Liderliğini Tahir 
D'nin yaptığı çete 
üyelöri, Doğu 
Anadolu 

ile M.E'yi karnından 
tel el ateş ederek 
vuran E.Ç. firar etti. 
Zanlı E.Ç. jandarma 
tarafından kısa 
sürede yakalandı. 
Durumu ağır olan 
M.E. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 

çıkarıldı. Aracın 
LGP'li olması 
nedeniyle olay ye 
rine ambulans ile 
birlikte itfaiye ekip
leri de çağrıldı. 
Patlama riskine 
aldırmayan meraklı

(20) ve M.K. (16), 
güvenlik kamerası 
görüntüleri ve 
mağdurlar tarafın
dan verilen 
eşkaller üzerine

Bölgesi'nden 
getirdikleri sigaraları 
piyasaya sürmeye 
çalışırken yakalandı. 
Zanlılar arasında, 
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde bir ilköğre
tim okulunda öğret
menlik yapan 
Ö.F.Ç'nin 
(26) de bulunduğu 
öğrenildi.
Ev ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda 
buzdolabı, kanepe 
ve mobilyalar arası
na gizlenmiş toplam 

Fakültesi'ne 
sevk edildi. 

Şahısların 
arasında yıllardır 
husumet olduğu 
öğrenilirken, 
olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

vatandaşlar, aracın 
etrafında olay 
sonrasını izledi. 
Ambulansla hasta 
neye kaldırılan 
sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
kaza sonrası patla
ma riski ortadan 
kalkan araç, trafiğin 
açılması için vatan
daşlar tarafından yol 
kenarına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

yakalandı. 
Gemlik-Mudanya 
yolunda uygulama 
yapan Mudanya jan
darması, kasım 
ayından bu yana 
birçok eve giren 5 
zanlıyı ilçeye 
gelirken kiraladıkları 
aracın içinde 
kıskıvrak yakaladı. 
İfadeleri alınan 
zanlılar 
adliyeye sevk edildi

174 bin 910 paket 
sigara, 6 bin 
214 cinsel gücü 
artırıcı kaçak 
ilaç ve 31 cep tele
fonu ele geçirildi. 
Zanlılar, Emniyetteki 
sorgularının ardın
dan "Suç işlemek 
amacıyla örgüt kur
mak, kurulan örgüte 
üye olmak, 
Kaçakçılık Kanunu, 
Vergi Usûl Kanunu 
ve* 4733 Sayılı 
Kanun'a muhalefet" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Gazete okuyan az!...
Türkiye’de ihtiyaç maddeleri sıralamasın

da kitap 235. sırada geliyor.
(Bu bilgileri inter-net’ten öğreniyorum.) 
Gördünüz mü dostlar!..
Okumaya, ne kadar meraklıyız.
Yine bu araştırmaya göre; okuma 

konusunda, çoğu Afrika ülkesinin de 
gerisindeyiz.

Japonya’da toplumun yüzde 14’ü, 
AB D’de yüzde 12’si, İngiltere ve Fransa ’da 
yüzde 21 ’i düzenli kitap okuyor.

Dünyada çocuklarına özel günlerde kitap 
hediye edilmesi sıralamasında Türkiye 180 
ülke içinde 140. sırada.

Yani en arkada.
Türkiye’deki kahvehane ve kütüphane 

sayıları şöyle:
Kütüphane sayısı:1.412
Kahvehane sayısı: 570.000
Buna göre 49 bin kişiye bir kütüphane 

düşerken, 122 kişiye bir kahvehane düşü 
yor. Durumumuz açık..

Şimdi bu rakamlar toplumumuzun kültür 
seviyesini de gösteren bir ölçü sayılmaz 
mı?..

Hemen araya girip şunu da söylemeli 
yim..

Bizim, yani 74 milyon kişinin çoğunluğu, 
geçim derdine düşmekten, kitap düşün
müyor ki, vakit bulamıyor ki.

Peki o zaman benim aklıma bir şey geli 
yor.

Tabii, kitap okumak isteyip de vakit bula
mayan kişiler için...

Kitaplar Türkiye’de de “CD’lere” çekilip 
bol ve ucuz şekilde satılamaz mı? Dışarıda 
oluyor..

İnsanlar genellikle işe giderken ve işten 
dönerken araçta -metroda bunları dinliyor
lar..

Ne dersiniz ?..
Bu araştırma bizim mesleğe de el atmış.
Türkiye’de gazete okuyucusunun azlığına 

değiniyor.
İngiltere’deki “The Sun “ gazetesi, 

Türkiye’deki tüm gazetelerin toplamı kadar 
satıyormuş..

Türkiye’de TV’ler çoğalırken “bunlar 
gazete tirajlarını da etkileyecek, düşüre
cek” denilmişti. Ben bu görüşte değildim.

TV’lerden sonra İnternet vesaire çıktı.
Oysa, gazetelerin, TV’lere üstün tarafları 

çoktur.
Ama Türkiye’de gazetelerin tirajı belir

tildiği gibi düşüktür.
Olaylar artıyor, tirajlar düşüyor.
Olur mu, olmaz, olmamalı.
Tirajlar daha yüksek olabilir, olmalıdır.
Bunun için de mücadele lazım.
El birliği ile gece gündüz çalışmak gerek. 
Bu bir bilek güreşidir, yarıştır, rekabettir. 
Bence, gazete tirajı yükselmez, yükseltilir. 
Bugün aynı kulvardaki gazeteler aralarına 

kopya kağıdı konmuş gibi birbirine benzi 
yor. Aynı ajanstan ayni haber.

Oysa aranan gazete olmak, tirajı arttırmak 
için herkesin düşünmediğini düşünmek ve 
yapmadığını yapmak gerekir. “Fark yarat
mak” bunların başında gelir.

Sonrası da var.
Okuyucu “acaba benim gazetem ne 

yazmış” diye sabah merakla beklemeli, 
bekletilmeli.

Türkiye’de okuyanın sayısı az ve bu sayı 
gittikçe de azalıyor, bunun sorumlusu, 
kitap ve gazete okurunu arttıracak çareleri 
bulamayan bizleriz...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile ilgili ajans haberlerinin yanlış yansıtıldığını söyledi

'Mi'll Mlmılmi MırKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Dikkat! Gemlik bir tehlike 
altına daha giriyor

Bu toplantıdan sonra, Ankara’da ilgili 
kurumların yetkililerin katıldığı bir eşgü 
düm toplantısı yapılarak bu konu orada ele 
alınıyor.

Dün, Gemlik İnsan Hakları Kurulu 
toplantısında, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, konu hakkında kurulda bilgi 
verirken şaşırdım.

Şehircilik Bakanlığı’ndan kendilerine 
kısa bir süre önce gelen kalın bir dosyayı 
inceledikten sonra, Gemlik Gübre Sana 
yi’nin ÇET raporu alması halinde, Gemlik’in 
büyük bir tehlike altına sokulacağını söyle
di.

Bunları basın toplantısında da söylemiş.
Gemliklilerin, Gemlik Gübrenin ne yap

mak istediğini bilmeleri hakkıdır.
Bizler, Gemlik Gübre’nin deniz kenarın

da liman yapmak istediğini sanıyorduk.
Meğer, limanın arasına daha neler 

sıkıştırılmış.
AZOT sanayi özelleştirmeden alan 

Yıldırım Gurubu, birkaç yıl önce fabrika 
arazisinde kömürle çalışacak bir Termik 
santral kurmak istemişler, ancak toplumsal 
tepki sonucu bu proje rafa kalkmıştı.

Belediye Başkanvekilinin verdiği bilgiye 
göre, Ankara Belediyesniden giden üç 
görevli ÇET raporuna muhalefet etmiş.

Peki Gemlik Gübre Liman yanında almak 
istediği ÇET raporunda, kendi fabrika saha 
sında neler yapmak istiyor.

Gemlikliler gözlerinizi açın dikkatlice 
dinleyin.

Gemlik Gübrenin sunduğu 1.9. Proje 
Kapsamında kullanılacak Hammadde ve 
Kimyasal Maddelerin Cins ve Miktarı, 
depolanması, İsimleri ve Tehlikeli Kimya 
sallar listesi, risk durumları, Yıllık Kullanım 
Miktarı ve taşınması ile ilgili Bilgiler: 
bölümünde Gemlik Gübre içinde 142 adet 
ürün tankı kurulacak. Ürünler talebe göre 
çeşitlilik gösterecek. Petrol ürünü olarak: 
fuel oil, gas oil, diesel oil ve gemi yakıtları 
ve likit kimyasallar, yani alkoller, solventler, 
aromatik ara maddeler, esterlmer, diğer 
organikler, asitler, yağlar, kostik, LAB ve 
DAB.

Kurulacaktı42 tankın içinde, 218.350 m3 
kimyasal ve akaryakıt depolanmış olacak.

Düşünebiliyor musunuz? 218.350 m3 
kimyasal bomba Gemlik’in yanıbaşında 
duracak.

Gemlik Gübre’de bulunan amonyak tank 
larını, bitişiğindeki BP deki akaryakıt tank 
larını da düşünürseniz tam bir facia m er 
kezi olacak o bölge.

Gemlik 1. derece deprem bölgesi 
olduğunu da unutmayalım.

İlgili maddede, Gemlik gübre gelecek 
ürünlerin uzun bir listesini yazmış.

Bu maddelerinin bir olumsuzluk 
yaşansa, patlaması veya sabotaja uğra
masında Gemlik değil, Yalova’ya kadar 
bölge kalmaz.

Belediye Başkanvekili Yılmaz, bu depo
lamaya karşı olduğunu konuyu Bakanlığa 
taşıyacağını söylerken, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt da Oda olarak 
buna karşı olduklarını açıkladı. Sivil top 
lum kuruluşları ve çevrecilerden duyarsız 
kalmamalarını istediler.

Bizden duyurması.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yaptığı yazılı açık 
lamada, Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yap
tığı savunmanın bazı 
yayın organlarında 
yanlış aksettirilidiğini 
veya haber 
ajanslarındaki 
gazetecilerin konuyu 
anlamayarak yanlış 
duyurduklarını 
belirterek, “Ben eski 
belediye başkanı 
değil, Gemlik’in 
halen Belediye 
başkanıyım.” dedi. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in yazılı açıkla
ması şöyle: 
“30 Kasım 2011 tari
hinde Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 
yapılan duruşma ile 
ilgili “Eski Başkan 
dan şok savunma" 
başlığı altında 
bir haber servis edil 
miştir. Öncelikle şah
sım halen Gemlik 
Belediye Başkamdir. 
Eski başkan değildir. 
Duruşmadan alıntılar 
yapılarak yapılan bu 
haber genel itibari ile 
yanıltıcı veya yalnış 
bir haber değildir. 
Ancak, haberi yapan 
muhabirin yalnış 
anlamasından kay
naklandığını 
düşündüğüm bir

İpek Teyze nin akülü araç sevinci
Çocuk yaşta çocuk 
felci geçirdiği için 
sağ bacağı sakat 
olan, bugüne kadar 
da baston ile 
yürüyebilen Gemlikli 
İpek Bayram’ın (60) 
yardımına Belediye 
koştu.
İlçe de daha önce de 
6 özürlü vatandaşa 
akülü, 1 özürlü 
vatandaşa da nor
mal sakat sandalye
si alan Gemlik 
Belediyesi, daha 
özgür ve rahat 
hareket edebilmesi 
için İpek Bayram’a 
da akülü araç 
hediye etti.
Komşusundan aldığı

konuyu açıklığa 
kavuşturmak 
istiyorum. 
Haberde yer alan 
“Ayrıca 4 milyon 
liralık araziyi de red
dettim." cümlesi 
benim tarafımdan 
duruşmada 
söylenmemiştir. 
Duruşma tutanağın
da da yoktur.
Duruşmada verdiğim 
ifadenin aslı şudur. 
“Benim göreve 
gelmemden birkaç 
ay önce, belediyenin 
hissedarı olduğu bir 
şirket, belediye 
başkanına yönetim 
kurulu üyesi olması 
sebebi ile son model 
lüks bir otomobil 
tahsis etmişti. 
Ben seçim kampan 
yası sırasında bu şir
ketin imar uygula

sakat arabasıyla 
Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
evli 1 çocuk 2 torun 
sahibi İpek

Bayram’a akülü san 
dalyesini Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi.
Sakat raporları

ması ile ilgili beledi 
yede işi olduğunu 
öğrendim.

14.500 
METREKARELİK 
MÜLKÜNÜ 
BAĞIŞLADI 
Bunun üzerine 
başkan seçildiğimde 
sözkonusu aracı hiç 
kullanmadan ilgili 
şirkete iade ettim. 
Sonrasında bu şirket 
ile ilgili yapılan imar 
uygulamasında, 
sözkonusu firma 
yasal olarak yapması 
zorunlu olan terkin
lerin dışında, bedel
siz ve şartsız olarak 
yaklaşık 14.500.- 
metrekarelik mülkü 
Gemlik Belediyesi’ne 
bağışladı.
Liman, sanayi ve 
Serbest Bölge 

yakınlarındaki 
bu mülklerin değeri 
yaklaşık 3,5- 
4 milyon liradır. 
Belediye Başkanı 
olarak şahsım, bir 
kalemde yaklaşık 4 
milyon liralık bir rant 
konusunda karar 
verirken menfaatim 
doğrultusunda değil, 
Gemlik halkı ve 
kamu yararı doğrul
tusunda hareket 
ettiğim gerçeği 
gözardı edilerek, 
yüzlerce faturalarla 
yapılan küçük küçük 
atımlarda, 50’den 
fazla belediye per
sonelini kullanarak, 
evraklarda sahtecilik 
yaparak kendime 
menfaat sağladığımı, 
yolsuzluk yaptığımı 
iddia etmek hayatın 
olağan akışına 
uygun mudur?" 
Mahkemedeki ifadem 
bu şekildedir. 
Mahkemeye gelme
den, duruşmayı 
izlemeden, 
söylemediğim ve 
yalnış anlaşılarak 
haber yapıldığına 
inandığım bir cümle 
ile ilgili yorumlar ve 
yeni suçlamalar 
yapıldığına da 
bir kez daha 
şahit oldum. 
Kamuoyunun 
bilgisine saygıyla 
sunarım." 

ve ameliyat 
belgeleriyle Gemlik 
Belediyesi’ne 
başvurduğunu ve 
akülü sakat arabası 
istediğini ifade 
eden İpek Bayram, 
Gemlik 
Belediyesi’nin bu 
talebi anında yerine 
getirdiğini söyledi. 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a ve emeği 
geçenlere teşekkür 
eden Bayram, 
“Allah sizden razı 
olsun. Artık sosyal 
hayata katılıp, 
birçok işimi kendim 
daha rahat görebile
ceğim" diye konuş
tu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KÖRFEZ ÖĞRETMENLERİ...
Yıllar sonra bu 

söz, birilerine çok 
anlamsız gelebilir; 
ancak birileri için 
çok önemli. Çünkü 
bu grup varlığını 
15 yıldan beri 
sürdürüyor. 
Gemlik’te gerçek 
anlamda dershane
cilik yapan ve 
birçok önemli 
başarıya imza atan 
öğretmenlerin 
oluşturduğu bir 
grup “Körfez 
Öğretmenleri.”
Kimler yok ki bu 

grupta: Hüseyin 
Soyer, A.Hulusi 
Aydın, Ürer Konak, 
Müjgan Yağyaoğlu, 
İsmet Ergin, Erhan 
İzgi, Selma Aşkın, 
Erol Akın, Mehmet 
Taşpınar ve toplan
tıya katılamayan 
niceleri...

Bursa’dan ve 
Orhangazi’den 
gelen dostlarımız 
da vardı. Hatta 
İznik’ten gelen 
Erol Ağabeyimizde 
aramızdaydı. Üşen
memiş gelmişti.

Bu öğretmenler 
çalışmalarından 
arta kalan zaman
larını kültür gezi
lerine ayırıyordu 
dershanecilik yap
tıkları yıllarda. 
Değişmeyen 25- 30 
kişilik toplulukla 
üç günlük süreleri 
bile değer
lendirmesini bilen 
Türkiye’de görüle
cek doğal güzellik
leri ve tarihi 
zenginlikleri görme 
ve inceleme 
olanağı yaratan 
üretken bir gruptu 
Körfez Öğretmen

leri..
Gezi kültürünü 

benimseyen ve 
çevresine de be 
nimsetmeye 
çalışan bir öğret
men grubu.
Sonradan bu 

topluluğu benim
seyen ve gezilerine 
katılan, öğretmen 
olmayan 
arkadaşlar da var. 
Bu grubun içinde 
pek çok yetenekli J 
arkadaştan söz 
etmek mümkün. 
Güzel şarkı 
söyleyenler, 
oynayanlar, şiir 
okuyanlar, fıkra 
anlatanlar, kültür 
birikimiyle rehber
lik yapanlar...

Eğlencelerini 
kendileri yaratan, 
gezme kültürünü 
yaygınlaştıran

“Körfez Öğretmen
leri” günler sonra 
tekrar bir araya 
gelerek eski gün
leri anımsayıp o 
günlerin güzellik
lerini yeniden 
yaşama imkanı 
buldular.

Dostluklarını, ar 
kadaşlıklarını daha 
nice uzun yıllara 
yayma amacında 
oldukları her hal
lerinden belliydi.
“Aytepe” de 

buluşup hem 
yemek yediler hem 
de eğlencelerini 
sürdürdüler.
Mehmet Taşpı 
nar’ın keman kon 
çertoları yemeğe 
damgasını vurdu. 
Çoktandır 

söylemedikleri 
şarkıları kora 
halinde ne güzel 
seslendirdi öğret
menler.
Solo şarkılar, şiir 

ve fıkralar yemeğe 
ayrı bir hava kattı. 
Kadınlar ve erkek
ler korosu her 
zamanki gibi hiçbir 
hazırlık ve prova 
yapmadan

Mehmet Beyin 
şefliğinde yine 
mükemmeldi.

Geçmişin güzel
liklerinden ve 
günümüzden söz 
edildi.

Kasım güneşi 
bütün 
cömertliğiyle bize 
gülümsüyordu. 
Doğa mükemmel? 
di, böyle bir hava
da mutlu olmamak 
olanaksızdı.

Nice sağlıklı , 
mutlu ve güzel 
günlerde birlikte 
olmak dileğiyle....

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, İş Kur ve Gemlik Teknik Lise ile Endüstri Meslek Lisesi İşsizliğe çözüm içeren meslek kursları açıyor

UMEM projesine işsizler aranıyor
Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Şubesi, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa yürüttüğü 
çalışmalar sonucu, 
Gemlik Teknik 
Lisesi ve Endüstri 
Meslek Lisesi de 
UMEM Projesi’ne 
kapsamına alındı. 
Türkiye’deki işsizlik 
sorununu aza indir 
mek için mesleksiz 
işsizlere meslek 
kazandırmak 
amacıyla başlatılan 
UMEM Projesi, 
işsizlere meslek 
öğrenmeleri için 
kurslar açıyor.
Bu proje kapsamın
da Gemlik Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi’ne 
Türkiye İş 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nden 
380 bin lira kaynak 
sağlandığı öğrenildi. 
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
taraflar biraraya 
geldi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt, İş 
Kur Gemlik Şube 
Başkanı Lütfü Güleç, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ve 
Soner Şaşmaz ortak 
basın toplantısı 
düzenleyerek 
projeyi tanıttılar. 
Gemlik’te meslek 
edinirken, para 
kazanmak isteyen 
işsizlerin açılacak 
kurslara kayıt 
olmaları istendi. 
Toplantıda konuşan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası

Başkanı Kemal Akıt, 
Türkiye’nin ve Gem 
lik’in birinci soru
nunun işsizlik 
olduğuna dikkat 
çekerek, şunları 
söyledj:
“Artık ne iş olursa 
yaparım devri 
geride kaldı.
İşverenler kalifiye 
ve mesleği olan 
işsizleri arıyor.
Bu proje devletin de 
desteğiyle işveren
lerin ihtiyacı olan 
mesleklerde işsiz 
lere meslek kursları 
açarak meslek 
sahibi yapacak 
ve istihdam

sağlayacaktır.
Kursa katı lan lan n 
kurs sonunda iş 
bulma imkanları ola
caktır. Bu projeyi en 
güzel proje olarak 
görüyorum. Bu proje 
işveren ile işsizler 
arasında köprü 
olacaktır.” dedi.

MADDİ
DESTEK GELDİ 
UMEM projesine, 
Gemlik Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nin katıl
masından sonra, 
Türkiye İş Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü’nün

Endüstri Meslek 
Lisesi’nin atölyele 
rinin yenilenmesi 
için 380 bin lira 
maddi destek gön
derildiğini belirten 
Gemlik İş Kur 
Müdürü Lütfü Güleç, 
“Bu para ile açılacak 
kurslar için Meslek 
Lisesi’nin alt yapısı 
güçlendirilecek. 
Amacımız işveren
lerin isteği doğrultu
da meslek kursları 
açmaktır. Katılan 
kursiyerlere kurs 
süresince günde 15 
lira ücret ödenecek. 
Bu projenin üç ayağı 
var. Biri İş-kur diğer
leri Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Teknik Lise 
Endüstri Meslek lise
sidir. İşverenlere 
çağrıda bulunduk. 
Hangi kursları 
açmamızı istersiniz 
diye sorduk cevap 
bekliyoruz. Şiryan
dan da işsizleri 
meslek sahibi 
yapacak kurslar için 
işsiz arıyoruz. Hangi 
kursların açılacağı 
konusunda kuruntu
muzun internet 

sitesinde duyuru 
yapacağız. ” dedi. 
UMEM projesinde 
kursa katılanlara iş 
garantisinin ola
cağını hatırlatan 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Er ise, 
kursların okul öğret
menleri tarafından 
açılacağını, okul 
atölyelerinin gelen 
yardımla yemlen
mekte olduğunu 
söyledi.
Er, kurslardan 
sonra işe girecek 
olanların 36 ile 
56 ay arasında 
sigorta primlerini ve 
işveren paylarını 
devlet ödeyeceğini 
hatırlattı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
UMEM Proje 
Koordinatörü Gamze 
Özeldiz ise konuş
masında, kursların 3 
ay teorik, 3 ay da 
pratik olarak verile
ceğini, bu süre 
içinde işverenin iste
diği nitelikte eleman 
yetiştirileceğini 
söyledi.
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maşım artılı daha raim

Gemlik Belediye 
si’nin spor kulüple 
rine yönelik maize 
me yardımı devam 
ediyor.
Geçtiğimiz hafta 
Çotanakspor’a 100 
takım malzeme 
veren Gemlik- 
Belediyesi, Amatör 
liglerde 6 kategori 
de mücadele eden 
Umurspor’a da 125 
takım malzemeyi 
teslim etti. 
Umurbey’de 
malzemeleri İl Genel 
Meclisi Üyesi Ömer 
Arslan ve Belediye 
Meclis üyesi Turan

Alkış ile birlikte 
kulüp antrenörleri 
Hüseyin Soyugüzel 
ve Murat Dinç’e tes
lim eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 125 lisanslı 
sporcusu bulunan 
kulübe başarılar 
diledi. Kulüp ayrımı 
yapmadan malzeme 
yardımlarına devam 
edeceklerini kayde
den Refik Yılmaz, 
Küçük Kumla 
sahasının temelinin 
3 Aralık Cumartesi 
günü atılacağını, 
kamulaştırılan

Umurbey sahası 
temelinin de en kısa 
sürede atılacağını 
bildirdi. A Takım 
antrenörü Hüseyin 
soyugüzel ve Genç 
takım antrenörü 
Murat Dinç’te 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ederek, alt yapı ve 
tesisleşme başta 
olmak üzere 
malzeme yardımıyla 
da spor kulüplerinin 
yanında olan Refik 
Yılmaz’ın önemli 
atılım ve yatırımları
na karşılık başarı 
sözü verdiler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşım 
zincirine eklenen 
yeni besleme bat
larıyla kentte 
güvenli ulaşıma 
katkı sağlamaya 
devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ tarafın
dan işletilen 
BursaRay’ın şehrin 
her bölgesine ulaş
ması amacıyla 
seferlerini sürdüren 
B/8 ve 35/C besleme 
hatları, Ataevler’den 
Heykel’e ulaşımı 
kolaylaştırdı. 
Ataevler’den B/8 ile 
Nilüfer İstasyonu’na 
gelen vatandaşlar, 
buradan BursaRay 
ile Şehreküstü İsta
syonu’na ve 35/C ile 
de Heykel’e ulaşıyor 
ve bunun için 
sadece 1.60 TL 
ücret ödüyor.
Ataevler ile Heykel 
arasında konforlu 
araçlarla sefer 
yapan vatandaşlar 
da uygun ulaşımdan

memnun olduklarını 
belirtiyor.
Ümitalan’dan 
BURULAŞ’a 
teşekkür 
BURULAŞ’ın Ümita- 
lan köyü ile şehir 
merkezi arasındaki 
ulaşımı rahatlatmak 
amacıyla uygula
maya koyduğu D15 
numaralı hat da 
vatandaşlardan tam 
not aldı. Ümitalan 
Köyü Muhtarı Samet 
Sönmez, hizmet
lerinden dolayı 
teşekkür ettiği 
BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy’a plaket 
verdi. Sönmez, 
“Her gün kent 

merkezinde okula 

veya işe gitmek 
isteyen Ümitalan 
sakinlerinin mağdur 
olmaması için 
hat talebimizi 
BURULAŞ’a ilettik. 
BURULAŞ da yap
tığı değerlendirme 
ler neticesinde yeni 
hat koyulmasını 
uygun görerek, D15 
numaralı otobüsü 
devreye aldı. Bu 
yüzden mutluyuz, 
artık kent merkezine 
kolayca ulaşabili 
yoruz” dedi. 
Fidansoy ise 
BursalIların toplu 
taşıma araçlarından 
faydalanabilmesi 
için çalışmalara 
devam ettiklerinin 
altını çizdi

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 
MORTGRGC 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)

SAHİBİNDEN SflTILIK
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.

Tef: 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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi: 
w.pltorfezj3*itw
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Sanayide istihdam ininle 4.6 arttı
Sanayide istihdam 
bu yılın 3'üncü 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4 
Sanayide istihdam 
bu yılın 3'üncü 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.6, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1.4 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK) 2011 
yılı 3'üncü dönem 
Sanayi İşgücü Girdi 
Endeksleri İstatis
tiklerini açıkladı. 
NACE Rev.2'ye 
göre hesaplanan 
2005=100 temel yıllı 
Üç Aylık Sanayi 
İstihdam Endeksi 
2011 yılı 3'üncü 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.6, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1.4 arttı. 
Uç Aylık Sanayi 
İstihdam Endeksi 
106.8 oldu.

-SANAYİDE 
ÇALIŞILAN SAAT 
GEÇEN YILA 
GÖRE 4 ARTTI- 
Üç Aylık Sanayide 
Çalışılan Saat

Endeksi, yılın 
3'üncü döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 4 artarken, 
bir önceki döneme 
göre ise yüzde 0.9 
azaldı. Üç aylık 
sanayide çalışılan 

./saat endeksi 103.1 
oldu.

-BRÜT ÜCRET- 
MAAŞ ENDEKSİ 
193 OLDU- 
Üç Aylık Sanayide 
Brüt Ücret-Maaş 
Endeksi, 2011 yılı 
3'üncü döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15.2, bir 
önceki döneme 
göre yüzde 5.9 arttı. 
Uç Aylık Sanayide 
Brüt Ücret-Maaş 
Endeksi 192.9 oldu.

-İSTİHDAM, ARA 
MALI İMALATINDA

YÜZDE 4.2 ARTTI- 
Ana Sanayi 
Grupları (MIGs) 
sınıflamasında 2011 
yılı 3'üncü 
dönemde istihdam, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, ara 
malı imalatında 
yüzde 4.2, dayanıklı 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
8.6, dayanıksız 
tüketim malı 
imalatında yüzde 
2.3 artış, enerjide 
yüzde 1.9 azalış ve 
sermaye malı 
imalatında yüzde 
12.3 artış gösterdi. 
Bir önceki döneme 
göre, ara malı 
imalatında yüzde 1, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
yüzde 2.9, dayanık
sız tüketim malı 
imalatında yüzde 
1.4 artış, 
enerjide yüzde 0.8 

azalış ve sermaye 
malı imalatında 
yüzde 2.5 artış 
yaşandı.

-ÇALIŞAN 
SAAT, ENERJİDE 
YÜZDE 1.9 
AZALDI- 
Çalışılan saat, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre, 
ara malı imalatında 
yüzde 3.9, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
yüzde 12.3, 
dayanıksız tüketim 
malı imalatında 
yüzde 0.5 artış, 
enerjide yüzde 1.9 
azalış ve sermaye 
malı imalatında 
yüzde 12.7 artış 
gösterdi. Bir önceki 
döneme göre, ara 
malı imalatında 
yüzde 0.6 azalış, 
dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
yüzde 1.9 artış, 
dayanıksız tüketim 
malı imalatında 
yüzde 1.3, 
enerjide yüzde 
2.5 ve sermaye 
malı imalatında 
yüzde 1.5" azalış 
gösterdi.

Para arzı 688 
milyar Tiye 

geriledi
En geniş tanımlı 
para arzı M3, 11-18 
Kasım tarihleri 
arasında 5 milyar 
116 milyon TL 
azalarak 688 milyar 
79 milyon TL 
düzeyine 
gerilediEn geniş 
tanımlı para arzı 
M3, 11-18 Kasım 
tarihleri arasında 5 
milyar 116 milyon 
TL azalarak 688 
milyar 79 milyon 
TL düzeyine 
geriledi.
Merkez Banka 
sı'nın verilerine 
göre, para arzını 
oluşturan büyük
lüklerden dolaşım
daki para 11-18 
Kasım haftasında 2 
milyar 305.2 mil 
yon TL'lik azalışla 
52 milyar 648.8 
milyon TL 
düzeyine geril
erken, vadesiz TL 
mevduat ise 462 
milyon TL artışla 
59 milyar 386.8 

milyon TL oldu. 
Anılan dönemde 
vadesiz döviz mev
duat 323.8 milyon 
TL azalarak 31 mil
yar 193.7 milyon 
TL'ye geriledi.
Vadeli Türk parası 
mevduatın 2 milyar 
25 milyon TL 
azalarak 355 milyar 
929.9 milyon TL'ye 
gerilediği söz 
konusu dönemde, 
vadeli yabancı 
para mevduatı ise 
838.9 milyon TL 
artarak 152 milyar 
739.7 milyon TL'ye 
çıktı. Anılan bir 
haftalık dönemde 
repo hacmi 1 mil
yar 455.1 milyon 
TL azalışla 3 mil
yar 805.4 milyon 
TL'ye gerilerken, 
para piyasası fon
larındaki para 
147.2 milyon TL 
artışla 22 milyar 
73.5 milyon TL 
düzeyinde 
gerçekleşti

Yılhaşının halta sonuna rastlaması, lurizmciyi Minin eimeıli
Yılbaşının hafta 
sonuna rastlaması, 
iç pazarda turizmci
leri memnun etme
di. Sektörde iki 
günlük Yılbaşı tatili 
için çok az düzeyde 
hareketlilik 
yaşandığı belirtildi. 
2011'e 'güle güle', 
2012'ye ise 'merha
ba' diyeceğimiz 
Yılbaşı gecesinin

hafta sonuna 
rastlaması turizm 
sektöründe diğer 
tatillerde olduğu 
gibi bir canlılık 
sağlamadı.
ETS Tur Yurtiçi 
Turlar Müdürü 
Suat Özbek, yıl- 
başının hafta 
sonuna denk geli 
yor olması 
nedeniyle tatil

süresinin kısa 
olacağını, bu 
yüzden ciddi bir 
hareketlilik bek
lemediklerini, 
hatta hiç hareket 
yok denilebileceği
ni söyledi.
Yılbaşında öne 
çıkan destinasy- 
onun Kıbrıs 
olduğunu belirten 
Odeon Tours İç

Pazar Müdürü 
Akın Akar Aksu ise 
yılbaşını yurtdışın- 
da geçirmek 
isteyenlerin tercih
lerinin İtalya, 
Benelüks ülkeleri 
ile Paris olduğunu 
kaydetti. Yurtdışı 
için erken rezer
vasyon döneminin 
sona erdiğini belir
tildi.

KflŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

NÖBETÇİ ECZANE
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İNCİ ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye T10
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK ~

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

__________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

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

RELEDİYE

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane .513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

Gemlik Karfez
^GEIILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ |

tMlUM

HASTANELER

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5İ3 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
Âkcân Petrol 5 “
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Patrol___________ 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4131 

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 
ALACAKARANLIK 

ŞAFAK
VAKTİ:11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:00 

KORKU EVİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15... .
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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ASKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
SUrprlz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI Özel PROGRAMi’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

ORDÖURTflBflfil
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)

HRA YEMLK+K1RIŞIK SHUYA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

flZEl 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)

PROGRAM
20.oo-22.oo DİNLETİ MUZIGI
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

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidlye Mah. Kumsal Sok. Ho:5



S^sınav
I 1 Dergisi Dershaneleri

ARALIK
Tarihten 
Arasın»

Bursa
SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL

KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMALPAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

ve 100 lerce Öğrenciye

__ I EĞİTİM BURSU

Sınav Dergisi Dershan
: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24 
: Altıparmak Cad.2.Otel Sok.İ.Uluca İş 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 Meydanı 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 iş Hanı No:1 
: Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok.No:1

eri
329 30 30 
225 55 70
51324 40 
2494971 
2474731
7121246 
676 45 40
373 20 73 
612 09 12 
5441155
45311 33 
572 33 07 
773 38 88
368 65 10

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Yalova'da öldürüp, 
parçalayarak 
araziye gömdüler
32 yaşındaki Şener Adalı'nın kendi 
sini terk eden eşi 28 yaşındaki Ha 
mm Adalı ve 3 yakını tarafından ta 
banca, ile öldürüldükten sonra ce 
sedinin parçalanıp araziye gömül 
düğü ortaya çıktı. Haberi 3’de

Mil, "Hİİ't »İMİMİ İiljltf
Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 

sı Başkanı Kemal Akıt, Gemlik 
Gübre Fabrikası arazisinde yapı 
lan liman tesisi yanında, 142 adet 
kimyasal ve akaryakıt depolama 
tankının konmasının Gemlik için 
büyük tehlike yaratacağını söyle
di. Akıt, “Bu tanklara 218.350 
metreküp kimyasal ve akaryakıt 
depolanacak. Yanıcı, patlayıcı ve 
harlayıcı olan bu ürünlerin bu ka 
dar büyük kapasitede depolanma 
sı, Gemlik için büyük tehlikedir. 
Buna Gemlikliler asla izin ver
memelidir. ” dedi. Haberi 2 ’de

Ma MI sahasının

Küçük Kumla’da düzenlenen törende, 
sahanın kapalı bölümünün temeli 
atıldı, Küçük Kumlaspor’a malzeme
yardımı yapıldı. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Qjine Bakış

Zeytin bu yıl da mafiş..
Sonbaharın doya doya yaşandığı Aralık 

ayı, zeytin üreticisinin beklentisidir.
Küresel ısınma, zeytin ürününün 

erken toplanmasına neden oldu.
Son 10 yıldır, zeytin erken karardığı 

için Kasım ayında toplanmaya başlanı 
yordu.

Bu yıl beklenen olmadı.
Tersine hava ısısı ürünün çok bol 

olduğu bu yıl birden düştü.
Siz, dün yaşanan yüksek ısıya bak

mayın.
Ben Umurbey’deki bahçemi derler 

toparlarken, sanki dışarıda bir sonba
har değil bahar ayı vardı.
Zeytinci de bunu fırsat bildi.

Devamı sayfa 4’de

CHP Kadın Kolları, Kadınların Seçme ve Seçilme 
Haklarının verilmesinin 77.yıldönümünü kutladı. 

telaMannımalıaMannı 
■aiaılarsamıf

CHP Kadın Kolları, 
5 Aralık Kadınlara 
Seçme ve Seçilme 
Hakkının tanın
masının 77. yıldönü 
münü kutladı.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
“Kadınlara şiddetin 
ve kadın erkek

arasındaki 
adaletsizliğin arttığı 
bugünlerde bize 
düşen görev kadın
ları siyasete ve 
toplumsal hayatta 
üst dü zey görevler 
de bulunmasını 
sağlamaktır.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

Gemlik Rotar^ Kulübü’nün 1431. toplantısı 
2440. Bölge Guvernörü Ahmet Gürmeriç’in 

.katılımıyla yapıldı 

“notary, dünya 
barısı için çalışıyor”

Gemlik Rotary Kulübü’nün 1431. toplan
tısı 2440. Bölge Guvernörü Ahmet 
Gürmeriç’in katılımıyla Atamer Otel’de 
yapıldı. Toplantıda Rotary ailesine 
katılan iki yeni üyeye rozetleri takıldı, 
kulübün kurucu üyesi Dr. Naci Özokur’a 
plaket verildi. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


5 Aralık 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma IHılMııımılaıfDram...
Talan, vurgun, hırsızlık, arsızlık, 

fuhuş aldı başını gitti. Ana etkeni 
karakter bozukluğu olarak nitelenmek
le birlikte tetikleyıcisi 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 kapıta 
fizmin 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 

ülkeler batağa sürüklendiler. *
Önce ülkeler,
Sonra yurttaşlar tek tek borç

landırıldı.
Küresel ya da global nasıl 

adlandırılırsa adlandırılsın “kriz” 
ortalığı kasıp kavuruyor..

Büyük şirketlerin özel pompalamasıy
la baş gösteren krizler zengini daha 
çok varlıklı hale getiriyor, fakiri ise yok 
ediyor.

Bir de...
Kriz nedeniyle birçok insan işsiz 

kalıyor.
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...
İnsanların mutsuzluk katsâyısının 

giderek arttığı dönem...
Siyasal, sosyolojik ve ekonomik 

çalkantılar 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 
sokuyor.

Dayanışma ruhunu zedeliyor.
Saygı sevgi güven ortamını yok edi 

yor.
Sonuç olarak;
Toplumsal düzenek kırılıybr.
Ahlak çöküyor.
Adına yenidünya düzeni dedikleri 

güçlüden yana olan sistem işin için
den çıkamadı.

Onun için;
Dünya yeni ama bireyden yana olan 

düzeni bulmak zorunda...

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Gemlik 
Gübre Fabrikası arazisinde yapılan liman tesisi yanında, 142 
adet kimyasal ve akaryakıt depolama tankının konmasının 
Gemlik için büyük tehlike yaratacağını söyledi. Tanklarda 
218.350 m3 kimyasal ve akaryakıt depolanacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Ğemlik Gübre 
Sanayi A.Ş.’nin fab
rika arazisinde kur
makta olduğu liman 
tesisleri yanında bir 
de kimyasal ve 
akaryakıt depolama 
tanklarını koyma 
girişiminin, Gemlik 
için tehlike doğura
cağını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde konuşan 
Kemal Akıt, 
“Belediye Başkan 
vekilimiz Sayın 
Refik Yılmaz’ın yap
tığı açıklamadan 
öğrendiğimize göre, 
Gemlik Gübre A.Ş. 
depoladığı binlerce 
ton amonyaktan 
sonra bir de 
kimyasal ve akarya 
kıt depolama işlet
meciliği yapma 
girişimi başlatmış. 
Bu girişim sonucu 
Ankara’dan almak 
istediği ÇET rapor
ları arasına koyduğu

belgede, 142 adet 
kimyasal ürün tankı 
bulunduğu görülü 
yor. Bu tanklara 
218.350 metreküp 
kimyasal ve 
akaryakıt depolana 
cak. Yanıcı, patlayıcı 
ve harlayıcı olan bu 
ürünlerin bu kadar

Sanayi tesislerinde, 
bir de amonyak 
tankları vardır.
Her biri birbirinden 
daha büyük tehlike 
olan bu depolama 
tanklarda meydana 
gelecek bir sorun, 
Gemlik’e değil, 
Yalova ve Bursa

önünden 
geçmesini de 
buna katarsanız. 
Tehlike kapımızda 
demektir. Bu konu
da Gemlikliler olarak 
duyarlı olmak 
zorundayız. ” dedi. 
Konuyu görüşen 
Gemlik Ticaret ve

büyük kapasitede 
depolanması, 
Gemlik için büyük 
tehlikedir. Buna 
Gemlikliler asla 
izin vermemelidir. 
Gemlik Gübre

ilçeleri de dahil, her 
yeri tehdit eder.
Bir de Gemlik’in 
birinci derecede 
deprem bölgesinde 
olması, fayın Gemlik 
Gübre Sanayi’nin

Sanayi Odası 
Meclisi, sivil toplum 
kuruluşları ve başta 
Belediye ile birlikte 
hareket ederek 
konunun üzerine 
gidilmesi kararı aldı.

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 22/11/2010 - 
J0233018,10/01/2011 - M0400675 tarih ve numaralı 

Gümrük Vezne Alındıları zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
YAZAKİ OTOMOTİV YAN.SAN.VE TİC.A.Ş.

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
_______ Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. ŞEHMUZ KURTAY

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 J

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalpazan kardeşler sahte 
bin 500 lirayı camdan attı

YazıYORUM

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, polisler 
tarafından takip 
edildiklenni 
anlayınca sahte 
paraları otomobilin 
camından atan iki 
kardeş yakalandı. 
Aldıkları bir 
istihbaratı değer

75'lik hazine avcısı yakalandı
Bursa'da. bir kitapta 
Uludağ eteklerinde 
Yunanlı Yorgo'nun 3 
ton hâzinesinin 
gömülü olduğunu 
okuyan 5 kişi, define 
ararken jandarma 
ekipleri tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Uludağ eteklerinde 
bulunan Yiğitalı 
köyü civarında 
devriye gezen jan
darma ekipleri, bir 
ağacın dibinin 5 kişi 
tarafından 
kazıldığım qordu. 
Jandarmayı görünce 
yanlarında getirdik
leri kazma, kürek ve 
halatları bırakıp kaç
mak isteyen M.E.

Yalova'da öldürün parcalayaralı araziye gömdiiler
Yalova'nın Çınarcık 
İlçesi'nde geçen yıl 
ortadan kaybolan 32 
yaşındaki $ener 
Adalı'nın kendisini 
terk eden eşi 28 
yaşındaki Hanım 
Adalı ve 3 yakını 
tarafından tabanca ile 
öldürüldükten sonra 
cesedinin parçalanıp 
araziye gomuldugu 
ortaya çıktı 
Gözaltına alınan 4 
şüphelinin sorgusu 
sürüyor
Çınarcık'a bağlı 
Şenköy'de oturan 
Hanım ve Şener Adalı 
çiftinin mutlu evliliği 
selde 6 aylık bebek
lerin ölümüyle 
kabusa döndü. 2009 
yılı Kasım ayında 
Yağmurlu bir günde 
bebekleri Mert Emre 
hastalandı. Hanım 
Adalı hayvanlara bak
mak için o zaman 3 
yaşında olan kızı 
Duygu ile köyde 
kalırken Şener Adalı 
oğlunu kucaklayıp 
Çınarcık'taki doktora 
götürmek için yola 
Çıktı. Kocadere 
Beldesi'ne gelen 
Şener Adalı, üzerin 

lendiren polis, 
saat 19.30'da M.T. 
(41) ve M.T.'yi (37) 
takip etmeye 
başladı. Atatürk 
Caddesi'nde 
kıstırılan iki kardeş, 
kısa bir kovala- 
macanın ardından 
yakayı ele verdi.

(75), M.B. (63), Y.D. 
(30), A.I.A.(48) ve 
E.Y. (41) kısa sürede 
yakalandı. Gözaltına 
alınan şahıslar, 
sorgulanmak üzere 
Osmangazi 
Jandarma Bölük 
Komutanlığına 
getirildi.

den geçtiği tahta 
köprü selde yıkılınca, 
kucağında bebekle 
sel sularında sürük
lenmeye başladı. 
Tüm çabasına rağ
men elinden kayan 
Bebek kaybolurken, 
Şener Adalı son anda 
dallara tutunup kur
tuldu. Saatler süren 
aramalardan sonra 
Mert Emre bebeğin 
cesedi bulundu.
Bu olay olay üzerine 
Hanım ve Şener Adalı 
çifti arasında geçim
sizlik başladı. Bir 
süreyle sürekli 
tartışıp kavga eden 
çiftten Hanım Adalı, 
kızı Duygu'yu 
bırakarak Ortaburun 
Köyü'nde oturan 
babası Cemal Yurt'un 
evine döndü. Ardın 
dan da eşi Şener'in 
kendisini dövdüğünü 
öne sürerek boşanma 
davası açtı. Önemli 
ipuçlarına ulaşan jan
darma, Hanım 
Adah'yı önceki gün 
gözaltına aldı. Çınar
cık Jandarma Komu 
tanhğı'nda sorgu
lanan Hanım Adalı, 
eşi terk ettikten

Gözaltına alınan 
kardeşlerin, 
yakalanacaklarını 
anlayınca kullandık
ları 34 NLL 96 
plakalı aracın ön 
camından piyasaya 
sürülmek üzere 
hazırlanmış 30 adet 
sahte 50 liralık

Zanlılar, yapılan 
sorgulamalarında, 
bir kitapta Uludağ 
eteklerinde yaşamış 
Yörgo isimli' kışının 
bu bölgeye 3 ton 
hazine gömdükten 
sonra üzerine çam 
ağacı diktiğini 
okuduklarını iddia 

sonra amcasının oğlu 
33 yaşındaki Özkan 
Yurt ile birlikte 
olduğunu ve boşan
ma davasının sonuç 
(anmasının ardından 
evlenmeyi planladık
larını söyledi. Hanım 
Adalı, terk ettiği eşi 
Şener Adalı'nın 
öldürülmesini de 
şöyle anlattı: 
"Olay günü bize 
gelen Şener, ahırdaki 
hayvanların çalın
masından beni ve 
ailemi sorumlu tuttu. 
Evde tartışma çıktı. 
Olay sırasında evde 
benim dışımda 
amcam Süleyman 
Yurt, amcamın 
damadı Engin Efe ve 
amcamın oğlu ve 
ilişkim olan Özkan 
Yurt da bulunuyordu. 
Özkan, el ve ayak
larını bağladığı 
Şener'i tabancayla 
öldürdü. Cesedini 4 
parçaya ayırdılar. 
Daha sonra ceset 
parçaları katıra yük
lendi. Bu parçalar, 6-. 
7 kilometre uzaklıkta» 
ki ormanlık alana 
götürülerek buraya 
gömüldü. Benim 

banknotu dışarı 
attıkları tespit 
edildi. "Hırsızlık ve 
sahte para" 
suçlarından 
sabıkalarının olduğu 
öğrenilen zanlıların 
yarın mahkemeye 
sevk edileceği 
öğrenildi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

etti. Herhangi bir 
suç kayıtları bulun
mayan şahıslar, 
altınları buldukları 
takdirde yetkilileri 
haberdar etmeyi 
düşündüklerini 
söyledi.
Jandarma 
tarafından ifadeleri 
alınan zanlılardan 
75 yaşındaki M.E., 
elinde bastonla bir 
askerin koluna 
girerek adliyeye 
getirildi. "Kaçak kazı 
yapmak" suçundan 
savcılığa sevk 
edilen şahıslar, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.

bildiklerim bu kadar." 
Hanım Adalı'nın bu 
ifadesinin ardından 
ilişkide olduğu 
amcasının oğlu 
Özkan Yurt, amcası 
63 yaşındaki 
Süleyman Yurt ve 
onun damadı 35 
yaşındaki Engin Efe 
de gözaltına alındı. 
Jandarma, özel 
eğitimli köpeklerle 
yaptıkları aramada 
Şener Adalı'nın 
gömüldüğü yerde 
ceset parçalarına 
ulaştı ve otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönderdi. 
Gözaltında sorgusu 
sürenlerden Özkan 
Yurt'un, bir süre 
Hanım Adalı ile ilişk
isinin olduğu, ancak 
onunla evlenmekten 
vazgeçerek Gemlik'te 
oturan bir genç 
kızla nişanlandığı 
3 Aralık 2011 günü 
düğünlerinin 
kararlaştırıldığı 
ortaya çıktı.
Özkan Yurt'un 
cinayet şüphelisi 
olarak gözaltına alın
masıyla düğün 
ertelendi.

Neler oluyor?
Siyasi tartışmaları her zaman ciddi ve 

düzeyli biçimde yürütmeye özen gösteri 
rim.

Ama özellikle de, içinde bulunduğumuz 
dönem bu hususa azami önem veriyorum.

Türkiye ve bölge ve dahası tüm dünya 
karanlık bir dönem geçiriyor.

Batı’da dahi insanlar sokakta, bölge de 
birçok ülkede sıcak çatışmalarda insanlar 
can veriyor, bir büyük dönüşüm tünelinin 
sonundaki ışık gözükmüyor.

Böyle bir ortam, siyasal konular bir yana 
hepimizin insanlık ve temel değerler üzer
ine uzun boylu ve ciddi ciddi düşünmem
izi gerektiriyor.

Basın .. Basın...
Basının gücünü önemsemeyenler hep 

kaybetmişlerdir.
Gücün zirvesinde olduğunu zannedenler, 

basını ezmeye kalkanlar silinip gitmişler 
ama basın daha da güçlenerek yerini koru
muştur ve koruyacaktır. Bu biline..

İlçelerde, küçük beldeler de partililer 
kendilerini çok önemserler.

Bazılarının havasından yanına yaklaşıl
maz.

Aklı başındakileri basını yanına alır, 
olmayanlar ise karşısına.
Sonunda kaybeden hep o olur.
Benim ne siyasi anlayışım, ne insanlığa 

ilişkin tasavvurum, ne de kişiliğim, bu tür 
bir ortamda polemiklere girişmeye müsait 
değil.

Hakkımda, beni çok sinirli, kolay tepki 
veren biri olarak takdim etme çabasına 
rağmen, çok şükür hiç de duygusal tepki 
ler veren biri değilim.

Haklı olduğumu düşündüğüm konularda 
yapılan saldırı ve karalamalar beni hiç mi 
hiç etkilemez.

Son dönemde (Yaş 77), doğru olduğunu 
düşündüğüm yerde olduğum için, vic
danım ve kafam çok rahat.

Mağdurların yanında olmak adına, dik 
olmanın, eğilip bükülmemenin büyük 
huzuru içindeyim.

O kadar ki, bu durum beni, sataşmalara 
karşı haklı tepki verme konusunda bile bir 
tür rehavete sürüklüyor.

Ancak belli ki, bu durum bazılarının mey
danı iyice boş bulup ileri geri konuşma 
konusunda cesaretlendiriyor, ben de bu 
konuda yazıp çizme lüzumu hissetmiyo
rum.

Ama yukarıda dediğim gibi, hal böyle 
diye, herkesin gemi azıya almakta fazlaca 
ileri gittiğini görüyorum.
Yazdıklarım ortadadır..
Siyasi sicilim şeffaf ve ortadadır, 
Gerdan kırmak gibi bir âdetim yok..
Olmayacakta..
AKP’nin işini zorlaştırsın da ne olursa 

olsun’ gayreti içinde olmadığımı da en 
başta AKP’liler gayet iyi bilir.
Bilmelidir.

HM ABONE OLDUNUZ MU?
«mirlı Ik ciııiı sinsi tmnsl ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu yıl da zeytin mafiş..
Dün, Umurbey’den dönerken, tüm 

zeytinliklerde hummalı bir faaliyet vardı.
Var da, toplanan, zeytinden başka herşe 

ye benziyor.
Bizim bahçede iki zeytin ağacı var.
Biri fidan.
Öteki oldukça eski, büyük bir ağaç.
Dallarının yarısı bizim bahçeye, yarısı 

da komşunun bahçesine uzanıyor...
Bir iki ay önce zeytinlere baktığımda 

insanın içi hoş oluyordu.
Üretici, bol zeytini gördükçe, tek derdi 

iyi fiyat beklentisiydi.
Ama geçen günlerde kötü hava koşul 

lan, yani şiddetli soğuklar ürünün suyu
nun çekilmesine ve kırışmasına neden 
oldu. ,

Dün, ağaçlara baktığımda ise içim bur 
kuldu.

Zeytincinin tek geçim kaynağıdır zeytin.
Teknik adamların belirlediğine göre, kö 

tü hava koşullarından dolayı, zeytin üreti
cisinin daha ağaçta kaybı yüzde 60.

Bu durum düzelir mi?
Bir kez ürün kararmadı.
Üretici kararmış zeytini toplamaya çalı 

şıyor.
Daha çok toplama gündeliği ödeniyor, 

daha az ürün toplanıyor.
Kurtuluş yağmur ve ardından havanın 

lodos gitmesi.
Gündüz +14-15 derece olan hava ısısı 

geceleri +3-4’lere düşüyor.
Bu ise zeytinin düzelmesini engelliyor.
Böyle giderse üreticinin hayal kırıklığı 

devam edecek.
Marmarabirlik yöneticileri durumu 

Başbakan yardımcısına iletmişlerdi.
Şimdi Ankara’ya gidecekler.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zeytin 

Komisyonu Başkanı ile görüşüp bu yıl ki 
zeytin ürününün afet kapsamına alınma 
sini isteyecek.

Veya devletten teşvik isteyecek.
İstenecek de geçen yılın paraları daha 

ödenmedi.
12 Haziran seçimlerine 15 gün kala, 

hükümet afet kapsamına alman zeytinciye 
alacaklarının yüzde 40’ını ani olarak ödedi. 
Gemlik Körfez olarak biz o gün yaptığımız 
haber de bunun siyasi rüşvet olduğunu 
yazmıştık.

AKP iktidarı bu işleri iyi biliyor.
Cebine zeytin vakti para giren üretici 

Haziran ayında bir hayli para aldı devlet
ten.

Bu parayı AKP cebinden veya partisine 
hâzineden ödenen paradan yermedi.

Milletin vergilerinden toplanan paralar
dan verdi.

Yani köylünün içtiği sigaradan, kullan 
dığı mazottan, marketten aldığı gıda mad
desinden, etten, tavuktan herşeye KDV ve 
ÖTV ödüyor.

Kalan yüzde 60 neden 6 aydır ödenme
di.

Çünkü seçimler bitti. Para da unutuldu.
AKP bu yüzden vatandaştan yüzde 48 

oy aldı.
Şimdi yeniden zeytin üreticisi 

devletinden yardım istiyor. Göreceğiz.

Küçük Kumla’da düzenlenen törende, sahanın kapalı bölümünün 
temeli atıldı, Küçük Kumlaspor’a malzeme yardımı yapıldı

Küçük Kumla 
futbol sahasının 
yenileme çalış
malarına başlandı. 
Harabeye dönen, 
çukur ve tümsekler 
nedeniyle kötü bir 
durumda olan 
Küçük Kumla futbol 
sahasına Gemlik 
Belediyesi el attı. 
Toprak sahada 
tribün, soyunma 
odaları ve yedek 
kulübeleri baştan 
aşağı yenilenen 
Küçük Kumla futbol 
sahasının çimle kap 
lanacağı açıklandı. 
Geçtiğimiz günlerde, 
Küçük Kumla saha 
sının kapalı bölüm
leri için temel atma 
töreni düzenlendi. 
Törene, Bursa AKP 
Milletvekilleri İsmail 
Aydın ve Bedrettin 
Yıldırım, Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
siyasi parti yönetici
leri, muhtarlar, daire 
amir ve müdürleri, il 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri, spor kulüp
lerinden yönetici ve 
futbolcular davetli 
ler katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla baş 
layan törenlerin açış 
konuşmasını amatör 
spor kulüpleri adına 
Karadeniz Spor 
Kulübü Başkanı 
Alican Durdu yaptı. 
Tesisleşme ve genç 
liği spora kazandır
mada birlik ve 
beraberliğin önemi 
ne dikkat çeken 
Durdu, atasözleriyle 
süslediği konuş
masında, tesisleşme 
sonrasında spor 
kulüplerine de 
büyük görevler 
düştüğünü söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da konuş
masında ilçede spor 
ve tesisleşme adına 
son dönemde ya

pılan çalışmaları 
anlattı.
İmam Hatip Spor 
Salonu’nun açılışı 
nın yanı sıra, toprak 
sahayı suni çim 
saha tesisine çevi 
ren Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi çalış
malarını, Gemlik 
Stadının çimlenme 
çalışmalarının 
tamamlanmasını 
hatırlatan Yılmaz, 
mahallelere yapılan 
basketbol sahalarını, 
üniversite Yerleşke 
si’ne hah saha, fut
bol sahası ve bas
ketbol sahası yaptık
larını söyledi. 
Refik Yılmaz, Umur 
bey’de 4200 metreka 
relik alanın kamulaş 
tırıldığını bu mahal 
leye bir futbol 
sahası kazandıracak 
larını, Kurşunlu 
Mahallesi’ne ise hah 
saha ve futbol 
sahası yapacaklarını 

belirtti. Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’na da spor 
salonu yapacaklarını 
söyledi.
Hizmetlere siya 
seten bakmadıklarını 
da vurgulayan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Kumla’ya 
hizmetlerimiz 
artarak devam ede
cektir" dedi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik’te ise konuş
masında 100 bin 
nüfuslu ilçede çok 
daha önceden onlar
ca spor sahası ve 
spor salonu olması 
gerektiğini belir 
terek, son dönemde 
başlayan yatırımla 
rın hayırlı olmasını 
diledi.
Spor kulüplerinin de 
tesislere sahip çık
ması gerektiğini 
ifade eden Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, bu tesislerden 

sağlam, sağlıklı, 
ahlaklı gençlerin 
çıkacağına inandı 
ğını ve her tesisin 
birkaç batakhaneyi 
kurutacağını 
söyledi.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da, Gemlik’in, 
artık hizmetler, 
yatırımlar ve güzel 
şeylerle anıldığını 
savundu.
Aydın, Kumla Barajı 
projesi, TOKİ ve 
Modern Bölge Hasta 
nesi hizmetlerinin de 
2012’de Gemlik’e 
geleceğini söyledi. 
Konuşmaların 
bitiminde 
Kumlasporlu futbol
culara maize me 
yardımı yapıldı. 
Daha sonra, 
yenileme çalışmaları 
adına ilk harç proto 
kol tarafından 
Kumla sahasına 
boşaltıldı.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezqazetesi.com
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Bu yıl zeytinde 
var yılı. Ürün 
baskın. Ürün 
baskın olunca da 
tane ufak oldu. 
2011 yılı yurdu
muzun en az yağış 
alan yılı olunca 
taneyi etkiledi. 
Uzun zaman yağ
mur yağmayıp, 
lodos rüzgarı 
esmeyince zeytin
ler kararmadı, 
sürekli esen 
poyrazla da zeytin 
dalında buruştu, 
sofralık evsafını 
yitirdi, yağlık 
zeytin halini aldı. 
Zeytin üreticisi 
perişan.

Durum böyle 
olunca; ürettiği 
ürünle giderlerini 
karşılayamaz 
halde. Çoğu üreti
ci, giderleri borçla

İnan TAMER

Amaç bir ama...
narak sağlamıştı. 
Zeytin üretici
lerinin Allah 
yardımcısı olsun.

Benim bildiğim, 
böylesi bir hal 
1967 yılında da 
yaşanmıştı, o 
zaman 
bugünkünün tam 
aksi, şiddetli kar, 
tipi, don zeytin 
ürününü ağacında 
yok etmişti.

Üretici, yıllarca 
belini doğrulta- 
mamıştı...

Bugünkü üzücü 
* bu durum, 

üreticinin kuru
luşları arasında 
tutum ve 
davranışlarda fark
lılık yarattı. Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı ile en 
büyük zeytin stok
çusu ve 

pazarlayıcısı 
Marmarabirlik 
Başkanı basın 
aracılığı ile 
tartışıyor.
Davranışlarda 
ithamkar ifadeler 
kullanılıyor. Bu da 
üzücü. Her iki 
kuruluş üreticinin 
kuruluşu.

Ziraat Odası, 
üreticinin kaliteli 
ürün alması için 
bilgilendirme, 
tarım ilacı, gübreyi 
ucuza temin ede
bilme, tarım 
işçisinin haklarını 
gözetme sorunları 
resmi kuruluşlarla 
paylaşma, çözüm 
arama vs gibi 
uğraşlarla üreti
ciye hizmet ver
meyi amaç edinir.

Marmarabirlik 
ise, kimi zeytin 

üreticisinin 
biraraya gelerek 
oluşturduğu bir 
kuruluş olup, üre
tim sonrası 
ürünün stoklan- 
ması, değeri ile 
pazarlanması ile 
üreticiyi 
güçlendirme 
uğraşı verir. Ticari 
bir kuruluştur. 
Ticarette zarar 
etmemek, ortağı 
zarara uğratma
mak, karlılık ana 
ilkedir. Yöneticiler 
olaya bu gözle 
bakar, kendi
lerinden de ortak
larının beklediği 
de budur.

Karlılığı artıra
cağım diye de 
ürünü değerinden 
daha aşağı bir fi 
yatla almakla kar
lılığı artırmak hiç 
de doğru bir 
hareket değildir. 
Piyasa 
koşullarının 
dikkate alın
masıdır.

Ticaret Borsa 
lan piyasaları ve 
fiyatları devamlı 
izler, ilan eder.

Ürünlerin 

devşirme aşaması
na gelindiğinde, 
Ziraat Odası, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret 
Borsası ve en 
büyük üretici 
kuruluşu 
Marmarabirlik iç 
ve dış fiyatları göz 
önünde tutarak 
ürünün elde 
edilmesi ve devşi 
rilmesindeki 
gelişmeleri de 
dikkate alarak 
gerçekçi bir fiyat 
tespit ve ilan 
etmeleri yapılması 
gereken en doğdu 
harekettir.

Yapılması 
gereken el birliği 
ile bugünkü feci 
durumun, bir afet 
olan durumun en 
üst düzey ilgililere 
intikal ettirmek, 
Afet fonundan 
üreticiye zararını 
giderici, ilerideki 
yıllarda faaliyetini 
sürdürebileceği 
yardımı elde ede
bilmektir.

Bu yıl rekoltenin 
büyük çoğunluğu 
yağlık zeytin ola- 
câğı için________  

zeytinyağı stoku 
yöremizde 
görülmemiş şe 
kilde artacağından 
TARİŞ’ten destek 
için yardımcı olun
ması sağlan
malıdır.

Gün tartışma 
zamanı değil, 
üreticiyi gerçekten 
koruyup, kollama 
zamanıdır.

Çalışmalar bu 
doğrultuda bekle
meksizin başlatıl
malı, olumlu sonu
ca varılmalıdır.

Üreticimizin 
yüzü gülmese de, 
tebessüm ede
bilmelidir.

Haydi Sayın 
Çelik, Sayın Asa, 
sıvayın kolları, 
verin el elele... 
düşün üreticinin 
önüne.

Koyulun Ankara 
yollarına.

Kiloda 35 
kuruşluk desteğin 
yeterli olmadığını 
anlatın ilgililere...

Yapılması 
gereken budur, 
sizlere yakışacak 
olan el ele vermek, 
çözüm üretmektir.

CHP Kadın Kolları, Kadınların Seçme ve Seçilme Haklarının verilmesinin 77.yıldönümünü kutladı.

te ‘Mınlaıımm haltlarını sonuna karlar sawwiir
CHP Kadın Kolları, 
5 Aralık Kadınlara 
Seçme ve Seçilme 
Hakkının tanın
masının 77. yıldönü ’ 
münü kutladı. 
CHP İlçe Başkam 
Dursun Özbey, 
“Kadınlara şiddetin 
ve kadın erkek 
arasındaki adaletsiz 
liğin arttığı bugün
lerde bize düşen 
görev kadınları 
siyasete ve toplum
sal hayatta üst dü 
zey görevler de 
bulunmasını sağla
maktır." dedi. 
CHP İlçe binasında 
ilçe yöneticileriyle 
biraraya gelen CHP 
kadın kolu üyeleri ve 
CHP’li bayanlar, 
kadına seçme ve 
seçilme hakkının 
verilişini kendi 
aralarında kutlayarak 
açıklama yaptılar.

KADINLARA 
SIYEASETTE YER 
VERİLMELİ 
Toplantıda konuşan 
İlçe Başkanı 
Dursun Özbey;

“Cumhuriyetimizin 
kurucusu ulu 
önder Mustafa 
Kemal Atatürk 
tarafından, birçok 
gelişmiş ülkeden 
önce, kadınları miza 
seçme ve seçilme 
hakkının verilmesi 
nin yıl dönümünde 
yiz. Kadına şiddetin 
ve kajdın-erkek 
arasındaki adaletsi
zliğin arttığı bu gün
ler de, bizlerin üzer
ine düşen, kadınları 
mızın siyasette ve 
toplupısal hayatta 
üst düzey görevler 
de bulunmasını 
sağlamaktır.” dedi. 
CHP Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı Nil

Avcı ise yaptığı açık 
lamada; “Bugün ka 
dına seçme ve seçil 
me hakkının verilişi 
nin 77. yıldönümü 
nü kutluyoruz.
Büyük Önder Muşta 
fa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyetin kurul
masından sonra 
kadınlarımızın 
Kurtuluş Savaşı’n 
daki mücadelesini 
unutmayarak, 
kadının adı yokken, 
ad vermesinin öte 
sinde, kadınlara 
kimlik ve kişilik 
kazandıran yenilik
lere imza atmıştır. 
Biz, Türk kadınları 
olarak, kazanılmış 
haklarımızı sonuna 

kadar savunup, 
kadını çağın gerisine 
itmek isteyen zihni 
yetlere karşı müca 
delemize devam ede
ceğiz. CHP Kadın- 
Erkek eşitliğine 
inanan bir partidir. 
CHP ilçe Kadın kolu 
olarak, kadınların 
seçme ve seçilme 
hakkının tanınması
na ilişkin yasal 
düzenlemeye gerçek 
leştiren siyasi par
tinin kolu olmanın 
gurunu yaşıyoruz. 
Fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür kadın
larımızın, ülkemizin 
aydınlık geleceğine 
katkı sağlayacağını 
biliyor, Mustafa

Kemal Atatürk’ün biz 
kadınlara verdiği 
kadın hakları günü 
nüzü kutluyor, saygı 
ve sevgilerimi 
sunuyorum” şek
linde konuştu.
Daha sonra, CHP 
İlçe Yöneticisi Dilek 
Taşpınar söz aldı. 
Emekli Öğretmen 
Taşpınar, konuşma 
sında şunları söyle
di: “Ulu önder 
Atatürk sayesinde 
modern sayılan bir 
çok ülkeden ve 
medeni kanunumuzu 
da aldığımız İsviçre 
den daha önce kadı
na seçme ve seçilme 
hakkı tanıyan bir 
ülkeyiz. Bize verilen 

hakları kullanabiliyor 
muyuz? Kadınları 
mızın meclise ilk 
girişleri 18 vekil 
sayısı ile sağlan
mıştı. Son seçimler 
söz konusu 
olduğunda 1999 
seçimlerinde 22 (% 
44), 2002 seçim
lerinde 24 (% 4,36), 
2007 seçimlerinde 50 
(9,09), 2011 seçim
lerinde 78 (% 14) 
vekille mecliste yer 
aldık. Olması gerek
enden çok düşük 
oranlar ile karşı 
karşıya yız. Bize 77 
yıl önce verilen hak
ları bu gun ne kadar 
kullanıyoruz asıl 
sorulması gereken 
bu. Bu gunu bayram 
olarak kutlamak 
yerine, o günden bu 
güne ne yapa
bildiğimizi sorgula
mamız gerekir. 
Öncelikle eğitim ile 
bir çok zorluğu aşa
cağımıza ve bize 
yıllar önce verilen 
bu hakları layıkıyla 
kullanacağımıza 
inanıyorum. ”
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Bursa’nın anayasası mercek altında
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
1/100000 Ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı’nın 
kentin anayasası’ 
olduğunu söyle 
yerek, “Bursa’nın 
geleceğini çok 
önemsiyor ve adım
larımızı buna göre 
atıyoruz. Bursa’nın 
vizyon bir kent 
olması için çalış
malarımızı sürdürü 
yoruz” dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
İl Özel İdaresi 
tarafından 5302 
sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’na göre 
ortaklaşa hazırlanan 
“1/100000 Ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı” çalış
maları bilgilendirme 
toplantısı, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Orhangazi 
Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe, Nisan ayında 
başlanan çalış
maların olumlu 
geçtiğini belirterek, 
kent dinamikleriyle 
sivil toplum kuru
luşlarının da plana 
destek verdiğini 
ifade etti. Başkan 
Altepe, planın 
‘kentin anayasası’ 
olduğunu söyley
erek, “Bursa’nın 
geleceğini çok 
önemsiyor ve adım
larımızı buna göre 
atıyoruz. Çağımız 
artık kentlerin 
yarıştığı bir çağ. 
Her şehir kendi pozi
tif değerlerinin öne 
çıkması için yarışı 
yor. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bizler de Bursa’nın 
vizyon bir kent 
olması için çalış
malarımızı sürdürü

yoruz” dedi.
Bursa’nın özel, güzel 
ve her türlü nimeti 
barındıran bir kent 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Bursa’nın öne 
çıkan en önemli 
özelliklerinden biri 
sanayi kenti 
oluşudur. Bursa’da 
13’ü organize olmak 
üzere 25’i aşan 
sanayi bölgesi 
bulunuyor. Binlerce 
fabrikası olan üreten 
bir şehir, Bursa. Bu 
kentin çağdaş bir 
kent olarak geleceğe 
taşınmasında elimiz
den geleni yapalım. 
Şehrin geleceğini 
sağlıklı bir şekilde 
planlayalım. Bu 
konuda çalış
malarımızı şeffaf bir 
ortamda sürdürüy
oruz. Geleceğimizi 

sağlıklı bir şekilde 
planlayalım isti 
yoruz” diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın hızlı 
büyüyen bir şehir 
olduğunu da dile 
getirerek, “Bursa, 50 
yılda 17-18 kat 
büyüdü. Bu 
büyümeyle birlikte 
sıkıntılar da büyüy
or. Ancak geleceği 
düşünerek adım
larımızı atmalıyız. Bu 
kentin geleceği 
şahısların değil, 
toplum için önemli. 
En büyük 
amaçlarımızdan biri 
çalışmalarımızda 
paylaşımı ve katılımı 
sağlamaktır. Herkes 
burada elini taşın 
altına koysun istiy
oruz. Bizler her alan
da başta çevre ve 
ulaşım olmak üzere 

her konuda haklın 
desteğini almalıyız” 
şeklinde konuştu. 
Yapılması gereken
lerin ve atılması 
gereken adımların 
belli olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, sanayi ve 
üreten bir şehir olan 
Bursa’nın tek yönlü 
geliştiğini bildirdi. 
Gelişimin her alanda 
sağlanması gerek
tiğine işaret eden 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalış
malarından örnekler 
verdiği konuşmasın
da, yerli tramvay ve 
metro üretiminde 
Bursa’da ilk belr 
genin alındığını da 
söyledi. Başkan 
Altepe, “Kentimizin 
daha teknolojik 
ürünler üretmesi 
gerekir. İleri 
teknolojiyi kullanan 
sanayiye ihtiyaç 
var. Bursa bir tarih 
başkenti, önemli 
bir turizm şehri de 
olabilir. Bundan 
sonraki vizyonun

Bursa’nın çağdaş 
bir turizm kenti 
olması için 
planlanması 
gerekir. Araziyi ve 
imkanları en iyi 
şekilde kullanmak 
hakkımız” dedi. 
Bursa’dan sonra 
sanayinin Kütahya 
gibi diğer illere 
kaydığını söyleyen 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın her 
köşesinde otel 
inşaatları 
sürdüğünü ve 
bunların yapımı 
için de işadamlarına 
yönlendirmeler 
yapıldığını belirtti, 
bu sebeple 
1/100000 ölçekli 
Bursa İl 
Çevre Planı’nı 
çok önemsediklerini 
vurguladı.
Uzmanlar da plana 
destek yeriyor 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri 
Kemal Demirel de 
ilin gelişimini kon
trol eden durumlar
da bu planların etki
sine dikkati çekti.

Macıde 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'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 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

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 538 285 13 85

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

»■ill’ll III t»ıiı slrul »ıtrisi

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN.

Gemlik Körfez Gazetesi : 
mgemlikkorfezgazetesi.com

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Rotary Kulübü’nün 1431. toplantısı 2440. Bölge Guvernörü Ahmet Gürmeriç’in katılımıyla yapıldı

“Botary, dünya barısı için çalışıyor"

Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
1431. toplantısı 
2440. Bölge 
Guvernörü Ahmet 
Gürmeriç’in 
katılımıyla yapıldı. 
Atamer Hotel’de 
düzenlenen haftalık 
yemekli toplantıya 
2440. Bölge 
Guvernörü (Genel 
Başkanı) Ahmet 
Gürmeriç ile eşi 
Avten Gülmeriç, 
Guvernor 
Yardımcısı Melih 
Aker ve eşi Dilek 
Aker, Gemlik Rotary 
Kulubü dönem 
Başkanı Serdar 
Kara ve eşi Demet 
Kara ile Gemlik 
Rotary Kulübü 
üyeleri, Rotaractlar 
ile Alman heykel- 
traşlar Cristian 
Tokin ve Ben

Natler katıldılar. 
Kulüp asamblesin 
de konuşan dönem 
Başkanı Serdar 
Kara, dünyanın en 
büyük sivil toplum 
kuruluşu olan 
Rotary’nin Gemlik 
ilçe kuruluşunun 
1431 de biraraya 
geldiğini belirterek, 
“Gemlik’e elimizden 
geldiğince ve imkan 
lanmız el verdiğin 
ce faydalı olabile
ceğini duşundugu 
müz düşünceler 
üretmek ve bunları 
eyleme geçirerek 
çeşitli etkinliklerde 
bulunmak amacı 
içindeyiz." dedi.
2240. Bölge 
Guvernörü Ahmet 
Gürmeriç ise yap
tığı konuşmasında 
Rotary’nin dünya 
barışına katkı

sağlamak, kendin
den önce toplumu- 
na hizmet için 
kurulmuş uluslar- 
rası bir sivil toplum 
kuruluşu olduğuna 
dikkat çekti.
Rotary’nin dünya 
insanlığı için hizmet 
ürettiğini söyleyen 
Gürmeriç, dünyada 
yaşanan savaşların, 

açlığın, kıtlığın ve 
hastalıkların 
ortadan kalkması 
için Rotary olarak 
çalıştıklarını 
söyledi.
Daha sonra, 
Rotaryen Aydın 
Akovalıgil’in konuk
ları olan Alman 
Heykeltaş Christian 
Tobin, Bursa Kültür 

Müdürlüğü’nün 
davetlisi olarak 
Bursa’ya geldiğini 
ve Türk Folklörü 
nün önemli sayılan 
simgelerinden 
Karagöz ile 
Hacivat’ın oynayan 
taşlardan heykel
lerini yapmakta 
olduğunu dünyada 
oynar taş heykelleri 

yapan tek heykel- 
traş olduğunu 
söyledi. Ayrıca 
çalışmalarıyla ilgili 
bir de sinevizyön 
gösterisi yapıldı.

NACİ ÖZOKUR’A 
PLAKET 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün en yaşlı 
ve kurucu üyesi 
Doktor Naci 
Özokur’a Kulüp 
Başkanı Serdar 
Kara ve Guvernör . 
Ahmet Gürmeriç 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Duygulu anların 
yaşandığı gecede, 
rotaryen ler 
gözyaşlarını tuta
madı. Yeni iki 
üyenin kabul töre 
ninin de yapıldığı 
gece geç saatlere 
kadar sürdü.

Serdar Kara - Naci & Nuran Özokûr ve 
Demet Kara birlikte görülüyorlar.
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İnsan hak ihlalleri başvuru
sayısında yüzde hin artış oldu

Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlı 
ğı'na ihlaller 
konusunda yapılan 
başvuru oranlarında 
2004 yılından 2011 
yılına kadar yüzde 
bin oranında artış 
yaşandı. Hak konu
larına göre en çok 
başvuru ise Sağlık 
ve Hasta Hakkı, Adil 
Yargılanma Hakkı, 
Kötü Muamele 
Yasağı alanlarından 
oluşuyor.
Kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde 
'şeffaflık ilkesi' 
gereği İnsan 
Hakları Başkanlı 
ğı'na 81 İl İnsan 
Hakları Kurulu'na ve 
892 İlçe İnsan 
Hakları Kurulu'na 
yapılan insan hakları 
ihlâl iddialarına 
ilişkin sayısal veri 
ler, 2004 yılı başın
dan itibaren 6 ayda 
bir kamuoyuna 
açıklanmaya 
başlandı.

2010 yılında ise üçer 
aylık dönemler 
halinde yayınlandı 
ve önümüzdeki yıl
larda da aynı şekilde 
devam edecek. 2010 
yılı içerisinde inter
net ortamında 4 bin 
736 ve posta, faks, 
telefon gibi yollarla 
bin 496 başvuru 
olmak üzere 6 bin 
232, İl ve İlçe İnsan 
Hakları Kurullarına 2 
bin 446 olmak üzere 
toplam 8 bin 678 kişi 
8 bin 795 hak 
konusunda ihlal 
iddiasıyla başvuruda 
bulundu. 2010 yılı 
içerisinde İnsan 
Hakları

Başkanlığı'nın 
gerçekleştirdiği 
tanıtım ve bil
inçlendirme faaliyet
leri sayesinde 
yapılan toplam 
başvuruların yüzde 
76'sı internet 
üzerinden gerçek
leştirildi. Bu oran, 
Stratejik Plan'da 
performans göster
gesi olarak belir
lenen yüzde 60'lık 
hedefin üzerinde. 
2004 yılında İnsan 
Hakları Başkanlığı 
ve kurullara toplam 
847 başvuru 
yapılırken, bu sayı 
2005 yılında bin 373, 
2006 yılında bin 590, 

2007 yılında bin 495, 
2008 yılında 4 bin 
788, 2009 yılında 4 
bin 503. 2010 yılı 
döneminde ise 
toplam başvuru 
sayısı 8 bin 678 oldu 
ve 7 yılda yüzde 
1,024 oranında arttı. 
Başvurularda ilk 10 
il ise şöyle: Muğla, 
Antalya, Adıyaman, 
Bursa, Konya, 
Adana, Ağrı, İzmir, 
Ankara, İstanbul. 
2010 yılı içerisinde 
hak konularına göre 
ilk üç sıradaki 
başvurular şu şek
ilde sıralandı: Sağlık 
ve Hasta Hakkı 
(895); Adil 
Yargılanma Hakkı 
(468); Kötü Muamele 
Yasağı (394). 2010 
yılı ilk 9 aylık 
dönemde şikayet 
edilen kurumlara 
göre ilk üç sıradaki 
kurumlar bakanlık
lar, sağlık kurumlan 
ve emniyetten 
oluşuyor.

Meteorolojiılen 
Soba «e Doğalgaz 

Zehirlenmesi 
Uyarısı

Meteoroloji, 
Marmara 
Bölgesi'nde 
beklenen fırtına 
nedeni ile 
meydana gelebile
cek soba ve 
doğalgaz zehirlen
melerine karşı 
vatandaşları 
uyardı.
Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
Marmara 
Bölgesi'nde 
pazartesi günü 
akşam

GemlikKErfez
«ıııii'lı lu «iııiı «Ihıl «uıml

saatlerinden 
itibaren rüzgarın 
güneybatı (lodos) 
yönlerden kuvvetli 
olarak esmesi 
bekleniyor 
Yetkililer, 
başta Bursa ili 
olmak üzere 
bölge genelinde 
soba ve 
doğalgaz kaynaklı 
zehirlenmelere 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların 
dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerektiği uyarısında 
bulundu

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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15 yıl Jan a; çalışa ıı nıefimra ikramiye vo >!
300 bin kişinin 
beklentisi yine 
boşa çıktı! 
Kamuda bir süre 
çalıştıktan sonra 
ayrılarak SSK 
veya Bağ-Kur’lu 
statüsünde emekli 
olanlara kamudaki 
çalışmalarına ilişkin 
ikramiye ödenmesi
ni engelleyen 
yasa hükmünün 
Anayasa 
Mahkemesi tarafın
dan ikinci kez 
iptaliyle umuda 
kapılan yaklaşık 
300 bin kişinin 
beklentisi yine 
boşa çıktı.

Çek mahkûmları şafak sayıyor
Adli para cezasını 
ödeyemediği için 
hapiste bulunan 8 
bine yakın karşılık
sız çek mahkûmu 
için 5941 sayılı 
Çek Kanunu 
değiştiriliyor.
Çek Kanunu'ndaki 
ceza kaldırılıp yer
ine en az 5 yıl çek 
yasağı düşünülüy
or. Düzenlemenin 
yeni yıla yetiştir
ilmesi gündemde 
Halen 8 bin kişinin 
karşılıksız çekten 
hapiste kalmasına 
neden olan 5941 
sayılı Çek 
Kanunu’ndaki ‘adli 
para cezası’ düzen
lemesinin kaldırıl
ması için düğmeye 
basıldı. 2003 yılın
dan sonra karşılık
sız çekin adli para 
cezasını gerektiren 
bir suç olarak

İptal kararının 
gereğini yerine 
getirmek üzere 
hazırlanan yeni 
yasa taslağında

ikramiye 
ödenebilmesi İçin 
kamuda en az 15 yıl 
çalışma ve 65 yaş 
koşulu öngörüldü.

düzenlenmesi 
nedeniyle karşılık
sız çek tutarına 
göre bir güne 100 
lira üzerinden hesa
planan adli para 
cezasını ödeye
meyenler hapse 
giriyor. Yani 
örneğin 10 bin 
lîrafık çeki’karşılık
sız çıkan kişi, bu 
kadar tutarda adli 
para cezası öde
mezse 100 gün 
hapis yatıyor. 
TBMM Adalet 
Komisyonu 
Başkanı ve AK 
Parti Ankara 
Milletvekili Ahmet 
İyimaya, bu duru
mun Avrupa İnsan 
Hakları 
Sözleşmesi’ndeki 4 
nolu protokole 
aykırı olduğunu, 
adli para cezasını 
kaldıracak düzen

leme için Adalet 
. Bakanlığı’nda çalış
ma başlatıldığını 
söyledi.
Ardından çalış
manın Adalet 
Komisyonu’na 
geleceğini belirten 
İyimaya, çek 
dolandırıcılığını 
önl'eyecek madde 
üzerinde dikkatle 
durulduğunu bu 
konuda sıkıntı 
yaratmayacak 
düzenleme yapmak 
istediklerini söyle
di. İyimaya, Adalet 
Bakanlığındaki 
çalışmaya vurgu 
yaparken, CHP 
Ankara Milletvekili 
Sinan Aygüri de 
5941 sayılı 
Kanun’da adli para 
cezasını kaldırmaya 
yönelik 1 Ekim 2011 
tarihli ve 2/85 nolu 
değişiklik teklifini

Emekli ikramiyesi 
almayı bekleyen 
eski memurların 
sayısı 293 bin kişiyi 
aşıyor. Bunların 
kamudaki ortalama 
çalışma sürelerinin 
ise 9.5 yıl olduğu 
bildirildi. Çalışılan 
her yıl için bir maaş 
tutarında ikramiye 
ödenmesi gereki 
yor.
Aylık ortalama bin 
lira üzerinden kişi 
başına on bin lira 
olmak üzere 
toplamda 3 milyar 
lira dolayında 
ödeme yapılması 
söz konusu olacak.

TBMM Adalet 
Komisyonu’na ilet
miş durumda. 
HAPİS YERİNE 
ÇEK YASAĞI 
Bakanlar 
Kurulu’nda değişik
liğe uğramaması 
halinde hem iktidar 
hem de muhalefet 
partneri, hapis 
cezasını ortadan 
kaldırma konusun
da mutabık olduk
ları ve yılbaşına 
kadar düzenle
menin Meclis’ten 
geçirilmesinin plan
landığını belirttiler. 
Değişiklikle hapis 
yerine bir yandan 
alacaklı ile icra 
davası sürerken, 
karşılıksız çek 
sahibine belli 
süreyle (En az 5 yıl) 
çek düzenleme ve 
çek hesabı açma 
yasağı getirilecek.

Taksitli 
ödemeyenin 
"bedeli" ağır

Dördüncü kez 
düzenlenecek olan 
bedelli askerlik 
uygulamasında 
ikinci taksidini 
ödemeyenlerin ’ 
hakkı yanıyor. 460 
bin kişiyi kapsayan 
bedelli askerliğin 
bedeli 30 bin TL 
1987, 1992 ve 1999 
yıllarının ardından 
dördüncü kez 
düzenlenecek olan 
bedelli askerlik 
uygulaması, 460 
bin kişiyi kapsıyor. 
İkinci taksidi öde
meyenin hakkının 
yanacağı bedelli 
askerliğin toplam 
bedeli 30 bin TL 
Milli Savunma 
Bakanı İsmet 
Yılmaz, bedelli 
askerlikten 
460 bin kişinin 
yararlanabileceğini 
söyledi.
TBMM’de basın 
mensuplarının 
sorularını yanıt
layan Bakan

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
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 Fak : Sİ3 35 95

NİBETÇİECZANE
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KAHRAMAN ECZANESİ

Yılmaz, 30 yaş 
sınırının 
kesinlikle 
değişmeyeceğini 
vurgularken, 
bedelli askerlik 
için ikinci taksidi 
ödemeyenin 
hakkının 
yanacağının da 
tekrar altını çizdi. 
Başbakan 
Erdoğan’ın açık
ladığı bedelli 
askerlik düzen
lemesi dördüncü 
kez uygulanıyor. 
Yeni düzenlemenin 
önceki uygula
malardan en 
önemli farkı 
21 gün temel 
askerlik olmaması 
ve 30 bin TL’lik 
yüksek miktar. 
Bedelli askerlik 
konusunda 
şimdiye kadar 
16 Nisan 1987, 
21 Mayıs 1992 ve 
2 Kasım 1999 ta 
rihlerinde düzen
leme yapıldı.

1

T 
E 
M 
L 
1 
K

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.Savdı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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
Ay gaz 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 01 03

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 0163

H HASTANELER

1
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 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 Körfez
OEBLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETBSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4132 

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)

mıiıümıH
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

ŞAFAK 
VAKTİ:11:30-14:00- 
16:30-19:00-21:00 

KORKU EVİ: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:15...
Rezervasyon 

(Tel: 515 33 21)
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ASKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖURTflBBĞI IATU

Piyanist ÇETİN,
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz....
KİŞİ BAŞI 80 Tb

PROGRAM
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ABA SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

RNAYEMtK+KMISIKSaUlTfi
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

flZEl MEYWE TABAftl + 
ÜMİTLE YERlIflLKOL 
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
23.5O-dÖ.3O YILBAŞI

ÖZEL PROGRAMI

00.30-01.40
01.40-02.oo

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT I
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: O 224514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5



S}Sınav
*-■ I Dergisi Dershan«ı«ri EĞİTİM BURSU

Tarihten

329 30 30 
2255570
5132440 
24949 71 
2474731 
7121246 
6764540 
3732073 
61209İ2 

5441155 
4531133 
5723307 
7733888
3686510

Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
Altıparmak Cad.2.Otel Sok.i.Uluca İş 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 Meydanı 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) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL

KARACABEY 
KESTEL
M.KEMALPAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

OBS'ye Kanlan Hecese 

SINAV DEFTER* 
ve 100 lerce Öğrenciye

6Aralık20|| Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50Kr.

Bursa'da fuhuş 
çetesi operasyonu:

41 gözaltı
Bursa'da evlerinden kaçtıkları 
için devlet tarafından koruma altı 
na alınan, ancak kaldıkları ye 
tiştirme yurtlardan da kaçan kız 
lan fuhuşa sürüklediği öne sü 
rülen 41 kişi gözaltına alındı.3’de

I

Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Avrupa Dil Sertifikası Almanca 1 A sınavı 3 Aralık 
2011 Cumartesi günü Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapıldı. 
Türkiye’de 6 merkezde yapılabilen sınavların ilki Gemlik’te gerçekleşti^

Kent Konseyi’nıle 
Hünüem İstanbul- 

Bursa-İznıir otoyolu

Avrupa ülkelerinde geçer 
I il iğ i olan Avrupa Dil Sertifikası 
ilk sınavını (Almanca A1 Sevi 
yesi) 3 Aralık 2011 Cumartesi 
günü ilçemizde yapıldı. 
Türkiye'de yalnız 6 Halk Eğitim 
Merkezi’ne verilen sınav yap 
ma yetkisini ilk defa uygula 
yan Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi oldu. Haberi syf 2’de

Bursa Kent Konseyi tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen ‘Bursa Konuşu yor’ 
adlı toplantıda, uzman ve ilgililer ‘İstan- 
bul-Bursa-Izmir Otoyolu ve Bursa’ya 
Etkileri’ni konuştu. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Qjine Bakış
Has Parti Bursa İl Başkanı Ali Mollasalih’de 

Marmarabirlik’i eleştiriye katıldı 

Win M lafa 
borçları ertelensin"

Bursa Kent Konseyi ve Otoban Yol
Bizim bir türlü beceremediğimiz Kent Kon 

şeyi çalışmalarını, Semih Pala’nın Baş kan
lığını yaptığı Bursa Buyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi başarıyla sürdürüyor.

Semih Pala’yı 1980 yıllarda tanıdım.
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde Politika 

muhabirliği yaptığım sıralarda, o da siyase 
te yeni başlamıştı.

İddialı bir kişiliği vardı.
Bir yerlere gelmek istiyordu.
Ama siyasette istediğin yere seni kolay 

kolay getirmezler.
I Getirmediler de.

Anavatan Partisi, DYP gibi bazı partileri 
dolaştı, şimdi durağı AK Parti.

Devamı sayfa 4’de

Has Parti Bursa İl 
Başkanı Ali Molla 
salih, Çiftçinin eko 
nomik kayıplan ne 
ticesinde esnaf ve 
tüccar zor durumda 
kalacağından,

Ticaret Odası ve 
Esnaf Odası yöneti
cilerini zeytin üreti
cisinin feryadına 
kulak vermelerini 
bekliyoruz.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

Üst sıralardan kop
mamak için her 
maçına 3 puan 
parolasıyla çıkan 
Gemlikspor, 39. 
dakikada yediği 
golle ilk yarısını 
1-0 yenik kapadığı 
maçta 1 puanı

88. dakikada 
Nazif’in kaydettiği 
golle zorda olsa 
almayı bildi.
Bağlarbaşı’nda 
oynanan karşılaş
ma, 1-1 berabere 
bitti.
Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İşine bak sen işine...

Acı ve talihsiz bir konuşma... 
Devletin Mardin’deki valisinden; “Bir 
zamanlar kahraman olarak bildikleri 
mizin aslında hain olduğunu yeni 
öğreniyoruz.”

Ne demek istedi, kimi ya da kimleri 
kastetti...
Kimi kastettiğini de sanki şu söz

leriyle netleştiriyor;
“Atatürk’ün muasır medeniyet hede

fiyle ilgili sözlerini artık kullanmaya
cağım.”

Neresinden bakarsanız bakın “had 
bilmezlik”

Sen devletin valisi misin yoksa neyin 
nesisin?

Son zamanlarda Atatürk’e toz kon
durmayan, onun sözlerini her zeminde 
anımsatan Demirtaş’lı Başbakan 
Yardımcısı Arınç gereğini yapar her
halde...

Çok bilindik hikâyeyi yine anımsat
manın tam zamanı...

Dedem derdi ki bana
-Vali olursun ama vali olmak iş değil 

erdem adam olmakta...
Dedim küçük aklımla -niye öyle ola ki 

dedi -otur yanıma...
Seğirtip divanına yerleştim kucağına 

hikayesi şu imiş:
Bir adam çocuğuna;
-Sen adam olamazsın dermiş her 

defasında ...
Çocuk bu içerlemiş kızmışta babası

na...
“adam olacam” diye okumuş inadı

na...
Hokka, kalem çalışmış mürekkepler 

yalamış adam olmuş böylece...
Yıllar yılları aşmış vali olmuş bi 

şehre...
Ehli keyf koltuğunda küt burnu 

havalarda...
babası aklına gelmiş çağırmış jandar

mayı;
-gidin tutun kolundan şu adamı 

getirin görsün bakalım beni olmuşum 
koca vali /

İki asker arası konağa çıkmış baba...
Vali emin kendinden;
-bak gördün mü ey baba...
sen adam olamazsın diyordun bir 

zamanlar vali oldum bu şehre bütün 
herkes emrimde...
Adam acıyla gülmüş
-doğru vali olmuşsun jandarmalar 

emrinde mühür senin elinde ben sana 
demedim ki vali olamazsın sen 
anlaşılan o ki oğul benim sözüm 
doğruymuş sen adam olamazsın hala 
da olmamışsın.

Başka söze ne gerek var...
Adam vali...
Görev yaptığı ilin sosyal, ekonomik, 

kültür, sanat, eğitim, güvenlik gibi 
sorunlarıyla uğraşacağı yerde.

Bak bakalım çevren muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmış mı? I

Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Avrupa Dil Sertifikası 
Almanca 1 A sınavı 3 Aralık 2011 Cumartesi günü Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapıldı. Türkiye’de 6 merkezde 
yapılabilen sınavların ilki Gemlik’te gerçekleşti.
Avrupa ülkelerinde 
geçerliliği olan 
Avrupa Dil 
Sertifikası ilk 
sınavını (Almanca 
A1 Seviyesi) 3 
Aralık 2011 
Cumartesi günü 
ilçemizde yapıldı. 
Türkiye'de yalnız 6 
Halk Eğitim 
Merkezi’ne verilen 
sınav yapma yetkisi
ni ilk defa uygu
layan Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
oldu.
Sabah yazılı, öğle
den sonra sözlü 
uygulaması ile sınav 
tamamlandı.
Avrupa Dil 
Sertifikası Sınavı 
Sorumlusu öğret
meler, istekli 
okullara konu ile 
ilgili seminer çalış
malarına devam 
ediyor.
Avrupa'ya iş, eğitim 
ve aile birleşmesi 
yoluyla gideceklerin 
zorunlu olarak 
alması gereken Dil 
Sertifikasını artık bir

Sertifikasına ihtiyacı 
olanlar Gemlik 
HEM'de sınava gire
bileceklerdir. ” dedi.

Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
“Artık Dil

sürü masraf yaparak 
alınması devrinin 
sona erdiğini 
söyleyen Gemlik

T.C. Ulaştırma Bakanlığından aldığım 
UNET NO 199743 numaralı 05.09.2011

Ş>g geçerlilik süresi olan K1 belgeme 
bağlı taşıt kartlarımı kaybettim.

Hükümsüzdür. SELAHATTİN ÇEVİK

Vı.ı■ II I ■ A II II il Vı.ı II ıMMMteılınıııaıııııııliMII II II

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi, işitme 
engelli 8 üyesini, 
4 günlük eğitim için 
Ankara Büyük 
Anadolu Oteli’ne 
gönderdi.
5-8 Aralık 2011 tarih
leri arasındaki 
eğitimde, Özel öğret
menler tarafından 
engellilere işaret dili 
eğitim verilecek. 
Türk Metal 
Söndikası Gemlik 
Şube Müdürü Kemal 
Durmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
engellilerin soru
nunun insanlığın 
ortak sorunu 
olduğunu, 
engellilere acımak, 
onlara bakarak 
duygulanmak, soru

na(çözi|m getirmeye 
ceğirii belirterek, 
“Engellilerinde 
yapabileceği işler 
vardır. Onlara 
çalışabilecekleri

alanlarda iş vermek 
gerekir. Yasalarımız 
her yüz işçi çalıştı 
ran işyerinin iki 
engelli işçi çalıştır
ması zorunluluğunu

getirmiştir.
Örgütlü olduğumuz 
işyerlerinde 
Sendika olarak 
bizlerde bu işlerin 
takipçisiyiz. ” dedi.
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Isınmak isterken canııHaıı olflıı YazıYORUM

Bursa'da bir şahıs 
avlanmak için gittiği 
arazide ısınmak için 
yaktığı alevlerin 
ortasında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Sünlük köyünde 
yaşayan Özcan Aka 
(49), önceki gün 
sabah saatlerinde 
ava çıktı. Yakınları, 
gece geç saatlere 
kadar eve dön

Kartwwmisit mm ıthirieni
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi 
sobadan sızan 
karbon monoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Yenice 
Mahallesi

7 Hit Kaçakçılık operasyonu
Bursa merkezli 7 
ilde düzenlenen 
eş zamanlı 
operasyonda, çok 
miktarda kaçak 
sigara, cep telefonu 
ve hap ele geçirildi. 
Operasyonlar 
kapsamında 
26 kişi gözaltına

Mı as misi ubiiii ıı »ııı
Bursa'da evlerinden 
kaçtıkları için devlet 
tarafından koruma 
altına alınan, ancak 
kaldıkları yetiştirme 
yurtlardan da kaçan 
kızları fuhşa sürük
lediği öne sürülen 
41 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 

meyen Aka'yı, köy 
çevresindeki geniş 
arazide aramaya 
koyuldu.
Köylülerinde 
katıldığı arayışlar
dan sonuç alına
mayınca, ailesi jan
darma ekiplerine 
haber verdi. Arama 
kurtarma ekiplerinin 
de katıldığı ara
malarda köye 6 km'- 
lik bir mesafede 
bulunan Döllük 
mevkiinde kısmen 
yanmış bir erkek

Osmanbey Caddesi 
üzerindeki bir 
apartmanın 
dördüncü katında 
ikamet eden Meliha 
Sapmaz (52), evde 
tek başına olduğu 
sırada sobadan 
sızan karbon 
monoksit gazından 

alındı.
Alınan bilgiye 
göre, bir suç 
örgütünü takibe alan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
yapılan çalışmaların 
ardından, Bursa, 
Van, Ağrı, Şanlıurfa, 
Rize, Gaziantep

Şubesi Ahlak Masası 
ekipleri evlerinden 
kaçan, devlet 
tarafından yetiştirme 
yurtlarında koruma 
altına alınmalarına 
rağmen yurtlardan 
da kaçan, bazılarının 
yaşı küçük kızları 
fuhşa sürüklediği 
öne sürülen çeteyi 
izlemeye aldı. 6 

cesedi bulundu. 
Özcan Aka'ya ait 
olduğu anlaşılan 
cesedin bulun
masının üzerine 
savcı olay yerine 
çağırıldı. Uzun süren 
incelemelerin ardın
dan Özcan Aka'nın 
ısınmak için yaktığı 
alevlerin ortasında 
kaldığı ve avlanmak 
için beline taktığı 
bazı fişeklerin de ısı
dan dolayı patladığı 
anlaşıldı.
Şahsın kendi yaktığı 

zehirlendi. 
Durumu fark eden 
Meliha Sapmaz, 
telefonla kızını aradı. 
Kızının haber 
vermesi üze rine eve 
gelen 112 Acil Servis 
ambulansında 
görevli sağlık ekip
lerinin ilk müda

ve Eskişehir'de 
eş zamanlı 
operasyon 
düzenledi.
Operasyonlar 26 
kişinin gözaltına 
alındığı, zanlıların 
ev, iş yeri ve 
araçlarında yapılan 
aramalarda, 

süren teknik ve fiziki 
takibin ardından, bu 
kızları zengin müş
teri çekmek için 
eğlence yerlerinde 
bulunduran ve daha 
sonra fuhşa sürük
lediği öne sürülen 5'i 
kadın toplam 41 kişi 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
larla gözaltına alındı. 

ateşin ortasında 
kalmasının, o anda 
geçirdiği kalp krizin
den olabileceği tah
min ediliyor. Evli ve 
iki çocuk babası 
Özcan Aka'nın 11 ay 
önce emekli olduğu 
ve emekli olduktan 
sonra köyüne yer
leştiği öğrenildi. 
Aka'nın cesedi ölüm 
sebebinin anlaşıl
ması için otopsiye 
gönderilirken, 
savcılık olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

halesinin ardından 
Sapmaz, İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
getirildi.
Tedavisine acil 
serviste devam 
edilen Meliha 
Sapmaz'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

180 bin 831 
paket sigara, 
6 bin 124 adet 
cinsel içerikli hap ve 
31 adet cep telefonu 
ele geçirildiği 
bildirildi.
Zanlılar, sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet 
Savcılığından alınan 
ek süre ile sorgula
maları devam eden, 
aralarında diskotek 
sahibinin de bulun
duğu şüphelilerin 
çarşamba günü 
adliyeye çıkartılması 
beklenirken, gözal 
tıların daha da arta
bileceği belirtildi.

Hukuka guguk diyorlar!...
Türkiye’deki Hukuk, AKP’nin son müda

halelerinden ve bu gün bas bas bağıran 
entel-dantel-Liberal evetcilerin destek
leriyle tam tamına yukarıdaki hale getirildi.

Kişiye göre hukuk mu ararsınız, göz göre 
yapılan haksızlıklar mı istersiniz, hepsi 
yüzlerce... Bazı örnekler verelim;

Engin Alan; Milletvekili-General hakkında 
verilmiş bir hüküm yok, yaklaşık 33 aydır 
tutuklu.

Terör örgütünün başındaki çapulcuyu 
yakalayan adam.

Teröristlerin amansız takipçisi, gönlü 
vatan sevgisi ile dopdolu bir insan.

Aylardır tek kişilik hücrede kalıyor.
Gardiyanlardan başka kimseyi göremi 

yor.
Yemek yediği kapları kendi yıkamak 

zorunda. -
Hem de milletvekili seçildiği halde .. 
Abdullah Öcalan; PKK Terör Örgütü 

Lideri..
4,5 ayda mahkemesi tamamlandı. 40 bin 

kişinin katili.
Ağırlaştırılmış Ömür Boyu hapse 

mahkum.
Kendi seçtiği ve özel olarak getirtilen 

mahkumlarla birlikte kalıyor. Onun için 
özel yerler yapıldı.

Beraber spor yapıyorlar. Eğleniyorlar. 
Devlet yetkilileriyle görüşüyor.
İçerden, terör örgütünü yönetiyor. 
Kimse sesini çıkaramıyor..
Zahit Akman; Eski RTÜK Başkanı... 
Almanya’da “Yüz yılın soygunu” adını 

alan Deniz Fener e.v davasının 
Türkiye’deki sanığı.

Davada her nedense bir türlü 
başlayamıyor..

Başbakan Erdoğan’ın çok eski dostu ve 
çantasını taşıyan adammış..

Çantasında milyarlar taşıyanlar grubun
da.

Gemiler alınmış.
Nedense, nereye, kimlere dokunuyorsa 

dokunulamıyor.
O da bunu bildiği için bervasız.
3,5 ay tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. 
Serbest bırakılma gerekçesi, tutukluluk 

süresi cezaya dönüşmemeli imiş I...
Mehmet Haberal; Rektör Profesör.. 
Hakkında verilmiş bir hüküm yok. 
Yaklaşık 31 aydır tutuklu. Sağlığı bozuk. 
Tahliye talepleri sürekli olarak reddedildi. 
31 ay, Zahit Akman’ın tutuklu kaldığı 3,5 

aydan daha küçük olduğu için(!)
Haberal’ın tutukluluğu cezaya 

dönüşmemiş durumda !...
Fakat AKP Hükümeti, bu ülkenin Bilim 

adamlarına, siyasetçilerine, emekli ve 
görevli orgenerallerine, bir polis memu
runa verilen hakkı, yani tutuksuz yargılan
ma hakkını çok görüyorlar..
Adaletinle bin yaşa emi AKP !..

[area amomw
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Gine Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bursa Kent Konseyi ve 
Otoban Yo!

Dün Bursa’dan geldiğimde, gazetede 
adıma gönderilen elektrik postalar arasında 
Kent Konseyi’nin uzun bir haberi vardı.

Bir bölümünü haber yaptığımız Kent 
Konseyi’nin bu ay ki konusu, Gebze -İzmir 
Otobam’nın Bursa il sınırlarından geçen 
bölümü idi.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem 
Saker, yüksek verim veren ovaların yarıla
mayacağını söylüyor. Saker, “Ben ‘kamu
laştırma paralarını veririm, otoyolunu da 
yaparım’ diyemezsiniz." diyor.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa Bele 
diye Başkanlar/ konuşuyor.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve 
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Ertuğrul Aksoy, ise ilginç açıkla
malar yapıyor.

Türkiye’nin geniş araziye sahip oldu 
ğunu, fakat birinci ve ikinci sınıf tarım 
alanlarının yüzde 6’sını içerdiğini, bun
ların 2 milyon hektarlık bölümünün de 
yanlış kullanım sonucu yok edildiğini 
anlatıyor.

Aksoy, “Bizler, tarımdan yana tarafızdır. 
Kime hizmet edeceği belli olmayan ve 
tüketime yönelik otoyolu tartışıyoruz. 
Gelişim içinyollara ihtiyaç, vardır. Ama de 
miryolu ve hızlı trenle bu taşımacılık yapı 
labilirdi. Tüm yollar duble olurken yanına 
otoban niye yapılır?" diyor!

Toplantının sonunda değerlendirmede 
bulunan Bursa Kent Konseyi Başkan 
Semih Pala, toplantıda kimsenin otoyol 
yapılmasın demediğini hatırlatarak, 
“HES’lerdeki tartışmalar gibi otoyola 
herkes karşı çıkmadı" göndermesinde 
bulunuyor.

“Sadece güzergahlar hakkında herkes 
kendine göre doğru olan düşüncelerini 
medeni bir şekilde aktardı” diye toplantıyı 
bitiriyor.

Gemlik’ten Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik toplantıya katılmış.

Başka katılan var mı bilmiyorum.
Bize ge lene haberde adı yok.
Sonuç olarak, Bursa Büyükşehir Beledi 

sinde sivil insiyatif üzerine düşeni yerine 
getirirken, Gebze - İzmir Otobanı hakkında 
düşüncelerini ortaya koyuyor.

Gemlik bu otobandan zarar görecek.
Koca otoban, Uludağ Üniversitesi Yerleş 

kesi’nin biraz üzerinden, Engürücük’e 
bağlanırsa, bunun ne kadar yanlış bir pro 
je olduğunu görmüş oacağız.. Binlerce 
zeytin ağacı yol için feda edilecek.

Ama daha iş işten geçmemiştir.
Bir de Engürücük’teki kavşağı Serbest 

Bölge Depolama alanına doğru kaydırmak 
isteyenler var.

O zaman kimin arazileri kurtulmuş ola
cak onu da göreceğiz.

Semih Pala doğru söylüyor. HES’lere 
gösterilen tepki, otobana gösterilmedi.

Neredeyse kamulaştırmalar bitecek, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik’ 
in en değerli tarım alanları otobana kur
ban edilecek.

Kimse yola karşı çıkmaz, ama Ziraat Mü 
hendisleri Bursa Odası Başkanı Ertuğrul 
Aksoy’un söylediği gibi, “Gelişim için yol
lara ihtiyaç vardır. Ama demiryolu ve hızlı 
trenle bu taşımacılık yapılabilirdi. Tüm 
yollar duble olurken yanına otoban niye 
yapılır?" sözünü de düşünmek gerek.

hMıSMl
Gemlik Sınav Dershanesinin açılışına Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 
siyasiler, eğitimciler veliler ve kursiyerler katıldı.

Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, Bursa Gemlik 
ve Mudanya Sınav 
Dershanelerinin 
açılışı aynı anda 
yaptı. 
Gemlik’te gerçek
leşen ve oldukça 
görkemli geçen 
açılış törenine, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
eski Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AK Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ve çok sayı
da eğitimci, öğrenci 
ile velileri katıldı. 
Hürriyet, Mudanya 
ve Gemlik arasında 
kurulan, video 
konferans aracılığıy
la eş zamanlı

olarak gerçekleşen 
açılış töreni
İstiklal Marşı ile 
başladı.
Sınav Dershanesi 
yöneticilerinin ve 
Başbakan
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın konuşması

ile devam eden 
program, 
eş zamanlı yapılan 
kurdele kesimiyle 
son buldu. 
Gemlik’te gerçek
leşen açıiışta 
Kaymakam 
Bilal Çelik,

Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz 
ve Sınav Dershanesi 
sorumluları 
hayırlı uğurlu 
olması dilekleriyle 
kurdeleyi 
birlikle kestiler.

ili Milli M b imıa B

3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle, Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunuldu, 
gece düzenlendi. 
Engelliler yararına 
AVM’de bulunan 
Otto Cafe’de düzen

lenen gecede, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan alınan 4 teker
lekli sandalye 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri tarafın
dan ihtiyaç sahiple 
rine verildi.
Sivri yaptığı konuş* 
mada destek veren 
herkese teşekkür 
etti.

Beko Casio marka 398 SR AG 41006126 seri numaralı 
yazar kasamın ruhsatnamesi kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. NİL KIRMIZIAY

mailto:kadri_guler@hotmail.com


6 Aralık 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

Has Parti Bursa İl Başkanı Ali Mollasalih’de Marmarabirlik’i eleştiriye katıldı

Has Parti Bursa İl Başkanı Ali Mollasalih, Çiftçinin ekonomik kayıpları neticesinde 
esnaf ve tüccar zor durumda kalacağından, Ticaret Odası ve Esnaf Odası yöneti
cilerini zeytin üreticisinin feryadına kulak vermelerini bekliyoruz.” dedi.
Has Parti Bursa İl 
Başkanı Ali 
Mollasalih yaptığı 
yazılı basın açıkla
masıyla Marmara 
birlik Başkam’na 
seslendi: 
“İnsanların ekono 
mik gücünün kay
bolması neticesinde; 
toplumsal buhrana, 
kavgalara, aile 
facialarına ve ölüm
lere kadar varabile
cek neticeler 
doğurabilir. Toplum 
sal ve sosyal 
sonuçlar iyi 
düşünül melidir. 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve Mudanya 
köylüsünün en 
büyük geliri zeytin 
olmasına rağmen, 
yaşanan kuraklığın 
zeytine verdiği 
zararın üstüne, 
en büyük çiftçi

kuruluşu 
Marmarabirlik 'in 
çiftçinin aleyhine 
kararlar alıp uygula
ması neticesinde 
çiftçinin mağduriyeti 
kat be kat artması 
çiftçinin sonu ola
caktır. Çiftçinin 
ekonomik kayıpları 
neticesinde esnaf ve 
tüccar zor durumda 
kalacağından, 
Ticaret Odası ve 
Esnaf Odası yöneti
cilerini zeytin üreti
cisinin feryadına 

kulak vermelerini 
bekliyoruz. ” dedi. 
Mollasalih açıkla
masında, “Zeytin 
üreticisi yaşanan 
kuraklık nedeni ile 
zaten kaybolan kali
bre ve tonajdan 
mağduriyetinin bir 
nebzede olsa gide 
rilmesi için en az 
2010 yılı zeytin fiyat
ları uygulanmalıdır. 
•Yağlık zeytin kota 
kapsamı dışında 
bırakılmalıdır.
•Çiftçimizin sıkın

tısını gidermek için 
acilen Ziraat Banka 
sına olan borçları 
ertelenmelidir.
• Köylerin sulama 
birliklerine 2011 yılı
na ait sulama bor
cunu ödeyemeyen 
çiftçilerimize 
ödeme kolaylığı 
sağlanmalı dır.
•Hükümet yetkilileri 
yağ üreticisine 
yaptığı alım 
desteklemesini 
Marmarabirlik 'in 
aldığı sofralık 
zeytinlere de 
yapmalıdır.
•Üreticinin birliğe 
teslim ettiği ürün 
bedeline resmi ve 
özel kurumların el 
koymasına fırsat 
verilmemelidir, bunu 
da birlik yönetimi 
üreticiye bildirme
lidir.” dedi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları tarafından 
her yıl Muharrem 
aynın 10. gününde 
gerçekleştiren 
aşure ikramı bu yıl 
da devam etti. 
Pazartesi günü 
Gemlik Merkezi’nde 
bulunan, Kent 
Meydanı AVM 
önünde yapılan 
ikramda 4200 kase 
aşure dağıtıldığı 
öğrenildi.
Aşure dağıtımına 
Gemlik Ülkü Ocak 
lan Mehmet Emin 
Özcanbaz, Ocak 
Yöneticileri, MHP 
Gemlik İlçe Yöne 
ficileri, partililer, 
çevrede bulunan 
esnaf ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Gemlik halkının da 
yoğun ilgi göster
mesi ile aşure 

ikramı kısa sürede 
son buldu.
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz; 
“Aşure asırlardır 
Anado lu’da birlik, 
beraberlik, kardeş
lik, kaynaşma, 
paylaşım ve 
bereketi temsil 
etmektedir. Biz de 
bu gelene ğimizi 
yaşadığımız ve 
yaşattığımız için 
mutluyuz, her yıl 
yaptığımız bu ikra
ma önümüzdeki 
yıla Allah’ın izni ile 
devam edeceğiz. ” 
dedi. Daha sonra, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları bina 
sında Muharrem 
aynın önemi ve 
Kerbela hadisesi ile 
alakalı program 
gerçekleştirildi.

Kent Konseyi nde gündem Istanhul-Bursa-Izmir otoyolu
Bursa Kent Konseyi 
tarafından gelenek
sel olarak düzenle
nen ‘Bursa Konuşu 
yor’ adlı toplantıda, 
uzman ve ilgililer 
‘İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu ve Bursa’ya 
Etkileri’ni konuştu. 
Herkesin görüşlerini 
ifade ettiği etkinlikte, 
otoyolun yapımına 
karşı çıkılmazken, 
güzergahı hakkında 
farklı görüşler dile 
getirildi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan etkinliği, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bursa 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Enes Battal 
Keskin, Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu üyesi Şuayip 
Toprak yönetti. 
BursalIların kentin 
tüm meselelerine 
sahip çıktığını, 
medeni bir şekilde 
tartışabildiğim 
söyleyen Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 

her kesimden inşa 
nın katılımıyla önem
li bir toplantıyı ger 
çekleştirdikleri için 
mutlu olduklarını 
belirtti.
2 yılda 2 bin etkinlik 
yapabilen Bursa 
Kent Konseyi’nde 
şehrin birçok konu 
sunu konuştuklarını 
ifade eden Pala, 
çıkan sonuçları da 
usulüne uygun 
olarak yetkililere ilet
tiklerini kaydetti. 
Otoyolun son 
dönemde gündem
den düşmediğini 
hatırlatan Pala, artık 
sonuç alınması 
gerektiğini, bu yüz
den gündeme aldık
larını dile getirdi. 
Geçmiş dönem 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdoğan 
Bilenşer ise, otoyol
un kept içine yapa 
cağı sosyal, eko 
nomik ve çevresel 
etkilerinde önemli 
olduğuna dikkat 
çekti. Kent içinin bu 
aşamada ikinci plana 
itildiğini kaydeden

Bilenşer, başka bir 
toplantıda bu 
konunun da gün
deme getirilmesini 
istedi.
M u stafa kemal paşa 
Belediye Başkanı 
Sadi Kurtulan, 
Muştafakemalpaşa 
ve Karacabey’in 
tarım, hayvancılık ve 
tarımsal sanayi ile 
kalkınmayı benim 
sediğini ifade eden 
Kurtulan, “Tarımı, 
tarımsal sanayiyi ve 
hayvancılığı etkileye
cek kararın alınması, 
gelecek nesillerin 
vebalini de üstümü 
ze almamıza sebep 
olur. Güzergahların 
Mustafakemalpaşa, 
Karacabey ve 
Susurluk’un birinci 

sınıf tarım arazi
lerinden geçtiğini 
görünce de irkildik. 
Tahminen Karaca 
bey’in 11, Mustafa 
kemalpaşa’nın 6, 
Susurluk’un birkaç 
köyünün ve verimli 
arazisinin bu şekilde 
değerlendirilmesi 
Türkiye gerçeklerine 
aykırıdır” dedi. 
Karacabey Belediye 
Başkanı Ergün Koç 
ise, Karayolları 
mühendislerinin bu 
tür projeleri Anka 
ra’da oturdukları yer
den çizdiklerine 
inanmadığını kaydet
ti. TMMOB İl Koor 
dinasyon Kurulu ve 
Ziraat Mühendisleri 
Odaşı Bursa Şubesi 
Başkanı Ertuğrul

Aksoy, Türkiye’nin 
geniş araziye sahip 
olduğunu, fakat bir
inci ve ikinci sınıf 
tarım alanlarının 
yüzde 6’sını içerdiği
ni vurguladı.
Bunların 2 milyon 
hektarlık bölümünün 
de yanlış kullanım 
sonucu yok edildiği
ni anlatan Aksoy, 
“Bizler tarımdan 
yana tarafızdır. Kime 
hizmet edeceği belli 
olmayan ve tüketime 
yönelik otoyolu 
tartışıyoruz. Gelişim 
için yollara ihtiyaç 
vardır. Ama demiry
olu ve hızlı trenle bu 
taşımacılık yapıla
bilirdi. Tüm yollar 
duble olurken yanına 
otoban niye yapılır?” 
dedi.
‘İstanbul-İzmir 
Otoyolu’ projesinin 
detaylarından 
bahseden Aksoy, 
kendilerinin önerdiği 
geçiş projesi hakkın
da bilgi verdi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Bursa Otoyol Platfor 

mu adına Yrd. Doç 
Dr. Yakup Canıtez, 
Harita Müh. Mustafa 
kemalpaşa 
Belediye Meclis 
üyesi Adnan Akın, 
Mustafakemal 
paşalılar Derneği 
Başkanı Halim 
Çapkın, Nilüfer Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Mehmet 
Kartal, geçmiş 
dönem milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu 
ve Dr. İbrahim Yücel 
görüşlerini paylaştı. 
Toplantının sonunda 
değerlendirmede 
bulunan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkan Mehmet 
Semih Pala, toplantı
da kimsenin 
otoyol yapılmasın 
demediğini hatır
latarak, “HES’lerdeki 
tartışmalar gibi otoy
ola herkes karşı çık
madı. Sadece güzer
gahlar hakkında 
herkes kendine göre 
doğru olan düşün 
çelerini medeni bir 
şekilde aktardı” 
dedi.
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Kumlalı muhtar ve 
Kumlasporlu 
yöneticiler Kumla 
spor'un 10 numaralı 
formasını Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz'a 
hediye ettiler. Mavi 
beyazlı 10 numaralı 
formanın sırtında 
Refik Yılmaz 
yazılırken, 
Kumla'ya yönelik 
yatırımların unutul
mayacağı vurgu
landı.
Kumla Şükrü 
Alemdar Mahallesi 
Muhtarı Kemal 
Karadeniz, 
Güzelyalı Muhtarı 
Cengiz Karasoy,

Mimi Reis Mahallesi 
Muhtarı Abdullah 
Ünal ve Siteler 
Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Satı'nın 
yanı sıra Kumla 
sporlu yönetici 
Ekrem Taraklı'nın 
katıldığı törende, 
Kumla köy içi ve 
sahil kesimindeki 
kent meydanı pro
jeleri, yeniden 
yapılması için 
temeli atılan Kumla 
sahası ve 
Kumlaspor'a 
yapılan 100 takım 
malzeme konusun
da Başkan Refik 
Yılmaz'a teşekkür 
edildi.

Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gürcan 
Güleryüz, Uludağ 
bitki örtüsünün 
kayak merkezleri, 
maden ocakları ve 
ziyaretçiler yüzün
den zarar 
gördüğünü söyledi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
'fikir bahçesi' pro
gramının bu ayki 
konuğu Uludağ 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gürcan Güleryüz 
oldu. Programın 
açılış konuşmasını 
yapan Orman Bölge 
Müdürü A. Koksal 
Coşkun, yeni bilgiler 
öğrenmek üzere bir 
araya geldiklerini 
belirterek, toplantı 
konusunun 'Uludağ 
Bitki Zenginliği ve

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bitkilerin Ekolojik 
İşlevleri' olduğunu 
ifade etti. Doğadaki 
en küçük mikroor
ganizmanın bile çok 
önemli olduğunu 
ifade eden Coşkun, 
"Bu konferanstan 
ulaşmak istenen 
fayda doğaya dikka
tle bakmaktır. Bitki 
örtüsü ve çeşitli 
liğine zarar 
vermemeyiz,

Bakış açımız bu 
yönde olmalı" dedi. 
Prof. Dr. Gürcan 
Güleryüz, 
Türkiye'nin önemli 
bitki alanı tespitinde 
öncü olduğunu 
söyledi. Türkiye'de 
144 adet önemli 
bitki alanı bulun
duğunu vurgulayan 
Güleryüz, Uludağ'ın 
Avrupa ile aynı 
sayıda taksona 

sahip olduğunu, 
300 kadar endemik 
bitki bulunduğu 
dile getirdi.
Bu bitkilerin özellik
leri ile ilgili çalış
malar yaptıklarını 
kaydeden 
Güleryüz, Uludağ 
bitki örtüsünün 
tehlikede olduğunu 
vurguladı. Güleryüz, 
"Uludağ'ın bitki 
örtüsü, kayak tesis
leri, maden sahası, 
yollar ve ziyaretçiler 
sebebiyle zarar 
görüyor. Bu zararlar 
ancak çok uzun 
sürecek rehabilita
syon sürecinden 
sonra giderilebilir. 
Uludağ'ı korumak 
için herkesin elin
den gelen faydayı 
göstermesi lazım" 
diye konuştu. 
Coşkun, programın 
sonunda Güleryüz'e 
teşekkür belgesi 
verdi.

t#

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 BROK6Rİ

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 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: 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

TEMA a
'*”0'

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KAYIP
Uludağ 

Üniversitesi
Hukuk 

Fakültesi’nden 
almış olduğum 

öğrenci 
kimlik kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

SELİN 
KÖSEOĞLU

Gemlik Körfez Gazetesi: 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KÖTÜ FUTBOLA 
1 PUAN İYİDİR

Her maçına 3 puan için 
çıkan ve taraftarına bunu 
alıştıran Gemlikspor, bu 
hafta oynadığı kötü futbo
la karşılık maçın son 
dakikalarında bulduğu 
golle sahadan 1-1 
berabere ayrılarak 1 puan 
alması bence başarılı bir 
sonuçtur.

Maça gidenler ben dahil, 
Gemlikspor’un 
Orhanelispor’u farklı 
yeneceği yönündeydi.

Sahaya çıkan o kadar 
kötü bir Gemlikspor 
gördük ki 1 puana sevin
dik dersem yalan olmaz.

Bağlarbaşı sahasında 
pek görülemeyen bir 
taraftar atmosferi vardı.

Gemlikspor taraftarının 
yaptığı tezahürat 
Orhaneli’nden gelen az 
sayıdaki taraftarı her 
halde korkuttu ki sesleri 
hiç çıkmadı.

Takımda hissedilir ve 
görülür bir düşüş 
gözleniyor.

Takımlar iyi gitmese de 

aldıkları iyi sonuçlarla 
rakiplerinden kopacakları 
haftalara girdik.

Bazı takımlar iyi 
olmadan puan kazanırken 
sen kaybedersen topar- 
lanamazsın.

Bir beraberlik her şeyin 
bitmesi demek değildir.

Önümüzdeki hafta İnegöl 
deplasmanında 
Yenicespor geçilirse 
moraller düzelir.

Bağlarbaşı sahasına 
Gemlikspor taraftarı yine 
özel olarak tutulan otobüs 
ile geldi.

Yani Belediye yine 
taraftarı önemsememiş 
olmalı ki özel bir firma 
otobüsü ile gelinmiş.

Gemlikspor taraftarları 
sürekli yorum yapıyorlar.

Bazıları sert, bazıları ise 
tatlı sert gibi.

Bunlardan ikisini burada 
yayınlamak istiyorum.
“1- Gemlik 

Belediyesi’nin spora 
verdiği değer ortada. 
Faruk Güzel başkanın 

yönetiminden sonraki en 
başarılı futbol takımı 
kurulmuş durumda bunu 
avantaja dönüştüremeye- 
cek kadar beceriksiz bir 
ilçe yönetimi göremiyo
rum.

Takım şampiyon olacak 
ama belediyenin bunda 
katkısı olmayacak. 
Başarıda sahte karton 
kahramanlar çoğalır ama 
unutmayın ilk rüzgarda bu 
kahramanlarda yok olur 
gider. Şimdi siz ne tarafta 
olmanız gerektiğini oturup 
düşünün bakalım.

Stad açılışında kimse 
önümüze geçmesin, 
önümüze taş koyanın 
karşısına çıkacağız.

2- Gemlikspor taraftar 
derneği olarak maçlara 
kendi imkanlarımız ile git
tik bu zamana kadar ama 
bizlerde tıkanmış durum
dayız. Eğer belediyenin 
otobüsü yoksa, kirala
makta mı zor, biz 200-250 
TL arasına Bursa’nın her 
yerine gidebiliyorsak

100.000 nüfuslu Gemlik 
Belediyesi bunu başara
bilecek güçtedir diye 
düşünüyorum. Hafta son
ları cenaze olmasın diye 
çok dua ettik ama şu ana 
kadar başarılı olamadık 
Refik bey....!”

Bunları çoğaltabiliriz, iki 
tanesini uygun bularak 
yayınlamak istedim.

İlgilenenlere...

GEMLİK 
BELEDİYESPOR’UN 
ÖNLENEMEZ 
ŞAMPİYONLUĞU 
Gemlik Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler’in 
seçilmesinden sonra 
kurulmasında emeği 
geçen Gemlik 
Belediyespor Kulübünün 
zor şartlar altında ite kaka 
gittiğini herkes biliyor.

Buna rağmen Belediye 
yönetiminin destek 
verdiği takımlar arasında 
belki de sıralamada en 
sonuncusu.

Bu takım, başkanları 
CHP’li meclis üyesi Mahir 
Gencer’in büyük gayret
leriyle sosyal yaşam 
merkezinde var olma 
savaşı veriyor.

Bu kulübün yani, adı 
Gemlik Belediyesi U-15 
takımı olan bir futbol 
takımı var.

Hani bazıları şu gurupta 
bunu yaptık, burada şunu 

yapıyoruz diyerek hava 
attıkları gurupların küçük 
olanlarından.

U-15 takımı Gemlikli ço 
cukların futbol öğrenmeye 
çalıştıkları bir takım.

Başlarında da tecrübeli 
hocaları Haydar Yiğit var.

Gemlik ve Orhangazi 
takımlarının yer aldığı 
birinci gurupta 1 maç kala 
şampiyonluğunu ilan 
ederek göğsümüzü 
kabarttılar.

Hem de yıllardır 
Componenta gibi bir 
kurum takımının üstünde 
3 puan ve averaj üstün
lüğüyle şampiyon oldular.

Hafta sonunda 
Umurbey’de oynanacak 
son maçta resmen 1. 
gurup şampiyonu 
unvanını alacaklar.

Gemlik Belediyesinden 
takıma “Aferin” bile den
miyor.

Bazı yöresel takımlara 
gösterilen yakın ilgi 
onlara gösterilmiyor.

Acaba kulübün kuru
cusu Fatih Mehmet Güler 
olduğu için midir?

NOT : Bu arada Kumla 
sahasının yapım temeli 
atılmış. Hayırlı olsun. 
Davetli olmadığım için 
katılamadım. Belki de 
amatör futboldan anla
madığım içindir. 
Anlayanların davet 
edildiğinden eminim.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN DEĞİŞİK model ve çeşitler
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Gemlikspor tökezletil: 1-1

Seyfettin SEKERSÖZ

Üst sıralardan kop
mamak için her 
maçına 3 puan paro
lasıyla çıkan 
Gemlikspor, 39. 
dakikada yediği 
golle ilk yarısını 1-0 
yenik kapadığı 
maçta 1 puanı 88. 
dakikada Nazif’in 
kaydettiği golle 
zorda olsa almayı 
bildi.
Sahada adeta son
bahar yaprakları gibi 
sallanan ye rakibi 
karşısında pozisyon 
üretmekte zorlanan 
Gemlikspor, 
oynadığı futbolla 
eleştiri alırken hiçbir 
maçta desteğini 
esirgemeyen 
taraftarı yine 
tribünde takımlarını 
yalnız bırakmadı. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunda zirve 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, 5 haf
tadır puan alamayan 
Orhanelispor 
karşısında oyuna iyi 
başlamadı. Rakibin 
uzun toplarla Gemlik 
kalesine geldiği 
maçta kırmızı beya- 
zlılar kısa paslarla 
rakip sahada pozisy
on üretmekte zor
landı. 24’te Arifin 
vuramadığı, 38’de

yine Arifin kafasın
dan seken topu kal
eye gönderen 
Serkan’ın şutu kale
cide kalırken 39. 
dakikada 
Orhanelispor’un 
golü geldi. Ceza 
alanı dışında 
kazanılan faul atışın
da Veysel, barajın 
üzerinden kalecinin 
sağına gönderdiği 
topun ağlarla buluş
masıyla 1-0 öne 
geçti ve ilk yarı bu 
skorla bitti. 
İkinci yarıda daha 
toparlanmış ve rakip 
kaleye daha organ
ize giden 
Gemlikspor aradığı 
beraberlik golünü 
bulamazken 
Orhanelispor’un 
geliştirdiği kon

trataklar tehlike 
yarattı.
Maçın bu sonuçla 
bitmesi beklenirken 
oyuna ikinci yarıda 
giren Nazif’in 
Orhaneli kalesinde 
yaşanan karambolda 
topu ağlara gönde 
rerek Gemlikspor’un 
beraberlik golünü 
attı. Maçın uzatma 
dakikalarında iki 
takımda galibiyet 
golünü bulamayınca 
maç 1-1 sona erdi.

SAHA : Bağlarbaşı

HAKEMLER : 
Gürkan Kınay 5, 
Samet Mutlu 5, 
Erhan Sargın 5,

GEMLİKSPOR : 
Orçun 5, Samet 5,

Gaff ur 5, Cihad 5, 
Yusuf 5, Ümit 5, 
Burak 4, (Berkant 3) 
Oğuz 4, (Nazif 5) Arif 
5, Serkan 5, Metin 4, 
(İsmail 4)

ORHANELİSPOR : 
Engin 6, İsmail 
Doğan 5, Zaim 5, 
Ruhi 6, Veysel 6, 
Halil İbrahim 6, 
Yusuf 5, Semih 5, 
Cumali 4, Nezih 5,

İsmail Yılmaz 3, 
(Alper 3) 
GOLLER : 
Dk. 39. Veysel, 
(Orhanelispor) 
Dk. 88. Nazif, 

(Gemlikspor)

KHŞ€D€ B€KLEM€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
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Mı m flontat&s, * ı, patlıcanın
Türkiye İstatistik 

.. Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı verilere 
göre, geçen ay 
fiyatı en çok artan 
ürünler arasında 
patlıcan ilk sırada 
yer alırken İkincisi 
sırada domates 
yer aldı.
Tüketici fiyatları 
bazında bakıldığın
da Kasım ayında 
fiyatı en çok artan 
ürün patlıcan oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı verilere 
göre, geçen ay fiy
atı yüzde 66,88 
artan patlıcan zam 
şampiyonu olurken, 
patlıcanı, fiyatı 
yüzde 47,96 artış 
gösteren domates 
ve yüzde 37,34 artış 
gösteren karnıba- 
har izledi. Geçen ay 
çarliston biberinin 
fiyatı yüzde 27,06 
yükselirken, kadın 
kabanı da yüzde

Gelir vergisinde 50 yıllık reform!
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
çalışmaları devam 
eden gelir vergisi 
için konuştu. 
Şimşek Gelir 
Vergisi Reformu 
nun 'elli yıllık' bir 
reform olacağını 
söyledi 
Bakan Şimşek, yıl 
sonuna kadar 
taslağını tamamla 
yacakları Gelir 
Vergisi Reformu 
nun “elli yıllık” bir 
reform olacağını

23,33 zamlandı. 
Kasım ayında en 
yüksek artış 
gösteren diğer 
ürünler ise yüzde 
21,95 ile palto, 
yüzde 16,99 ile 
çocuk kabanı, 
yüzde 15,17 ile 
kadın çizmesi, 
yüzde 12,66 ile 
kadın kazağı, yüzde 
9,71 ile erkek botu, 
yüzde 7,36 ile 
çocuk botu ve 
nohut, yüzde 6,57 

söyledi. Şimşek, 
“Bugünün sıkın
tıları, bugünün 
ihtiyaçlarına binaen 
inşa etmiyoruz.
Reform bir günlük 
koşullar için yapıl
maz. Uzun soluklu 
bir düzenleme ola
cak. Vergi mümkün 
olduğunca tabana 
yayılacak” diye 
konuştu.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
çalışmaları devam 
eden gelir vergisi 

ile kaşar peyniri, 
yüzde 6,23 ile bira, 
yüzde 6,18 ile süt, 
yüzde 5,65 ile erkek 
takım elbisesi, 
yüzde 5,35 ile 
tereyağı, yüzde 
4,90 ile yurtiçi hafta 
sonu turları, yüzde 
3,63 ile kahve ve 
yüzde 3,10 ile de 
kömür oldu.
-Portakal, limon, 
balık ve yumurtanın 
fiyatı düştü- 
TÜİK'e göre, geçen 

reformu için, 
“İnşallah öyle bir 
vergi reformu olur 
ki ülkeyi 50 yıl, 
köklü değişikliklere 
gerek görmeden, 
temel bir yasa 
olarak götürür. 
Reformun amacı 
vergileri artırmak 
değil. Tam aksine 
herkesin kazandığı 
ölçüde doğrudan 
vergi vermesini 
sağlamak” dedi. 
Türkiye İşadamları 
ve Sanayiciler 

ay fiyatı düşen 
ürünlerin başında 
ise yüzde 21,20 ile 
portakal geldi. 
Portakalı yüzde 
12,34 fiyat 
düşüşüyle limon, 
yüzde 10,30 fiyat 
düşüşüyle balık ve 
yüzde 8,64 fiyat 
düşüşüyle de 
yumurta izledi. 
Geçen ay fiyatı 
en fazla düşen 
ürünler listesinde 
yüzde 3,47 
oranında ucuzlayan 
tavuk eti, yüzde 
3,25 ucuzlayan 
LPG dolum ücreti, 
yüzde 1,72 ucu
zlayan benzin, 
yüzde 1,49 ucu
zlayan pirinç ve 
yüzde 1,32 ucu
zlayan uçak bileti 
yer aldı.
Ayçiçek yağı yüzde 
0,97, margarin de 
yüzde 1,07 ile fiyatı 
en az artan ürünler 
oldu.

Konferedasyonu 
(TUSKON) ile 
Turkish American 
Alliance’ın (TAA) 
Washington’da 
düzenlediği “Yıllık 
Konferansı”na 
katılan Şimşek, 
son dönemde sıkça 
gündeme gelen 
vergi reformu çalış
malarının hangi 
aşamada olduğuna 
ilişkin, “Yıl sonuna 
kadar bir taslak 
oluşturmayı hedef 
liyoruz.” dedi.

Enflasyonda 
büyük artış

Kasım ayı enflas 
yonu beklentilerin 
çok üzerinde 
yüzde 1.73 olarak 
gerçekleşti. 
Enflasyonun yüzde 
1.30 artması bek
leniyordu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Kasım ayında, 
Tüketici Fiyatları 
Endeksinin (TÜFE) 
yüzde 1,73, Üretici 
Fiyatları 
Endeksinin (ÜFE) 
ise yüzde 0,65 arttığını açiKiaaı. 
TUİK'in 2003 baz 
yıllık verilerine 

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

OSAATTE TESLİIV1 EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.22-4) 513 96 83 Fax : 513 35 9S

NÖBETÇİ ECZANE
6 Aralık 2011 Salı 
BAYER ECZANESİ

göre, kasım 
itibarıyla yıllık 
enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 
9,48, ÜFE'de yüzde 
13,67 oldu. Yılın 11 
ayında, TÜFE’de 
yüzde 9,82, ÜFE'de 
yüzde 12,20 
oranında artış 
gerçekleşti.
Kasım ayı itibarıyla 
12 aylık ortala
malara göre 
enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 
6,13, üretici fiyatlarınca yuzae 
10,72 düzeyinde 
oldu.

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 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 5.13 1'3 53

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 5İ3 10 57

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd., 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd: ,513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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. ®1'3 29 54
Emniyet Müd. 513.10 28 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 5T31212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz ^513 12 95
Habaş ’ 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz $13 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

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 go gg

_________ 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

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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 as
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK «OKLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4133 

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)

ııınlıtaıMi
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:30-19:00-21:00 

KORKU EVİ 
12:00-14:15-16:15-18:15-20:15

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE 

AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA* OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
OBDÖVRTflBAĞI TATLI

Piyanist ÇETİN.
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

PROGRAM
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 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)

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

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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5



«»-Sınav 
t . ... I Dergisi Dershaneleri

SINAV DEF*00 
ve 100 terce Öğrenciye 

EĞİTİM BURSU
Bursa Sınav Dergisi Dershaneleri

SETBAŞI (Merkez) : Setbaşı Meydanı Çınar Yam No:24 329 30 30
ALTIPARMAK : Altıparmak Cad.2.0tel Sok.l.Uluca İş Merkezi No:3-4 2255570
GEMLİK : Eşref Dinçer Mah. Yeni Pazar Cad. Irmak Sok. No:61 *5132440
HÜRRİYET (1) : Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 65 24949 71
HÜRRİYET (2) : Soğukkuyu Mah. Site Cad. No: 16 2474731
İNEGÖL : Hamidıye Mah. Park Cad. No:1 7121246
KARACABEY : Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye iş Mrk. Kat:3-4 6764540
KESTEL : Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı) 3732073
M.KEMALPAŞA : Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59 6120912
MUDANYA : Halit Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6 5441155
NİLÜFER : İzmir Yolu No:172 4531133
ORHANGAZİ : Muradiye Mah.Turist Yolu Cad.No:53 5723307
YENİŞEHİR : Haliçi Mevkii Çömez İş Hanı No:1 773 38 88
YILDIRIM : Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok.No:1 3686510

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
7 Aralık 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Terzi Mustafa 
Tanış vefat etti
Gemlik’in en eski terzilerinden olan 
Mustafa Tanış, yakalandığı hastalık 
tan kurtulamayarak yaşama veda 
etti. Dün öğle saatlerinde fenalaşan 
Tanış, kaldırıldığı Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde yaşama göz
lerini yumdu. Tanış’ın cenazesi 
bugün toprağa verilecek.

‘Sıi! Huninısıı" metluhunaalıi 
iıMiılıı üzerine sinsimi iaslaJı
Adalet Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Bursa ve Gemlik Başsavcılığı, 
Bayındırlık İl Müdürlüğü, Gemlik Belediye Başkanlığı He siyasi parti 
başkanlarına gönderilen imzasız birinin yazdığı “Suç Duyurusu” 
adlı mektupta, Gemlik Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı, bele 
diyede görevli bir mimarın personele baskı uyguladığı, bir inşaatın 
1 ve 5. katının teras gösterilip daireye çevrildiği gibi iddia /arda 
bulunulmuştu. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının bu mektuptaki 
iddialar için soruşturma başlattığı öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

Ünlü $ei aşçılar
Gemlik Meslek Lisesi nde

panelde iminsin

Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yiye 
cek İçecek Hizmetleri Alanı “Nasıl Bir Aşçı 
hk Eğitimi” adlı düzenlediği panel progra 
mında öğrencilerini öğrenim gördükleri iş 
sektöründe önde gelen sektör temsilcileri 
ile bir araya getirdi. Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AB’de. neler oluyor?
Dünya kapitalizm devletlerindeki kriz 

devam ederken, Avrupa Birliği de bu 
krizden fazlasıyla nasibini alıyor.
Dünkü gazeteler, AB’nin dinamo 

taşlarından olan Almanya Başbakanı 
Merkel ile Fransa Devlet Başkanı 
Sarkozy biraraya gelerek, birlik içinde 
mali disipline uymayan ülkeler için 
sert önlemler önerdikleri ortaya çıktı.

Hatta ileriye gidilerek, yeni bir AB 
sözleşmesinin yazılması gerektiğini 
açıkladılar.

Türkiye ise bu görüntüdeki AB’ye 
girmek için 40 yıldır kapıda bekliyor.

Devamı sayfa 4’de

Hava koşullarının beklenen 
den daha soğuk gitmesi 
nedeniyle rekoltenin yük
sek olmasına karşın zey
tinin hem kararması, hem 
de üründe kali te düşünce 
kooperatife beklenen 
zeytin gitmiyor. 12 Nolu 
Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Koope 
ratifine 30 Kasım -10 Ara 
lık 2011 tarihleri arasında 
alınan zeytinlerin bedelinin 
16 Aralık 2011 günü ödene 
ceği belirtildi. Haberi 2’de

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sayfa 2

Barış içinde çalışarak, 
üreterek geleceğe birlikte...

Dünya bir devinim içinde...
Değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor...

Ülkeler çalkalanıyor...
Krizlere dalıp çıkıyor...
Kimi güçleniyor kimi parçalanarak 

tarihten siliniyor.
Yugoslavya mı var şimdi?
Ya da SSCB’mi?
Türkiye...
Israrla parçalanıp güçsüzleştirilmek 

isteniyor...
Çünkü Türkiye’nin üniter yapısı 

korunduğu takdirde dünyanın en güçlü 
2 ülkesinden birisi olacak.

Demografik, coğrafi ve jeolojik 
göstergeler Türkiye’nin ibresini hep 
yukarı gösteriyor.

Hal böyle iken; 
içeride neler oluyor?
O onu dedi...
Bu bunu yaptı...
Ya da daha derinliklere inilerek 

toplumun köküne,dinamit konuluyor.
Acıdır ki çanakçılarla birlikte...
Ne hikmetse...
Entel dantel çanakçılar durumun 

ayırdında değil.
Hatta dışarıdaki değirmene yarış 

halinde su taşıyorlar.
Ne umarlar...
Ne beklerler bilinmez?
Günlük ve güdük çıkarlarsa beklenen 

o gelip geçici...
Elin oğlu kendi dururken başkasına 

yedirir mi?
Hele hele işbirlikçiye asla...
Onun için;
Akl-ı selim olmak...
Üretmek...
Çalışmak...
Ulusal değerlere sahip çıkmak 

gerekiyor.
Gemide hepimiz varız.
Batarsak birlikte...
Çıkarsak birlikte...
Ama gemi bölünürse...
Sağ-sol...
Olmadı
Laik-anti laik...
Yetmedi...
Etnik kökler kaşınıyor...
Kimin işine geliyor?
Silahı kim satıyor?
Toplumları kim zehirliyor?
Senaryo büyük erimli...
Sabırla ve inatla yazılıyor.
Eski defterler karıştırılıyor.
Taşeronlar marifetiyle ortaya atılıyor.
Ne ki;
Amaçlarına ulaşamayacaklar.
Sevr daha dündü.
Atatürk ve silah arkadaşları bağımsız 

lık savaşıyla yırtıp attılar.
Ne mutlu Türküm diyebilenler yine 

oyunu bozacaklar.
Yeter ki dik duralım, durabilelim.
Özümüzden kopmayalım.
İşimize bakalım.

Marmarabirlik beklediği 
zeytini alamıyor

Hava koşullarının beklenenden daha soğuk gitmesi nedeniyle 
rekoltenin yüksek olmasına karşın zeytinin hem kararması, hem 
de üründe kalite düşünce kooperatife beklenen zeytin gitmiyor.
Hava koşullarının 
uygun gitmemesi 
nedeniyle, 
Marmarabirlik 
kooperatifleri 
bekledikleri zeytini 
alamıyorlar. 
2011 zeytin avans 
alım fiyatlarının 
açıklanmasından 
sonra başlayan 
zeytin alımları, 
son aylarda hava 
ısısının düşmesi 
zeytin ürününün 
kalitesini bozması 
nedeniyle zeytin 
ağacında hem 
kararmıyor, hem de 
tane de ağırlık farkı 
meydana getirdi.

BEKLENEN 
ZEYTİN 
GELMİYOR 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, tüm bir
imlerde 
ahmların başladığını 
ancak bugüne kadar 
Gemıik 
Kooperatifine 
894.235 kg. zeytin 
alındığını söyledi. 
Havanın bugün 
lodosa çevirdiğini 
de söyleyen Peker, 
“Beklentimiz 
havanın böyle

gitmesi ve yağmur 
yağmasıdır. Zeytin 
o zaman biraz 
toplar” dedi. 
Öteyandan, 
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi tarafın

dan ahmların baş
landığı 29 Kasım 
2011 tarihine kadar 
alınan 894.235 kilo 
zeytin bedeli olan 
515 bin 366 lira 
üreticiye ödendi. 
Verilen bilgilere, öre 
30 Kasım-10 Aralık

2011 tarihleri 
arasında alınan 
zeytinlerin bedeli 16 
Arahk’ta, 11 Arahk- 
24 Aralık arası alı
nan zeytinlerin 
bedeli ise 30 Aralık 
2011 tarihinde ortak
lara ödenek.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KfiŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludağ’ın eteklerinde yangın YazıYORUM
Uludağ eteklerinde 
başlayan yangın 
halen sürüyor.
Şiddetli rüzgar çalış 
maları olumsuz etk
ilerken, çevre iller
den gelen takviye 
ekiplerle yangına 
müdahale sürüyor. 
Uludağ'ın etek
lerinde yer alan 
Cumalıkızık 
Köyü'nün üst böl
gesinde sabah saat 
08:00 sularında 
çıkan yangın henüz 
kontrol altına alına
madı. Şiddetli rüz
garın rüzgar 
nedeniyle yaklaşık 
50 hektarlık alana

WilliMWilBlllllllIllillllillilli
Bursa'da bir ev 
sahibi, kendisini 
daha önce bıçakla 
yaralayan kiracısını 
pompalı tüfekle 
öldürdü.. 
Olay, dün sabah 
06.30 sıralarında 
Yıldırım ilçesi 
Duaçınarı Mahallesi 
Savaş Sokak üzerin 
de meydana geldi. 
İddiaya göre geçtiği 
miz Haziran ayında 
kiracı 60 yaşındaki

Cilam aşık dehşet saçtı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir genç, 
arkadaşlık teklifini 
kabul etmeyen genç 
kız ve ablasını tüfek
le yaraladı.
Edinilen bilgiye 
göre, Cerrah beldesi 
Anadolu Mahallesi 
Bahar Sokak'ta 
ikamet eden 19 
yaşındaki Nurgül 
Y.'nin evine giden 
Özkan S., arkadaşlık 
teklif etti. Kız ile bir 
süre konuşan ve 
daha sonra tartış
maya başlayan

38tonKacak 
akaryakıt 
ele geçirildi 

yayılan yangına, 
Bursa'nın İnegöl, 
Orhaneli, Mustafa 
Kemalpaşa ile 
Yalova ve Bilecik'ten 
katılan ekipler 
müdahale ediyor. İş 
makinaları arasözler 
ile desteklenen 
söndürme çalış
malarına köylüler de 
katılırken, yangının 
daha da büyümeme
si için ormanlık 
alanda derin bir hat 
oluşturulmaya 
çalışılıyor.
Bursa Büyükşehir 
İtfaiyesi yetkilileri, 
bunun örtü yangını 
olduğunu, tepe

Orhan G. kendisinin 
evden çıkmasını 
isteyen ve saldırdığı 
öne sürülen ev 
sahibi 30 yaşındaki 
Ömer Ş.'yi bıçakla 
bacak ve kasık böl
gesinden yaraladı. 
Omer Ş. hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kiracı Orhan G. sevk 
edildiği nöbetçi 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.

Özkan S., yanında 
getirdiği pompalı 
tüfekle Nurgül Y.'yi 
vurmak istedi. Bu 
sırada evde bulunan 
ve düğün hazırlıkları 
yapan 21 yaşındaki 
Aysun Y., kardeşini 
korumak için tüfeğin 
önüne atladı. Özkan 

Bursa'da bir akaryakıt istas 
yonunda 38 ton kaçak mazot 
ele geçirildi.Akaryakıt istas 
yonuna kaçak mazot satıldığı 
ihbarını alan jandarma ekipleri, 
istasyona baskın düzenledi. 
Akaryakıt istasyonunda bulu
nan yer altı tankından numune 
alan güvenlik güçleri, marker

tespit cihazı ile yaptığı ölçüm
lerde akaryakıtın geçersiz 
olduğunu tespit etti. 38 ton 
akaryakıt Bursa İl Özel İdaresi 
ekiplerine teslim edildi. Yer altı 
tankları ise jandarma tarafından 
mühürlendi. Gözaltına alınan 
istasyon sahibi M.K. ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı.

yangını olmadığını, 
sarp yerlerde rüz
garın alevleri ters 
döndürmesiyle 
söndürmenin tam 
neticelendirileme 
diğini kaydetti.

AĞAÇLAR YANGIN
DA ZARAR 
GÖRMEDİ 
Uludağ'ın etek
lerinde ormanlık 
alanda çıkan yangın 
rüzgarın etkisiyle 
parçalı olarak 
devam ediyor. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Koksal 
Coşkun, ağaçların 
yangında zarar

CEZAEVİNDEN 
ÇIKTI ÖLDÜRÜLDÜ 
Maket ve hediyelik 
eşya ambalajı 
imalatı yaptığı öğre
nilen Orhan G. kısa 
bir süre önce ceza
evinden çıktı. Bu 
sabah saatlerinde 
sokakta tekrar karşı 
karşıya gelen Orhan 
G. ve Ömer Ş. 
arasında tartışma 
çıktı. Eline aldığı 
pompalı tüfeği

S.'nin ateş etmesi 
sonucunda Aysun Y. 
ve kardeşi Nurgül Y. 
sol bacaklarından 
yaralanarak yere 
yığıldılar. Ağır 
yaralanan Aysun ile 
kardeşi Nurgül Y.'ye 
ilk müdahaleyi 
komşuların haber 

görmediğini söyledi. 
Uludağ'ın etek
lerinde yer alan 
Cumalıkızık 
Köyü'nün üst böl
gesinde dün sabah 
saat 08.00 sıraların
da çıkan yangın 
henüz kontrol 
altına alınamadı. 
Şiddetli rüzgarın 
rüzgar nedeniyle 
yaklaşık 50 hektarlık 
alana yayılan 
yangına, Bursa'nın 
İnegöl, Orhaneli, 
Mustafa Kemalpaşa 
ile Yalova ve 
Bilecik'ten katılan 
ekipler müdahale 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

ateşleyen 
Ömer Ş. kiracısını 
ağır yaraladı. 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 60 yaşın
daki kiracı kurtarıla
madı. Olayın ardın
dan firar eden 
zanlı Ömer Ş. 
karakola giderek 
teslim oldu.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

vermesi üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ambulansındaki 
sağlık ekipleri yaptı.
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılan 
kız kardeşler, burada 
yapılan müdahalenin 
ardından ameliyata 
alındı. Olay yerinden 
kaçan Özkan S.'nin 
ise yakalanması için 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı tarafın
dan geniş çaplı 
araştırma başlatıldı.

Sağlık Bakanı.Ne oldu şimdi ?.
Önce.. Başbakana geçmiş olsun..
Bu günkü konumuz onunla ilgili değil.

Sözüm Sağlık Bakanına..
Kendi koyduğunuz kuralı, dayattığınız kuralı 

kendiniz çiğnediğiniz için.
Deldiğiniz için.. Hiçe saydığınız için! Üniver

sitelerde hocalarının, hastaları muayene 
etmesini,ameliyat yapmasını yasakladınız..

Bunu yasa ile yapmaya çalıştınız, Anayasa 
Mahkemesi’nden döndü..

Mahkeme iptal etti.. Sen misin eden.. Kanun 
hükmündeki kararnamenin içine iki satır 
konuldu, el mi yaman bey mi yaman vaziyeti 
oldu..

Milli iradeyim; kardeşim istediğimi yaparım 
anlayışı yani!

İtiraz eden Prof. Hocalara kapı gösterildi..
Özel hastanede çalışan Hoca’lar üniversitede 

ders verir ama hastalara el süremez dendi..
Acillere, kanser hastalarına bile el sürülme

di..
Yasaktı!... Hoca’lar ya emekliye ayrıldı ya da 

iki yıllığına izne çıktı..
En değerli Hocaların çoğu gitti..
Öğrenciler Hoca’sız kaldı..
Bu durum Cumhurbaşkanına da anlatıldı..
Başbakan’a da..
Eylem de yapıldı, dinleyen, ilgilenen olmadı..
Başbakanı ameliyat eden Prof. Dr. Dursun

Buğra da Sağlık Bakam’mn üniversiteden uza
klaştırdığı Hocalardan biriydi..

Dalında en iyilerden.. Ünlülerinden..
Kararnameden sonra diğer Hoca’lar gibi o da 

emekliliğini istedi..
Üniversiteden ayrıldı, Amerikan hastanesine 

gitti..
Gelelim hikayemize; Başbakan’ın ameli yat 

olması gerekti..
Marmara Üniversitesi’nin hastanesine yattı..
Koşa koşa gittiler, üniversiteden ayrılmaya 

zorladıkları
Prof. Dr. Dursun Buğra’nın kapısını çaldılar..
En iyilerinden biri de oydu..
Laparoskopi denilen kapalı yöntemle ameliy

atı o yaptı.. Marmara Üniversitesi’nin has
tanesinde..

Şimdide ben soruyorum; Hani., özel has
tanede çalışan, muayenehanesi olan, üniver
site hastanelerinde hastalara el bile süremez
di..

Yüzlerce Hoca bu sebeple izne çıkmadı mı, 
emekli olmadı mı?

Prof. Dr. Buğra bu yüzden üniversiteden 
ayrılmadı mı?..Ne oldu şimdi ?..

Üniversite hastanesine çağrılarak, ameliyat 
yaptırılarak kararname delindi mi?. Delindi! 
Efendim o Başbakan!..

Tamam da Başbakan’ınki de can vatandaşın- 
ki can değil mi ?....

Vatandaşa yasak, Başbakan’a serbest olur 
mu? Hepimizin canı can..

Yarın öbür gün Cerrahpaşa’ya yatan bir 
hasta, özel hastanede çalışan bir profesöre 
ameliyat olmak isterse ne olacak?.. Yasak 
diyeceğiz..

Bırakın özel hastaneyi aynı üniversitede ders 
veren bir Hoca’ya muayene olmak isterse!..
Yine yasak diyeceğiz.

İşin gerçeği ortaya çıktı..
Demek ki kararname yanlışmış!..
Demek ki kararname ünlü Hoca’ları üniver

siteyi terk etmeye zorlamış..
Demek ki Buğra gibi Hocalara artık parası 

olan ulaşacak..
Kıt kanaat geçinen vatandaş değil..
Sağlık Bakam’mn getirdiği düzen bu..
Oldu mu şimdi... Hadi bunu bana izah et.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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İİIÜBbI
iddialar üzerine sonısiumıa haşladı

Adalet Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Bursa ve Gemlik Başsavcılığı, 
Bayındırlık İl Müdürlüğü, Gemlik Belediye Başkanlığı ile siyasi parti 
başkanlarına gönderilen imzasız birinin yazdığı “Suç Duyurusu” 
adlı mektupta, Gemlik Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı, 
belediyede görevli bir mimarın personele baskı uyguladığı, bir 
inşaatın 1 ve 5. katının teras gösterilip daireye çevrildiği gibi iddia 
larda bulunulmuştu. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının bu mek
tuptaki iddialar için soruşturma başlattığı öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

AB’de neler oluyor?
Tüm olanlar, ABD’de başlayan krizden 

sonra bu krizin ahtapotun kolları gibi 
dünyayı sarmasından oldu.
ABD’de yaşanan kriz AB’yi sarınca 

işsizlik arttı.
AB içindeki Yunanistan, İtalya, Ispanya 

ve Portekiz gibi ülkelerde yaşanan borç 
ödeyememe sıkıntıları, krizi büyüttü.
Bir süre önce AB’nin asları tarafından 

iflastan kurtarılan Yunanistan’da halk 
sıkı para politikalarına tepki gösteriyor
du.

Bunun üzerine yaşanan olaylar, Papan 
dreu hükümetinin devrilmesine neden 
oldu.
Ardından İtalya karıştı.
İtalya’da Bersoloni Başbakanlıktan 

çekilmek zorunda kaldı.
Gerideki İspanya da ise, yönetimdeki 

İşçi Partisi, yıllarca elinde tuttuğu iktida 
rını seçimler de yitirmesiyle bedel 
ödedi.
AB kaynıyor.
AB’ye bağlı ülkelerden birçoğu 

ekonomisini düzeltemiyor.
Sokak hareketlerini durduramıyor, işsiz 

liği önleyemiyor.
İşte bu ‘ahval ve şerait’ içinde. Fransa 

Devlet Başkanı Sarkozy ile Almanya 
Başbakanı Markel bira raya gelip, AB’nin 
8-9 Aralık günü yapacağı liderler toplan
tısından birkaç gün önce durum değer
lendirmesi yapıyorlar.

Önceki gün televizyonların karşısına 
çıkan iki lider, gerekirse yola az sayıda 
ülke ile devam edeceklerini, tüm AB ül 
kelerini içeren mali bir disiplin getirilme 
si gerektiğini, AB anlatmasının yenilen
mesini, AB Konseyi Başkanına bir mek
tupla iletme kararı aldıklarını açıkladılar.

Bugün başlayacak olan liderler Konsey 
toplantısında gündemde Euro’nun aki- 
beti tartışılacak.

Borçlarını ödeyemeyen "tembel ülke 
leri” için hizaya sokma girişimleri baş 
Iatılacak.

Euroya katılmayan Ingiltere’den ses 
çıkmazken, faturanın ağırını ödeyen Al 
manya ve Fransa, “Parayı veren düdüğü 
çalar” örneğinde olduğu gibi, başlarına 
ileride gelecek sıkıntıyı görüyorlar.

Aslında Merkel ve Sarkozy’nin yaptığı, 
“tembel ülkelere” bir muhtıra vermektir.

Ya disipline olursunuz, ya da yalnız 
başınıza kahrsız uyarısıdır.

Sarkozy ve Merkel’in ortak noktada bir
leştiği ise, üye ülkelerin planlanan ya da 
kamu borç stoklarının gayrı safi yurtiçi 
hasılasına oranının, yüzde 3’ü aşmama 
sına dayanıyor.

Peki ya aşarsa ne olacak?
O zaman otomatikman yaptırımlar dev 

reye sokulacak.
Fransa ve Almanya liderleri bunun AB 

Anayasasına konmasını istiyorlar.
Bu aşılırsa, Ulusal Anayasa Mahkeme 

leri devreye girecek ve sapmaların düzel 
tilmesi sağlanacak.

Bu da olmazsa, AB Adalet Divanı dev 
reye sokulacak.

Nereden bakarsan bak, zayıf ekonomili 
AB ülkeleri için, “İki tarafı da boklu değ 
nek”

AB ülkeleri bir krizde böyle oldular. 
İleride ne olacak dersiniz?

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan bir süre önce 
kimin tarafından 
yazıldığı bilinmeyen 
“Suç duyurusu” 
adlı bir mektupta, 
Gemlik 
Belediyesinde 
usulsüzlüklerin 
yapıldığı konusun
daki iddialar üzeri 
ne, soruşturma 
başlatıldığı 
öğrenildi.
Konuyla ilgili 
olarak bir 
Cumhuriyet 
Savcısının 
görevlendirildiği 
ve ifadelerin alın
maya başlandığı 
öğrenildi. 
İddianamede, 
Belediye 
Başkanvekili R.Y, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı M.Ç, 
Belediye İmar 
Müdürlüğü’nde 
görevli mimar S.M. 
ile Belediye Meclis 
üyesi A.Ö’nın 
şüpheli sıfatıyla 
ifadesinin alınacağı 
tahmin ediliyor.

MEKTUPTA NELER 
YOK Kİ!
Adalet Bakanlığı, 
İmar Bakanlığı, 
Bursa İl Bayındırlık 
Müdürlüğü, Bursa 
ve Gemlik

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

CEMİL KARAHAN

g|M ABONE OLDUNUZ MU?
Hiılrlı lıı tiuiı ılıul luııtsl 

Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi İmar 
İşleri Müdürlüğü, 
AKP, CHP ve MHP 
ilçe Başkanlıkları 
ile basına posta
lanan “Suç 
Duyurusu” adlı 
kimin yazdığı bilin
meyen mektupta, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
bugünkü yönetimi 
ve eski yöneticileri 
hakkında ilginç 
iddialara yer 
veriliyordu. 
Bu mektup daha 
sonra çoğaltılarak 
Gemlik’te 
dağıtılmıştı.
Bu iddialardan 
bazılarında, 
Gemlik’te bir rant 
çetesi oluşturuldu 
ğu, bu çetenin iste
dikleri kişiyi suçlu 
göstermeye 
çalıştıkları, bir yapı 
denetim firmasına 
yönlendirip para 
tezgahı kurdukları 
iddia edildikten 
sonra, arsa sahip
leri yerlerini 
arsalarını vermeyin 
ce Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’n 
den yeşil alanın, 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
TMAâ “sharcama°şa

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

pazar yerine el 
altından çevrildiği, 
“vermezseniz böyle 
olur” diye şantaj 
yapıldığı, 20 
inceleme dosyanın 
sayısının 150’ye 
çıkarıldığı, 
dosyalarda sorun 
varmış gibi 
müteahhitlerin 
korkutulduğu ve bir 
yapı denetim şirke
tine müteahitlerin 
yönlendirildiği, 
Manastır pafta 9 
ada 343 parsel 12 
için imar yüksek
liğinin neden 
delindiği, bir oto
motiv firmasına 
ruhsat verilirken 
eksik evrak, TEDAŞ 
mülkiyeti karayolu 
çekme hattı kaks 
fazlalığı, elektrik 
tellerinin fabrika 
içinden geçtiği gibi 
konuların örtbas 
edildiği, Manastır 
da hâzineye ait bir 
yerin kimler tarafın
dan alınıp, Belediye 
Başkanvekili R.Y ve 
ailesine ait inşaat 
firmasına kat 
karşılığı inşaat yap
tırıldığı, ruhsat veri 
lirken arsanın 
ortaklarının birinin 
belediyede görevli 
olduğu ve inşaatta 
kakslarla oynandığı 
1 ve 5. katın büyük 

bölümünün teras 
gösterilip bundan 
dolayı 2 daire daha 
yapılıp kapatıldığı, 
R.Y nin başkan 
vekili seçilmesin
den 2 gün sonra, 
baskıyla nasıl yapı 
kullanma verildiği, 
yine Manastır’da bir 
fırına kaks fazlası 
verilmezken, bu 
inşaatın nasıl yapı 
kullanma aldığı, 
belediyede görevli 
mimarın listede 
olmadığı halde 
kendi verdiği 
ruhsatı nasıl 
incelediği, bir yapı 
denetim firmasının 
bir yılda işlerinin 
neden birden 5 kat 
arttığı gibi iddialar 
bulunuyordu.
Ayrıca isimsiz mek
tupta adı geçen 
kişilerin 2011 den 
bu yana mal varlık
larının ve para 
akışlarının da ince
lenmesi istenmek
teydi.
Cumhuriyet 
Savcıhğı’nın 
incelemeler üzerine 
şüpheli kişiler 
hakkında dava aça
bileceği gibi, soruş
turmaya yer 
olmadığı kararının 
da verilebileceği 
belirtiliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Unlu Sel aşçılar Gemli t İM lisesi'mle nanelıle hulustu
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Alanı 
“Nasıl Bir Aşçılık 
Eğitimi” adlı düzen
lediği panel progra 
mında öğrencilerini 
öğrenim gördükleri 
iş sektöründe önde 
gelen sektör temsil
cileri ile bir araya 
getirdi.
Panel, Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Yiyecek İçe
cek Hizmetleri 
Öğretmeni Necati 
Okan Yükseltürk’ün 
açılış konuşması ile 
başladı.
Panele Holiday Inn 
Mutfak Şefi Uğur 
Gömeç, Big Chefs 
Koordinatörü Murat 
Aslan, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Berker Çiftçi, 
Asomder (Mengen 

Aşçılık Okulu 
Mezunları Derneği) 
Başkanı Levent 
Demirçakmak, 
Mengen Anadolu 
Aşçılar ve Turizm 
Otelcilik Meslek 
Lisesi Müdürü Ali 
Çobanoğlu, Arel 
Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Erkan 
Kıyıcıoğlu, Uludağ 
Üniversitesi 
Harmancık MYO. 
Öğretim Görevlisi 
Osman Güldemir 
katıldı.
Konuşmacılar panel 
programında aşçılık 
eğitiminde müfre
datın önemi, İşlet
melerde meslek 
eğitimi, öğrencilerin 
yüksek öğrenimde 
seçebileceği bölüm
ler ve meslekte iler
leme kaydetmenin 
yolları konulu 
konuşmalar yaptılar. 
Panelin ardından

yapılan soru-cevap 
kısmında öğrenciler 
Şef aşçılara 
yönelttikleri sorular
la mesleklerinde 
öne çıkmış ustaların 
tecrübeleri ve 
deneyimleri hakkın
da bilgi aldılar. 
Panelin ev Sahibi 
Gemlik Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi Yiye 
cek İçecek Hizmet 
leri Öğretmeni 
Necati Okan Yüksel 
türk ile okuldaki 
uygulama mutfak
larını ve yemekhane 
yi gezen misafirler 
okulun yiyecek içe
cek hizmetleri ala 
nında teknik alt yapı 
sının çok iyi olduğu 
ve yapılan çalış
malar ile Bursa’da 
mesleki alanda öncü 
bir okul olduğunu 
belirterek teşekkür
lerini sunarak okul
dan ayrıldılar.

IBihıiiksehire denetçilerden tam not ■ I t t
Sosyal, kültürel, 
sportif ve şehircilik 
alanlarındaki 
yatırımlarıyla 
Bursa'yı ‘marka 
şehir’ yapabilme 
doğrultusunda 
örnek projelere imza 
atan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, hizmet 
kalitesini yüksek 
tutan yönetim 
anlayışıyla da dikkat 
çekiyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Mali 
Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Stratejik 
Geliştirme Şube 
Müdürlüğü’nce 
BUSKİ Konferans 
Salonu’nda düzenle
nen toplantıda, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kalite 
yönetim sistemi kap
samındaki perfor
mans durumu 
değerlendirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
bugüne kadar, Türk 
Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından 13 adeti 
‘iç denetim’, 8 adeti 
de ‘dış denetim’ 
olmak üzere 21 kez 
kalite yönetim 
inceleme sürecinden 
geçtiğini belirten 
Büyükşehir

Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın, tüm 
bu süreçlerden ‘tam 
not’ alındığını vurgu
ladı.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kalite 
yönetim performans 
göstergelerinin 2005 
yılından bu yana, 
‘Kalite Yönetim 
Sistemi Programı’ 
üzerinden 
denetlendiğini 
belirten Altın, 
“Bursa’yı, ‘Avrupa 
Şehri’ unvanına 
layık, plaTilı, sağlıklı, 
tarihi ve kültürel 

değerleri ile birlikte 
yaşanabilir, çağdaş 
bir turizm kenti yap
mak, vizyonumuzun 
temelini oluşturmak
tadır. Bu ise kaliteli 
yönetim ve kaliteli 
hizmet anlayışının 
bir arada bulun
masıyla mümkün. 
Başkanımız Recep 
Altepe’nin önder
liğinde, hizmetin en 
iyisini sunabilmenin 
gayretiyle çalışıy
oruz. Güler yüzlü, 
yapıcı hizmet 
anlayışıyla, çalış
malarımıza yön 
veriyoruz” diye

/konuştu.
Hizmet verimlil
iğinde artış 
TSE Denetmeni 
Metalürji Yüksek 
Mühendisi Mehmet 
Akça da ‘Kalite 
Yönetimi Sistemi 
Programı’nın kay
nakların etkinliği ve 
verimliliğini sürekli 
artırmayı hedef 
lediğini belirterek, 
“Her yıl yaptığımız 
denetimlerde, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sunduğu 
hizmetlerde verim 
liliğini artırdığını, 
teknolojik ve bilim
sel metotları kul
landığını ve faaliyet
lerinde çevreye 
duyarlı bir yönetim 
anlayışı ben
imsediğini belirledik. 
Birlikte yönetim 
ilkelerini uygula
yarak, öncü ve 
örnek belediyecilik 
hizmetleri sunduğu 
için Büyükşehir 
Belediyesi’ni tebrik 
ediyoruz” dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kalite 
performansının mer
cek altına alındığı 
toplantıya, daire 
başkanları, şube 
şefleri ile büyükşe
hir çalışanları katıldı.

Öty indirimi, iirternetlen 
moıosilılei şansların] nallattı

Motosiklette 
Ötv’nin yüzde 
22’den 8’e düşürül 
mesi internet 
üzerinden satışlara 
da olumlu yansıdı. 
Motosiklette 
Ötv’nin yüzde 
22’den 8’e 
düşürülmesi inter
net üzerinden 
satışlara da olumlu 
yansıdı. E-ticaret 
platformu sahibin 
den.com’un Kasım 
2010-Kasım 2011 
tarihleri arasındaki 
verilerine göre 
kendi aracılığı ile 
satılan motosiklet 
oranı yaklaşık 
yüzde 50 arttı. 
sahibinden.com 
verilerine göre 
Antalya, İzmir, 
Ankara ve

Bursa’da motosik
lete olan ilgi hızla 
yükseliyor. İnternet 
sitesi üzerinden 
Antalya'da moto
siklet satışları son 
bir senede yüzde 
66, İzmir'de yüzde 
50, Ankara'da 
yüzde 40, Bursa’da 
ise yüzde 47 
oranında artış 
gösterdi.
Aksoy Group 
bünyesinde, 2000 
yılında kurulan 
sahibinden.comun; 
180 çalışanı, ayda 
2 milyar sayfa 
görüntülemesi, 
aylık 20 milyon 
tekil ziyaretçisi 
bulunuyor. Sitede 
2,5 milyondan 
fazla aktif ilan 
yer alıyor.

sahibinden.com
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ta Mı ne oltf
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
“Taiex: Evsel Atık 
Yönetimi 2011” 
konulu seminerde, 
katılımcıları, ‘Yeşil 
Enerji olarak Kent 
Katı Atık Depolama 
Alanında Oluşan 
Metan Gazından 
Enerji Elde Edilmesi 
İşi’ hakkında bil
gilendirdi.
Avrupa Birliği 
Bakanlığı AB Komis 
yonu Genişleme 
Genel Müdürlüğü ne 
bağlı olarak Teknik 
Destek Bilgi Deği 
şim Ofisi (TAI EX), 
ulusal mevzuatların 
AB mevzuatına 
uyumlu hale getiril 
mesi ve daha sonra 
idaresi, uygulan
ması ve yürütülmesi 
aşamalarında teknik 
desteğin sağlanması 
amacıyla paydaş ve 
ortaklara teknik eği 
tim ve uygulama 
örnekleri sunmaya 
devam ediyor. Bu 
kapsamda, “Taiex: 
Evsel Atık Yönetimi 
2011” konulu semi

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 

MORTGAGC 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: 51410 21

ner Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
ile Çevre ve Şehir 
cilik İl Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
Bursa’da Holiday 
Inn Otel’de gerçek
leştirildi. “Evsel Atık 
Yönetimi” konusun
da Avrupa Birliği ile 
Türkiye’ deki 
mevzuat ve uygula
maların paylaşıl
masının hede
flendiği seminere, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Bursa, 
Yalova ve Bilecik 
Çevre ve Şehircilik 
müdürlükleri, Beledi 
yeler ve diğer kamu 
kurumlarının temsil
cileri, organize 

sanayi bölgelerinin^ 
ve özel sektör tem
silcileri katıldı.
Seminerde, evsel 
atık bertaraf yön
temleri ve teknolojil
erle farklı'evsel atık 
yönetim şekilleriyle 
uygulamaları konu
larında bilgiler veril
di. Düzenli depola
ma alanlarında 
depolama sonucu 
oluşan deponî 
gazının yönetilmesi 
konusunda katılım
cıları bilgilendiren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 
Çevre Koruma Şube 
Müdürlüğü uzman

ları, “Yeşil Enerji” 
olarak “Kent Katı 
Atık Depolama 
Alanında Oluşan 
Metan Gazından 
Enerji Elde Edilmesi 
İşi” hakkında 
çalışmalarını 
paylaştı.
Yeşil enerji 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanlığı tarafın
dan Büyükşehir 
Belediyesi hizmet
lerinin Bursa’ya 
planlı bir şekilde 
sunulabilmesi 
amacıyla kentin 
ihtiyaçları ve halkın 
talepleri doğrul
tusunda hazırlanan 
2010-2014 yılları 
stratejik planında 
yer alan “Stratejik 
Hedef 12.1.3: 
Alternatif ve 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarını araştır
mak ve uygulan
abilir projeleri hazır
lamak” maddesi 
gereği 2011 yılı 
itibariyle ‘Yeşil 
Enerji’ çalışmalarına 
başlandığı belirtildi.

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

ORHANİYE MAHALLESİ 
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

0 531 285 13 85

Büyükşehir Bele 
diyesi’nin katkıla 
rıyla Bursa Kent 
Konseyi tarafın
dan düzenlenen 
‘Bursa Konuşu 
yor’ toplantısında 
bu kez ‘Deprem 
ve Bursa’ konusu 
gündeme taşı 
nıyor.
Bursa Kent Konse 
yi’nin katılımcı 
demokrasi 
fikrinden hareke
tle periyodik 
olarak gerçek
leştirilen ve kentte 
yaşayan tüm 
toplumsal kuru
luşların ve vatan
daşların görüş
lerinin özgür bir 
platformda sunul
duğu ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tısında, ‘Deprem 
ve Bursa’ konusu 
tartışmaya açılıyor. 
23 Aralık 2011 
Cuma günü saat 
14.00’da Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda 
gerçekleştirilecek 
ûı'ûiî toplantıya, 
konusunda uzman 
birçok konuşmacı

katılacak. 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, Bursa’daki 
tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile 
sivil toplum kuru
luşlarının temsilci
lerini bir araya 
getirecek olan 
toplantının 
‘Deprem ve Bursa’ 
konusunda merak 
edilen sorulara ışık 
tutacağını söyledi. 
Başkan Pala ayrı
ca, “Birinci derece 
deprem bölgesi 
olan Bursa’da 
olası bir yıkıcı 
deprem öncesi ve 
sonrasında hayati 
konularda alınması 
gereken tedbirler 
ile mevcut yapı 
stoğunun eviyle, 
fabrikasıyla, has
tanesi ile depreme 
karşı nasıl 
güçlendirileceği 
konuları hakkında 
görüş ve önerileri 
olanları “Bursa 
Konuşuyor” 
toplantısına katıl
maya davet edi 
yoruz. Deprem ola
cak, bundan kaçış 
yok. Depremi 
hazırlıklı karşıla 
yalım. Herkes ve 
her kurum üzerine 
düşeni yapmalıdır” 
dedi.

KAYIP
Askeri Veteriner 
Okulu ve Merkez 

Eğitim 
Komutanlığından 

aldığım askeri 
kimlik kartımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 

FAHRETTİN 
ARICAN

Gemlik Körfez Gazetesi! 
mwz.gemlikkorfezgazetesi.com

mwz.gemlikkorfezgazetesi.com
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BİR ŞAİR, BİR ŞİİR

Günlük yaşamda 
sorunlar bazen bizi 
öylesine bunaltır, öyle
sine bıktırır ki şaşkınlık
tan ne yapacağımızı 
bilemez duruma geliriz. 
Konuşuruz, tartışırız; 
ama nedense yine de 
düşündüklerimizi yete 
rince anlatamayız.

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 sözcük
le ortaya döküverirler. 
İsteyen istediği dersi 
çıkarsın derler. Kimseyi 
de zorlamazlar ders 
çıkarmaya.

Fazıl Hüsnü Dağlarca,

soyadına ne kadar 
yakışmış bir ozan.

Üretmiş ölünceye dek, 
yılmamış yazmaktan. 
Öğrencilik yıllarımı 
anımsadım, Beyazıt’ta 
küçük bir kitapçı 
dükkanı, alçak boylu 
topluca , tonton bir şair 
canlandı şimdi gözlerim 
de. Bu Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’dan başkası 
değildi. Yaşı ilerlemiş 
olmasına karşın hep 
doğrunun, aydınlığın ve 
uygarlığın savunucusu 
oldu. Halkının sesi oldu 
hayata gözlerini 
kapayıncaya dek. Hep 
ezilenden yana olmuş, 
hiç destek vermemiş 
haksız olan güçlüye.

Şu ölümlü dünyada 
kimseye eğilmemiş, 
yalakalık yapmamış, 
doğru bildiklerini çekin
meden dillendirmiş. 
Siyasi iktidarlara hep 

ters düşmüş, beklentisi 
olmadığı için hiç umur
samamış, hiçe saymış 
onları.

Gerçek bir ozan kim
liğini, onurluca, yazdığı 
şiirlerle taşımış gelecek 
kuşaklara.

Sanki bu günleri yıllar 
öncesinden görmüş, 
sezmiş ve ozan 
duyarlığı ile dile getir
miş O büyük şair.

“DIŞARDAN GAZEL”

“Siz Ali bey, Veli beye
fendi huşunuz

Gelecekler önünde 
suçlusunuz

Yöneteceksiniz de 
ulaşacak ha

Çağdaş uygarlığa 
ulusumuz

Ön karanlık, art karan
lık,

Sağ karanlık, sol 
karanlık

Kara toprak içine mi 
gömülüyoruz?

Bir ülke yarısı çini 
çıplak

Yarısının yediği ekmek 
tuz

Uyur itleri, inekleri, 
ayıları

Bütün aydınları 
uykusuz

Ne olmuş, ne yap
mışlar bize

Nasıl bağlanmış eli 
m iz, kolumuz

Böyle giderse biline 
hep,

Mustafa Kemal’le bile 
yokuz”

Sizler ne anladınız bu 
şiirden, nasıl bir ders 
çıkardınız?

Düşünüyor musunuz? 
O zaman düşünmeye 

devam ediniz!

Vali 
Harpına 

ödül
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput, engellile 
re yönelik yaptığı 
hizmetlerden 
dolayı ödüllen 
dirildi.
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan 
lığı tarafından 
İstanbul Feshane 
Haliç Kongre 
Merkezi'nde Aile 
ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, 
Ulaştırma, Deniz 
ellik ve Haberleş 
me Bakanı Binali 
Yıldırım ve kamu 
kurum kuruluş 
larının yetkilileri 
ve çok sayıda 
seçkin davetlinin 
katıldığı program
da, 20 kuruma 
"Ulaşılabilirlik 
Kalite Teşvik 
Ödülü" verildi. 
Valilik olarak 
sadece Bursa 
Valiliği bu ödüle 
layık görüldü.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değİşîk model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR
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Gemlik Belediyespor 
U-15 futbol takımının 
1. gurupta şampiyon 
olmasının ardından 
Cumartesi günü saat 
11.00 de Umurbey 
sahasında oynaya
cağı son maça 
tüm sporseverler 
davet edildi.
Yıllarca Orhangazi 
temsilcisi 
Componentaspor’un 
gurupta açık ara 
puan farkıyla birinci 
olduğu U-15 liginde 
ilk kez katıldığı 
sezonda şampiyon
luk yaşayan Gemlik 
Belediyespor 
takımının deneyimli 
hocası Haydar Yiğit, 
son maçta tüm spor
severleri maça bek
lediklerini duyurdu. 
Orhangazi deplas
manında sahâya 3 
puan için çıkan 
Soner, Zafer, Umut, 
Ömer, Yusuf, Eray, 
Muratcan, Hakan, 
Furkan, Onur, 
Rahim’li kadrosuyla

Gemlik Belediyespor 
takımı Orhangazi 
Hürspor karşısında 
ilk yarıyı Rahim’in 
10-17 dakikalarda 
attığı 2 gol ve 
Muratcan’ın 30. 
dakikada attığı golle 
3-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda yapılan 
hatalar sonucu biri 
penaltıdan olmak 
üzere kalesinde 10 
dakikada 2 gol gören 
mavi beyazlılar, 
farkın bire inmesin
den sonra maça yine 

asılmaya başladı. 
Furkan’ın 55. ve 
Mustafa’nın 63. 
dakikalarda attıkları 
gollerle skoru 5-2 
yapan ve iyice 
rahatlayan Gemlik 
Belediyespor, maçı 
bu skorla bitirerek 3 
puanı almasını bildi. 
Son haftaya 
Componentaspor’un 
3 puan önünde ikili 
ve gol averajlarıyla 
34 puanla ilk sırada 
giren Gemlik 
Belediyespor, bu

hafta oynayacağı 
Umurspor maçının 
ardından gurup 
liderliğini resmen 
ilan edecek.
Gemlik Belediyespor 
Futbol takımları 
bünyesinde 117 
lisanslı sporcularının 
bulunduğuna dikkat 
çeken Haydar Yiqjt, 
Ü-11 takımında 21 
kişi, U-Î2 takımında 
20 kişi, U-13 takımın
da 21 kişi, U-14 
takımında 20 kişi, 
U-15 takımında 18 

kişi ve U-16 takımın
da 18 sporcunun fut
bol eğitimi aldığını, 
bu sporcuların haf
tanın 6 günü çift 
idman yaparak 
maçlara hazırlandık
larını, gelecekte 
başta Gemlikspor 
olmak üzere birçok 
takımda forma giye
bilecek kapasitede 
olduklarını kaydetti. 
Kulüp Başkanı MahiK 
Gencer ve yönetim 
kurulunun verdiği 
desteklerle ayakta

durmaya çalıştık
larını belirterek 
Takımın başarılı 
hocası Haydar Yiğit, 
“U-15 yaş ligi 
birinci guruptan bu 
sezon şampiyon 
olarak Gemlik 
Belediyespor çıktı. 
Sporsever vatan
daşlarımızı 

hafta sonu 
oynayacağımız son 
maçta sevincimize 
ortak olmak için 
davet ediyoruz” 
dedi.

Timsa h'ı tekrar şahlandıracak Wei tutholcular
Bursaspor, Süper 
Lig'de bu sezon 
istenen performansa 
bir türlü ulaşa
mazken, son 8 
maçta sadece 
1 galibiyet alınması 
ise sabırları taşırdı. 
Ertuğrul Sağlam'ın 
'Şampiyonluk 
sezonundan 
daha iyi* dediği 
takımda ise '2010 
ruhu' mumla 
aranır oldu 
Süper Lig'e 2'de 2 
yaparak başlayan ve 
bunun sonucunda 
'yeni oyuncuların 
adaptasyonu kısa 
sürdü* yorumlarına 
sebep olan 
Bursaspor'da 
düşüş devam 
ediyor.
Son olarak

Eskişehirspor 
karşısında 
mücadeleden uzak 
bir performans 
sergileyen ve çok 
koşan rakibine ayak 
uyduramayan Yeşil 
Beyazhlar, oyunu 
neredeyse pozisy
onu olmadan rakip 
yarı alana yıktı. 
Ancak Timsah'ta 
sezon başından bu 
yana süregelen 
rahatsızlık 
Eskişehirspor 

maçında da gün 
yüzüne çıktı. 
Bursaspor, öne 
geçecek golü ata
mazken, karşılaş
manın sonlarına 
doğru da kendi yarı 
alanına çekildi.

GELEN GİDENİ 
ARATTI 
Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam, 
şampiyonluk 
sezonundan daha 

iyi bir kadroya 
sahip olduklarını 
söylerken, sahada 
2010 ruhundan eser 
olmadığı gözlendi. 
Yeni transferlerin 
beklenen verimi 
sağlayamaması da 
alınan kötü 
sonuçlara etken 
oldu. Basser Ali 
Tandoğan'ı, Sestak 
Volkan Şen'i, 
N'Diaye Hüseyin 
Çimşir'i ya da Ivan 
Ergic'i, Bangura ile 
Tagoe de Kenny 
Miller'ı hatta Jozy 
Altidore'u aratır 
oldu. İlk haftalarda 
eleştirilen Scott 
Garson, son zaman
lardaki performan
sıyla adeta 'kurtarıcı' 
kimliğine 
bürünürken, Adem

Koçak da istikrarlı 
görüntüsüyle beğeni 
topladı.

SAHA İÇİ LİDER 
YOK
Yeşil Beyazhlar'da 
ilk 13 hafta sonunda 
kaptanlık pazubandı 
Ömer Erdoğan, 
İbrahim Öztürk ve 
Serdar Aziz 
üçlüsünde 
bulunurken, 
Bursaspor'un 
saha içi liderinin 
bulunmaması ise 
ayrı bir handikap 
olarak görüldü. 
Hem ağabeylik 
yapacak hem de 
Ertuğrul Sağlam'ın 
saha içinde 
yardımcılığını 
üstlenecek bir fut
bolcunun

bulunmaması, 
takımın kötü 
sonuçlar almasında
ki en büyük 
etkenlerden birisi 
olarak gözlendi. 
Şike soruşturması 
sebebiyle bütün 
Türkiye'de taraftarın 
tadı kaçarken, 
Yeşil Beyaz’a gönül 
verenler son 
haftalarda desteğim 
artırmaya başladı. 
Eskişehir maçında 
büyük mücadele 
örneği gösteren 
Ozan İpek ve 
Mehmet Sak'ın 
maç sonunda 
tribüne çağrılması 
ise Bursaspor 
taraftarının her 
şeyin farkında 
olduğunun 
göstergesiydi.

Kö rfez www. gem I i kkorfezgazetesi .com
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[meriliğini Heıenleıt müjde
Emeklilik için 
yaşının dolmasını 
bekleyenler, sağlık 
hizmeti alabilecek. 
Emeklilik yaşını 
doldurmayanların 
büyük bölümü 
sağlık hizmeti ala
bilmek için prim
lerini yatırmaya 
devam ediyor. 1 
Ocak 2012'den 
itibaren ise bu kişil
er yalnızca sağlık 
primi ödeyerek 
hizmetlerden yarar
lanabilecek. Ailede 
kişi başına geliri 
asgari ücretin üçte 
birinden az olan
ların primini devlet 
ödeyecek. Geliri 
asgari ücretin üçte 
birinden fazla olan
lar da yalnızca 33 
lira ödeyerek sağlık 
hizmetlerinden fay
dalanabilecek. 
Sosyal güvenlik 
sisteminde yapılan 
popülist uygula
malar nedeniyle 
genç emeklilik 
Türkiye'nin en 
büyük sorunların
dan biri. Sosyal 
güvenlik sıstem'ımn 
büyük açıklar ver
mesiyle birlikte 
emeklilik yaşını 
artıracak çeşitli 
düzenlemelere 
gidildi. Bu düzen
lemelerin en 
önemlilerinden biri 
1999 yılında yapıldı. 
Düzenleme ile yeni 
işe girenler için 
emeklilik yaşı 
bayanlarda 58, 
erkeklerde ise 60 
oldu.
Düzenlemeden 
önce çalışanlar 
içinse kademeli 
geçiş öngörüldü. 
Bu durum, emekli 
lik hayali kuran çok

sayıda insanın 
emeklilik yaşının 
uzamasına yol açtı. 
Ancak bu kişiler, 
emeklilik için 
gereken prim gün 
sayısını doldurduk
ları için yeni prim 
yatırmasalar da 
günü geldiğinde 
emekli olabilecek
ler. Fakat sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanabilmeleri 
için prim yatır
maları şart. Bu 
nedenle prim öde
meye devam ediy
orlar. 1 Ocak'tan 
itibaren yürürlüğe 
girecek olan Genel 
Şağhk Sigortası 
uygulaması en çok 
bu gruptakiler! 
sevindirecek.
Mevcut durumda 
örneğin 45 yaşında 
prim gün sayısını 
dolduran bir kişi, 
emeklilik için 
gereken 50 yaşı 
beklerken 5 yıl 
boyunca prim 
yatırıyor. Eğer bir 
yerde çalışıyorsa 
kendi adına prim 
ödeniyor. Bir işte 
çalışmıyorsa da 
sağlık hizmetinden 
yararlanabilmek 
için primini 
cebinden ödeyip 
kendini sigortalı 
göstertiyor. Bu 

durum, emeklilik 
için yaşı bekleyen
ler arasında çok 
yaygın bir uygula
ma. Aksi takdirde 
sağlık hizmeti ala
bilmesi mümkün 
olmuyor. Yeni 
dönemde ise yal
nızca sağlık hizmeti 
alabilmesi için artık 
prim ödenmesine 
gerek kalmayacak. 
Genel Sağlık 
Sigortası kap
samında yalnız 
sağlık prim ödey
erek sağlık hizmeti 
alabilmek mümkün 
olacak.
Eğer ailedeki kişi 
başına gelir, asgari 
ücretin üçte 
birinden az ise 
sağlık primi bile 
ödemeden sağlık 
hizmeti alabilecek
ler. Primlerini 
Hazine ödeyecek. 
Brüt asgari ücretin 
837 TL olduğu 
dikkate alındığında 
bu miktarın üçte 
biri yaklaşık 279 
TL. Uç kişilik bir 
aile düşünüldü 

öğünde geliri 837 
TL'nin altında olan 
bir kişi, emeklilik 
için yaşı beklerken 
kendini herhangi 
bir yerde sigortalı 
göstermek zorunda 
olmayacak. Emekli 

oluncaya kadar 
sağlık primi Hazine 
tarafından 
ödenecek. Eğer 
emekliliği bekleyen 
kişinin ailedeki kişi 
başına geliri asgari 
ücretin üçte 
birinden fazla ise 
kademeli şekilde 
sadece sağlık primi 
ödeyip sağlık 
hizmeti alabilecek. 
Kişi başına geliri 
asgari ücretin üçte 
biri ile asgari ücret 
arasında olanlar 33 
lira, kişi başına 
geliri asgari ücret 
ile asgari ücretin iki 
katı arasında olan
lar 100 TL, geliri 
asgari ücretin iki 
katından fazla olan
lar ise 200 TL öde 
yerek sağlık hiz 
meti alabilecekler. 
'KAYIT DIŞI ARTAR 
MI?* ENDİŞESİ 
TARTIŞILIYOR 
Emeklilik için prim 
gün sayısını doldu
rup yaşı bekleyen
lerin sağlık primi 
ödeyerek sağlık 
hizmeti alacak 
olmaları, kayıt 
dışını artırabilir 
endişesine de yol 
açıyor. Bu durumda 
olup yaşı beklerken 
çalışmaya devam 
edenlerin kayıt 
dışına çıkma ihti
mali gündeme 
geliyor. Zira primini 
dolduranların 
birçoğu, sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanabilmek 
için sigortalı olmayı 
talep ediyor. 33 lira 
primle sağlık 
hizmeti alınabilecek 
olması, bu kişileri 
sigortalı çalışma 
talebinden 
vazgeçirebilir.”

iıw insim ıwm

verilerinin beklen
tilerden yüksek 
gelmesi ve doların 
Euro karşısında 
güçlenmesi, TL 
üzerinde baskı 
yaratıyor.
1.82 seviyelerinde 
hareket eden kur, 
bu gelişmelerin 
etkisiyle 1.84 
seviyesini aştı. 
İstanbul serbest 
piyasada dolar 
1,8410, avro 2,4630 
liradan güne 
başladı. Kapalı 
çarşı'da 1,8350 
liradan alınan 
dolar 1,8410 lira 
dan satılıyor.
2,4560 liradan alı
nan avronun satış 
fiyatı ise 2,4630 
lira olarak belirlen
di. Serbest piyasa
da önceki kapanış
ta doların satış

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

kJsAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.22-4) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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GEMİÇ ECZANESİ

avronun satış 
fiyatı ise 2,4590 
lira olmuştu.
Euro/dolar paritesi 
ise dün 1.3375- 
1.3486 bandında 
hareket etti ve 
günü 1.3402'den 
kapattı. Paritede 
bu sabah ilk 
işlemler 1.3410 
seviye sinden 
geçiyor.
Altının onsu bu 
sabah 1744.40 
dolar seviyelerinde 
bulunuyor. 
ABD ham 
petrolünün Ocak 
ayı teslimi varil fi 
yatı bugünkü 
işlemlerde 100 
doların ve Londra 
Brent tipi ham 
petrolün Ocak ayı 
teslim fiyatı 109 
doların üzerinde 
işlem görüyor.

G 
E 
M 
1 
I
K 
R

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

TEK Arıza 513 20 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 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 543 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 5İ
C.Save ılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 5”'3 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

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

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

1

■ 1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Torn ok ay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 2*5
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 513 1O 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Patrol 513 0103

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4134 

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)

HlIllniMlil
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:30-19:00-21:00

KORKU EVİ 
12:00-14:15-16:15-18:15-20:15 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE 

AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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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

ORnÖMBTABafil mu
Rus Salatası, Haydarı, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

MBYEMEK+KBBISIKSaumi
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

ttZEl MEYVE TflBftfil + 
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)

P B 0 C B A M
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

00.30-01.40
01.40-02.oo

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
SAĞLIK!

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

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

r Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5



nav
Dergisi Dershaneleri

5-6-7. ve 9.10.11. sınıflar
13-18 

ARALV
Tarihten 
Arasında

Katnan Hecese 

.ncrreR» 
|ve 100 terce Öğrenciye 
I EĞİTİM BURSU

£NL!Ni:
<52* M»» 

""«'■com./r

Bursa
SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 
KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 
YILDIRIM

Sınav Dergisi Dershan
- Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
: Altıparmak Cad.2.Otel Sok i.Uluca İş Merkez. No:3^
: 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 Beiediye iş Mrk. Kat:3-4
: Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
: Vıraca Mah.Bursa Cad :No:59
: Halit Paşa Mah. Zeytinli Sok. No:6
: İzmir;-Yolu No:172
i Muradiye Mah.Turist Yolu Cad.No 53
: Haliç Mevkii Çömez iş Hanı No:1
: Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok.No:1

eri
329 30 30
225 55 70
513 24 40
249 49 71
24747 31
712 1246
676 45 40
373 20 73
612 0912
544 11 55
453 11 33
572 33 07
773 38 88
368 65 10

Kuruluş: 1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
8 Aralık 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemiikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yurt kızlarını 
zengin müşterilere 

pazarladılar
Maddi durumu iyi olmayan ailele 
rin kızlarını ve yetiştirme yurdun 
dan kaçan kızları tuzağa düşü 
rüp fuhuş yaptırdıkları iddia edi 
len şebeke çökertildi. Sayfa 3’de

Deprem lelıliiesi Bıırsa'nın burnunun dibinde
Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık, Deprem Eğitim Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, "Kuzey Anadolu fay zonunun güney 
kolu dediğimiz, Sakarya Geyve’den başlayan ve Mekecek, İznik Gölü’nün güneyi ile Gemlik 
Körfezi’nden Marmara'ya gelen kısım, 1755 tarihinden bu yana bir deprem üretmemiş. 
Dolayısıyla deprem üretmemesi çok iyi bir şey değil, Gemlik Körfezi’nde küçük küçük 
depremlerin kümelendiği bir yer var. Benzer kümelenme İzmit Körfezi’nde de vardı ve 17 
Ağustos depremi o küçük küçük kümelenmelerin olduğu yerde meydana geldi.” dedi.

Işıkara, "Gemlik'te de potansiyel bir deprem tehlikesi söz konusu. Kuzey Ana 
dolu fay zonunun, güney kolu He birlikte potansiyel deprem tehlikesinin olduğu 
yer, Bursa merkeze kuş uçuşu 20 kilometre mesafede. Bu tehlike burnumuzun 
dibinde. Bunun yanı sıra ada ların güney batısında İstanbul'u etkileyecek, 
Marmara depremi dediğimiz bir deprem söz konusu. ” dedi. Haberi sayfa 5'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Qjine Bakış Yolcu otobüsü bir

Dedemin İnsanlımın anımsattığı

Geçtiğimiz gün, Girit ve Rumeli Türk 
leri Derneği Başkanı Anmet Çakmak 
telefonla aradı.

Perşembe akşamı, Bursa As Merkez’de 
oynayan, “Dedemin İnsanları” adlı filmi 
dernek üyeleri ve aileleri ile izlemeye 
gideceklerini, benim de katılmamı istedi.

Gazeteyi erken bitirebilirsem gidebile
ceğimi söyledim.

Dün, işyerlerine uğradığımda, ağabeyi 
filme büyük ilgi olduğunu söyledi.
“En büyük salonu kapattık” dedi.
Bu filmle ilgili gazetelerde bir çok yazı 

okudum. Devamı sayfa 4’de

Bursa'da bir yolcu otobüsünün devril 
mesi sonucu 31 kişi yaralandı. Kaza 
dün saat 13.15 sıralarında Bursa-İzmir 
karayolu Uludağ Üniversitesi Görükle 
Kampusu yakınlarında meydana geldi. 
Devrilen otobüste, 31 yolcu yarala 
nirken, 10 ambulans yolcuları Tıp 
Fakültesi’ne taşıdı. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Gübrelıe 
tepkiler büyüyor

Gemlik Gübre Fabrikasına kimyasal ve 
akaryakıt depolama işletmeciliği yapmak 
amacıyla girişimde bulunulması ve ÇED 
Raporu verilmesine tepkiler sürüyor. EKO 
DER Başkanı Arca Atay, aynı şirketin 2008 
yılında da Termik Santral kurma girişi
minde bulunduğunu, kamuoyu tepkisiyle 
bu girişimin engellendiğini söyledi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıllarca, güzelim 
Gemlik’i bir turizm 
şehri yapalım diye 
yazdık, çizdik, 
söyledik.
Dinletemedik. 
Başaramadık.

Sanayiye açmakla 
canına okuduk Gem 
lik’in. Halkın başına 
bela ettik.

Süratle ve devamlı 
göçle çarpık yapılaş
maya yetmeyen alt 
yapı, devamlı artan 
sorunlar.

17Ağustos 1999 
tarihindeki yaşanan 
büyük depremin ilçe 
halkı üzerindeki korku 
ve tedirginliği.

Devamlı Gemlik’te 
büyük bir deprem bek
lendiği söylentilerinin 
yarattığı psikolojik

HALKIN GÜCÜ...

rahatsızlıklar...
Tüm bunlar yetmez 

mişcesine şimdi bir de 
kimyasal maddelerin 
yaratacağı büyük tehli 
kelerden endişe ve 
korku.

İnsanoğlu nasıl kork
masın kil...

Yıllar önce bir işlet 
mede depolanan akar 
yakıt stok tankının 
patlaması ile bir itfaiye 
erinin ölümü başlan 
gi£ oldu.

Yine kimyasal mad
delerle üretim yapan 
bir fabrikada, kimya 
sal maddelerin infilak 
ve yanışı ile iki çalışa 
mm kaybetti.

Büyük Marmara 
depreminde, elektrik
lerin kesilip jenera. 
törün güçlükle 

devreye alınmasında, 
amonyak stoklarının 
yanıp çevreye vere
ceği korkunç zararın 
panik ve korkusu 
yaşandı.

Akaryakıt, kimyasal 
madde tankerlerinin 
ve stok tanklarının her 
an verebileceği büyük 
zarar ve can kaybı 
endişeleri...

Korku ve endişeyi 
arttıracak liman tesisi 
geliştirme çalışmaları.

Şahmerdan sesi 
gece gündüz yankı 
lanıyor.

Fore kazık çakılarak, 
deniz dolduruluyor, 
yer kazanılıyor. Diğer 
dolgu ile denizden yer 
kazanan liman işlet
meleri gibi.

Kimseler görmüyor.

Gelin görün ki; Mal 
Müdürlüğü Yalı boyu 
köylerinde denizin 
doğal hareketlerinden 
ötürü doldurduğu 
iskele hüviyeti kaybol
muş, kara ile bir 
olmuş bir zamanların 
sandal iskelelerini 
yıkma emirlerini 
yağdırıyor, yıktırılıyor, 
yıkıyor. Böylece, 
denizi koruyor(l)

Yetmezmiş gibi bir 
de Gemlik Gübre Sana 
yinin kimyasal madde 
stok ve ticaretine yö 
nelmek isteyişi.

142 stok tankında 
218.350 m3 parlayıcı 
yanıcı zehirleyici kim 
yasal maddeleri gübre 
amonyak üretim tesis
leri sahasında stokla 
yıp pazarlayacak.

18 Mart 2010 tarihin 
de Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinin 7524 
sayılı nüshasında ya 
yınlanan Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş.’nin 
değiştirilen ana sözleş 
meşinin 3 maddesi A 
fıkrasında kimyasal 
madde stok ve ticareti 

öngörülüyor.
Değiştirilen ana 
sözleşmede, şirket 
akla ne geliyorsa, her 
türlü faliyette bulunma 
yı da amaçlıyor.

Şirket Özelleştirme 
İdaresi’nden işletmeyi 
alırken hangi amaçla 
satın almıştı?

Gübre üretmek, istih
dam yaratmak.

Şimdi ise amaç üre
timden çok ticaret.

Gemlik Gübre A.Ş. 
yedi yıl vadeli olarak 
satın alınmıştı.

Özelleştirme bedeli 
tamamen ödenmemiş 
se tesiste satış amacı 
dışında bir tasarrufta 
bulunmak, işletmenin 
şeklini değiştirmek 
mümkün olmasa 
gerek.

Bedel tamamen öden 
miş ise, toplum aley
hine olmamak, toplum 
zararına olmamak 
üzere, dilediği tasar
rufta bulunmakta tabi- 
iki serbestler. Buna bir 
şey denilemez.

Yok, kömürle elektrik 
üretim girişimi, yok 

kimsayal maddelerle 
Gemlik’i, Gemlikliyi 
tehlike altında bırakıp, 
tedirgin etmek, hakları 
da hadleri de olmasa 
gerek.

Para kazanacaklar 
diye topluma ve çev 
reye zarar vermelerine 
izin verilemez.
Verilmemelidir.

Gemlik halkı, kömür
lü santral kurumuna 
nasıl karşı koydu ise, 
son girişimlere de 
aynı duyarlılıkla karşı 
koyacak, önleme 
uğraşı verecektir.

Bu ülke kimsenin 
babasının çiftliği 
değildir.

Her isteyen aklının 
estiğini yapamaz.

Ben yaptım, oldu 
diyemez.

Hiçbir güç, halkın 
gücünden üstün 
değildir.

Yalova halkı aynı 
kimyasal maddeler 
stoklama ve ticaret 
işini yapmak isteyen 
VOPAK’a nasıl direnip 
önledi ise, Gemlikli de 
gereğini yapacaktır.

Gemlik Gübre 
Fabrikası’na kimya, 
şal ve akaryakıt 
depolama işletmeci 
liği yapmak amacıyla 
girişimde bulunul
ması ve ÇED Raporu 
(Çevçe^tki 
Değerlendirme) 
verilmesine, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik ’ 
Yılmaz’dan sonra 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ‘ 
Yönetim Kurulu. 
Başkanı Kejnal Akıt = 
ile çok sayıda Sivil 
toplum örgütü de 
tepki gösterdi. 
Belediye 
Başkanvekiti Refik 
Yılmaz’ın, ÇED 
raporunun iptaline 
y ö ne I i k ça 11 şm ala r ı - 
na destek sunan 
sivil toplüm Örgüt- . 
leri, EKODER . 
(Ekolojik Yaşam 
Derneği) merkezinde 
bir araya geldiler.
İki fay hattı üzerinde 
bulunan ilçeye, 40’ar 
tonluk 2 adet 
amonyak tankının 
ardından 142 adet 
yanıcı, yakıcı, pat
layıcı, parlayıcı ve 
zehirli.ürün tank 
larının yapılmasına

şiddetle karşı çıktık
larını vurgulayan 
sivil toplum örgütü 
üyeleri, Gemlik’in 
yanı sıra Marmara 
Bölgesinin de tehlike 
altında, olduğunu 
kaydettiler.
Düşünülen 218 bin 
350 metreküplük 
kımydsal ve akar 
yakıt depolanması, 
dağıtım ve işletme 
etliğinin ilçeyi inti
hara şürükleyecO 
ğine dikkat çeken 
STÖ temsilcileri, 
hukuki ve toplumsal 
mücadele başlatan 
Refik Yılmaz’ın 
yanında olduklarını 
söylediler..
EKODER Merkezi’n 
de yapılan toplan
tıya, Ziraat Odası, 
Yaşam Atölyesi, 
DOĞADER, 
Atatürkçü Düşünce

Derneği, ANAÇEV, 
Gemlik Dersimliler 
Derneği, U.Ü. Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu öğren
ci temsilcileri, Liman 
İş Sendikası, Yardım 
Sevenler Derneği, 
HAYTAP yöneticileri, 
Gemlikspor taraftar
lar Derneği üyeleri, 
Sağlık-Sen ve Sağlık 
Emekçileri Sendikası 
yöneticileri Ratıldı.
Toplantıda slayt gös
terirce Gemlik ve 
Marmara Bölgesi’nin 

nasıl bir tehlike altın
da olduğunu anlatan 
EKODER Başkanı 
ArcaAtay, Gemlik 
Belediyesi ve Maden 
Tetkik Arama Ensti 
tüsünün olumsuz 
rapor verdiği, buna 
karşın başta 
Şehircilik Bakanlığı 
olmak üzere çok 
sayıda kurumun 
onayladığı ÇED 
raporunun içeriğini 
masaya yatırdı.
"Doğayı ve 
Yaşamımızı tehdit 

eden her türlü kirli 
teknolojiyi ve bun
ların ürünlerini ret 
ediyoruz. Gemlik, 
şirketlerin kirli 
teknolojilerini, 
kimyasallarını ve 
zehirli atıklarını hak 
etmiyor” diyen Arca 
Atay, tüm sivil 
toplum örgütlerini, 
çevrecileri, siyasi y- 
partileri ve 
Gemliklileri duyarlı 
olmaya çağırarak, 
"Gemlik sermayenin 
gözü dönmüş 
hırslarına kurban 
edilemez. Başka 
Gemlik yok çünkü. 
Yılda 30 milyon lira 
kâr edeceksiniz diye, 
100 bin insan 
tehlikeli, zehirli, kim 
yasal madde depo
larınız ile yan yana 
yaşamak zorunda 
değil” dedi.

TERMİK SANTRAL 
KURMAK İSTEDİLER 
Aynı şirketin 2008 
yılında da Termik 
Santral kurma girişi
minde bulunduğunu 
hatırlatan EKODER 
Başkanı Arca Atay, 
kamuoyu tepkisiyle 
bu girişimin engel
lendiğini açıkladı.

Kamuoyu 
duyarlılığının önemi 
ne bir kez daha 
vurgu yapan Atay, 
13 Aralık Salı günü 
TMMOB Şehir 
Plancıları Odası, 
Kimya Mühendisleri 
Odası, Çevre 
Mühendisleri Odası. 
Ziraat Mühendisleri 
Odası, Bursa Barosu 
Çevre Komisyonu 
üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri ve daha 
geniş katılımlı 
STÖ’lerle bir toplantı | 
daha yapacakların^ 
söyledi'.* 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı da . . I
duyarlılığı ve/töply- 
lerini kamuoyuytâ 
paylaşması açısın
dan kutlayan Arca 
Atay, "Sayın Yılmaz 
bu hassas konuyu 
bizimle ve kamu 
oyuyla paylaştı. 
Bizim haberdar olma 
mızı sağladı. Şimdi 
hep birlikte yola de ~ 
vam edeceğiz. Gem 
liklilerin duyarhlı 
ğıyla birlikte, bu 
tehlikeli girişimin de 
engelleneceğine 
inanıyoruz” diye 
konuştu.
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YazıYORUM
Bursa'da bir yolcu 
otobüsünün 
devrilmesi sonucu 
31 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 

İkaza saat 13.15
Saralarında Bursa- 
İzmir karayolu 
Uludağ Üniversitesi 
Görükle Kampusu 
yakınlarında 
meydana geldi. 
Küçüksanayi'deki 
duraktan aldığı 
yolcuları 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine götüren 
16EFD 32 plakalı 
otobüs, Uludağ 
Üniversitesi 
kavşağında bir yol
cuyu almak için ani 
fren yaptı. 
Yağışın da 
etkisiyle yolun 
sağına devrilen oto
büsteki 31 yolcu

Bursa'da 5 araç birbirine girdi
Belediye otobüsü ile 
4 aracın karıştığı 
trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. 
Ali Cnin kullandığı 
belediye otobüsü, 
Osmangazi ilçesi 
Hamzabey Mahallesi 
Beşikçiler 
Caddesi'nde, 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu

Yıırt hızlarını »n müşterilere uazarlaılılaf
Bursa'da maddi 
durumu iyi olmayan 
ailelerin kızlarını ve 
yetiştirme yurdun
dan kaçan kızları 
tuzağa düşürüp 
fuhuş yaptırdıkları 
iddia edilen şebeke, 
polisin düzenlediği 
operasyonda 
çökertildi. 
Şebekenin zengin 
müşterilerin ve 15 
yaşındaki bayanların 
özel görüntülerini 
kamera kaydına 
alarak, görüntülerle 
kızları tehdit ettikleri 
ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbar üzeri 
ne harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Ahlak Masası 
ekipleri, 50 

yaralandı. Yerde 
yatan yaralılara ilk 
müdahaleyi vatan
daşlar, polis ve 112 
ekipleri yaptı.
Takviye ambulanslar 
gelene kadar vatan
daşlar şemsiye 
tutarak yaralıları 
yağıştan korumaya 

Fatih T'ye ait park 
halindeki 16 FT 245 
plakalı otomobile 
çarptı. Kazanın et

kişiyle savrulan oto
mobil ile önünde 
park halindeki 3 araç 
zarar gördü.

müştekinin ifadeleri 
doğrultusunda mad 
di durumları kötü 
olan yaşı küçük 
kızları fuhşa sürük
lediği iddia edilen 
çeteyi 3 ay boyunca 
takibe aldı. 25 kadın 
ve 25 erkek mağdu
run ifadeleri doğrul
tusunda 6 ayrı kafe 
ve içkili eğlence 
mekanlarında araştır 
ma yapan polis, yaşı 
15 ile 22 arasında 
değişen kızların zen
gin müşterilerin 
masasına servis 

çalıştı. Sağlık 
Müdürlüğü 
Komuta Kontrol 
Merkezi'nin olay 
yerine sevk ettiği 
10 ambulans, 5 
yaralı taşıyabilen 
triaj ambulansı 
yaralıları 2 kilometre 
mesafedeki Uludağ 

edildiğini belirledi. 3 
ayda 127 kişinin bil
gisine başvuran gü 
venlik güçleri, 3 gün 
önce operasyon için 
düğmeye bastı.
Zengin müşterileri 
çekmek için genç 
kızları barlarda çalış 
tiran eğlence mekan 
larına yapılan baskın 
sonucunda toplam 
47 kişi gözaltına 
alındı. Eş zamanlı 
olarak Bursa'nın 
çeşitli yerlerinde 17 
evde arama yapan 
ekipler, 39 ayrı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne taşıdı.
Kazayla ilgili 
trafik ekiplerinin 
soruşturma 
başlattığı, yaralılar 
arasında hayati 
tehlikesi bulunanlar 
olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza 
sırasında iki araç 
arasında sıkışan 
Ali Akay (72), 
yaralandı. 
Ambulans ile 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
götürülen Akay'ın 
durumunun iyi 
olduğu, soruştur
manın sürdürüldüğü 
bildirildi 

ikamette şüpheli 
şahıs yakaladı. 
Yakalanan zanlılar 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü'ne getirile 
rek, ifadeleri alındı. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcısı'ndan alı
nan 3 günlük ek sü 
re zarfında polis, 
gözaltına alınan zan
lıların ifadeleri doğ 
rultusunda diğer 
şüphelilerin evlerine 
de baskın düzenledi. 
Evlere yapılan 
baskınlarda 2 adet 
ruhsatsız tabanca, 
bu tabancalara ait 
şarjörler, 15 adet 
fişek, 2 adet kurusıkı 
tabanca ve bu taban 
çalara ait 6 adet 
fişek, esrar maddesi 
ve porno dergileri 
ele geçirildi.

Kirli oyunlar!...
“Teröre büyük darbe vurulacak” dediler.. 
Halbuki Barzani denen Amerikan kuklası;

“Peşmerge ile gerilla arasında hiçbir zaman 
savaş olmaz” dedi..

Barzani, büyük bir tantana ile ülkeye geldi.
Sanki gelen, bir diktatör, elleri kanlı bir 

eşkıya, Kerkük’te Türkmenleri katleden ve 
PKK’yı besleyen-koruyan bir aşiret reisi değil 
de, demokratik bir ülkenin seçimle işbaşına 
gelmiş Türkiye dostu bir devlet adamı idi...

*Benim peşmergelerim, PKK ile asla savaş
maz”..
“Kendi başınıza hiçbir şey yapamazsınız.

Amerika’yı unutmayın.”
*Siz bırakın savaşmayı da, gidin PKK ile 

anlaşın...”
Madem ki, Barzani Peşmergesi Türkiye’ye 

yardım etmiyor ve Türkiye yerine PKK’nın 
yanında yer alıyor;

Niçin, Türkiye bu eşkıyaya haddini bildirmi 
yor?..

Üç bankasına orada şube açtırıyor?..
Ona bir paye veriyor.
Barzani’nin sigara kaçakçılığından trilyonlar 

kazanmasına göz yumuyor?
Anadolu’da çok doğru bir deyiş vardır; 

“Çatal kazık yere batmaz” diye.
Bu sözün açılımı şudur; Bir kişi (Barzani 

gibileri ve yalakalar) “orada başka- burada 
başka konuşuyorsa” orada bereket olmaz, 
orada konuşanın ise hiç itibarı olmaz...

Şimdi herkeskendine şu soruyu sormalı;
“Başbakan Erdoğan ve ekibi Erbil'e gittik

lerinde ne söylediler ki, Barzani ile hangi 
i konularda mutabakata vardılar ki, akşam

Başbakan “ince saz” eşliğinde şarkılar, 
türküler söyledi...

f Başbakan Erdoğan’a, Barzani’nin koru
masındaki PKK’nın şehit ettiği binlerce 
gencimizi, Kerkük’te öldürülen bebeleri-insan- 
larımızı unutturup, Barzani ile beraber solistlik 
yaptıran mutabakat ne idi?...

Bunun da Türk Milletine mutlaka açıklanması 
gerekir...

Bayramın ikinci günü BBC World şöyle bir 
haber geçti;
“Türkiye’nin Suriye konusunda sabrı taşrpak 

üzere.
Türkiye, Silahlı Kuvvetlerini hudut ötesi 

operasyonu için Suriye’ye gönderebilir...”
Dış politikayı iyi takip edenler gayet iyi bilir

ler ki, BBC bu sözleri boşuna söylemez.
Türkiye’nin önceliği PKK denen iblis yuvası 

ile mücadele olmalıdır.
Sınır ötesi harekat yapılacaksa PKK’^yok 

etmek için yapılmalıdır.
Türk Milletinin Suriye halkı ile bir problemi 

yoktur.
Hiçbir iktidarın, Türkiye’yi komşularmış 

Amerika’sı yapıp yeni Irak’lar-Libya’lar yarat
maya ve gençlerimizi heba etmeye hakkı yok
tur. Böyle bir çılgınlık için, Amerika’ya söz 
verenler varsa, alsınlar çocuklarını, cemaat
lerini, yandaşlarını gidip Suriye ile savaşsın
lar...

Vaktiyle OsmanlI zamanında sık sık açılan 
savaşlarda üç oğlunu şehit veren baba, evde 
ki son oğlu da yeni savaş için askere çağrılın
ca, bu duruma isyan eden baba; “Padişah 
bana mı güvenip durmadan savaş açıyor.” 
dediği söylenir.

Bu günkü durumda buna benziyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blo%25c4%259f/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dedemin İnsanlarının anımsattığı
Bu filmin konusu kısaca, OsmanlI İmpa 

ratorluğu’nun bir sancağı olan Girit’te ya 
şayan müslüman ailelerin, 1925’de zorunlu 
göçle Türkiye’ye göçü ve bu göç sonrası bir 
kıyı kasabasına yerleşen o günlerin 7 yaşın
daki Mehmet Amca ile torununun arasında 
geçen bir öykü.

Giritli Mehmet Amca’ya kasabada ’’Gavur" 
lakabı takılmıştır.

Bu lakaba küçük torunu kızar. O da, ken
disinin Türk olduğunu, ama Girit’te doğ
duğunu anlatır torununa.

Arzusu, doğduğu Girit’i ölmeden bir daha 
görebilmektir.

Bu arzuyu, Girit’ten Gemlik’e göç etmiş bir 
çok insanında yaşadığını ben de küçük
lüğümde gördüm..

Aslında bu sorun, tüm göçerlerin soru 
nudur.

Onun için göçerlerin torunları 
Yunanistan’a, dedelerinin yaşadığı toprak
ları görmeye sık sık gidiyorlar.

Gemlik 1922 öncesi, bugünkü gibi koz
mopolit (her yerden gelenlerin oluşturduğu 
bir kent) değildi.

Gemlik, ana yurtları bu topraklar olan, 
burada doğmuş, büyümüş Rum asıllı 
Hıristiyaıi Osmanlı tabasındaki insanların 
yaşadığı bir kentti.

1978 tarihinden 1920 yılına kadar Gemlik’i 
(Kios’u) Rum asıllı Hıristiyan OsmanlIlar 
yönetmişler.

Yani, Belediye Başkanlar/ hep Rumlarmış.
Bir ara, bizimkiler bir hile yapıp, Umur 

bey’i Gemlik’e katarak, müslüman nüfusu 
arttırmışlar (1914) ve Umurbeyli Ömer 
Efendi’yi, (Çırgan) Belediye Başkanı yap
mışlar.

1915 yılında ise Kamil Efendi, Cevdet 
Efendi, Galip Bey arasında başkanlık gidip 
gelmiş.

Ne zamana kadar.
1919 yılına kadar.
Son Hıristiyan Belediye Başkanı 1920 yılın

da Anastas Efendidir.
Rum Belediye Başkanlarının pazıları; Le 

oni Efendi, Dimitrus Efendi, Andriko Efendi, 
Corcu Efendi, Armut Yanot Efendi, Yavaş 
oğlu Corcu olduğu gibi...

1894 yılında Kios’un nüfusu 242 müslü- 
mana karşın, 4 bin 620 rum, 107 ermeni ve 
178 yabancı olmak üzere 5 bin 147 kişidir.
Bu durum Kurtuluş Savaşı sonuna kadar 

sürer.
Kurtuluş Savaşı’nın yeneni Mustafa Ke 

mal’in ordusudur.
Ve asırlarca birlikte yaşayan müslüman 

Türkler ile Hıristiyan Rumların yolu ayrıl 
mıştır.

Rumlar, savaş sonrası gemilerle 
Yunanistan’a kaçarlar.

Yunanistan’da yaşayan müslüman Türkler 
ise, Lozan Antlaşması’yla Türkiye’ye gelir
ler.

Devlet arşivlerine göre, Girit Kandiye’den 
Gemlik’e gelen 4 aile vardı.

Selanik’ten gelenlerin sayısı ise 37 ailedir. 
Bu konuda, daha sağlıklı bilgiye ulaşama 

dim. Ama, Gemlik’e gelenler yalnız Girit ve 
Selanik göçmenleri değildi. Prevezeliler, 
Vodinalılar, Kavalalılar, Arnavutlar, 
Karadağlılar da vardı.

Gemlik’e göç eden müslüman Türklerin 
çoğu Türkçe konuşamazdı.

Ben, çocukluğumu bu insanların arasında 
geçirdim.

Shell Beııza Petrol yenileniyor
Özdilek Alışveriş Mağazası yanındaki Beyza Petrol Limited Şirketi, tesis 
yenileme çalışmalarına başladı. Tek pompa ile hizmet vermeyi bir süre
liğine sürdüren firma, yepyeni bir konsept ile yeniden yapılacak.
İlçemizin tanınmış 
akaryakıt firma 
larından Shell 
Akaryakıt Bayii 
Beyza Petrol Ltd. 
Şti. hizmeti yavaş 
latarak, yenilenme 
çalışmaları başlattı. 
Shell Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan yeni 
Shell tesis projesi 
nin yaşama geçiril 
mesi için düğmeye 
basıldı.
Aylardır, yapılacak 
yenileme çalışması 
için Belediyeden 
ruhsat almaya 
çalışan firma, ruh
sat alımından son 
ra tesisteki pom
paları durdurdu.

Pompa sayısını 
azaltarak müşteri
lerine hizmet ver 
meye devam edilir 
ken, önümüzdeki 
günlerde firmanın 
yönetim ve büfe 
bölümü yıkılarak

yeni proje yaşama 
geçirilecek.
Beyza Petrol 
Limited Şirketi 
sahibi Mehmet
Delibaşıoğlu, 
yapılacak yeni tesis 
binasının ve eklen

tilerinin tamamlan
masının birkaç ay 
süreceğini belir
tirken, “Gemlikli 
müşterilerimize 
modern tesiste, en 
iyi hizmeti vermeye 
çalışacağız.” dedi.

Girit we Rumeli Türkleri Derneği 
“Dedemin Insanlan’nı izleyecek
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
yönetimi, Bursa As 
Merkez Sinemala 
rı’nda gösterime 
airen “Dedemin 
msanlan” filmini 
izlemeye 110 kişi 
ile gidiyor.
As Merkez’de bulu
nan bir sinema 
salonunu kapattık
larını söyleyen, 
Gemlik Girit ve Ru 
meli Türkleri Derne 
ği Başkanı Ahmet 
Çakmak, “Bu film 
bizim dedelerimizin 
Girit’ten, Vodina’ 
dan, Preveze’den 
göç eden Balkan

Türklerinin müba 
dele öyküsüdür. 
Dernek olarak bu 
filme önce 40 kişi
lik yer ayırttık. An 
cak istek çoğaldı. 
80 kişilik salonu 
tuttuk. Ama yeni 
görmek isteyenler 
olunca en büyük 
salonu tutarak filmi 
bu gece izleye

ceğiz.” dedi. 
Filmin konusu 
Girit’ten göç eden 
ve bir kıyı kasaba 
sına yerleşen 
“Gavur” lakaplı 
Mehmet Bey ile 
torununun öyküsü 
dür. Mehmet Bey, 
daha yedi yaşın
dayken, ailesi zorla 
topraklarından

kopartılmış, müba 
dele ile Girit’ten 
göçmüşlerdir. 
Mehmet Bey’in en 
büyük arzusu, 
ölmeden evvel 
doğduğu toprakları 
görebilmektir. Bu 
özlemle sık sık 
içinde mektuplar 
olan şişeleri 
Ege’nin mavi 
sularına bırakmak
tadır. DEDEMİN 
İNSANLARI, küçük 
bir kasabada yaşa 
yan on yaşında bir 
çocuk ve dedesi 
aracılığıyla, bir 
ailenin ve bir ülke 
nin geçirdiği büyük 
değişimi anlatıyor.

BAŞSAĞLIĞI
Sevgili dostumuz Betül Tanış Albayrak’ın biricik babası, 

Nuran Teyzemizin kıymetli eşi, değerli insan 

Mustafa Tanış’ın 
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Tanrı9dan rahmet, 

kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, acılarını paylaşırız. 
Serap & Kadri Güler

Ebru Eren - Hüsniye Balhan - Gamze Çetin

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Deprem tehlikesi Bursa'nın burnunun iiiinile
Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık, Deprem Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, “Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolu dediğimiz, Sakarya Geyve'den başlayan ve Mekecek, İznik Gölü'nün 
güneyi ile Gemlik Körfezi'nden Marmara'ya gelen kısım, 1755 tarihinden bu yana bir deprem üretmemiş. Dolayısıyla deprem 
üretmemesi çok iyi bir şey değil, Gemlik Körfezi'nde küçük küçük depremlerin kümelendiği bir yer var. Benzer kümelenme İzmit 
Körfezi'nde de vardı ve 17 Ağustos depremi o küçük küçük kümelenmelerin olduğu yerde meydana geldi.” dedi.
Türk Kızılayı Genel 
Başkan Başdanış 
manı ve Afete 
Hazırlık, Deprem 
Eğitim Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Mete Işıkara, 
Kızılay'ın Toplum 
Liderlerini 
Teşkilatlandırma 
Projesi kapsamında 
BursalI muhtarlara 
deprem eğitimi 
verdi.
Ördekli Kültür 
Merkezi'ndeki 
toplantıda konuşan 
Işıkara, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi sınırları içindeki 
7 ilçenin muhtarları
na depremde alın
ması gereken tedbir
lerin önemini anlattı. 
Işıkara, muhtarların 
topluma en yakın 

kişiler olduğunu, 
depremin zararlarını 
azaltmak için toplum 
lideri olan muhtar
ların önem arz 
ettiğini belirtti. 
Muhtarların deprem 
de meydana gelecek 
zararların azaltılması 
ve gerekli tedbirlerin 
alınması için 
çalışmalarını isteyen 
Işıkara, "Projenin 
amaçlan, sosyal 
sorumluluk bilinci 
oluşturmak, yerelde 
kurumlar arası iş 
birliğini sağlamak, 
gönüllülük ve 
toplum katılımını 
gerçekleştirmektir. 
Sizler muhtar olarak 
bunları gerçek
leştireceksiniz" dedi. 
Bursa'nın 
Türkiye'nin diğer 
illerinde olduğu gibi

deprem tehlikesiyle 
karşı karşıya 
olduğunu vurgula 
yan Işıkara,
"Kuzey Anadolu fay 
zonunun güney kolu 
dediğimiz, Sakarya 
Geyve'den başlayan 
ve Mekecek, İznik 
Gölü'nün güneyi ile 
Gemlik Körfezi'nden 
Marmara'ya gelen 
kısmi, 1755 tarihin
den bu yana bir 
deprem üretmemiş. 
Lrûıây'iSiy'ıâ ucpi’citî 

üretmemesi çok iyi 
bir şey değil.
İkincisi, Gemlik Kör 
fezi'nde küçük kü 
çük depremlerin kü 
melendiği bir yer 
var. Benzer kümelen
me İzmit Körfezi'nde 
de vardı ve 17 Ağus 
tos depremi o küçük 
küçük kümelenmele 
rin olduğu yerde 
meydana geldi.
Dolayısıyla 
Gemlik'te de potan
siyel bir deprem 

tehlikesi 
söz konusu.
Kuzey Anadolu fay 
zonunun, güney kolu 
ile birlikte potansiyel 
deprem tehlikesinin 
olduğu yer, Bursa 
merkeze kuş uçuşu 
20 kilometre 
mesafede.
Bu tehlike burnumu 
zun dibinde.
Bunun yanı sıra ada 
ların güney batısında 
İstanbul'u etkileye
cek, Marmara depre
mi dediğimiz bir 
deprem söz konusu. 
Bu deprem olduğu 
zaman yalnız Bursa' 
yı değil, 17 Ağustos' 
ta olduğu gibi Mar 
mara çevresini, 20 
milyon kişiyi etkile 
yecek. Buna Bursa 
da dahildir.
Bursa da bu deprem 

den etkilenecek" 
diye konuştu.

MUHTARLAR 
ÖNEMSEMELİ 
Muhtarlardan 
bu tehlikeye 
ehemmiyet 
vermelerini isteyen 
Işıkara, "Mahalleniz 
de üzerinize 
düşen görevleri 
A'dan Z'ye 
mutlaka yerine 
getirmelisiniz. 
Bu görevin başına 
muhtarları koyma 
mızın sebebi, toplu 
ma en yakın kişiler 
olmanız, bütün 
mahalle tarafından 
tanınmanızdır.
Sizin yapacağınız 
her çalışma afet za 
radarının önlenmesi 
konusunda toplumu 
etkileyecektir” dedi

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde Mevlana Haftası nedeniyle 
Uludağ Üniversitesi’nden akademisyenlerin katıldığı panel, ney dinletisi 
ve Muharrem ayı nedeniyle de öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
Mevlana Haftası 
ve Muharrem ayı 
kutlandı.
Uludağ Üniversite 
si Türk Din Musikisi 
Uzmanı Yavuz Ye 
dek’in yönettiği 
panele konuşmacı 
olarak Uludağ Üni 
yersitesi Türk ve 
İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı Araştır 
ma Görevlisi Dr. Ali 
İhsan Akçay ve 
Türk ve İslam 
Edebiyatı Ana Bilim 
Dalı Araştırma 
Görevlisi Kenan 
Özçelik katıldılar. 
Panelde yapılan 
konuşmalarda 
Mevlana Hazretleri 
nin hayatı, eserleri 
ve düşünce yapısı 
anlatıldı.
Mevlananın düşün 
ce yapısı ve eserleri 
hoşgörülü yattığını

belirten konuş
macılar, Mevtanın 7 
öğüdünün de hatır
lattılar.
1. Cömertlik ve 
yardım etmede 
akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merha 
mette güneş gibi ol.
3. Başkalarının 
kusurunu örtmede 
gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabi 
yette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak 
gönüllülükte toprak 

gibi ol.
6. Hoşgörürlükte de 
niz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi 
görün, ya göründü 
ğün gibi ol. 
Konuşmacılar bu 7 
öğüde öğrencilerin 
uymaları önerdiler. 
Program öncesi 
öğrencilere ney din
letisin de bulunul
du. Uludağ Üniver
sitesi’nden Türk 
Din Musikisi 
Uzmanı Yavuz

Yedek, ney çalar 
ken, U.Ü. Türk ve 
İslam Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı Araştır 
ma Görevlisi Dr. Ali 
İhsan Akçay ve 
Türk ve İslam Ede 
biyatı Ana Bilim 
Dalı Araştırma Gö 
revlisi Kenan Öz 
çelik’te Mesnevinin 
ilk beyitlerini farsça 
ve Türkçe seslen 
dirdiler.
Öğrencilerin büyük 
bir dikkatle takip 
ettikleri panel ve 
ney dinletisi 
sonrası salonda 
bulunan yaklaşık 
200 öğrenciye 
aşure ikramında 
bulunuldu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Nazım 
özer programa katı 
lan akademisyen
lere teşekkür ede 
rek çiçek sundu.

Cumhuriyet IlKöğreiim 
Okulu öğrencileri 
TEWfl ya iiye oldu

Cumhuriyet İlköğ 
retim Okulu’nun 
5/A-6/C ve 
anaokulu Renkler 
sınıfı öğrenci
lerinden oluşan 
gurup, TEMA’ya 
üye olarak, yeşil 
yaprak ödülü aldı. 
Yavru TEMA’cıların 
faaliyetlerini sür 
dürdüğünü söyle 
yen TEMA

Görevlisi Eşref 
Turan, Okul Müdür 
Yardımcısı Erkan 
Kıyak, 5/A sınıfı 
sınıf öğretmeni 
İlksev Figen 
Akalın, anasınıfı 
öğretmeni 
Günnur Durtgut’a 
teşekkür ederek, 
çalışmalarda 
etkili olduklarını 
belirtti.
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BursalI iiıisimtilere önemli Mı
Bursa Kent Konseyi 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu, BEBKA 
tarafından düzenle
nen ve KOSGEB 
tarafından destekle
nen TOSYÖV 
Bursa’nın “Girişim 
cilik Eğitimi”ne 
destek oluyor. 
TOSYÖV Bursa’nın 
‘KOBİ’ler Gelişiyor’ 
proje başlığıyla, 
BEBKA ve KOSGEB 
ile aynı anda hayata 
geçirdiği üç ayrı 
projeden biri olan 
‘Girişimcilik Eğitimi’, 
Bursa Kent Konseyi 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu katkılarıyla 
devam ediyor. Kent 
Konseyi ofislerinde 
gerçekleşen eğitim 
çalışmalarına 30 
yeni girişimci adayı 
katılırken, eğitimleri 
Kavurmacı Yönetim 
Geliştirme Merkezi s s 
adına proje yöneth 
cisi Sanem Cengiz . 
Şatır veriyor.

Macide OZJILP
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 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 

merkezî kaloriferli,v 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

sanıiKURsa
ORHANİYE MAHALLESİ
TOPÇULAR CADDEDE 

214 M2 5 KAT 
İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

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.

TOSYÖV Bursa 
Destekleme Derneği 
Genel Sekreteri 
İsmail Korkmaz, 
“TOSYÖV Bursa’nın 
‘Çevrenizde imkan 
bulmayı hak eden, 
başarılı olmasını 
istediğiniz kişiler 
varsa bir iyilik 
yapın ve onların 
bu projelerden 
birinden yararlan
masını sağlayın. 
Kim bilir belki hayat
larında muhteşem 
biKTırsat oluşturur
sunuz. Bir iyilik 
yapmak için 
yapacağınız tek şey 
sadece söylemek ve 
yönlendirmek’ 
çağrısıyla hayata 

geçirdiği proje, 
kendi işini kurmak 
için fırsat arayan
lara, hazır bir 
iş fikri olanlara, 
gelişime ve 
değişime açık 
olanlara, kendi işini 
kurmak isteyenlere 
üçretsiz imkan 
sağlıyor’’ dedi. 
Girişimcilik eğitim
lerinin toplam 
60 saat olacağını 
söyleyen Bursa 
Kent Konseyi 
Sürdürülebilir' 
Kalkınma Çalışma 
Grubu Temsilci 
Yardımcısı Habil 
Duran, eğitimin 
16 Aralık’a kadar 
devam edeceğini 

söyledi. Tarım, hay
vancılık, balıkçılık, 
sağlık, eğitim, mali 
müşavirlik, 
sigortacılık, emlak 
danışmanlığı dışın
da kalan konularda 
yeni bir iş kurmak 
isteyen girişimci 
adaylarına eğitimin 
sonunda sertifika 
verileceğini; , 
belirten Duran, 
‘‘Yeni bir işletme 
açıp iş planlarını 
KOSGEB’e 
onaylattıklarında da 
KOSGEB’den 
27 bin TL hibe, 70 
bin TL de iki yıl geri 
ödemesiz sıfır faizli 
kredi alabilecekler" 
diye konuştu.

Hacnetlı Merinos flKKMıle

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun 
sezona damgasını 
vuran ‘Macbeth’ 
adlı oyunu, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) sahnesine 
taşındı.
Bursa’da tiyatro 
sanatının klasik
lerini başarıyla 
sahneleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 6. yaşını 
karşılarken, sürpriz 
leriyle de sanat
severlere keyifli 
anlar yaşatıyor. 
William Shakes 
peare’in en önemli 
klasiklerinden biri 
olan ‘Macbeth’i 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nin ardın
dan Merinos 
AKKM Orhangazi 
Salonu’nda sah 
neve tasıvan Şehir 

Tiyatrosu, 
BursalIlardan yine 
büyük ilgi gördü. 
Sabahattin 
Eyüboğlu’nun 
Türkçeye çevirdiği, 
İstanbul Devlet 
Tiyatrosu 
Sanatçısı Kubilay 
Karslıoğlu’nun 
yönetmenliğinde 
sahnelenen oyu
nun sonunda 
sanatçılar izleyen
ler tarafından 
yakta alkışlandı. 
Şehir Tiyatrosu 
sanatçıları Ertan 
Akman, Altuğ 
Görgü, Nihal 
Türksever, Müge 
Açıkdüşünenler, 
Ebru Ergüç, Nilgün 
Türksever Görgü, 
Günay Güney, 
Murat Liman, 
Fatih Ateş, Kazım 
Güçlü, Eren 
Topçak, Bülent 
Uçar, Uğur Serener 
ile Burhan Narınç, 
Oğuzhan Serkan 
Bayram, Gan 
Akyollu, Gürkan 
Sargın, Zafer 
Pamukoğulları ve 
İpek Zeylan oyun
da rol alıyor. 
Dekorunu Sertel 
Çetiner’in, 
kostümlerini Müge 
Orhan’ın hazır
ladığı oyunun ışık 
tasarımı Zeynel 
Işık, müzikleri de 
Murat Gedikli 
imzasını taşıyor 
Güç tutkusunun 
insan ruhu 
üzerindeki etkisini 
konu alan oyun, 
Shakespeare'in en 
çok sahnelenen 
yapıtları arasmü: 
yer alıyor. 
Shakespeare h 
ünlü tragedyası ;l 
‘Macbeth’, artık 
her salı günü saat 
20.30’da. Merjnos,7 
AKKM Orhangazi 
Salonu nda Şehir 
Tiyatrosu tarafın
dan sahnelenecek. 
Sanatseverler, 
oyunlar ve prog 
ramlarla ilgili ' 
detaylı bilgiye 
de www.sehir
tiyatrosu.gov n 
adresinden 
ulaşılabilecekler, r

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 0 538 285 13 85

http://www.sehirtiyatrosu.gov
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Valilikten 
kuvvetli

İnsanı yıkan binalar 
| değildir..

Fiziksel olarak etkileniriz 
। belki, ama çöken ruhumuz* 

dur aslında...
Çocukluğumuzdan bu 

yana ruhumuzun sağlıklı 
i gelişmesi için rol oynayan 

, iç ve dış etkenler; bir FAY 
hareketi ile alt üst olur...

Bugün o çok değer 
- verdiğiniz evleriniz, ara

balarınız var ya; 0 AN öne
mini yitirir..

Sarsılan evleriniz değil; 
yüreklerinizdir..

Titreyen bedeniniz değil; 
gözlerinizdir...

Doğa, bazen hayatımızın 
akışına tezat bir dokunuş 
yapar..

Bir refleksle anne karnı
na dönüş yaparsınız.

î Koruma iç güdünüz sevdik- 
I (erinize sarılır O AN...

Soyut ya da Somut!...
Binalar bedenimize 

saldırırken, belkide 

kaybediliş korkusunu en 
yoğun O AN da yaşarız..

Gocuğumuz...
eşimiz...
Annemiz...
Babamız...
vs...
ya da BİZ!

Tonlarca yükün altından 
kurtarılmanın hafifliği, 
çöken ruhumuzun ağırlığını 
kaldırabilecek mi!?

Sesini bir daha duya
mayacağımızı bildiğimiz 
yakınlarımız,

Saçlarını örmek için 
dokunduğumuz tokası

Yemeğini bitirmediği için 
verdiğimiz ceza

Kıskandığımız için yap
tığımız kapris

Yaşlı ve çekilmez olduğu 
için söylendiklerimiz ve 
değeri hep kaybedilince 
anlaşılan İNSANOĞLU!

En büyük yatırım insana 
yapılan yatırımdır.

Ve siz değerli hissedi 
yorsanız kendinizi ve 
sevdiklerinizi; binalarınıza 
yatırım yapın...

İki koltuk takımı 
egonuzu kabartır!...

Binalardan çaldığınız 
malzeme cebinizi şişirir, 
vicdanınıza biner!

Bugün hep yarına 
ertelediğiniz deprem; sizi 
hiç beklemediğiniz O AN ' 
da yakalar!

Doğa bizi seviyor...
Yalnızca fazla enerjisini 

gerektiği O AN sırtından 
atıyor...

Peki ya BİZ!?
Kendimizi ne kadar 

seviyor
Sevdiklerimizi ne kadar 

Önemsiyoruz!?

O AN için Yarın YOK..
Şimdi var!
Birlikte Gülen 

Yarınlara....

yağış uyarısı

Bursa Valiliği, 
meteorolojik tah
minlere göre 
bugün beklenen 
'kuvvetli yağış* 
nedeniyle vatan
daşları ve yetk
ilileri tedbirli 
olmaları konusun
da uyardı.
Valilikten yapılan 
yazılı açıklamada, 
Marmara, Ege ve 
Akdeniz böl
gelerinde bazı 
illerde 'kuvvetli

yağış' beklendiği, 
Bursa'nın da bu 
iller arasında 
bulunduğu 
belirtildi.
Açıklamadş, yağış 
nedeniyle mey
dana gelebilecek 
'ani sel, su baskını 
ve ulaşımda 
aksamalar' gibi 
olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli ve dikkatli 
olmaları istendi.
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AYRINTI
Erhan İZGİ

SİNOP, CEZAEVİ VE AYDINLAR
Büyük İskender’e 

“Gölge etme, 
başka ihsan iste
mem”, diyen 
Diyojen’in yurdu, 
Türkiye’nin en 
kuzeyinde yer alan 
Sinop, adını Nehir 
Tanrıçası 
Aisopos’un kızı 
Sinope’den alır.

Sinop, benim 
belleğimde 
Sabahattin Ali 
sayesinde yer 
etmiştir. Bu ünlü 
yazarı eserleri 
aracılığı ile 
tanıdım. Yaşam 
öyküsünü 
incelerken yattığı 
cezaevini hep 
merak etmiştim. 
Onun şiirinden 
bestelenen :
“Dışarıda deli dal

galar/ Gelir 
duvarları yalar / 
Seni bu sesler 
oyalar / Aldırma 
gönül aldırma” 
şarkısını söylerken 
hapishane duvar
larını ve denizin 
dalgalarını hep 
hayal ederdim.

Sabahattin Ali 
Sinoplu değil; ama 
adı Sinop’la anılan 
bir yazar ve şair. 
Türk edebiyatının 
köşe taşlarından... 
Ne acıdır ki döne
min siyasi iktidarı 
bu sanatçıya 
yaşamı zindan 
etmiştir. Sonunda 
öldürülmesini 
sağlayarak muradı
na ermiştir. Değerli 
yazarın genç yaşta 
öldürülmesi ede
biyatımız açısın
dan büyük kayıp 
olmuştur.

“Fahriye Abla” 
gibi bir şiiri ede
biyatımıza 
kazandıran Ahmet 
Muhip Dranâs 
Sinoplu. Fakat 
nedense hiç 
Sinop’la anılmaz.

Bu kentin adını 
doğal güzellikler 
ve tarihi zenginlik
ler duyurmuş olsa 
da gerçek anlam

da adını duyuran, 
Sinop cezaevi ve 
burada yatan Türk 
aydınları yani 
yazarlar, şairler, 
gazeteciler ve 
siyasetçiler olmuş
tur. Türkiye’de ve 
Dünya’da aydınlar 
aynı kaderi pay
laşıyor ne yazık 
ki...
Aydınlanma 

çağını yaşayan 
Batı aydınları, 
düşünce özgür
lüğü bakımından 
bize göre biraz 
daha şanslılar. 
Bizim gibi aydın
lanmayı yaşaya
mayan toplumlar 
hâlâ aydınlarını 
hapishanelere 
atmakla çözüm 
ürettiklerini sanı 
yorlar. Ne büyük 
yanılgı!

Edebiyat tari
himizi biraz karıştı 
rınca Sinop ceza
evinde pek çok 
yazar, gazeteci ve 
şairin yattığını 
öğrendim.
Bunların başında 
soyadına karşı 
çıkan usta romancı 
Refik Halit Karay; 
Türkiye komünist 
partisinin kurucu
larından Mustafa 
Suphi, gazeteci 
Burhan Felek, Tan 
gazetesinin sahibi 
Zekeriya Sertel, 
romancı Kerim 
Korean ve daha 
nice adını 
bilmediğim isimsiz 
kahramanlar.

Zekeriya Sertel, 
Cevat Şakir’le 
İstiklâl mahkemele 
rinde yargılanır 
1925 yılında kale 
bent olarak 
Sinop’a gönderilir. 
Gittiği yıllarda 
Sinop’ta gördük
lerini şöyle anlatır: 
“Sinop güzel, şirin, 
verimli küçük bir 
vilayet merkeziy
di... Fakat cansız 
bir şehir... Derin 
bir sessizlik içinde 
yaşayan bir şehir... 
Sokaklarda ne bir 

araba, ne bir motor 
sesi, ne bir insan 
kalabalığı. Hatta 
sokakları sevimli 
çığlıklarıyla doldu
ran çocuklar bile 
görünmüyor...

Sanki ahalisi 
boşalmış bir savaş 
şehri... Çarşısı var 
denemez. Önünde 
dünyanın en güzel 
koylarından biri 
yatıyor. Pırıl pırıl, 
fakat hareketsiz bir 
deniz...” Bu satır
lar nerdeyse yüz 
yıl öncesine ait. 
Bugün Sinop bam
başka bir 
görünüme sahip.

Hapishane deyin 
ce aklıma hep 
Ahmet Arif gelir, 
erken yaşta hapis
hane gerçeğini 
yaşamış ve şiirle 
rine de konu 
etmiştir: “Akşam 
erken iner mah
pushaneye, / 
Ejderha olsan kâr 
etmez. / Ne kavga
da ustalığın, / Ne 
de çatal yürek 
civan oluşun. / Kâr 
etmez, inceden 
içine dolan, / Alıp 
götüren hasrete...” 
Hapishane 
ortamını bu dizel
erden daha güzel 
kim anlatabilir ki?

Orhan Kemal’in 
sözünü anım
sadım: 
“Hapishaneler biz 
yazarları yetiştiren 
üniversitelerdir.” 
Gerçekten de 
böyle. Yazar olup 
şair olup içerde 
yatmayan kişi 
eğitimini eksik 
bırakmış sayılır. 
Cezaevine girmek 
yazar ve şairlerin 
kaderiymiş sanki 
bugün olduğu gibi.

Batıkaradeniz 
gezisine 
başladığımızda ilk 
durak yerimiz 
Sinop’tu. Yorucu 
bir yolculuktan 
sonra Sinop’a var
mıştık.

İlk işimiz kaleyi

ve içindeki ceza
evini görmekti. 
Giriş biletlerini 
alırken palabıyıklı 
biri, “isterseniz 
size rehberlik 
yapabilirim,” dedi. 
Lâkabı da “Pala” 
imiş adamın. Uzun 
bir dönem ceza
evinde gardiyanlık 
da yapmış ilginç 
biri. Asıl adı Akif 
Şahin’miş.

SİNOP KALESİ
Kale, M.Ö7 

yüzyılda şehri 
korumak amacıyla 
yarımadanın üzeri 
ne inşa edilmiştir. 
Bu kalede Romalı 
lar, Bizanslar ve 
Selçuklular varlık
larını sürdürmüş. 
Zaman içinde 
yıpranan yerleri 
onarılmış ve çeşitli 
amaçlar için kul
lanılmıştır. Kale, 
2050 m uzunluğun
dadır. Yani 2 kilo
metre. Yüksekliği 
de 25 metre. Kale 
duvarlarının eni 3 
metredir. Dışarıya 
karşı güçlü bir 
korunak olan 
kalenin iki ana 
giriş kapısı vardır. 
Bugün de ihtişamlı 
görüntüsünü 
büyük ölçüde 
korumaktadır.

CEZAEVİ
Cezaevi, tersane 

alanında iç kalenin 
ortasında etrafı 
yüksek kale beden 
leriyle çevrilmiş bir 
alanda yer alır. 
Cezaevinin çevresi 
çok güvenli oldu 
ğu için mahkum
ların kaçması 
neredeyse imkan
sızdır. Bu cezaevi 
OsmanlIlar döne
minde 1877 yılında 
kullanılmaya 
başlanmış ve 
günümüze dek de 
sürmüştür. Ancak 
yakın Zâmanda 
daha modern ceza
evleri yapıldığı için

bu eski yapı 
günümüzde müze 
olarak kullanıl
maya başlanmıştır.

Pala, cezaeviyle 
ilgili pek çok öykü 
anlattı ve ayrıntılı 
bilgilerde verdi 
bize.

Cezaevinin 
bölümlerini, volta 
atılan bahçesini, 
bazı mahkumları 
koydukları tek kişi
lik hücreleri gös
terdi. Buralarda 
kimlerin yattığını 
anlatmaya çalıştı.

Gezdiğimiz ceza
evi ile deniz öyle
sine yakın ki bir
birine sanki birbiri
ni bütünleyen iki 
parça. Denizin 
hırçın dalgalarının 
sesini kaleden 
duymak mümkün. 
Sabahattin Âli, bu 
durumu şiirinde 
bütün çıplaklığıyla 
belirtmiş. Şiiri 
okuyunca insanın 
bu atmosferi 
gözünde can
landırması çok 
kolay. Yüreğinizi 
yaralayan o an 
bütün korkunçlu 
ğuyla karşınıza 
gelip dikiliyor. 
Kolay mı iki metre
lik hücrede yaşam 
sürmek? İnsanın 
inşana yapabile
ceği en büyük 

işkence değil de 
nedir bu? Hâlâ 
günümüzde ben 
zerleri yaşanmıyor 
mu ' Ama ne 
mümkün düşünce 
yi tutsak etmek!

Yüksek ve kalın 
kale düvarları 
mahkumların kaç
masına olanak 
verecek cinsten 
değil.
Bir hücrenin 

içindeydik, ala
bildiğine dar, ışık 
almayan, rutubetli 
sanki insanı ölüme 
götüren trenin 
içinde bir ölüm 
vagonu. Geçmişi- 
buralarda yatan 
düşünce suçlu
larını- düşündüğü 
nüz zaman, kanınız 
donuyor. Boşuna 
dememişler “ 
İnsan insanın kur
dudur," diye.

Sinop, tarihi 
zenginlikler ve 
doğal güzellikler 
bakımından 
oldukça şanslı bir 
ilimiz. Tarihi 
zenginliklerin 
büyük bir bölümü 
nü “Sinop Arkeo 
loji Müzesi”nde 
görmemiz 
mümkün,

YARIN : SİNOP 
ARKEOLOJİ 
MÜZESİ
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450 hin memura zam
Eşit işe eşit ücret’ 
düzenlemesinden 
450 bin memur 
yararlandı. Üst 
düzey görevlilere 
723, memurlara ise 
123 lira ek ödeme 
yapılacak. 
Hükümetin eşit 
işe eşit ücret 
başlığıyla açıkladığı 
memurların yeni ek 
ödeme düzen
lemesinden, 2 mil 
yon memurun 450 
bini yararlanacak. 
Yeni düzenlemeyle, 
en yüksek ek 
ödeme müsteşar ve 
genel müdürlere 
çıkarken, profesör
ler, öğretmenler, 
emniyet müdürü 
dışındaki polisler, 
kuvvet komutanları 
ve her sınıftan 
askeri personele ek 
ödeme yapılmaya
cağı anlaşıldı. 
Hükümetin yet 
kişinin son günün 
de “eşit işe eşit 
ücret” sloganıyla 
getirdiği ve memur 
lara ek ödeme 
öngören 666 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname. 450 bin 
memuru sevin
dirirken, eleştirilere 
de yol açtı. 
Düzenlemenin her 
bir memur kadrosu 
için ayrıntısı ortaya 
çıktıkça, yeni 
düzenlemeyi tanım
layan ‘eşit işe 
eşit ücret’ ifadesi, 
‘bazıları daha 
eşit’ şeklinde 
yorumlanıyor.
Devlet memurlarına 
ek ödeme yapıl
masını düzenleyen 
KHK’nin, ‘üst düzey 
memurlara daha 
çok’, ‘alt düzey 
memurlara daha az’

ve başta profe 
sörler olmak üzere 
akademik personel 
ile öğretmenler 
dahil her türlü 
eğitim personeline 
‘sıfır’ ek ödeme 
öngörmesine 
sendikalar tepki 
gösterdi.

Toplu sözleşme 
tehlikede 
Önümüzdeki 
dönem kurulacak 
olan toplu 
sözleşme masasın
da, maaş zamları 
kadar kritik önem 
taşıyan bir konu da 
ek ödeme düzen
lemesi olacak. 
Sözkonusu ek 
ödeme düzenleme
si değiştirilmeden 
toplu sözleşmenin 
imzalanamayacağı 
açıklamaları 
yapılırken, 
sendikalar bu 
konuyla ilgili çalış
malara başladı. 
Türkiye’nin ilk 
memur toplu 
sözleşme metnine 
konulacak imzalar 
şimdiden bu hükme 
takılmış durumda.

450 bin şanslı 
memur
2 Kasım’da yayın
lanan 666 sayılı

KHK’yle kamuda 
çalışan memurlara 
ek ödeme yapıl
masını düzenledi. 
Düzenlemenin 
ayrıntıları ortaya 
çıktıkça, kapsamda
ki yaklaşık 2 milyon 
memurun sadece 
450 bini için ek 
ödeme sağlandığı 
hesaplanıyor. 
Memurlar arasında 
üst düzey bürokrat
lara daha yüksek 
ek ödeme, daha alt 
kademelerdeki 
memurlara daha az 
ek ödeme getirildiği 
ortaya çıktı. Buna 
göre, bir müsteşar 
759 TL ek ödeme 
alırken, memur 123 
TL ek ödeme ala
cak.

Öğretmene sıfır 
ödeme 
Buna karşılık 
öğretmenler, pro
fesörler, doçentler, 
yardımcı doçentler, 
araştırma 
görevlileri, din 
hizmetleri sınıfında
ki din görevlileri, 
sağlık hizmetleri 
sınıfında bulunan 
doktor dışındaki 
sağlık personeli, 
KİT çalışanları, 
kadastro çalışan
ları, postacılar ile 

bazı kurumlarda 
çalışan memurların 
ek ödemesi “sıfır” 
olarak belirlendi. 
Bu memurlar hiç ek 
ödeme alamadı. 
Yüzbinlerce 
öğretmene hiçbir 
ek ödeme yapılma
ması, profesörler 
ve akademik per
sonele ek ödeme 
verilmemesi 
şaşkınlık yarattı. 
Düzenlemeye göre, 
Genelkurmay 
Başkanı’ndan 
kuvvet komutanları
na, subaylardan 
astsubaylara hiçbir 
askeri personele ek 
ödeme yapılmadı. 
KHK’yle kamu 
görevlilerinin bir 
kısmının ele geçen 
ücretlerinde 
düşüşlere yol 
açması da sorun 
yarattı.
Emekliye de zam 
yok 
Düzenleme çalışan 
memurlara ek 
ödeme getirirken, 
bu ödemeler 
emekliliğe 
yansıtılmadı.
Böylece hesapla
malara göre, 
düzenlemeyle daire 
başkanı kadrosun
daki bir memurun 
maaşının yaklaşık 
yüzde 45’i, en 
düşük dereceli bir 
memurun ise 
maaşının yaklaşık 
yüzde 30’u 
emeklilik hesabı 
dışında bırakılmış 
oluyor. Böylece bu 
kadrolardan emekli 
olan memurlar, 
emekliliklerinde 
yüzde 50 ile yüzde 
60 arasında gelir 
kaybına uğramış 
olacak.

Yeni yıla girilme
siyle doğalgaza 
zam olup olmaya
cağı merakla 
bekleniyor.
Yeni yıla girilme
siyle doğalgaza 
zam olup olmaya
cağı merakla bek
leniyor. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıl 
diz, doğalgaz zam
mına ilişkin değer
lendirmeleri yaptık
larını söyledi. 
BOTAŞ’ın başta 
kur olmak üzere 
maliyetleri 
nedeniyle yüzde 
45’e yakın zam 
ihtiyacı vardı. 
Bunun için ekim 
ayında yüzde 
14’e varan oranda 
zam yapıldı. 
Şimdi yine yüzde 
30’luk bir zam 
ihtiyacı bulunduğu 

KHŞCDC B€KL€M€K VOK
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

NİBETCİECZANE
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SAĞLIK ECZANESİ

ifade ediliyor. 
Ancak yeni bir 
zammın yapılıp 
yapılmayacağı 
belirsiz. Yapılacak 
zam aynı zamanda 
enflasyonu da 
etkileyecek^ 
Bu nedenle 
zammın 
yapılmayacağına 
yönelik beklenti 
yüksek.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız 
katıldığı bir tele
vizyon programın
da, doğalgaz zam
mına ilişkin bir 
soru üzerine, 
doğalgazın döviz 
kaynaklarından 
ithal edilen bir 
kaynak olduğunu 
ve kendilerinin 
de zammın olma
ması için uğraştık 
larını söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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 613 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
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay 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

RESMİ DAİRELER

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 51371 66

BELEDİYE

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

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

DENİZ OTODÜSÜ

DAĞITICILAR

__________ 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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 913 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4135 

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)

ınMiMil
VENÜS SİNEMASI 
ALACAKARANLIK 

SAFAKVAKTİ: 
11:30-14:00-16:30-19:00-21:00

KORKU EVİ 
12:00-14:15-16:15-18:15-20:15 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE 

AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.0047.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
OROÖVR TABAĞI TATLI

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

PROGRAM
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

flRfi SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANA YEMEK+KARIŞIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahin li - 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)

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 BÖLÜMÜ 

YILBAŞI
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL)
CLUB
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5



4531133 
5723307 
7733888 
3686510

329 30 30
225 5570 
5132440
2494971
24747 31
7121246
676 45 40
37320 73
6120912

Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
Altıparmak Cad.2.Otel Sok i.Uluca İş 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 Mtk. Kat3-4
Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
Vıraca Mah.Bursa Cad.No:59

; Halrt Paşa Mah. Zeytini Sok. No:6 
r:lzrnİT'YoIüNo:1.72.
: Muradiye Mah.Turist Yolu Cad.No:53
: Haiiçi Mevki Çömez İş Hanı Nal
; Ankara Cad.Mimar Sinan Mah.Mısır Sok.No:1

SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL 
KARACABEY 
KESTEL
M.KEMALPAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

OBS’yeKatılan^^ı 

SINAV DEFTER» 

ve 100 terce Öğrenciye

EĞİTİM BURSU

Tarihleri
Arasında

Ormancı, kestiği 
6 tonluk tomruğun 

altımla kaldı
İnegöl’de üzerine 6 tonluk tomruk devrilen 
kişi öldü. Hamidiye köyünde oturan ve İlçe 
Orman İşletme Müdürlüğüne hizmet veren bir 
taşeron firmada çalışan Yunus Kandır (63) 
sabah saatlerinde traktörü ile köye 17 kilo 
metre uzaklıktaki Kesiktaş bölgesindeki 
kesim alanında tomruğun altında kaldı. 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
9 Aralık 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Gübre 
Fabrikası’na kimyasal ve 
akaryakıt depolama işlet
meciliği yapmak amacıy
la girişimde bulunulması 
önceki gün Gemlik 
Belediye Meclisi’nde ele 
alındı. Meclis üyeleri de 
oybirliği ile Gemlik 
Gübre Fabrikasında 
kimyasal depolama işine 
karşı çıktılar.

Haberi sayfa 5’de

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Cumhuriyet 
Savcılığı’nca haklarında açılan soruşturmayla ilgili olarak 

Belediye Meclisi’nde konuktu:

“Veremeyeceğimiz 
iıiçtıir hesap yoktur”
Adalet Bakanlığı, imar 
Bakanlığı, Bursa ve Gem 
tik Cumhuriyet Başsavcı 
lıkları, Bayındırlık İl Mü 
dürlüğü, Gemlik Belediye 
Baş kanlığı ile siyasi parti 
ilçe başkanlarına gönde 
rilen, isimsiz ve imzasız 
birisinin yazdığı, "Suç 
Duyurusu” adlı mektu 
buna Başkanvekili Refik 
Yılmaz’dan tepki geldi. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çjine Bakış

İlginç iddia
Önceki gün, Belediye’deki yolsuzluk 

davalarıyla ilgili olarak yeni bir dava 
daha başladı.

Ben, bu davayı Bursa’da olmama 
karşın izleyemedim.
Ancak izleyen gazeteci arkadaşlardan 

gelen haberleri gazetemize koyarken 
okudum.

Davada yargılananlarla telefonda 
konuştum.

İlginç gelen bir duruşma olmuş. Keşke 
katılabilseydim dedim kendi kendime.

Devamı sayfa 4’de

Aytepe Restaurant ve 
kaldırım ihalesi yapımı 

dauası haşladı
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
önceki gün başla 
yan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler ve 20 
sanıklı davanın ilk 
duruşması yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Gü 
ler, Başkan Yardım 
cısı Cemil Acar, 
Belediye görevlileri 
ve iş yaptıktan bazı 
firma temsilcileri 
nin de katıldığı 20 
sanıklı davaya

Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
başlandı.
Aytepe ile ilgili 
konuda, Ayte 
pe’nin 1. derece 
Sit alanı olduğu, 
sit alanlarının 
ihale kanununa 
dahil olmadığı, 
akıllarda soru 
işareti kalmaması 
amacıyla, doğru
dan alım hakları 
olmasına karşın, 
ihale yaptıklarını da 
söyledi. Syf 4’de

Meclis, Gemlik’teki 
tüm eski eserlere 

sahip çıktı

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün 
yapılan Aralık ayı toplantısında ilçem
izdeki tüm eski binaların rolöve ve 
projelerinin yapılarak restorasyonun 
yapılması kabul edildi. Meclis, Kapalı 
Pazar yeri alanının kamulaştırmasını 
da oy birliği ile kabul ederken, Küçük 
Kumla Mahallesi’nde de pazar yeri ve 
otopark alanının revizyon imar plan
larına işlenmesini kabul etti. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tııılım Rıh Sanlı j» Merkezi kurulu»*
Durumun önemi...

Televizyonlarda yarışmalar var. Şan 
şöhret vaat ediyor. Bir bakıma "umut" 
tacirliği yapılıyor.

Duygular sömürülüyor.
Sistem "hakenrTler olmasına karşın " 

SMS" yani kısa mesaj servisi esasına 
dayanıyor.

Ekonomik çarkların güçlüden yana 
dönmesini sağlayan tezgah.

Bir örneğine dün akşam rastladım.
Hakemlerin düşük oy verdiği bir 

yarışmacı SMS'lerle ilk üçe girdi.
Bir çelişki var.
Yapılan işin önemini ve değerini biri 

tam olarak kavrayamıyor.
Ama hangisi?
İzleyici mi?
Hakemler mi?
Durum çok ciddi...
Yıllar önce Doğan Avcıoğlu'nun 

"Devrim ve Demokrasi Üzerine" 
kitabında okumuştum.
"Umut kırıcı bir acı gerçeği belirtmek 

gereklidir: İşbirlikçi sermayenin 
düzeni, politik, ekonomik, sosyal 
bütün yönleriyle iflas etmiştir ama 
ülkemiz onun yerini doldurabilecek 
halk iktidarının şartlarına yaklaşmak
tan hala çok uzaklarda bulunmak-

Avcıoğlu, bu saptamayı ne zaman 
yapmış?

1970'li yıllarda.
Aradan 40 yılı aşkın süre geçmiş.
Ne yazık ki halk iktidara yaklaşacağı 

yerde daha da uzaklaşıyor.
Kendisinden ya da dışarıdan kay

naklanan nedenlerle “doğru karar 
verme “ yeteneğini geliştiremiyor.

Çok partili siyasal yapı sağlıksız işli 
yor.

Halkın seçtiği partiler ulusun siyasal, 
ekonomik ve sosyal sorunlarına 
çözüm üretemiyor.
Yurttaşın temel hak ve özgürlükleri 

sürekli kısıtlanıyor.
Özgürlükleri kısıtlanan toplum sağlık

lı düşünemiyor.
Büyük Sermaye’ye gelince...
Kendi gücü ve siyasi iradenin sun

duğu olanaklarla çıkmazdan kurtula
mayacağını düşünüyor. Batılı ülkelere 
ve çok uluslu şirketlere yöneliyor.

Dolayısıyla, uluslar arası finahs kuru
luşlarının sağladığı kredilerin yanı sıra 
yine dışarıdan bulduğu "ortaklarla" 
işbirliği yaparak ayakta durabiliyor.

Enerji, haberleşme ve finans sek
töründeki dış destekli ortaklıklar ise 
stratejik noktalarda yabancılara zemin 
hazırlıyor.

Bu sönüğ, ne yazık ki sermayenin 
kendini kurtarma kaygısından kay
naklanıyor.
“Bocalama" yukarıdan aşağıya doğru 

toplumsal yapıyı tutsak etmiş durum
da...

Dolayısıyla toplum hayal dünyasının 
sunduğu renkli yaşamlara ulaşmanın 
derdine düşmüş.

Doğal olarak hayal dünyasında gezi
nenler kendi çıkarlarının kısır 
döngüsünde boğuluyorlar.

Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı ilk 
toplantısına konuk 
olan Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi Başhekimi Dr. 
Mehmet Küçükkeçe, 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi ve 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi 
bünyesinde oluştu
rulan “Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi” 
konusunda bilgi 
verdi. Bursa’nın 
yanı sıra Gemlik ve 
İnegöl ilçelerinde de 
yapılması planlanan 
merkez ile ilgili 
belediyeden yer 
isteyen Başhekim 
Mehmet Küçükkeçe, 
ağır ruh sağlığı 
planlamasına büyük 
katkı sunacak proje 
hakkında slayt gös
terimli bir sunum 
gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı 
yönergesi doğrul
tusunda Toplum 
Ruh Sağlığı Merkezi 
kurulması yönünde 
yoğün bir çalışma 
başlattıklarını açık
layan Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, Hisar 
Mahallesi Borusan 
İlköğretim Okulu 
karşısında belediye 
ye ait olan 2 katlı 
binanın merkez 
yapılması için 
meclisten karar çık
masını bekledikleri

EiMniiilıı‘En aiisii mana öaıeimen alıııf
Milli Eğitimde 
hizmetli personel 
den sonra en düşük 
maaşı öğretmenlerin 
aldığına dikkat 
çeken Memur-Sen 
Bursa İl Temsilcisi 
ve Eğitim-Bir-Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Numan Şeker, 
haksızlıklar sona 
erene kadar 
eylemlerini sürdüre
ceklerini bildirdi. 
Eğitim Bir-Sen 
Bursa Şubesi 
üyeleri bu kez 
Gemlik Hükümet 
Konağı önünde bir 
araya gelerek, yap
tıkları basın açıkla
ması ile seslerini 
duyurmaya çalıştı. 
Kanun hükmünde

ni sözlerine ekledi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi psikoloji 
servisinde her gün 
80 ile 100 arasında 
hastaya hizmet 
verildiğini belirten 
Başhekim Mehmet 
Küçükkeçe, ancak 
bu kadar yoğunlukta 
sadece ilaçlı tedavi 
veya 5 dakikalık 
zaman dilimlerinde 
takip yapılabildiğine 
dikkat çekti. 
Başhekim Dr.
Mehmet Küçükkeçe, 
merkezin kurul- . 
masıyla birlikte 
hastalara ve aileler
ine eğitim, bireysel 
ve grup seansları, 
gözetim ve diğer 
psikiyatrhk tedavi 
yöntemleri yapıla
cağını anlattı.
“Psikososyal destek 
veren, tedavi ve 
takip konusunda 
çalışan bir merkez 

kararnamelere 
(KHK) karşı olduk
larını açıklayan 
Bursa Şube Başkanı 
Numan Şeker, 
konunun taraflarının 
görüşü alınmadan 
ya da kendi işlerine 
geldiği gibi tek 
taraflı karar 
alındığını söyledi. 
Şeker, bu kararna
menin çalışanlar 
arasında adaletsiz 
liğe ve huzur 

oluşturacaklarının” 
altım çizen Mehmet 
Küçükkeçe, “Ruhsal 
bozukluklar genel 
sağlık çerçevesi 
içinde tüm dünyada 
olduğu gibi ülke 
mizde de başta 
gelen sorunlardan 
biridir. Toplumda 
her 4 kişiden birinde 
ruhsal sıkıntı belirti
leri bulunmaktadır. 
Ruhsal hastalıkların 
da toplumda en az 
yüzde 15 civarında 
olduğu bilinmekte
dir. Bireye, aileye, 
topluma en çok acı 
veren hastalıkları 
kapsar. Bunlar 
şizofreni, alkol, 
madde bağımlılığı 
ve zekâ geril il iği gibi 
ön plandadır. İnsan 
yetisini ve gücünü 
ağır derecede ve 
uzun süre azaltması 
nedeniyle büyük 
ekonomik kayıplara 
neden olur.

suzluğa yol açtığını 
belirterek, bu 
haksızlıklar 
giderilene dek bu

^eylemlerini 
mütemadiyen ve

Bilgisizlik, korku ve 
ön yargıların en çok 
görüldüğü ve bu 
yüzden hastaların 
tanı ve tedavisinin 
güçleştiği rahat 
sızhklardır” dedi. 
Yataklı düşünülen 
merkezde hasta ve 
yakınlarından ücret 
alınmayacağını da 
anlatan Başhekim 
Mehmet Küçükkeçe, 
Sağlık Bakanlığı 
yönergesinde 
bahçeli 300 
metrekarelik bir 
alanın yeterli 
olduğuna dikkat 
çekildiğini 
vurgulayarak, Hisar 
Mahallesinde 
belediyeye ait 2 katlı 
binanın 280 
metrekare olduğunu 
bahçesi ve çevresi 
ile yönerge talebini 
fazlasıyla karşıla 
dığını kaydetti. 
Bursa il sağlık 
Müdürlüğü’nün de 
bu bina için onay 
verdiğini açıklayan 
Küçükkeçe, meclis
ten geçmesi halinde 
çalışmalara biran 
önce başlayacak
larını belirtti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da 
yönerge doğrul
tusunda onay 
verdiği proje ve bina 
ilgili oylama oy bir
liğiyle kabul edildi.

tabana yayılarak 
sürdüreceklerini 
bildirdi.
Milli eğitimde 
hizmetli perso 
nelden sonra en 
düşük maaşı 
öğretmenlerin 
aldığına dikkati 
çeken Şeker, 
"Bütün hükümet.. 
yetkililerine içine 
düşürüldüğümüz 
durumun utancını 
hatırlatarak 
sesleniyor; 
mecliste şoförüne 
ve sekreterine zam 
yapanlara, iki 
öğretmen maa 
şının maalesef bir 
sekreter maaşı 
etmediğini haykırı 
yoruz" dedi.
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Ormancı Miii i lnıM inim ıllııılı Mı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde üzerine 6 
tonluk tomruk 
devrilen kişi öldü. 
Hamidiye köyünde 
oturan ye İlçe 
Orman İşletme 
Müdürlüğüne hizmet 
veren bir taşeron 
firmada çalışan 
Yunus Kandır (63) 
sabah saatlerinde 
traktörü ile köye 17 
kilometre uzaklıktaki 
Kesiktaş bölgesin
deki kesim 
alanına gitti.
Akşam olmasına 
rağmen evine dön
meyen Kandır'dan

haber alamayan 
ailesi İnegöl 
Jandarma 
Komutanlığı ekiple 
rine haber verdi. 
Yağmur nedeniyle 
balçık hale gelen 
ormanlık bölgede 
araçların ilerlemesi 
mümkün olmayınca 
devreye 
Jandarma'nın 4x4

cipleri girdi. 
Jandarma ekipleri 
ve vatandaşlar, 
ciplerle gece geç 
saatlere kadar 
bölgede arama 
yaptı.
Yaşlı adam, yaklaşık 
2 saatlik aramanın 
ardından, kesim 
yaptığı bölgede, 
yaklaşık 6 tonluk

65 hin lirasını kaptırdığı kadını 
öldüren emekli polise 15 yıl hapis
Bursa'nın İznik 
ilçesinde 65 bin 
lirasını kaptırdığı 
kadını beylik taban
casıyla kurşun yağ
muruna tutarak 
öldürmekten 
yargılanan emekli 
polis memuru, 15 yıl 
hapis cezasına çarp
tırıldı.

3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan müebbet hapsi 
istenen 52 yaşındaki 
emekli polis memu
ru I.Ç., son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Bar işletmecisi 
Gülcan Şahin'i

Fuhuş operasyonuna 16 tutuklama
Bursa'da, aralarında 
küçük yaşta çocuk
ların da bulunduğu 
50 üzerinde kadına 
fuhuş yaptırdıkları 
ve suç örgütü kur
dukları ileri sürülen 
47 kişiden 16'sı 
tutuklandı.
Bursa İl Emniyet

Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Ahlak Büro 
Amirliği tarafından 3 
aylık çalışmanın 
ardından, yaşı 15 ile 
22 çocuk ve genç 
kızlara fuhuş yap
tırdıkları ileri sürülen 
47 kişi gözaltına 
alınmıştı.

Orlıanflazi'ıle Trafik
Kazası: 1 Yaralı
Orhangazi’de mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Sabri 
Koyuncu'nun (30) 
kullandığı 17 KBR 
95 plakalı kamyo
net, Orhangazi- 
Yalova karayolu 

Süpürgelik 
mevkisinde 
kontrolden çıkarak 
devrildi.
Yaralanan 
kamyon sürü 
cüsü Koyuncu, 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı

tomruğun altında 
ölü olarak bulundu. 
Kandır'ın, kestiği 
tomruğun üzerine 
düşmesi sonucu 
hayatını kaybettiği 
belirtildi.
Ceset, tomruğun 
altından güçlükle 
çıkarılarak İnegöl 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Burada yapılan 
incelemenin ardın
dan Yunus Kandır'ın 
cesedi, kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için Bursa Adli 
Tıp Kurumuna 
gönderildi.

ortaklık için verdiği 
65 bin lirasını geri 
alamadığı için 8 
yerinden vurarak 
öldürmekle suçlanan 
İ.Ç., son sözünde 
mahkemenin 
takdirine sığındığını 
söyledi.
Kısa bir aranın 
ardından kararını

Aralarında çocuk 
yaştakilerin de 
bulunduğu 50'nin 
üzerinde kadına 
fuhuş yaptırdıkları 
ve suç örgütü kur
dukları gerekçesiyle 
gözaltına alınan 47 
kişiden 30'u savcılık
ta alınan ifadelerinin

açıklayan mahkeme, 
sanığa "adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezası, ardın
dan suçun tahrik 
altında işlenmesi ve 
duruşmadaki iyi hali 
nedeniyle cezada 
indirim yaparak 15 
yıl hapis verdi.

ardından 
serbest bırakıldı. 
Mahkemeye sevk 
edilen 17 kişiden 
16'sı tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rilirken, 1 kişi tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı

fllkıllii sürücü durağa girdi
Mudanya’da alkollü 
sürücünün kullan 
dığı araç, otobüs 
durağına girdi. 
Kazada araçta yolcu 
olarak bulunan bir 
kişi yaralanırken 
durakta kimsenin 
olmaması muhtemel 
faciayı engelledi. Bu 
arada, otomobil 
sürücüsünün 74 
promil alkollü oldu 
ğu ortaya çıktı. 
Omerbey Mahallesi 
Bursa Asfaltı

Caddesi'nde mey
dana gelen kazada, 
Seza U. (25) idare 
sindeki 16 BNR 24 
plakalı araç, sürücü 
nün direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle otobüs 
durağına çarpttı. 
Çarpmanın etkisiyle 
araçta yolcu olarak 
bulunan Ö zlem Ş. 
(23) yaralan dı. 
Sürücü Seza U.'nun 
74 promil alkollü 
olduğu belirlendi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Biz buyuz.. Gerisi boş!..
Herhangi bir vatandaşım, 5.6’lık sarsın

tıyla yerle bir olan Van’daki otelle ilgili 
çelişkili açıklamaları öğrendikçe ne his
setti?..

Utandınız mı?..
Yoksa “Burası Türkiye” deyip şaşır

madınız mı?...
Ben söyleyeyim çoğunuz şaşırmadı...'' 
En kötüsü de bu değil mi?
Ne yazık ki vatandaş olarak şaşırma 

yetimizi çoktan kaybettik...
Üç-beş lira kar etmek adına şirketlerin 

yaptıkları ahlaksızlıkları hepten kabul
lendik. Ottan yaratıklar olduk.

Ülkem de denizden kum çekerek inşaat 
yaptığını hiç utanmadan açıklayan bir 
işadamı, halen milyon dolarlık yatırım 
yapabiliyor.

İnsanlar, imzasının süslediği inşaatlara 
güvenip para veriyor, baş tacı ediyor.

Tüm çıplaklığıyla gördüğümüz gibi, “dış 
görüntü” ve “iç dizayn” için milyonlarca 
dolar pekala harcanabiliyor...

Nedense bunun yarısı bile zaman 
güvenlik ve altyapıya harcanmıyor!

Bu mantalite, hepimizin adeta genlerine 
işlemiş...
Yeter ki havalı olsun...
Yeter ki göz doldursun! Fiyakalı olsun..
Yeter ki büyü Türkiye’m, dış görüntüne 

diyecek yok!
İçin boş, ama kimin umurunda?..

Sorgulasan suç..
İşin “özel”inde durum böyle. Peki 

devletin hiç mi sorumluluğu yok?
Marmara depreminin ardından kaç defa 

uyarılar yapıldı.
Tek tük teftişler,“kentsel dönüşüm” adı 

altında birtakım yeni inşaat projeleri.
Şöyle esaslı bir deprem planı ve uygu

laması yapılacağını duymadık.
E, İstanbul’da hal böyleyken “Doğu”da 

yeterli denetim yapılmasını mı bekliyor
dunuz?..

Hem sorgulasanız o da suç!
Depremzedelerin protestosunu bile 
biberli gazla, copla bastıran bir anlayış 
söz konusu.

Erciş geçen iki haftada bile “tehlikeli” 
binalar tespit edilip boşaltılmadıysa, artık 
kim ne söylese boştur.
Yalandır. Ayıptır.
Deprem manzaralarına bakıp timsah 

göz yaşları dökmekten başka bir şey 
yapmıyoruz.

Van depremleri, büyük acılar yaşatmak
la kalmadı, Göz göre göre yapılan hata
ları ve sistemdeki aksaklıkları bir kez 
daha göz önüne serdi.

Bu ülkenin zaten ender bulunan beyin
lerine, uzmanlarına, aydınlarına güven
mezseniz...

Onları ayırır, sistemin dışına itmeye 
çalışır veya sadece “kendi” adamlarınızla 
gemiyi yürütebileceğinizi düşünürseniz...

Özerkliği “düşman”hkla, özgür 
düşünceyi “terör “le bir tutarsanız...

Sadece vatandaşa değil, kendinize de 
en büyük zararı verirsiniz.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış İIİIIIİIMIMİIMIIIIIIİBIM
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün başlayan Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Güler ve 20 sanıklı davanın ilk duruşması yapıldı.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İlginç iddia...
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 

ve başkan yardımcılarıyla, Belediye 
görevlileri, müteahhit firmaların sanık 
sıfatıyla yargıç karşısına çıktığı davanın 
gelişiminden bazı notlar dikkatimi çekti.

Önceki günkü duruşmada sanıklar 
Aytepe Restaurant’ın yapımında ihale 
yasasına aykırılıktan, ihaleye fesat 
karıştırmaktan, görevi kötüye kullan
maktan yargılanmaya başladılar.
Ayrıca, park bahçe işleri ihalesi, İstik

lal Caddesi kaldırım ihalesi ile bazı 
mahallelerdeki kaldırım döşeme ihaleleri 
de var bu yargılamada..
Yargılananlar arasında biri vâr ki 

mahkemede yaptığı savunmada 
söyledikleri çok ilginç.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümde 
sözleşmeli personel olan Peysaj 
Mühendisi Aslı Sarıca diyor ki:
“O dönemde ihalede görevli değildim. 

İhale belgelerinde herhangi bir imzam 
yoktur. Ben, o tarihte daha Belediye’de 
çalışmaya başlamamıştım.

Çalışmadığım bir dönemde, bu suçla 
ilgili nasıl sanık olduğunu merak ediyo
rum.”

Buyurun cenaze namazına.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ise Aytepe ihalesi için, bu bölgenin 1. 
derece SİT alanında bulunduğunu, ihale 
yasasına tabi olmadığını ancak, akıllar
da soru işareti kalmaması amacıyla, 
doğrudan alım hakları olmasına karşın, 
ihale yaptıklarını Söylüyor!
Aytepe ile ilgili iddiaları o günlerde 

MHP’li olan, şimdi ise verdiği 1 oyla 
Belediye Başkan Yardımcısı görevine 
getirilen ve de hakkında savcılıkça 
soruşturma başlatılan, belediyeden 
oldukça okkalı maaş alan, Mehmet Çelik 
yapmıştı.

Aytepe Inşaatı’nın ihale yasasına aykırı 
yapıldığı, kapalı karkas bölümünün ayrı, 
park bahçelerin ve duvarların ayrı ihale 
edildiğini savcılığa bir dilekçe ile şika 
yet etmişti.

Sevgili okurlarım, savcılığın bu konuda 
birçok iddiasını önceki gün belediye

& çalışanları kabul etmedi.
Etmediği gibi, Belediye Başkanı’nın 

kendilerine hiçbir baskı uygulamadıkla 
; rını da söylediler. İlginç değil mi?

Baskı nasıl Olur biliyor musunuz?
' Baskı, görevi eğitmen olan bir 
। sözleşmeli personeli göreve gelir 
I gelmez hiç yoktan işten attıktan sonra, 

mahkeme kararı ile geri dönmesi üzeri 
ne, Umurbey deki Köpek Barınaklarına 
bekçi yapmakla yapılır.

Yani, '‘Arkadaş, sen ya bu işi yaparsın, 
ya da istifa edersin” demektir;buf

Çağrı Selçuk, folkör eğitmem. Ben 
olsam, köpeklere folkör öğretir, adımı 
böyle duyurarak kendine yapılan bu hak 
sızlığa ve baskıya böyle cevap verir 
dim.

Ya Seyfettin Şekersöz’e ne demeli? 
Seyfettin’in günahı neydi?
Olsa olsa Körfez Gazetesi’nde spor 

yazmak değil mC?
Davaları ilgi ile izlemeye devam edi 

yoruz.

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar, Belediye 
görevlileri ve iş yap
tıkları bazı firma 
temsilcilerinin de 
katıldığı 20 sanıklı 
davaya Bursa 4. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si’nde başlandı. 
Önceki gün saat 
O9.oo da başlayan 
davada, Umurbey 
Aytepe’de Restau 
rant ve çevre düzen
lemesi işleri, Demir 
subaşı ve İstiklal 
Caddesi kaldırım
larının yapımında 
ihaleye fesat karıştır 
mak, İhale Yasası’na 
aykırılık, görevi 
kötüye kullanma 
suçlarından dolayı 
savcılık 20 sanık 
hakkında iddiada 
bulunarak, sanık
ların cezalandırıl
masını istedi, 
konu olduğu dava 
Fatih İlk savunmayı 
Belediye Başkanı

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Cumhuriyet Savcılığınca haklarında 
açılan soruşturmayla ilgili olarak Belediye Meclisi’nde konuştu:

18Mt8jimi! Wı İW IIlMllf
Gemlik’te, yaklaşık 
bir ay önce Adalet 
Bakanlığı, İmar 
Bakanlığı, Bursa ve 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılıkları, 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
ile siyasi parti ilçe 
başkanlarına gön
derilen, isimsiz ve 
imzasız birisinin 
yazdığı, “Suç 
Duyurusü” adlı 
mektubun, dikkate 
alınıp, Gemlik Cum 
huriyet Başsav 
cıhğı’nca soruştur
ma açılmasına 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’dan 
tepki geldi?
Önceki gün yapılan 
Belediye Meclis 
toplantısında 
konuşan Yılmaz, 
isimsiz, imzasız bir 
mektuba dayanarak 
soruşturma açıl
masını sağlıksız 
bulduğunu belir/

Fatih Mehmet 
Güleryaptı.
Güler, Aytepe, 
Demirsubaşı 
Mahallesi ve İstiklal 
Caddesinde yapılan 
işlerle ilgili omlarak 
savccımn iddia ettiği 
suçları kabul 
etmediğini söyledi. 
Güler savunmasın
da, Gemlik 
Belediyesinde bulu
nan faturaları ve bu 
konu ile ilgili 
Belediye Başkanının 
üst düzey yetkili 
olmadığın,! içeren 
bilirkişi raporunun 
eklenmesini istedi. 
Aytepe ile ilgili 
konuda ise, 
Aytepe’nin 1. derece 
Sit alanı olduğu, Sit 
alanlarının ihale 
kanununa dahil 
olmadığı, akıllarda 
soru işareti kalma
ması amacıyla, 
doğrudan alım hak
ları olmasına karşın, 
ihale yaptıklarını da 
söyledi.

terek, aynı mektupta 
kendisine yönelik 
iddiaları da iftira 
olarak nitelendirip, 
kısa açıklamalarda 
bulundu. “Alnımız 
açık, başımız dik” 
diye konuşan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
veremeyecekleri 
hesapları olmadığını 
vurguladı.
Mektupta, Gemlik 
Belediyesi’nde ken 
di dönemlerin de 
usulsüzlük yapıldığı 
öne sürülürken, 
Belediye’de görevli 
bir mimarın persone 

Diğer sanıklar da 
savunmalarında, 
genelde kendilerine 
isnat edilen iddi
aların dayanaksız 
olduğunu, neye göre 
bu suçların iddia 
edildiğini anlamadık
larını söylediler. 
Belediye başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
mahkemeden söz 
leşme ile çalışan 
personele “Dedikleri 
yapılmazsanız sizi 
işten çıkarırım” 
deyip demediğinin 
veya kendilerini 
“tehdit edip etmedi 
ği" sorusunun sorul
masını istedi. 
Duruşmaya katılan 
çalışanlar, verdikleri
ni ifadelerinde, 
kendilerine Belediye 
başkânından herhan 
gi bir zorlama görme 
diklerini söylediler. 
Davanın en ilginç 
anı ise, Aslı 
Sarıca’ya sorulan 14 
Evlül 2009 tarihinde 

Aytepe ile ilgili pey 

le baskı uyguladığı, 
bir inşaatın bir ve 
beşinci katlarının 
teras gösterilip dai 
reye çevrildiği gibi 
iddialar bulunmak
ta. Bu iddialara 
karşı, kendilerinin 
de suç duyurusun
da bulunacaklarını 
belirten Refik Yıl 
maz, “Birileri, imza
sız, isimsiz bu mek
tubu esnafa, kah 
velere, odalara da 
dağıttı. Maksatları 
belli. Gider ifade 
mizi veririz. Ancak 
bu kişilerin bulun
ması ve iftiralarının 
be deÛerinin öde- 
tilmesi için ben de 
karşı suç duyu
rusunda bulu
nacağım” dedi.
Söz konusu dairele 
rin aile şirketinin 
yaptığı inşaat 
olduğunu anlatan 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
“Daire bitti ve satış 
ları yapıldı. Teras 

zaj, sulama ihalesin 
de görevi kötüye 
kullanmaktan 
suçlanması oldu. 
O dönemde ihalede 
görevli olmadığını, 
herhangi bir imzası 
bulunmadığını ve o 
tarihte daha 
Belediye’de çalış
maya başlamadığını 
söyledi.
“Çalışmadığım bir 
dönemde bu suçla 
ilgili nasıl sanık 
olduğunu merak 
ediyorum. ” dedi. 
Sanıkların büyük 
kısmı, mahkemeye 
yazılı olarak savun
ma yapamak isteme 
leri için ek süre iste
diler. Mahkeme, 
sanıklar tarafından 
istenilen evrakların 
tamamlanması, 
duruşmaya katıl
mayan iki kişinin de 
savunmasının alın
ması gereğiyle 27 
Ocak 2012 günü 
saat 10.50 ye erte

lendi.

dedikleri balkondu. 
Bizim sattığımız 
şahıs, balkonu kap
attırmış. Gemlik’te 
balkonunu kapatan 
yüzlerce ev sahibi 
var” dedi.
Yapı kullanma izin 
belgelerinin baskıy
la verildiği iddia 
larının da asılsız 
olduğunu açıklayan 
Refik Yılmaz, Pazar 
yerlerini de şantajla, 
hukuksuzlukla yap
madıklarını, Gemlik 
Belediyesi’nin tüm 
belediyeler içinde 
en şeffaf belediye 
olduğunu kaydetti. 
İftiraların bedelinin 
ödetileceğim* sözle 
rine ekleyen 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Adalet yerini bula
caktır. İftira davası 
açıp, bu kişiler hak 
kında suç duyu ru 
sunda bulunaca 
ğım. Veremeyeceği 
miz hesap yoktur” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi de Mımıasal depolamana karsı
Gemlik Gübre Fabri 
kaşı’na kimyasal ve 
akaryakıt depolama 
işletmeciliği yapmak 
amacıyla girişimde 
bulunulması önceki 
gün Gemlik Belediye 
Meclisi’nde ele 
alındı. Meclis üyeleri 
de oybirliği ile Gem 
lik Gübre Fabrikası’n 
da kimyasal depola
ma işine karşı 
çıktılar.
Fabrikanın çok sayı
da zehirli, yakıcı, 
yanıcı, parlayıcı özel
likte akaryakıt ve 
kimyasal maddenin 
depolaması ve 
ticareti yapacağına 
dikkat çekip, kamu 
oyundan destek 
isteyen Refik Yıl 
maz’a Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
EKODER ve Sivil 
Toplum Örgütlerinin 
ardından mecliste 
grubu bulunan Ak 
Parti, CHP ve MHP’li 
meclis üyelerinden 
de büyük destek

geldi.
CHP grup sözcüsü 
Necdet Ersoy, 
duyarlılığı nedeniyle 
teşekkür ettiği Refik 
Yılmaz’a sonuna 
kadar destek olacak
larını belirterek 
başladığı konuş
masında, Gemlik’in 
böylesi bir tehlikenin 
içine atılmasına kim
senin rıza göster
meyeceğini söyledi. 
Uzun ve mücadele 
gerektiren bu yolda 
Belediye başkanvek- 
ilinin siyaseten de 
dik durup, geri adım 
atmayacağına 
inandıklarını kayde
den Necdet Ersoy, 
“Binlerinin kazancı 
adına ilçemiz bu 
tehlikeli maceranın 
içine sürüklenemez. 
Ne gerekiyorsa 
yapalım" dedi.
MHP grubu adına 
konuşan Suat Laçin 
ok’da, aynı fabrika 
nın 3 yıl önce Termik 
Santral Kurma girişi

minde bulunduğunu 
hatırlatarak, “Şu an 
yapılmak istenen 
Termik santralden 
daha tehlikelidir. 
Ben, Gemlik Beledi 
yesi’nin karşı çıktığı 
ve olumsuz görüş 
bildirdiği ÇED rapo 
runun tamamını oku 
dum. 192 tank kuru
lacak. Bu fabrika da 
zaten büyük tehlike 
yaratan 2 amonyak 
tankı var. Hepsi bir
birinden tehlikelidir. 
Başkanvekilimiz 
Refik Yılmaz’ın teşeb 
büsünü destekli 
yoruz. Bu girişime 
karşın sonuna kadar 
yanındayız" diye 
konuştu.
Ak Parti grubu adı 
na söz alan Aslan

Özaydın’da, hem 
meclis üyeleri hem 
de parti olarak Refik 
Yılmaz’ın başlattığı 
girişimin arkasında 
ve takibinde olacak
larını vurgulayarak, 
“Başkanvekilimiz 
Refik Yılmaz bu 
yolda yalnız değildir. 
Hem bizler, hem de 
kamuoyu ona destek 
vermektedir. ÇED 
raporunun iptali ve 
tankların kurulma
ması için ne gereki 
yorsa, destek Ola
cağız" dedi. 
Aralık ayı meclis 
toplantısı öncesinde 
gündem dışı söz ala 
rak ÇED raporu ko 
nusunda bilgi sunan 
Gemlik Belediye Baş 
kanvekili Refik Yıl 

maz, kendisine des 
tek veren sivil top 
lum örgütlerine, 
siyasi parti ve 
meclis üyelerine 
teşekkür etti. Bursa 
Kent Konseyi’nin de 
bu girişimlerine 
büyük destek ver 
diğine dikkat çeken 
Refik Yılmaz, “Gem 
lik Kent Konseyi bu 
konuya niye duyar 
sız?" diye sordu. 
Meclis üyeleri, ÇED 
raporu tepkisindeki 
birlik ve beraberliğe 
dikkat çekerek, Gem 
lik Kent Konseyi’ni 
de aktif hale getirme 
konu sunda fikir bir
liğine vardılar.
Meclis üyelerinin 
desteğine de çok 
önem verdiğini ve 
kendilerini tek tek 
kutladığını anlatan 
Gemlik Belediye Baş 
kanvekili Refik 
Yılmaz, “ÇED 
Raporuna biz en 
başından olumsuz 
oy verdik. Ankara’da 

ki toplantıya Çevre 
Mühendisi, Jeoloji 
Mühendisi ve Şehir 
Plancımızı gön
derdik. Orada görevli 
bir devlet memuru 
arkadaşlarımıza, 
“Gemlik Gübre 
Fabrikası ile ne soru
nunuz var, diye sor
muş. Kendisini 
aradım. Bizim kim
seyle sorunumuz 
olmadığını söyledim. 
Konuşmalar başka 
yönlere kaydı. Ben 
de devlet memuru
nun bir sanayi kuru
luşunun avukatlığını 
neden yaptığını, 
böylesi tehlikeli bir 
girişime nasıl onay 
ve imza verdiğini 
sordum? Kamuoyu 
bunları bilsin. Bizim 
bu konuda ikna 
olup, geri adım 
atmamız için tek 
şartımız, ÇED 
raporunun iptal 
edilmesi ve bu tesis
lerin olmamasıdır" 
dedi.

Meclis, Gemlik’teki tüm eski eserlere sahip çıktı
Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan Aralık ayı toplantısında ilçemizdeki tüm eski binaların rolöve ve projelerinin yapılarak 
restorasyonun yapılması kabul edildi. Meclis, Kapalı Pazaryeri alanının kamulaştırmasını da oy birliği ile kabul ederken, Küçük 
Kumla Mahallesi’nde de pazaryeri ve otopark alanının revizyon imar planlarına işlenmesini kabul etti. İlçemize yaptırılmak iste
nen bir Özel hastanenin yüksekliği konusu ise tartışmalar sonucu binanın yüksekliği 9.5 metre olarak kabul edildi.
Gemlik Belediye 
Meclisi, Aralık ayı 
birinci toplantısında 
bir çök gündem 
maddesi oybirliği ile 
kabul edildi.
Gündem dışı, Top 
lum Ruh Sağlığı Mer 
kezi kurulması, 
Gübre Sanayi Tesis 
terinin ÇED raporu 
almasına gösterilen 
ortak tepkiler ve 
imzasız bir mektu 
bun Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
soruşturma konusu 
olması ile ilgili tartış 
malarla renklenen 
Belediye Meclisi’nde 
9 yazılı ve sözlü 
önergenin yanı sıra 
19 gündem maddesi 
de tek tek ele alınıp, 
tartışılıp, oylandı. 
Belediye Meclisi, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
bir aylık çahşmala 
rını sunduğu slayt 
gösterimli açıkla
malarıyla başladı. 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
nun spor salonu 
istemi, plan bütçe ve 
imar komisyonlarına 
gönderildi. Ak Par 
tili Gökay Bilir’in, 
Japonya’dan bir 

kent ile proje kar 
deşliği bazında ile 
tişime geçilmesi 
önergesi de, deprem 
sel benzerlikler göz 
önünde bulunarak 
kabul edildi.
Doğal Âfetler ve 
Şehircilik Müdürlü 
ğü oluşturulması 
konusundaki gün
dem maddesi ise, 
norm kadronun 
olmaması ve Gem 
lik’te daire başkan
lığı bulunmaması 
nedeniyle, alt birim 
olarak kurulması ko 
şutuyla kabul edildi. 
Tarihi binaların role 
ve projelerinin hazır
lanıp, reştore 
edilmesi^konusun- 
daki gündem mad
desi de,şadece 
Umurbey mahallesin 
de değil, ^Gemlik’in 
tamamındaki tarihi 
evlere yönelik öner 
ge ekiyle~kabul 
gördü.
İmar Kondisyonu, 
Hukuk Komisyonu 
ve Plan Bütçe Ko 
misyonu’nun incele 
mesi öngörülen çok 
sayıdaki madde de 
komisyonlara 
gönderildi.
Saat 15.00’de başla 

yıp, 19.00’a kadar 
devam eden 
Belediye Meclisi’nde 
Valiliğin talebi üzeri 
ne kurulması iste
nilen Kültür, Turizm 
ve Tanıtma Birliğine 
üyelik konusu da 
plan bütçe korniş 
yonuna gönderildi. 
MHP’li Suat Laçin 
ok, “Bu birliğin mali 
külfeti var mı? Yıllık 
ne kadar ödenecek? 
Bunları bilmek iste 
riz. Eğer mali külfeti 
çoksa, yasal zorun
luluk da yoksa yeni 
den değerlendir 
meliyiz" dedi. 
Cumhuriyet Mahal 
lesi’ne sağlık ocağı 
yapılma isteği de, 
kapatılan eski sağlık 
ocağına kat çıkılma 
sı veya o bölgedeki 
hazine arazisine yeni 
sağlık ocağı yapıl
masının araştırıl
ması için plan ve 
bütçe komisyonu ile 
imar komisyonlarına 
havale edildi.
Reklam panoları ve 
tanıtıcı tabelalar 
konusunda, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi yönet 
meliğinin uygulan
masını kabul eden 

meclis, Umurbey 
Kültür Sanat Derne 
ği’ne 2012 ödeneğin
den yardım çıkarıl
masını, LPG sızdır
ın azlık testleri için 
Makine Mühendis 
teri odasının yer 
talebi önergesini, 
Kapalı Pazar alanı 
için kamulaştırma 
yetkisi taleplerini de 
oy birliğiyle kabul 
etti. Küçük Kumla 
Mahallesi’ne de 
revizyon imar plan
larına işlenmek 
üzere Pazar alanı ve 
otopark alanlarının 
tespitini kabul eden 
meclis, 15 Kaşını 
târihinde oy çoklu 
ğuyla kabul edilen, 
ancak, Aralık ayındâ 
bir kez daha günde^ 
me getirilen kat yük 
sektiği konusundaki 
gündem maddesini 
de tartıştı.
Kasım ayında ka bul 
edilen ve bir özel 
hastane tarafından 
ilçeye yapılacak olan 
inşaat alanının 12 
metreyi aştığını anla 
tan Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’teki imar 
yönetmeliğinin tüm 
yapılara 9,5 metre 

öngördüğünü söyle
di. CHP’liler ve 
MHP’liler Kasım 
ayında kabul edilen 
gündem maddesin 
de ısrar ettiler.
CHP’li Necdet Ersoy, 
“12 metre diye bir 
şey söz konusu 
değildir. Burada özel 
hastane yapılacak. 
Sağlık alanı olacak: 
10,5 metre de kur
tarıyor. Biz 12 metre 
istemedik. Öyle bir 
şey söz konusu * 
değil” dedi. MHP’li 
Suat LaçiHok’da 
Necdet Ersoy’a 
destek verdi. CHP’li 
Ayfer Ağırbaş’ın 
mazeret belirterek 
katılmadığı toplantı
da, Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 9,5 
metre olarak düzeltil 
mesi isteği oy çok
luğuyla kabul gördü. 
Belediye meclis 
toplantısının son 
bölümünde, Gemlik 
Belediyespor’a 
yapılan yardımlar 
gündeme geldi. B 
elediyespor’un 500 
sporcuya hizmet 
verdiğini anlatan 
Mahir Gencer, 
buna karşın bele 
diyeden 15 takım 

malzeme alabildik
lerini söyledi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yilmaz’ 
da, Belediyespor’un 
meclis üyeleri tara 
fmdan kurulduğunu 
vb Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu geliri bulun
duğunu anlatarak, 
malzeme yardım

larında kulüp ayrımı 
yapmadıklarını 
söyledi. Belediye 
spor’un bütçesini 
meclis üyeleriyle 
tartışmak isteyen 
Yılmaz, belediye 
olarak böyle bir 
ayrımcılığı düşün
mediklerini 
kaydetti.
Mahir Gencer’de, 

^gelir ve gider 
bütçesini meclis 

^üyeleri ne sunacak
larını anlatarak, 
Sanıldığı gibi 

büyük paralar 
kazanmıyoruz.
Bunu bütçeyi size 
sunduğumda göre
ceksiniz" dedi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
ikinci toplantısı 
12 Aralık 2011 
Pazartesi günü saat 
15.oo’de yapılacak.
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Yıllardır çalıştıktan 
sonra emeklilik için 
müracaat edip, 
sürekli işleminin akı
betini öğrenmek için 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
binalarının yolunu . 
tutan emekli aday
larına müjde 
Bursa'dan geldi. 
SGK Bursa İl Müdür 
lüğü, resmi internet 
sitesinden başlattığı 
'emeklilik takip uygu 
laması' çalışmasıyla 
emekli adaylarının 
SGK binasına gelme 
den işlemlerini takip 
etmesini sağlıyor. 
Günde yaklaşık 10 
bin kişinin geldiği 
SGK Bursa II 
Müdürlüğü'ne uygu
lama sonrası günde 
7 bin kişi geliyor. 
Sadece bu uygula
ma yoğunluğu yüz 
de 30 azalttı.
SGK Bursa İl Müdür 
lüğü, iş yoğun
luğunu azaltmak için 
bir dizi uygulamayı 
hayata geçirdi. İlk 
olarak, 'www.bursas- 
gk.gov.tr' adresinde 
emekliler için bir

uygulama başlatıldı. 
Yıllardır çalıştıktan 
sonra rahata erme 
hayalleri kuran 
vatandaşlar neredey 
se her gün işlemle 
rinin akıbetini sor
mak için SGK bina 
larının yolunu tutu 
yordu. Buna son 
vermek için SGK 
Bursa İl Müdürlüğü 
internet üzerinde bir 
çalışma gerçekleştir
di. SGK II Müdürü 
ilhan Küçük, uygula
ma için özel bir yazı 
lım hazırlattıklarını 
söyledi.
Uygulamanın Türki 
ye'de ilk kez Bursa 
da hayata geçirildi 
ğini, şimdilerde pro
jenin İstanbul'da 
uygulama aşaması

na getirilme 
çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan 
Küçük, 'Emeklilik 
takip uygulaması' ile 
vatandaşların bu 
mağduriyetinin 
önüne geçtiklerini 
söyledi.
Telefon numarası ile 
SGK'ya emeklilik 
müracaatını yapan 
vatandaşlar işlem
lerinin akıbetini sor
mak için SGK bina 
sına gitmeden kimlik 
numarası ve cep 
telefonu numarası 
ile sanal alemden 
işlemlerini takip ede
bildiğini anlatan 
SGK Bursa İl Müdü 
rü Küçük şunları 
kaydetti: "Vatandaşa 
daha hızlı, doğru ve 

çok kolay şekilde 
müdürlüğe gelme
den internet üzerin 
den başvuru sonu
cunu ve aşamalarını 
takip edebilme imka 
nı sunuyoruz. Bili 
şim teknolojisi kul
lanılarak oluşturulan 
pratik, kullanıcı 
dostu ara yüzü ile 
memur, takip kontrol 
ve koordinasyon 
faaliyetlerinde getir 
diği kolaylıkla yöneti 
ci, hizmet sonucunu 
hızlı ve kolay şekilde 
takip edebilmesiyle 
takip uygulaması ilk 
olarak emeklilik ser 
vislerinde uygula
maya konuldu. 
Uygulama hızı, 
verimli ve etkin bir 
iş süreci ile hizmet 
kalitesinin artırıl
ması ve hizmet 
işlemlerinin takibin 
de zaman ve verim 
lilik hususlarında 
olumlu katkılar 
sağlamıştır. Uygula 
ma hem vatandaş 
lara hem yöneti
cilere hem de me 
murlara büyük ko 
taylık getirdi."

"Kamu görevlileri 
vaianıiastanasla nara 
veya kontör istemez"
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü, kendi
lerini kamu 
görevlisi olarak 
tanıtıp kontör 
dolandırıcılığı 
yapan kişilere 
itibar edilmemesini 
istedi..
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet 
sitesinden yapılan 
açıklamada, 
"Tanıtım ve 
çeşitli bahaneler 
ile sizi cep tele
fonu ile arayıp 
kendini kamu 
görevlisi (polis, 
asker, savcı, 
hakim) olarak tanı

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

tan ve çeşitli 
suçlamalar' 
yaparak kontör 
transferi veya 
bankamatiklere 
para havalesi 
yapmanızı isteyen 
şahıslara itibar 
etmeyiniz. Bu 
tür olaylarda 
derhal 155 Polis 
İmdat ile irtibata 
geçiniz veya en 
yakın polis 
merkezine giderek 
görevlilerle 
görüşünüz.
Unutmayın ki kamu 
görevlileri vatan
daştan asla para 
veya kontör iste
mezler." denildi.

Macids 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)

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» SAT HIK ARSA
ORHANİYE MAHALLESİ

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

TOPÇULAR CADDEDE 
214 M2 5 KAT 

İMAR İZİNLİ KENTSEL 
ALAN PLARI İÇİNDE 

SAĞLAM ZEMİNDE ARSA 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

0 538 285 13 85

Sonuk 
hava 
Beliyor
Türkiye'nin, bu ge 
ce saatlerinden 
itibaren Balkanlar 
üzerin den gelen 
soğuk havanın 
etkisine gireceği, 
iç ve doğu bölge 
lerde kar yağışı 
beklendiği bildiril
di. Türkiye'nin, bu 
gece saatlerinden 
itibaren Balkanlar 
üzerinden gelen 
soğuk havanın 
etkisine gireceği, 
iç ve doğu bölge 
lerde kar yağışı 
beklendiği bildiril
di. Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğünden yapılan 
açıklamaya göre, 
halen kuzey ve iç 
bölgelerde devam 
eden yağışlara 
ilave olarak yur
dun bu gece saat
lerinden itibaren 
Balkanlar üzerin 
den gelen soğuk 
havanın etkisine 
gireceği tahmin 
ediliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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A YRINTI
Erhan İZGİ

SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ
Dünden devam... 
Sinop ve 

çevresindeki 
kazılardan elde 
edilen TUNÇ çağı
na ait buluntuları 
burada görebiliriz. 
Bunun yanı sıra 
Hitit, Frig, 
Helenistik ve 
Roma dönemine 
ait heykeller de bu 
müzede sergilen
mektedir. Ayrıca 
Bizans devrine ait 
sanat eserlerinin 
de burada bulun
duğunu belirtmek 
gerekli.
Bahçesinde 

Osmanlı Dönemine 
ait mezar taşlarını 
da görmek 
mümkündür.

Kentte yakın 
döneme ait pek 
çok eserden söz 
edebiliriz:

SÜLEYMAN 
PERVANE 
MEDRESESİ, 
ALAATTİN CAMİİ, 
YEŞİL TÜRBE,

CEZAYİRLİ ALÎ 
PAŞA CAMİİ, SAAT 
KULESİ ...

Sinop’ta “Arslan 
Torun Bey Konağı’’ 
Kültür Bakanlığı 
tarafından “ 
Etnografya 
Müzesi” olarak 
kullanılmaktadır. 
Burası da görül 
meye değer.

Sinop’ta yaşayan 
bir arkadaşımız 
kısa birtakım bil
giler de vermeyi de 
ihmal etmedi.Yıllar 
önce Sinop’ta 
Amerikan radarları 
varmış. Burada 
görevli olarak 
kalan çok şavıda 
Amerikan vatan
daşı bulunuyor
muş. Bu kişiler 
Sinop’un 
ekonomik yapısına 
önemli katkı 
sağlıyormuş.

Radarlar kapatı 
lınca personel 
Amerika’ya dön

H

müş.Kent eski ses
sizliğine bürünmüş 
ekonomik yönden.

AK LİMAN VE 
HAMSİLOS KOYU

Sinop’tan 10 km 
uzakta Türkiye’nin 
tek fiyordu olan 
Hamsilos 
(Hamsaroz) ve Ak 
Liman koyu 
karşınıza çıkar. 
Muhteşem bir 
görüntüsüyle 
insanı kendine 
hayran bırakır. Ak 
Liman ve Hamsilos 
Koyu birbirini 
bütünleyen birer 
parçadır sanki. Bu 
koy küçük tekneler 
için güvenli birer 
korunaktır. Küçük 
bir derenin (Deveci 
Deresi) ağzında 
yer alan denizin 
350-400 metre 
karaya girişiyle 
oluşmuş güzel bir 
koydur. Kıyılarda 
ağaçların yeşilliği 
çevreye ayrı bir 
güzellik katmak

tadır.

Arkadaşımızın eşi 
Avukat Hanım:
“ Osmanlı, gemi

lerini Rus 
Donanmasından 
gizlemek için bu 
koya saklarmış.” 
diye bir açıklama
da bulundu. 
Oldukça mantıklı 
gelen bir söylem.

Her şeyden önce 
bu koy gerçekten 
görülmeye değer 
çok güzel bir doğa 
harikası. Sinop’a 
gidildiğinde bence 
ilk gezilecek yer
lerden biri. Bu 
alanda piknik yap
mak da mümkün. 
Hem gezmek hem 
dinlenmek açısın
dan mükemmel bir 
yer. Sinop’ta daha 
görülecek nice 
doğal güzelliklerin 
olduğu belirtmekte 
de yarar var.

Son günlerde 
Sinop’u büyük bir 
tehlike beklemek
tedir. Enerji bakan
lığı nükleer santral 
kurmak için 
burasını uygun 
görmüştür. Yakışır, 
güzelim doğa 
harikası bu yere, 
nükleer santrali 
kurarsak yap
tığımız esere tüy

dikmiş oluruz. 
Rüzgâr, güneş ve 
termal enerjiler 
dururken ülkenin

Türkiye’mi mahvet
tikleri için kutla
mak gerekli.

ihtiyaçlarını nük
leer enerjiyle 
karşılamak nasıl 
bir anlayış?
Aniamak mümkün 
değil. Bu işlerin 
altında ne büyük 
rantlar dönüyor, 
biz bilemiyoruz ; 
ama bilenler bili 
yor. Bu sayede 
ceplerini dolduran 
muhteremleri 
Dünya güzeli

Umarız Sinop 
halkı, nükleer 
santral kurulması
na engel olur da 
gelecek kuşaklara 
soluk alabilecek 
güzel bir yer bırak
manın mutlu
luğunu yaşar. 
Olanaklarınız 
elveriyorsa bu 
güzellikleri yok 
olmadan görmeye 
çalışın.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler



9 Aralık 2011 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 8

Bilim ıra Mill senelerin gözdesi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kente 
kazandırılacak olan 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi düzenekleri, 
öğrencilerden büyük 
ilgi görüyor.
Gazi Anadolu Lisesi, 
Gemlik Lisesi ve 
Faik Çelik Lisesi 
öğrencileri, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
Kültür A.Ş.’nin 
bulunduğu alanda 
sergilenen bilimsel 
üniteleri ilgiyle 
inceledi. Öğrenciler, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa’da yap
tırılacak olan 
‘Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nin 
Hollanda, Almanya 
ve Türkiye’de 
üretilen düzenekleri

Ham disk tarih oluyor
Bilgisayarlarda 
bulunan hardisklerin 
yerlerinden 
çıkarak internet 
gezegeninin bulut
larına yükselerek 
sanal ortama aktarıl
ması anlamına gelen 
"Bulut Bilişim" 
Türkiye'de hızla 
yayılıyor.
Şu anda şirketlerin 
kullandığı bu yön
temin yangınlaşarak, 
kişisel kullanıma 
açılmasıyla bilgisa
yar hard disklerinin 
kısa zamanda tarihe 
karışması bekleniy
or. Bilgisayar 
hardisklerini tarihe 
karıştıracak olan 
açık kaynak kod 
dünyasında pazar 

görünce meraklarını 
gizleyemedi.
Bilimsel üniteleri 
büyük dikkatle 
inceleyen gençler, 
bilim ve teknoloji 
merkezinin Bursa 
için önemli bir 
kazanım olacağını 
ifade etti. Gazi 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Beyza 
Çeceli, Bursa’ya 
kazandırılacak olan 
merkezin, gençlerin 
bilim ve teknoloji 
alanında duyduğu 
ihtiyaca cevap vere
ceğine inandığını 
sövledi. Derslerinde 
gördükleri teorik 
bilgileri bilim ve 
teknoloji merkeziyle 
pratikte de görebile
ceklerini anlatan 
Çeceli, “Bursa’ya 
kurulacak olan bilim 
ve teknoloji 
merkezi, hayali 

lideri olan Red Hat 
Ortadoğu ve Afrika 
Genel Müdürü 
George Debono bir 
takım inceleme ve 
araştırmalar yapmak 
üzere Türkiye'ye

mizdeki projeleri 
burada görmemizi 
sağlayacak.
Bursa’nın gelişmesi 
açısından da önemli 
bir adım olduğunu 
düşünüyorum” 
diye konuştu.
Bilim ve teknoloji 
merkezi görsel, 
işitsel, deneysel 
düzeneklerle fizik, 
mekanik, statik, 
elektrik, enerji, 
magnetizm, ışık, 
renkler, biyoloji, 
tıp, anatomi, DNA, 
astronomi, su 
dinamiği, matem
atik, ısı, yön bulma, 
koku, tat, dokunma, 

geldi. Debono, 
Türkiye'nin tıpkı 
diğer ülkelerde 
olduğu gibi bil
işimde hızla gelişen 
bir ülke olduğunun 
altını çizerek, burada 

ses, bakış açısı ve 
kimya alanlarında 
çocuklarla gençleri 
eğitirken eğlendire
cek. Merkezin 
ziyaretçileri, bilimsel 
çalışmaları bizzat 
görerek ve uygula
yarak deneyebile
cek. Öğrenciler, 
200’e yakın bilimsel 
ünitenin yer alacağı 
ve I ürkiye’de bir ilk 
olacak bilim ve 
teknoloji merkezinin 
Bursa’ya kazandırıl
masından dolayı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür 
etti.

GEMLİK YELKEN KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Kulübümüzün 2011 yılı olağan genel 

kurul toplantısı 23 Aralık 2011 tarihinde 
Gemlik Yelken Kulübü Kayıkhane 
Tesisleri’nde saat 19.oo’da aşağıdaki 
gündem maddeleri görüşülmek üzere 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı 30 Aralık 2011 günü aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 

okunması
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun 

okunması
5- Kesin hesap raporunun okunması, 

görüşülmesi ve ibrası
6- Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi 
7- Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi 
8- 2012-2013-2014 tahmini bütçesinin 

okunması, görüşülmesi ve kabulü
9- Yönetim Kurulu asil ve yedek 

üyelerinin seçimi
10- Denetim kurulu asil ve yedek 

üyelerinin seçimi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış.

Kocaeli Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı ve 

Uludağ Üniversitesi
■ME Gemlik Sunğipek Yerleşkesi 

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu’ndan aldığım öğrenci 

kimliğimi ve kağıdımı kaybettim 
Hükümsüzdür. PAYE ATAKİŞİ

büyümeyi hede
flediklerini söyledi. 
Red Hat'ın özellikle 
Linux'ta açık kaynak 
kod dünyasında 
pazar lideri 
olduğunu hatırlatan 
Debono, "Dünyada 
kritik düzeyde 
hizmet veren 
sunucularda 
güvenlik, kararlılık, 
süreklilik, destek 
gibi konular ön 
plana çıktığında 
ilk akla gelen 
çözüm, on binlerce 
sunucuda çalışan 
Red Hat oluyor. 
Dünyada zaten tanı
nan bu şirketimizin 
Türkiye'de büyümesi 
için elimizden geleni 
yapacağız" dedi.

KnŞCDC 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 95J

MTM ABONE OLDUNUZ MU?
■amansa abone olun okuyun okutun

; Körfez» www.gem 1 i kkorfezgazetesi .com

http://www.gem
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Telefon borcu olan yandı İhracat rekora koştu
Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi, telefon bor
cuna ödenecek 
faiz konusunda 
abonelerin aleyhine 
ilginç bir karar 
verdi.
Karara göre tüketi
cilerin ödemedikleri 
borçlara ticari 
işlerde uygulanan 
temerrüt faizi uygu
lanacak.
Yargıtay kararını 
telefon şirketinin 
tacir olması 
nedeniyle abonelik 
sözleşmesinin de 
ticari iş olarak 
sayılması gerektiği 
gerekçesine 
dayandırdı. Karara 
göre telefon 
borçlarına yüzde 9 
olan yasal faiz yer
ine bu yıl için 
yüzde 15 oranında
ki ticari faiz uygu
lanacak/'^

FAİZİNE 
İTİRAZ ETTİ 
M.S isimli vatan
daş, ödemediği 
232.47 TL’lik tele
fon borcuna, ticari 
islerde uygulanan 
temürrüt faizi yani 
yüzde 15 oranı 
uygulanınca 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti’ne 
başvurdu. Hakem

temyiz edildi.Heyeti alacağın 
yasal faiz ile yani 
yüzde 9 ile tahsiline 
karar verdi. Buna 
karşılık Türk 
Telekomünikasyon’ 
un alacağa 3095 
sayılı Kanuni Faiz 
ye Temerrüt Faizine 
İlişkin Kanunun 2/II 
maddesinde belir
tilen ticari işlere 
özgü faiz 
istenebileceğini 
belirterek Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti kararının 
iptalini istedi. 
Bursa Tüketici 
Mahkemesi 
davalının tüketici 
olması nedeniyle 
ancak yasal faiz 
istenebileceği 
gerekçesiyle, 
talebin reddine 
ilişkin karar verdi. 
Ancak bu karar 
Yargıtay 
Başsavcılığınca 
kanun yararına

ÇÜNKÜ TELEKOM 
TACİRDİR
Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi’nin Resmi 
Gazete’de yayım
lanan kararında 
taraflardan yalnız 
biri için ticari iş 
mahiyetinde olan 
sözleşmelerin 
kanunda aksine 
hüküm olmadıkça 
diğeri için de ticari 
iş sayılacağı belir
tildi.
Buna göre 
davacının (Türk 
Telekom) tacir 
olması nedeniyle 
3095 sayılı Kanuni 
Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin 
Kanunun 2/II mad
desi geregı faiz 
uygulanabileceğine 
hükmetti. Kararda 
şöyle denildi: “2/II 
maddesince Merkez 
Bankası önceki 

yılın 31 Aralık günü 
kısa vadeli oranlar 
için uyguladığı faiz 
oranı (yasal faiz
den) fazla ise, 
arada sözleşme 
olmasa bile ticari 
işlerde temerrüt 
faizi bu oran 
üzerinden 
istenebilir.
Buna göre bir tarafı 
tacir olduğu 
gerekçesiyle birçok 
borçta Merkez 
Bankası’nın kısa 
vadeli avanslar için 
uyguladığı faiz 
oranı üzerinden faiz 
talep edilecek.

2007’DEN 
İTİBAREN 
UYGULANACAK 
Bu faiz oranı 2007 
yılından itibaren 
sırasıyla yüzde 29, 
25, 20, 16 ve 15 
oranında uygu
lanacak. Yasal faiz 
oranının yüzde 9 
olduğu düşünül 
düğünde faiz mik
tarı 2 kata yakın 
olacak. Kararın 
sabit telefon 
aboneliği sözleş 
meleri dışında ceo 
telefonları, televiz 
yon aboneliği gibi 
çok geniş bir alan
da uygulanan 
faizleri de etkileye
bilecek.

Ekonomi Bakanı 
Çağlayan, ihracatın 
bugün itibariyle 
133.97 milyar 
dolara çıkarak 
rekor kırdığını 
açıkladı.
İhracat yılın bitme
sine 23 gün kala 
rekor düzeye çıktı. 
Türkiye İnovasyon 
Konferansı'ndaki 
konuşan Ekonomi 
Bakanı Zafer 
Çağlayan, bugün 
itibariyle 
Türkiye'nin gerçek
leştirdiği ihracatın 
133.97 milyar 
dolara çıkarak 
rekor kırdığını 
söyledi.
IMF'nin büyüme 
uyarısını değer
lendiren Çağlayan, 
"Türkiye 2012 ile 
ilgili büyüme 
hedefini revize 
etmeyecektir. IMF,

KAŞCDC 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 3S 95

Türkiye'ye dair 
öngördüğü yüzde 
2.5'lik büyüme 
hedefini olumlu 
yönde revize ede
cektir" dedi. 
Sanayi üretimi ver
ilerinin üretimin 
ciddi şekilde 
devam ettiğini gös
terdiğini belirten 
Çağlayan şunları 
kaydetti: "Türkiye 
bu yıl yüzde 8 
civarında büyüye
cek. Gelecek yıl 
yüzde 4'lük bir 
büyüme 
öngörümüz var, 
programımızı bu 
öngörü çerçeve 
sinde yapıyoruz. 
Şu andaki şartlara 
göre büyüme için 
orta vadeli pro
gramda aşağı 
yönlü revizyon 
olmayacağı kanaa 
tindeyim."

Yeşil lıarllııa özel lıastane îmkanı
Yeşil kartlı sayısı 
14,5 milyona kadar 
çıktıktan sonra yapı 
lan sıkı denetim
lerin ardından 9,1 
milyona düştü.
Yılbaşından itiba 
-ren yeşil kart siste

mi ortadan kalka
rken yerine zorunlu 
Genel Sağlık Sigor 
tası sistemi devre 
ye girecek. Ayrıca 
halen devlet hasta 
nelerine gidebilen 
yeşil kartlılar,

SGK'lılar gibi iste
diği özel ve üniver
site hastanelerine 
de gidebilecek. 
Gelir testi sonunda 
eğer ailedeki kişi 
başına gelir, asgari 
ücretin üçte birin

den az ise sağlık 
primini devlet öde 
yecek. Yani yılbaşın 
dan itibaren yeşil 
kartlı gibi sağlık hiz 
meti alabilmek için 
gelir testine tabi 
olmak gerekecek.

NÖBETÇİ ECZANE
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OZAN ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

UEDAŞ ARIZA ı86
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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 947J
VAPUR-FERİBOT

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

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

İd Md MI A7
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM vzeı iq. ıvıu. oıo io ur
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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 oo

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahi) Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE
Santral 513 45 «^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

E
R

TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET . 913 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 ıs 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4136 

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)

mıiniminiii
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
ŞAFAKVAKTİ: 

itmişime 
ALLAHINSADIKKULUBARLA

TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE 
AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.0Ö-19.00-21.00
KİRACI

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDötfRTflBneı mu
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık 

flRflSICflK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile) 

flNfl YEMEK+KflRISIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE YMAİİI + 
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)

Piyanist ÇETİN.
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

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

00.30-01.40
01.40-02.oo

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

Balık - Tavuk ve Köfte Evi
GOLDSTAR RESTAURANT

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

Balık Çorbası - Kalamar Tava - Midye Dolma - 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri W JU?

’ Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0214 51471 72 GEMLİK J|g

Hamldlye Mah. Kumsal 5ok. No:5

ÖNCE 
SAĞLIK!



5-Sınav
* * Derg İsi Dershaneleri

5-6-7. ve 9.10.11. sınıflar
13-18

ARALI
Tarihleri
Arasında

ve 100 terce Öğrenciye
EĞİTİM BURSU

Sınav Dergisi Dershaneleri
329 30 30 
2255570 
5132440
24949 71 
2474731 
7121246 
6764540
373 20 73 
6120912
54411 55 
45311 33 
5723307 
7733888
3686510

: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
: Altıparmak Cad.2 0tel Soki.Uluca İş 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 Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
: Vıraca Mah Bursa Cad.No:59
: Haüt 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) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL

KARACABEY 
KESTEL 
M.KEMALPAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 

ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

Bursa

Meyue ııtiklti kamyon 
iki otomobile 

çarparak durabllfli
Bursa'da meyve yüklü kamyonet, 
karlı yolda frenin boşalması sonucu 
iki otomobil ve bir evin kapısına 
çarptıktan sonra devrildi. Syf3'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
10 Aralık 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Mustafa Arık;

Itmlll Mııiit tisi altında”
Gemlik Gübre Sanayi Fabrikası 

nın ilçemize 142 yanıcı, yakıcı, patla 
yıcı, parlayıcı ve zehirli ürün tankı kur
mak için ÇED Raporu almasına bir 
tepki de Jeoloji Mühendisleri Odası 
Güney Marmara Şubesi Başkanı 
Mustafa Arık’tan geldi. Gemlik Gübre 
Sanayi Tesisleri bölgesinde inceleme 
lerde bulunan Jeoloji Mühendisleri 
Odası yetkilileri, tehlikeli tankların 
yapımına onay vermediklerini söyledi.

Haberi sayfa 5’de

Yılmaz, Cem Ciilefe 
hakaret davası açtı
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 
“Suç duyurusu" adlı kimin yazdığı bilin
meyen mektubu çoğaltarak dağıttırdığını 
ve paylaşım sitesinde buna yorumlar 
eklediğini iddia ettiği CHP eski ilçe 
Başkanı Cem Güler hakkında hakaret ve 
iftira davası açtı. Tazminat davası da 
açan Yılmaz, “Kazandığım para ile halka 
döner ve ayran dağıtacağım.” dedi. Cem 
Güler ise açıklamasında, “Suç duyurusu
nun içeriğinden ziyade kimin yazdığına 
dikkat çekmek istemesi aslında suçluluk 
telaşının bir ifadesidir.” dedi. Syf 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çare sîzsiniz.
Okullardaki tüm spor faaliyetleri bir 

değişiklik ile Spordan Sorumlu 
Bakanlığı’na bağlandı.

Okul Sporları ve İzcilik faaliyetleri daha 
önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndaydı.

Yeni düzenlemeden sonra, bu işi İlçe 
Spor Müdürlüğü yürütecek.

Dün, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 
Kaymakamımız Bilal Çelik’in de katılımı ile 
İlçe Spor Koordinasyon Kurulu toplantısı 
yapıldı.

Kurul toplantısına Kaymakamın yanında 
Belediye Temsilcisi, Milli Eğitim Şube 
Müdürü, İlçe Spor Müdürü, okul müdürleri 
ve beden eğitim öğretmenler katıldı. 4'de

Marmara Bölgesi’nde üretilen 
sofralık zeytinlerin, yaşanan 
hava koşulları nedeniyle 
dalında kararmadan buruş- 
masının üreticiye yüklediği 
zararın giderilmesi için 
Ankara seferber oldu.
Marmarabirlik Başkanı Hid a m et

Asa ve yönetim kurulu üyeleri, 
TBMM Tarım Orman ve 
Köy işleri Komisyonu’na, zey
tinin ve üreticinin durumunu 
anlatarak, mağduriyetin gideril 
mesi için siyasi, mali, bürokra 
tik her türlü kapıyı çalacak
larını söylediler. Syf 2’de

Emekliye 
intibak 
müjdesi
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
müjdeyi verdi. 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
"İntibak Yasası 
çalışmaları ta 
mam. Bakanlar 
Kurulu'na gidi 
yor. Emeklilerin 
İntibak Yasası'm 
görüştük, tamam
ladık. Bakanlar 
Kurulu'na bu haf 
ta itibariyle götü 
receğiz" dedi.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tellili iireiitisi için seferberlik
Bakmak ve görmek...

Birbirine çok yakın görünen ancak çok 
önemli farklılıklar içeren iki kavram. 
Ortaokulda bakmak ve görmekle ilgili ilk dersi
mi rahmetli Halil Uğur Öğretmenimden 
almıştım. Öğretmenimin, belki de bakmakla 
görmek arasındaki farkı öğretmesi bizi gazete
cilik mesleğine yöneltti.

Onun için benim dönemimden arka daşlarım- 
la görüştüğümüzde değerli eğitimci Halil 
Uğur’u hep saygıyla anarız.

Işıklar içinde yatsın.
Onun için bakmak tek başına yetmi yor.
Önemli olan görmek...
Eski zamanların birinde bir adam yaşamın 

anlamının ne olduğunu kendi kendine sormaya 
başlamış.

Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş 
ve başkalarına sormaya karar vermiş...

Ama aldığı cevaplar da ona yetmemiş. “Fakat 
mutlaka bir cevabı olmalı” diyormuş.

Ve herkese bunu sormaya karar vermiş... 
Köy, kasaba, ülke dolaşmış yanıt aramış...

Bu arada zaman da durmu yor tabi ki.
Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuş

tuğu insanlar ona;
"Şu karşıki dağları görüyor musun, orada 

yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git belki o 
sana aradığın cevabı verebilir?" demişler.

Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin 
yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri gir
miş ve bilgeye “yaşamın anlamının ne 
olduğunu,r sormuş...

Bilge; “sana bunun cevabını söylerim ama 
önce bir sınavdan geçmen gerekiyor “demiş...

Adam kabul etmiş... Bilge bir çay kaşığı ver
miş adamın eline ve içine de silme bir şekilde 
zeytinyağı doldurmuş. “Şimdi çık ve bahçede 
bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız dikkat et 
kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin, eğer bir damla 
eksilirse kaybedersin..”

Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp 
gelmiş.

Bilge bakmış “evet” demiş “kaşıkta yağ 
eksilmemiş, peki bahçe nasıldı(?)” Adam 
şaşkın...
“Ama” demiş”ben kaşıktan başka bir yere 

bakmadım ki...”
“Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık 

yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel” 
demiş bilge...

Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzel
liklerden büyülenmiş. Çünkü bahçe 
muhteşemmiş... Gen geldiğinde bilge, adama 
“bahçe nasıldı ?”diye sormuş...

Adam gördüğü güzellikler karşısında 
büyülendiğini anlatmış...

Bilge gülümsemiş, “ama kaşıkta hiç yağ 
kalmamış” demiş ve eklemiş:
“Yaşam senin bakışınla anlam kazanır ya 

sadece bir noktayı görürsün yaşamın akıp 
gider sen farkına varmazsın... Ya da görebile
ceğin tüm güzelliklerin tam ortasında yaşarsın 
akıp giden zamanın anlam kazanır. Yaşamının 
anlamı senin bakışlarında gizli"

Yani nasıl bakarsak, nasıl görürsek ya da 
nasıl görmek istersek yaşam öyle biçımleni 
yor. Bakmak değil ama belki görmek iste
diğimizde.

Sevgiyi, sevdayı, dostluğu* anlayışı ve daha 
çoğunu sayamadığımız belki de fark 
etmediğimiz güzellikleri gördüğümüzde anlamı 
oluyor yaşamın.

Oysa görmek istememek ya da yaşama at 
gözlükleriyle bakarak kaşıktaki zeytinyağını 
dökmemekse amaç bakmak gerekli bir şey. 
Ama sadece bir şey...

Ne var ki yaşamdan istediklerimiz “çok şey”. 
Gülen gözlerle başlanan bir günle birlikte, pay
laşmaya, sevgiye, dostluğa dair ne varsa yaşa
mak.

Kaşıktaki zeytinyağını dökmek pahasına 
güzelliklerin farkına vararak doyasıya yaşa
mak...

Yaşam aslında bakmakla görmenin ayırtına 
varabilmek...

Ülke insanlarının içinde yaşadığı koşulları 
* görmezden gelip karşılıklı itişip kakışan ve 

bakışan siyaset erbabı ne dersiniz?

Marmara 
Bölgesi’nde üretilen 
sofralık zeytinlerin, 
yaşanan hava 
koşullarından ötürü 
dalında kararmadan 
buruşmasının 
üreticiye yüklediği 
zararın giderilmesi 
için Ankara seferber 
oldu.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
TBMM Tarım Orman 
ve Köyişleri 
Komisyonu’na, zey
tinin ve üreticinin 
durumunu anlattı. 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı 
nezdinde çalış
malara başlanırken, 
Bursa milletvekilleri 
Önder Matlı, 
Bedrettin Yıldırım, 
İsmail Aydın ve 
İlhan Demiröz, mağ
duriyetin giderilmesi 
için siyasi,, mali, 
bürokratik her türlü 
kapıyı zorluyor. 
2011-12 zeytin ahm 
kampanyasını 17 
Kasım 2011 tari
hinde açan Marma 
rabirlik, kararmadan 
buruştuğu için 
hasadı yapılamayan 
zeytine bel bağlayan 
üretici ortaklarına 
derman bulmak için 
TBMM’nin yolunu 
tuttu. Tarım Orman 
ve Köyişleri Komis 
yonu’nun daveti 
üzerine TBMM’ye 
giden Hidamet Asa 
başkanlığındaki 
Marmarabirlik yöne
timi, Komisyon 
Başkanı İbrahim 
Yiğit’e geniş kap
samlı bir rapor 
sundu. Görüşmeye, 
komisyon üyesi 
Bursa Milletvekilleri 
Önder Matlı, 
Bedrettin Yıldırım ve 
Ilhan Demiröz ile 
İsmail Aydın katıldı. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın sunumunun 
ardından görüş 
alışverişinde 
bulunuldu.

ÖNCE BORÇLAR 
ERTELENECEK 
Komisyon 
üyelerinden Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Önder Matlı, şunları 
söyledi: 
“Öncelikli konu 
hasatla ilgili sıkıntı

ve kalite kaybının 
telafisi oldu. 
Kredi ödemelerinin 
bir yıl ötelenmesi 
gündeme geldi. 
Komisyon başkanı 
mız Ziraat Bankası 
ile görüşme yaptı. 
Bakanlık nezdinde 
de girişimlerimizi 
başlatmış olduk. 
Destekleme olarak, 
zararın telafisi 
konusunda neler 
yapılabileceğini 
görmek için 
Hidamet Asa ■ 
Bey’den kayıpları 
net biçimde ortaya 
koyacak bir çalışma 
yapıp getirmesini 
istedik. Prim desteği 
konusunda ise 
zeytinyağı, sofralık 
zeytin üretimi ve 
ihracat, genel 
çerçevede değer
lendirilmesi gerekir. 
Zaten bu konuda 
Zeytin Konseyi’nin 
çalışmaları vardı. 
Tarım Komisyonu 
olarak biz de değer
lendireceğiz.”

KREDİ BORÇLARI 
ERTELENİR
Tarım Komisyonu 
Üyesi, Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Bedrettin Yıldırım 
da, değerlendir
menin ardından 
Tarım Bakanlığı 
Müsteşarı ile 
görüştüğünü, 
üreticinin kredi 
borçlarının ertelen
mesinin olumlu 
sonuçlanacağını 
Söyledi.
Yıldırım, sofralık 
zeytine prim 
desteği konusunun 
ise Bakanlık 
tarafından değer

lendirileceğini ifade 
etti.

KİLOGRAMA 
1 LİRA DESTEK 
Komisyon üyesi 
CHP Bursa Milletve 
kili Ilhan Demiröz 
de, zeytinyağında 
olduğu gibi sofralık 
zeytine de destek
leme primi verilmesi 
gerektiğine dikkat 
çekerek şunları 
söyledi:
“Prim desteğinin, ilk 
ele, yani zeytine 
yapılması gerektiği
ni bir basın toplan
tısında daha önce 
açıklamış, sofralık 
zeytinin kilogram 
maliyetinin 2.58 lira 
olduğunu söylemiş
tim. Ayrıca, Güney 
Marmara Bölgesi, 
havza bazında ele 
alınarak afet bölgesi 
ilan edilmesini 
istemiştim.
Komisyonda yap
tığımız görüşmeler
den sonra Tarım 
Bakanı ve diğer 
ilgililerle görüşe
ceğiz. Ayrıca, zeytin 
üreticilerinin Halk ve 
Ziraat Bankalarına 
olan borçlarının 
ertelenmesi için 
görüşmeler yapıla
cak. Sofralık 
zeytinde kilogram 
başına 1 lira prim 
desteği verilmesi 
gerekir. Aksi halde 
çiftçimiz perişan 
olacaktır. Amacımız 
Bursa zeytincisinin 
sorununu çözmektir. 
Bu, siyaset üstü bir 
meseledir. Netice 
alamadığımız 
takdirde, çiftçi 
eylemleriyle gereği
ni yerine getire
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ceğiz. Ana muhale
fet olarak biz de 
bu konuda çaba 
harcıyoruz, bizim 
emeklerimiz de 
görülsün, hakkımız 
teslim edilsin.”

MENŞEİ 
UYGULAMASI 
ŞART 
Tarım 
Komisyonu’ndaki 
görüşmeye katılan 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın da, 
“Önceliğimiz, 
mevsimsel olarak 
sofralık zeytinde 
oluşan değer 
kaybından dolayı 
üreticilerimizin 
beklentilerini 
karşılamak. İki 
alternatif var.
Birincisi, üreticilerin 
bankalara ve 
tarım kredi koope 
rati fieri ne olan 
borçlarının ötelen
mesi... Zararın 
telafisi için de 
Tarım Bakanlığı ile 
görüşmelerimiz 
sürüyor. Güney 
Marmara’da geçen 
yıl yaşanan çiçek 
yanığından ötürü 
devam eden sıkın
tılar vardı zaten. İki 
yıl üst üste sorun 
yaşanması 
üreticimizi zor 
durumda bıraktı. 
Nihai olarak 
Marmara Bölgesi'nin 
zeytini, diğer 
bölgelerden daha 
değerlidir. Değerine 
değer katabilmek 
için de menşei 
uygulamasına 
bir an önce geçilme
si gerekmektedir” 
diye konuştu.
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Bursa'da meyve 
yüklü kamyonet, 
karlı yolda frenin 
boşalması sonucu 
iki otomobil ve bir 
evin kapısına çarp
tıktan sonra devrildi. 
Araç içinde sıkışan 
sürücüyü, itfaiye 
ekipleri kamyonetin 
on camını tamamen 
parçalayarak bulun
duğu yerden çıkarttı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ali Demirci 
(59) idaresindeki 16 
K 6435 plakalı 
meyve yüklü kamyo
net, merkez Yıldırım 
ilçesi Teferrüç 
Mahallesi'nde frenin 
aniden boşalması 
sonucu park halin
deki 16CDY 50 ve 
16 GJ 834 plakalı

Kıskançlık kavgasında kan aktı
Bursa'da, iki grup 
arasında kıskançlık 
sebebiyle çıkan 
kavgada bir kişi 
silahla, bir kişi de 
darp edilerek 
yaralandı.

Takla atan otomobilden fırlayıp öldü
Bursa'da, takla atan 
otomobilin sürücüsü 
camdan fırlayarak 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Burşa-İzmir 
kara yolu İrfaniye 
ayrımında yakınında

9 yasındaki çocuğu köprüden atan sanığa 20 yıl hapis
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde 9 yaşında
ki B.E.'yi köprüden 
aşağıya atarak ağır 
yaralanmasına ne 
den olduğu iddia 
edilen 21 yaşındaki 
Fırat Akbaş, 20 yıl 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Yenice 
Beldesi'nde 13 
Kasım 2010 günü 
meydana gelen olay
da 9 yaşındaki B.E., 
Karadere Köprü 
sü'nün altında ağır 
yaralı halde bulun
du. Küçük çocuk 
kaldırıldığı has
tanede yoğun 
bakım ünitesine 
alınırken, B.E.'yi

otomobillere çarptı. 
Sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybettiği kamyo
net, bayırdan 
aşağıya doğru hızlı 
bir şekilde gitti. 
Yaklaşık 50 metre 
sonra bir evin 
kapısına çarpan 
kamyonet, ardından 
devrildi. Kazayı 
duyan mahalle 
sakinleri, itfaiye, 
ambulans ve polis 
ekiplerine haber

Olay, Nilüfer ilçesi 
Dumlupınar 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi 
aya göre, iki grup 
arasında kıskançlık 

meydana geldi. 
Altan Güzel (36) 
idaresindeki 20 FA 
862 plakalı özel oto
mobil, sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay

köprüden atarak 
ölüme terk ettiği 
öne sürülen ve akli 
dengesinin yerinde 
olmadığı iddia edilen 
21 yaşındaki Fırat 
Akbaş tutuklandı. 
Bursa 2'nci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Kasten öldürmeye 
teşebbüs' suçundan 
35 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
yargılanan Fırat 
Akbaş, son kez 
hakim karşısına 
çıktı. B.E.'yi Yenice 
Beldesi'ndeki 
Karadere 
Köprüsü'nden 
atarak ağır yarala- 

verdi. Araçta bulu
nan Mehmet Kuş ve 
Salim Kiremitçioğlu 
kazadan yara 
almadan kurtu
lurken, sürücü Ali 
Demirci araç içinde 
sıkıştı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, yaralı şahsı 
sıkıştığı yerden 
çıkartmak için 
kamyonetin ön 
camını balyozla 
parçaladı. Uzun 
uğraşlar sonucu 

sebebiyle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
silahına sarılan M.Y.
(35), M.A.'yı (39) 
dizinden vurdu. Ö.A.
ise, B.Y'yi (21) darp 

betmesiyle 
kontrolden çıkarak 
takla attı. Araçtan 
fırlayan sürücü 
Altan Güzel olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.

makla suçlanan 
sanık son sözünde 
"Ben Adana 
Kürdüyüm. Siz bana 
ne yapabilirsiniz 
ki?" diyerek, 
B.E.'nin babası 
Fuat Ekinci'ye 
küfürler savurdu. 
Sanık daha önceki 
ifadelerinde ise, 
"Ben akıl has
tanesinde de yattım. 
Ha orası olmuş ha 
hapishane olmuş, 
benim için fark 
etmez. Jandarma 
beni kandırdı.
Ben, çocuğun kim 
tarafından 
dövüldüğünü 
biliyorum ama 

cam tamamen 
sökülerek, yaralı 
sürücü araçtan 
çıkartıldı. Sağlık 
ekipleri tarafından 
ambulansa alınan 
sürücünün durumu
nun iyi olduğu 
bildirildi.

Mehmet Kuş, aracın 
vites değiştirdikten 
sonra fren sistemi
nin çalışmadığını 
söyledi. Durmak için 
iki otomobile çarp
tıklarını belirten 
Kuş, "Yokuş aşağı 
gidiyorduk. Daha 
büyük bir tehlike 
olabilirdi. Bir eve 
çarptık ve araç 
devrildi” dedi.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

etti. Yaralıların hay
ati tehlikelerinin 
bulunmadığı Öğre
nilirken, Ö.A. olay 
yerinden firar etti. 
Polis, olayla alakalı 
tahkikat başlattı

Kazayla ilgili soruş 
turma başlatan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
eşi Sevinç Güzel'in 
(34) ifadesine 
başvurdu.

size söylemem" 
diyerek kendini 
savunmuştu. 
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
sanığı 'Kasten 
adam öldürmeye 
teşebbüs' suçundan 
önce ağırlaştırılmış 
ömürboyu hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından suçun 
teşebbüs aşamasın
da kalması 
nedeniyle cezayı 
20 yıl hapse indirdi. 
Duruşma çıkışında 
ise sanık ile mağdur 
yakınları arasında 
yaşanan gerginliği 
polis yatıştırdı

Başımızdaki bela! ...
Sayın okurlarım; Biliyorsunuz Gemlik’te 

Kurulu bulunan Yıldırım Holdinge ait 
halkın söylediği “ Azot” (Gemlik Gübre 
Sanayi Anonim Şirketi) var.

Özelleştirme adi altında ucuza satılan bir 
yer..

Bu şirket ucuzca burayı kapatması yet
mezmiş gibi, şimdi de kapasite artırımına 
gideceğini söyleyerek, amonyak tesisler
ine ilaveten yeni depolama alanlarında 218 
bin 350 metreküplük kimyasal ve akaryakıt 
depolama ticaretine başlama hamlesini, el 
altından sessizce yürütüyor.

Bunun duyulması Gemlikli çevrecileri 
isyan ettirdi.

Bu şirkette Gemlik zararına olacak işlere 
girmeye çalışmakla, halk nazarında sevim
siz, zararlı bir kuruluş olarak görülmekte
dir.

Her zaman bir “Çevre felaketini yarata
bilecek bu durum, akademisyenleri, sivil 
toplum örgütlerini, siyasi partileri ve 
çevrecileri duyarlı olmaya çağırıyor. Hep 
beraber...

5 yıl önce aynı sanayi kuruluşu termik 
santral kurmak istemişti.

Gemlik halkının ve sivil toplum örgüt
lerinin duyarlılığı sonucu bu girişim 
başarısız olmuştu. Şu anda yapılması 
planlanan ve ÇED (Çevre Etki 
Değerlendirme Raporu) raporunu elde 
eden bu sanayi kuruluşu, sadece Gemlik’i, 
Gemlik Körfezini ve Bursa’yı değil, tüm 
Marmara denizini, çevre il ve ilçeleri de 
tehdit etmektedir.

Gemlik’in iki fay üzerinde olduğu unutul
mamalıdır.

Hukuki mücadeleyi başlatılmalıdır..
Gemlik halkı tepkisini bütün sertliğiyle 

göstermelidir.
Gemlik bu sanayi tesisi ile daha da 

tehlike leri duruma sokulmamalıdır.
Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum.
Biran önce bu büyük felaketin önüne 

geçmeliyiz..
Öğrendiğimize göre depolanması plan

lanan ürünler, arasında aşırı yanıcı, tahriş 
edici, yanıcı, tutuşabilen, zehirli, parlayıcı 
maddeler olan etil alkol, metil alkol, 
dietilen glikol, monopropilen glikol, tetrak- 
loro etilen, aseton; stiren, kosfik soda gibi 
tehdit eden maddeler bulunmakta.

Gemlik Belediyesi ve Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü birlikte olumsuz rapor, 
vermişlerdir.

Belediye ve Sayın Başkan Refik Yılmaz 
bunu asla kabul etmemelidir.

ÇED raporunun iptali için ne gerekiyorsa 
yapılmalıdır..

Gemlik’i büyük tehlikelerle, bu tür sanayi 
kuruluşlarıyla değil, denize açılan güzel 
coğrafyasıyla turizme yönelik anılmalıdır.

Sayın okurlar tekrarlıyorum:
Bu Gemlik için bir bela ve tehlike olan 

bu girişim birlikte hareket ederek çözüm
lenebilir. Bu sadece Gemlik’in Bursa’nın 
değil, tüm Marmara’nın, denizlerimizin ve 
bölgemizin sorunudur.

Hangi bakanlık verdiyse, vicdanları sızla- 
malı ÇED raporu denen bu bela belgeyi 
iptal etmelidir.

GemlikKErfez
'Hiui'laıu aomORBiTâsi tıtcnıi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çare sîzsiniz...
Geçtiğimiz yıllarda da yapılan bu tür 

toplantılar, bu yıl da Kapalı Spor Salo 
nu’nda yapıldı.

Konuşmacı olarak söz alan İlçe Kay 
makamımız Bilal Çelik, okul müdürleri 
ile beden eğitimi öğretmenlerine sesle 
nirken sporla ilgili önemli konulara 
değindi.

Bunlardan bazılarını notlarıma 
bakarak sıralamak istiyorum.

-Okullarda beden eğitimi dersleri var 
ama, bazı zamanlarda dersler, beden 
eğitimi derslerinin önüne geçiyor ve bu 
ders yerine başka dersler yapılıyor.

- İlköğretim ve lise çağı öğrencilerinin 
kanının en hızlı attığı çağdır. Bu onları 
oturtarak hayata mahkum edemezsiniz.

- Kalp ve damar hastalıklarının yüzde 
50’si hareketsizlikten, spor yapmamak
tan kaynaklanıyor.

-Sağlıklı yaşamak için mutlaka spor 
yapmak gereklidir.

-Spor yapmak okul çağlarında başlar.
-Her öğrenci bir değişik spor aktivite- 

si içinde olmalıdır.
-Beden eğitim öğretmenleri mutlaka 

öğrencilerine bunu sağlamalıdır.
-Her okulun imkanları farklıdır. Her 

okul farklı branşlarda başarılı olmasını 
istiyorum.

-Çoğu zaman imkansızlıklardan 
yakınılır. Ama azmederseniz çok zoru 
başarabilirsiniz.

-Sporda çare sizsiniz.
Çare sizsiniz.
★★★ ★** ★★★ ★★★ *** ★** ★★★ ★**

Kaymakam Çelik, bu güzel sözlerin 
altını çizerken, öğretmenler ise tesis 
sorunları olduğunu söyledi.

Gemlik’teki birçok okulda kapalı spor 
salonu olmaması öğrencilerin soğukta 
bahçede veya dersliklerde beden eğiti
mi dersi yapmasına neden oluyor.

Çukurbahçe’de Belediye’ye ait olan 
Hah Saha’nın kullanım hakkının Şükrü 
Şenol veya Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu’na verilsin.

Ama, buraya musallat olan tinerci ve 
balicilerden kurtarılsın.

Tinerci ve baliciler okullar içinde birer 
tehlike aracıdır.

Bir tesis okullara tahsis edilsin ama 
çevresi de koruma altına alınsın ve 
madde bağımlılardan temizlensin.

Yeni yapılan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İmam Hatip Okulu Kapalı 
Spor Salonu’nda görevli bulunmaması 
hizmeti engeliyor.

Buraya bir görevli verilmeli.
Ben toplantının sonunu beklemedim.
Mutlaka daha farklı sorunlarda 

toplantıda dile gelmiştir. Kaymakamımız 
Bilal Çelik’in görüşlerine aynen katılıyo
rum.

İlkokuldan, lise sonuna kadar olan 
dönem, insanın kanının kaynadığı, 
damarlarında akışın en hızlı olduğu 
andır.

Onun için DELİKANLI deniyor bu 
insanlara.

Onları iyi yönlendirirsek sporda 
başarılı olmamalarıjptimkün değil.

Bunun birçok ör^pğini.Gemlik’te 
gördük.

Vılmaz, Cem Güler e hakaret öavası acu
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, '‘Suç duyurusu” adlı kimin yazdığı 
bilinmeyen mektubu çoğaltarak dağıttırdığını ve paylaşım sitesinde buna 
yorumlar eklediğini iddia ettiği CHP eski ilçe Başkanı Cem Güler hakkın
da hakaret ve iftira davası açtı. Tazminat davası, da açan Yılmaz, 
"Kazandığım para ile halka döner ve ayran dağıtacağım. ” dedi. Cem Güler 
ise açıklamasında, "Suç duyurusunun içeriğinden ziyade kimin yazdığına 
dikkat çekmek istemesi aslında suçluluk telaşının bir ifadesidir.” dedi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Suç duyu
rusu” isimli mek
tubu dağıttırdığı ve 
sosyal paylaşım 
sitesinde yorum 
eklediği iddiasıyla 
eski CHP İlçe 
Başkanı ve mil
letvekili aday adayı 
Cem Güler hakkında 
Cuhuriyet Savcılı 
ğı’na suç duyu
rusunda bulundu. 
Dün, avukatı Merih 
Gürer ile birlikte 
Gemlik Adliyesi’ne 
giden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, imzasız ve 
isimsiz suç duyu
rusu mektubunun 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın
dan soruşturma açıl
masına, karşı davay
la cevap verdi.
Yılmaz, dava dilekçe 
sinde bir paylaşım 
sitesindeki kişisel 
adresinde söz 
konusu “Suç 
Duyurusu”nu kendi 
yorumuyla destek 
leyen Cem Güler’in 
yanı sıra, imzasız ve 
isimsiz mektupları 
esnafa, sivil toplum 
örgütlerine ve 
Gemliklilere dağıtan 
kişilere yönelik 
‘hakaret ve iftira’ 
davası açarak, bu 
kişiler hakında Türk 
Ceza Yasası’nın 125 
ve 127. maddelerine 
göre yargılanmala 
rım istedi.
Yılmaz, Cem Güler’e 
ait sosyal paylaşım 
sitesindeki yazış
malarını ve yorumla 
rı da suç duyurusu 
na ekledi.
Yılmaz yaptığı yazılı 
açıklamada ise: 
“Bizim veremeye
ceğimiz hesabımız 
yoktur. Alnımız açık, 
başımız diktir.’’ dedi. 
Türk Ceza Yasası’ 
nın 125. maddesi 
hatırlatarak, “Bir 
kimseye, onur, şe 
ref ve saygınlığını 
rencide edebilecek 
nitelikli somut bir fiil 
veya olgu isnat eden 
ya da yakıştırmalar
da bulunmak veya 
sövmek suretiyle bir 
kimsenin onur, şeref 
ve saygınlığına 
isaldıran kişi 3 aydan

2 yıla kadar ceza
landırılır.” dedi.
Suçun kamu görev 
lisine işlenmesi 
halinde, basın yo 
luyla işlenmesi art- 
tırım şartı kabul 
ettiğini, TCK’nın 267. 
maddesine göre de 
“Bir kimseye hukuka 
aykırı bir fiil isnat 
eden kişi, bir yıldan 
dört yıla kadar hapis 
cezası ile ceza
landırılır denilmekte
dir. Bu nedenle 
hakkımızdaki karala
ma kampanyalanna, 
iftira ve hakaretlere 
yönelik kamu davası 
açıyoruz" dedi.
Kamu davasının 
sonrasında maddi 
ve manevi tazminat 
davası da açacağını 
ifade eden Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
"Kimse, bizlerin 
onur ve şerefiyle 
oynayamaz. Adalete 
güveniyorum.” şek
linde konuştu.
Yılmaz, davadan 
gelecek maddi 
tazminatı, halka 
döner ayraîîNdâğı- 
tarak kutlayacak
larını bildirdi.

CEM GÜLER’İN 
AÇIKLAMASI 
Refik Yılmaz’ın 
hakkında şikayetçi 
olması üzerine 
gazetemize yazılı bir 
açıklama gönderen 
Cem Güler ise şun
ları söyledi: “Suç 
duyurusunda hak-:^ğ* 
larında yolsuzluk, 
usulsüzlük ve resmi 
belgede sahtecilik 
yaptıklari iddia 
edilen Refik Yılmaz 
da benim hakkımda 
kendisine hakaret Ve 
iftira ettiğim iddia 
sıyla suç duyu
rusunda bulunarak, 
kendi üzerine atılan 
yolsuzluk, usulsüz 
lük ve resmi belgede 
sahtecilik iddialarını 
gözlerden kaçırmak 
istemiştir. Bir iddia 
nın iftira mı, yoksa 
gerçek mi olduğu 
soruşturma ve 
mahkeme aşamasın
dan sonra anlaşılır. 
AKP’nin Türkiye’yi 
getirdiği nokta o 
boyuttadır ki; AKP 
aleyhine suç duyu

rusunda bulunanlar, 
hedef olmamak için 
artık korkudan isim
lerini bile yazamaz 
olmuşlardır. Demek 
ki, bir aşama sonra 
AKP’li siyasiler 
hakkında suç duyu
rusunda bulunmak 
da başlı başına bir 
suç oluşturacaktır..! 
Suç duyurusunu 
“Ben yazmadım.” 
diyen Güler, “Benim 
bu suç duyurusun
dan partiye gönderil 
diginde haberim 
oldu. Hatta başta 
ciddiye almadım. 
Çünkü oradaki akra
balık ilişkilerini ve 
teknik konuları 
bilmiyordum. Ama, 
sonra biraz araştırıp, 
kimlerin kimlerle 
akrabalık ilişkileriyle 
bağlantılı olduklannı 
öğrenince, bu suç 
duyurusundaki 
iddiaların çok 
ciddi olduğunu 
kavradım. ” dedi.
Mektubu çoğaltarak 
dağıttığı kabul eden 
Güler açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Çünkü nasıl bizimle 
ilgili iddiaları yandaş 
medyalarında ve 
hukuksuzca, hile ve 
entrikayla gasp 
ettikleri Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
koltuğunda 
belediyenin resmi 
sitesinde kamuyla 
paylaştılarsa ben de 
kendi haklarındaki 
bu ciddi iddiaların 
Gemlik halkının 
bilmesi gerektiğini 
düşündüm. Ben, 17 
yıldır CHP’de siyaset 
yapmış belki bundan 
sonra da aktif olarak 
yapacak biriyim. 
Rakibimiz olan AKP 
ile ilgili bu ciddi 
iddiaları kamuyla 
paylaşmamdan daha 
doğal bir sey ola
maz. Refik Yılmaz iyi 
bilmelidir ki; ben 
daha önce 2008 
yılında Yıldırım 
Holding'in termik 
santral kurma 
girişimlerine en ön 
safta karşı çıkmış, 
Mehmet Turgut'un 
Azot'a yaptığı imar 
uygulaması hakkın
da yazılı, Mehmet 
Çelik aleyhinde de 
basın aracılığıyla

sözlü olarak suç 
duyurusunda bulun
muş, bakan ve mil
letvekili düzeyinde 
pek çok AKP'li 
siyasetçiyle 
inandığım doğrular 
ve kamu yararı 
gördüğüm konular
da gereğinde sert 
tartışmalar yapmış 
biriyim. Bundan 
sonra da kimseden 
korkmadan gerek
tiğinde suç duyu
rusunda bulunurum, 
gerektiğinde siyasi 
tartışma yaparım. 
Birisi yada binleri 
hakkında suç 
işlediklerine yönelik 
elimde somut bilgi 
ve belgeler 
olduğunda suç 
duyurUŞunda bulun
maktan çekinmedim, 
çekinmem. Ben 
yazsaydım onu daha 
düzgün bir Türkçe 
ile yazar elimdeki 
somut belgelerle 
iddiamı destekler, 
altına da imzamı 
çekinmeden 
atardım. Anlaşılan o 
ki başkan vekilliği 
koltuğunu hukuk
suzca işgal ettiği 
defalarca mahkeme 
kararıyla somut
laşmış olmasına rağ
men koltuk işgaline 
devam eden AKP’li 
Refik Yılmaz, suçlu
luk telaşı içinde 
tarafıma acaba nasıl 
suç isnat edebilirim 
arayışıyla benim 
sosyal paylaşım 
sitelerine yazdığım 
bazı yazılardan 
medet umar hale 
gelmiştir. Suç duyu
rusunun içeriğinden 
ziyade kimin 
yazdığına dikkat 
çekmek istemesi 
aslında suçluluk 
telaşının bir ifade
sidir. Zaten Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı da bu 
iddiaları ciddiye 
alarak soruşturma 
başlatmıştır. Benim, 
gerçeklerin ortaya 
çıkmasından ve 
kamu görevi 
yaparak, kamu 
çıkarına aykın 
hareket edildiyse 
suçluların ceza
landırılmasından 
başka bir niyetim 
yoktur.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Mustafa Arık;

“Gemlik büyük risk altında”
....................BMW

Gemlik Gübre 
Sanayi Fabrikası’nın 
ilçeye 142 yanıcı, 
yakıcı, patlayıcı, 
parlayıcı ve zehirli 
ürün tankı kurmak 
için ÇED Raporu 
(Çevre Etki 
Değerlendirme) 
almasına savaş 
açan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a destek ver
mek için ilçeye 
gelen Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şubesi Başkanı 
Mustafa Arık, 
Başkan yardımcısı 
Burhan Uçaklı ve 
yönetim kurulu 
üyesi Nedim Özhan, 
“Gemlik fay hatları 
nedeniyle büyük 
risk altındadır. Olası 
bir depremde kurul
ması planlanan 
veya mevcut olan 
amonyak tanklarının 
hasar vermesini 
düşünmek bile 
istemeyiz.
Planlanan kimyasal 
ve akaryakıt işlet
meciliğine olumsuz 
rapor veren

Gemlik Belediyesini 
ve Maden Tetkik 
Arama Kurumunu 
tebrik ediyoruz. 
Umarız bu hatalı 
rapordan ve girişim
den kısa sürede 
vazgeçilir” dediler. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden 
Mustafa Arık ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, konuyu 
Bursa ve Türkiye 
gündemine taşıyan 
ve kararlı biçimde 
mücadelesini 
sürdüren Refik

Yılmaz’ın yanında 
olduklarını söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
İmar İşletf 
Müdürlüğü’nde 
görevli Jeoloji 
Mühendisi Sebiha 
Yıldızalp ile birlikte 
Gemlik Gübre 
Sanayi Tesisleri böl
gesinde inceleme 
terde bulunan 
Jeoloji Mühendisleri 
odası yetkilileri, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Sebiha 
Yıldızalp’ten ilçenin 
depremsel riskleri 
ve zemin özellikleri 
konusunda da bilgi 

aldılar. Fabrika böl
gesinde büyütülen 
liman çevresi ve 
mevcut amonyak 
tanklarına yakın 
bölgelerde de 
incelemelerde bulu
nan oda yetkilileri, 
yıllık atımı 9 mili 
metre olan ve 500 
yıldır suskun kalan 
Geyve-İznik-Gemlik 
hattının büyük bir 
tehlike oluşturduğu
na dikkat çektiler. 
1999 Marmara 
Depremi sonrasında 
beklenen Gemlik 
depremi için en 
fazla 30 yıl içinde 

gerçekleşir tezinin 
öngörüldüğünü 
vurgulayan oda 
başkanı Mustafa 
Arık, “12 yılı geçti 
bile. Bu fay hatları 
ilçe için en büyük 
tehlikedir. İlle 
fabrikanın 
altından geçmesi 
önemli değildir. 
Yakınından, yanın
dan bile geçmesi 
facialara neden ola
bilir. Deprem son
rasında mevcut 
veya kurulmak iste
nen tankların vere
ceği hasarları dü 
şünmek bile istemi 
yoruz. Bu bütün 
Marmara Bölgesini 
ve Türkiye’yi yakın
dan ilgilendiren bir 
konudur. Dünyanın 
en teknolojik ülkesi 
Japonya bile tan
klara önlem ala
madı. Biz oda ola 
rak kamuoyunu 
aydınlatma çabala 
rımızı sürdüreceğiz. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı kutluyoruz. 
Sonuna kadar ken
disine destek vere

ceğiz” dedi. 
Tehlikeli tankların 
yapımına onay 
vermediklerini dile 
getiren Mustafa 
Arık, ÇED raporu
nun da bir an önce 
iptal edilmesi gerek
tiğini söyledi.
Gemlik İmar İşleri 
Müdürlüğünde 
görevli Jeoloji 
Mühendisi Sebiha 
Yıldızalp’te, 
“Gemlik Belediyesi 
olarak olumsuz 
rapor verirken 
çok yönlü 
incelemelerde 
bulunduk. Hem 
jeolojik, hem 
çevresel, hem de 
imar planları açısın
dan görüşlerimiz 
olumsuz oldu.
Ayrıca yapılması 
istenilen tanklar 
için deprem risk 
analizi ve acil 
eylem planı da 
yapılmamıştı. 
Kısaca, olası bir 
depremde gerçek
leşecek felaket 
boyutunu hafife 
almışlardı” diye 
konuştu.

Cem Giiler, "Gercelıleri carpıiaralı yazıyorlar
Güler, yazılı açıklamasında Cumhuriyet Savcılığı’nın Belediyede görevli bazı kişiler hakkında 
soruşturma başlattığına dikkat çekerek, bu kişilerin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağını, 
kendisinin ise bir kamu görevlisine hakaret iddiasıyla şüpheli olduğuna dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk 
Partisi eski ilçe 
Başkanı ve millet 
vekili aday adayı 
Cem Güler, gazetemi 
ze gönderdiği yazılı 
açıklamada, yerel bir 
gazetede 
“Suç Duyurusu 
Mektubu Davalık 
Oluyor, CHP'li 
Güler'e Dava" 
başlıklı haber yayın
landığına dikkat 
çekerek, şunları 
söyledi: 
“İlçemizde son 
dönemde yaşanan 
önemli bir gelişme 
kasıtlı olarak gözden 
kaçırılarak üstü 
örtülmeye çalışılmış 
ve sanki sadece

benim davalık 
olduğum izlenimi 
yaratılmak isten
miştir. Bilindiği 
gibi, bir süre önce 
"Duyarlı bir vatan
daş" sıfatıyla Gemlik 

Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na gön
derilen "suç duyu
rusu" başlıklı mek
tupta, bazı kişiler 
hakkında ciddi yol
suzluk ve resmi 

belgede sahtecilik 
iddialarında 
bulunulmuştu. 
Bunun üzerine 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı bir 
soruşturma başlattı. 
Ve sözkonusu suç 
duyurusunda adı 
geçen R.Y, A.Ö, M Ç. 
ve S.M'nin bu soruş
turma kapsamında 
şüpheli sıfatıyla 
ifadeleri alınacak. 
Ben ise, bu soruş
turma kapsamında, 
kamg görevlisine 
hakaret iddiasıyla 
şüpheli sıfatıyla 
ifade vereceğim. 
Durum böyle iken; 
bu basın organının; 
gerçeğin bir yanını 

çarpıtarak verip, 
kamu çıkan 
açısından 
Gemlik kamu 
oyunu daha çok 
ilgilendirmesi 
gereken ve daha 
önemli yanını yaz
maması, aslında bu 
medya organının 
başından beri 
kimlerin tetikçiliğini 
yaptığını, halkın 
haber alma ve 
gerçekleri öğrenme 
hakkını nasıl 
manipüle ettiğini ve 
hangi amaçlara 
hizmet ettiğini 
göstermesi 
bakımından tipik 
bir örnektir.” 
dedi.

Bursa’ya 
yılın 

ilk karı 
yağdı

Bursa'ya yılın ilk karı 
düştü. Bursa'nın yük
sek kesimlerinde ge 
ce yarısı başlayan 
kar yağışı merkez 
ilçelerde kendini sulu 
kar olarak gösterdi. 
Bursa'nın yüksek 
kesimlerinde başla 
yan kar yağışı birçok 
olumsuzluğu da 
beraberinde getirdi. 
Uludağ yamacı bulu
nan semtlerde kar 
kalınlığı 4-5 santime
treyi bulurken, mer 
kez ilçelerde sulu 
kar yağışı etkili oldu. 
Bazı şoförler kar 
yağışına hazırlıksız 
yakalanarak, araçla 
rım kontrol etmekte 
zorlandı. Yılın ilk kar 
yağışının değerlendir 
mek isteyen vatan
daşlar ise yolda 
kalmayı göze alarak 
Bursa'nın yüksek 
kesimlerine çıktı
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Ipekböceği testten başarıyla geçti
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yerli 
tramvay Ipekböce 
ği'nin 2 milyon 
darbe testinden 
geçtiğini, Avrupa'da 
belge alan î.firma 
olduğunu belirterek, 
"Önümüzdeki gün
lerde ipekböceği 
Türkiye'nin ihalelere 
girebilen ilk tramva 
yı olacak. Yerli tram
vay Bursa, Türkiye 
ve dünya yollarında 
olacak" dedi. 
Altepe, Kent Meyda 
nı-Heykel hattında 
6,5 kilometrelik T-1 
projesinin hazır 
olduğunu, ihalenin 
ardından kısa za 
manda kazmayı vu 
racaklarını, ipek 
böceğinin 2012 
yılında Bursa sokak
larında yolcu taşıya
cağını söyledi. 
Altepe, "Bir pres 
fabrikası olan Dur 
mazlar'da yerli va 
gon üretimini yapı 
yoruz. Tasarım ve 
mühendisliği bize 
ait olan ilk prototip 
araç üretildi, fab

rikada yürüyor. 2 
milyon darbe testin
den geçti ve 
Avrupa'da belge 
alan 7. firma olduk. 
Türkiye'de 15 yıl için 
5 bin 250 araç ihtiy
acı ve ortada 1 trily
on dolarlık bir pasta 
var. Hedefi miz, 
dünyaya en kaliteli 
vagonları satmaktır. 
Kaliteli araç ların 
ucuza üretilme sini 
ve kârın da Bur 
sa'ya kalmasını isti 
yoruz" dedi.
Avrupa'daki yürür 
şase ve testlerden 
başarıyla geçen 
ipekböceğinin, ilk 
olarak Bursa'da 6,5 
kilometrelik Kent 
Meydanı Heykel hat
tında kullanılacağını 
dile getiren Başkan 
Altepe, "Dünya 
şehir terinde kul-, 
tanılan raylı sistem 
artık Bursa'da da 
yaygın olarak kul

lanılacak. Yeni yatı 
rımların da hizmete 
girmesiyle çok 
yakın gelecekte kent 
içerisinde 40 kilo
metrelik raylı sistem 
hattına ulaşılacak. 
"Yaptığımız hesapla
malarda, bir vagon 
için yurtdışına yak
laşık 8 milyon 
lira ödendiğini 
belirledik. 'Biz bunu 
kendimiz neden 
üretmeyelim?' diye 
düşündük. Sonuçta, 
vagon üretimini Bur 
sa'da yapmaya 
karar verdik. Bu 
hem kendi markamı 
zın oluşmasını, hem 
de ürettiğimiz vagon 
lan ihraç ederek 
ülkemi ze döviz gir
disi sağ layacak. 
Fizibilite çalışmaları 
neti cesinde sanayi
cilerimizin de işbir- 
Iiğiyle ilk yerli 
vagonumuzu üret
tik." dedi.

ftsrınotoyolprojesineekolojikteplıi
Asrın projesi olarak 
gösterilen İstanbul- 
Bursa-İzmir Otoyo 
lu Projesi'ne, Bur 
sa'dan tepki geldi. 
Projenin Ramsar 
Koruma Havza 
sı'nın içinden ge 
çen etabının kaldı 
rılmasını olumlu 
karşılayan Nilüfer 
Belediye Meclisi, 
yeni belirlenen güz
ergahın da 
Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa 
ovalarını tahrip 
edeceğini belirte 
rek, güzergahın 

KONGRE İLANI 
SAĞLIK HİZMETLERİNE YARDIM DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 24 Aralık 2011 

Cumartesi günü saat H.oo’de Gemlik Ticaret ve Sanayi Odaşı 
Lokali’nde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 31 Aralık 
2011 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak
sızın yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1-Açılış ve saygı duruşu
2- Divan başkanı ve 2 katip seçimi L
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup 

görüşülmesi ve kabulü
4- Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi 

ve oylanması
5- Yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin ibrası
6- 2012 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunup 

görüşülmesi ve kabulü
7- Yeni yönetim kurulunun seçimi
8- Yeni denetim kurulunun seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

tekrar düzenlen
mesini istedi. 
Nilüfer Belediyesi 
aralık ayı meclis 
toplantısında 
yüzyılın projesi 
olarak nite
lendirilen Istanbul- 
Bursa-İzmir 
Otoyolu Projesi 
masaya yatırıldı. 
Nilüfer Belediye 
Başkan Vekili Metin 
Tuncel, proje 
konusunda hazır
lanan rapor hakkın
da bilgi verdi. 
Kamuoyunu 
meşgul eden İstan-

bul-Bursa-Izmir 
otoyolu ile ilgili 
güzergah belirlen
mesi konusunun 
sık sık tartışıldığını 
ifade eden Tuncel, 
"Belediye olarak 
hazırladığımız 
dosyayı tüm korniş 
yonlara havale et 
tik. Gerekli yerler
den destek de 
aldık. Yeni güzer
gahın artıları ve 
eksileri ile ilgili bil
giler verildi. 1998 
yılında bu otoyol 
çalışması yapıldı.” 
dedi

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 
MORTGRGC 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: 51410 21

KONGRE İLANI
GÜVENLİK HİZMETLERİ DESTEKLEME 

DERNEĞİ DASKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 24 Aralık 2011 

Cumartesi günü saat 10.oo’da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Lokali’nde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 31 Aralık 
2011 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak
sızın yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan başkanı ve 2 katip seçimi
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup 

görüşülmesi ve kabulü
4- Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi 

ve oylanması
5- Yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin ibrası
6- 2012 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunup 

görüşülmesi ve kabulü
7- Yeni yönetim kurulunun seçimi
8- Yeni denetim kurulunun seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.
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Emekliye inliftak müjdesi
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
müjdeyi verdi: 
İntibak Yasası 
çalışmaları tamam. 
Bakanlar Kurulu'na 
gidiyor.
Emeklilerin merakla 
bekledikleri intibak 
düzenlemesi için 
geri sayım başladı. 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, 
"Emeklilerin İntibak 
Yasası'nı görüştük, 
tamamladık. 
Bakanlar Kurulu'na 
bu hafta itibariyle 
götüreceğiz" dedi. 
Türk-iş Genel

Tüketiciye KKDF müjdesi
Yargıtay'ın kredi 
kart aidatlatları ile 
ilgili verdiği iade 
kararının ardından 
bir önemli karar da 
Konya Tüketici 
mahkemesinden 
geldi.Konya'da bir 
vatandaşın ihtiyaç 
kredisinden alınan 
fazla KKDF (Kaynak 
Kullanımı 
Destekleme Fonu) 
ile iligli açtığı dava
da mahkeme 
bedelin iadesine 
karar verdi. Benzer 
durumdaki davalara 
emsal teşkil ede
bilecek karara göre, 
Bakanlar Kurulu 
tarafından 28 Ekim 
2010'da yüzde 
10'dan yüzde 15'e 
çıkarılan KKDF 
artışının bu tarihten 
önce kullanılan 
ihtiyaç kredilerine 
uygulanamaması 
gerekiyor. 
Konya Tüketici 
Mahkemesi,

Kurulu'nda 
konuşan Bakan 
Çelik, kıdem tazmi
natıyla ilgili de

önemli açıklama 
larda bulundu. 
Kıdem tazminatının 
kaldırılmadığını

Karatay 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
Başkanlığı'nın, 
tüketici kredilerinde 
KKDF (Kaynak 
Kullanımı 
Destekleme Fonu) 
oranındaki artışı, 
artıştan önce 
tüketici kredisi 
çeken müşterisine 
yansıtan bankayı, 
“fazla ödeme olan 
649,52 TL’nin iade 
edilmesine” 
mahkum eden 
kararını onadı. 
Kredi kartlarıyla 
ilgili önemli 
gelişme 
Davacı avukatı 
Ömer Arıcı, 
müvekkili Veysi 
B'nin, tüketici 
kredilerindeki 
KKDF kesinti oranı 
yüzde 10 iken bir 
bankanın Konya 
Şubesi'nden 16 
Eylül 2010'da 60 ay 

vadeli 38 bin lira 
kredi çektiğini, kre 
di çekildikten yak
laşık 1,5 ay sonra 
ise 28 Ekim 2010'da 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla KKDF 
kesinti oranının 
yüzde 15'e çıkarıl 
dığını söyledi. 
Müvekkilinin 
krediyi kesinti 
yüzde 15'e çık
madan önce 
çekmesine rağmen, 
bankanın aradaki 
yüzde 5'lik farkı 
649,52 TL olarak 
krediye yansıttığını 
ifade eden Arıcı, 
müvekkilinin bu 
farkın iade edilmesi 
talebiyle hukuk 
mücadelesi başlat
tığını ve 8 Kasım 
2010'da Karatay 
Kaymakamlığı 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyeti 
Başkanlığı'na 
başvurduğunu 
anımsattı.

ifade eden
Çelik, "Önceden en 
az 1 yıl çalışanlara 
verilen kıdem 
tazminatından 
1 ay çalışanlar da 
faydalanacak" 
diye konuştu. 
Taşeron işçilerin 
durumuna 
değinen Bakan 
Çelik, şunları 
kaydetti: 
"Taşeron olarak 
çalışanların 
hakları, mutlaka 
verilecek.
Bununla ilgili 
düzenleme 
yapacağız."

Arıcı, Hakem 
Heyeti'nin 10 Aralık 
2010'daki kararında 
müvekkilini haklı 
bulduğunu, “Resmi 
Gazete ile yürür
lüğe giren KKDF 
kesintisinin yüzde 
10'dan yüzde 15'e 
çıkarılmasının 
banka ıTe akdedilen 
sözleşmeye aykırı 
olduğu, sözleşm
eye tüketicinin 
iradesi dışında, 
kendisi ile müza
kere edilmeden ve 
tek taraflı olarak 
müdahale edildiği, 
kredi akdedilmesi 
tarihi ile kazanılmış 
hakkın doğduğu ve 
yapılan işlemin 
4077 Sayılı Tüketici 
Kanununa aykırı 
olduğu” gerekçele 
riyle Veysi B'nin 
yapmış olduğu 
fazla ödemenin 
kendisine iade 
edilmesine karar 
verdiğini belirtti.

En düşük lıürekrat 
maaşı 2 hin 600 TL

Kamuda eşit işe 
eşit ücret uygula
masını öngören 
Kanun Hükmünde 
Kararname'ye 
(KHK) ilişkin tartış
malar devam 
ederken, hangi 
bürokratın ne 
kadar maaş ala
cağı konusu da 
netleşti. 
Göreve yeni 
başlayan uzmanın 
maaşı 2 bin 600 
lira olarak belir
lenirken, birinci 
derecedeki 
merkezi uzmanın 
eline ise sosyal 
yardımlarla birlikte 
yaklaşık dört bin 
lira geçecek. 
Zaman'ın haberine 
göre Maliye 
Bakaplığj verilerine 
göre bürokraside 
en fazla ücreti 
Cumhurbaşkanlığı 
genel sekreteri, 
Diyanet İşleri 
başkanı ve TBMM 
genel sekreteri ala
cak. Brüt 7 bin 205 
lira alacak olan bu 
kadro unvanındaki 
kişilerin eline

NÖBETÇİ ECZANE
10 Aralık 2011 Cumartesi 

GEMLİK ECZANESİ

emekli keseneği 
düşüldüğünde yak
laşık 6 bin 800 lira 
geçecek.
Hükümetin eşit işe 
eşit ücret uygula
ması puanlama 
sistemine 
dayandığı için 
sınırlı bir kesimi 
memnun ediyor. 
Maliye Bakanlığı 
başta olmak üzere 
düzenleyici ve 
denetleyici kurum- 
larda çalışan üst 
düzey bürokrat
ların maaşları yeni 
dönemde azalıyor. 
Milli Eğitim gibi 
düşük maaş alınan 
bakanlıkların ise 
yeni dönemde 
yüzü gülecek. 
Kuru! başkanının 
eline gonel müdür 
için denen 
brüt 6 bin 3ü 
lira maaş geçecek. 
İl valisi 6 bin 
940 lira, Türkiye 
İstatistik Kurumu 
başkanı 6 bin 
475 lira, daire 

başkanı 4 bin 650 
lira brüt maaş 
alacak

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
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

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

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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
İS-KUR 513 71 66

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

VAPUR-FERİDOT
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
Ayğaz 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 e13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Bayza Petrol 5i 3 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4137 

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)

llMtlilHİ
VENÜS »ASI 
ALACAKARANLIK 

ŞAFAK VAKTİ: 
11:30-14:00-16:30-19:00-21:00 

ALLAHIN SADIK KULU BARLA 
ıımımoe

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE 

AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00W18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI «O TL

ORDÖVBTABaĞI
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANflYEMEK+KftRISIKSfllATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEl MEYVE TftBafil 
ÜMİTLE YERLİ fiLKOL
İKRAMLARIMIZ:
Kapanış Çorbası ■ Cips ve Çerez

BİLET SATIŞLARIMIZ AŞKA 
OTELDEN 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 
23.50-00.30

0030-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. Ho:3

.-’T’Mkı



13-18 
ARALIK 

Tarihten 
Arasında

■ve 100 lerce Öğrenciye
I EĞİTİM BURSU

Bursa Sınav Dergisi Dershaneleri

I
 SETBAŞI (Merkez) 

ALTIPARMAK
I GEMLİK
I HÜRRİYET (1)
| HÜRRİYET (2) 

I İNEGÖL
KARACABEY 
KESTEL
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 
ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
: Altıparmak Cad.2.0tel Sok.l.Uluca 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 Meydanı 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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
12 Aralık 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

2 hin paket 
kacak sinara 
ele geçirildi 

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 
yaptığı operasyonda 2 bin paket kaçak 
sigara ele geçirdi. Sayfa 3’de

Bursa Kent Konseyi Genel Başkanı Semih Pala, Gemlik’te 142 
adet ürün depolama tankının tehlikeli bir yatırım olduğunu, 
BOMBA tehlikesi yaratıcığını söyledi. Pala, kimsenin tehlikeyle
karşı karşıya bırakmaya hakkı < 

Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Gemlik’teki Gemsaz bölgesinde 
yapılması planlanan 220 bin metreküp 
kimyasal maddeyi depolayacak 142 adet 
ürün tankının Bursa’yı tehlikeli bir durumla 
karşı karşıya getireceğini söyleyerek, 
yatırımın tekrar gözden geçirilmesini istedi. 
Pala, “Tüm ilgilileri konuyla ilgilenmeye, 
görevlileri de görevini yerine getirmeye 
davet ediyoruz” dedi. Haberi sayfa 2’de

■ madiğim belirtti.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özyürekli sundu. 

Öğretmenlere “Baıranma 
UaMieililm" semineri
Uludağ Üniversitesi 
Eğtim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölü 
mü Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Özyü 
rekli, Davranışları 
problemli çocuk
ların davranışlarını 
çözmek, öğretmen
lerin görevi olmalı” 
dedi. Syf 4’d e

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çjine Bakış

ŞİKE...
Türkiye’nin son 3 yılında en önemli olay 

sıralamasında birinci sırayı Ergenekon ve 
darbe suçlamaları tutar.

Daha sonra hangi olay gelir derseniz, 
bana göre futbolda ŞİKE iddiaları derim. 
Ergenekon ve darbe sanıklarının toplamı 
bin kişiyi bulmaz.

Futbolda şike iddiasıyla ilgili tutuklu 
sayısı, Ergenekon ve Darbe sanıklarına 
göre çok daha azdır.

Ama, futbolda şikeden tutuklu bulunan
ların taraftarları milyonlarca kişidir.

0 nedenle siyasiler, darbecileri içeride 
süründürürken, şikecilerin suçunu hafiflet
mek için 6 aylık yasayı değiştirdiler. 4’de

İlçe Spor Kurulu, Kaymakam Bilal Çelik Başkanlığında ilçedeki spor sorunlarını görüştü

Çelik, "Üğrencilerininıı 
spor yan m ası nı sa âlâyı n’
İlçe Spor Kurulu’n 
da konuşan Kayma 
kam Bilal Çelik, 
“İnsan vücudunun 
oturmaktan çok, 
harekete ihtiyacı 
vardır. Sağlıklı bir 
yaşam için spor 
yapmak gereklidir. 
Bu da okul çağında 
meydana çıkıyor. 
Öğrencileriniz 
bir spor dalında 
kendini gösterme
lidirler.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

Samnivon 
son mitim 
Mı 
kaıandılD-0
U-15 ligi 1. gu 
rupta şampiyon
luğunu geçtiğimiz 
hafta garantileyen 
Gemlik Belediye 
spor takımı son 
maçında Umur 
spor’u 10-0 gibi 
farklı yenerek ligi 
zirvede tamam
ladı. Belediyespor 
takımı şampiyon
luğu pasta 
keserek kutladı. 
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da güzel şeyler oluyor.
Geçen hafta Bursa baleden-heykele,sine- 

madan-müziğe sanatın her dalıyla buluştu. 
Kültür ve sanat kentin gelişme düzeyim yük* 
seltiyor. Bizim belediyeler de önemsiyor bu 
durumu

Nilüfer Belediyesi,
Osmangazi Belediyesi, 
Büyükşehir Belediyesi
Geçen hafta kent ve kentli adına olumlu 

atılımlar gerçekleştirdiler.*****
23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 

6.Uluslararası işçi Filmleri Festıvalı’nin açılış 
töreni ile,

5-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 
Uluslararası Kuzgun Acar Heykel

Sempozyumu ‘nun bitiş töreni Nilüfer 
Beledıyesi’nin sanata verdiği değerin önemli 
göstergeleri...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum 
süresince Bursa on sanat eseri kazandı.

Nilüfer Belediyesi bu anlamda çok başarılı...
Heykellerin “ucube”olarak nitelendirildiği 

ülkemizde Bozbey’in heykele sahip çıkması 
çok anlamlı.

Bursa Kent Konseyi Genel Başkanı Semih Pala, Gemlik’te 
142 adet ürün depolama tankının tehlikeli bir yatırım olduğunu, 
BOMBA tehlikesi yaratıcığını söyledi. Pala, kimsenin tehlikeyle 

karşı karşıya bırakmaya hakkı olmadığını belirtti

*****
Osmangazi Belediyesinin destekleriyle;
Ölümünün 15’nci yıldönümünde Sanat 

Güneşi Zeki Müren’in anılması “vefa”nın 
toplumsal değerler arasında hala yer tut
tuğunu göstermesi açısından önemli.

Güçlü yorumu ve yarattığı eserlerle özellikle 
Selami Şahin(diğçr Konuk sanatçı da Müşerref 
Akay’dı) Zeki Muren’le BursalIlar arasında bir 
duygu köprüsü oluşturdu.

Kent halkının çok yoğun ilgi gösterdiği 
“anma gecesi”nde gözler Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı da aramadı değil.

Kuşkusuz önemli bir gerekçeyle katıl
mamıştır ama önümüzdeki yıl programını bu 
geceye göre düzenlerse sanırım daha iyi ola
cak.

Bir de...
Davetiyelerde numara olmaması uzunca bir 

süre yer karışıklığı yaşanmasına neden oldu.
Halka açık olarak duyuruluyorsa o zaman 

davetiyeye ne gerek var.
Organizasyonu yapan Osmangazi Belediyesi 

Kültür Müdürü’nün bu durumu dikkate alması 
gerek.

Çünkü özürlü ve tekerlekli sandalyeyle kon
seri izlemeye gelen bir gençle tartışması çok 
da şık olmadı. ******

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara 
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye 
konulan Notre Dame’ın Kamburu bale göster
isi izleyenleri büyüledi.

Demek ki;
istenince oluyor.
Belediyeler aslında “siyaset üstü” kuram

lardır ve kentliye hizmette siyasetten arınırlar.
Başarıp başaramadıklarını verdikleri oylarla 

halk takdir ediyor zaten...
Üç dönemdir Nilüfer Belediye Başkanı 

Mustafa Bozbey’in iki dönemdir de Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen Keslfin’in koltuğunda 
oturması herhalde tesadüf değil.

Dansı diğer belediye başkanfarının başına...
Mustafa Bozbey katıldığım etkinliklerde • 

gözlediğim kadarıyla halktan birisi.. r;.
Zorunlu olmadıkça özel bir yerde oturmuyor. 
Halkının arasında izliyor gösterileri...
Özgen Başkan’ın eleştirilecek yanları da mut

laka var ama Kaplıkaya’daki Cazibe Merkezi 
neredeyse tüm günahlarını affettirecek boyut
ta.

İlçe halkına soluk aldıran merkez hem din
lendiriyor hem de “ufuk” açıyor.

Başmanlara yansız ve kayırmacılıktan arın
mış çalışmaları için teşekkürler...

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Gemlik’teki Gemsaz 
bölgesinde yapıl
ması planlanan 220 
bin metreküp 
kimyasal maddeyi 
depolayacak 142 
adet ürün tankının 
Bursa’yı tehlikeli bir 
durumla karşı 
karşıya getireceğini 
söyleyerek, 
yatırımın tekrar göz
den geçirilmesini 
istedi.
Bursa’yı ilgilendiren 
her konuyu gün
demine alarak 
ilgililerin ve uzman
ların görüşlerini dile 
getirmesini 
sağlayan Bursa 
Kent Konseyi, 
Gemlik’te yapılması 
planlanan ve 
kimyasal maddele 
rin depolanacağı 
ürün tanklarına 
dikkat çekti.
Bursa’nın yanı 
başındaki Gemlik 
Körfezi’nde yapıl
ması planlanan 
yatırımla ilgili çok 
önemli tehlikelerin 
söz konusu 
olduğunu belirten 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Bursa’nın önemli 
konularını yakından 
takip ettiklerini 
ifade etti.
Son günlerde, ‘Gem 
lik Gübre Limanı 
Rıhtım ilavesi ve 
depolama alanları 
projesi’ kapsamında 
100 bin metrekarelik 

^alanda, 220 bin 
metreküp kimyasal 
maddeyi depolaya-

cak olan 142 adet 
ürün tankının yapıl
masının kamuoyu 
gündeminde olduğu 
nu dile getiren 
Başkan Pala, 
“Böylesine büyük 
bir yatırımın Bur 
sa’nın yanı başında 
yapılması tehlikeli 
bir durum olarak 
ortaya çıkıyor.
Bursa Kent Konseyi 
Arazi ve Su Kaynak 
lan Çalışma Grubu 
ile yaptığımız 
araştırmalarda, 
tehlike oluşturabile
cek bir durumun 
varlğını tespit ettik. 
Durumun aciliyeti 
münasebetiyle 
konuyu kamuoyuyla 
paylaşmak istedik. 
Bursa Kent Konseyi 
olarak yasanın bize 
verdiği yetkiler 
doğrultusunda 
işimizi yapıyoruz. 
BursalIlara ve yet 
kililere, ortada tehli 
keli bir durumun 
olduğunu tespit 
ettiğimizi duyurmak 
istiyoruz” dedi.
Bursa Kent 
Konseyi’nin Arazi ve 
Su Kaynakları Çalış

ma Grubu ile yap
tığız çalışmalarda 
‘Gemlik Gübre 
Limanı Rıhtım 
ilavesi ve depolama 
alanları projesinde’ 
ait ÇED raporlarını 
kısa zamanda 
incelediklerini anla
tan Başkan Pala, 
“Gemlik Belediye 
Başkanlığı ile 
yapılan temaslar 
sonucunda konu 
iyice araştırılmıştır. 
Kısa zamanda 
Bursa’nın büyük bir 
tehlikeyle karşı 
karşıya kalabileceği 
anlaşılmıştır. 
Gemsaz’da 100 bin 
metrekarelik alanda 
220 bin metreküp 
kimyasal maddeyi 
depolayacak olan 
142 adet ürün tankı 
nın yapılıp yapıl
mayacağı konusu 
irdelenmelidir.
Tekrar görüşülme
lidir. Çünkü, yatırım 
Bursa için bomba 
etkisi yapar. Bu 
düşünce yeniden 
gözden geçirilme
lidir. Likit kimyasal
lar, petrol ürünleri 
gibi tehlikeli 

olabilecek kimyasal 
maddele rin 
depolanması nok
tasında herkesi 
yeniden düşünmeye 
davet ediyoruz. 
Böylesi tehlikeli bir 
depolama alanının 
Bur sa’da yapıl
masının gerekip 
gerekmediği tartışıl
malıdır. Bursa, 
sanayi kenti ve 
tehlikeli sanayi atık
larının depolan dığı 
bir yer olmaktan 
çıkarılmalıdır” 
diye konuştu.
Projenin gerçek
leşmesi durumunda 
Gemsaz Bölgesi’nde 
likit kimyasallar ve 
petrol ürünlerinin 
depolama, harman
lama, fiziksel 
karışım, satış işlem
lerinin kara ve 
deniz tankerleriyle 
yapılacağına 
dikkat çeken 
Başkan Pala, 
“Bunlar denizden ve 
karadan Bursa 
trafiğine girecektir. 
Bursa’da, likit 
kimyasalları ve 
petrol ürünlerini 
depolama 
maksatlı 142 adet 
ürün tankının yapıl
masına ihtiyaç 
olduğu kanaatinde 
değiliz. Bursa’yı 
böyle bir durumla 
karşı karsıya getir 
meye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. ÇED 
raporu süresince bu 
süreç devam ediyor. 
Tüm ilgilileri 
konuyla ilgilenmeye, 
görevlileri de 
görevini yerine 
getirmeye davet 
ediyoruz” dedi
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Minili üste Cinayel' davası haşladı
Bursa'da, geçtiğimiz 
Ekim ayında ken
disini son durağa 
bırakmadığı idi- 
dasıyla tartıştığı 
minibüs şoförünü 
tabancayla vurarak 
öldüren tutuklu 
sanığın yargılan
masına başlanıldı. 
İlk duruşmada, 
öldürülen minibüs 
şoförünün kanında 
uyuşturucu madde 
tespit edildiği 
belirtildi.
10 Ekim'de meydana 
gelen olayda, emekli 
şoför Şerafettin Ç. 
(56), Kent Meydanı- 
Erikli arasında 
çalışan minibüs 
şoförü Metin 
Noyan'ı (29) kendisi

2 hin paket Itacalt sinara ele aecirildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 2 bin 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
İnegöl İlçe Emniyet

Otel oflasınfla ölü bulundu
Bursa'da bir kişi 
kaldığı otel odasının 
banyosunda ölü 
bulundu.
Alınan bilgiye 
göre, Çekirge

Güvenlik kamerasına takılan
cami hırsızı, polise yakalandı
Bursa'da girdiği bir 
camide cemaatin 
namaz kılmasını 
fırsat bilerek, bir 
vatandaşın çantasını 
çalan zanlı yaka
landı. Güvenlik kam
eralarından yola 
çıkan polis, sabıkalı 
şahsı yakalamayı 
başardı.
Osmangazi ilçesinde 
bir camiye giren 
hırsız, cami 
müezzinleri için 
ayrılan yerde namaz 
kılındığı sırada 
gözüne bir çantayı

ni istediği yere 
götürmediği idi- 
dasıyla tabancayla 
öldürmüştü. 
Cinayetin ardından 
çıkarıhdğ ınöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konulan Şerafettin 
Ç. hakkında Bursa 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
müebbet hapsi 
istemiyle dava 
açıldı. İlk kez hakim 
karşısına çıkan 
Şerafettin Ç., 
şoförün son durağa 
gelmeden Erikli 
Mahallesi'ndeki 
durağa yanaşması 
sonucu tartışmanın

Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, ihbar üzerine 
kentin 15 ayrı nok
tasında bulunan 
Tekel bayii ve

Mahallesi'nde 
bulunan bir otelde 
kalan Cihat A.
(56), otel görevlileri 
tarafından 4.
katta kaldığı odanın 

kestirdi. Cemaatin 
ikinci kez secdeye 
eğilmesi üzerine 
hırsız, Hakan 
Akgün'e ait çantayı 
alarak kayıplara 
karıştı. Namaz son
rası çantasını bula
mayan Akgün, 
güvenlik kamera 
larını inceledi.

başladığını söyledi. 
Şerafettin Ç., 
"Kendisini ikaz 
etmeme rağmen 
bana küfretmeyi 
sürdürerek aracın 
kapılarını kapattı. 
Eline tornavida alıp 
üzerime yürüdü. 
Bana zarar vereceği
ni anlayınca kendimi 
savunma maksadıy
la ruhsatlı tabancayı 
çıkardım.
Korkutmak için yere 
doğru bir el ateş 
edince üzerime 
atladı. Boğuşmaya 
başladık, tornavida 
olan elini tuttum, bu 
sırada tabanca ateş 
aldı. Çevredeki- 
lerinin beni linç ede
ceklerinden kork

büfelere yönelik eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi.
İş yerlerinde 
yapılan aramada, 
2 bin paket kaçak 

banyosunda ölü 
bulundu.
Gümrük müşaviri 
olduğu öğrenilen 
Cihat A'nın 
cesedi, kesin

Güvenlik kameraları
na takılan görün
tülerde, cemaat 
secdeye gittiği anda 
kabanını çantanın 
üzerine bırakan 
hırsızın, bir süre 
bekleyip tekrar 
cemaatin secdeye 
gitmesini beklediği 
görülüyor. Hırsız 

tuğum için olay 
yerinden kaçtım. 
Çok üzgünüm, vic
dan azabı çekiyo
rum" dedi. 
Duruşmada, Adli Tıp 
Kurumu'ndan gön
derilen otopsi 
raporunda, ölen 
minibüs şoförünün 
kanında uyuşturucu 
madde tespit 
edildiği açıklandı. 
Duruşmaya katılan 
minibüs şoförünün 
yakınları da sanık
tan şiakyetçi olduk
larını söyledi.
'Tanık' olarak 
kahyalık yapan 
M.E.'yi de dinleyen 
mahkeme heyeti, 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

sigara ile 30 
paket uyarıcı 
hap ele geçirildi. 
Olayla ilgili, 
6 kişi gözaltına 
alındı 

ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa
Adli Tıp 
Kurumuna 
gönderildi 

ikinci secdede 
montunu ve altında 
kalan çantayı da alıp 
hızla camiyi terk 
ediyor.

GÖRÜNTÜLER 
YAKALATTI 
Camide bulunan 
güvenlik kamer
alarını inceleyen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri zan
lının 2 suçtan 
sabıkalı M.G. (44) 
olduğunu belirledi. GemlikK&fez

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Atatürk düşmanlığı!...
Atatürk düşmanlığı bu toplumda az da 

olsa var..
Ama sevenleri yanında bir hiç..
Ve hiç olacaktır..
Ölümünün 73. yıldönümünde, Anıtka 

bir’deki görüntüler her şeyi açıkça gös
teriyor. Son yıllarda hız verilen ve on yıl
lardır yürütülen karalama kampanyaları
na karşın, Anıtkabir yine doldu taştı.

“Aydın” kisvesi altında Atatürk’ü 
küçültmeye çalışan, liderliğini, ileri 
görüşlü lüğünü, askeri, siyasi, uluslar 
arası başarısını yok saymaya çalışanlar, 
yanlış yaptığını savunanlar Atatürk’ün 
neyinden rahatsız oluyorlar biliyorum..

Tüm mazlum uluslara örnek oluştura
cak şekilde bir Ulusal kurtuluş savaşı 
yürütmüş ve başarıya ulaşmış olmasın
dan mı?

Atatürk karşıtlarına göre, böyle yap
masaydı da ne yapsaydı? ..

Amerikan mandasını mı kabul etseydi ?

Saraya sığınıp, Padişahla beraber 
Ingiltere’ye mi kaçsaydı?...

Bence asıl laik bir cumhuriyet kurması 
rahatsız ediyor?

Söylüyorum; Din ile devlet işlerini ayır
ması, bilimi öncü kabul etmesi rahatsı
zlık veriyor...

Laik bir devlet yerine, din devleti mi 
kursaydı, bilime, bilim adamlarına göre 
değil, hurafelere göre mi hareket etsey
di, Üniversiteler yerine medreseler mi 
kursaydı...

O zaman bu hainler mutlu olacaklardı...
Ey kara yüzlüler; Atatürk’ün neyi sizi 

rahatsız ediyor?..
Türk kadınını çarşaftan çıkarması mı? 
Kadınların erkeklerin yapacağı her işi, 

her mesleği pekâlâ yapabileceğini 
göstermiş olması mı rahatsız ediyor?

“Bu cumhuriyeti bizler kurduk, onu 
yükseltecek olan sîzlersiniz” demeseydi 
de, kendine göre bir saltanat düzeni mi 
kursaydı...

Ne yapsaydı, söyleyin kara yüzlü, kim
den doğduğu belli olmayan vatan hain
leri...

Devletle din işlerini birbirinden ayır- 
masaydı; ülkeyi dini kurallarla yönelsey
di, anayasa, hukuk, kanun yerine fet
vaları ve kadıları koysaydı; küçük 
kızların başını örtüp, kadınlan çarşâfa 
soksaydı, üniversiteler, bilim enstitüleri, 
Sümerbanklar, Etibanklar, Türk Hava 
Kurumu, demir çelik fabrikaları kur- 
masaydı, banka kurmayıp milleti tefeci
lerin eline bıraksaydı, dil ve tarih kuru- 
munu, devlet tiyatrolarını, ope rayı, 
baleyi kurmayıp, kültürü sanatı, 
fotoğrafı, resmi, müziği günah saysaydı, 
o zaman mutlu olurdunuz değil mi.....

TM M “SUYUNU BOŞA 
Hra M /ğ; HARCAMA"

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özyürekli sundu.
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

ŞİKE...
TBMM önceki gece sabaha kadar çalı 

şarak bir rekora imza attı.
Mustafa Balbay gibi gazeteci ve CHP 

milletvekili gazeteciler, yıllardır içeride 
tutuklu halde F tipi hücrelerde yatıyorlar.

Savcılık iddiaları, çoktan mahkumiyete 
dönüşürken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Aziz Yıldırım ve adı şikeye karışan diğer 
sanıklar, yaklaşık 3 aydır tutuktular.

Bir iddia üzerine uzayan tutukluluk hal
lerinin mahkumiyete dönüşmesi, huku 
kun üstün olduğu ülkelerde görülmez.

Ama biz de durum farklı..
Adam üç yıldır içeride, hala neden suç

landığını bilmiyor?
Böyle hukuk olmaz.
Böyle hukuk olmadığı gibi, şike iddi

alarıyla ilgili olarak TBMM’de, 6 ay önce 
yasa çıkaracaksın.

Şike yapanlara 5 yıldan 12 yıla kadar 
hapis cezası öngöreceksin.

Sonra şike iddialarıyla ünlü kişiler 
tutuklanacak.

Bu yasayı meclise getiren parti başta 
olmak üzere, 6 ay sonra yasayı hafifleten 
yeni düzenleme yapacaksın!

Bu kamu vicdanını yaralar.
Cumhubaşkanı Gül, bunu dikkate ala 

rak kişilere özel yasayı veto etti.
Ama, Başbakan hasta yatağından emir 

verdi. Yasa aynen değişikliği ile çıkacak 
dedi. Ve çıktı.

Eski Şike Yasası, şike yapan 5 yıldan 
15 yıla hapis cezasını öneriyordu. Yeni 
yasa 1 yıldan 3 yıla kadar cezayı indiriyor.

İyi kıyak değil mi?
TBMM’nde sabaha karşı yasalaşan Şike 

Yasası, görüşmelerinde yine bir ilk yaşan
mış.

Meclisin renkli simalarından BDP’li 
Has ip Kaplan’ı bir AKP’li sinirlendirmiş.

O da konuştuğu kürsüdeki bardağı 
alarak yere fırlatıp kırmış.

Bir dönemler TBMM de çiğ köfte parti
leri düzenleyip, tavana yapıştıranlar görül 
müştü.

Şimdi de bardak kıranlar...
Bunlar işin biraz magazin bölümü...
Ancak, ŞİKE iddiası ve şike yapanları 

cezalandıran yasanın değiştirilerek kabulü 
sırasında, partilerde kaç oy kullanılmış, 
bir de ona bakalım.

AKP’nin mecliste üye sayışı 326 kişi.
Bunların yurt dışında görevde olanları 

dışındaki sayısı 322.
70 AKP’li oylamaya katılmamış.
CHP’nin Meclisteki üye sayısı 135 mil

letvekili.
Oylamaya katılmayan 121 milletvekili.

Katılan 14 kişi.
MHP’nin Meclisteki sayısı 52 kişi

Oylamaya katılmayan milletvekili sayısı 32 
kişi. 20 kişi katılmış.

Yasa 283 oyla kabul edimiş. 3 red var.
Şike yalnız futbolda veya sporda mı 

yapılır.
Siyasilerin şikelerine görmemezlikten 

gelmeyin.
Bir süre önce bunu biz de Belediye 

Meclisi’nde yaşamadık mı!
2 oyu AKP’ye verenler, koltuk sahibi ve 

okkalı maaş sahibi yapılmadı mı?
Buna ne ad konur? Şike değil mi?

Gemlik’te bir ilke 
daha imza atıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Eğtim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Özyürekli, 
ilçemizdeki ilköğre
tim okullarındaki 
özel eğitim veren 
öğretmenler, rehber 
öğretmenler ve okul 
müdürlerine 
“Davranma Odaklı 
Eğitim’’ konulu pa 
nelde yaptığı konuş
mada “Davranışları 
problemli çocuk
ların davranışlarını 
çözmek, öğretmen
lerin görevi olmalı” 
dedi.
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu Salonu’nda 
yapılan panele, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Okul 
Müdürleri, rehber ve 
özel okul ve derslik 
öğretmenleri ile 
1-2-3. sınıf öğret
menleri katıldılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali Os 
man Cura, Müdüri 
yet olarak, ilk kez 
“Davranma Odaklı

Tarihi çarşılara muhteşem’ kanun geliyor
Türkiye'de OsmanlI 
döneminden kalma 
tarihi çarşı ve hanlar 
için kanun hazır* 
tanıyor. Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği öncülüğünde 
başlatılan kanun 
tasarısı taslağı 
Başbakan 
Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Bülent Arınç'a

Eğitim” konulu bir 
proje hazırladık
larını ve bu konuda 
öğretmenlere 
Uludağ Üniversitesi 
destekli eğitim 
verdiklerini belirtti. 
Cura, amaçlarının 
öğrencilere bilginin 
yanında davranış 
kazandırmak için 
nelerin yapılacağını 
belirleyeceklerini 
söyledi.
Panelde konuşan 
Prof. Dr. Mehmet 
Özyürekli, öğret
menlerin öğrenci
lerin sorunlarını 
ortaya koymak ve 
bunları araştırarak 

sunuldu. Tasarının 
32 madde ve 85 
bentten oluştuğunu 
belirten Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği Başkan 
Yardımcısı Mehdi 
Kamruz, "Yıllardır 
beklediğimiz 
kanunun meclis 
tarafından kısa 
zamanda hayata 
geçirilmesini isti 

işe başlamaları 
gerektiğini hatırlattı. 
Öğrencilerin 
davranışlarını iyi 
gözlemlemek gerek
tiğini de belirten 
Özyürekli, bu göz 
temler sonucu 
öğrencilerin davra 
nışlarını eleştirmek 
yerine yeni 
davranışlar kon
masını istedi. 
“Önce kuramları 
belirlemeliyiz. 
Kuramlara göre 
karşı kuram 
kurarak çocuğu 
değiştirirsiniz. 
Çocuğun beyin 
yapısını değiştirmek 

yoruz" dedi. 
Türkiye'de bulunan 
50 tarihi çarşı ve 
han için kanun 
tasarısı taslağı 
hazırlandı. İstanbul 
ve Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği'nin öncülü 
ğünde başlatılan 
çalışma taslağa 
dönüştü. Kanun 
sayesinde

mümkün değildir. 
Çocuğu değiştir 
meye yönelik sorun
lar sorunu çözmez. 
Çocuğun bu özelliği 
değiştirilirse prob
lem ortadan kalkar. 
Öğretmenlerin ya 
pacağı şey davra 
nışları değiştirmek
tir. ” dedi.
Davranış değişik
liğinin bir süreç işi 
olduğunu söyleyen 
Özyürekli, davranış 
değişikliğinin onaya 
bağlı olduğunu 
belirterek, değişik 
yöntemlerle öğret
menleri sunumun 
içine kattı.

Türkiye'deki çok 
sayıda han ve 
çarşının yönetim 
biçimi ve korunarak 
gelecek kuşaklara 
taşınması için 
resmiyet kazanacak. 
Çarşı esnafı bu 
taslağın bir an önce 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde (TBMM) 
onaylanarak kanun* 
taşmasını istiyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlçe Spor Kurulu, Kaymakam Bilal Çelik Başkanlığında ilçedeki spor sorunlarını görüştü

İlçe Spor Kurulu’nda 
konuşan Kaymakam 
Bilal Çelik, "İnsan 
vücudunun oturmak
tan çok, harekete 
ihtiyacı vardır.
Sağlıklı bir yaşam 
için spor yapmak 
gereklidir Bu da 
okul çağında mey
dana çıkıyor. Öğren
cileriniz bir spor 
dalında kendini 
göstermelidirler.” " 
dedi.
Geçtiğimiz hafta 
sonunda Gemlik 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda okul 
müdürleri, beden 
eğitimi öğretmenleri 
ile biraraya gelen 
Kaymakam Bilal 
Çelik, İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, Belediye

Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, İlçe 
Milli Eğitim Şube 

i Müdürü Burhan
İnan, 2012 yılında 
ilçemizde yapılacak 
spor etkinlikleri ve 

s okul sporları 
konusünda sorunları 
ele aldılar.
Toplantı açılışında 
konuşan Kaymakam 
Bilal Çelik, okullarda 
haftada bir veya 2 
saat beden eğitimi 
konduğunu, zaman 
zaman beden eğitimi 
yerine başka dersler 
yapıldığına dikkat 
çekti.
Çelik şöyle konuştu: 
“İnsanın kanının en 
hızlı attığı çağda on 
lan oturmaya 
mahkum ediyoruz. 
Gelişmiş ülkelerde 

ölenlerin yüzde 50’si 
nin kalp ve damar 
hastalıklarından kay
naklandığı belirlen
miş. Kan ve damar 
hastalıkları hareket
sizlikten kaynaklanır. 
Evinizde oturuyor
sunuz, okulda otu
ruyorsunuz. İnsan 
vücudunun oturmak
tan çok harekete 
ihtiyacı vardır.
İnsan geliştikçe 
sağlığı da gelişiyor. 
Sağlıklı bir yaşam 
için spor yapmak 
gerekiyor.
Bu ise okul çağların
da meydana çıkıyor. 
Sizler öğrencilerle 
bire bir yaşayan 
insanlarsınız.
Burada herkes 
özgürce fikirlerini 
ortaya koymalıdırlar.

Öğrencilerinize, 
mutlaka ve mutlaka 
bir spor dalında spor 
yapmalarını sağla 
yın. Her okulun 
başka bir spor dalın
da başarılı olmasını 
istiyorum. Çoğu 
imkansızlıklardan 
yakınıyoruz. Ama, 
azmedilirse imkansız 
çok şeyler başarıla
bilir. Çare sîzsiniz, 
Çare sizsiniz. Güzel 
projelerin ortaya çık
masını temenni 
ediyorum. ” dedi.

ÇUKUR BAHÇEDEKİ 
HALI SAHA 
OKULLARA 
VERİLSİN 
Daha sonra, beden 
eğitimi öğretmenleri 
söz alarak, okulların
daki tesis yetersiz 

liğinden söz ettiler. 
Çukurbahçe’deki 
Belediye’ye ait halı 
sahanın Şükrü Şenol 
yeya Şehit Cemal 
İlköğretim okullarına 
verilmesini isteyen 
bir öğretmene, 
Belediye Bakan 
Yardımcısı Çelik 
“isterlerse tahsis 
edebiliriz/’ dedi. 
Ancak, buradaki 
tesisin korumasının 
olmaması nedeniyle 
tinerci ve madde 
bağımlılarının yerleş 
tiğini, okullar içinde 
tehlike yarattığı dile 
getirildi.
Bir başka Beden 
Eğitimi öğretmeni 
ise, yeni yaptırılan 
Büyükşehir 
Belediyesi İmam 
Hatip Kapalı Spor 

Salonu’nda temizlik 
işlerini yapacak bir 
personel olmaması 
nedeniyle koordi
nasyon sağlana
madığını, buraya bir 
görevli verilmesini 
istedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdür 
Yardımcısı Burhan 
İnan’dan bu sorunu 
Çözmesini istedi. 
İnan, bir kişiyi 
buraya görevlendire
ceklerini söyledi. 
Toplantı daha sonra 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç’un 
İlçe Okul Sporlarını 
karşılaşmaları hakın- 
da bilgi vermesi ve 
ardından okullardaki 
sorunların görüşül 
mesiyle son buldu.

Winihlei Seihesi Güreş karşılaşmaları Gemlik'le tıaşladı
Bursa kulüpler arası 
10-13 yaş Minikler 
Serbest Güreş il 
Şampiyonası Gemlik 
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda dün 
başladı.
10 kulüp 200’e yakın 
güreşçinin katıldığı 
birinci hafta 
karşılaşmalarında A 
gurubunda Keleş 
DSİ, Gemlik, Gürsu 
ve Mustafa kemal 
paşa güreş kulüpleri 
sporcuları aralarında 
yarıştı.
B gurubunda ise 
İnegöl, İznik, Keşte!, 
İl Özel İdaresi,
Orhangazi ve Bursa dereceye giren
Büyükşehir sporcular

Belediyesi Güreş 
İhtisaSzSpor Kulüp 
leri eleme karşılaş
maları ^yapıldı.
Kıran kırana geçen 
şampiyonada, 

önümüzdeki hafta 
ikinci ayağı 
Mustafakemalpa 
şa’da yapılacak olan 
karşılaşmalarla 
devam edecek. 
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü Güreş 
Temsilciliği’nin 
organizasyonu ile 
düzenlenen şampi 
yonanın finalleri ise 
üçüncü hafta 
Bursa’da yapılacak 
olan final karşılaş

maları ile 
sona erecek. 
Dün, Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu’ndaki karşılaş
malarda guruplar 
arası müsabakalar
da, güreşçiler 

arasında geç 
saatlere kadar 
elemeler gerçek
leştirildi. 
Spor İl Güreş 
Müdürlüğü 
Temsilcisi Murat 
Demirtaş, elemel
erde başarılı olanlar 
gelecek hafta 
Mustafakemalpaşa’d 
aki karşılaşmalarda 
finallere kalmak için 
mücadele edecek
lerini söyledi.
Dün yapılan güreş 
müsabakalarında 
sporculardan başka 
çok az sayıda 
Gemliklinin izlemesi 
dikkatlerden 
kaçmadı.
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Van'da meydana 
gelen deprem son
rası Bursa'ya gelen 
2 bin 500 depremze 
de Valilik ve sivil 
toplum kuruluşla 
rının belirlediği mi 
safirhanelerde 
konaklarken, bazı 
depremzedeler ise 
yakınlarının yanında 
konaklamayı tercih 
ediyor.
Bursa Gönüllü 
Kuruluşlar (BGK) 
Platformu'nun 
Bursa Kültür Vakfı'n 
da gerçekleştirilen 
198. Toplantısı'na 
katılarak bir konuş
ma yapan Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Van'da mey
dana gelen 7,2 
büyüklüğündeki 
deprem sonrasında 
Bursa'ya 2 bin 500 
depremzedenin 
geldiğini, bu dep 
remzedelerin 500'ü 
nün resmi kanallar
la getirildiğini 
söyledi. Harput, 
Bursa'ya gelen 
depremzedelerin 
Valilik ve STK'ların

belirlediği misafirha 
nelerde ağırlandık
larını, kimilerinin ise 
Bursa'da bulunan 
akrabalarının yan
larında kalmayı ter
cih ettiklerini belirt
ti. Bursa Kültür 
Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Fikri Pala'nın ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen toplantıya 
katılan BGK 
Platformu'nun üyesi 
yaklaşık 60 STK'nın 
temsilcilerine hitap 
eden Bursa Sağlık İl 
Müdürü Dr Özcan 
Akan, Van depre
minde görev alan 
Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi 
(UMKE) hakkında 
bilgi verdi.
UMKE'nin 2003 

yılından itibaren 
Türkiye'de yaygın
laşmaya başladığını 
belirten Dr. Akan, 
"Güney Marmara'da 
konuşlanan ve bu 
bölgedeki koordi
nasyonu sağlayan 
önemli bir ekibiz. 
Başta Iran Bam'da, 
Pakistan'da, 
Somali'de, Haiti'de 
de bulunarak önem
li çalışmalara imza 
attığımızı söyleye
biliriz" dedi.
UMKE olarak yakın 
zamanda eşine az 
rastlanır bir operas 
yon gerçekleştirdik
lerinin altını çizen 
Sağlık İl Müdürü 
Akan, sözlerini 
şöyle devam etti: 
"Geçtiğimiz gün

lerde Bursa 
Zeyniler' de mey
dana gelen trafik 
kazasında uçuruma 
yuvarlanan otomo
bilde bulunan 3 kişi 
için Türkiye'de 
eşine az rastlanır 
bir operasyon 
gerçekleştirerek 
bu vatandaşları 
uçurumdan 
çıkardık. Eşine az 
rastlanır diyorum 
çünkü, Genel 
Kurmay 
Başkanlığı'ndan 
gece görüş 
özelliğine sahip 
Skorsky helikopter 
talebinde bulunarak 
bu vatandaşlarımızı 
3 sortinin ardından 
oldukları yerlerden 
çıkarabildik:"

TIB ŞOFÖRLERİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA

TIR KULLANACAK 
3 ŞOFÖR 
ARANIYOR

Müracaat Tel 
5131075-5131695

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi k a I o rife rl i, 
asansörlü, kartonpiyeri i, 

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

satılık daire 

0 538 322 70 73

flskerlilı süresi 12 ana iniyor
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE 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 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 
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:5132474 Fax:5141021

Askerlik kanunun
da yeni bir 
değişiklik daha 
istendi. Kanun 
teklifi ile askerlik 
süresi 12 aya 
iniyor.
Yükümlüler, 6 ay 
eğitimin ardından 
6 ay da ağaç 
dikimi ve karayolu 
yapımında 
çalışacak.
Bedelli askerlik 
yasasının ardından 
askerlik kanununda 
yeni bir değişiklik 
amaçlayan kanun 
teklifi hazırlandı ve 
TBMM Milli 
Savunma Komisyo 
nuna gönderildi. 
MHP Antalya mil
letvekili Yusuf Ziya 
İrbeç tarafından 
hazırlanan ve 
askerlik süresini 
12 aya düşüren 
kanun teklifi ile, 
yükümlülerin 6 ay 
eğitimin ardından 6 
ay da ağaç dikimi 
ve karayolu 
yapımında çalış
ması öngörülüyor. 
6 aylık eğitimin

ardından kamuda 
çalışmak isten
meyenler ise, belir
lenecek bir nyktar 
para ödeyerek 
bedelli olabilecek. 
İrbeç, kanun Jek- 
lifinin gerekçesinde 
"Halen devary eden 
askerlik uygula
maları, asker/ik 
yapan ve yap
mayanlar arasında, 
eşitsizlik yaratmak

tadır. " dedi.
Kanun teklifi ile 15 
aylık askerlik hizme 
ti 12 aya düşürülür 
ken, şehit çocuk
larının ise toplam 
6 ay askerlik yap
maları öneriliyor.
Kanun teklifi 
TBMM Milli 
Savunma 
Komisyonu ve 
Genel Kurulda ele 
alınacak.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şampiyon son maçını Mı kazanılı 10-0

Seyfettin ŞEKERSOZ

U-15 ligi 1. gurupta 
şampiyonluğunu 
geçtiğimiz hafta 
garantileyen Gemlik 
Belediyespor takımı 
son maçında 
Umurspor’u 10-0 gibi 
farklı yenerek ligi 
zirvede tamamladı. 
Şampiyonun son 
maçına Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
takım yöneticilerinde 
ve CHP Gemfik 
Belediye Meclis 
Üyeleri Zafer Ülgen 
ile Cemil Kurt’ta 
izleyerek takımlarını 
yalnız bırakmadılar. 
Katıldığı ilk yılında 
büyük başarı 
göstererek oynadığı 
14 maçta 13 galibiyet 
ve 1 beraberlik 
alarak topladığı 40 
puanla ligi zirvede

bitiren mavi beyazlı 
gençler, amaçlarının 
önümüzdeki gün
lerde Bursa’da 8 
takımın katılımıyla 
oynanacak olan 
finallerde 4 takım 
arasına girerek 
Bursa’yı Türkiye 
şampiyonasında 
temsil etmek 
olduğunu söylediler. 
Maçtan önce 
Umurspor sportif 

direktörü Halil 
Çelebi’nin Gemlik 
Belediyesi U-15 
takım hocası Haydar 
Yiğit’e çiçek vererek 
başarılarına ortak 
olmaları tribünlerden 
alkış aldı.
Eray’ın 4 gol atarak 
yıldızlaştığı maça 
şampiyonluk 
havasıyla başlayan 
mavi beyazlılar, 7. 
dakikada Ömer’le 1-0 

öne geçti.
9. dakikada Furkan, 
12. dakikada Eray ve 
33. dakikada 
Onur’un kafayla 
attığı gollerle ilk 
yarıyı 4-0 önde 
kapatan Gemlik 
Belediyespor, ikinci 
yarıda da üstün oyu
nunu sürdürdü.
45’te Rahim, 58’de 
Onur, 65. ve 67’de 
Eray, 68’de Furkan 
ve 69’da Eray’ın 

golleriyle farkı 10-0 
yapan Gemlik 
Belediyespor, ikici 
yarıda Adem’in 
penaltı atışından 
faydalanamadığı 
maçı farklı kazanarak 
şampiyonluğunu ilan 
etti.

SAHA: Umurbey 
Hakemler: 
Aybars Türkan 8, 
Mustafa Yıldırım 8, 
Ulvi Yılmaz 8,

UMURSPOR : 
Hasan 2, Furkan 3, 
Enes 3, (Ümit 2) 
Emirhan 3, Hüseyin 
3, Batın 3, Hakan 3, 
Muharrem 4, 
Batuhan 3, Oktay 2, 
(Yılmaz 1) Mert 3,

GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
İlhan 5, (Soner 5)1 
Zafer 6, Umut 5, 
(Şinasican 4) Ömer 
6, Yusuf 5, 
(Orhan 4) Eray 8, 
Mustafa 4, (Muratcan 
4) Hakan 6, Furkan 6, 
Omur 6, Rahim 6, 
(Adem 4) 
GOLLER : Dk. 7. 
Ömer, Dk. 9-68 
Furkan, Dk. 12-65-67- 
69 Eray, Dk. 33-58 
Onur, Dk. 45. 
Rahim, (Gemlik 
Belediyespor)

SamBiyonluBu pasta keserek kutladılar
Gemlik Belediyespor 
U-15 takımının bu 
sezon ilk kez 
katıldığı ligde rakip
lerini geride 
bırakarak gurup 
şampiyonluğunu 
elde etmesi camiada 
sevinçle karşılandı. 
Güçlü rakiplerle 
mücadele ettiği 1. 
gurupta yenilgisiz 
aldığı bir beraberlik
le ipi göğüsleyen 
mavi beyazlılar, 
oynadıkları son 
maçın ardından 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen yemek 
ve pasta ile şampi 
yonluklarını kut
ladılar.
Kutlamaya, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ye Spor Kulübü____

Başkanı Mahir 
Gencer, yönetim 
kurulu üyeleri Zafer 
Ülgen, Cemil Kurt ve 
takımın başarılı hoca 
sı Haydar Yiğit’in de 
katılımıyla futbolcu
lara önce yemek ve 
rildi. Yemeğin ardın

dan hazırlanan pas
tayı futbolcularla bir
likte kesen Başkan 
Mahir Gencer, 
şampiyonluğun en 
fazla sevindirici olan 
tarafının ilk katıldık
ları lige şampiyonluk 
tatmak olduğunu 

söyleyerek hoca ile 
birlikte tüm futbolcu
lara teşekkür ederek 
onları kutladı.
Gencer, kulübü kur
maktaki amaçlarının 
Gemlik halkına ve 
çocuklarımıza spor 
yaptırmak olduğu

nun altını çizerek 
yaptığı konuşmada;
"Kulüp tüzüğümüzde 
yer verdiğimiz gibi 
şu anda spor yap
tırdığımız çocuk 
sayısı 500’e ulaştı. 
Bu çocuklarımızın 
arasında futbol 

takımımız katıldığı 
ilk yılında şampiyon
luğa ulaştık. Hepsini 
kutluyorum. Gem 
Hk’te gençlerimize 
spor yaptırabildi 
ğimiz süre içinde 
şampiyonluklarımız 
sürecektir” dedi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Lig B 
gurubunda bu 
sezon iddialı olan 
ve hedefini BAL ligi 
olarak belirleyen 
Gemlikspor, İnegöl 
Yenicespor ile 
oynadığı maçı 2-1 
kazanarak üst 
sıradan kopmadı. 
B gurubunda 
oynadığı 10 maç ve 
20 puanla ilk sırada 
bulunan Fethiye 
İdmanyurdu’nun 
arkasından 9 maç

Gemlik Gübre 
Sanayi’nin kurmayı 
planladığı yanıcı, 
yakıcı, parlayıcı, 
patlayıcı ve zehirli 
ürün tanklarına tep
kiler çığ gibi büyü 
yor. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Gemlik, 
Bursa ve ülke gün
demine taşıdığı 142 
ürün tankına futbol 
sahalarından da sert 
yanıt geldi. Pankartlı 
eylemle Refik 
Yılmaz’a destek 
veren Kumla 

ve 19 puanla 
Yavuzselim ikinci 
sırada yer alırken, 
Gemlikspor 9 maç 
ve 18 puanla 
üçüncü sırada 
bulunuyor.
İlk yarının bitimine 
3 hafta kala büyük 
avantaj yakalayan 
Gemlikspor, son 
haftada Yavuzselim 
ile kozunu pay
laşarak sıralamada 
yerini alacak.
Fethiye İdmanyurdu 
ise gelecek hafta 
dinleneceğinden

Gençlik Spor takımı, 
fay hatları üzerinde 
bulunan ilçe 
üzerinde tehlikeli 
oyunlar oynanması
na karşı olduklarını 
haykırdılar.
Umurbey Sahasında 
oynanan U 15 ligi 
son maçında Gemlik 
Spor karşısına çıkan 
Kumla Gençlik 
Sporlu futbolcular, 
“Gemlik’te Zehir 
Solumak İstemi 
yoruz. Gemlik 
Gübre’ye Hayır" 
pankartı açtılar.

Kırmızı beyazhlar 
üç maçın birini 
oynamadan 
3 puanla kapatıp 
diğer iki maçı da 
alarak B gurubunu 
ilk sırada 
kapamak istiyor. 
Cumartesi günü 
İnegöl Yenice 
sahasında 
Yenicespor’dan 
3 puanı alarak 
dönen
Gemlikspor’un 
başarısı taraftar
larını mutlu 
ediyor.

Gemlikli ve 
Kumlalı taraftarlar 
tarafından 
alkışlanan futbolcu
lar, futbolun sadece 
futbol olmadığını 
dosta düşmana 
gösterdiler. Kumla 
Gençlik Sporlu 
yönetici Ekrem 
Taraklı ve Teknik 
Direktör Mustafa 
Sarılı’nın da 
desteklediği 
pankartlı tepki, 
kamuoyundan 
büyük ilgi ve 
destek gördü.

15 Liginde şampi 
yonluğunu haftalar 
önce ilan eden ve 
Umurbey sahasında 
oynanan son maçta 
Umurspor’u 11-0 
farklı mağlup 
ederek, grup final
leri öncesinde 
gövde gösterisi 
yapan Gemlik 
Belediyesporlu fut
bolcuları ziyaret 
eden Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, şampiyon 
takımın teknik direk
törü Haydar Yiğit ve 
oyuncularına karan
fil verip, tebrik etti. 
Futbolcuları maç 
bitiminde terleri 
kurumadan karşıla 
yan ve başarılarının 
devamını dileyen 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Haydar Yiğit 
ve oyuncularının 
ilçe gençliğinin 
göğsünü kabart
tığını söyledi. 
Futbolcuları tek tek 
tebrik eden Refik 
Yılmaz, “Bu sezon

MKL€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

Gemlik K&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

/ ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

sizin toprak ve 
çamurlu sahalarda 
mücadele ettiğiniz 
son sezon olacak. 
Gemlik Stadının 
yanı sıra, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yaptığı suni 
çim saha bitmek 
üzere. Kumla sahası 
nın temelini geçen 
hafta attık. Ayrıca 
Umurbey sahası 
yapımı için de 4 bin 
200 metrekarelik 
alanı kamulaştırdık. 
Umurbey sahası 
içinde çalışmalara 
kısa sürede başla 
yacağız. Önümüzde
ki yıldan itibaren 
başarılarınız çamur 
lu, toprak sahalar

dan değil, çim 
sahalardan çoğala
cak. Hepinizi tebrik 
ediyorum" dedi. 
Final grup maçların
da da başarı sözü 
veren Gemlik 
Belediyespor’un U 
15 oyuncuları, daha 
sonra Refik Yılmaz 
yanı sıra aynı 
zamanda kulübün 
yönetim kurulu 
üyelerini de oluştu
ran belediye meclis 
üyeleriyle şampi 
yonluk hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 
Futbolcular şampi 
yonluklarını Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
organize edilen 
törenle kutladılar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İşten ayrılana kötü haber
Kendi isteğiyle 
istifa eden veya 
haklı bir sebeple 
memuriyetten 
çıkarılanlara 
ikramiye öden
meyecek.
Meclis'e sevk 
edilen kanun 
tasarısıyla istifa 
eden yaklaşık 290 
bin eski memurun 
ikramiyesi yeniden 
düzenlendi.
Kendi isteğiyle isti
fa eden veya haklı 
bir se- beple 
memuriyetten 
çıkarılanlara 
ikramiye öden
meyecek.
Memuriyetten istifa 
edenlerin kamuda 
geçen dönemlere 
ilişkin emekli 
ikramiyesi ala
bilmesinin yolu 
kapandı. Önceki 
gün Meclis'e sevk 
edilen yasa tasarısı 
ile memuriyetten 
kendi istekleriyle 
ayrılanların veya 
haklı gerekçelerle

I işine son verilen- 
I lerin emekli 

ikramiyesi ala
bilmesinin önüne 
geçildi. Anayasa 
Mahkemesi, daha 
önce verdiği bir 
kararla memuriyet
ten kendi isteği ile 
ayrılanlara ikramiye 
verilmesine imkân 
tanımıştı. Bu karar 
sebebiyle Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'na (SGK) 
dava açan eski 
memurlar, ikramiye 
kazanıyordu. Bu 
durum SGK'yı 
önemli bir 
ekonomik maliyet 
ve iş yüküyle karşı 
karşıya bırakıyordu. 
Kamudan istifa 
edenlerin sayısının

yaklaşık 290 bin 
kişi civarında oldu 
ğu tahmin ediliyor. 
Bunların tamamına 
ikramiye ödenmesi 
durumunda 
SGK'nın kasasın
dan yaklaşık 3 mil
yar TL çıkacaktı. 
Kamuda bir süre 
memur olarak 
çalıştıktan sonra 
istifa ederek kendi 
işini kuran ya da 
özel sektöre geçen 
çok sayıda kişi 
bulunuyor. 
Bayanlarda ise 
çoğunlukla evlilik, 
Çocuk ya da tayin 
gibi sebeplerle 
memuriyetten istifa 
sık rastlanan bir 
durum. Emekli 
Sandığı Kanunu'na 
göre bu kişilere, 
emeklilikte, 
memuriyette geçen 
dönemleri için 
emekli ikramiyesi 
ödenmiyor. Ancak 
Anayasa 
Mahkemesi, bu 
düzenlemeye ilişkin 
iki iptal kararı verdi. 
Son iptal kararı ise 
9 Temmuz 2011 
tarihli. Karar sebe
biyle SGK, bu tari
hten itibaren SSK 
veya Bağ-Kur'lu 
olarak emekli olan 
eski memurlara 

ikramiyelerini öde
meye başladı. 
Bu tarihten önce 
emekli olanlar ise 
dava açarak 
ikramiyelerini 
almaya başladılar. 
Böyiece istifa eden 
memurların 
memuriyette geçen 
süreleri için emekli 
ikramiyesi öden
mesinin yolu 
açılmış oldu. Bu 
durumun önüne 
geçmek için bir 
yasal düzenleme 
yapılıyor. Meclis'e 
sevk edilen kanun 
tasarısıyla istifa 
eden eski memur 
ların ikramiyesi 
yeniden düzenlen
di. Düzenleme ile 
memuriyetten istifa 
eden veya haklı bir 
sebeple memuriyet
ten çıkarılana 
ikramiyeleri öden
meyecek. 
Düzenleme ile 
kıdem tazminatı 
kanununa atıf 
yapılarak istifa 
eden veya haklı 
gerekçeyle işten 
çıkarılan işçiye 
kıdem tazminatı 
ödenmediği gibi 
aynı durumdaki 
memura da 
ikramiye öden
meyecek.

Tek istisnasını 
memuriyetten işçi 
kadrosuna naklen 
geçirilenler oluştu
racak. Bunlara da 
emekli oldukları 
yılın rakamlarından 
faizsiz olarak 
ödeme yapılacak.

DEPREMDE 
ÖLENLERİN 
YAKINLARINA 
MAAŞ 
Meclis'e sevk 
edilen tasarı ile 
birçok düzenleme 
de daha yapılıyor. 
İlaç kullanımında 
tasarrufu özendir 
mek amacıyla 
reçetede yer alan 
her bir ilaç kalemi 
veya kutu adedi 
için 3 Türk Lirası'm 
geçmemek üzere 
katılım payı uygu
lanacak. Uygulama, 
3 kutu sonrası her 
ilaç için geçerli ola
cak. Uç kutu üzeri 
her bir ilaç veya 
kutu için 1 TL 
ödenecek. Raporlu 
ilaçlar içinse uygu
lanmayacak. Ayrıca 
yeşil kart sahip
lerinin Genel Sağlık 
Sigortası'na devre 
dilmesinden sonra 
da mevcut uygula
manın aynı şekilde 
devam ettirilmesi 
amacıyla SGK yet 
kilendiriliyor.
Tasarıda Van'da 
meydana gelen 
depremler sonu
cunda malul kalan 
sigortalılar ile 
ölen sigortalıların 
yakınlarına maaş 
bağlanmasını 
sağlayan düzen
leme de yer aldı. 
Bu kişilerden en 
az 30 gün sigortası 
bulunanlar maaşa 
kavuşacak.

Kredi kartlarına 
tek limit uygulaması 

geliyor

Vatandaşların 
gelirlerini aşan ve 
ödeme güçlüğü 
yaşadıkları kredi 
kartı limitlerine 
sınırlama geliyor. 
Ekonomi yönetimi, 
2012 başında kredi 
kartlarına tek limit 
uygulamasına 
geçiyor.
10 bin lira limit 
belirlenen bir 
vatandaş, bunu 
ister tek bankadan, 
isterse 5 ayrı 
bankadan 2 biner 
TL limitli kartlarla 
kullanabilecek. Bu 
limiti aşmak söz 
konusu olmaya
cak. 2011 yılında 
200 milyar TL’yi 
aşan bireysel kredi 
kartı borçları, 
ekonomi yönetimi
ni bu konuda 
önlem almaya itti. 
Son dönemde 
kredi kartı 
borçlarında 
yaşanan ödeme 
güçlüğü ve bu

NÖBETÇİ ECZANE
12 Aralık 2011 Pazartesi 

MELİS ECZANESİ

konuda artan 
şikâyetler üzerine 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), kredi kart
larında, “tek limit” 
uygulamasını 
hayata geçiriyor. 
2012 başında 
hayata geçirilecek 
düzenleme ile 
kredi kartı sahip
lerinin gelir durum
ları, mülkiyet 
bilgileri, ailedeki 
çocuk sayısı, 
tüketim ve 
harcama alışkan
lığı gibi bilgiler 
göz önünde 
bulundurularak 
kredi kartları 
merkezi tarafından, 
“tek bir limit” 
belirlenecek. 
Tüm bankaların 
ulaşımına açık 
olacak bu limit, 
vatandaşa verile
cek kredi kartlarına 
da referans 
oluşturacak

GEREKLİ TELEFONLAR

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 go 88

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 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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 İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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
İS-KUR 513 71 66

RELEDİYE

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

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Erg az 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81

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 10 79

513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL. SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4138 

FİYATI : İO 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)

■MiiMl
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANL  ̂
ŞAFAKVAKTİ: 

11:30-14:00-1B1B21:N I

ALLAHIN SADIK KULU BARLA ■

■SİNEMASI 
CELALTANVE 

AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKU HİKAYESİ

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
KIRASI
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVR TABAĞI TATLI
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 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)

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

P R O fi R AM
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 BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

t-

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 - 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri 

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Teli 0 224 514 71 72 GEMLİK
Hamldlve Mah Kumsal 5ok. No:5



SINAV DE^ rER» 
ve 100 lerce Öğrenciye

5-6-7. ve 9.10.11. sınıflar/ EĞİTİM BURSU
Bursa

13-18 
ARAL» 

Tarihleri 
Arasında

H SETBAŞI (Merkez, 

■ ALTIPARMAK İ GEMLİK
HÜRRİYET (1)
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL

KARACABEY

KESTEL

M.KEMAL PAŞA

MUDANYA 
NİLÜFER 

ORHANGAZİ

YENİŞEHİRYILDIRIM

Sınav Dergisi Dershaneleri
: Setöaşı Meydan Çınar Yanı No24 329 30 30
: Alüpannak Cadi.OB SokJ.Uluca iş Mefkea No 3-4 22555 70
: Eşref DnçerMah. Yer» Pazar Cad. ırmak Sok. No€1 '5132440
: Hûmyet Mah. Hürriyet Cad. No: 65 249 49 71
: Soğukkuyu Mah Ste Cad. No: 16 2474731
: Hâmiliye Mah. Park Cad. No:1 71212 46
: Cumhuriyet MeydaruYM Belediye İş MricKat3~4 6764540

: Cumhuriyet Meydanı No 6 (Betedye Karşısı) 373 20 73
: Vıraca Mah Bursa Cad.No:59 6120912
: Halıt Paşa Mah. Zeytinii Şok. N0.6 5441155
: İzmir YokıNo:172 4531133

: Muradrye Mah.Turist Yolu Cad.No 53 572 33 07
:HaSçi Mevki Çömez iş Hanı No:1 773 38 88

: Ankara Cad Mimar Sinan Mah.Msr Sok No1 368 65 10

GEMLİKHN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Aralık 20II Sah___________www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

f
Doaalgazpatlamasfl 

ortalığı savaş 
alanına ceuirdi 

Bursa'da doğal gaz sıkışması 
neticesi meydana gelen patla
mada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 
Olayın ardından mahalle savaş 
alanına döndü. Haberi syf 3’de

4 kişilik aile yanarak omu
Kayhan Mahallesi Salkım 
söğüt Sokak’ta dün sa 
bah bir aile faciası yaşan 
dı. 4 kişilik Mardinli bir 
ailenin çocuklarının, çak
makla çıkardığı sanılan 
yangında, Selçuk, Seçkin 
İnan kardeşler ile baba 
Şehdavut Ergüven ve 
anne Erivan Ergüven ön 
ce karbonmonoksit ga 
zindan zehirlendi sonra 
yanarak öldüler. 4’de

Belediyenin davet ettiği Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan 
Belediye Meclisi’nde Gemlik’in depremselliği konusunda bilgi verdi 

Prof. Ercan tekrarladı: 
“Zeytinlikler ovaya, ova 
zeytinliklere taşınmalı"
Gemlik Belediyesi’nin 
davetlisi olarak ilçemize 
gelen Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 
dün Belediye Meclis üye 
leri ile sivil toplum kuru
luş temsilcilerine Gem 
lik’in depremselliği ve 
nelerin yapılması konu 
sunda bilgi verdi. 
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gyne Bakış
||CHP’de kriz çıkarmak isteyenlerin oyunu bozuldu

Ozftey, “İstilalar geri alındı.
görevimizin hasındayız”

CHP’de neler oluyor?
Dün, sabah büroma geldiğimde, CHP 

Yönetim Kurulu’nun düşürüldüğü habe 
rini aldım.

CHP’nin çok ilginç bir tüzüğü var.
Bu tüzük değişmedikçe, sıkıntılar bit

meyecek.
Baykal döneminden armağan olan bu 

tüzük Kurultay’da demokratik bir hale 
getirilmeli.

CHP eski ilçe Başkanı Cem Güler’in 
milletvekili aday adayı olmasıyla, göreve 
Başkan Yardımcısı Ayten Çipli getiril 
mişti. Ancak, daha sonra Genel Merkez, 
bu görevi parti sekreterinin yapacağını 
bildirince, Dursun Özbey, Şubat 2011 de 
İlçe Başkanı oldu. Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyesi 3 kişinin 
istifası ile yöneti
minin düşme 
krizi aşıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, ga 
zetemize yaptığı 
açıklamada, “Bazı 
partililerin, yanlış 
beyanlarla yönetim 
kurulu üyelerini 
istifa ettirip, İlçe 
Yönetim Kurulu’nu 
düşürme çalışma 
lan sonuçsuz 
kaldı. Bir yerel

gazetede çıkan 
haberi okuyan 2 
üyemiz bize başvu
rarak amaçlarının 
bu olmadığını belir 
tip özür dilediler.

İstifalarını geri 
aldılar. Partimiz de 
ayrımcılık yapmak 
isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz.
Amacımız, 
ilçemizi kongreye 
götürmektir. Bizi 
beğenmeyenler 
partiyi karıştırma 
ya kalkmasınlar. 
Oynanan oyunları 
partililerimiz de 
görüyor.
Yönetimden istifa 
ettirilmek isteyen 
üyelerimiz de 
gördü ve yanlıştan 
döndüler” dedi.

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin 63.y ı Idönümü 

için düzenlenen törende 
konuşan Kaymakam Bilal Çelik: 

İMMInill 
Mili Milli 
siMt 
İnsan Hakları Evren 
sel Beyannamesi’nin 
kabulünün 63. yıldö 
nümünde konuşan 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Batı’nın 
insan hakları evren 
sel beyannamesinin 
özü olarak 1215’te 
Ingiltere’de kabul 
edilen Magna Carta 
Yasası olarak gördü 
günü belirterek, asıl 
özün çok daha önce
si Medine Sözleşme 
si’ne dayandığını 
kaydetti. Syf2’de

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA 

İnsan hakkı...
Türkiye’de iyi ki hukuk var...
İyi ki adalet var. İyi ki insan hakları var.
İyi ki her yıl 10 Arahk’da dünya ülkeleri 

ile birlikte İnsan Hakları GünüTıü kutlu 
yoruz!

Yoksa...
Bir anayasa hukuku profesörü çıkıp da 

hakkın, hukukun, adaletin açık seçik çiğ
nendiği bir “dava” ile ilgili olarak * işi ~ 
hukuksal açıdan çözmek zor... İş felsefi 
yorumlara ve eyleme dökmeye kaldı” diye
bilir mi?

Veya bir düşünce adamı, gazeteci hem 
de hukuka sonuna dek bağlı olduğunu her 
zeminde üzerine basa basa söylediği 
halde yaşamının en verimli yıllarını bir 
metrekarelik hücrelerde geçirir mi?

Henüz kuvveden fiile dönüşmemiş bir 
“tasarımından” dolayı zindanlara tıkılır 
mı?

Yeniden “biçimlendirilen” bir kurulun 
atadığı bir kanun adamı 13 yaşından 
itibaren 26 kişiye satılan N.Ç.'nin zorla 
değil, rızasıyla bu kişilerle birlikte olduğu 
yönünde bir karara varabilir miydi?

Suratını astığı için, şiddet ve baskıdan 
yıldığı için kadınlar öldürülür müydü?

Anlaşılabilir isteklerini bir araya gelerek 
yüksek sesle dile getirenler gözaltına 
alınır mıydı?

Bir polis kontrolünde kocasının yanın
dan gözaltına kalan kadın karakolda 
öldürülesiye dayak yer miydi?

Muhalif belediyelere eften püften gerek 
çelerle “saldırılır”ken, iktidar belediye 
ferinin yaptıkları yolsuzluklar kanıtlarıyla 
ortaya konulduğu halde o ülkenin 
cumhurbaşkanı çıkıp da;”ben belediye 
başkanına kefilim” diyebilir miydi?

Örnekleri “gazeteler dolusu” çoğaltmak 
olanaklı.

Ne yazık ki; güzel ülkemizde;
Henüz yasalarla tanım altına alınmamış 

bir saltanat hüküm sürmeye başlamıştır.
“Astığım astık, çaldığım düdük” biçi

minde tanımlanabilecek bir düşünce 
yapısı toplumun her katmanını baskı ve 
etkisi altına almıştır.

Gazete sahibi sinmiş,
Sanayici ürkmüş,
Adaleti ve güvenliği sağlamakla yükümlü 

ve görevli olanlar tedirgin edilmiştir.
İnsan Hakları Derneğrnin 2011 yılı için 

tespit ettiği insan hakları ihlalleri söyle
nenleri ve öne sürülenleri belgeleriyle 
teyit ediyor:

Sadece 2011 yılında olan biten bile 
Türkiye’nin hukuk devletinden kaydığının 
somut göstergeleri...

Son bir yılda;
Çıkan çatışmalarda 330 kişi yaşamını 

yitirmiş, 19 kişi yargısız infaza/faili meçhul 
cinayete kurban gitmiş.

812 işkence vakası tespit edilmiş.
Toplantı ve gösterilere müdahalelerde 6 

kişi ölmüş, 271 kişi yaralanmış, 7 bine 
yakın insan gözaltına alınmış, 4 bine 
yakını tutuklanmış.

Hal ve hazırda 2011 başının verilerine 
göre cezaevlerinde 122 bin 404 kişi 
bulunuyor.

Bunların üçte biri tutuklu... Yani suçu 
sabit görülmemiş, cezası kesinleşmemiş.

Çocuk tutukluların sayısı 2 bin 168. 2 
bini aşkın çocuğun bin 649'u tutuklu, hak
larında kesinleşmiş bir hapis cezası yok.

Cezaevinde, sağlık sebebiyle acilen 
tahliye edilmesi gereken 251 tutuklu 
bulunuyor.

Tutukluluk hali devam eden gazeteci 
sayısı 71'e, engellenen web sitesi sayısı 
15 bine ulaşmış.

Bu tespitlerin sağladığı puslu havada, 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nüz 

kutlu olsun!

İnjan Hakları Evrensel Beyannamesinin 63.yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kaymakam Bilal Çelik:

İnsan Hakları 
Evrensel Beyanna 
mesi’nin kabulünün 
63. yıldönümünde 
konuşan Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Batı’nın insan 
hakları evrensel 
beyannamesinin özü 
olarak 1215’te 
Ingiltere’de kabul 
edilen Magna Carta 
Yasası olarak 
gördüğünü belirte 
rek, asıl özün çok 
daha öncesi Medine 
Sözleşmesi’ne 
dayandığını kaydetti. 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Toplantı 
Salonu’nda organize 
edilen toplantıda 
konuşan ve 1982 
Anayasası’na da 
değinen Kaymakam 
Bilal Çelik, “Ama 
Anayasası” olarak 
nitelendirdiği eski 
anayasanın bir ta kim 
hak ve özgürlükleri 
içinde barın dırdığını, 
sonrasında “Ama” 
diyerek o hak ve 
özgürlüklere sınırla* 
malar getirdi ğini 
bildirdi. Bugünkü 
anayasa tartışmaların 
da özü nü ou sınırla
maların kaldırıl
masının oluştur
duğunu anlatan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, öğrencilere 
yönelik olarak da, 
“Medine Sözleşme 
si” ile “İnsan Hakları 
Evrensel Beyanna 
meşini” yan yana 
getirip, incelemelerini 
önererek, insan hak
larında Batı’nın day
atmalarının değil, 
kendi kültürü müzün 
daha önemli olduğu
na dikkat çekti.
Belediye Başkan vek
ili Refik Yılmaz, 
Jandarma Yüzbaşı 
Mustafa Özdemir, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Müftüsü Muammer

Turan’ın yanı sıra, 
daire müdür ve amir 
leri, okul müdürleri, 
öğretmenler ve 
öğrencilerin katıldığı 
“İnsan Haklan” 
toplantısı saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıy
la başladı. Okul 
Müdürü Mehmet 
Türkmen’in açış 
konuşmasının ardın
dan söz alan Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, önce 10 Aralık 
1948’de kabul edilen 
İnsan Hakları 
Evrensel Beyanna 
mesi’nin ana konu
larından bahsetti. 
Ardından 1982 
Anayasası’na değine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, “Bu anayasa 
da insan haklan istis 
nadir. “Ama" den i 
lerek, birçok hak ve 
özgürlük sınırlandı 
rılmıştır. Bugün 
anayasamız etrafında 
yapılmakta olan 
tartışmalar bu neden
le önemlidir. Bir 
anayasaya, “Ama" 
sınırlamaları getirirs
eniz, o sınırlamalar 
da hak ve özgürlük
leri kullanı lamaz hale 
getirir” dedi.
İnsanlar tarafından 
talep edilen, devlet 
ler tarafından kabul 
edildikten sonra, 
genişletilen hak ve 
özgürlükler konusu
nun, önümüzdeki yıl
larda Kaymakam lık,

Valilik veya Devlet 
makamlarınca değil, 
sivil toplum tarafın
dan düzenlenmesinin 
özlemini duyduğunu 
vurgulayan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, insan hak
larının tarihsel 
gelişim sürecini de 
açıkladı. Batı 
dünyasının 1215’te 
İngiltere’de kabul 
edilen Magna Carta 
anayasasını temel 
aldığını ancak bu 
yasanın sadece 
Kral’ın bazı yetki
lerinin Baronlara ver
ilmesi olduğunu 
savunan Çelik, “Oysa 
çok daha önceleri 
Peygambe rimizin 
kabul ettiği Medine 
Sözleşmesi insan 
haklarının özünü 
oluşturur. Medine 
Sözleşme sinde, 
kimse, dili, dini, 
rengi, ırkı ile ayrıl
maz. Herkesin, yaşa
ma, ticaret yapma, 
özgür olma, dinini, 
örf, görenek ve 
geleneklerini yaşama 
hakkı vardır. Bizler de 
kendi kültü rümüzde 
insan haklarını yaşa
malı, anlat malı, 
yaşatmahyız” diye 
konuştu. Batı’nın 
insan haklarına 
neden gerek duy
duğunu, savaşla rın 
yanı sıra ABD’de 
1960’ların sonunda 
bile yaşanan “Zenci 
ler insan mı? Başka 
bir şey mi" tartış
maları, kavgaları ve 
katliamlarında aran
ması gerektiğine 
işaret eden 
Kaymakam Bilal 
Çelik, “İnsan Hakları 
neden en çok biz de 
değil de batı da tartı 
şılıyor, bu konuları 
düşündüğünüzde 
daha iyi anlaya
bilirsiniz" dedi.

Öğrencilerden insan 
hakları evrensel 
beyannamesi ile 
Medine Sözleşme sini 
karşılaştırmala rını da 
isteyen Kaymakam 
Bilal Çelik, 
“Türkiye’de henüz 
böyle bir çalışma 
olmadı. Siz bir ilki 
başarın” diye seslen
di.
imam Hatip Anadolu 
Meslek Lisesi Tarih 
Öğretmeni Sibel 
Ilhan’da, insan hak
ları tarihsel gelişimi 
konusunda bir 
konuşma yaptı. Kabil- 
Habil olayından 
bahseden Tarih 
öğretmeni Sibel 
ilhan, tarihin ilk kati li 
olan Kabil’in, aynı 
zamanda insan hak
larına da saygı duy
mayan ilk insan 
olarak nitelendirdi. 
Ilhan, Hun Türkleri, 
Selçuklu ve OsmanlI 
döneminde uygula 
nan insan hakları ve 
yasaları konusunda 
da bilgiler sundu, 
öğrencilerin, şiir, 
kompozisyon ve 
insan hakları evren 
sel beyannamesinde 
yazılı maddelerin 
masaya yatırılmasıyla 
renklenen etkinlikte, 
Coğrafya Öğret meni 
Çetin Külekçi nin 
sinevizyon sunumu 
da büyük beğeni 
topladı.
İnsan Hakları günü 
etkinlikleri, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Jandarma 
Yüzbaşı Mustafa 
Özdemir’in şiir, kom
pozisyon ve resim 
dallarında açılan 
insan hakları konulu 
yarışmalarda dere 
ceye giren öğren
cilere ödüllerini ver
mesi ile son buldu.
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Doğalgaz patlaması ortalığı savaş alanına çevirdi YaaYORUM
Bursa'da doğalgaz 
sıkışması neticesi 
meydana gelen pat
lamada Ti çocuk 3 
kişi yaralandı.
Olayın ardından 
mahalle savaş alanı
na döndü
Olay, Bağlarbaşı 
Mahallesi Volkan 
Sokak'ta bir binanın 
üçüncü katında 
meydana geldi. İddi
aya göre, doğalgaz 
sıkışması sebebiyle 
meydana gelen pat

Otomohilıle 3 kilogram esrar ele fleçirildi
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü, istih
barat çalışmaları 
sonucu takibe aldık
ları özel otomobilde 
3 kilo esrar maddesi 
ele geçirdiler.
Edinilen bilgilere 
göre, Bursa 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü ile 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
ekipleri istihbarat 
sonucu 01 AKT 33 
plakalı özel otomo
bili takibe aldılar. 
Araçta esrar

Alkollü sürücü otomobille işyerine girdi
Bursa'da, alkollü 
oldukları belirlenen 
sürücülerin kul
landığı 2 otomobil 
çarpıştı. Kazada, bir 
işyeri ile park halin
deki bir otomobilde 
maddi hasar mey
dana geldi.
Osmangazi ilçesi 
Demirtaşpaşa

Tanıdığa kaçak, yabancıya yasal mazot
Balıkesir'de jandar
ma tarafından yapı 
lan operasyonda bir 
akaryakıt istasyo 
nundaki tanklarda 
32 bin litre kaçak 
mazot ele geçirildi. 
İstasyonda kaçak 
mazot ile yasal 
olarak alınan akar 
yakıtın farklı pompa 
fiyatlarıyla satıldığı 
ortaya çıkarıldı. 
Daha önce de aynı 
suçtan 3 kez işlem 
yapılan istasyonda 
çalışan 2 görevli,

lamanın şiddetiyle 
evin duvarı yıkıldı. 
Patlamada evin ve 
sokaktaki bazı 
evlerin camları 
kırılırken, eşyalar 
sokağa fırladı. 
Park halindeki

maddesi bulunduğu 
bilgisine ulaşan

ekipler, takip sonu
cu söz konusu özel

Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde mey
dana gelen kazada, 
Yunus T. (21) 
idaresindeki 16 JEC 
04 plakalı otomobil, 
Ali K.'nın (43) kul
landığı 16 ARL 92 
plakalı otomobile 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan 16 

ifadeleri alındıktan 
sonra serbest 
bırakılırken, işyeri 
şahinin İstanbul'da 
bulunduğu saptandı. 
El konulan 32 bin . 
litre kaçak mazot, İl 
Özel İdare Müdürlü 
ğü'ne teslim edildi, 
firmaya 500 bin TL 
para cezası uygu
landı. Balıkesir il 
Jandarma 
Komutanlığı'na 
geçen 29 Kasım'da 
yapılan bir ihbarda, 
Balıkesir-lzmir 

araçlarda da maddi 
hasar oluştu. 
Patlamada evde 
bulunan Fatih 
Balkan (35), eşi 
Serpil (27) ve çocuk
ları Enes Balkan (3) 
yaralandı.

ARL 92 plakalı araç 
Murat D.'ye ait işyeri 
ile Murat G.'ye ait 
park halindeki 16 BJ 
884 plakalı otomo
bile çarptı. İşyerinde 
ve otomobilde 
maddi hasara mey
dana geldi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis kaza

karayolunda, 
Pamukçu Beldesi'n 
de bulunan bir akar 
yakıt istasyonunda 
ucuz mazot satıldığı, 
gece ve gündüz ayrı 
fiyat tarifesi uygu
landığı bildirildi. 
Bunun üzerine çalış
ma başlatan jandar
ma, akaryakıt istas 
yonunu izlemeye 
başladı. Jandarma, 
değişik araçlarla 
istasyondan 
akaryakıt alıp, 
'Ulusal Marker'

Yaralılar, 
112 Acil Servis 
ekiplerince Bursa 

Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. İhbar üze 
rine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
önlem alınması için 
Bursagaz ve itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi. Bursagaz, 
itfaiye ve polis 
ekiplerinin olayla 
ilgili incelemesi 
sürüyor 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

otomobili önceki 
gece geç saatlerde 
İnegöl merkezde 
durdurdular.
Mustafa E.
(47) ile Engin 
A.'nın (23) 
bulunduğu 
otomobilde yapılan 
aramada, 3 kilo 
esrar maddesi 
ele geçirildi.
Şahıslar, emniyetteki 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edildi. Ele geçirilen 
esrar maddesinin 
ise imha edileceği 
bildirildi.

ya karışan her iki 
araç sürücüsünün 
de alkollü olduğunu 
tespit etti. Alkollü 
sürücüler hakkında 
'Taksirle yaralama, 
mala zarar verme' 
suçundan işlem 
yapılacak.
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor 

cihazıyla test etti. 
Ancak alınan 
numunelerde 
herhangi bir 
usulsüzlük tespit 
edilemedi. Çalış
malarını sürdüren 
jandarma, istasyon
dan akaryakıt alan 
kamyon şoförleriyle 
birebir görüşme 
yaptı.
Kamyoncuların ucuz 
akaryakıt aldıklarını 
söylemesi üzerine, 
kaçak mazot 
satıldığı saptandı

Yeşil kart devri bitiyor!
5 milyon yeşil kartlı, sağlık hizmeti 

almak istiyorsa 2012’de prim ödeye
cek...
Yılbaşından itibaren yeşil Kart siste

mi kalkıyor.
Yaklaşık 9.5 milyon Yeşil Kart sahib

inin durumu, Sosyal Güverilik Kurumu 
(SGK) tarafından yapılacak gelir 
testiyle ortaya çıkacak.

Genel Sağlık Sigortası sistemine 
geçilirken, sadece aylık geliri 279 
TL’nin altında olanlara bedava sağlık 
hizmeti verilecek.

Bu limitin üzerinde geliri olanlar ise 
kademeli olarak prim ödemek zorunda 
kalacak. Eller cebe olacak...

Prim miktarı gelirin seviyesine göre 
33 TL’den başlayacak 200 TL’ye kadar 
çıkacak.

Böylece bütçede sağlık giderlerinde 
4.4 milyar TL tasarruf olacakmış...

Yeşil Kart sahiplerinin her birinin 
durumunun ne olacağı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yapacağı 
gelir testiyle belirlenecek.

Buna göre en az 5 milyon Yeşil Kart 
sahibinin prim ödemek zorunda kala
cağı tahmin ediliyor.

Bu konuyla ilgili çalışmaları Sosyal 
Güvenlik Kurumu yürütürken, 
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın da bu konuda çalıştığı 
belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Yeşil Kart 
sahipleri, harcamaları, taşınır ve taşın
mazları ile bunlardan doğan hakları da 
dikkate alınarak, banka kredi kartı har
camalarından, kira ödemelerine, kira 
gelirlerinden elektrik, su, telefon kul
lanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı 
içeren yöntemler ve veriler kullanılarak 
teste tabi tutulacak.

Yapılacak gelir testiyle Yeşil 
Kartlılar’ın önemli bir kısmının devlete 
prim ödemek zorunda kalacağı belir
tiliyor.

Henüz tamamlanmamakla birlikte 
yaklaşık 9.5 milyon yeşil kartlırun en 
az 5 milyonunun gelir testini geçe
meyeceği ve bu nedenle prim ödemek 
zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Mevcut duruma göre hesaplanırsa, 
şu anda geliri 279 liradan fazla olan 
herkes devlete prim ödeyecek.

Halen brüt asgari ücret 837 lira 
düzeyinde bulunuyor.

Bunun üçte birinden az, yani 279 
liradan az geliri olan vatandaşların 
primleri devlet tarafından ödenecek.

Bunun üzerindekiler kademeli rakam
larda prim ödemek zorunda kalacak.

TFIMÜ A “SUYUNU boşa 
E İti A O HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
•tmiK'iH iı* «emtrıııiiı oıtııtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

CHP’de neler oluyor?
İlçemizde yayınlanan ve CHP’nin kuyu 

sunu kazan bir yerel gazetede çıkan haberi 
okuyunca, kimlerin ne dolaplar çevirdiğini az 
çok anladım.
- Bu gazete, CHP’li Belediye Başkanı Fatih 
MehmetGüler’in görevi süresince bir tek 
haberini gazetesinin sayfalarına koymadı.

Habercilikte objektif olmadığı gibi, CHP’li 
belediyenin ve CHP’nin kuyusunu kazmaya 
çalıştı.

Ne zaman CHP içinde bir olumsuzluk 
olursa dünkü haberindeki gibi sayfalarına 
koydu.

CHP’nin hiçbir basın toplantısını yazmadı.
Yazmadığı gibi, yalan yanlış haberlerini 

çalıştığı haber ajanslarına taşıyarak, Bursa 
basınında da çıkmasını sağladı.

Kamuoyu böylece yanlış bilgilendirilir 
ken, bir yandan da CHP’yi yıpratma kampan 
yası yürütüldü.

Şimdi de aynısı yapılmış.
CHP’nin içinden hangi aklı sivri tarafından 

o gazeteye veya birlikte çalıştıkları gazeteye 
bilgi verilmişse, habere yorumlar eklenmiş.

Oysa haberde yorum olmaz.
Haber objektif olur.
Köşende yorumunu yaparsın.
Ben bunların kim olduğunu tahmin edi 

yorum.
Gelelim asıl konuya.
CHP eski İlçe Başkanı Cem Güler, 

bugünkü CHP yönetiminden memnun değil.
Bunu tüm partililer biliyor, bilmek yetmez, 

facebook sitesinde eleştirilerini de yapıyor.
Cem Güler, siyasetçidir yapabilir. Ama 

bugünkü yönetim onun yönetimidir. Birlikte 
yola çıktılar bu bir.

Sıkıntı nedendir?
Belediye Başkanı olan ağabeyi Fatih 

Güler’in görevden alınmasından sonra, ilçe 
yönetimini Cem pasif buluyor.

Mahkeme kararlarının uygulanmaması 
üzerine, CHP’lilerin belediyeye yönelik mi 
ting, gösteri, basın toplantısı vb. gibi değişik 
eylemler koymasını istiyor.

Benim görüşüme göre, yönetimin ağa 
beyine yeterince sahip çıkmadığını düşünü 
yor.

Ayrıca, İlçe Başkanının yönetimdeki 
yönetimde gürcüler ile alevilerin etkisinin 
kaldığı konuşuluyor.

Cem Güler’in İl Başkanı Gürhan Akdoğan 
ile ilişkileri eskiden çok iyiydi. Akdoğan, 
kongrede yeniden il başkanı seçilince, bu 
ilişki yeniden canlandı.

Bana göre, Cem Güler, parti yönetimine 
yeniden hakim olmak istiyor. Bunun için 
yönetimdeki görevinden istifa eden Ayten 
Çipli devreye sokularak Kurşunlu Mahal 
lesi’nden yönetimde üye olan Şahin Kar pelli 
istifa ettiriliyor.

Kendisine yönetimden 5 kişinin istifa 
ettiği söyleniyor. O da devamı az olduğun 
dan istifa ettiriliyor.

Terzi Fikri Danış’a da aynı yöntem uygu
lanıyor. Dün bu iki üye Özbey’e gelerek duru
mun böyle olacağını bilmediklerini söyleyip 
istifalarını geri alıyorlar.

Bunlar CHP ye, CHP’li olmaya yakış 
mıyor. Sıkıntısı olanların kongreyi bekleyip 
kozlarını paylaşması demokratik olanı. 
Bizans oyunlarına ne gerek var.

Üzüm yemeğe bakın.

4 kişilin aile yanarak öliii
Kayhan Mahallesi Salkımsöğüt Sokak’ta dün sabah bir aile faciası yaşandı. 4 
kişilik Mardinli bir ailenin çocuklarının, çakmakla çıkardığı sanılan yangında, 
Selçuk, Seçkin İnan kardeşler ile baba Şehdavut Ergüven ve anne Erivan
Ergüven önce karbonmonoksit gazından zehirlendi sonra yanarak öldüler.
Dün sabah ilçemiz 
de bir aile faciası 
yaşandı. 
Kayhan Mahallesi 
Salkımsöğüt 
Sokak’ta, Demiriz 
Apartmanı 2. katında 
yaşayan Ergüven 
ailesinin 4 ferdi, 
çocuklarının çıkar 
dığı yangın sonucu 
yanarak öldüler. 
Olay dün sabah saat 
09.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Demiriz Apartmanı 
2. katında yaşayan 
Ergüven ailesi, 
evlerine 4 ay önce 
taşındı.
Evde, baba Şehda 
vut Ergüven (58), 
anne Erivan 
Ergüven (30) ile 
çocukları Selçuk 
Ergüven (2) ve 
Seçkin İnan Er 
güven(4) yaşıyordu. 
Anne Erivan 
Ergüven’in banyo da 
olduğu sırada, otur
ma odasındaki çak
makla oynadıkları 
sanılan küçük 
çocukların, pencere 
nin önündeki 
koltuğu tutuşturduk
ları sanılıyor. 
Odadaki televizyon 
sehpası arkasına 
saklanan çocuklar, 
korkudan ne 
yapacaklarını 
şaşırırken, 
gürültüler üzerine 
odaya gelen anne 
her yerin ve odanın 
duman içinde 
olduğunu görünce 
uyumakta olan eşini 
uyandırdı.
Ancak, yangında 
alevler odayı ve evi 
sarmaya başlayınca, 
mutfaktan su alarak 
yangını söndürmeye 
çalışırken onlar da 
yoğun duman 
arasında kaldı.

DUMANDAN 
BOĞULDULAR 
Alevler arasında 
kalan Ergüven 
ailesinin, yangında 
çıkan karbonmonok
sit gazından 
zehirlendikleri ve 
daha sonra şuur 
larını yitirdikleri 
sanılıyor.
Yangın sırasında

meydana gelen pat
lama ile dairenin 
dışa bakan camla 
rımn tamamı kırılın
ca çevredekiler 
yangını fark ederek 
itfaiye çağırdılar. 
Büyükşehir Belediye 
İtfaiyesi olay yerine 
gelerek yangını 
söndürdüklerinde 
acı tablo ortaya 
çıktı.

BİR EVDEN 4 ÖLÜ 
Mutfakta bulunan 
anne Erivan 
Ergüven’in yaşa
makta olduğu 
görülünce

ambulans ile
Devlet Hastane si’ne 
kaldırıldı.
Ancak, genç anne 
kurtarılamadı.
Polisin geniş güven
lik önlemi aldığı 
yangın sırasında, 
mahâlle halkı acı 
haber üzerine olay 
yerinde toplandı. 
Bu arada Ergüven 
ailesinin yakınlarına 
haber verildi.
Olay yerine gelen 
yakınları fenalık 
geçirdiler. 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt olay yerine 

gelerek 
inceleme yaptı. 
Daha sonra, 
yangında ölen 
Ergüven ailesinin 
cesetleri, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak 
Büyükşehir Belediye 
İtfaiyesi ve 
Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma başlattı. 
4 kişilik bir ailenin 
ölümü ile 
sonuçlanan yangın 
felaketi, ilçemizde 
büyük üzüntüye 
neden oldu.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Belediyenin davet ettiği Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Belediye Meclisi’nde Gemlik’in depremselliği konusunda bilgi verdi

Prof. Ercan tekrarladı: "Zeytinlikler 
ovaya, ova zeytinliklere taşınmalı"

Gemlik Belediye 
si’nin davetlisi 
olarak ilçemize gelen 
Deprem Uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, dün Belediye 
Meclis üyeleri ile 
sivil toplum kuruluş 
temsilcilerine 
Gemlik’in deprem
selliği ve nelerin 
yapılması konusun
da bilgi verdi.
Prof. Ercan, konuş
masında, Gemlik’in 
ova bölümünün 
altının jöle gibi 
olduğunu tekrar
larken, “Geçen gel i 
şimde de söyledim. 
Gemlik’in ova kıs
mının dibi jöle gibi 
dedim. Ben de hiç 
bir zeytin ağacının 
kesilmesini istemem. 
Ama insan mı ağaç 
mı dendiğinde, 
insanların canı daha 
önemli olduğunu 
söylerim. Onun için 
ovanın zeytinliklere 
çıkması, zeytinlik
lerin ovaya inmesi 
gerekir. Gemlik’in 
durumu böyle.
Bir depremde göçük 
altında ölmek iste- 
sen de ölemiyorsun. 
Göçük altında kalan 
100 kişiden 83’ü tor
balara konuyor.
Bunun bir kısmı ken 
di gayretleriyle, 
diğerleri ise kurtarıl
mayı bekliyor.’’ dedi. 
Ercan, depremlerde 
bir yapının yıkılma 
sının yüzde 20’sinin 
yer bozukluğundan, 
yüzde 60’ının yapı 
malzemesinden, 
yüzde 20’sinin de 
uygulamadan kay
naklandığını söyledi.

Gemlik, İstanbul 
Ataköy, İzmir 
Mavişehir’in altla 
rımn jöle gibi 
olduğunu belirterek, 
“Bu geldiğimde 
Belediye’de deprem 
konusunda ciddi 
çalışmaların yapıl 
dığını gördüm, 
sevindim. Eksikler 
varsa bunlar 
yerine getirilmeli. 
Gemlik’teki ova kıs
mının altının kil var
lığı, yer altı sularının 
sığlığı nedeniyle bu 
kesimden kurtulu ş 
olmuyor” dedi 
Dr. Ahmet Ercan, 
“O zaman buradan 
kaçmak gerekir. 
Kazık da çaksanız, 
zeminde kayalık 
bölüm çok altlarda. 
Yapılan incelemeler 
de bu görülmüş. 
Jeolojik ve jeofizik 
incelemeler yapıl
malı.” dedi.
Ercan, depreme 
karşı nasıl 
korunufccağını ve 
nelerin yapılması 
gerektiğini anlattı. 
Gemlik’in yer yapısı 
nın çok uygunsuz 
olduğunu söyleyen 
Ahmet Ercan, 
Gölcük depreminde 
bu tür yer yapısına 
sahip Rinaların yerin 
2.5 katma gömüldü 
ğünü söyledi.
Yapıların depremsel
lik katşayılarının 
belirlenmesi gerek
tiğini de söyleyen 
Ercan, Gemlik’teki 
yapıların büyük ço 
ğunluğunun 40-50 
yaşında olmasının 
tehlike yarattığını, 
binaların depremsel

lik yönetmenliğine 
göre inşa edilme 
mesi nedeniyle bir 
depremde tamamı 
nın yıkılacağını 
söyledi.
Ercan, “Eskiden 
deniz ovadaymış. 
Zamanla depremlerle 
bugünkü hal ortaya 
çıkmış. Yeraltında 
da kırılmalar var. Bir 
çoğu evlerin altından 
geçiyor. Bunların 
belirlenmesi gerekir. 
Gemlik’e sismolojik 
bir ağ kurup 2 ay 
inceleme sonucu 
bunu belirleyebili
riz.” şeklinde 
konuştu.
Bir yerde kat kat 
inşaat yapılabilece 
ğini sismigrofik 
cihazlarla öğre
nilebileceğini 
belirten Prof. Ercan, 
depremle ilgili teknik 
cihazların çok 
geliştiğine de dikkat 
çekti. Binaların 
temellerinin kuru 
olmasının gerektiğini 
söyleyen Ercan, 
“Ayakkabıları su 
alan insan nasıl 
hastalanıyorsa, teme 
linde su bulunan 
konutlar bu binaları 
rahatsız eder. 
Demirlerde çürüme 
meydana getirir. 
Taşıyıcı aksam 
çürür. Gemlik’teki 
tüm binaların elekt 
rötarının çekilmesi 
gerekir. Bu güne 
kadar yeraltının 16 
metre altına inilmiş, 
daha derinlere 
inilmeli.” dedi.
Binaların depremsel- 
liğin incelenmesi 
sırasında delinerek 

beton çıkarılması 
olan korot yapılma 
sın karşı olduğunu 
da söyleyen Ercan, 
binalarda nelere 
dikkat edilmesini 
gerektiğini anlatı. 
Beton ve demir özel
liklerinin ölçümlerini 
de veren Ercan, 
“En güvenli yapı 
çelikten yapılmış 
yapılardır. Gerekirse 
beton kolonlar arası 
çelik halatlarla bağ 
lantı konabilir.” dedi.

KİMYASAL 
DEPOLAMAYA 
KESİN KARŞI 
Gemlik Gübre Fabri 
kası’na “Başımızın 
derdi” diyen Prof. 
Ahmet Ercan, bu 
fabrikanın yapmayı 
düşündüğü kimyasal 
depolamaya şunları 
söyledi:
“-Deprem fayına ve 
kırıklarının bulun
duğu yere ne sanayi 
yapılır, ne de patla 
yıcı yanıcı madde 
depolanır. Bu tür 
yerler kırsal alana 
taşınmalı. Gölcük 
depreminde patlama 
yaşandıysa ileride 
Gemlik’te de yaşanır. 
Avusturalya ’dan 
uzmanlar getirmişler 
baktırmışlar.
Versinler raporlarını 
inceleyelim.” dedi. 
Daha sonra dinleyi 
çelerden sorular ve 
cevaplar bölümüne 
geçildi.
AKP’li üye Gökay 
Bilir, ovanın zeytinlik 
lere taşınması kolay 
bir şey olmadığını, 
zaman istediğini, 
Gemlik’in deprem

sellik fotoğrafının 
net görülmek iste
diklerini söyledi. 
Prof. Ercan, Gem 
lik’in koşullarının 
çok özel olduğunu, 
Bakanlığın ikna 
edilmesi ve Zeytinlik 
leri Koruma Yasası’ 
nın değiştirilmesi 
gerektiğini hatırlattı. 
Deprem ile siyaset 
yapılmayacağını 
söyleyen Ercan, ikti
darın depreme bakı 
şının doğru oldu 
ğunu, eskinin yıkılıp 
yeninin yapılması 
gerektiğini belir
tirken, “Dünyanın 
hiçbir yerinde ayda 
100 lira taksitle ev 
yapılmaz. Bir yanda 
can var, bir yanda 
ölüm. Siyasetçilerin 
deprem konusundan 
rat çıkarmamalı. 
Sivil toplum kuru
luşları deprem için 
yapılacak evleri 
denetlemeli” dedi. 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ise konuş
masında döneminde 
depremle ilgili 
Türkiye’de ne kadar 
bilim adamı varsa 
hepsini Gemlik’e ge 
tirdikierini, ne gere 
kirse yaptıklarını 
söyledi.
MEER projesinin 
Gemlik’te pilot bölge 
seçildiğini, Dünya 
Bankası’ndan kredi 
alarak incelemeler 
yaptıklarını anlattı. 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik ise, tarım 
alanlarına depolar ve 
kaçak yapılar yaptırıl 
dığını, fay hattından 
oto yol geçirildiğini, 

50 yıldır Veraset 
Yasası’nın değişme 
diğine dikkat çekti. 
Gazetemiz Başyazarı 
Kadri Güler ise, 
ovanın zeytinliklere 
taşınmasının konu 
şuiduğu bu gün
lerde, Gemlik’te en 
çok inşaatın ovada 
yapılmakta oldu 
ğunu, kaçak yapıla 
rın imar planlarında 
bile korunduğunu, 
bunun konuşanlarla 
tezat teşkil ettiğini 
belirterek, “O zaman 
neden ovada inşaat
lara dur demiyorsu 
nuz. Bir yerden baş 
layın.” dedi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise bu işin 
zaman alacağını, 
vatandaşların 
kazanılmış hakların 
bulunduğunu belirti. 
CHP sözcüsü Necdet 
Ersoy ise, Gemlık’i 
bir yandan sanayi 
bir yandan liman bı 
yandan da Serbest 
Bölge yapılarak in
san göçünü ve 
yapılaşmanın nasıl 
gelişeceğinin 
düşünülmediğini 
belirterek, “Zeytinlik 
lerle ilgili yasa değh 
tirilmeli ve sağlam 
zeminlere konutlara 
TOKİ eliyle yapılma 
h. Ovadaki evi 
olanlara karşı 
TOKİ takas suretiyl 
ev vermeli” 
dedi.
Daha sonra, 
Belediye 
Meclisi’ndeki kalan 
maddelerin görüşül ; 
meşine devam 
edildi.
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Bursa. Idustri mirası lıorutnaaa önek illi
Tarihi Kentler Birliği 
(TKB) İstanbul 
Buluşması’na, 
Türkiye’nin ilk teks 
til sanayi müzesi 
olan Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi 
damgasını vurdu. 
“Türkiye’de Yeni 
Gündem; Sanayi 
Mirası” gündemiyle 
İstanbul’un Eyüp 
ilçesinde 2011 yılı 
mn son buluşma 
sim gerçekleştiren 
TKB, endüstri mira 
sının ayağa kaldırıl
ması anlamında 
Türkiye’de son 
örnek olan Merinos 
Tekstil ve Sanayi 
Müzesi’ni örnek alı
nacak projeler 
arasında gösterdi. 
İslam’ın ünlü komu
tan, din ve bilim 
adamlarının kabir
leri, türbeleri, cami
leri, tekkeleri, Ha 
liç’i, Santral İstan
bul’u, padişahların 
cülus dağıttığı ve 
tahta çıkmadan 
önce ilk adımı attık
ları Cülus Yolu ile 
tarihle modern

arasındaki uyumun 
en güzel örnekle 
rinden biri olan 
Eyüp ilçesinde 
gerçekleştirilen TKB 
Buluşmasında, Tür 
kiye’de bugüne ka 
dar yürütülen sana 
yi mirası çalışmaları 
masaya yatırıldı. 
OsmanlI döneminde 
orduya fes ve yelek 
hazırlamak üzere 
oluşturulan ve tari
himizin modern 
anlamda ilk tekstil 
fabrikası olan 
Feshane’de gerçek
leştirilen toplantıda 
ilk olarak, Haliç ve 
çevresinde korunan 
endüstri yapıları ve 
anıtsal yapılara 
ilişkin bilgi verildi. 
Daha sonra, 
Türkiye’deki en 

düstri mirası koru
ma örnekleri birlik 
üyelerine tanıtıldı. 
Sanayi Mirası resto 
rasyonu Fabrika i 
Humayun’la başladı 
Türkiye’deki son 
örnek olarak Meri 
nos Tekstil Sanayi 
Müzesi’ni TKB’ye 
üye 350’yi aşkın 
belediye başkanı ve 
yöneticisine anlatan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
TKB’nin 2000 yılın
da Bursa’da kurul
duğunu ve tarihi 
mirasın korunması 
noktasında önemli 
mesafeler kat ettiği
ni hatırlattı. “TKB, 
kentlerin ziynet
lerinin ortaya çıkarıl 
ması ve yerel yöneti 

çilerin bu konuda 
sorumluluk alması 
noktasında çok 
önemli bir işlev 
üstlenmiştir” diyen 
Başkan Altepe, 
Bursa’da bu anlam
da ciddi projelere 
imza attıklarını 
kaydetti.
Selçuklu, OsmanlI 
ve Cumhu riyet 
dönemlerine ait 
yapıları kapsayan 
260’ın üzerinde 
tarihi miras 
projesini uyguladık
larını hatırlatan 
Başkan Altepe, 
son dönem de 
Türkiye’de yükselen 
değer olan sanayi 
mirası konu sunda 
da önemli mesafeler 
kat ettiklerini 
bildirdi.

TIB ŞOFÖRLERİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

TIR KULLANACAK
3 ŞOFÖR 
ARANIYOR

Müracaat Tel 
5131075 - 51316 95

SAHİBİNDEN SATILIK
M an astır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezî kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire
0 538 322 70 73

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'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 
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

Hastane rande
vusunda yeni 
dönem: "Merkezi 
Hastane Randevu 
Sistemi".
Sağlık Bakanlığı, 
yeni yılla birlikte 
tüm yurtta 
"Merkezi Hastane 
Randevu Sistemi"ni 
(MHRS) hayata 
geçiriyor.
Uygulamaya göre 
Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı 2. ve 3. 
basamak 
hastaneler ile 
ağız ve diş sağlığı 
merkezlerinden 
randevu almak 
isteyenler, artık 
hastanelerin Türk 
Telekom hattını 
değil, "Alo 182 
MHRS Çağrı 
Merkezi"ni 
arayacak.
Vatandaşın 
karşısına çıkacak 
olan operatörler, 
danışmanlık 
hizmeti de 
sunarak, istenilen 
hastane ve

'MERKEZİ
HASTANE ffBOl

SİSTEMİ'

doktor için 
randevu verecek.

GÖRÜŞME 
BEDELİ 4 TL 
Ancak Alo 
182 MHRS Çağrı 
Merkezi’ni 
arayarak canlı 
operatörle yapılan 
her görüşmenin 
bedeli, yaklaşık 
4 lira olarak tespit 
edildi.
Operatör ile 
görüşmenin 4 ? 
ortalama süresi ise 
7 dakika.
Bakanlık verilerine 
göre kamuya | 
ait 2. ve 3. basamak 
hastane 
ler ile ağız ve diş 
sağlığı merkezle 
rine günde

1 milyon 
200 bin hasta 
başvuruyor. 
Erzurum ve 
Kayseri’de pilot 
uygulamayla 
başlayıp 69 ilde 
hayata geçirilen 
uygulama 
sırasında yapılan 
çalıştaylar, 
özellikle büyük 
şehirlerde 
vatandaşın 
yaklaşık yüzde 
70’i internet 
üzerinden 
randevu aldığını 
gösterdi. 
Planlamaya 
göre en son 
19 Aralık 2011'de 
İstanbul'da da 
MHRS'ye 
geçiş planlanıyor.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI■■■M
Şair duyarlılığı...

Şairler, bizlerin göremediği
ni gören, duyamadığını 
duyan ve hissedemedikleri 
mizi hisseden kişilerdir. 
Onların bizden farklı olan 
yanları da budur.

Sanatçılar yaşadıkları çağın 
tanıklarıdır derler gerçekten 
de öyle.
Yaşadığımız dünyada birçok 

h olumsuzluk görürüz, sadece 
eleştirmekle yetiniriz. Neden 
bunların ortadan kalkması 
için bir çaba göstermeyiz? 
Aman sen de.. Bana ne! 
Benden başka düzeltecek 
yok mu? Şimdiye kadar 
düzelmemiş de bundan sonra 
mı düzelecek? Boş ver 
yahu...vb gerekçeler üreterek 
hep kendimizi olayın dışında 
tutmaya çalışırız. Binlerinin 
bu olumsuzlukları 
düzeltmesini isteriz hatta 
yapmasını da bekleriz.

fclİii

Belli bir eğitimden geçmiş, 
sözüm ona aydın kişiler 
olarak yaşananlarda hiç mi 
sorumluluğumuz ya da suçu
muz yok? Var elbette. Hem 
de o kadar çok ki.Fakat 
kimse kendini bu konuda 
sorgulamıyor.

Oysa her duyarlı yurttaşın 
kendi çapında yapabileceği 
bir şeyler olmalı. Bunlar 
nemi? Rıfat İlgaz anlatıyor 
şiirinde.

Hiçbir şey olamayan 
muhteremlere hiç olmazsa 
korkuluk olun, diyor.

Bunu da yapamazsak yazık
lar olsun bize!

AYDIN MISIN

Kilim gibi dokumada mut 
suzluğu
Gidip gelen kara kuşlar

havada
Saflar tutulmuş top sesleri 

gerilerden
Tabanında depremi kara gül

lelerin
Duymuyor musun

Kaldır başını kan uykular
dan

Böyle yürek böyle atar
damar
Atmaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirme

den çatını
Sel suları bastığın toprağı 

dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük 

denizlere
Çabuk ol

Tam çağı işe başlamanın 
doğan günle

Bul içine tükürdüğün kita
pları yeniden

Her satırında buram buram 
alın teri

Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin 

değil
Yırt otuzunda aldığın diplo

mayı
Alfabetik çocuk ol
Yollar kesilmiş alanlar 

sarılmış
Tel örgüler çevirmiş yöreni 
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende

Benden geçti mi demek 
istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanına 
Korkuluk ol

Hayatı sıkıntılar ve acılar 
içinde geçen, gerçekte bir 
öğretmen olan Rıfat İlgaz 
hem bir yazar hem de bir şair 
olarak yaşadığı döneme 
damgasını silinmeyecek şe 
kilde vurmuştur. Ne 
mahkemeler, ne cezaevleri ne 
sürgünler ne de yakasını 
bırakmayan hastalıklar 
içinde, 80 yaşına dek özgür
lük ve bağımsızlık ateşini 
söndürmemiştir. Siyasi ikti
darların korkulu rüyası 
olmuştur.

Aradan yıllar geçmiş, o 
dönemin ne savcıları ne de 
yargıçları halkın gönlünde 
taht kurmuş; ama sadece 
Rıfat İlgaz hâlâ kendinden 
söz ettirebiliyor, şiirleri ve 
romanları milyonlarca yurttaş 
tarafından büyük bir ilgiyle 
okunuyor

Halkı için yazan şair ve 
yazarlar sonsuza dek yaşar; 
ama halkı ezen siyasi iktidar
lar kısa zamanda ölür.
Tarih kısa zamanda ölen 

siyasi iktidarların mezarlarıy
la doludur.

Alise Ziver Karatas İIRöğretim Okulu “Beslenme Dostu Okul” seçildi
Ayşe-Ziver Karataş 
İÖO ‘‘Beslenme 
Dostu Okul” seçildi. 
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
geçtiğimiz günlerde 
ilçemizde yapılan 
denetimler sonucun
da “Beslenme Dostu 
Okul” seçilerek 
belge almaya hak 
kazandı. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanhğı’mn 
koruyucu sağlık 
hizmetleri kapsamın
da birlikte yürüttüğü 
“Beslenme Dostu 
Okul Projesi” ile 
okulların sağlıklı 
beslenme ve hare

ketli yaşam koşulla 
rina teşvik edilmesi, 
okullarda sağlıklı 
beslenme, obezite 
nin önlenmesi ve 
hareketli yaşam 
konularında duyarlı 
lığın arttırılması ve 

bu konuda yapılan 
iyi uygulamaların 
desteklenmesi ile 
okul sağlığının daha 
iyi düzeylere çıkarıl
masının hedeflendiği 
belirtildi.
"Beslenme Dostu

Okul Projesi" Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği içerisinde 
okulların, belirlenen 
kriterler doğrul
tusunda "Beslenme 
Dostu Okullar Değer 
lendirme Formu" ile 
denetlenmesi, 100 
puan üzerinden 90 
ve üzeri puan alan 
okulların "Beslenme 
Dostu Okul" serti
fikası ile ödüllendiril 
mesi aşamalarını 
içeriyor.
Ayşe-Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mehmet 
Duran, okul olarak 
özellikle eğitim 

konusunda 
hedefledikleri 
başarıları yakalama 
adına böyle bir 
projeye aday olduk
larını, öğretmen ve 
öğrencilerin yoğun 
çabasıyla beslenme 
dostu okul seçildik
lerini söyledi. 
Mehmet Duran, 
“Yeni bir okulda 
eğitim öğretim yapı 
yoruz. Bu nedenle 
sorumluluğumuzun 
farkındayız ve 
başarılı olma mecbu 
riyetimiz var. Okul 
Aile Birliği-Öğret- 
men-Öğrenci ve 
Velileri ortak 

hedef ve projelerle 
bir araya getirerek 
çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.
Yaklaşık bir ay önce 
“Beyaz Bayrak” 
almaya hak kazan
mıştık. Şimdi de 
“Beslenme Dostıi 
Okul” seçildik.
Bunlar okulumuz 
adına mutluluk 
vericidir.” dedi. 
“Beslenme Dostu 
Okul Projesi” kap
samında başarılı 
olan okullara belge 
ve plaketleri 
Bursa’da düzen
lenecek törenle 
verilecek.

Çin Masalı’ Bursa’da can bulacak
Efsanevi akrobasi 
gösterisi ‘Çin Masa 
lı’, 17-18 Aralık 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
BursalI sanatsever
lerle buluşacak. 
Dünya turnesine 
çıkan Çin Ulusal 
Akrobasi Topluluğu, 
2012 yılının 
Türkiye’de ‘Çin

Kültür Yılı’ olarak 
kutlanacak olmasın
dan dolayı, fizik 
kurallarını altüst 
eden gösterilerini, 
Bursa’da sahneleye
cek. Türkiye’deki 
ikinci gösterisine 
Bursa’da imza ata
cak olan ekip, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa 
Kültür AŞ ile Püren 

Organizasyon işbir- 
liğiyle sanatseverler
le bir araya gelecek. 
Bir bisiklete 15 kişi 
binebilen sporcular
dan oluşan topluluk, 
BursalIlara keyifli 
anlar yaşatacak.
Kurulduğu 1950 
yılından bu yana 80’i 
aşkın ülkede bin
lerce gösteri yapan, 
ulusal akrobasi 
yarışmalarında 18 

altın madalya 
kazanan ve ‘Çin 
Masalı’ olarak da 
bilinen topluluk, 
‘Harikulade 
Akrobasi’ anlamına 
gelen ‘Spectacular 
Acrobatics’ adlı 
gösteriyle nefesleri 
kesecek. Çin Masalı, 
17 Aralık Cumartesi 
günü 15.00 ve 20.00 
saatlerinde; 18 
Aralık Pazar günü 

ise 15.00 ve 18.30 
saatlerinde 
Merinos AKKM’de 
BursalIlar için 
sahneye çıkacak. 
Biletleri Biletix, 
Tayyare Kültür 
Merkezi ve 
Merinos AKKM 
gişelerinde satışa 
sunulan 
gösteriyi izlemek 
isteyenler 253 26 46 
numaralı telefonlarla

Bursa Kültür AŞ’den 
ve www.bursakul- 
tur.com adresinden 
gösteriyle ilgili 
detaylı bilgiye 
ulaşabilecekler.

http://www.bursakul-tur.com
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Gemlik Yelken 
Kulübü sporcularına
Yılın Başarılı 
Sporcusu ödülleri 
verildi.
2011 Yılı içinde 
yapılan ulusal ve 
uluslararası 
yarışlarda üstün 
başarı gösteren 
‘2011 Yılının En 
Başarılı Yelken 
Sporcuları’ ödül
lerinin takdim 
edildiği geleneksel 
ödül töreni 10 Aralık 
2011 Cumartesi 
akşamı İstanbul 
Ataköy Olimpiyat 
Evi’nde düzenlenen 

törenle sahiplerini 
buldu.
Türkiye Yelken 
Federasyonu 
Başkanı Nazlı İmre 
ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin hazır 
bulunduğu gecede, 
yelken camiasından 
yaklaşık üç yüz 
davetli katıldı.
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu
larımız Laser sınıfın
da Hasan Sal, Enes 
Topkaç, Tuğba 
Öksüz Optimist 
Sınıfında Hürcan 
Büberci, Hikmet Mert 
Çetin en başarılı 

sporcu ödülünü 
alarak bir kez daha 
göğsümüzü 
kabarttılar.
Bir yıl içerisinde 
TYF organizas 
yonunda yapılan 
yarışmalarda, 
başarılı olan Türkiye 
çapındaki tüm 
yelken kulüp sporcu
larının bir araya 
geldiği gecede 
konuşma yapan 
Türkiye Yelken 
Federasyonu (TYF) 
Başkanı Nazlı İmre 
sporcuları, onlara 
destek veren kurum 
ve kuruluşları, 

antrenörleri kutla
yarak kazandıkları 
bu başarıdan 
dolayı tebrik etti. 
Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2012 yılında öncelikli 
olarak eğitim pro
jeleri ve olimpiyat 
oyunları olmak üzere 
yelken sporunun 
gelişimine katkı 
sağlayacak projeler
le çalışmalarına 
devam edeceğini % 
açıkladı.
Hiç de kolay olma 
yan bir yıllık periyot 
sonunda sıcak, 
soğuk demeden 

yapılan yarışlar bol 
adranalin, yüksek 
performans dayan
ma gücü gösteren 
Gemlik Yelken 
Kulübü Sporcuları 
önümüzdeki sezo
nun daha başarılı 
geçeceğini tüm 
sınıflarda Milli Takım 
sporcusu olabilmek 
için çalışacaklarını 
Milli takımın kendi
leri için yalnızca 
bir hedef değil 
amaç olduğunu 
çalışma disiplinini 
ve prog ramlarını 
bu amaç ve doğrul
tuda programladık

larını ifade 
ettiler.
Sporcular sezonun 
yorgunluğunu 
Olimpiyat evinde 
onurlarına verilen 
resepsiyon da 
attılar.
Gemlik Yelken 
Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, 
sporcuların bugün
lere gelmesindeki 
en büyük desteği 
veren gelişimlerine 
katkı sağlayan 
Gemlik Yelken 
Kulübü ana spon
soru Borusan’a 
teşekkür edildi.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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KEY alacaklılarına iyi haber
Eksik ve hatalı bel
geleri nedeniyle 
KEY alacaklarını 
tahsil alamayan 90 
bini aşkın KEY 
sahibinin isimleri 
yayımlandı.
Eksik ve hatalı bel
geleri nedeniyle 
KEY alacaklarını 
tahsil alamayan 90 
bini aşkın KEY 
sahibinin isimleri 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı Eksik 
ve hatalı belgeleri 
nedeniyle KEY ala
caklarını tahsil 
alamayan 90 bini 
aşkın KEY sahi 
binin isimleri 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Ziraat 
Bankası'nın ilan 
edilen listelerde adı 
bulunan 90 bini 
aşkın kişiye, 
bugünden itibaren 
ödeme yapmaya 
başlaması 
bekleniyor.
Emlak Konut 
Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketi'nin 
"5939 Sayılı Konut 
Edindirme Yardımı

Yatırımcının yüzünü alîm güldürdü
"Külçe altın" kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yatırımcısı
na kazandıran tek 
yatırım aracı oldu. 
"Külçe altın" kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yatırımcısı
na kazandıran tek 
yatırım aracı oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
"Finansal Yatırım 
Araçlarının Reel 
Getiri Oranları

Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun ve 7 Ocak 
2010 Tarihli ve 
27455 Sayılı Resmî 
Gazete'de 
Yayımlanan Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine 
ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik ile 5664 
Sayılı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahiplerine

Kasım/2011" 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, Kasım 
ayında en yüksek 
reel getiri, ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 2,27 oranıyla 
külçe altında gerçek* 
leşti. ÜFE ile 
indirgen diğinde; 
yatırım araçlarından 
IMKB 100 Endeksi 
yüzde -6,82, avro 
yüzde -2,68, 
Amerikan Doları

Ödeme Yapılmasına 
Dair Kanuna 2 
Kasım 2011 Tarihli 
ve 28103 Sayılı 
Mükerrer Resmî 
Gazete'de 
Yayımlanan 662 
Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 
73'üncü Maddesi ile 
Eklenen Hükme 
Göre Tespit Edilen 
Hak Sahipleri 
Listesi" Resmi 
Gazete'nin 
bugünkü Mükerrer 
sayısında 
yayımlandı.
Buna göre, Emlak 

yüzde -1,56 ve mev
duat faizi yüzde - 
0,13 oranında 
yatırımcısına kaybet
tirdi. TÜFE ile indir 
gendiğinde ise İMKB 
100 Endeksi yüzde - 
7,80, avro yüzde - 
3,72, Amerikan 
Doları yüzde -2,60 ve 
mevduat faizi yüzde 
-1,19 oranında 
yatırımcısına kaybet
tirirken, külçe altın 
yüzde 1,18 oranında 

Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketi'nin 
hazırladığı Konut 
Edindirme Yardımı 
Hak Sahipleri 
Listesine http: 
//www.keyo- 
demeleri.com/ 
adresinden ulaşa
bilecek.
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın, 
konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada 
90 binin üzerinde 
kişinin ilk yayın
lanan listelerde yer 
aldığını söyledi. 
400 binin üzerinde 
kişinin eksiklik
lerinin tamamlan
maya çalışıldığını 
ifade eden 
Sayın, ödemelerin 
Ziraat Bankası 
tarafından bugün
den itibaren 
başlayacağını 
bildirdi, 
ödemelerde T.C. 
kimlik numarasının 
ibrazı zorunlu 
olacak 

yatırımcısına reel 
getiri sağladı. 
Finansal yatırım 
araçları ÜFE ve 
TÜFE ile indirgen 
diğinde üç aylık 
değerlendirmelerde 
reel getiri sağlayan 
bir yatırım aracı 
olmadı. Külçe altın 
ise 6 aylık ve yıllık 
değerlendirmelerde 
en yüksek reel getiri 
sağlayan yatırım 
aracı oldu.

Türkiye Ekonomik 
Büyümede 2, Sırada

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, 3. 
çeyrekteki yüzde 
8,2'lik büyüme ile 
Türkiye'nin 
büyüme hızında 
dünyada Çin'den 
sonra 2. sırada yer 
aldığını bildirdi. 
TÜİK tarafından 
yayımlanan 
büyüme rakam
larını katıldığı 
programda 
değerlendiren 
Ergün, Türkiye'nin 
yüzde 8,2'lik 
büyüme ile dünya
da büyüme hızında 
Çin'den sonra 
2'inci sırada yer 
aldığını söyledi. 
Çin'in 3. çeyrekte 
yüzde 9,1 
büyüdüğünü 
kaydeden Ergün, 
üçüncü sırada 
Hindistan'ın bulun
duğunu kaydetti. 
Bakan Ergün, 
2011'in tamamında 
Türkiye ekonomi 
sinin yaklaşık 
yüzde 8'lik bir 
büyü me ile yine 
iyi bir büyüme per
formansı göster

NÖBETÇİECZANE
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miş bir ekonomi 
olacağını da 
şimdiden 
söyleyebilecekleri
ni ifade etti.
-2012 tahminleri- 
Orta Vadeli Prog 
ramda 2012 yılında 
Türkiye ekonomi 
sinin yüzde 4 
olarak büyüye
ceğinin tahmin 
edildiğini, IMF'nin 
ise 2012 için 
Türkiye ile ilgili 
büyüme beklen
tisinin yüzde 2 
olduğunu hatırla
tan Ergün, bu 
rakamların 2012'de 
revize edilebile
ceğini kaydetti.
Ergün, "IMF 
2012'de yüzde 
2-2,5'luk tahmin 
yapabilir. Biz de 
Orta Vadeli Prog 
ramda yüzde 4'lük 
bir tahminde bulun 
duk. Çok ihtiyatlı 
bir tahminde 
bulunuyoruz. Ama 
Türkiye ekonomi 
sinin içinde öyle 
dinamikler var ki 
2 kere 2'nin 4 
etmediği yerler 
var.” dedi.

GEREK1I 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.Savcı lığı 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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Meet. 513 23 29
MerSağ.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

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 Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYlVl 

YIL : 39 SAYI : 4139 
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)

Hlilllliutti
VENÖSSİNEMASI

ALACAKARANLIK
ŞAFAKVAKTİ: 

11:30-14:00-16:30-19:00-21:00 
ALLAHINSADIKKULÜBARLA 
11:00-13:30-16;90-18:30-20:45

TUTKUSİNEMASI 

CELAL TAN VE 
AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.Ö0-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30

http://www.keyo-demeleri.com/
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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

IHDÖMBTflBnÖI
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)

TATLI
Tahinli ■ Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABafil + 
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
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 y 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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Katılan Hecese
DBS'ye^'-- R|
SINAV DEFTettt
ve 100 terce Öğrenciye
EĞİTİM BURSU

SETBAŞI (Merkez) 
ALTIPARMAK 
GEMLİK 
HÜRRİYET (1) 
HÜRRİYET (2) 
İNEGÖL

KARACABEY 

KESTEL 
M.KEMAL PAŞA 
MUDANYA 
NİLÜFER 

ORHANGAZİ 
YENİŞEHİR 

YILDIRIM

Sınav Dergisi Dershan
: Setbaşı Meydanı Çınar Yanı No:24
: Altıparmak Cad.2.Otel Sok.l.Uluca İş 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
: Hamidlye Mah. Park Cad. No:1
: Cumhuriyet Meydanı Yeni Belediye İş Mrk. Kat3-4

; Cumhuriyet Meydanı No:6 (Belediye Karşısı)
I 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

eri
329 30 30 
225 55 70
5132440 
2494971
24747 31 
71212 46
676 4540 
373 20 73
6120912 

544 11 55
45311 33 
572 3307
773 38 88 

368 65 10

Bursa

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Aralık 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kalpazanlara 
piyangodan 
polis çıktı

Bursa'da sahte para ile seyyar 
satıcılardan milli piyango bileti 
alan 4 kişilik çete, polis tarafın
dan yakalandı. Haberi syf3’de

Mırtiflii ,n alınılalım peşin lanacai
yf Marmarabirlik, 11 Aralık sonrası alacağı ürünün bedel 

ödemelerini daha önce açıklanan “avans fiyat” üzerinden 
peşin yapacak. Daha önce alınan ve yüzde 6O’ı ödenen ürün
lerin yüzde 40’lık karşılığı ise 13 Ocak 2012’de ödenecek.
yf Marmarabirlik, hava koşulları nedeniyle ürünü kararma 
dan dalında buruşarak değer kaybeden zeytinciye peşin 
ödeme müjdesi verdi. Başkan Asa, “Yönetim kurulumuzun, 
üretici ortaklarımızın mağduriyetini göz önüne alarak vardığı 
karara göre de 11 Aralık 2011 sonrası teslim aldığımız ve ala
cağımız ürünlerin bedellerini ise peşin ödeyeceğiz” dedi. 2’de

Balık 
satıcılarına 

yeniver 
yapılıyor

Çarşı Deresi kenarın
da seyyar balık satan 
balık satıcılarının 
yerinin eski Minibüs 
Garajı’ndaki yıkılan 
işyerlerine taşınma 
sından sonra şimdi 
de bu yerlere bele 
diye tarafından özel 
satış yerleri yapılıyor. 
Haberi sayfa 4’de

Mimar ve Mühendisler Odası olarak kullanılacak olan tarihi bina röleve planları hazırlandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Felaket tellallığı değil bu...
Son günlerde, Gemlik ile ilgili haberler 

pek iç açıçı değil.
Geçtiğimiz günlerde, Prof. Ahmet 

Ercan ilçemize gelmiş ve “Gemlik’in altı 
jöle” demişti.

Biz, bu sözü manşete çıkardık.
Deprem Dede, Bursa’da bir konuşma 

sında "Deprem tehlikesi Bursa’nın bur
nunun dibinde” diye söz etmişti.

Ardından Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gemlik Gübre 220 bin metreküp 
142 adet tankta kimyasal maddeyi depo
layacak” diye duyurmuştu.

Dün Prof. Ahmet Ercan yine "Zeytin İlk
ler ovaya, ova zeytinliklere taşınmalı” 
diyerek depremle ilgili endişesini dile 
getirdi. Devamı sayfa 4’de

Mm ııi aslına wm »M
Gemlik Atatürk 
Kordonu ile Kayhan 
Mahallesi Kumla 
Yolu 1 Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
Sakıp Tangün 
mirasçılarına ait 
özgün mimarisi olan 
ev Mimar ve 
Mühendisler Odası 
tarafından aslına 
uygun olarak yapıl
mak üzere yıkıldı. 
Röleve projeleri 
tamamlanan evin, 
1 Nolu Cadde’ye 
bakan kısmı da zor 
ayakta duran üç 
katlı bölümü dün 
törenle yıkıldı.______

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, tarihi 
binanın röleve çalış

malarının tamam
landığını, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’ndan mevcut

yapım kararı 
verildiğine dikkat 
çekti. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da Senfoni hiç 
bitmesin.,.'

Ne mutlu ki; Bursa’da senfoni konserini 
izleyenlerin sayısı her geçeri gün artıyor.

Uludağ Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 
iki elin parmaklarını geçmeyen dinleyi
ciye konser veren Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası...

Bugün...
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

daha çok dinleyiciyle buluşuyor.
Bursa Filarmoni Derneği’nin dirençli ve 

inatçı çabaları Başkan Ömer Kızıl ve 
Yönetim Kurulunun övgüye değer gayret
leri sonuç veriyor.

Uludağ üniversitesi’nin yanı sıra Bursa 
Kent Konseyi Başkanı ve AKKM Genel 
Koordinatörü Semih Pala ile ekibinin 
desteklerini de unutmamak gerek.

Çok sesli müziğin geniş kitlelere yayıl
masını sağlamak gibi çok önemli bir işlev 
üstlenen Bursa Filarmoni Derneği’nin 
katkılarıyla alaırında dünya çapında 
ünlenmiş sanatçılarla gerçekleşen kon
serler senfonik lezzetlere dönüşüyor.

Bursa Filarnîoni Derneği yalnız müzik 
tarihindeki bestecileri değil, çağdaş 
bestecilerime yeni müziği tanıtmasıyla da 
gerçek birsorumluiuk üstlenmekte.

idil Biret, 
İnci Özdil 
Emil Tabakov, 
Gülsin Onay ve daha nice ünlü 

sanatçıların ardından, 
Geçtiğimiz Perşembe günü; dünyanın 

seçkin klarinet sanatçılarından olan Paul 
Meyer’in yönettiği orkestranın solisti ise;

The Guardian Gazetesi’nin,”bu müzik 
kalitesini, onun güçlü dehası ve hassas 
bir içgüdüyle birleşen canlı tınısında arı 
yor... Kesinlikle büyüleyici’’ olarak tanım
ladığı viyola ve keman sanatçısı Isabelle 
van Keulen’di...

Keulen’in 1734 yılı yapımı kemanının 
tellerinden yayılan tınılar Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının 
sanatsal yetenekleriyle birleşince Felix 
Mendelssohn’un “Keman Konçertosu, 
Op. 64, Mi Minor”u bambaşka bir yoruma 
erişiyor.

AKKM’nin Orhangazi Salonu’nun özenle 
tasarlanmış akustiğinde yalın seslerle 
Mendelssohn’un klasikten romantiğe 
doğru akan coşkulu biçemirideki çizgi
lerin inceliklerini duyduk.

Duygu ve düşüncenin kusursuz birleşi
mini izledik.

Bir şeyi daha gördük;
Tüm çalgıların birbirlerine olan 

saygısını...
Bu konser nice yılların unutulmaz bir 

dinletisi olarak belleklerimizde yer ede
cek.

Senfoni insanın beyniyle yüreğine aynı 
anda sesleniyor...

Onun için siz de günlük ve bilinen 
kaygılardan arınmak ve yaylı çalgıların 
özgün tınısını, üflemeli çalgıların nazlı 
sesini ve orkestranın görkemini bütün 
inceliğiyle hissetmek için BBDSO 
sanatçılarının ve Bursa Filarmoni 
Derneği’nin dayetine lütfen kulak veriniz;

“Bursa’da her Perşembe senfoni var.
Bekleriz.”

Marmarabirlik, ürün 
alımlarını peşin yapacak
Marmarabirlik, 11 Aralık sonrası alacağı ürünün bedel 
ödemelerini daha önce açıklanan “avans fiyat” üzerinden peşin 
yapacak. Daha önce alınan ve yüzde 6O’ı ödenen ürünlerin 
yüzde 40’lık karşılığı ise 13 Ocak 2012’de ödenecek.
Marmarabirlik, hava 
koşulları nedeniyle 
ürünü kararmadan 
dalında buruşarak 
değer kaybeden 
zeytinciye peşin 
ödeme müjdesi 
verdi.
Buna göre 11 Aralık 
2011’den sonra 
alınan ürünlerin 
ödemesi avans 
fiyat üzerinden 
peşin yapılacak. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, yönetim kuru
lu olarak üretici 
ortaklarının mağ
duriyetini göz 
önüne alarak 
ödeme planında 
değişiklik yaptık
larını söyledi. 
Ahm kampanya 
sının başladığı 17 
Kasım 2011 tarihin
den bu yana yak
laşık 31 milyon lira 
değerinde 14 bin 
250 ton sofralık, 
8 milyon lira 
değerinde de 6 bin 
500 ton yağlık 
zeytin aldıklarını 
belirterek, 
“11 Aralık 2011 
tarihine kadar 
aldığımız ürünün

bedelinin yüzde 
60’ını ödemiş 
bulunmaktayız. 
Geri kalan yüzde 
40’ını da 13 Ocak 
2012 tarihinde 
ödeyeceğiz” dedi. 
Asa, avans fiyat 
uygulaması 
konusunda hatırlat
mada da bulundu: 
‘‘Kampanyanın 
açılışından itibaren 
açıkladığımız 
gibi bu rakamlar 
avans fiyat 
niteliğindedir. 
Kampanya sonrası

nihai fiyatlar belir
lenirken üreticimiz 
mağdur edilmeye
cektir.”

BUNDAN SONRASI 
PEŞİN
Başkan Asa, 
“Yönetim kurulu
muzun, üretici 
ortaklarımızın mağ
duriyetini göz önü 
ne alarak vardığı 
karara göre de 11 
Aralık 2011 sonrası 
teslim aldığımız ve 
alacağımız ürün
lerin bedellerini ise

peşin ödeyeceğiz” 
diye konuştu. 
Asa ayrıca, kızıl 
zeytin atımlarında 
da düzenleme 
yaptıklarını söyledi. 
360 kalibrelik 
kızıl zeytini 1.35 
liradan aldıklarını, 
bundan böyle 
kalibreyi 460’a 
çıkardıklarını bu 
ürünü de 1.35 
liradan alacaklarını 
ifade eti.
Asa, yeni ödeme 
planı ve kızıl zeytin
le ilgili düzenle
menin, zor bir yıl 
geçiren ortaklara 
rahat bir nefes 
aldıracağını 
kaydetti.
Marmarabirlik’in 
TBMM Tarım 
Orman ve Köyişleri 
Komisyonu’nda 
yaptığı sunumun 
ardından Bursa 
milletvekillerinin 
girişimleriyle zeytin 
üreticilerinin Ziraat 
ve Halk 
Bankalarıyla, tarım 
kredi kooperatifle 
rine olan kredi 
borçlarının ötelen
mesine çalışılıyor.

KAŞEDE lî€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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalıaanlara piyangodan polis Mı YazıYORUM

Bursa'da sahte para 
ile seyyar satıcılar
dan milli piyango 
bileti alan 4 kişilik 
çete, polis tarafın
dan yakalandı.
Adana ve 
Malatya'dan gelen 
kalpazanları 200 
TL'lik banknotlar 
ele verdi.
Polis merkezlerine 
gelen şikayet ihbar
larını değerlendiren 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, en son 

j Bursa'nın İznik 
i ilçesinde arızalanan 

TIR'dan inen Gürcü 
uyruklu bir kişi, 
yoldan geçen 
kamyonetin 
altında kalarak 
hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Gürcistan'dan 
gelen Jemal 
Bajelidze'nin 
(46) kullandığı

İnşaatın gece bekçisi ölü bulundu
Bursa'da bir inşaatın 
gece bekçisi kaldığı 
prefabrik barakada 
ölü bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, olay Yıldırım 
ilçesi Çınarönü 
Mahallesi'nde bulu
nan bir inşaatta 
meydana geldi. 
İnşaatın gece bekçi 
liğini yapan Zehni K.

■ Va

Yun dışından getirdiği otomohile sahte plaka laktı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde sahte 
plaka bir otomobil 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Iğdir-Karahıdır 
yol ayrımında 
kontrol yapan Bursa 
İl Jandarma

Yavuzselim 
Mahallesi'nde sokak 
timleri tarafından 
yakalanan ve 
piyasaya sahte para 
sürdükleri iddia 
edilen 3 kişiyi 
sorguya çekti. 
Sokak timlerinden 
kaçarak otomobille 
Eskişehir'e gelen

ZDR-333 plakalı TIR, 
Adapazan'na 
giderken İznik'e 
bağlı Kaynarca 
köyü yakınlarında 
arıza yaptı. 
Şoför Bajelidze'nin

(64) sabah çalışan 
işçiler tarafından 
uyandırılamadı. 
Görevlilerin haber

vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, gece 
bekçisinin öldüğünü

Komutanlığı 
ekipleri, S.Y. (23) 
isimli şahsın kul
landığı otomobili 
durdurdu. Kimlik 
kontrolü yapıldığı 
sırada otomobile 
binen S.Y. hızla 
kaçtı. Ancak 

diğer zanlı ise, 
Eskişehir polisi 
tarafından yaka
landı. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirilen zanlılar, 
sahte 200 TL'lik 
banknotlarla 
Heykel'de milli 
piyango bileti satan 

arkadaşı Raul 
Komakhidze (21) 
arızaya bakmak 
için araçtan indiği 

sırada yolun 
karşısından gelen 
Metin Ş.'nin (38) 

yapılan takip 
neticesinde şahıs 
yakalanarak gözaltı
na alındı. Şahsın 
yapılan üst ara
masında herhangi 
bir suç unsuruna 
rastlanmazken, 
yapılan kontrolde 

seyyar satıcılardan 
bilet aldıklarını itiraf 
etti. Zanlıların en 
son işyerlerinden 
sahte parayla 
alışveriş yaptıkları 
öğrenildi. Gözaltına 
alınan M.E. (38), 
N.K. (41), A.A. (61) 
ve N.F.'nin (53) 
üzerinden 24 adet 
sahte 200 TL ve 3 
adet sahte 100 dolar 
çıktı. Çok sayıda 
sabıka kaydı bulu
nan zanlılar, 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adi iyeye sevk 
edileli.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

kullandığı
41 PB 589 plakalı 
kamyonetin 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. 
Kamyonetin 
sürücüsü jandarma 
tarafından 
gözaltına alınırken, 
genç adamın 
cenazesi 
memleketi 
Gürcistan'a 
gönderildi.

belirledi. Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler olay yerinde 
inceleme yaptı.
Zehni K.'nın kalp 
krizi geçirmiş ola
bileceği tahmin 
ediliyor.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

otomobilin yurt 
dışından getirildiği 
belirlenirken, 
plakanın ise 
sahte olduğu tespit 
edildi. Jandarma 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

GemlıK KBrtez www.gemlikkorfezgazetesl.com

Asıl bayram sağlıklı olmaktır...
Zamanla anlıyor insan: 
3-4 güne sıkışmış bir tatilden öte bir 

şey bayram...
Hayata rastgele serpiştirilmiş ilahi 

ikramlar, kıymet bilen kullara her daim 
bayram yaşatır.*

Nefes almak bayramdır, günün 
birinde soluksuz kalınca anlar insan...

Görmenin nasıl bir bayram olduğunu 
karanlık öğretir; sevmeninkini yalnız 
lık...

Sızlamayan her organ, hele de burun 
direği..

Elden ayaktan düşmemek, zihinden 
önce bedeni kaybetmemek, kurda 
kuşa yem olmayıp “Çok şükür bugünü 
de gördük” diyebilmek...

Sevdiklerinle geçen her gün bayram 
dır.

Küsken barışmak, ayrıyken kavuş
mak, suskunken konuşmakta..

Bir kitabı bitirmek, bir binayı 
bitirmek, bir okulu bitirmek, 

Endişe içinde beklediğinden mektup 
almak, telefonda ansızın sesini duy
mak, deli gibi burnunda tütenin boy
nuna sarılmak bayramdır.

En acıktığın anda dumanı tüten bir 
somunun köşesini bölmek, korktuğun
da güvendiğine sarılabilmek, dara 
düştüğünde dost kapısını çalabilmek

Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, 
saçlarını müşfik bir sevgiyle okşayan 
anne ...

“Ona güvenmiştim, yanılmamışım” 
sözü de bayramdır.

Hiç aldatmamış, aldanmamış olmak, 
zorluklara tek başına göğüs gere
bilmek, gereğinde haksızlığın üstüne 
yalın kılıç yürüyebilmekte ..

Yeni eve asılan basma perdeler, alın 
teriyle kazanılmış ilk rızkınkonduğu 
çerçeveler, yüklü bir borcun son taksi
ti ödenirken sıkılan eller..

Evde yalnızlığı noktalayan insan 
nefesi, akşam kapıda karşılayan eşin 
busesi, sevdalı bir elin tende gezmesi, 
evde çınlayan çocuk sesi ..

Güne gülümseyerek başlamak bay 
ramdır.

“İyi ki yanımdasın” -“Her şeyi sana 
borçluyum” - “Hiç pişman değilim” 
diyebilmekte..

Evlatların- torunların mürüvvetini 
görebilmek, eve dolu bir torbayla gide
bilmek, konu komşuyla yarenlik ede
bilmek, akşamları eskimeyen bir keyif 
le çay demleyebilmek bayramdır.
Zamanı donduran eski fotoğraflara 

nedametsiz bakabilmek, yol arkadaş 
larının yüzüne utanmadan bakabilmek 
te ...

Alnı açık yaşlanmak; ulu bir çınar 
gibi ayakta ölebilmek de bayramdır..

Bunların kadrini bilirseniz, kıymet 
bilmeyi öğrenirseniz, her gününüz 
bayram olur.

Meraklanmayın, öyledir diye size deli 
demezler.

Deseler de böyle delilik, nankör akıl
lılıktan evladır.

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

Felaket tellallığı değil bu...
Bu sözler "Felaket tellallığı” değil...
Konuşulanların tümü gerçek.
Biz de bu gerçeği halkımızın duyması için 

gazetemize taşıyoruz.
Bilim adamları da bilimsel gerçekleri çe 

kinmeden her ortamda söyleyerek, ilgilileri 
uyarıyorlar.

İlgililerin uyarılması yetmiyor.
Vatandaşın da deprem gerçeğini unutma

ması ve deprem olacakmış gibi hazırlıklı 
olması gerekir.

önceki gün, Belediye Meclis toplantısı 
vardı.

Toplantı öncesi Belediye Başkanlığı tara 
fından ilçemize yeniden çağrılan deprem uz 
manı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Gemlik ve dep 
rem, yapılması gerekenler” konusunda uzun 
bir sunum yaptı.

Meclis Salonu’nda sivil toplum kuru- 
luşlannın temsilcileri de vardı.

Gördüğüm kadarıyla hayli ilgi çekici bir 
toplantı oldu.

Prof. Ercan, aslında bilinenleri tekrarladı.
Gemlik’in ova kesiminde bina yapı

nmasının kesinlikle yasaklanmasını, ovanın 
(binaların) zeytinliklerin bulunduğu sağlam 
zeminli arazilerde yapılmasını öneriyordu.

Çünkü, ova bölgesinde zemin balçıktı.
Ercan’ın değimiyle "Jöle” gibiydi.
Bir zamanlar bu bölge, denizmiş.
Zamanla alüvyon toprak ve depremlerle 

dolmuş.
Ova kesiminde yapılan kazılarda 2 metre 

sonra toprak çamura dönüşüyor.
Toprağın yerini bir balçık madde alıyor.
“Böyle bir arazide yapılacak evlerin dep 

remde 2-3 katı gömülür" diyor Prof. Ahmet 
Ercan.

Bunu, 1999 depreminde Yalova’daki Hacı 
Mehmet Ovası’nda görmüştüm.

Bir araba tanıdık ile Yalova ve Gölcük 
depreminde yıkılan binaları görmeye git
miştik.

Hacı Mehmet Ovası’nda başlayan yapılaş
ma, bizim bugün Hamid iye ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki gibi yoğundu.

Yeni bitmiş 4-5 katlı binalar, içine oturul
mamış, dış boyası yapılmakta olan inşaatlar 
adeta toprağa gömülmüştü.

Yalnız, 4. ve 5. katlar toprak üzerinde kal 
mıştı.

Şaşırmıştım!
Prof. Ahmet Ercan’ı dinlerken o günler 

geldi aklıma..
Ercan Hoca, Gemlik’teki yapıların yüzde 

80’inin ciddi bir depremde hasar göreceğini 
söylüyor.

Soru cevap bölümünde ben de söz 
alarak, "Madem bu bölge bu kadar tehlikeli, 
bu meclis döneminde neden burada 
Gemlik’in en yoğun inşaatlarını yaptırıyor 
sunuz?” dedim.

Bir yerden başlamak gerekiyorsa, bu, bu 
günden olmalı.

Ama bu siyasilerin işine gelmez.
Ova bölgesinde en çok 100 inşaat için 

yapı ruhsatı alınır.
100 bin kişilik bir kentte, 200 kişiyi düşün 

mek!
Aslında onların geleceğini düşünmek 

gerekmez mi?
Söylenenlerle yapılanlar ters.
Bu hep böyle oldu. Top kendilerinden 

sonraya atıla atıla bu günlere geldik.

Kıbrıs gazileri 36 yıl 
sonra biraraya geldi

1973-1974 yıllarında 
Kıbrıs Türk Kuvvet 
leri Alayı’nda görev 
yapan 1. ve 2. Barış 
Harekatına katılan 
erbaş ve erler, 
36 yıl aradan sonra 
Eskişe hir’de 
biraraya geldiler. 
Gemlik’ten Eskişe 
hir’deki toplantıya

katılan Gemlik 
Muharip Gaziler 
Derneği 2. Başkanı 
Çetin Dizdaroğlu, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “36 yıl 
sonra vatan için 
birlikte düşmana 
göğüs germiş er 
ve erbaşlar ile 
birarada olmak çok

güzel bir duygu. 
O insanlarla birara 
ya gelmenin mutlu
luğunu yaşadık. 
Eskişehir Muharip 
Gaziler Derneği 
Başkanı Ertuğrul 
Öztürk’e teşekkür 
ediyorum.
Kendilerine Kıbrıs 
Türk Alayı’nda Şehit

olan askerlerin bi 
yoğrafilerini verdik. 
Bursa - Ankara- 
Izmir- Eskişehir- 
Kütahya- Düzve 
Adapazarı’dan 
biraraya gelen 25 
gazilere de bunlar 
dağıtıldı. Yeniden 
biraraya gelmek 
üzere dağıldık” dedi.

Balık satıcılarına
yeni yer yapılıyor

Çarşı Deresi 
kenarında seyyar 
balık satan balık 
satıcılarının yerinin 
eski Minibüs 
Garajı’ndaki yıkılan 
işyerlerine taşın
masından sonra 
şimdi de bu yerlere 
belediye tarafından 
özel satış yerleri

yapılıyor.
73 Nolu Güzel 
Gemlik Minibüs ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifi’ne ait 
eski sağlam büro ile 
bir muhasebeciye 
ait geçen yıl yap
tırılan yeni bina 
belediye tarafından 
garaj tuvaletleriyle

birlikte yıkıldıktan 
sonra bu alana 
getirilen açıkta 
dere kenarında 
balık satan esnafa 
yeniden yer yapıl
ması dikkat çekti. 
Çevre esnafı, 
"Madem balıkçılara 
portatif olsa bir yer 
yapıyorsunuz,

neden oradaki 
sağlam işyerlerini 
yıktınız.
Burada halka 
daha sağlıklı 
hizmet verirlerdi.
Neden yeniden 
masraf yapılıyor. 
Anlamak 
mümkün değil" 
dediler.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■IMMIHM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimar ve Mühendisler Odası olarak kullanılacak olan tarihi bina röleve planları hazırlandı

Tangiinlerin evi aslına uygun yapılacak
Kayhan Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde bulunan özgün mimarisi bulu
nan Tangün Ailesi’nin yaşadığı tarihi bina dün sade bir törenle yıkıldı.
Gemlik Atatürk 
Kordonu ile Kayhan 
Mahallesi Kumla 
Yolu 1 Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
Sakıp Tangün 
mirasçılarına ait 
özgün mimarisi olan 
ev Mimar ve 
Mühendisler Odası 
tarafından aslına 
uygun olarak yapıl
mak üzere yıkıldı. 
Kurtuluş Savaşı 
öncesi Gemlik’te 
yaşayan bir 
Hıristiyan Rum 
ailesinin oturduğu, 
mübadeleden sonra 
ise Sakıp Tangün ve 
çocuklarının 
yaşadığı tarihi ev 
boşaltıldıktan sonra 
geçen zaman içinde 
bakımsızlıktan 
yıkılmaya başlamıştı.^ 
Geçtiğimiz yıllarda 
yağan sağanak yağ
murlar ile bir kısmı 
çöken bu ev TMMO 
desteği ile Gemlik 
Mimar ve 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak kullanılmak 
üzere satın alındı.

TÖRENLE YIKILDI 
Röleve projeleri 
tamamlanan evin, 1

Nolu Cadde’ye 
bakan kısmı da zor 
ayakta duran üç 
katlı bölümü dün 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilcisi Kenan 
Çakır, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilcisi Hasan 
Hamaloğlu ve yöne
tim kurulu üyelerin 
de katıldığı bir tören
le yıkıldı. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, tarihi 

binanın röleve çalış
malarının tamam
landığını, Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu’ndan mevcut 
orjinal duruma göre 
yapım kararı 
verildiğine dikkat 
çekerek şunları 
söyledi:
“Biz, ilçemizdeki 
bir dönemin mimari 
izlerini taşıyan bu 
özgün yapıyı yine 
aslına uygun olarak 
yaparak iki meslek 
kuruluşu hizmet 
binası olarak kul
lanacağız.
Böyle bir yapıyı 
Gemlik’e kazandıra
cağımız için mut

luyuz. Yıkımdan 
sonra ruhsat alıp 
binayı aslına uygun 
inşa edeceğiz." 
İnşat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
Başkanı Hasan 
Hamaloğlu ise;
"Gemlik’te çok az 
sayıda eski tarihi 
bina kaldı. Bunlar 
dan birini Mimar ve 
Mühendisler 
Odalan’nın temsilci
lik binası olorak 
satın alıp aslına 
uygun yapıldıktan 
sonra meslek örgüt
lerimiz hizmet binası 
olarak kullanacaktır. 
Bu bir başlangıçtır.

Kurumlar ilçemizde
ki tarihi eserlere 
yerel yönetimlerle 
sahip çıktıkları 
tekdirde gelecek 
kuşaklara özgün 
mimarisi olan 
bazı eserler 
bırakabiliriz.” 
dedi.
Belediye Meclisi’nin 
Aralık ayı ilk 
oturumunda 
aldığı, tarihi 
binaların tamamının 
röleve projelerinin 
yapılıp, yıkılması

kararına destek 
verdiklerini kayde
den Mimarlar
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
Başkanı 
Kenan Çakır, 
"Mimarlar ve
İnşaat mühendisleri 

olarak ilk yıkımı 
ve ilk restorasyonu 
yaparak, ilçede 
tehlike saçan 
tüm binaların 
adına örnek 
oluşturduk” 
dedi

3 Meslek Lisesi öğrencisi, sahilde buldukları kanadı kırık 
martıyı sağlığına kavuşturmak için kapı kapı dolaştı 

Kanadı kırık martıyı 
veterinere götürdüler
Oğuz Göktaş, 
Yılmaz Kalkan ve 
Anıl Okay adlı 3 
Meslek Lisesi 
öğrencisi, dün 
sahilde dolaşırken 
kamdı kırık bir 
martı buldular. 
Martıyı alan gençler, 
kuşu sağlığına 
kavuşturmak için 
veteriner aramaya 
başladı.
Martıyı bir veteri 
nere götürdüklerini 
söyleyen gençler, 
sonuç alamayınca 
ilçemizdeki diğer 
veterinerlere 
giderek, yaralı man
tıyı sağlığına kavuş

turmak için çaba 
harcadilar.
Gazetemizin 
objektifine takılan

3 hayvan sever 
öğrencinin örnek 
davranışı görenleri 
sevindirdi.

Sebze ve meyve pazarlarında yeşilliklerin 
fiyat yükselişi sürüyor 

Salı Pazarı’nın kralı 
kıvırcık marul

Dün, ilçemizde 
kurulan Salı Paza 
rı’nın fiyat rekorunu 
kıvırcık marul kırdı. 
Bir süredir yeşil 
sebze fiyatlarında 
görülen yükselme 
bu hafta da sürdü. 
Kıvırcık marulun iyi 
demedinin 2.5 
liradan satıldığı Salı 
Pazarı’nda, göbek 
marulu da 
2.5 lira ile 3 lira 
arasında satıldı. 
Ispanağın kilosu ise 
2 lira ile 3 lira 
arasında değişirken, 
domates 2 lira ile 
2.5 lira, pırasa

1.5 liradan satışa 
sunuldu.
Pazarın fiyatı 
inmeyenlerinden 
biri de kereviz oldu. 
Dün pazarda en 
ucuz küçük

kerevizin tane 
fiyatı 500 kuruştu. 
Mandalina 1 liradan, 
2 lira fiyatla satılan 
mevsimin en çok 
satılan meyvası 
oldu.
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Bursa'nın havası denetlenecek
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
şehir merkezindeki 
hava kirliliğinin 
denetlenmesi için 
çalışma başlattık
larını belirterek, 
"Havayı kirletenlere 
cezai müeyyide 
uygulanacak" 
dedi.
Vali Şahabettin 
Harput başkanlığın
da Tarihi Valilik 
binasında gerçek
leştirilen toplantıya, 
Vali Yardımcıları 
Sabahattin Yücel ve 
İsmail Demirhan ile 
Özel idare Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel'in yanı 
sıra ilgili kurul 
üyeleri katıldı. 
Harput, Uludağ'ın 
Bursa için önemli 
olduğunu, kış sezo
nunun herkesin 
beklentilerine 
uygun olarak 
gerçekleşmesi için 
gerekli bütün ted
birleri aldıklarını 
söyledi. Otopark 
problemine 
çözüm olarak geçici

2. otoparkı devreye 
alacaklarını dile 
getiren Harput, 
"Bir süredir 
devam eden plan 
çalışmaları 2013- 
2014 sezonuna 
yetişerek Uludağ 
dört mevsim hizmet 
verecek 
hala gelecek.
Yeni yasayla 
beraber doğayla 
alakalı olan husus
lar yeni bir kurulda 
görüşülmeye baş
landı. Tarihi eser 
niteliğinde olmayan 
restorasyon ve 
benzeri çalışmalar 
21 Aralık'ta 
toplanacak olan 
yeni kurulda 
görüşülecek. 
Böylece yeni 
kurulların oluşama
ması sebebiyle 

görüşülemeyen, 
çevreyle alakalı 
bekleyen pek çok 
dosya karara 
bağlanacak" dedi.

HAVAYI 
KİRLETENLERE 
CEZA
Ayrıca havaların 
soğuması ile birlikte 
şehirde hava kirlil
iğinde artış 
olduğunu ifade 
eden Harput, 
"Gerek sanayi 
kuruluşlarımızda, 
gerekse ikametlerde 
ön görülen 
limitlerin dışında 
yakıt kullanılması 
sonucu oluşan 
kirliliği, kuracağımız 
yeni ekiplerle 24 
saat kontrol ede
ceğiz. Şu anda 
mevcut haliyle

4 noktada 
otomatik 
ölçümler yapılıyor. 
Şehrimizde 
yaşayan vatan
daşlarımızın ve 
doğanın zarar 
görmemesi için 
gerekli tüm 
tedbirleri alıyoruz. 
Bu konuda 
kurallara uymayan 
işletmelere yasanın 
ön gördüğü 
müeyyide ne ise 
onu uygulayacaktır. 
Bu yasanın bir 
bölümü özellikle 
Büyükşehir 
belediyesi tarafın
dan uygulanacaktır. 
Bir kısmı da 
Şehircilik ve Çevre 
II Müdürlüğü 
tarafından uygu
lanacaktır. Ben 
bu konuda sanayi 
kuruluşlarımızı ve 
vatandaşlarımızı 
genel sağlığı ve 
çevreyi korumaları 
konusunda gerekli 
hassasiyeti 
göstereceklerini 
düşünüyorum" 
diye konuştu.

TIR ŞOFÖRLERİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

TIR KULLANACAK

3 ŞOFÖR 
ARANIYOR

Müracaat Tel 
5131075 - 51316 95

SAHİBİMDEN 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

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!
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

Mi BlB Mill ilil Bil MİMİ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin tarihi 
surları ayağa kaldır
ma çalışmaları 
devam ederken, sivil 
toplum kuruluşların
dan yapıcı eleştiriler 
geliyor.
Uftade türbesi altın
da bulunan dış 
Yerkapı'nın inşaası 
için ilk harç konu
lurken, Bursa Eski 
Eserleri Sevenler 
Kurumu, sur 
restorasyonları ile 
alakalı yaşanan 
sıkıntıları yazılı 
olarak kamuoyuna 
açıkladı. Mimar Zafer 
Ünver imzası ile 
yayınlanan bildiride, 
sur yüksekliklerinin 
eski fotoğrafların 
aksine 120 ile 150 
santim fazla yük
seltildiği belirtilerek, 
"İç duvarlarda moloz 
taştan imalatlar 

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 21/11/2011 
tarih ve IM060741 numaralı Gümrük Giriş 
Beyannamesine ait Gümrük Vezne alındı 
Makbuzu zayi olmuştur. Hükümsüzdür 

EMAŞ PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ.

çabuk dökülebilir. 
Sur yerlerindeki» 
araştırma kazılım
da müzeden de yetk
ililer yer alarak * 
kamuoyundaki ** 
tartışmalara son 
verilmelidir" dedi.
Bursa surlarının 
tamamının 3 bih 
380 metre olduğunu 
ve kalenin 5 |
kapısı olduğunıf 
belirten Bursa Eski 
Eserleri Sevenler 
Kurumu (BEESK) 
Başkanı Mimar Zafer 
Ünver, milattan önce 
180 ile 234 yıllar^ 
arasında yapılar^ 
Bursa kalesinin | 
Çelebi Mehmet J 
zamanında İvaz* 
Paşa tarafından ‘ 
ilavelerle güçlendi 
rildiğini belirtti. Şur 
restorasyonu ile| 
Bursa'nın Dünyai 
Kaleli Kentler j

Birliği'ne üye 
olduğuna dikkat 
çeken Ünver, 
"Bu çalışmalar 
kuşkusuz iyi 
niyetli bir teşebbüs 
olsa da, dikkatli 
çalışmayı gerek
ti ren,özen isteyen 
uygulamalardır. 
Sözü edilen rekon- 
strüksiyon çalış
malarını başarılı kıl
mak için bilinmesi 
gerekenler şun
lardır: Tarihi çevreyi 
tahrip eden faktör
lerden birisi yanlış 
restorasyonlardır. 
Çalışmalar için 
Koruma Kurulundan 
onaylı proje kadar 
arkeolojik bir alan 
söz konusu oldu 
ğundan, müze 
temsilcisine çalış
malar boyunca 
mahallinde ihtiyaç 
vardır." dedi.
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi....
Sağlık Bakanlığı 

Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezleri kurul
ması doğrultusunda 
yönerge yayınlamış 
bulunuyor.

Yaşam 
koşullarının hergün 
zorlaşması, yoksul
luğun artışı, 
toplumun akıl ve ruh 
sağlığını bir hayli 
bozmuş durumda.

Her dört kişiden 
birinin psikolojik 
sorunu olduğu 
ilgililerin beyanların
dan anlaşılıyor, bu 
oran ruh, beyin ve 
sinir sağlığı sorun
larının bariz bir şe 
kilde tedavi için 
yapılan başvuru
larından anlaşılan 
bir durum.

Hiçbir kimse tıbbi 
bir sağlık taramasın
dan geçmedikçe 
kendisini akıl ve ruh 
hastası sanmaz ve 
bu en önemli 

hastalığı kabullen
mez. Tıbbi 
muayeneler sonrası 
anlaşılıp bilinse de 
hiçbir aile yakınının 
hastalığının diğer 
kişiler tarafından 
bilinmesini de iste
mez.

Çünkü akıl ve ruh 
sorunlarından mus
tarip olan kişiye 
toplumda kolayca 
yakıştırılan sıfat deli 
olacaktır.

Sorunlu hasta 
toplumca 
dışlanacak, alay 
edilecek, hafif ölçek
te depresif olsa bile 
kızdırılmakla 
zıvanadan çıkarılıp 
deli edilecektir. 
Örneği çoktur. Bu 
gibi hastalara seve
cen davranmak, 
yakın ilgi göstermek 
depresif tutumunu 
giderici, gönül alıcı, 
okşayıcı olmak 
gerekirken maalesef 

bu gibi hastalarla 
toplum alay eder 
veya toplumla olan 
ilişkisini keser, 
kişideki sorun bir 
kez daha artar. 
Uyuşturucu veya 
alkole yönelir, hayal 
onun dünyasıdır.

Akıl ve ruh sağlığı 
sorunu olan, saldır
gan olmadığı müd
detçe rahatsızlığı 
bilinsin istenmez. 
Çünkü bu hastalar 
hayatta ne bir iş 
sahibi olabilir, ne 
evlenebilir adeta bir 
hiç, yaşayan bir 
ölüdür, hayattan 
zevk almaz, düşünür 
de düşünür.

Genel olarak akıl 
ve ruhsal sorunlar 
gizlendiği için tıbbi 
psikolojik tedavi 
görmediklerinden 
normal kişilermişçe
sine toplum içinde 
yer alır.

Evlenir, çoluk 

çocuk sahibi olur. 
Zamanla cinayete 
varan sorunlar 
oluşur.

Kurduğu işte 
başarılı olamaz, 
derdi nüks eder. 
Babasını, anasını, 
eşini, çocuklarını 
keser, kendi canına 
kıyar. İnsanların can 
ve mal emniyetini 
korumak için 
tedavisi gereken, 
topluma kazandırıl
ması gereken hasta
lardır bu kişiler.

Bence aile hekim
liği müessesi kuru
lurken her ailenin 
ayrıca bir psikiyatr 
hekimi olmalıydı.

En az üç ayda bir 
insanlar evlerinde 
sağlık kontrolünden 
geçirilmeli uzman
larca. Tedavilerden 
sonuç alınamadığın
da hastalar toplum 
ve ruh sağlığı 
merkezlerine yön

lendirilmeli, 
merkezlerde gerek
tiğinde yataklı tedavi 
uygulanarak sağlık
larına kavuşmaları 
sağlanmalıdır.

Gemlik Muammer 
Ağım Hastanesi 
değerli Başhekimi 
Sayın Op. Dr. 
Mehmet Küçükkeçe 
hastane psikoloji 
servisinde hergün 
80-100 hastaya 
beşer dakika zaman 
ayırılabildiğini ifade 
ediyor.

Bu ünite gelişti 
rilmelidir. Bu doğrul
tudaki çalışmaları 
yerindedir. Gemlik 
Belediyesi talep 
edilen yerini bu 
amaca yönelik 
olarak tahsis etmek
le çok doğru hareket 
etmiştir. İleride bu 
yerde yapılacak 
çalışmalar da yeterli 
olamayacak bence. 
İlçe nufüsü hergün 
artıyor, yaşam 
koşulları gün 
geçtikçe zorlaşıyor, 
psikolojik sorunlar 
da bu durumla 
doğru orantılı olarak 
tabiki artacaktır.

Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi için 
en uygun yer,

Gemlik Askerlik 
Şubesi’dir.

Askerlik Şubesi 
yılda iki üç kez 
asker sevkiyatı 
yapıyor.

İznik ve 
Orhangazi, Gemlik 
Askerlik Şubesine 
bağlı.

Gemlik haricinde
ki askeri mükellefler 
şubeyi bulmakta 
zorluk çekiyor. 
Askerlik Şubesinin 
ilçe merkezinde 
rahatlıkla çalışabile
ceği bir gerçek.

O nedenle en 
önemli bu sağlık 
hizmetinin verile 
bilmesi için sağlık 
hizmetine tahsisine 
çalışmada bulun
malıyız.

En önemli hizmet 
sağlık hizmeti. Her 
birimizin içten gelen 
ilk duası “Allah’ım 
verdiğin aklı bizler- 
den geri alma” 
diyedir.

Herkesin en çok 
beğendiği kendi 
aklıdır. Kimsenin 
aklı kıskanılmaz.

Akıl ve beden 
sağlıklı bir toplum 
için, çalışmanızda 
başarılar dilerim 
sayın doktorum.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
SÎZLERİ BEKLİYOR

k

ajans

ıtlio

fertik

7 6 =

TAKVİMLER & SAATLERİ AJANDALAR 
k KALEMLERİ ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER

SÜMENELER i BLOKNOTLAR i KÜLLÜKLER

böNalCad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
Stüdyo tetij yanı GEMLİK 

Tel: (0224) 515 96 85
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı Kasım ayı ilçe divan toplantısı yapıldı.

“En büyük zaferler iman ile kazanılır”
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Kasım ayı ilçe divan 
toplantısı parti 
lokalinde yapıldı, 
ilçe divan toplantısı
na, Osmangazi İlçe 
Başkanı Gökhan 
Gerçek, Gemlik ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen ve çok sayı
da partili katıldı. 
Toplantıda, ilçe birim 
başmanları ve 
mahalle sorumluları 
bir ay içersinde yap
tıkları faaliyetlerin 
raporlarını sundular. 
Siyasi konuşmalar 
bölümünde söz alan 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Gökhan 
Gerçek, gündem 
deki konuları 
değerlendirdi.
Geçen 40 yıllık

sürede belirlenen 
hedeflerin net olarak 
ortaya konulduğunu 
vurgulayan Gerçek, 
şöyle konuştu: 
"inşallah önümüzde
ki ikinci bir 40 yılda 
da bu hedefler 
mutlak surette 
Allah'ın izniyle 
gerçekleştirilecektir. 
Birinci hedefimiz, 
yaşanabilir bir

Türkiye. Hemen diye
ceksiniz ki 'Efendim 
Türkiye yaşanabilir 
bir ülke değil mi?' 
Aziz dostlarım. 
Sormak isterim size. 
Askerlik çağına 
gelmiş evladını 
huzur içinde, gönül 
rahatlığıyla anneleri, 
babaları askere gön
derebiliyor mu?
Hayır. Çünkü

Türkiye yaşanabilir 
Türkiye olmaktan 
çıkarılmıştır. Bakın 
Kurtuluş Savaşı'nda 
verdiğimiz şehit 
sayımızın 10 mislin
den daha fazladır 
terör münasebetiyle 
verdiğimiz şehit 
sayımız."

İkinci hedef 
Yeniden Büyük 
Türkiye
Gerçek, ikinci hedef 
lerinin yeniden bü 
yük Türkiye'yi kur
mak olduğunu dile 
getirerek, "Büyük 
Türkiye demiyoruz.
Yeniden büyük Türki 
ye diyoruz. Demek ki 
daha önceleri büyük 
bir Türkiye varmış.
Elbette vardı. Fatihle 
rin, Yavuzların,

Kanunilerin 
Türkiyesi. Ecdadı 
mız, atalarımız, 
büyük Türkiye'yi kur
muştu. Eğer biz 
kuramayacak olur
sak yazıklar olsun 
bize. Kurmamız 
lazım" diye konuştu.

Üçüncü hedef
İslam Birliği 
"Üçüncü hedefimiz 
İslam Birliği'ni tesis 
etmektir" diyen 
Gerçek: "Allah'ın 
lütfü inayetiyle İslam 
Birliği de kurulacak
tır. Dördüncü aşama 
ise yeni bir dünya 
kurmaktır. Bu dünya
da herkese yetecek 
kadar yer de vardır, 
nimet de vardır.
Ancak adil bir düzen 
yok. Sömürü sistemi 

hakim. Irkçı emper 
yalizm milyonlarca 
insanı yerinden yur
dundan etmiştir. 
Milyonlarca insan 
mülteci hayatı yaşı 
yor. Değerli milli 
görüşçüler, bir 
davanın haklılığı 
geçici kuru kala
balıkların çokluğuyla 
değil, bir davanın 
ilahi iradeye uygun
luğuyla ölçülebilir. 
En büyük zaferler 
yine geçici kalabalık
larla değil, davasına 
inanmış, çelikten 
imana sahip 
azimli, kararlı, ne 
yaptığını bilen, 
nereye gitmek iste
diğini bilen, çelikten^ 
imanlı bir kadroyla 
kazanılabilir ancak" 
dedi.

Osman Omdu; “Önlemler yetersiz"
MHP Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu, 
Gemlik’te yaşanan 
yangın ve hayatını 
kaybeden vatan
daşlarımız ile ala 
kalı başsağlığı 
mesajı yayınladı. 
Mesajında önlem
lerin yetersiz oldu 
ğu ve kazı çalış
malarının da müda
hale edecek ekipleri 
zorluk çıkarabile
ceğini belirten 
Durdu, “Sebebi tam 
olarak anlaşıla
mayan bir yangında 
hayatını kaybeden 
aileye rahmet 
sevdiklerine baş 
sağlığı dileriz.” dedi 
Durdu, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Şehrin göbeğinde 
yangın çıkıyor, aynı 
aileden 2 si çocuk, 
anne, baba 4 kişi 
hayatını kaybediyor.

Nerede bu ilçenin 
sorumluları?
Yetkililerden kamu 
vicdanını aydınlatıcı 
bir açıklama bekli 
yoruz. Önceden 
mahalle bekçileri 
vardı, devriye gezer 
di. Bu gün emniye 
tin deYriye araçları 
yakıt azlığından 
yeterli devriyeyi 
yapaniıyorlar. 
Belediyeye gerekli 
tahkikat yapıp, İh 
mal vatsa gereğini 
yapmalı. Sokaklar 
da Gemlik’in hemen 
hemen her bölge 

sinde yapılan çalış
malardan dolayı 
insan gezemezken, 
yangın esnasında 
büyük araçların o 
dar sokaklara 
girmesi ne derece 
mümkündür.Felaket 
ler yaşanmadan 
önlemler alınmalı, 
Belediyecilik ve 
yöneticilik bunu 
gerektirir. En basit 
önlem olarak 
mahalle aralarında 
yangın vanaları 
konulabilir, bu da 
ilk anda, itfaiye 
yetişene kadar 
müdahale etme 
şansı sağlayabilir. 
Her yerde kazı 
çalışması yapılırken 
olası tehlikeler de 
göz önünde tutul
malı. Yaşanan olay 
da belki bunun 
dâhili yoktur fakat 
ileride olmayacağı 
anlamına gelmez”

Ayaz Market aşu re dağıttı
Hamidiye Mahallesi 
Yeni Pazar 
Caddesi’nde bulu
nan Ayaz Kardeşler 
Alışveriş Merkezi, 
muharrem ayı 
nedeniyle mahalle 
sakinlerine aşure 
dağıttı.
Kuruyemiş çeşitleri, 
kahve, bakliyat ve 
baharat çeşitleriyle 
Gemliklilere hizmet 
veren Ayaz 
Kardeşler Market 
sahibi Orhan Ayaz, 
marketin önünde 
hazırlattıkları kazan 
kazan aşureleri 
yakınları ile birlikte 
mahalle sakinlerine, 
yoldan geçenlere, 
alışverişe gelenlere 
dağıtarak, muhar
rem ayını gelenek
sel olarak kutladık
larını söyledi.

Şehit Cemal İlköğretim Okulu anasinilindan “Okuyalım, paylaşalım" projesi
Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu yaptığı projelerle 
adını duyurmaya devam 
ediyor. Geçen yıl düzen
lenen okuma projesinden 
sonra bu öğretim yılında 
da Şehit Cemal minikleri 
okuyalım, paylaşalım 
sloganıyla yeni bir 
proje başlattılar. 
Başlatılan bu projede ev 
ziyaretleri yapılarak 

çocukların çok sevdiği 
bir kitabı arkadaşlarına 
anlatıp paylaşması 
sağlanıyor.
Ana sınıfı öğretmeni 
Şengül Akbal ve Kader 
Verboz; bu bağlamda ilk 
kitap paylaşımının ziyare 
te gidilen veli Nigar Can 
demîr’in evinde yapıldığı 
nı belirterek, bu şekilde 
öğrencilerimize hem

okuma sevgisi hem de 
paylaşım kültürü vermek 
istediklerini söyledi. 
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk yaptıkları bu 
projeden dolayı ana 
sınıfı öğretmenlerine 
teşekkür ederek, 
okulda yapılacak tüm 
sosyal aktiviteleri 
önemsediğini ve destek 
olacağını açıkladı.
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Enıekl iye sok! hıti bak ' kusa dönecek”
Bakan Çelik, 
emeklinin 10 TL ile 
250 TL arasında 
ilave ödeme 
alacağını ve 
ödemelerin 4 yıl 
içinde kademeli 
olarak yapılacağını 
açıkladı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, İntibak 
Yasası ile ilgili 
çalışmaların 
tamamlandığını, 
yasanın bu hafta 
Bakanlar Kurulu’na 
geleceğini açıkladı. 
Çelik, “Yasayı 
2012’de çıkarta
cağız. 2000 yılı 
öncesine ait 2 
milyon 743 bin 
emeklinin dosyası 
gözden geçirilecek. 
İnceleme sonucun
da emekliler kendi 
durumlarına göre 
10 TL ile 250 TL 
arasında ilave

Vatandaş krem kartına yüklendi
Tüketici ay sonunu 
kredi kartıyla getirdi. 
2 Aralık itibariyle 
tüketicilerin kredi 
kartı kullanımı bir 
haftada 1 milyar 
TL’nin üzerinde 
artarak 53 milyar 
811 milyon TL’ye 
yükseldi.
Kredi kartı harca
maları 11 ayda 10.2 
milyar TL’lik arttı.
Tüketici kredileri ise 
bir haftalık dönemde 
543 milyon TL, 11 
ayda 37.4 milyar TL 
artış gösterdi.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme

ödeme alacaklar. 
Ödemeler 4 yıl 
içinde kademeli 
olarak yapılacak” 
dedi.
Çelik, şunları söyle
di: “İntibak
Yasası ’m bu hafta 
Bakanlar Kurulu’na 
gönderiyoruz. Yasa, 
2000 yılı öncesin

Kurulu’nun(BDDK) 
Haftalık Bülteni’nde 
açıkladığı geçici ver
ilere göre bankacılık 
sektöründe krediler 
toplamı (mali kesime 
verilenler dahil) 2 
Aralık itibariyle 2010 
yılı sonuna göre 
yüzde 26.7 artışla 
678 milyar 581 mily
on TL düzeyinde 
gerçekleşti. 
Bankacılık sektörü 
kredileri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 34.2 oranında 
artış gösterdi. Söz 
konusu dönemde 
mali kesim hariç, 
katılım bankalarının 

deki emeklilere 
dönük bir düzen
leme. Farklı zaman 
larda, farklı sistem
lerin uygulanması 
neticesinde mey
dana gelen eşitsi
zliği eşitlemeye 
dönük bir çalış
madır. 10 TL bir 
zam, yani zam 

dahil edildiği tüketici 
kredileri 2010 yılı 
sonuna kıyasla 
yüzde 29, geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 33.9 
oranında artışla 166 
milyar 494 milyon TL 
oldu. Tüketici kredi
leri bir önceki haf
taya göre 0.3 arttı. 
KONUT KREDİLERİ 
74.2 MİLYAR TL 
Tüketici kredilerinin 
dağılımı ince
lendiğinde konut 
kredileri 2 Aralık 
itibariyle 74 milyar 
161 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti. Konut kredi

demeyelim 
de ilave alacak 
emeklimiz olacağı 
gibi, 250 TL 
alacak emeklimiz 
de olacak. 
İntibak düzen
lemesinin 2012 
yılında yasalaş
masından sonra, 
2012’de 2 milyon 
743 bin dosyayı tek 
tek elden geçire
ceğiz ve 2013’e 
bunu yetiştirmiş 
olacağız. İşte 
Bakanlar 
Kurulu değer
lendirmemizde, 
bunun 2013’ün 
başında, ortasında 
defaten ödenmesi 
ele alınacak. 
Çünkü bizim 
hükümet pro
gramında bunun 
kademeli 
dört yıl içinde 
ödeneceği ifade 
ediliyor.” 

lerinde geçen yıl 
aynı döneme yüzde 
26.9, yılsonuna göre 
ise yüzde 22 oranın
da artış yaşandı. 
Konut kredileri bir 
önceki haftaya göre 
yüzde 0.2 yükseldi. 
Bankacılık sek
törünün verdiği taşıt 
kredileri bir önceki 
haftaya göre yüzde 
0.73 artışla 7 milyar 
25 milyon TL oldu. 
Taşıt kredileri 2010 
yılı sonuna göre 
yüzde 24 oranında, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 35.8 oranında 
artış yaşandı.

Turist sayısı arttı, 
oteller zammı patlattı!

Kur ve enflasyon
daki artışı gerekçe 
gösteren oteller 
2012 için fiyatlarını 
yüzde 15’e varan 
oranlarda yukarı 
çekti.
Dünya genelinde 
yaşanan ekonomik 
sıkıntılar ve 
Avrupa’daki dur
gunluğa rağmen 
turizmde ‘sorunsuz 
destinasyon’ kim
liğine güvenen 
Türkiye’deki 
oteller, gelen tatilci 
sayısının artmasıy
la birlikte iç ve dış 
pazara yönelik 
belirlediği konakla
ma fiyatlarını 
yukarı çekti. 
Kurdaki artış da 
hesaba katıldığın
da gelirlerini 
önemli Ölçüde 
artırması beklenen 
tesislerin patron
ları ise “Aradaki 
farkın hepsi bize 
kalmıyor. Hâlâ 
enflasyona karşı 
ciddi bir mücadele 
veriyoruz” 
görüşünde. 
Türkiye’deki otel
lerin 2012 yılı tatil 

nöbeti;! eczane
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YEŞİM ECZANESİ

fiyatları için 
yabancı tur ope 
ratörleriyle geçen 
yıla göre yüzde 5 
ile 7 arasındaki 
fiyatlara anlaş
masının ardından, 
yerli acenteler de 
erken rezervasyon 
kampanyalarına 
çıkmadan önce 
kontratlarını 
tamamladılar. Buna 
göre Antalya, 
Bodrum, Marmaris 
gibi Türkiye’nin 
kıyı bölgelerindeki 
tesislerde bu yaz 
yerli tatilci yüzde 
10 ile 15 arasında 
daha pahalıya tatil 
yapacak.
Otellerin Türk tatil
cilere yönelik 
uyguladığı fiyat 
artışında yabancı 
turistlere karşı 
yaşanan bu artışta 
öncelikle değer
lenen döviz ile lira 
arasındaki fark 
belirleyici oldu. 
Artışın bir diğer 
nedeni ise bu yıl 
sonunda yüzde 
9.5’e ulaşması bek
lenen enflasyon 
oranları oldu.

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4140 

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)

ııııliitaıtMI
VENÜS SİNEMASI 

ALACAKARANLIK 
ŞAFAK VAKTİ: 

11:30-14:00-16:30-19:00-21:00 
ALLAHIN SADIK KULU BARLA 
11:0ö-13:30-16:00-18:30-20:45

TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE 
AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18. 00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist çetin. 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI 80 TL

ORDÖVBTABfifil
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

fiRfi SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

AHAYEMEK+KflBIŞIKSAlATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖIEL MEYVE TMAÜI + 
ÜMİTLİ YERLİ fllKOL
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
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:3
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TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu;

Muhtemel deprem 6,5-7 şiddetinde elmalı"
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Oğuz Gündoğdu, Bursa'da Görükle bölgesini de içine alan yeni bir yamulma 
tespit ettiklerini söylerken, muhtemel bir depremin 6,5-7 şiddetinde olacağını 
iddia etti. 'Van Depremi Işığında Bursa ve Çevresinin Değerlendirilmesi' konulu 
panele katılan Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Bursa'da yeni tehlikeli bir yamul
ma tespit ettiklerini ve yamulmanın daha çok 30 kilometrelik bir alanda Görükle 
taraflarını da içine alan ova bölgesinde tespit edildiğini anlattı. Haberi syf 6’d a
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IMSMIIİÎMİİI
Bursa'da, Osmangazi Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü'nde rüşvet 
karşılığı usulsüzlük yapıldığı iddi 
asıyla aralarında yönetici ve me 
murların da bulunduğu 12 kişi 
gözaltına alındı. Haberi syf 3’de

Gemlik Gübre’ye karşı sivil girişim tek yumruk tek yürek oldu.

“Heo birlikte durdurabiliriz"
yf" 62 sivil toplum örgütü temsilcisinin oluş

turduğu Gemlik Sivil Girişimi, biraraya gelerek 
Gemlik Gübre’nin depolamak istediği kimya 
sallara karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 
"Çevre ve yaşam duyarlı lığımızı önemsiz gö 
ren, halkı yok sayan, doğayı ve ekolojiyi tahrip 
etmekten çekinmeyen tüm kişi, kurum ve kuru
luşlara karşı olmak, ilçemiz başta olmak üzere 
yaşadığımız coğrafyada bu değerleri korumak 
ve bu konuda mücadeleyi sürdürmek, güç ve 
kararlılığındadır.” denildi. Haberi sayfa 5’de

Bursa 
termal 

turizmde 
6 hin yatak 
kapasitesi 
hedefliyor
Bursa Jeotermal 
A. Ş Yönetim Kuru 
lu Üyesi Ahmet Er, 
"Bursa'da Termal 
hizmet alanında 2 
bin yatak mevcu 
duna ancak su ve 
rebiliyoruz, ama 
bizim hedeflediği 
miz Bursa'nın mer 
kezi için 6 bin ya 
tak kapasiteye çık
maktır" dedi. 7’de

filine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kimyasal depolamaya tepki büyüyor
Gemlik Gübre’nin fabrika sahasında 

yapmakta olduğu liman tesisleri yanında 
Bakanlık’tan aldığı ÇED raporu konu 
sunda Gemlik halkı Belediye 
Başkanvekili’nin yaptığı açıklama ile 
bilgi sahibi oldu.

Önceki gün, Belediye’de 62 sivil 
toplum kuruluşunun katılımı ile yapılan 
toplantıda, Belediye ile birlikte, Gemlik 
ve Bursa ’daki sivil toplum kuruluşlarının 
tek yürek olarak kimyasal ürün depolan
masına karşı çıkıldı.

Kimyasalların depolanmaması için 
gerekirse her sivil toplum kuruluşunun 
dava açabileceği dile getirildi.

Gemlik konuşuyor, ancak Gemlik Güb 
re’den hiç ses çıkmıyor. Devamı 4’de

Askerlik 
şilteleri 

kapanıyor!
TBMM Genel Kuru 
lu'nda milletvekille 
rinin sorularını yanıt 
layan Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz 

"6191 sayılı yasa ile 
12 Mart döneminde 
ordudan atılanların 
bu yasa çerçevesin 
de dönmesi müm 
kün değil mi?" soru 
suna, "Yasanın mad
desi çok açık." dedi. 
Haberi sayfa 6’da

Yeni yıla Gemlik’te mi
girmek istiyorsunuz? 

İşte size mekanlar...
Yaklaşmakta olan 
2012 yılı nedeniyle 
yeni yılı restaurant- 
larda eğlenerek 
girmek isteyenler 
yer ayırtmaya 
başladılar. İlçemiz 
de, yeni yıla hazırlık 
yapan mekanlarda 
belli oldu. Alkollü 
ve alkolsüz olarak 
değişen fiyatlar ve 
yılbaşı için düzenle
nen programları 4. 
sayfamızda bula
bilirsiniz.

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ahlak erozyonu
Ekonomik alandaki “daralma”, toplum

sal yapıyı bozuyor.
Ahlak değerleri giderek yok oluyor.

Saygıdan sevgiden geçtik...
Darp, şiddet, taciz, tecavüz, gasp olay

ları giderek artıyor.
Büyük kentlerde gece sokağa çıkıla

maz oldu artık...
Gündüz ise ıssız yerlerde dolaşmak 

sorun yaratıyor.
Bu duı um,
Dışa dayalı ekonomik ve sosyal poli

tikaların sonucunda gerçekleşti.
Yolsuzluk, fırsatçılık, üçkâğıtçılık bir ur 

gibi toplumu sardı.
İnsanoğlunu batağa çekiyor.
Batağa çekerken de insanı acizleştiri 

yor.
Yıllar önce tohumları atılan ve şimdi 

meyveleri alınan ahlak erozyonu 
insanoğluna akıl almaz işler yaptırıyor.
Altyapıda da üst yapıda da onarılmaz 

yaralar açıyor.
Durumu geçim sıkıntısı veya yoksul

lukla açıklamak safdillik olur.
Vurgun, haksız kazanç ve talan yaşam 

biçimi oldu.
Akıl doğrudan saptı.
Raydan çıktık.
Üçkâğıtçılık artık eskilerin deyimiyle 

vaka-i adiyeden yenilere göre normal 
olay...

Millet üç kağıtçılık için yorduğu bu 
kafayı bilime teknolojiye çalıştırsa şimdi 
uzaya bina inşa ediyor olurduk...

Ne de olsa şeytandan iki adım önde 
gidiyoruz.

Hala birileri her şey rayına oturacak 
diyor ama yaşamdaki pek çok örnek 
yanlış yolda olduğumuzu kanıtlıyor.

Ne diyelim
Allah ıslah etsin hepimizi.
Şeytanın bile aklı ermiyordur eminim 

yapılan iş bilmezliklere...
O da şaşırıyordun Ve şöyle diyordur: 
“Allah’ım madem böyle kullar yarata

caktın bana ne gerek vardı.
Bunlar bana bile pabucumu ters giy

diriyorlar.”
Tüm bunlar tesadüf değil.
Bilinçli ve planlı...
Böyle giderse başımıza taş yağacak 

taş...
Hep beraber düşünüp taşınıp biraz da 

kaşınalım.
Başkalarına fırsat bırakmadan...

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Yönetim Kurulu’na 
muhtarlar arasın
dan yapılan 
seçimlerde Sevim 
Koçdemir ve Ayhan 
Gündoğdu seçildi. 
Geçtiğimiz günler 
de, Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda yapılan

seçimlerde köy 
muhtarlarının adayı 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu 
seçilirken, Mahalle 
muhtarlarının adayı 
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir göreve 
aetirildi.
İki yeni üye görev
lerine başladılar. Sevim Koçdemir Ayhan Gündoğdu

Wwa imnımiMı mııMan miti
İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa 
Özdemir Muhtarlar 
Derneği Başkanı ve 
muhtarları ziyaret 
ederek, muhtarların 
sorunlarıyla ilgili 
görüş alışverişinde 
bulundu.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı Idris 
Kurt, Özdemir’in 
ziyaretinden mem
nuniyet duyduğunu 
belirterek, köy 
muhtarlarıyla Jan 
darmanın sık sık 
toplanarak köyler 
deki sorunların en 
aza indirilmesi ko 
nusunda biraraya 
gelmelerini istedi.

Terminalde değişim sürüyor

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

Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, 
konforlu hizmet 
anlayışıyla vatan
daşları kaliteli ve 
rahat seyahat 
imkanlarıyla buluş
turmaya devam 
ediyor.
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ 
tarafından işletilen 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, 
sürekli yenilenen 
hizmet kalitesiyle 
vatandaşların mem
nuniyetini en üst 
seviyeye çıkarıyor. 
Hem BursalIların 
hem de kentin 
ziyaretçilerinin 
yüzünü güldüren 
hizmetleriyle dikkati 
çeken terminalde

kullanıma sunulan 
özel araçlar, engelli 
ve yaşlıların 
eşyalarıyla birlikte 
otoparktan otobüs 
reyonlarına 
ulaşımını sağlıyor. 
İhtiyaç dahilinde 
kullanılan özel 
araçlar, görevliler 
tarafından ücretsiz 
olarak engelli ve 
yaşlı vatandaşlar

için kullanılıyor. 
Danışmaya ve termi
nal binasındaki 
çeşitli alanlara 
konulan elektronik 
bilgi panoları da 
vatandaşların işini 
daha da kolay
laştırıyor.
Otobüslerin peron
lardaki durumlarının 
görülebildiği elekt 
ronik dev ekran da

terminal ziyaretçi
lerinin istedikleri bil
giye kolaylıkla ulaş
masını sağlıyor.
Çiçeklerle zengin
leştirilen iç salonun 
yanı sıra terminal 
binasının dışına yer
leştirilen spor alet
leri de vatandaşların 
bekleme sırasında 
spor yapmalarına 
olanak tanıyor.
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Kamyondan düsen sürücü öldü YanYORUM

Bursa'da kamyon
dan düşen bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Olay, Mudanya yolu 
üzerinde bulunan bir 
inşaat alanında 
meydana geldi.

Mkıllii şahıs mıh polise yakalandı
Bursa'da alkollü 
bir şahsın üzerinde 
yapılan aramada 
182 gram esrar ele 
geçirildi.
Olay, Beyazıt

Otomobilden tarihi tüfek çıktı
Bursa'da, polis 
tarafından durduru
lan otomobilde iki 
adet tarihi tüfek ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye

Buzdolabını açınca elektrik çarptı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde, kahvaltı 
yapmak için buz
dolabını açmak 
isteyen bir kişiye

Aşırı hız ölüm getirdi
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde duraktan 
yolcu alan minibüse 
arkadan çarpan 
otomobilin sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, saat 
13.00 sıralarında 
önünde Bursa'dan 
Mudanya'ya geliş 
istikameti, Prysmian

Tapu miiıliirliiaünıle rüşvet operasyonu: 12 gözaltı
Bursa'da, Osmanga 
zi Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü'nde 
rüşvet karşılığı usul
süzlük yapıldığı iddi
asıyla aralarında 
yönetici ve memur 
ların da bulunduğu

İddiaya göre, 
inşaat şirketinin 
hafriyat alanından 
aracına yükleme 
yapan Özkan S. (40), 
kasaya çıkarak 
brandayı

Mahallesi Kurt 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
uygulama yapan 
polis ekipleri, 

göre, Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Santral 
Garaj Mahallesi Dr. 
Sadık Ahmet 
Caddesi üzerinde 

elektrik çarptı. 
Olay, Yenidoğan 
Mahallesi Marmara 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.

fabrikası önünde 
geldi. Serhat G. 
idaresindeki 16 M 
8014 plakalı yolcu 
minibüsü, Bağcılar 
durağından yolcu 
aldı. Bu sırada 
başka bir aracın 
sıkıştırdığı Abdullah 
Özışık (26) idaresin
deki 16 HJ 373 
plakalı otomobil,

12 kişi gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlar Şubesi ekip
leri, Osmangazi 

örtmek istedi. Bu 
sırada dengisini 
kaybeden Özkan S, 
sırt üstü düşerek 
ağır yaralandı. Olay 
yerine gelen 112 
ambulansında ilk

K.Y. (55) isimli şahsı 
durdurdu.
Yaşlı adamın 
üzerinde yapılan 
aramada 182 gram 
esrar ele geçirildi.

10 HY 647 plakalı 
otomobili durdurdu. 
Araçta yapılan ara
mada 2 adet tarihi 
tüfek ele geçirildi. 
Otomobilde bulunan

İddiaya göre, kah
valtı yapmak isteyen 
Z.Ö. (36) buzdolabını 
açmak için kapağına 
dokundu. Ancak bir 

minibüse hızla 
arkadan çarpıp 
Bursa istikametine 
döndü.
Araçtan fırlayan 
Abdullah Özışık'a ilk 
müdahale, yoldan 
geçenler ve 
minibüste bulunan 
yolcular tarafından 
yapıldı. Ağır yaralı 
sürücü, daha sonra

Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü'nde 
rüşvet karşılığı usul
süzlük yapıldığını 
belirledi. Bunun 
üzerine dün 
operasyon başlatan 
polis, biri emlakçı 

müdahalesi yapılan 
şahıs kaldırıldığı 
hastanede 
kurtarılamadı. 
Olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Şahsın 175 promil 
alkollü olduğu 
belirlendi.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

S.T. ve E.Y. gözaltına 
alındı, iki şüpheli 
hakkında '2863 
sayılı kanuna 
muhalefet' suçundan 
işlem yapıldı.

anda elektriğe 
çarpılan Z.Ö. hafif 
yaralandı. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

olay yerine gelen 
112 ambulansı ile 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı ancak 
kurtarılamadı.
Bazı minibüs 
yolcuları hafif 
yaralanırken, kazaya 
sebebiyet verip 
kaçan mor renkli 
Murat 131'in 
sürücüsü aranıyor.

olmak üzere 
aralarında Tapu ve 
Kadastro 
Müdürlüğü'nde 
görevli üst seviyede 
yetkililerin de 
bulunduğu 12 kişiyi 
gözaltına aldı.

Kararnameler !...
Meclisin temel görevi yasamadır, yani 

yasa çıkarmaktır.
Milletvekilleri bunun için maaş alırlar, 

sadece maaş almakla da kalmaz, 
dokunulmazlık kazanır, sağlık ve 
ulaşımla ilgili birçok ayrıcalıktan da 
yararlanırlar.

Hepsi helali hoş olsun, yeter ki 
görevlerini yapsınlar.

Meclis yasama görevini artık yapmı 
yor, çoktandır bu görevi, “Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK)” çıkarma 
yetkisi vererek hükümete devretti. 
Sayın okurlarım; Biliyorsunuz, bu yetki 
hükümete ancak olağanüstü durumlar
da devredilebilir...

Ortada benim gördüğüm kadarıyla 
olağanüstü bir durum yok.

AKP de zaten orta da olağanüstü bir 
durum görmüyor...

Görseydi en azından bazı bölgelerde 
sıkıyönetim ilan ederdi.

Öyleyse bu meclis, ya hükümete 
verdiği “kanun hükmünde kararname 
(KHK)” çıkarma yetkisini iptal edip 
yasama görevini yeniden icra etmeye 
başlamalı, ya da kendini lav etmelidir.

Elbette bu iş AKP’li vekillere düşü 
yor, çünkü hükümete KHK çıkarma 
yetkisi verenler onlar.

Bu ülke bazılarının sandığı gibi zen
gin bir ülke değildir, üstelik zengin 
ülkelerde bile hiç kimseye çalışmadan 
maaş vermezler.
Anlaşılıyor ki AKP’li vekillerin ne 

yasama görevini yeniden üstlenmeye, 
ne de meclisi lav etmeye niyetleri yok, 
yatarak kazanmak belli ki hoşlarına 
gidiyor.

O zaman iş hükümete düşüyor.
Zaten Başbakanımız yan yatanları hiç 

sevmez.
O halde Başbakan ülkeyi gereksiz 

masraflardan kurtarmak için Meclis’i 
kapatmalıdır!
“Yetkisi yok da ondan kapatmıyor” 

diyenler çıkabilir.
O eskidendi...
Şimdi hükümetin elinde taş gibi KHK 

çıkarma yetkisi var.
Çıkarsın bir KHK, kapatsın meclisi!.. 

Zaten çalışmıyorlar..
Böylece bu yoksul milletin parası 

çarçur olmaktan kurtulsun.
AKP vekilleri olarak sizler zaten 

Meclisi kahvehaneye çevirdiniz..
Bu durumda sorumluluklarınızı 

hükümete devretmiş olduğunuzdan,
Türk ve Suriyeli gençler emperyalist

lerin çıkarları için ölürken, sizler Suudi 
Arabistan Kralı’nın davetlisi olarak

Mekke’nin Kabe manzaralı süper lüks 
otellerinde keyif çatarsınız..
Aslında o durumda AKP’li vekillerin 

bir seçenekleri daha var.
AKP’li vekiller hükümetten aldıkları 

tiyolarla borsa da Oynayıp köşeyi 
dönebilirler....

On bin lira maaş az gelebilir..
Çıkarılan bir KHK ile İMKB hükümete 

bağlandı nasıl olsa.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış M yıla Cemlik’te mi gitmeli 
istiyorsunuz? İşte size mekanlar...Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Kimyasal depolamaya tepki büyüyor...
Yıldırım Holdingin merkezi biliyorsunuz 

Gemlik.
Biz, Yıldırım Holding Başkanı Ali Rıza Yıl 

dırım’ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz.
Hatta bu köşeden kendisine sesleniyo

rum.
Neden böyle bir yatırımı Gemlik’te düşün 

dünüz?
örneğin, Samsun’daki tesislerinizde, Dil 

Iskelesi’nde, Kayseri’de de yapabilirdiniz.
Veya kentlerden uzak bir yerde, bir yer 

alarak toplumun hiç tepkisini çekmeden yatı 
nmlarınızı yürütebilirdiniz.

Gemlik’te yeriniz mevcut olduğundan mı?
Liman oluşundan mı? bu tercihi yaptınız.
Bir başka pencereden baktığımızda ise, 

daha önce kurmak istediğiniz kömüre dayalı 
termik santrale, Gemlik’ten gelen tepkiyi 
unuttunuz mu?

Gemliklilerin bu konularda ne kadar has
sas olduğunu hiç düşünmediniz mi?

Yoksa siyasi iktidara mı güvendiniz?
Sorular çoğaltılabilir.
Cevap bekliyor Gemlik halkı.
Gemlik Gübre, özelleştirildiğinden beri, 

işletmecilik açısından başan grafiği sürekli 
arttı.

Eski tesis, ehli ellerde yüksek kar eden 
bir kuruluş haline oeldi.

Çevrede giderek artan liman işletmecni'yı' 
ne yatırım yapımasına Gemlikli karşı çıkmaz 
ken, çevrede zaten tehlike olan amonyak 
tankları, BP’nin akaryakıt tanklarına bir de 
kimyasal tankların eklenmesine tepkinin 
gelmeyeceği hiç düşünülmedi mi?

Gemlik Gübre’nin en büyük eksikliği, Gem 
lik halkından kopuk oluşu. İletişim eksikliği.

Örneğin, Fatih Güler’in Başkanlığı sırasın
da, Manastır ‘da yapılacak olan Mustafa Ke 
mal İlköğretim Okulu’na sponsorluk neden 
imza aşamasında kaldı?

Orada firma, Belediyeden ne talep etti?
örneğin 1300 DEADWEIGHT’den büyük 

gemilerin limana yanaşması mı istendi?
Buna izin verilmeyince sponsorluktan vaz 

mı geçildi?
Konuyu eski yöneticilere sorduğumda, o 

günlerde önlerine gelen ÇED isteminde 
liman bulunduğu, kimyasal depolamanın 
olmadığı yönünde.

Şimdi, Gemlik Gübre bir açıklama yapıp, 
ne yapmak istediğini Gemlik halkına anlat
malıdır.

Gemlik halkına karşı, o tesiste depolama 
yapılması pek kolay gibi gelmiyor bana.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 08.08.2007 
tarih ve 114.031304 sayılı Serbest dolaşıma giriş 

beyannamesine ait Gemlik Gümrük Saymanlık 
Mutemetliğinden alınan 0466344 sayılı Gümrük

Vezne alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
YASEMİN İPEK TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 

03.11.2011 tarih ve EX076008 sayılı gümrük 
çıkış beyannamesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür.

BEST TAVUKÇULUK HAYVANCILIK 
SAN. ve TİC.A.Ş.

Yaklaşmakta olan 
2012 yılı nedeniyle 
yeni yıla restaurant- 
larda eğlenerek 
girmek isteyenler 
yer ayırtmaya 
başladılar.
İlçemizde, yeni yıla 
hazırlık yapan 
mekanlar da belli 
oldu.
Gazetemizin yaptığı 
araştırmada, ilçemiz 
deki tesislerdeki 
programlar şöyle:

AŞKA OTEL 
RESTAURANT 
Aska Termal Otel’de 
ordövr tabağı: Rus 
salatası, haydari, 
biber dolma, patlı
can, salata, acılı 
ezme, beyaz peynir, 
kaşar, dana janbon, 
tavuk janbon, 
domates.
Sebzeli krepin ara 
sıcak olarak verile
ceği' gececfe, ana 
yemekte ızgara dana 
bonfile (kremalı pata 
tes, arpacık soğan 
sosu eşliğinde) 
sunuluyor.
Tahinli, cevizli kabak 
tatlısı yanında, gece 
saat 24.oo sonrası 
kapanış çorbası ve 
cips ile çerez de 
Aşka ikramı olacak. 
Özel meyve tabağın
da ise mevsim mey- 
vaları yer alıyor. 
İÇKİ: Limitli yerli 
alkol.
Gecede, yemek 
sırasında dinleti 
müziği, fasıl, Saim 
ve arkadaşları istek 
bölümü, sürpriz 
sanatçılar ve yılbaşı 
özel programı ve 
oryantal.
Ayrıca, saat O2.oo 
ye kadar clup eğlen 
ce yer alıyor.
ÜCRET:
Kişi başı 80 lira 
ücret belirlendi. 
Rezervasyon 
Tel : 512 32 00

AYTEPE 
RESTAURANT 
Ay tepe Restaurant 
ta ise yeni yıla 
geçtiğimiz yıllardaki 
gibi eğlence dolu 
girileceği açıklandı. 
Gece fasıl müziği ile 
başlayacak.
Türk Sanat Müziği 
gurubunun yanında 
sürpriz sanatçılar

yer alırken, gecenin 
sürprizi olarak saat 
24.oo de oryantal 
çıkacak.
MENÜ:
Ordövr tabağı: 
Peynir, domates, rus 
salatası, acılı ezme, 
haydari, salatalık, 
kaşar, patlıcan 
herse, kaşar peyniri 
salam, 
ANA YEMEK: 
Mantar soslu 
bonfile.
ARA SICAK: 
Ara sıcak olarak 
paçanga böreğf 
sunulacak. 
Ayrıca salata, tatlı 
olarak da cevizli 
kabak tatlısı, gece 
24'den sonra 
müessese ikramı 
işkembe çorbası 
bulunuyor.
İÇKİ:
Sınırsız yerli içkinin 
sunulacağı gecede 
yemeklerde de 
limitin bulunmadığı 
belirtildi.
Aytepe Restaurant 
ta büyükler kişi 
100 lira, çocuklar 
ise 40 lira.
Rezervasyon Tel : 
525 07 70

ATAMER HOTEL 
Her yılbaşı gecesi 
program düzenleyen 
Atamer Otel’de 
yeni yıla eğlenceli 
girelecek.
Piyanist Metin 
Yeşildal’ın müziği ile' 
sürecek olan gecede 
Udi Erdem, fasılda 
Ümit Siphayi ve 
Orkestrası, fantazi 
müzikte Nilay sahne 
alırken, Pop müzikte 
Gül, gecenin sürpri 
zi ise oryantal 
Ceylan yer alacak.
MENÜ:
Peynir tabağı: 
Beyaz peynir - tulum 
peyniri - mağhç 
peyniri 
Soğuk et tabağı:

Pastırma - dil füme - 
çiğ köfte 
Soğuk mezeler: 
Patlıcan herse, rus 
salatası, semiz otu 
salatası, humuz, 
antep ezmesi, yağ 
biberi, lahana sar
ması
ARA SICAKLAR: 
Paçanga böreği - 
Arnavut ciğeri - 
Mitide köfte, humuz, 
antep ezmesi, yağ 
biberi, lahana sarma 
ANA YEMEK: 
Mantarlı bonfile, 
veya hindi - İçli pilav 
- özel garnitür 
Yılbaşı özel yanarh 
meyve \ Gece 
sonunda işkembe 
çorbası 
LİMİTLİ İÇKİLER 
35 cl rakı veya 
35 cl şarap ya 
da 3 adet bira 
Alkollü kişi başı 
115.00 TL 
Alkolsüz kişi başı 
80.00 TL 
04-12 yaş arası 
çocuklar 50 TL. 
Rezervasyon Tel : 
517 12 12

KÜÇÜK KUMLA 
DORİS BALIK~ 
RESTAURANT 
Geçtiğimiz yaz 
yenilenerek hizmete 
açılan Doris Balık 
Restaurant’ta yeni 
yıla eğlenceli bir 
program ile giriliyor. 
Gece boyu piyanist 
Emre ve gurubunun 
müziği ile eğlenilir 
ken, Türk Sanat 
Müziği ile 
sürpriz sanatçılar ve 
oryantal geceye 
renk katacaklar.
ORDÖVR TABAĞI: 
Beyaz peynir, 
yaprak sarma, patlı
can herse, salam, 
borani, ezme, rus 
salatası, yağ biberi, 
semiz otu, fava, pazı 
ve yumurta, salata. 
ARA SICAK:

Balık köfte, arnavut 
ciğeri, balık börek. 
ANA YEMEK: 
Karışık ızgara, 
isteyene levrek veya 
çupura balık, 
Kabak Tatlısı.
Gece 24’den sonra 
balık çorbası veya 
işkembe çorbası 
MEYVE TABAĞI: 
Mevsim meyvelerin- 
dan oluşacak.
İÇKİ:
Yerli içki limitsiz 
ÜCRET: 
Kişi başı 100 lira. 
Rezervasyon Tel : 
533 00 06

GÜRLE 
RESTAURANT 
Şömine ve mum 
ışığı eşliğinde yeni 
yıla yeni işletmecisi 
ile eğlence dolu bir 
gecede giriyor.

ORDÖVR TABAĞI: 
13 çeşit ordövr taba 
ğının hazırlandığı 
Gürle Restaurant’ta 
rus salatası, herse, 
zeytinyağlı yaprak 
sarması, beyaz 
peynir, kaşar 
peyniri, salatalık 
söğüş, salam, 
domates, yağ biberi, 
kısır, acılı ezme, 
haydari, dana jam
bon 
ARA SICAK: 
Pastırma ve kaşarlı 
paçanga böreği, 
kelebek sosis, 
Salata 
ANA YEMEK 
Piliç Topkapı içli 
pilav, patates cips, 
garnitür.
Meyve tabağı: 
Mevsim meyveleri, 
İÇECEK: 
Limitli yerli içki 
Gece saat 24’de 
dansözün çıkacağı 
gecede sürpriz 
çekilişlere de yer 
verilecek.
Firmanın etli düğün 
çorbası ikramı da 
var. İki canlı müziğin 
sunulacağı gecede, 
Piyanist (bocan, 
Türk Sanat Müziği 
gurubu, 
Piyanist Eyüp ayrıca 
DJ Performans yer 
aiacak.Gürle 
Restaurat’ta kişi 
başı 80 lira fiyat 
belirlendi.
Rezervasyon Tel: 
514 36 00

mailto:kadri_guler@hotmail.com


15 Aralık 201'1 Perşembe Gemlik KBrffez Sayfa 5

Gemlik Gübre’ye karşı sivil girişim tek yumruk tek yürek oldu.

"Hep birlikte durdurabiliriz”
toplum örgütü temsilcisinin oluşturduğu Gemlik Sivil Girişimi, biraraya gelerek Gemlik Gübre’nin depolamak iste

diği kimyasallara karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Çevre ve yaşam duyarlılığımızı önemsiz gören, halkı yok sayan, 
doğayı ve ekolojiyi tahrip etmekten çekinmeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara karşı olmak, ilçemiz başta olmak üzere 
yaşadığımız coğrafyada bu değerleri korumak ve bu konuda mücadeleyi sürdürmek, güç ve kararlılığındadır.” denildi.
Gemlik Gübre 
Sanayi’nin kurmayı 
planladığı yanıcı, 
yakıcı, patlayıcı, par
layıcı ve zehirli ürün 
tanklarına karşı tek 
yumruk tek yürek 
olan Gemlikliler, tep
kisel eylemlerini 
sürdürüyorlar. 
Ekolojik Yaşam 
Derneği (EKODER) 
öncülüğünde, 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda 
bir araya gelen 
62 sivil toplum 
örgütü temsilcileri, 
ortak basın açıkla
ması yaptılar. 
Gün geçtikçe 
büyüyen sivil isyanı 
bir kez daha dile 
getirdiler.
Gemlik Gübre 
Sanayi’nin ilçeye 142 
yanıcı, yakıcı, par
layıcı, patlayıcı ve 
zehirli ürün tankı 
kurmak istemesi ve 
bu yönde Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) 
Raporu almasına 
yönelik kararlı 
mücadelelerini 
devam ettireceklerini 
vurgulayan STÖ 
Temsilcileri, ortak 
basın açıklamasında 
da bu yöndeki duruş 
larını gösterdiler. 
“Çok Geç Olmadan 
Dur Deyin”, “Gemlik 
Şirketlerin Kirli 
Teknolojileri, 
Tehlikeli Kimyasalla 
rım ve Atıklarını Hak 
Etmiyor” yazılı, afiş, 
broşür ve pankartlar 
açan STÖ Temsilci 
leri, başta Şehircilik 
ve Çevre Bakanlığı 
olmak üzere ÇED 
Raporu’na onay 
veren tüm kişi ve 
kurumlan duyarlı 
olup, olumlu görüş
lerini çekmelerini 
istediler. STÖ temsil
cileri, bu tehlikeli 
oyunu kamuoyunun 
gündemine taşıyan 
ve ÇED raporuna 
olumsuz yanıt veren 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ile 
Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüne de 
teşekkür edip, 
kutladılar.
EKODER Başkanı 
Arca Atay, sivil gi 
rişim insiyatifi adına 

gerçekleştirdikleri 
toplantıyı, tüm siyasi 
partileri de kapsaya
cak şekilde genişle 
teceklerini söyledi. 
Gemlik Gübre 
Sanayi’nin 2008 
yılında yapmayı 
planladığı Termik 
Santral girişiminin 
de, kamuoyunun 
büyük tepkisi üzeri 
ne püskürtüldüğünü 
hatırlatan Arca Atay, 
“142 tankta henüz 
miktarları bilinmeyen 
oranlarda 218 bin 
350 metreküplük 
kimyasal ve 
akaryakıt depolan
ması ve ticaretinin 
yapılmasını faciaya 
davetiyedir." dedi. 
Söz konusu fabri 
kanın Rıhtım İlavesi 
ve Depolama

' Alan İp r1 Pj’P'PS.’ Hp 
ÇED raporu üzerinde 
slayt gösterimli bir 
sunum yapan 
EKODER Başkanı 
Arca Atay, tehlikenin 
sadece Gemlik 
Gübre Sanayi ile 
değil, akaryakıt tank 
lan ile donatılı BP, 
deniz liman dolgusu 
yapan Borusan, yine 
kimyasal ürün tank 
lan ile çevrelenmiş 
Marhıara Entegre 
Sanayi ile devam 
ettiğini vurguladı.

SANAYİCİLERİN 
DİKKATİNİ 
ÇEKELİM
“Gemlik Gübre’nin 
yanı sıra bütün 
sanâyinin dikkatini 
çekmek zorundayız” 
diye ^konuşan Arca 
Atay, “Tüm bunlar 
bu fabrika yılda 30 
milyön lira kâr yap
sın diye yapılıyor. 
Gemlik binlerinin kâr 
oranları adına bu 
kadar büyük tehlike 
ve risk altında 
bırâkılmamalıdır" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da, verilen destekten 
duyduğu mutluluğu 
dile getirerek, 
“Tercihiniz Gemlik 
oldu. Sizlere teşek 
kür ödiyorum. Sizler 
den aldığım destekle 
tehlikeli projeyi her 
platformda, her

ortamda 
seslendirdim. Geri 
adım atmamız söz 
konusu değildir. 
Birlikte hareket ettik. 
Bursa ve Türkiye 
gündemine konuyu 
taşımayı başardık. 
Şimdi sizler ve tüm 
âiyâîi paıuıcı ' dull id 
konuyu Ankara gün
deminde de tartışa
cağım. Bu riskli 
girişimi hep birlikte 
püskürteceğiz" dedi. 
Sermaye düşmanı 
olmadıklarını ifade 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Ancak ser
maye de sorumluluk
larını bilmelidir. 
Sermayenin ne yap
mak istediği, hangi 
yere, ne zaman ve 
hangi içeriklerde 
yapmak istediği de 
önemlidir.
ÇED Raporuna onay 
veren resmi kurum- 
ların raporu çok da 
iyi incelemediğini 
düşünüyorum.
Aksi halde onay 
vereceklerine ben 
inanmıyorum. 
Kamuoyundan 
aldığımız güç adına 
mücadeleyi sürdürü 
yorum. Biz, Gemlik’i 
deprem riskine 
karşın daha sağlam 
zeminli bölgelere 
taşımak için çır
pınırken, böylesine 
riskli bir yatırıma göz 
yumamayız. Termik 
santral kurma girişi
mi döneminde de 
meclis üyesi olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
planlarına, Bursa 
mücavir alanlarında 
termik santral konu
lamayacağı ibaresini 

ekletmiştim. 
Önümüzdeki meclis 
toplantısında da yine 
planlara, Bursa 
mücavir alanlarına 
yanıcı, yakıcı, par
layıcı, patlayıcı, 
zehirli depolama 
alanlarının yasaklan
masını tanışıp, 
isteyeceğim. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Sayın Recep 
Altepe’de bu konuda 
destek olduğunu 
açıkladı. Bu işin 
siyaseti, ticareti 
olmaz. İmar plan not
larını çıkartacağız. 
Hiç kimse başkaları 
nın felaketinde 
kendine saadet 
arama lüksüne sahip 
değildir" dedi.
Tüm sanayi kuru
luşları adına gerekli 
önlemlerin alı
nacağını ve risk 
raporlarının çıkarıla
cağını anlatan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’in turizme 
yönelik özelliklerinin 
ön plana çıkarılması 
için çalışacaklarını 
sözlerine ekledi. 
Bursa Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Murat 
Arabacı’da, Kuzey 
Anadolu Fay 
Hattındaki deprem 
riskinin yüzde 17’sini 
Gemlik fay kolunun 
oluşturduğunu hatır
latarak, ÇED raporu 
na onay veren 
kurumlara, 
‘Onayınızı çekin’ 
çağrısında bulundu. 
Bursa Kimya Mühen 
dişleri Odası Başka 
nı Ali Uluşahin’de, 
söz konusu yanıcı, 

yakıcı, parlayıcı, 
patlayıcı ve zehirli 
kimyasallar 
konusunda açıkla
malarda bulundu. 
Marmara Entegre 
Sanayi’nin de Gemlik 
Gübre kadar tehlikeli 
olduğunu vurgu
layan Ali Uluşahin, 
ÇED raporundaki 
çarpıklık ve eksiklik
leri de masaya yatır 
dı. Yeni acil eylem 
planı bile oluşturul
madığını, eski acil 
eylem planı ile sunu 
lan raporun onay 
aldığına dikkat çeken 
Uluşahin, “142 tank 
yapılacak, bunlara 
218 bin 350 metre 
küp çeşitli kimyasal
lar depolanacak, 
ama raporda en 
büyük risk olarak 
gürültü çıkacağı 
yazılmış" dedi. 
Uluslararası 
Bilgisayar yazılımı ile 
20 tonluk amonyak 
tankından Aralık ayı 
hava durumu verile 
rine göre 2 santimet 
relik çatlaktan sızıntı 
olduğunda ne olur 
senaryosunu işledik
lerini belirten Bursa 
Kimya Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali 
Uluşahin, sonucun 
10 kilometrekarelik 
bir alanda ölümcül 
tehlike olarak yan
sıdığını anlattı. 
Uluşahin, zaten 
mevcut amonyak 
tanklarının 
varlığınd^bu 
tehlike söz 
konusu ise diğer 
kimyasalların oluştu
racağı tehlikeyi 
düşünmek bile 
istemediklerini 
sözlerine ekledi.

ÇED RAPORU 
İPTAL 
EDİLMELİ 
Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu adına 
konuşan Avukat 
Eralp Atabek ise 
kamuoyu tepkisinin 
diri tutulmasının şu 
aşamada hukuki 
mücadeleden bile 
önde olduğunu 
belirterek, ÇED 
raporunun iptal 
edilmemesi halinde, 
Belediye başta 
olmak üzere tüm 
sivil toplum örgüt
lerinin raporu iptal 
davası açabilecek
lerini söyledi.

ORTAK 
AÇIKLAMA 
Toplantı bitiminde 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
Başkanı Adem 
Yılmam, ortak basın 
bildirisini okudu. 
Çevre Bakanlığı’nın 
Gemlik halkının 
iradesini hiçe 
sayarak bu projeyi 
uygulatma niyetine 
tepki gösterilen 
ortak basın 
açıklamasında, 
“Gemlik Sivil 
Girişimi; çevre 
ve yaşam 
duyarlılığımızı 
önemsiz gören, 
halkı yok sayan, 
doğayı ve ekolojiyi 
tahrip etmekten 
çekinmeyen tüm 
kişi, kurum ve 
kuruluşlara karşı 
olmak, ilçemiz 
başta olmak üzere 
yaşadığımız 
coğrafyada bu 
değerleri korumak 
ve bu konuda 
mücadeleyi sürdür 
mek, güç ve karar
lılığı ndadır. Hep bir
likte durdurabiliriz" 
denildi.
Katılımcılar da, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başlattığı 
eylem ve direnişe, 
sonuna kadar 
destek olacakları 
sözünü verdiler. 
Ortak basın açıkla
masına 62 sivil 
toplum örgütü 
temsilcisi imza 
koydu.
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Gündoğd», "Huhtemel deprem 6.5-7 şiddetinde olacak"
TMMOB Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 
Başkanı Yrd Doç. 
Dr. Oğuz Gündoğdu, 
Bursa'da Görükle 
bölgesini de içine 
alan yeni bir yamul- 
ma tespit ettiklerini 
söylerken, muhte 
mel bir depremin 
6,5-7 şiddetinde ola
cağını iddia etti. 
Uludağ Üniversite- 
.t nde Van Depremi 
Işığında Bursa ve 
Çevresinin 
Değerlendirilmesi' 
konulu panel düzen
lendi. Uzmanlar, 
Bursa'da muhtemel 
bir depreme karşı 
alınacak tedbirleri 
tartıştı. UÜ Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Adem Doğangün'ün 
yönettiği panele 
İstanbul Üniversite
si Mühendislik 
Fakültesi Jeofizik 
Bölümü Öğretim 
Üyesi ve TMMOB 
Jeofizik Mühendis 
leri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Oğuz

Gündoğdu, Zongul 
d ak Karaelmas 
Üniversitesi Mühen 
dişlik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.
Hakan Kutoğlu, UÜ 
Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Murat Taş ve 
İstanbul Valiliği il 
Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Eğitim 
Koordinatörü Özden 
Işık da katıldı. 
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi 
Mühendislik Fakül 
tesi Jeoloji Mühen 
dişliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Hakan Kutoğlu, 
panel öncesi basın 
mensuplarına konu 
ile ilgili değerlendir 
melerde bulundu. 
Kutoğlu, Zonguldak 

Karaelmas Üniver
sitesi olarak daha 
önce uzaydan radar 
tekniği ile Bursa'yı 
mercek altına aldık
larım belirterek, 
"Bursa'daki fay 
hareketlerini tespit 
etme imkanına 
kavuştuk. Orada 
Bursa'da belirli bir 
fay etkileşimi 
olduğu ortaya çıktı. 
Dolay ısı ile 9 9'da 
yaşadığımız veya 
Van'da yaşanan 
depremin bir benze 
ri gelecekte Bursa 
için de karşımıza 
çıkabilir. Yetkilileri 
uyardık ve uyarma 
ya devam ediyoruz." 
dedi.
Bursa'ya artık 
sanayi tesisi kurul- 
mamama kararının 
sevindirici olduğunu 
anlatan Doç. Dr. Ha 
kan Kutoğlu, "An 

cak biz bilim adam 
larını üzen bazı şey 
ler var. 'Erken uyarı 
sistemleri kuruyo 
ruz' diye büyük mik
tarda paralar har
canıyor. Bu olay 
ranta döndü. Dünya 
da bu konuda çalış
malar devam etmek
te. Ancak şu gün şu 
saatte deprem ola
cak diye kesin 
tespitte bulunmak 
mümkün değil" 
şeklinde konuştu. 
Doç. Dr. Hakan 
Kutoğlu, yerel yöne
timlerin binaların 
depreme dayanık
lılık durumuna 
ilişkin araştırmalar 
yaparak tedbir 
alması gerektiğine 
dikkat çekti.
Kutoğlu, "Bursa 
ovası bir çanak şek
linde olup, alüvyon
lu bir bölge olduğu 
için, yüzeydeki 
değişikliklerin 
gözlenmesi zor. 
Fakat biz uzaydan 
kullanılan teknikle 
bunu izledik ve iki 
tane fay sistemi 

tespit ettik. Biz 
Bursa ovasındaki 
riskli fay sistemini 
tespit ettik" dedi.

"MARMARA'DA 7 
ŞİDDETİNDE 
DEPREM OLSA 20 
MİLYON İNSAN 
DIŞARIDA KALIR" 
Eski yapılaşma böl
gelerinde acilen 
kentsel dönüşümün 
hayata geçirilmesi 
gerektiğini vurgu
layan Doç. Dr. 
Hakan Kutoğlu, 
"Belediyeler erken 
uyarı sistemi yerine 
kentsel dönüşümle 
ilgilenmeleri daha 
akılcı olacaktır" şek
linde konuştu.
Hep İstanbul gün
deme getirilmesine 
rağmen asıl önemli 
bölgenin Güney 
Marmara olduğunun 
altını çizen Kutoğlu, 
"Muhtemel bir 7 şid
detindeki depremde 
Marmara bölgesinde 
20 milyon insan 
Van'daki gibi sokak
larda kalır. Van 
depremi İstanbul'da 

veya Marmara'da 
olsaydı çok sıkıntılı 
bir durum olurdu" 
açıklamasında 
bulundu.
TMMOB Jeofizik 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Oğuz Gündpğdu 
da, Bursa'da yeni 
tehlikeli bir yamul- 
ma tespit ettiklerinin 
altını çizdi.
Yamulmanın jeofizik 
yöntemlerle tespit 
edildiğini kaydeden 
Gündoğdu,"Bu da 
kırılma belirtileri. 
Ancak bunun zama 
mm ve şiddetini 
henüz belirleyecek 
teknoloji yok. Bu 
konuda istasyonlar 
kurduk ve çalışma 
lar devam ediyor" 
dedi.
Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu, yamul- 
manın daha çok 30 
kilometrelik bir alan
da Görükle 
taraflarını da içine 
alan ova bölgesinde 
tespit edildiğini 
anlattı.

Macıde 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
MORTGRGC 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)

TIR ŞOFÖBLEBİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA S 

TIR KULLANACAK
3 ŞOFÖR 
ARANIYOR

Müracaat Tel 
5131075 - 51316 95

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-

Tef: 513 24 74 Fax: 51410 21

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerle, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın J 

2+1 4. kat sahibinden^ 
satılık daire

0 538 322 70 73'

Askerlik 
sufleleri 

kapanıyor!
TBMM Genel Kuru 
lu'nda milletvekille 
rinin sorularını yanıt
layan Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz 
"6191 sayılı yasa ile 
12 Mart döneminde 
ordudan atılanların 
bu yasa çerçevesin 
de dönmesi mümkün 
değil mi?" sorusuna, 
"Yasanın maddesi 
çok açık, 'Yargı yolu 
kapatılan işlemler 
suretiyle askeriyeden 
ilişiği kesilmiş olan 
kimseler hakkında 
uygulanır' diyor. 
Yargı yolu kapalı 
değildi. O zaman 
şununla geliyorlar 
bizim karşımıza: 
'Yargı yolu kapalı 
değildi ama o zaman
ki yargı da yargı 
değildi' diyorlar. 
Ancak yasada böyle 
yazmaz" dedi.
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Bursa termal 
turizmde 6 hin patak 
kapasitesi hedefliyor

Yaşadığımız bölgede 
deprem gerçeği sıkın
tımız yetmiyormuş gibi, 
üzerine bir de yakıcı- 
yanıcı kimyasal madde 
sürmeye kalkıyorlar..

Neden?
Yılda 30 milyon lira kar 

etmek amacıyla...
Yani birileri banka 

hesaplarını kabartacak 
diye yaşayan 100 bin 
insana zehir solııta- 
mazsınız!

İki fay hattı üzerinde 
stres altında yaşayan 
Gemlik halkına artı stres 
katmak, emin olun KAF 
kadar gergin bir ortam 
yaratır sizlere...

Gemlik Gübre 
Fabrikası’nın bölgeye 
patlamaya hazır bomba 
girişimleri için ÇED 
(Çevre Etki Değerlendir 
me) raporu almasını 
protesto etmek toplumsal 

bir sorumluluktur.
40’ar tonluk 2 adet 

amonyak tankının ardın
dan 142 adet yanıcı, 
yakıcı, patlayıcı, parlayıcı 
ve zehirli ürün tanklarının 
yapılması demek; 
depremden kurtulsanız 
da mümkünse Ölün- 
Geberin demektir!

Duyarsız ve maddeci 
beşerilerin bol sıfırlı 
liraları ufuktan ellerini 
ovuştura ovuştura 
çağırdıklarını görmezden 
gelemeyecek kadar 
DUYARLI bir yaşam çem
beri içindesiniz..

Ve Gemlik halkı pak 
mayanıza şeker olup 
katkıda bulunamayacak 
kadar direnişçi ve 
duyarlıdır.

Mevcut olan amonyak 
tankları bölgeyi yeterince 
risk altında bırakırken, bu 
riske yenilerini eklemek 

demek; olası depremin 
yaşatacağı kayıp ve 
zararlarına katkıda bulun
mak demektir...

Hiçbir kurum, kuruluş 
ya da kişi(ler); diğer
lerinin sağlıklı yaşam 
hakkına-alanına tecavüz 
edemez.

Gemlik ve beraberinde 
Marmara Bölgesini de 
tehdit altında bırakan bu 
girişim; bölgede yaşayan 
insanları göz göre göre 
dar ağacına götürmek ile 
eş anlamlıdır..

Ve bizlerin tüm çabası 
o ipi celladın elinden 
çekip almak olacaktır...

Kirli teknolojik plan
larınızı ve girişimlerinizi 
HALK meclisi olarak veto 
ediyor ve sizi duyarlı 
olmaya davet ediyoruz...

ÇED'inize RED!
Sağlıklı Yaşama 
EVET!

Bursa Jeotermal 
A.Ş Yönetim Kuru 
lu Üyesi Ahmet Er, 
"Bursa'da Termal 
hizmet alanında 2 
bin yatak mevcu 
duna ancak su 
verebiliyoruz, ama 
bizim hedeflediği 
miz Bursa'nın 
merkezi için 6 bin 
yatak kapasiteye 
Çıkmaktır" dedi. 
II Genel Meclisi 
(İGM) AK Parti 
Grup Başkanvekili 
de olan Er, İGM 
aralık ayı toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
Jeotermal A.Ş'nin 
27 Aralık 2008 tari
hinde kurul
duğunu, Mart 
2009'da faaliyete 
geçtiğini hatırlattı. 
Er, şu anda 8 per
sonelle bu işe 
devam ettiklerini 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"Bunlar teknik ele
manlar, jeofizik, 
jeoloji, makine 
mühendisi ve 
harita teknikeri,

tabii ki teknik 
desteğimizi de İl 
Özel İdaresinden 
almış oluyoruz. 
Jeotermal A.Ş'ye 
ait 24 nolu jeoter
mal sahada yine 
şirketimize ait 
toplam 6 üretim 
kuyusunun pompaj 
yolu ile 300 litre/ 
saniye debi değeri 
nin üzerinde üre
tim yapabildiği 
artık kesinleşmiş 
tir. Yine kuruluşu 
itibarıyla İl Özel 
İdaresinden Jeoter 
mal A.Ş'ye 10 mil 
yon TL sermaye 
aktarıldı. Bugüne 
kadar 8,5 milyon 
TL'sini kullanmış 
olduk. Bu parayı 
birincisi Jeotermal 
kaynakların aran
masına yönelik 
etüt çalışmaları, 
İkincisi üretime yö 
nelik sondaj çalış
maları, üçüncüsü 
de Termal dağıtım 
ve ulaştırmaya 
yönelik hat çalış
malarına harcamış 
dur^

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Lig Heyeti Beden Eğitim öğretmenlerinden Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen’e plaket verildi

Spora m sporcuya destek im nıiiliire teşekltiir
Gemlik Beden 
Eğitimi Öğretmen
leri, Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü 
Mehmet Türkmen'e 
teşekkür ziyaretinde 
bulunarak çiçek ve 
plaket verdiler.
Geçen yıl Gemlik Lig 
Heyetinde görev 
yapan Beden Eğitimi 
Öğretmenleri Yunus 
Emre Ünsal, Ali 
Bilgin, Bekir 
Gülırmak, Deniz 
Korkmaz, Adem 
Çolak ve Serdal 
Çevik ile 11 Eylül 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Bilgen 
Güleryüz, Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet

Türkmen'e Spora ve 
sporcuya verdiği 
önem, özveri ve des 
tekten dolayı teşek 
kürler ettiler.
Yapılan karşılaş
malarda sürekli 
evsahipliğini gönüllü 
üstlenen ve öğrenci
lerin spor yapma 
sından memnuniyet 
duyup her türlü 
mad di ve manevi 
desteği veren 
Mehmet Türkmen'e 
sporcu öğrenciler ve 
tüm Beden Eğitimi 
Öğretmenleri adına 
çiçek verip teşekkür 
plaketi sunuldu.
Yeni yapılan Kapalı 
Spor Salonu’nun 
tüm spor yapmak

isteyen öğrencileri 
mize ve öğretmenle 
rimize öncelikli

olarak açık oldu 
ğunu belirten 
Türkmen, "Okulların

buradan faydalan
ması beni mutlu 
ediyor. Mesai mefru-

mu tanımadan hafta 
sonları dahil 
salonun tüm sporcu 
öğrencilere hizme
tine açık tutuyoruz. 
Bu Gemlik adına 
gurur vericidir. 
Gemlik'te yapılacak 
okullar arası bütün- 
müsabakalara da 
evsahipliği yapa- 
maktan kıvanç duya
cağım” dedi.
Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin 
ziyaretinden mem
nun olan Türkmen, 
spora ve spora 
gönül vermiş 
Beden Eğitimi Öğret
menlerine her türlü 
desteğe hazır 
olduğunu söyledi.

CBAL’nde‘GünlükYaşamda 
Felsefe” konulu seminer

Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi felsefe 
Bölümü Öğretim 
üyesi Mehmet Fatih 
Elmas, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde Günlük 
Yaşamda Felsefe 
Konulu seminerde 
konuştu.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Felsefe Kulübü 
öğrencilerinin 
düzenlediği felsefe 
günü ve felsefeyi 
sevdirme amaçlı 
söyleşiye Uludağ 
Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 
öğretim üyesi 
Mehmet Fatih 
Elmas katıldı.
Öğrenciler tarafın
dan ilgiyle 
karşılanan "Günlük 
yaşamda felsefe" 
konulu söyleşide 
felsefenin sadece 
kavramsal olarak 
değil insanın hayatı 
anlamlandırma 
sürecinde de çok 
önemli olduğu 
üzerinde duruldu. 
Ülkemizde eğitim, 
siyaset, etik gibi 
konularda felse
fenin etkin bir 
görev alması gerek

tiği, felsefenin 
sadece okullarda 
işlenen bir ders 
olarak algılanma
ması gereği 
belirtildi.
Sordukları sorularla 
felsefeye ilgilerini 
belli eden öğrenci 
ler Öğretim 
görevlisi Mehmet 
Fatih Elmas tarafın
dan Uludağ Üniver
sitesindeki derslere 
katılmak üzere 
davet edildi. 
"Önümüzdeki 
günlerde Üniversite

tarafından düzen
lenecek felsefe 
kongresinde 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerini 
aramızda görmek 
isteriz" dedi. 
Felsefe Kulübü 
öğrencileri geçen 
yıl ilki düzenlenen 
bu söyleşilerin 
felsefeyi tanımak ve 
sevmek için çok 
etkili olduğunu ve 
sürdürmek için 
çaba harcayacak
larını belirttiler.

Yılmaz aşure dağıttı
Gemliklilerin 
Muharrem ayını kut
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Çarşı 
Meydam’nda vatan
daşlara aşure 
dağıttı. 
Gemlik Belediyesi 
adına hazırlanan 
aşureleri Çarşı 
Camii önünde 
vatandaşlara 
dağıtan Refik 
Yılmaz, vatan
daşların Muharrem 
ayını da kutladı. 
Çarşı Camiinde 
okunan öğle 
namazı sonrasında

Yılmaz, gösterilen 
ilgiden memnun 
kaldı.

dağıtımına başla 
nan aşureler kısa 
sürede tükendi.M
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flsga r i tier et naiarlığ ı de vam ediyor
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2012 
yılı asgari ücret 
zam oranını belir
lemek üzere bir 
araya gelecek. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2012 
yılı asgari ücret 
zam oranını belir
lemek üzere 
Komısyon’da 
işveren kesimini 
temsil eden Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu'nd 
a (TİSK) bir 
araya gelecek. 
Toplantıda halen 
659 TL olan asgari 
ücret üzerine işv
erendin görüşü 
alınacak ve TÜRK- 
İŞ'te yapılacak bir 
sonraki toplantının 
tarihi belirlenecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nda 2012 
yılı asgari ücret 
zam oranını belir
lemek için ilk 
toplantısını gerçek
leştiren Asgari 
Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 
ikinci toplantısı 15 
Aralık Perşembe 
günü TİSK Genel

belirleyecek.Merkezi'nde 
yapılacak. 
Toplantıda asgari 
ücret oranına 
ilişkin işveren kesi
minin görüşleri din
lenecek ve 
Komisyon'da işçi 
kesimini temsil 
eden TÜRK-İŞ'te 
yapılacak üçüncü 
toplantının tarihi 
belirlenecek. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, TÜRK- 
İŞ'te yapacağı 
toplantının ardın
dan Aralık ayı sona 
ermeden Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nda son 
kez bir araya gel
erek 2012 yılında 
uygulanacak asgari 
ücret zam oranını

-ASGARİ ÜCRET 
659 TL- 
Asgari ücret, halen 
16 yaşından büyük 
bekar bir işçi için 
brüt 837 TL, net 
658.95 TL olarak 
uygulanıyor.
16 yaşından küçük
ler için brüt 715.50, 
net 571.97 TL olan 
asgari ücret, 
kapıcılar için ise 
brüt 837, net 711.45 
TL düzeyinde 
bulunuyor.
Asgari ücretten 16 
yaşından büyük 
işçiler için 178.05 
TL, 16 yaşından 
küçük işçiler için 
143.53 TL, kapıcılar 
için 125.55 TL 

kesinti yapılıyor. 
Asgari ücretin 
işverene toplam 
maliyeti 16 yaşın
dan büyük işçiler 
için bin 17 TL, 16 
yaşından küçük 
işçiler için 913.7, 
kapıcılar için bin 
17 TL'yi buluyor.

-ÖNGÖRÜ 
YÜZDE 3 ARTI 3- 
2012 Yılı 
Programında asgari 
ücrete yapılacak 
zamma ilişkin yer 
verilen öngörüye 
göre, asgari ücretin 
gelecek yılın ocak 
ve temmuz ayların
da yüzde 3 artırıl
ması planlanıyor. 
Öngörüler 
dahilinde asgari 
ücrete yapılacak bir 
artış Ocak ayında 
asgari ücrete 19 TL 
olarak yansıyacak. 
Hükümet bu yıl 
2011 yılı programın
da yer verdiği 
öngörüler dahilinde 
hareket ederek, 
programda yer 
aldığı gibi asgari 
ücrete yüzde 4 artı 
4 zam yapmıştı.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat 
Hisarcıkhoğiu, 
2012'de 
Avrupa'dan ilave 
kaynak bulmanın 
zorlaşacağını 
belirterek, 
"Türkiye'de özel 
sektörün kredi
lerinin dörtte üçü 
Avrupa'dan. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
2012'de 
Avrupa'dan ilave 
kaynak bulmanın 
zorlaşacağını 
belirterek, 
"Türkiye'de özel 
sektörün kredi
lerinin dörtte üçü 
Avrupa'dan. Bu 
gerçeği görerek 
üretimden 
vazgeçmemenin 
yollarını ara
malıyız" dedi. 
Hisarcıklıoğlu,

liretimden 
Vazgeçmemeliyiz

İstanbul Sanayi 
Odası (ISO) tarafın
dan düzenlenen 
10. Sanayi 
Kongresi'nin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, küre
sel çalkantı döne
minde Türkiye 
ekonomisinin 
dinamizmini ve 
direncini kanıt
ladığını belirterek, 
"Gelişmiş ülkeler 
sallanırken, biz 
rüzgarı arkamıza 
aldık, tam yol ileri 
dedik" dedi. 
Türkiye'nin son 10 
yılda kendine 
güven kazanma 
sürecinden geçtiği
ni belirten 
Hisarcıklıoğlu, 
"Eskiden birçok 
girişimcide 
gördüğüm 'Acaba 
yapabilir miyim' 
ürkekliği, artık 
'Yaparım, hem de 
en iyisini yaparım' 
anlayışına 
dönüşüyor" diye 
konuştu

İşte Avrupa'nın En Zengin Ülkesi
Satınalma Gücü 
Paritesi'ne (SGP) 
göre Avrupa'da, 37 
ülke arasında en 
yüksek kişi başına 
gelir, Lüksemburg 
da elde ediliyor. 
Türkiye endeks 
listesinde 30. 
sırasında yer alıyor. 
TÜİK, Satınalma 
Gücü Paritesi

2008, 2009 ve 2010 
yılı Avrupa 
Karşılaştırmalı 
Programı sonuçla 
rını açıkladı.
Bültende EUROSTAT 
ve OECD işbirliğiyle 
yürütülen Satınalma 
Gücü Paritesi 
çalışmaları 
çerçevesinde 
Avrupa Karşılaştır

ma Programına 
katılan 37 ülke için 
2008 yılı kesin, 2009 
ve 2010 yılı geçici 
sonuçlarına göre, 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla, Kişi Başına 
Gerçek Kişisel 
Tüketime ilişkin 
göstergeler yer 
alıyor.
Karşılaştırmalar,

27 AB ülkesi, aday 
ülkeler Türkiye, 
Hırvatistan, Make 
donya ve Karadağ, 
Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği 
ülkeleri İsviçre, 
İzlanda ve Norveç ile 
Batı Balkan ülkeleri 
Arnavutluk, 
Bosna-Hersek ve 
Sırbistan'ı kapsıyor.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü 
Qh Pasaport Şubesi’nden almış 

olduğum pasaportumu kay- 
! bettim. Yenisi çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
“ MEHMET TOLGA SAĞLAM

NÖBETÇİ ECZANE
15 Aralık 2011 Perşembe 

ÖZLEM ECZANESİ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GOHLOK SİYASİ GAZETESİ ;

oiııiıııiMi

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4141 
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 

ALACAKARANLIK
ŞAFAKVAKTİ: 

11:30-14:00-16:30-19:00-21:00 
ALLAHIN SADIK KULU BARLA 
11:OO-13:3O-16:OO-18:3O-2O:45 

TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE 
AİLESİNİNAŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
OBD0WB TnBflfil TATLI
Rus Salatası, Haydarı, 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) 

flHfl YLMEK+KARIŞIK SflLflTfl 
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZEL MEYVE TABAÜI + 
LİMİTLİ 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)

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
yilbaşi Özel PROGRAMi’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

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

00.30-01.40
01.40-02.oo

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - ık 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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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KİŞİ BAŞI 
ÜCRET

İkinci kattan attıkları 
kasayla kaçamadan 
polise yakalandılar

Bursa'da bir tekstil firmasından çal 
dıkları Çelik kasayı ikinci kattan a 
tan 6 zanlı, olay yerinde polisi gö 
rünce, gel dikleri otomobili ve kasa 
yı yolda bırakarak kaçtılar. 3’de

100 TL
ST EMRE VE GURUBU & TURK SANAT MÜZİĞİ 

SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE....

BALIK RESTAURANT
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B 

Tel: 0.224 533 00 06 ■ KÜÇÜKKUMLA

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT); Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse- 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu • Fava ■ Pazı - 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura 
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİTELİ MİZMCT ANLAYIŞI lifi MİZMCTİNİZDCYİZ

3EBH3SSHNIZ M ANZAR A V
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MİMMMİIM
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Gemik Gübre Fabrikası’nın kimyasal depo
lama için aldığı ÇED’in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na giderek, 
Bakan Yardımcısı Muhammed Balta ile Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoölu ile 
görüştü. Yılmaz, “Sorunumuzu dinlediler, görüşmemiz olumlu geçti.” dedi.

Gemlik Gübre Sanayi’nin, il 
çeye 142 yanıcı, yakıcı, parlayıcı, 
patlayıcı ve zehirli ürün tankı kur
mak için ÇED raporu alması üzeri 
ne yükselen tepkiler yerini buldu. 
Başkanvekili Refik Yılmaz, “Dosya 
tarımız Bakanımız Sayın Erdoğan 
Bayraktar’a iletilecek. Kurum ve 
kuruluşlarda onaylarını çektikle 
rinde, ÇED raporu iptal edilecek” 
dedi.Haberi sayfa 2’de

Hacı Bektaş-i Veli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 
Kurban ve Aşure Gününe yüzlerce Alevi vatandaş katıldı 

Alevi vatandaşlar Kurban ve 
Aşure Günü nde buluştu

Gemlik Hacı Hünkar Bektaş-i Veli 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der 
neği’nin geleneksel Kurban ve 
Aşure Günü dün dernek loka 
linde kutlandı. Haberi syf 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alevilik ve Türkiye alevileri
İnanç dünyası farklılıklarla doludur.
Bu, her türlü dinde aynıdır.
Tek düze inanç yoktur.
Kendilerine Allah tarafından kitap indi 

rildiğine inandığımız peygamberlerin orta 
ya koyduğu dinleri yayanların tefsirlerin 
farklılığından dolayı, değişik iman ve iba 
detler ortaya çıkmıştır.

Islamiyette de, Hıristiyanlık’ta da bun
dan dolayı dinde birlik sağlanamamıştır.

Egemen olan inanç, diğerini yok etmek 
için var gücüyle çalışmıştır. Emekten öte, 
diğer inanışı yok etmek için inananları 
kılıçtan geçirmekten çekinmemiştir.

Anadolu’da sunni, alevi çekişmesi bu 
günlere kadar gelmiştir.

Nedir alevilik? Devamı sayfa 4’de

Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yerli İçki

0 224 514 36 00Cips, Çamitür)

MEYVE TABAĞI: 

Çeşitli mevsim meyveleri

îinSites O 535 212 32 59

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı: 8O.00 TL

O 532 223 22 01

ARA SICAK:
Pastırmalı ve

Kelebek Sosis 
SALATA;

Greek Salata ve 
Havuç Dekore

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle OteTin sıcak atmosferinde; 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans
ORDÖVR TABAĞI: g
Rus Salatası J|

Patlıcan Herse 
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi - 
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

ANA YEMEK;

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Durumun önemi...

Televizyonlarda yarışmalar var. Şan 
şöhret vaat ediyor. Bir bakıma "umut" 
tacirliği yapılıyor.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Gemik Gübre Fabrikasının kimyasal depo
lama için aldığı ÇED’in iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına giderek, 
Bakan Yardımcısı Muhammed Balta ile Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu ile 
görüştü. Yılmaz, “Sorunumuzu dinlediler, görüşmemiz olumlu geçti.” dedi.

Duygular sömürülüyor.
Sistem "hakem"ler olmasına karşın " 

SMS" yani kısa mesaj servisi esasına 
dayanıyor.

Ekonomik çarkların güçlüden yana 
dönmesini sağlayan tezgah.

Bir örneğine dün akşam rastladım.
Hakemlerin düşük oy verdiği bir yarış

macı SMS'lerle ilk üçe girdi.
Bir çelişki var.
Yapılan işin önemini ve değerini biri 

tam olarak kavrayamıyor.
Ama hangisi?
İzleyici mi?
Hakemler mi?
Durum çok ciddi...
Yıllar önce Doğan Avcıoğlu'nun 

"Devrim ve Demokrasi Üzerine" kitabın
da okumuştum.
"Umut kırıcı bir acı gerçeği belirtmek 

gereklidir: işbirlikçi sermayenin düzeni, 
politik, ekonomik, sosyal bütün yön
leriyle iflas etmiştir ama ülkemiz onun 
yerini doldurabilecek halk iktidarının 
şartlarına yaklaşmaktan hala çok uzak
larda bulunmaktadır."
Avcıoğlu, hu saptamayı ne zaman yap

mış?
1970'li yıllarda.
Aradan 40 yılı aşkın süre geçmiş.
Ne yazık ki halk iktidara yaklaşacağı 

yerde daha da uzaklaşıyor.
Kendisinden ya da dışarıdan kay

naklanan nedenlerle "doğru karar 
verme “ yeteneğini geliştiremiyor.

Çok partili siyasal yapı sağlıksız işli 
yor.

Halkın seçtiği partiler ulusun siyasal, 
ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm 
üretemiyor.
Yurttaşın temel hak ve özgürlükleri 

sürekli kısıtlanıyor.
Özgürlükleri kısıtlanan toplum sağlıklı 

düşünemiyor.
Büyük Sermaye’ye gelince...
Kendi gücü ve siyasi iradenin sun

duğu olanaklarla çıkmazdan kurtula
mayacağını düşünüyor. Batılı ülkelere 
ve çok uluslu şirketlere yöneliyor.

Dolayısıyla, uluslar arası finans kuru
luşlarının sağladığı kredilerin yanı sıra 
yine dışarıdan bulduğu "ortaklarla" 

ı işbirliği yaparak ayakta durabiliyor.
Enerji, haberleşme ve finans sektörün

deki dış destekli ortaklıklar ise stratejik 
noktalarda yabancılara zemin hazırlıyor.

Bu sonuç, ne yazık ki sermayenin ken
dini kurtarma kaygısından kaynaklanı 
yor.
“Bocalama" yukarıdan aşağıya doğru 

toplumsal yapıyı tutsak etmiş durum
da...

Dolayısıyla toplum hayal dünyasının 
sunduğu renkli yaşamlara ulaşmanın 
derdine düşmüş.

Doğal olarak hayal dünyasında gezi
nenler kendi çıkarlarının kısır 
döngüsünde boğuluyorlar.

Gemlik Gübre 
Sanayi’nin, ilçeye 
142 yanıcı, yakıcı, 
parlayıcı, patlayıcı 
ve zehirli ürün tankı 
kurmak için ÇED 
raporu (Çevre Etki 
Değerlendirme) 
alması üzerine 
yükselen tepkiler 
yerini buldu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
gündeme getirilen 
ve kısa sürede 
Gemlik ve Bursa 
kamuoyunda da • 
büyük ses getiren 
tepkiler üzerine, 
Ankara geri adım 
atmak üzere. 
Gemlik ve Bursa 
kamuoyundan yük
selen tepkileri 
masaya yatırmak 
için Ankara’ya 
giden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, umutlu 
dönüyor.
Ak Parti Bursa 
Milletvekili, Tarım, 
Orman ve Köy işleri 
Komisyonu üyesi 
Bedrettin Yıldırım 
ile birlikte önce 
Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Sedat 
Kadıoğlu ile 
görüşen, ardından 
da Çevre ve 
Şehircilik Bakan 
Yardımcısı 
Muhammed Balta 
ile sorunu masaya 
yatıran Refik 
Yılmaz, “ÇED 
Raporunun iptali 
yolda. Görüşmele 
rimiz olumlu geçti. 
Bakanlık, Gemlik’i, 
Körfezini, Bursa’yı 
tehlikeye atacak 
riskli girişim konu 
sundaki düşüncele 
rimize hak verdi.
Süreç Gemliklilerin 
lehine işlemeye 
başladı” dedi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, mevcut 2 
adet Amonyak 
Tankının üzerine

142 tankta 218 bin 
350 metreküplük 
akaryakıt ve 
kimyasal ürünün 
depolanmasının 
getireceği sorun
ların yanı sıra, olası 
bir depremde mey
dana gelecek faci
ayı tüm boyutlarıyla 
hem Müsteşar 
Yardımcısı Sedat 
Kadıoğlu’na hem 
de Bakan Yardımcı 
sı Muhammed 
Balta’ya sunduk
larını bildirdi.
İkinci dosyada da 
kamuoyundan yük
selen tepki ile 
basın yayın organ
larında çıkan haber 
leri ilettiklerini 
kaydeden Refik 
Yılmaz, “Bursa 
Milletvekilimiz 
Bedrettin Yıldırım ’ 
da haklı tepkileri 
mize büyük destek 
verdi. Gemlik iki fay 
üzerinde zaten 
büyük bir risk altın
dadır. Biz, Zeytin 
Koruma Kanunu 
nun değiştirilip, 
Gemlik yerleşiminin 
daha güvenli olan 
dağlara doğru kay
dırılması, yeni bir 
Gemlik için çabalar 
ken, bir sanayi 
kuruluşunun dep 
rem riskini de göz 
ardı ederek akarya 
kıt ve kimyasal 
ürün depolamasına, 
ticaretini yapması
na izin veremezdik. 
Sayın Müsteşar 
Yardımcımıza ve

Sayın Bakan Yar 
dımcımıza ayrı ayrı 
toplantılarda bu 
görüşlerimizi dosya 
larımız ile birlikte 
aktardık. Aynı fir
manın 3 yıl önce de 
Termik Santral 
kurma girişiminde 
olduğu gibi, şimdi 
de depolama alan
ları konusunda da 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile birlik
te depolama alan
larına sınırlama 
getirileceğini 
söyledik. Bursa 
mücavir alanları 
içinde termik 
santrallerin yanı 
sıra, akaryakıt ve 
kimyasal depolama 
alanlarının kaldırıl
masının imar plan
larına işlenece ğini 
vurguladık. Bugün 
yapılacak olan 
Bursa Büyük şehir 
Belediyesi Meclis 
toplantısında bu 
konu hakkında 
önerge vereceğiz. 
Önergemizin oy bir
liğiyle kabul edile
ceğinden kuşku
muz yoktur. Gemlik 
adına, insanlarımız 
adına, körfezimiz 
ve çevremiz adına 
tehlikeyi tüm boyut 
larıyla masaya 
yatırdık” diye 
konuştu.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın ÇED 
Raporuna onay 
vermesini tahmin 
ettiği gibi talep 
dosyasının 

yeterince incelen
memesine 
bağlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik 
Belediyesi ve 
Maden Tetkik 
Arama Kurumu 
dışında hiç kimse 
bu rapora olumsuz 
bakmamış.
Bakanlık da birçok 
kurum ve kurulu 
şun onayı üzerine 
ÇED raporunu 
imzalamış. Ancak, 
şu an bu raporun 
iptali söz konusu 
dur. Kamuoyundan 
gelen tepkiler ve 
bizim gerekçeli ve 
detaylı açıklamala 
rımız, raporun 
tehlikeli boyutunu 
ortaya çıkarmıştır” 
diye konuştu.
ÇED Raporuna 
onay veren tüm 
kurum ve kuru
luşların, “Yeterince 
incelenmemiştir. 
İnceleme bitince, 
onayı geri çekiyo 
ruz” demeleri 
halinde korku ve 
endişenin de 
ortadan kalkacağını 
vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
“Prosedür 
böyle işleyecek. 
Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı yetkilileri 
bize, Gemlik 
ve Körfezi’nin 
kendileri için 
de büyük önem 
taşıdığını ve 
bakanlığın kuruluş 
amacıyla ters 
düşmeyeceklerini 
açıkladılar.
Dosyalarımız 
Bakanımız Sayın 
Erdoğan Bayrak 
tar’a iletilecek. 
Kurum ve kuru
luşlarda onaylarını 
çektiklerinde, ÇED 
raporu iptal 
edilecek” dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YazıYORUM

Bursa'nın Karaca 
bey ilçesi yakınların
da, kullandığı su 
kamyonunun 
devrilmesi sonucu 
altında kalan sürücü 
hayatını kaybetti. 
Kazadan sonra 
etrafa saçılan su 
şişelerini görevliler 
temizledi.
Alınan bilgiye göre, 
kaza Karacabey- 
Mustafakemal paşa 
yolu TİGEM 
Karacabey Harası

Çıkmaya çalıştığı etajerin altımla kaldı
Bursa'da üzerine 
çıkmaya çalıştığı 
etajerin altında kalan 
3 yaşındaki çocuk 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, önceki gün 
saat 14.00 sıraların
da Nilüfer ilçesi 
Altınşehir Mahalle 
si'nde meydana 
geldi. Bir firmada 
bilgisayar program
cılığı yapan babası 
Şükrü Erim işe, 
annesi Özlem Erim

ikinci kanan attıkları kasayla 
kaçamadan polise yakalandılar
Bursa'da bir tekstil 
firmasından çaldık
ları Çelik kasayı ikin
ci kattan atan 6 
zanlı, olay yerinde 
polisi görünce, gel 
dikleri otomobili ve 
kasayı yolda 
bırakarak kaçtılar. 
Yol ortasında Çelik 
kasayı ve kapıları 
açık aracı gören 
ekipler yaklaşık iki 
saat çevrede önlem 
aldıktan sonra 
arabayı almak için 
geri gelen Ümit i.'yı 
(19) yakaladı. Polis 
şüphelinin ifadesi 
doğrultusunda 5 
kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Küçükbahklı 
Mahallesi Sarıyer 
Caddesi'nde tekstil 
atölyelerinin bulun
duğu binaya gece 
gelen hırsızlar, 
üçüncü kattaki bir 
tekstil firmasının 
sahibinin oğlu olan 
İsmail A.'dan (19)

yakınlarında mey
dana geldi. İdris 
Koyun (39) idaresin
deki 45 N 4926 
plakalı su yüklü 
kamyon, TİGEM 
Karacabey Harası 
yakınlarında

de spor salonuna 
gidince anneannesi 
Remziye Şair ile 
kalan 3 yaşındaki

binanın giriş anahta 
rım alıp içeriye gir 
diler. İkinci katta 
bulunan Kerim Ta 
nık'a (42) ait tekstil 
firmasının kapısını 
kıran zanlılar, odada
ki 1 dizüstü bilgisa
yar ve cep telefo
nunu aldıktan sonra 
içerisinde 50 bin 
ABD doları, 40 
çeyrek altın ve 4 
altın bileziğin bulun
duğu Çelik kasayı 
ikinci kattan aşağıya 
attılar. Çelik kasayı 
taşımaya çalışan 6 
zanlı ihbar üzerine 
olay yerine gelen 
resmi bir polis oto
mobilini fark edince 
koşarak kaçtı. Olay 

sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak 
devrildi. Kamyonun 
altında kalan 
sürücü, olay yerinde 
hayatını kaybe

Demir Erim, annean
nesi mutfağa su 
içmeye gittiği sırada 
salondaki etajere 
tırmanmak istedi. 
Devrilen etajerin 
altında kalan 
çocuğun çığlıkları ile 
salona gelen 
anneanne, gördüğü 
manzara karşısında 
şokoldu.
Talihsiz kadın 
çevresinden yardım 
isterken, etajerin 
sivri köşesi şakağı

yerinde inceleme 
yapan Osmangazi 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Araştır 
ma Büro Amirliği 
ekipleri binanın 
yanındaki Çelik kasa 
yı ve 20 metre ileri 
sinde kapıları açık 
bir otomobil oldu 
ğunu fark etti. Bu 
nun üzerine bölgede 
gizlice tedbir alan 
sivil ekipler saatler 
ce bekledikten sonra 
otomobili almak için 
geri gelen ve hırsı
zlık suçundan kaydı 
bulunan Ümit l.'y ı 
kıskıvrak yakaladı. 
Gözaltına alınan 
Ümit l.'nın ifadesin 
de kendisinin olayla 

derken, olay yerine 
gelen cumhuriyet 
savcısının 
incelemelerinin 
ardından Koyun'un 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere 
Karacabey Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Çevreye 
yayılan pet su 
şişeleri ise görevli 
ler tarafindan 
temizlendi 
Kazayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

na hızla çarpınca 
başı yarılan minik 
Demir, çağırılan 
ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldırıl
mak istenirken 
hayatını kaybetti. 
Aldıkları acı haberle 
eve koşan anne ve 
baba tek çoçyklan 
Demir'in ölümüyle 
sarsılırken, polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı 

bir ilgisinin olma dı 
ğım söyleyerek, 
"Beni telefonla 
arayıp otomobilimizi 
şuraya bıraktık gidip 
getirir misin? dedil
er. Ben de aracı ala 
rak gelmek isterken 
polis yakaladı" 
dediği öğrenildi.
Ümit l.'nın ifadesi 
doğrultusunda so 
ruşturmayı geniş 
leten polis Erkan K. 
(27), Emre İ.(22), 
Emrah K.(18), İbra 
him K. (18) ile kom 
şu tekstil firma sahi 
binin oğlu İsmail A. 
(19) çeşitli yerlerde 
yakalayarak gözaltı
na aldı. İfadelerinde 
hırsızlığı macera 
olsun diye yaptık
larını belirten zan
lılardan 5'i çıkartıl 
dıkları nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderilirken Ümit I. 
ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı

Yabancı doktor!
Türk doktorların dünyanın her 

yerinde çalıştıklarını hatırlatıyor. 
Bakan Akdağ ve "neden yabancı dok
torlar da bize gelmesin" diye soruyor, 
haklı olarak.. Sağlık Bakanı’nın hedefi; 
Türkiye’de bir doktorun hastaya 
ayırdığı süreyi 9 dakikadan 20 
dakikaya çıkarmakmış..
Avrupa’da her 100 bin kişiye 340 dok

tor düşerken, bizde bu sayı 156 
civarındaymış, mış.. mış...

Bakan Akdağ, yabancı doktorların 
sadece özel hastanelerde çalışacak
larını ve Türkçe bilme şartı arayacak
larını belirtiyor.

"Nasıl diyo siz Türkler, önce bıçak 
parası, sonra ameliyat masası" diye
meyeni almayacaklar yani!
Türkçe bilmeleri önemli..
Yoksa hasta bakmakta epey zorlanır 

yabancı doktorlar..
Neden mi?. Diyelim ki; Hastasına fitil 

yazdı, nasıl tarif edecek bunu?
Elle tarif etse, ya dayak yer, ya taciz

den başı belaya girer!
Yabancı doktorlara Türkçe’yi öğret

mek de yetmez, bizim hastalarımıza 
özgü gelenekleri de öğretmeli..
Örneğin; Hastasını kısa zamanda 

iyileştiren değil, hastasına bol bol ilaç 
yazan, röntgene, emara, tomografiye 
gönderen, izin raporundaki gün 
sayısında bonkör olan doktorun daha 
makbul olduğunu bilmeli!..

Bu çok mühim..
Hastalarına yeme-içme konusunda 

bulunacağı önerilere de dikkat etmeli..
Bilmez bizim hastalarımız yasaklara 

karşı alerjilidir, "yeme" denileni yer, 
"ye" denileni yemez! .

Hastaya gizlice dolma -turşu -çiğ 
köfte yedirmezsen iyileşmez.
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı 

doktorlara bir hayati öneri de...
Mümkünse, acil servislerde çalıştılı- 

masınlar!
Çok dayak yerler. Çalışmak zorun

daysalar da, savunma sporları ve 
teknikleri üzerine bir altyapıları olsun...

Malum... Öfkeli hasta yakınları, acil 
servisleri ringe döndürülebiliyor, are
nadan kaçmış boğalar gibi beyaz 
önlüklülere saldırabiliyorlar...

Yarın öbür gün, benzeri bir sahne ile 
karşılaştıklarında şaşırmasın, 
ürkmesin yabancı doktorlar., bu adet
tendir densin..

Bayanda olsa Doktor iştahla dövülür, 
döveninde yanına kar kalır.

Ben olsam Sağlık Bakanı’nın yerinde, 
yabancı doktorları direkt aile hekimi 
olarak başlattırırdım...

Ya da başhekim!
Sen misiniz Tam Gün Yasası’na karşı 

çıkan..

MM ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİĞ'İN İLİ CONLON IİYMİ «Ulîtll ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Herli Malı Haftası nı kutladılar
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alevilik ve Türkiye alevileri
Alevilik Ansiklopedilerde, şöyle anlatılı 

yor: “Alevilik Türkiye’de Sünnilik’ten sonra 
en fazla mensubu olan ikinci İslâmî inanış 
tır. Alevilerde, Muhammed’in son peygam
ber olduğu, Ali’nin ise veliliği (imamlığı) 
esastır. Sünnilikteki Allah-Muhammed ta 
marnlamasından farklı olarak, Allah-Muham 
med-Ali ile tamamlanan ve Ehl-i Beyt, Oniki 
İmamları esas alan bir inançtır.

Alevilik içinde çeşitli tarikatlar bulunur. 
Bunlardan en tanınmışı Anadolu kaynaklı 
olan Bektaşilik’tir.

Bektaşilik Alevilik içinde bir tarikat olma 
sı nedeniyle Aleviliğin bütününü tanımla- 
maz. "Alevilik, Allah-Muhammed-Ali üçle 
mesi ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları önemse 
yen Şiiliğin Onikicilik mezhebi ile ortak nok 
talara sahip bir yoldur.

Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç 
varlığın birliğidir. Alevîlik’te tanrının insan 
dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu 
inanışı vardır.

Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini 
benimseyen, Kuran'ın şekline değil özünü 
kabul ettiklerini belirten, amacı "Seyr-ü sü 
luk" (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf 
yoludur. Özünü insan sevgisinde bulan, 
Tann’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresin 
den oluştuğuna, onun için de insanın ölüm 
süzlüğüne inanap, ibadetlerinde kadın er 
kek ayrımı yapmadan, kendi özdiliyle, mu 
sikişiyle, semahıyla inancını icra etme bici 
mine denir.

Yaşamın amacını insanın ham ervahhk- 
tan çıkarak, insan-ı kâmil olup, özüne dön
mek olarak tanımlamaktadır.

Mürşid, Pîr ve Rehber huzurunda ikrar 
verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasın
dan geçilir. Alevi ibadedinin uygulandığı 
mekân Cemevi - Pirevidir."

Anadolu aleviliği ile Iran ve ortadoğuda- 
ki şiilik arasında farklılık bulunduğu bilin
mektedir. Orta Asya’dan gelen 
Türkmenlerin be nimsediği islami inanç 
genelde Anadolu’da Şiilikti.

OsmanlI döneminde şiilik yaygın olduğu 
için yönetenlerin sunni oluşu, yönetilen 
tebaanın şii arasındaki çelişki kıyımlara 
neden olmuştur.

Anadoluda Şiiliğin yaygın oluşu, bilhas
sa Bektaşilik tarikatı, OsmanlI ordusunun 
temelini teşkil etmiştir. Yeniçeri ocağı erleri 
bektaşilerden seçilmiştir.

Ama, İran’da Şiiliğin gelişmesi ve Anado 
luya doğru yayılması üzerine, bilhassa Pa 
dişah Yavuz Sultan Selim döneminde şiiler 
ve aleviler inançlarından dolayı sunni padi 
şah tarafından kılıçtan geçirilmiş. Çok sayı
da Anadolu alevisi yok edilmiştir.

Bugünlere geldiğimizde Cumhuriyet 
döneminde de bu zulum devam etmiştir.

Alevilerden vergi alan devlet, alevilere 
hiç bir hizmet vermediği gibi, diyanet baş 
kanlığında alevler temsil hakkını elde ede
memiş, alevi köylerine camiler kurulup, 
imamlar atanmış, alevilerin ibadethanele 
rinin kurulması için devlet destek olma 
mıştır.

Alevilik dini kitaplarda bile birkaç satırla 
geçiştirilmiş, asılsız hurafelerle alevilik 
kötü bir şekilde tanımlanmıştır.

Gemlik’te Hacı Bektaş-ı Hünkar Kültür 
Demeği’nin yaptırmak istediği Cemevi, yıl
lardır tamamlanamıyor. Bu bir cami olsay
dı, mutlaka hem devletten hem de, başka 
kaynaklardan para yağardı.

Şehit Etem Yaşar . 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, Yerli 
Malı Haftası 
nedeniyle okulların
da tören düzenledi. 
Okul salonunda 
yapılan törene, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan, 
Emin Dingil ve 
Belediye 
Başkanvekili adına 
Başkan Yardımcısı

Muharrem Sarı, okul 
müdürleri, öğret
menleri, veliler ve

davetliler katıldılar. 
1/D sınıfı öğretmeni 
Mehmet Atay’ın

önderliğinde 
yapılan Yerli Malı 
Haftası törenlerinde 
öğrenciler şiir 
okudular, şarkılar 
söylediler.
Okul Müdürü 
Mustafa Pusmaz, 
törene katılanlara 
teşekkür ederek, 
emeği geçenleri , 
kutladı.
Törene katılanlara
kavurma, pilav, 
ayran, ve baklava 
ikram edildi.

Şehit Cemal İlköğretim Okulu’nılan kermes
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Öğrenci
leri, Lösemili Çocuk
lar Vakfı yararına 
kermes düzenledi. 
Okul salonunda 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Güngör 
Şengül’ün organize
si ile düzenlenen 
kermeste öğrenci 
velileri tarafından 
yapılan yemek, 
pasta ve tatlılar 
satışa sunuldu.
Öğrenci velilerinin 
kermese büyük katkı 
sağladıklarını, ifade 
eden Güngör 
Şengül, “Bu gibi 
çalışmalar öğrenci 
lerde insanlığın bir 
gereği olan yardım
laşma duygusunu 
arttırmaktadır. Biz 
geçen senede aynı 
kermesi düzenle 
yerek topladığımız 
parayı Lösev’e gön
dermiştik. Amacımız 
gelecek yıllarda da 
bu tip kermesler 
düzenleyerek bu 
kampanyayı 
geleneksel hale 
getirmektir." dedi.
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk da yaptığı

çalışmalardan ve 
gösterdiği çabalar
dan dolayı başta 
Güngör Şengül 
olmak üzere Okul

Aile Birliği’ne, tüm 
öğrenci ve velilere 
teşekkür etti. 
Turgay Selçuk 
toplanan

paranın Lösev 
adına Gemlik Halk 
Bankası şubesine 
yatırılacağını da 
belirtti.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. İBRAHİM KOÇ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hacı Bektaş-i Veli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Kurban ve Aşure Gününe yüzlerce Alevi vatandaş katıldı

Mcııi vaıanlasUr Kurtıaı ııe flsure Giini'nie Imiıısnı
Gemlik Hacı Hünkar 
Bektaş-i Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği’nin gelenek
sel Kurban ve Aşure 
Günü kutlandı. 
Dün, Hacı Hünkar 
Bektaş-i Veli 
Derneği’nde biraraya 
gelen aleviler 
Kerbela’da Hz. 
Hasan ve Hüseyin 
ile efradının 
öldürülüşünün 
yıldönümünde her 
yıl kutlamayı 
geleneksel hale 
getirdiler.
Dün, saat 12.30 
Dernek Lokalinde 
düzenlenen anma 
gününe, Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili tem- 
silen Aslan Özaydın, 
Cumhuriyet Savcı 
Vekili Cumhuriyet 
Savcısı Yücel Yayla, 
ilçe Müftüsü 
Muammer Turan, 
Alevi Dedesi Kazım 
Asma, Gemlik Hacı 
Hünkar Derneği 
Başkanı Kazım 
Bulut, CHP ve MHP 
ilçe yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Kadın 
Kolları üyeleri, 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri çalışanları 
Sendika temsilcileri 
ve Gemlikli alevi 
yurttaşlar katıldı. 
Açılış konuşmasını 
yapan Dernek

Başkanı Kazım 
Bulut, Aleviler olarak 
muharrem ayında 
şükür kurbanı 
kestiklerini, Kerbe 
la’da şehit olan Hz. 
Ali’nin torunları 
Hasan ile Hüseyin 
ve 52 efradı için 
oruç tutup aşure 
pişirdiklerini söyle 
yerek geleneksel 
günlerine katılanlara 
hoşgeldiniz diyerek 

teşekkür etti. 
Anma gününde 
konuşan Kaymakam 
Bilal Çelik, dostluk, 
sevgi, barış için bir 
araya gelip toplana 
biliniyorsa, bu 
ülkenin birlik ve 
beraberliğini pekiş 
tireceğini söyledi. 
Çelik, şöyle 
konuştu: “Muharrem 
ayınız, kurbanınız ve 
aşure gününüz

hayırlı olsun. Toplu 
mumuz tek unsur
dan oluşmamıştır. 
Doğru baktığımızda 
temelde bulduğu
muz inançları 
sürdürerek bugün
lere geldik.
Aşure kültürü 
alevilerde yaygındır. 
Ama Anadolu’da 
değişik inançlardaki 
insanlarda aşure 
gününü kendi

inançlanna göre 
kutluyorlar. Bunu 
çeşitli kuruluşlarda 
kutluyor. Bu bir 
güzelliktir. Sunnisiy 
le, alevisiyle birbirin 
den farkı yoktur. 
Hepsi aynı Allah’a, 
aynı peygambere 
inanıyoruz. 
Ülkemizin birlik 
ve beraberliği için 
bu güzellikler 
önemlidir.” 
Alevi Dedesi Kazım 
Asma ise konuş
masında Kerbela 
olayını anlattı. 
Asma konuşmasın
da, müminlerin 
gönüllerinde hiç din
meyen yaranın 
Kerbelada Hz. Ali’nin 
torunları Hasan ile 
Hüseyin’in ve 72 aile 
ferdinin mazlum 
Yezit ve adamları 
tarafından katledil! 
şinin yıldönümü 
olduğunu hatır

latarak, “İçimizdeki 
bu sızı her gün 
katlanarak artıyor. 
Aleviler 12 gün oruç 
tutar. Bunun 10 
günü Allah’ın emri 
dir. 2 gün ise mümin 
ler Kerbelada şehit 
ler adına tutarlar. 
Siyasiler aşureden 
kendilerine 
çıkar sağlamaya 
çalışıyorlar.
Emeviler döneminde 
ise peygamberini 
değerini değer 
sizleştirmek 
isteyenler çıktı. 
Kimi alevilerin 
aşuresini Nuh 
Peygambere 
bağlamak istediler. 
Oysa aşure ve 
kurbanın alevilerdeki 
yeri başkadır.” 
dedi. Yapılan 
duadan sonra kur
ban eti ve pilav ile 
konuklara aşure 
ikram edildi.
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Başbakan Erdoğan Bursa'va geliyor
Bursa Valiliği ve Arap Birliği Turizm Teşkilatı tarafından 2012 yılı Nisan ayı içinde Arap ve Türk ale 
mini bir araya getirecek büyük buluşmaya, 22 ülkenin turizm bakanları ve prensleri katılacak.

Bursa Valiliği ve 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı tarafından 
2012 yılı Nisan ayı 
içinde Arap ve Türk 
alemini bir araya 
getirecek büyük 
buluşma Bursa'da 
yapılacak. Arap 
Birliğine üye 22 
ülkenin turizm 
bakanlarının ve 
prenslerin katılacağı 
buluşma sayesinde, 
Arap Birliği ile 
Türkiye arasındaki 
ilişkiler daha da 
artacak.
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı'nın 
Bursa'nın 2013 yılın
da ana destinasyon 
merkezi olmasına 
karar vermesinin 
ardından Bursa'da 
büyük bir hazırlık 
başladı. Bursa 
Valiliği ve Arap 
Birliği Turizm 
Örgütü arasında 
2012 Nisan ayında 
büyük bir buluş

manın yapılması 
planlanıyor.
Programa Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katıl
ması bekleniyor.
Buluşma hazırlıkları 
sürerken Arap 
Birliği Turizm 
Teşkilatı Başkanı 
Bandar Fahad 
Al-Fehaid ve 
beraberindeki heyet, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret etti.
Vali Harput, Arap ve 
Türk turizmi için 
büyük bir buluşma 
ya Bursa'nın ev 
sahipliği yap

masının önemli bir 
olay olduğunu dile 
getirerek, "2013 
yılında Arap Birliği, 
Bursa'yı turizm 
ana destinasyonu 
ilan etti. Öncelikle 
2012 yılındaki 
büyük buluşma 
yapacağız. Bu 
ziyarette bu prog 
ram ile ilgili detay
ları konuşacağız" 
dedi.
Türkiye'de ilk defa 
22 Arap ülkesinin 
turizm bakanının 
Bursa'ya geleceğini 
dile getiren Harput, 
sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

"22 Arap ülkesinin 
turizm bakanı 
Bursa'ya gelecek. 
20 gün kadar önce 
Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a konuyu 
izah ettim. Sayın 
Başbakanımız böyle 
bir organizasyonun 
Bursa'da yapıl
masının Bursa ve 
Türkiye için önemli 
olacağını söyledi. 
Bu organizasyona 
bizzat katılarak 
şereflendireceklerini 
söylediler. Özellikle 
Türkiye ve Arap 
alemi arasındaki bu 
güzel buluşmada, 

iki bölge turizmcileri 
bir araya gelerek 
fikir alışverişinde 
bulunacak.
Türkiye ve Arap 
alemi arasında 
çok yönlü 
gelişmelere de 
kapı açılacak. 
Bu organizasyon 
sayesinde Bursa'nın 
en iyi şekilde tanıtıl
masını hedefliyoruz. 
Bu program, sadece 
bir kere olarak 
kalmayacak. O 
bakımdan ilk olması 
bakımından da 
önem arz ediyor."

ARAP PRENSLERİ 
GELECEK 
Bursa'nın kendileri 
için önemli 
olduğunu dile 
getiren Fehaid ise, 
Arap ülkeleri için bu 
turizm buluşmasının 
önemli olacağını 
ifade ederek, 
"Mensubu olduğu

muz Arap Birliği 
de büyük bir 
heyetle buraya 
katılacak. Birçok 
turizm bakanı ve 
prens, ülkenin ileri 
gelenleri bu heye
cana ortak olacak. 
İki bölgeye yapıl
ması planlanan 
yatırımlar da 
konuşulacak.
Bahreyn ve 
Kuveyt Krah'na 
bu konuyu izah 
ettim. Arap 
dünyası ile 
Türkiye'nin 
turizm ilişkilerinin 
gelişmesine 
katkı sağlamaya 
hazır olduklarını 
söylediler.
Türkiye Cumhu
riyeti Başbakanı da 
bu programa 
iştirak edecek" 
şeklinde konuştu. 
Ziyaretin ardından 
Fehaid, Vali 
Harput'a inci tespih 
hediye etti.

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)

TIR ŞOFÖRLERİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

TIR KULLANACAK 
3 ŞOFÖR 
ARANIYOR 

Müracaat Tel 
5131075-5131695

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

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 1 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire
0 538 322 70 73

Çeleceğin 
Endüstri

Mühendisleri 
Bursa'da

Toplanıyor
7. Endüstri Mühen 
dişliği ve Sanayi 
Zirvesi başlıyor.
Bursa Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Endüstri 
Mühendisliği 
Topluluğu tarafından 
her yıl düzenlenen 
Endüstri 
Mühendisliği ve 
Sanayi Zirvesi 
(EMSAZ), bu yıl 15-18 
Aralık 2011 tarihleri 
arasında BTSO ile 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde yapıla
cak. Başta, endüstri 
mühendisliği öğren
cileri olmak üzere 
diğer mühendislik ve 
idari bilimler fakül
teleri öğrencilerini ve 
çeşitli alanlardan 
birçok iş çevresini 
bir araya getirecek 
olan zirveye 37 
üniversiteden yak
laşık 550 öğrencinin 
katılması bekleniyor
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Yıllar önce yaşan
mış olayları düşü 
nünce zamanla 
devlet adamlığının 
da şekil ve içerik 
değiştirdiğine 
inanasım geliyor. 
Oysa devlet 
adamlığı özünü 
öyle kolay kolay 
değiştirir mi?
Yıllarca devleti 

yönetenlerin ya da 
yönettiğini sanan 
kişilerin uygula- 

- malarına bak- 
J ^tığımızda bu değişi 
® minnasıl gerçek

leştiğini görebiliriz.

Cumhuriyet Halk 
Partisinin ülkeyi 
yönettiği yıllar. 
Hasan Ali Yücel 
milli eğitim 
bakanıdır. Yurt 
dışına bursla 
öğrenci gönderile
cektir. Sınavlar 
yapılır. Babasından

AYRINTI
DEVLET ADAMLIĞI

habersiz Can 
Yücel de bu 
sınavlara katılır. 
Sonun da Gazi 
Yaşargil ve Can 
Yücel sınavı 
kazanır; ancak 
olaya Hasan Ali 
Yücel müdahale 
eder. “Ben bakan 
olduğum sürece 
sen yurt dışına 
burs alarak eğiti 
me gidemezsin, bu 
doğru bir yaklaşım 
değildir, “ der. 
Yurtdışına Gazi 
Yaşargil gider, 
eğitim görür ve 
gerçekten 
ülkesinin onun için 
yaptığı masrafları 
ve verdiği emek
leri boşa çıkarmaz. 
Alanında başarılı 
bir insan olarak 
geri döner ve ülke
sine yıllarca 
hizmet eder.

İktidarda bulunan 
ve ülkeyi yöneten 
devletin temsilci
leri bırakın çocuk
larını yakınlarını 
dahi devlet 
olanaklarından 
yararlandırmak 
istemezlerdi, hak
ları da olsa.

Bu durumlar, bir
takım dedikodulara 
ve kötü söylen
tilere neden ola
cağı için bundan 
hep uzak dur
muşlardır.

Gerçek devlet 
adamları kendi
lerinden çok, yok
sul ve çalışkan 
yetenekli kişilerin 
devlet olanakların
dan yararlanmasını 
istemişlerdir.

Bir başka örnek: 
1950 ‘den sonra 
Demokrat Parti 
iktidardadır.

Menderesin çocuk
larından biri tüccar 
olarak iş hayatına 
atılmak ister. Fakat 
babaları Adnan 
Menderes: “Ben 
başbakan olduğum 
sürece buna izin 
vermem. Başkaları 
bu duruma ne der, 
Menderes’in 
çocukları tüccar 
oldu deyip bizi 
eleştirirler. Ben 
iktidardan ayrıldık
tan sonra sen ne 
istersen yapa
bilirsin” der.

Onurlu bir 
davranış sergile 
yen Menders’in bu 
tutumunu nasıl 
unuturuz?

Eski devlet 
adamları kendi
leriyle ilgili gerçek 
olmayan söylen
tilere bile meydan 
vermezlerdi.

Ankara baro 
başkanı olan Metin 
Feyzioğlu anlatı 
yor: “Maddi duru
mu fena olmayan 
bir aileden geliyo
rum. Okula 
belediye oto
büsüyle gelir 
giderdim. Hiçbiri 
miz bir diğerinin 

zengin veya fakir 
olduğu konusunda 
en ufak bir fikir 
sahibi değildik. Bir 
gün, beş arkadaş 
daha hesaplı ola
cak diye, aramızda 
para topladık tak
siye bindik. 
Arkadaşları bırak
tık, en son ben 
indim taksiden. 
Rahmetli babam 
(Turhan Feyzioğlu) 
da camdan bakı 
yormuş. Evde 
alışık olmadığım 
bir sertlikle beni 
karşıladı. “Daha 
hesaplı oldu” 
demeye kalmadan 
“Feyzioğlu’nun 
oğlu taksilerle 
geziyor dedirtiyor
sun. Farkında 
mısın?” dedi.

Bu örnekte 
sergilenen 
davranışı nasıl 
yorumlarsınız? 
Sıradan, basit bir 
olay gözüyle baka
bilirsiniz! Tepki 
gösteren Feyzioğlu 
gibi bir baba olur
sa olayın olumsuz 
ne gibi etkilere 
neden olabileceği
ni de kestirmek 
mümkün!

Günümüzde bu 
ve benzeri olayları 
hiç duyup görüyor 
musunuz? 
Göremezsiniz ve 
duyamazsınız! 
Çünkü bu olaylar 
hiç dikkat çekmez, 
gündem de oluş
turmaz. 
Günümüzde 
yaşanan devlet 
adamlarının çocuk
ları daha basit, 
sıradan olayları 
yaşıyor.

Büyük holdin
glere genel müdür 
oluyor ya da hol 
ding sahibi... bun
lar olmazsa büyük 
ticaret erbabı...

Bankalardan 
krediler alınarak 
fabrika ve işletme 
ortaklığı...

Yurt dışında 
bulunuyorsa 
devlet adamlarının 
çocuklarına 
işadamları tarafın
dan harçlık 25-30 
bin dolar sağlan
abiliyor.

Hangisi doğru? 
Öncekilerin yap

tığı mı yoksa 
şimdikilerin yaptığı 
mı?

Siz karar verin!
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"üni Film FesT 19 Aralıkla UÜ'de
Bedelli askerlik 
kanunu Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Başvuru süre
ci resmen başladı. 
Bedelli askerlik 
kanunu Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. 30 yaşından 
gün alanlar, 6 ay 
içinde askerlik 
şubelerine başvu
rarak 30 bin Türk 
Lirası parayı 
ödemeleri şartıyla 
temel askerlik 
eğitimine tabi tutul
maksızın, askerlik 
hizmetini yerine 
getirmiş sayılacak
lar. Başvuruda 
bulunanlar, 
öngörülen miktarı 
başvuru sırasında 
peşin ödeyebilecek
leri gibi, yarısını 
başvuru sırasında 
diğer yarısını ise 
başvuru tarihinden 
itibaren 6 ay içinde 
de ödeyebilecekler.
Askerliğini yap
mayanlar, kışlalara 
gitmeden, postal 
giymeden tezkere 
alabilecek. 
Resmi Gazete'nin

Bursa, judoda ilim II oluyor

yayımlanan 
'Askerlik Kanunun 
da Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun' ile aynı 
zamanda dövizli 
askerliğe de 
düzenleme getirildi. 
İşçi, işveren 
sıfatıyla veya bir 
meslek ve sanat 
sahibi olarak yurt 
dışında oturma ve 
çalışma iznine sahip 
olanlar, en az 3 yıl 
süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde- 
çalışmış olmaları 
şartıyla İ Ü bin Âvro 
ödeyerek, 21 gün 
süreli temel askerlik 
eğitimine tabi tutul
madan muvazzaf 
askerlik hizmetini 

yerine getirmiş 
sayılacak.
Bedelli 
düzenlemesinin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten önce her
hangi bir nedenle 
haklarında verilen 
askerliğe elverişli 
olmadıklarına dair 
kararlardan dolayı 
askerlik 
hizmetinden muaf 
tutulanlar da bu 
bedelli fırsatından 
yararlanabilecek. 
İstekliler, 6 ay 
içinde askerlik 
şubelerine başvur
maları halinde, yaş 
şartı aranmaksızın 
birinci fıkra hüküm
lerinden yarar
lanacaklar.

Türkiye'nin ilk 
üniversiteler arası 
film festivali "Üni 
Film Fest", 19 
Aralık Pazartesi 
günü, Uludağ 
Universitesi'nde 
başlayacak. 
Üniversite öğrenci 
terine yönelik 
yapılacak olan 
"Üni film fest", ilk

IsMmııı llulıı tıMMi
İşsizlik oranı Eylül 
ayında yüzde 8.8'e 
geriledi. İşsiz sayısı 
536 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
398 bine düştü. 
İşsizlik oranında 
düşüş sürüyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, işsizlik 
oranı Eylül ayında 
2.5 puanlık azalışla 
yüzde 8.8 olarak 
gerçekleşti. İşsizlik 
Ağ üStö s ayında 
yüzde 9.2 düzeyin 
deydi.
İşsizlik oranı 
böylece 2001 
kirizinden bu 
yana en düşük 
düzeye indi. 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 2.8 
puanlık azalışla 
yüzde 11.1, kifsal 
yerlerde ise 1.8 

yılında 8 il, 9 
üniversiteyi 
gezecek ve Mayıs 
2012 yılında 
sona erecek. 
Dünya festival
lerinde büyük ilgi 
uyandıran, usta 
yönetmenlerin film
lerinin yanı sıra 
Türk sinemasının 
son dönem önemli

puanlık azalışla 
yüzde 4.5 oldu. 
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 536 bin kişi 
azalarak 2 milyon 
398 bin kişiye 
düştü. Eylül'de isti
hdam edilenlerin 
sayısı 24 milyon 
749 bin kişi oldu. 
Tarım sektöründe 
çalışan sayısı 476 
bin kişi, tarım dışı 
sektörlerde

örneklerini bir araya 
getiren festivalde 
gösterimler, ücret-, 
siz olacak. Üniver
siteli gençler de 
filmlerin yapım
cılarıyla bir araya 
gelme şansı bula
cak. Film festivali 
25 Aralık gününe 
kadar devam 
edecek 

çalışan sayısı 1 
milyon 300 bin kişi 
artış, kaydetti.

ÇALIŞANLARIN 
YARISI HİZMET 
SEKTÖRÜNDE 
Eylül döneminde 
istihdam edilenlerin 
yüzde 26.2'si 
tarım, yüzde 19’u 
sanayi, yüzde 7.6’sı 
inşaat, yüzde 
47.2'si hizmetler 
sektöründe yer 
aldı.

Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü 
Dr.Süleyman Şahin, 
Judo Federasyonun 
olimpiyatlara 
sporcu yetiştirmek 
için pilot bölge 
uygulamasında 10 
ilden birinin de 
Bursa olacağını 
söyledi. Şahin, 
Judo Federasyon 
Başkanı Fatih 
Uysal'ın kendisine 
yaptığı ziyaretin 
ardından yaptığı 
açıklamada, Judo 
Federasyonun 
olimpiyatlara 
sporcu yetiştirmek 
için pilot bölge 
uygulamasında 10 
ilden birinin de 
Bursa ili olmasının 
sözünü Federasyon 
Başkanı Uysal'dan 
aldığını kaydetti. 
Diğer branşlarda 
olduğu gibi Judo 
Federasyonun ve 
kulüplerle iş birliği

içinde çalışarak, alt 
yapının sağlam 
temler üzerine 
kurulmasını sağla
mak gerektiğini dile 
getiren Şahin, 
başarıya götürecek 
her bir sporcunun 
iyi yetişmesine 
özen göstermek 
gerektiğini ifade 
etti. Federasyon 
Başkanı Uysal ise 
Bursa'nın judo 
branşında ulusal ve 
uluslararası müs
abakalarda sürekli 
başarı yakaladığını 
kaydetti. Son olarak

Rusya'da yapılan 23 
yaş altı Judo 
Şampiyonası'nda 
Türkiye adına 
yarışan Bursa böl
gesi sporcularından 
Tuğba Zehir'in 
Avrupa şampiyonu 
olduğunu vurgu
layan Uysal, bu yıl 
yurtiçinde ve yurt- 
dışında 79 faaliyete 
katıldıklarını 2011 
yılından bugüne 
kadar yapılan ulus
lararası müs
abakalarda 176 tane 
madalya aldıklarını 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İGemlikKfrfezl TFMA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlim

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıkta 3+1 dönemi Taşınmaz satışında 
yabancı sınırı aşıldı

Hükümet, artan ilaç 
giderlerini frenle
mek için peş peşe 
önlem alıyor, önce 

*laç fiyatlarında 
yüzde 7.5 indirime 
gidildi, şimdi de 
yasal düzenleme 
geliyor.
Cuma günü Meclis 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülecek olan 
yasa tasarısı ile ilaç 
tüketiminin azaltıl
ması planlanıyor. 
Buna göre sadece 
devlet hastaneleri 
ile eğitim ve araştır
ma hastanelerinin 
yazdığı reçeteler
den alınan 3 liralık 
katkı payı aile 
hekimleri ve sağlık 
ocaklarının yazdığı 
reçetelerden de alı
nacak. Bürokratlar, 
reçete sayısının 
geçen yıla göre 
yüzde 13 oranında 
arttığını belirtirken; 
reçetelerin yüzde 
46*sını aile hekim
lerinin yazdığına 
dikkat çektiler. 
Ayrıca ilaç gider

Piyasaların hiç tadı yok!
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB), dünkü sert 
düşüşün ardından 
güne hafif bir yük
selişle başladı.
Dolar, 1.8850 
seviyelerinde 
bulunuyor.
Endeks, 191 puan 
artışla 51.530 puan
dan açıldı. Açılış 
itibari ile hisse 
senetleri ortalama 
yüzde 0.37 oranında

lerinin yüzde 
40'ının da yine 
aile hekimlerinin 
yazdığı reçete 
lerden kay
naklandığını vurgu
ladılar. Türkiye 
genelinde 20 bin 
500 civarında aile 
hekimi görev 
yapıyor.

3 KUTUYU GEÇEN 
1 LİRA DAHA 
ÖDEYECEK
Yeni düzenleme ile 
her bir reçetedeki 
ilaç sayısının 3 
kutuyu geçmesi 
durumunda ilave 
her kutu için 1 lira 
daha ücret 
ödenecek. Böylece 

değer kazandı. 
Risk algılamasının 
yüksek kalmaya 
devam ettiği 
süreçte, hisse 
senetleri piyasasın
da aşağı yönlü 
baskının sürmesi ve 
toparlanma 
çabalarının sınırlı 
kalmaya devam 
etmesi bekleniyor. 
Bugün dikkatler 
Avrupa cephesinde 
kalmaya devam

4 kutu ilaç yazdıran 
bir vatandaş, 3 lira 
reçete ücretine ek 
olarak 1 lira 
ödeyecek.

4 KUTU İLE SINIR
LANACAK
Tasarıya eklenmesi 
planlanan bir diğer 
düzenleme ise bir 
reçeteye yazılan 
ilaç sayısının sınır
landırılması. Buna 
göre bir doktor, bir 
reçeteye en fazla 4 
ilaç yazabilecek. 
Daha önce uygu
lanan ancak 
Danıştay tarafından 
iptal edilen bu 
düzenlemenin 
ilaç israfının 

ederken, İspanya 
tahvil ihalesi ve 
ABD’deki yoğun 
veri akışı yakından 
izlenecek.
Euro Bölgesi borç 
krizi endişeleri ile 
ABD endeksleri arka 
arkaya üçüncü 
günde de düşüş 
gösterirken, bu 
sabah satış baskısı 
Asya borsalarında 
devam ediyor. Diğer 
taraftan sabah saat

önlenmesinde 
büyük önem 
taşıdığı 
vurgulanıyor.

BÜTÇE 1.1 
MİLYAR AŞILDI 
İlaçta uygulanan 
global bütçedeki 
1.1 milyar liralık 
aşımı karşılamak 
için Kasım ayında 
6 bin 700 ilacın 
fiyatı yüzde 7.5 
oranında 
indirilmişti. Ancak 
sektörün bu 
indirime karşı 
çıkması üzerine 
yaklaşık 350 ilaçta 
indirim oranı geri 
alınacak. İşte 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, hem 350 
ilaçtaki indirimin 
geri alınması 
dolayısıyla ortaya 
çıkan açığı kapat
mak hem de vatan
daşın gereksiz ilaç 
kullanımını önle
mek için 'tüketim' 
tarafında da 
önlemin şart 
olduğuna dikkat 
çekiyor.

leri itibariyle kredi 
derecelendirme 
kuruluşlarından 
not indirimi 
haberleri gelmeye 
devam ediyor. 
Fitch, aralarında 
CreditAgricole ve 
Danske Bank ın da 
yer aldığı 5 
büyük Avrupa 
bankasının kredi 
notlarını birer 
kademe düşürdü 
ğünü açıkladı.

Türkiye'de yaban 
cıların mülkiyetine 
geçen taşınmazla 
rın toplam bü yük
lüğü 86.8 milyon 
metre kareye ulaş 
tı. imarlı alanlarda 
yüzde 10 sınırının 
aşılması üzerine 
aralarında Ankara, 
Malatya ve Uşak'ın 
da bulunduğu 7 
ilde, 11 ilçede 
yabancıya taşın
maz satışı yasak
landı Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayrak 
tar, 2003-2011 
arasında geçen 8 
yılda Türkiye 
genelinde 96 bin 
925 adet taşın
mazın 103 bin 
604'ünün yaban 
cılara satıldığını, 
satılan taşınmaz 
ların toplam alanı 
nın ise 81 milyon 
684 bin 537 metre 
kare olduğunu 
açıkladı.
Bayraktar, 'Toplam 
imarlı alanların 
yüzde 10' sınırının 
aşılması nedeniyle 
aralarında Ankara, 
Uşak, Gaziantep'in 
de bulunduğu 7 
ilde toplam 11 
ilçede yabancılara 
taşınmaz satışının 
yasaklandığını 
bildirdi. MHP'li 
Erkan Akçay, 
yabancılara taşın
maz satışıyla ilgili 
son durumu Çevre 
ve Şehircilik Baka 
m Bayraktar'a sor 
du. Akçay'ın öner

NÖBETÇİ ECZANE
16 Aralık 2011 Cuma 

AHSEN ECZANESİ

gesine Bayraktar'ın 
verdiği yanıt, şu an 
itiba rıyla 11 ildeki 
7 ilçede yabancıla 
ra taşınmaz satışı 
nın ilgili yasada 
yer alan kıstasın 
aşılması nedeniyle 
yasaklandığını 
ortaya koydu. 
Bayraktar'ın verdi 
ği bilgiye göre 
Ankara, Batman, 
Erzincan, Malatya, 
Uşak, Gaziantep ve 
Şırnak illerinde 
bulunan 11 ilçede 
yabancılara ait 
taşınmazların top 
lam alanın imarlı 
alanların yüzde 
10'unu geçmesi 
nedeniyle yaban 
cılara taşınmaz 
satışı durduruldu. 
Ankara'nın Evren 
ve Kalecik, Bat 
man'ın Beşiri, 
Erzincan'ın Çayırlı, 
Malatya'nın Argu 
van ve Yazıhan, 
Uşak'ın Ulubey 
ilçelerinde imarlı 
alanların yüzde 
10'u sınırının aşıl
masına Türk vatan
daşlığından çıkarı 
tanların edindiği 
taşınmazlar yol 
açarken, Gazian 
tep'in Karkamış, 
İslahiye ve Oğuzeli 
ilçeleri ile Şırnak'ın 
Idil ilçesinde ise 
Suriye uyrukluların 
taşınmaz edini
minin yasal sınırı 
aşması nedeniyle 
yabancı uyruklu
lara taşınmaz 
satışı yasaklandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 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.Savct 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

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

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

WAPUR - FERİBOT
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 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
OEHIİK'İNİLKGÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4142 

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)

IlIiUlMN
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELA’NIN ŞİFRESİ TEMEL 
11.45-14.00-16.15-18.30-20.30 

ALLAH’IN SADIK KULU 
11.00-13.30-16.00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIK EFSANESİ 

11.30-14.00-16.30-20.00
TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
OBDÖVRTABaĞI
Rus Salatası, Haydarı', Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

MASICM

mm
Tahini! - Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZEL MEYIIE TABAĞI t 

LİMİTLİ YERLİ ALKOL
İKRAMLARIMIZ:

Kapanış Çorbası - Cips ve Çerez

Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANAYEMEK+KARISIKSAIATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz....
KİŞİ BASI 80 TL

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)

BİLET SATIŞLARIMIZ AŞKA ^MNIŞVE
OTEL’DEN BİZZAT YAPILACAKTIR OW“-0’ ^Kbll

YER: AŞKA OTEL TERAS KATI
BÜYÜK SALON O 224 512 32 00

BİLGİ VE REZERVASYON: AŞKA
OTEL (YENİ TERMİNAL YANI) O 224 512 31 00

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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamldlye Mah. Kumsal 5ok. No:3
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Gûzelyalı Mh. A Aslan Cd. No:I07/B 
Tel: 0.224 533 00 06 ■ KÜÇÜKKUMLA

KIŞI BAŞI 
ÜCRET

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE. 

ır~-. ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma * Patlıcan Hersey-
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata J
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve jr 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİTELİ MİZM£T ANLAYIŞI İL6 MİZMCTİNİZDiYİZ JT

100 TL

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Aralık 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Tapuda rüşvet 
operasyonunda 
7 kişi tutuklandı

Bursa'da, tapu dairelerinde bir 
günde halledilmesi gereken 
işleri aylarca bekleterek vatan
daşlardan rüşvet aldıkları ileri 
sürülen 1 kişi tutuklandı. 3’de

Gemlik Gübre’nin fabrika sahasın
da kurmak istediği 142 adet kimyasal 
tank, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nde de görüşüldü. Gemlik Bele 
diye Başkanvekili Refik Yılmaz, Büyük 
şehir Belediyesi’nde Meclise bilgi verdi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe, konuyu yakınen izlediklerini, Bur 
sa’ya çevre dostu yatırımlar istediklerini 
belirterek, “Gemlik Gübre sonunda ruh
sat için bize gelecek." dedi.

Haberi sayfa 6’da

Emin Dalkıran 
Kordonu’nun 
girişine konan 
baz istasyonu, 
tepkilere neden 
oluyor.
Gemlik Belediye 
si’ne ait Emin 
Dalkıran Kordo 
nu’nda, halkın 
baz istasyonlarına 
tepkisine karşın, 
göz göre göre 
baz istasyonu 
kurulması tepki 
ile karşılandı.
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Şaşılacak bir olay
Önceki gün, TÜV’de randevum vardı. 

Gitmeden önce eski dostum, arkadaşım, 
komşum Oto Fikret’e uğradım.

Bir eksiğimiz var mı yok mu diye 
bakarken, elimden tuttu ve beni Karsak 
Köprüsü’ne doğru götürdü.

Köprüye yaklaştığımızda, denize doğru 
bakmamı söyledi.

Baktım, önce fark etmedim.
“•Gece buraya baz istasyonu dikmiş 

ler” dedi.
Bugüne kadar böylesini hiç görmemiş

tim.
Kurulan baz istasyonları ya bir apart

manın tepesine, ya camilerin minareleri 
ne, ya da bir otoparkta olduğu gibi dev 
reklam panosunun direğinin içine 
gizleniyordu. Devamı sayfa 4’de

YENİ İSLETMECİSİ İLE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI VE İTİNALI SERVİS

GÜRLE RESTAURANT
Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Çürle Öterin sıcak atmosferinde/ 

iki farklı canlı müzik gurubu.... Oıyantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler..

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D J, Performans
ORDÖVR TABAĞI: g ARA SICAK: ‘ MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası /I Pastırmalı ve " V'' Çeşitli mevsim meyveleri 

Patlıcan Herse Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yerli İçki

Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi -
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Kelebek Sosis 
SALATA:

Greek Salata ve 
Havuç Dekore 
ANA YEMEK: 
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak... 
$9* 20.30'da başlayan yılbaşı programı

Kişi başı: 8O.00 TL

0 532 223 22 01
O 535 212 32 59

Cips, Çamitür) Q 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tiplemeler...
Bukalemun: Bulunduğu ortama göre farklı 

davranan nabza göre şerbet veren ve bu şekilde 
başarı sağlamaya çalışan insan tipidir.

Çakal: Katırlara yük yükleyip kendileri yapmış 
gibi gözükerek bir yerlere gelmeye çalışan... 
Kendileri hakkında anlatacak çok şeyi olan ve 
başarılarını abartan, aslında bomboş olduklarının 
ortaya çıkmasından çok korktukları için de vahşi 
gülme çığlıkları atıp duran insan tipleri...

Deve: Geçmişteki bir iki başarısını hörgüçlerine 
yükleyip yıllarca onunla hayatta kalmaya çalışan 
insan tipi...

Devekuşu: Hiçbir şeye bulaşmadan kafasını 
kuma gömüp, sorunlar yokmuş gibi yapan ve 
"başkaları çözsün" deyip elindeki işten başkasına 
bulaşmayan insan tipi...

Dinozor: Çok tecrübeli olmasına rağmen 
teknolojiyle tecrübeyi birleştiremeyen, atsan atıl
maz satsan satılmaz insan tipi...

Domuz: Sürekli çamura yatıp işlere köstek 
olmaktan başka işi olmayan sorunlu insan tipi...

Fil: Çok kaynak tüketmesine rağmen çok güçlü 
olduğu için aslanın bile birşey diyemediği insan 
tipi...

İnek: Bu tipteki insanlar tek bir işte çok iyidir ve 
o işi yaparak firmaya iyi para kazandırır. Genelde 
yeniliklere kapalı, gözlüklü ve kilolu bir tablo çizer 
ler. Bu tip insanlara sağmak dışında kimse fazla 
dokunmaz, yapılmak üzere iş verilir o kadar.

Karınca: Son derece düzenli ve disiplinli çalışır
lar ve teknik bir alanda iyi bir uzmanlığa sahiptir
ler... Çok iyi çalışırlar ve başarılı sonuçlar alırlar, 
ancak liderlik vasfına sahip değillerdir. Karınca 
tipli insanlar şirketlerin gizli lokomotifleridir... 
Ayrıca ineklerin aksine, kendilerini yenileyip yeni 
şartlara ayak uydurabilirler.

Kartal: Gerçek liderlerdir... Daha yukarıda uçar
lar, yukarıda olmayı hak edecekleri kanatları 
vardır, geniş resmi, geçmişi ve geleceği 
herkesten daha iyi görürler ve güçlü gibi davran
maya ihtiyaç duymadan güçlü ve asildirler...

Katır: Başkalarının yüklediği bin bir türlü işi 
yapıp durur... Bu arada kendi işlerini de yapar... 
Yükü hep ağırdır ve başkalarının yüklerini taşı
maya devam ettikçe daha da yüklettir...

Kedi: Yerine çok bağlıdır... Bulunduğu yere kök 
salmıştır ve orada ölmeye niyetlidir...

Köpek: Sadece yaltaklanarak ya da kuyruk salla
yarak yer edinmeye çalışır.

Koyun: Hiçbir şeye gıkı çıkmaz. Katır kadar çok 
çalışmazlar ve inek kadar para getirmezler.
Genelde günlük işleri yapan ortalama pasif 
çalışanlardır...

Maymun: Papağanlara çok yakırfdır, tek farkları, 
konuşmalarının arasında sürekli komiklik yap
maya çalışmalarıdır. Biraz da şaklabandırlar...

Papağan: Çok ve boş konuşmakfân başka hiçbir 
işe yaramazlar...

Sinek: Zayıf olmasına rağmen tanırlarıyla mide 
bulandıran insan tipidir... Vızıltılarıyla katırları, 
koyunlan, inekleri hep rahatsız ederler

Timsah: Genelde üst kademede Ölurlar ve işler
ine gelmeyenleri dişleri arasında Sıkıştırıverirler 
Ve bu işe mutlaka bürokratik bir kılıf bulurlar...

Yarasa: önünü göremeyecek kadar kördür ama 
duyduklarıyla yolunu bulur

Yanlış bir şey duyacak olursa duvara toslar.
Genelde papağanlar tarafından kolayca 

maniple edilebilir.
Yılan: Sinsice kuyu kazan insan tipidir, domuz 

lann aksine oldukça tehlikelidirler.
Tanımladığım karakterler aslında hayvanlara 

özgü... Öyle olması çok da doğal...
Doğal olmayan insanların gösterdikleri 

davranışlarla hayvanlara benzemeleri...
Daha da acısı insanlıktan çıkmaları...
Eğer çıkmasalar dünya savaşların ateşiyle cayır 

cayır yanar mı?
Bir insanın ihtirası için birçok insan bombaların 

gürültüsüyle korku içinde yaşatılırım?
Ya da kaynaklar hoyratça tüketilir ve azalan kay- 

naklar için insanlar birbirlerini yer'mi?

Kızılay 86 ünite tan topladı
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından 
Gemlik’te organize 
edilen kan bağışı 
kampanyasında 
86 ünite kan 
toplandı.
Gemlik Belediye 
Düğün Salonu’nda, 
Kızılay Kan 
Merkezi’nde görevli 
doktorlar, Aydın 
Işık, Ali Rıza 
Atabay ve Mustafa 
Ramadan gözeti
minde yapılan kan 
bağışı kampanyası 
3 gün sürdü. 
Bir kısmı Belediye 
personeli ve 
Gemlikli basın 
mensuplarından

Çöp konteMnerleri temizlendi
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ilçede 
bulunan 1200 çöp 
konteynerini 
yıkayıp, dezenfekte 
etti. 3 ayda bir 
periyodik olarak 
yapılan bakım 
çalışmasında sıcak 
su ile yıkanan 
konteynerler, bak
teri üremesi ve 
mikropların yok 
edilmesi amacıyla 
bir dizi arınma işle
minden de geçti. 
Temizlik İşleri 
Müdürü Sami Beki, 
ilçede 300’ü 800 
kilo kapasiteli, 
900’ü de 1 100 kilo 
kapasiteli toplam 1 
200 çöp konteyneri 
bulunduğunu 
belirterek, Belediye 
Temizlik işleri 
Müdürlüğü olarak

olmak üzere 
kampanya 
süresinde 86 ünite 
kan toplayan 
Kızılay ekipleri, 
üç ayda bir periyo-

dik hale getirilen 
kampanyaya 
Gemliklilerin 
gösterdiği ilgiden 
memnun olduk
larını söylediler.

Bundan sonraki 
kampanya Mart 
2012’de yine 
belediye düğün 
salonunda 
yapılacak.

konteynerlerin 
temiz görünmesi, 
mikrobik ve bak
terise! anlamda 
daha sağlıklı 
olması amacıyla 
periyodik bakımını 
yaptıklarını 
kaydetti.
Beki, konteyner-

lerdeki kötü 
görünümler konu 
sunda da açıkla
malarda bulunarak, 
“Özellikle kış 
aylarında kül ve 
kömür atıkları çöp 
konteynırlarının 
daha kötü görün
mesine neden olu

yor. Vatandaşları 
mızı bu tür atık
larında daha 
duyarlı olmaya 
çağırıyoruz.
Gemlik’i el birliğiyle 
daha temiz ve 
sağlıklı görünü me 
kavuşturmak için J 
çalışıyoruz" dedi

KfiŞCDC 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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YazıYORUM

Bursa'da, tapu 
dairelerinde bir 
günde halledilmesi 
gereken işleri 
aylarca bekleterek 
vatandaşlardan 
rüşvet aldıkları ileri 
sürülen 7 kişi tutuk
landı. Olay, tapu 
dairesinde çaycılık 
yapan bir kişinin 
mağdur edilen 
vatandaşa rüşvet 
teklif etmesiyle 
ortaya çıktı. Zanlıları 
6 ay takip eden 
Bursa polisi, 4O'tan 
fazla rüşvet alıp 
verme anını 
kaydetti.
Edinilen bilgiye göre 
tapu işlemi için 
aylarca bekletilen 
bir vatandaş, yanına 
gelen çaycının 
rüşvet teklifi üzerine 
konuyu Bursa 
Emniyet Müdürlüğü

İğne şoförü canından etti
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde vurdur
duğu iğne yüzünden 
uykusu gelen 
kamyon şoförü, kaza 
yaparak hayatını 
kaybetti.
Kaza, dün gece geç 
saatlerde 
Mustafakemalpaşa 
yakınlarında mey
dana geldi.
Fabrikadan yüklediği 
su ve meyve sularını 
45 N 4926 plakalı 
kamyonla Manisa'ya

Esini sokakta silahla vurup, felçli 
bıraktı, 17 yıl hapse mahkum oldu
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde kendi
sine boşanma dava 
sı açan eşini sokak 
ortasında silahla 
vurarak felçli kalma 
sına sebep olan 
Fahri Yıldızhan (51) 
17 yıl 11 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Gecen haziran ayın
da İnönü Caddesi'n 
deki Sosyal Güven 
lik Kurumu Bölge 
Müdürlüğü'nde mey
dana gelen olayda, 
Fahri Yıldızhan, ken
disinden boşanmak

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Mücadele Şubesi'ne 
aktardı. İhbar üzer
ine harekete geçen 
dedektifler, 
Cumhuriyet 
Caddesi'nde bulu
nan Osmangazi ve 
Yıldırım Tapu 
Dairelerini teknik 
takibe aldı. 6 aylık 
takip sırasında 
40'tan fazla rüşvet 
alıp verme anını 
görüntüleyen polis, 
2 gün önce operas 
yona start verdi. 
Ayrı adreslere 
yapılan eş zamanlı 

götürmek için yola 
çıkan 39 yaşındaki 
Idris Koyun, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi yakınlarındaki 
Üçkurnalı mevkiinde 
direksiyon 
hakimiyetini 

isteyen eşi Kadriye 
Yıidızhan'a ruhsatsız 
tabancası ile toplam 
13 el ateş etti. 
Kadriye Yıldızhan, 
hastaneye 
kaldırılırken, güven
lik görevlilerinin etk
isiz hale getirdiği 
Fahri Yıldızhan 
polise teslim edildi. 
Nöbetçi mahkemeye 
çıkarılan zanlı tutuk
lanarak cezaevine 
konuldu. Bursa 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
'Yakın akrabayı

baskınlarda; 
Osmangazi Tapu 
Dairesi Müdürü 
Mustafa K. (50), 
Yıldırım Tapu 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Nebi K. 
(41), bir hizmetli, 
emlakçılar Reşat A. 
(56), Ayhan V. (41), 
Ali M. (34) ve çaycı 
Hüseyin C. (46) 
gözaltına alınarak 
tutuklandı.
Şüpheliler, "suç işle
mek için örgüt kur
mak, örgüt kap
samında rüşvet 
almak, vermek, 
aracılık etmek"le 

kaybetti. Takla 
atarak yoldan 
çıkıp ters dönen 
kamyonun içinde 
sıkışan Koyun, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Sabah erken 

öldürmeye teşebbüs 
etmek' suçundan 
hakkında 20 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle yargılanan 
Fahri Yıldızhan, 
davanın bugünkü 
karar duruşmasına 
şeker hastalığı 
nedeniyle bastonlar
la geldi. Sanık 
Yıidızhan'a önce 20 
yıl hapis cezası 
veren mahkeme 
.heyeti sanığın 
duruşmalardaki iyi 
halini göz önünde 
bulundurarak cezayı 

suçlanırken, tutuk
lanmayan memur ve 
hizmetlilerden 
oluşan 5 kişiye ise 
adli kontrol verildi. 
Zanlıların bazen bir 
sene beklettikleri 
tapu işlemlerini 
rüşvet alınca bir 
günde hallettikleri 
öğrenilirken, bazı 
memurların ise 
kredi kartlarını 
bile ödettikleri 
ortaya çıktı. 
Zanlıların bazen 
paraları bizzat 
topladıkları, bazen 
ise havuz yapıp 
dağıttıkları ortaya 
çıkarken, müfettiş
lerin tapu 
dairelerinde yaptık
ları incelemenin 
devam ettiği ve bazı 
usulsüzlüklerin 
tespit edildiği 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

saatlerde hurdaya 
dönen kamyonu 
kaldırmak için 
kaza mahalline 
gelen akrabaları, 
2 çocuk babası 
İdris Koyun'un 
yola çıkmadan 
yarım saat önce 
kas ağrıları sebe
biyle yaptırdığı 
iğnelerin uykusunu 
getirmiş olabileceği 
ni öne sürdü.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

16 yıl 8 aya indirdi. 
Sanığa ayrıca ruh
satsız silah taşımak 
suçundan 1 yıl üç ay 
hapis ve bin TL para 
cezası verildi.
Toplamda 17 yıl 11 
ay hapis cezası ver
ilen sanık yeniden 
cezaevine gönderil
di. Kararı değer
lendiren Kadriye 
Yıldızhan, verilen 
cezanın yeterli 
olmadığını ve ömür 
boyu hapis cezası 
verilmesi gerektiğini 
söyledi

Para .. Para sen çok güçlüsün !...
İddianame açıklandı kamuoyuna mal oldu. 
Kamuoyu pek çok vahim olayı öğrendi, 

ayrıntılarını gördü.
Artık bu işte kamuoyu kararını verdi. 

Suçluları biliyor.
Yalan beyanatlar ,söz cambazlığı boş. 

Gülünç olunuyor..
Mahkeme’nin şike iddianamesini hızla 

açıklaması üzerine Meclis de aynı hızla 
sabaha karşı beşte şike yasasını onayladı.

Böylece Meclis, yedi ayda içinde iki farklı 
şike yasası çıkarmış oldu.

Meclis, yedi ay önce ilk şike yasasını niye 
çıkarmıştı amacı neydi?..

Bu yasa, spor sahalarında artan şiddet ve 
kargaşayı önlemeye yönelik olarak 
çıkarılmıştı. İşin doğrusu da buydu.

Pekiii...
Şike yasası neden değiştirilmek istendi?
Sebebi çok açık. Devam etmekte olan bir 

şike operasyonu var.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı, çok 

sayıda futbolcu, menajer, teknik direktör vs. 
bu şike operasyonunun içinde.

Bu isimlerin gücü nedeniyle sürece müda
hale edilmek istendi.

Aslında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 
Aziz Yıldırım’ın şike operas yonunda birinci 
isim olması,bu operasyonu duvara çarp
tırdı.

Eğer Aziz Yıldırım şike operasyo nunun 
içinde olmasaydı, yasanın değiştirilmesine 
asla ihtiyaç duyulmazdı. Bu biline...

Bu yüzden, yeni şike kanunu, tümden bir 
Aziz Yıldırım kanunudur.

Aziz Yıldırım gerçekten bu kadar güçlü 
mü?..

Evet. Onu güçlü kılan birkaç neden var.
Kalabalık taraftarı olan kulübün başkanı 

olarak arkasında ciddi taraftar desteği var..
Zaten ilk günden beri Aziz Yıldırım ve 

arkadaşları, idrarla şike operasyonunun 
Fenerbahçe’ye yapıldığını söylüyorlar.

Şike operasyonu, sanki Aziz Yıldırım’a 
değil de tüm Kulübe yönelikmiş gibi bir algı 
oluşturmaya çalışıyorlar.

Oysa bu operasyon Fenerbahçe’ye yönelik 
değil. Bu bir çete operasyonu.

İçine kim girerse girer...
Yıldırım’ı güçlü kılan ikinci neden de onun 

girift sermaye ilişkileri.
Yıllardır NATO ihalelerine giren biri.
Çok önemli, derin ilişkileri var.
Bu yüzden, onu koruyucu tedbirler ânında 

devreye sokulabiliyor.
Yoksa başka türlü, bütün siyasi partileri 

bir araya getirecek bir uzlaşma doğmazdı.
Bütün bu kirli işler ve para trafiği mafya 

olmadan yönetilemez.
Kulüp yöneticiliği bu karanlık ilişkilere 

meşruiyet kazandırıyor kendi iktidarlarını 
kuruyorlar. Şike yasasıyla, bu ülkede ünifor
madan daha büyük bir gücün olduğunu 
gördük.

Kendi yasalarını değiştirmeyi başardılar.
On yıldır sürekli kan kaybeden ve son 

dönemde diz çöktürülen statüko, şike 
yasasıyla ilk galibiyetini aldı. Türkiye’nin 
demokratik dönüşümlü büyük ölçüde sağ
landı ama bu şike kanunuyla statüko 
kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

Para.. Para sen çok güçlüsün..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şaşılacak bir olay
Bunu hiç bir şey ile gizlememişler.
Bir gece vakti, el ayak çekildiği bir saat

te gelmişler.
Emin Dalkıran Kordonu’nun başlangıç 

noktasına, Karsak Deresi’nin denizle buluş
tuğu yerin hemen yanına direği dikmişler. 
Ve de bir gecede, teknik donanımlarını da, 
elektrik bağlantılarını da tamamlamışlar.

Sabah işe gelenler veya yürüyüşe çıkan
lar ne görsünler.

Koca bir baz istasyonu hemen yanı 
başlarında.

Hem de gizlisi saklısı olmayan bir baz 
istasyonu...

Elini kaldırsan değecek kadar insana 
yakın bir baz istasyonu..

Görüşe göre baz istasyonu.
Farklı blrşeye benzemiyor.
Peki bu Emin Dalkıtan Kordonu kime ait.
Kamuya.
Kamunun hangi Kurum una..
Gemlik Belediyesi’rie..
Gemlik Belediyesi’nin bilgisi olmadan 

bir özel kurum, bir iletişim kurumu, izinsiz 
olarak, böyleşine gözle görülür bir yere baz 
istasyonu kurabilir mi?

Kuramaz.
Eğer kurmuşsa binlerinin bilgisi 

dahilinde kurmuştur.
Baz istasyonu kuran operatörler, bu işi 

para karşılığı yapıyorlar.
Örneğin Çarşı Deresi’nin Hürriyet 

Caddesi’ne yakın bir bölgede bir apart
manın üzerine, Orhangazi Caddesi’ndeki 
Hollanda’da yaşayan birine ait bir apart
manın üzerine konan baz istasyonlarında 
yılda en az 10-15 bin lira kira alındığını 
öğrenmiştik.

Fatih Mehmet Güler’in görevde olduğu 
sırada, Küçük Kumla Kordonu’nda özel bir 
şahıs arsasına da böyleşi bir baz istasyonu 
kurulduğunda izni olmadığı için belediye 
hemen bu istasyonu söktürmüştü.

Diğerlerinde olduğu gibi.
Baz istasyonları konusunda halkımızın 

tepkisi var.
Bu istasyonların radyasyon saçtığı iddia 

lan var
Var ve ya yok.
Ama halk konutların tepelerinde isteme 

diği bir baz istasyonunun getirip halkın 
gözünün içine sokarcasına Kordonun başı
na koyarsanız bu doğru olur mu?

Olmaz ama biz de oluyor.
Geçenlerde eski Minibüs Garajında 

belediyenin yıktığı sağlam binaların bulun
duğu arsaya balıkçılar için Belediyenin por
tatif balık satış yeri yaptığını yazmıştım ya.

Dün balıkçılar yolumu kestiler.
"Bir haber yaptın, işi durdurdular.

Bunun sorumlusu sensin’’ dediler.
Hoppala.
Yahu! Ben, ‘madem buraya balıkçılar 

için bir yer yapacaktınız, neden sağlam, 
fayanslı işyerlerini yıktınız. Oraya yapsay
dınız." demiştim.

Kabak benim başıma patladı.
Aynı, minibüsünde çöp toplayan Salih’in 

ki gibi.
Salih de, aracının kaldırılmasından beni 

sorumlu tutuyor.
Bana her gün ilginç mektuplar yazıyor.
Vay benim başıma gelenler.
Bakalım bu konuda ne söylenecek..

Emin Dalkıran 
Kordonu’nun 
girişine konan baz 
istasyonu, tepkilere 
neden oluyor. 
Gemlik Belediye 
si’ne ait Emin 
Dalkıran Kordonu’n 
da, halkın baz istas 
yonlarına tepkisine 
karşın, göz göre 
göre baz istasyonu 
kurulması şüpheyle 
karşılandı.
Karsak Deresi’nin 
denize aktığı nokta
da, kordon 
başlangıcına dikilen 
yaklaşık 10 metre 
yüksekliğindeki 
bir direk üzerine 
konan baz istas 
yonu cihazlarının 
hangi dağıtım fir
masına ait olduğu 
belirlenemedi.

GECE KOYDULAR 
Çevre esnaflarından 
Oto Elektrikçi Fikret 
Ünal, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
baz istasyonunun 
Çarşamba gecesi 
dikildiğini söyledi. 
Fikret Ünal, şöyle 
konuştu: 
"Biz, esnaf olarak 
işyerimiz! oldukça 
geç kapatıyoruz. 
Perşembe günü 
sabahı işyerimiz! 
açtığımızdan bir 
süre sonra Emin 
Dalkıran 
Kordonu’nun

başlangıcına baz 
istasyonu konduğu 
nu görünce şaşırdık. 
Belediye mülküne 
ait bir alanda baz 
istasyonu dikilmiş. 
Belediyenin bundan 
haberi var mı yokmu 
bilmiyoruz. Ama 
şaşırdık. Evlerin 
üzerine konan baz 
istasyonları eski 
belediye yöneticileri 
tarafından 
kaldırılırken, insan
ların kuşku ile bak
tıkları baz istasyo 
nunu bir kamu 
alanına konmasına 
şaşırdık. İki gündür 
belediyeden ne 
gelen oldu ne de 
giden. Herkesin 
gezdiği bir alana 
baz istasyonu 
dikilmesine kim 
izin veriyor.

Bunu anlamak 
mümkün değil. 
Baz istasyonunun 
Turkcell mi, Avea 
mı yoksa 
Vodafone’ye mi ait

belli değil.
Çevreciler akaryakıt 
tanklarına karşı 
çıkıyorlar bunu da 
görsünler" 
dedi.

Coşkun SUalı ili gece Gemlik'le
Türk Sanat
Müziği’nin ünlü 
bestecisi ve yorum
cusu Udi Coşkun 
Sabah, bu akşam 
Gemlik’te sevenleri 
ile buluşacak.
Her fırsatta Gemlik’e 
gelerek, uduyla ve 
muhteşem yorum
larıyla Gemliklilere 
Türk Sanat Müziği’ni 
sevdiren Udi 
Coşkun Sabah, 
bu gece saat

19.oo’da Umurbey 
Çok Amaçlı Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen dostlar 
gecesinde 
sahne alacak. 
Gemlikli dostlarının 
davetini kırmayan 
Ünlü Sanatçı Udi 
Coşkun Sabah, 
2011 yılının son 
günlerinde Gemlik’e 
gelerek sevenlerine 
unutulmaz bir gece 
yaşatacak.

KAYIP Beko Casio marka Beko 200 TR YHB 10202462 seri 
nolu yazar kasa ruhsatım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

VANER ESENDAG 52066087914
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Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Sağlık Köşesi Butsa llaliMMeu 
Mas ne kuvvetli 

vaflıs uyarısı
Kanser, günümüzün en 

önemli sağlık sorunlarından 
birisi.

Sık görülmesi ve 
öldürücülüğünün yüksek 
olması nedeniyle de bir halk 
sağlığı sorunu.

Sağlık en büyük hazinedir...
Kanser anormal hücrelerin 

kontrolsüz çoğalması ve yayıl
ması olarak tanımlanır..

En basit tarif budur...
Ülkemizde 1970’11 yıllarda 

sebebi bilinen ölümler arasında 
4. sırada yer alan kanser, son 
yıllarda kardiyovasküler (kalp 
-damar) sistem hastalıkların
dan sonra 2. sıraya yükseldi.

Kanserin sebebi nedir der 
şeniz...

Çevresel ve içsel nedenler 
olarak ikiye ayrılabilir.

Çevresel nedenler (kimyasal, 
radyasyon, viruslar gibi) ve 
içsel nedenler (hormonal, 
bağışıklık bozuklukları, kalıtsal 
mutasyonlar ve diğer genetik 
nedenler gibi) birlikte veya 
ardışık olarak hücreleri etkile 
yerek uzun yıllar içinde kansere 
yol açabilirler.

Kanser tek bir hastalık 
olmayıp, vücuttaki tüm doku ve

Kısaca KANSER
organlarda kanser gelişebilir.

İyi huylu ve kötü huylu 
tümör ayrımı ise...

İyi huylu tümörler kanser 
değildir.

Başka bölgelere yayılmazlar.
Tamamen çıkartıldığı zaman 

genellikle tekrarlamazlar.
Kötü huylu tümörler ya da 

kanser ise komşu organ ve 
dokulara yayıldığı gibi, lenf ve 
kan yoluyla uzak organlara da 
yayılır.

Uzak organlardaki yayılımına 
metastaz (yayılma) denir.

Kanser ne sıklıkla görülen 
bir hastalıktır..

Erişkinlerde her yıl 100 bin 
nüfus için 150-300 kişi kansere 
yakalanır.

Ülkemizde her yıl 150 bin 
kişinin kansere yakalandığı tah
min edilir.

Kanserden korunmak 
mümkün mü?

Sigara ve alkol kullanımı ile 
gelişen kanserlerin önlenmesi 
mümkün.

Bu maddelerin kullanılma
ması ile tam koruma mümkün 
olur.

Ayrıca güneş ışınlarından 
korunma ile deri kanserinden

çok yüksek oranlarda korun
mam mümkün.

Kanserden korunmada 
beslenmenin de rolü büyük.

Kanserden nasıl korun
abilirsiniz?.

Bazı türlerinde sigara içme 
yerek, beslenme alışkanlıkları
na ve yaşam tarzına dikkat ede 
rek, güneş ışınlarından koru 
narak kanserden korunmak 
mümkün.

Bitkisel kaynaklı besinlerin 
fazla tüketilmesi, özellikle hay
vansal kaynaklı yüksek yağlı 
gıdaların sınırlandırılması, 
bitkisel yağların tercih edilmesi, 
fiziksel olarak aktif olup, egzer
siz yapılması ve ideal ağırlığın 
korunması, alkol tüketiminin 
sınırlandırılması kanserden 
korunmada etkin rol oynuyor.

Erken tam işe yarar mı?....
Kişilerin kendi kendini 

muayenesi, kontrol muayeneleri 
ve aramalar ile erken tanı 
mümkün. Böylece hastalığı 
daha erken tanı konulabildiğin- 
den tedavi şansı da yükseliyor.

Buradan hareketli hiç 
şikayeti olmayanlar bile düzenli 
doktor kontrolleri yaptırmaları 
öneriliyor...

Bursa Valiliği, kenti etki
sine alması beklenen olum
suz hava koşullarına karşı, 
vatandaşları ve yetkilileri 
tedbirli olmaları konusun
da uyardı.
Valilikten yapılan yazılı 
açıklamada, Marmara'da 
bugünden itibaren lodos 
ve ardından özellikle 18 
Aralık Pazar günü "kuvvetli 
yağış"ın beklendiği 
belirtildi.
Açıklamada, "ani sel, su 
baskını, soba ve doğal gaz 
kaynaklı zehirlenmeler, çatı 
uçması, ağaç veya direk
lerin devrilmesi ve ulaşım
da aksama" gibi olası 
risklere karşı, vatandaş 
ların ve ilgililerin dikkatli 
ve tedbirli olmasını istedi.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gemlik Gübre’nin 
142 adet yeni 
amonyak tankı 
kuracak olmasına 
yönelik konuyu 
yakından takip 
ettiklerini belirterek, 
çevre dostu 
yatırımlara 
destek vere 
çeklerini ancak 
Bursa'yı tehlikeye 
atacak her girişimin 
karşısında olduk
larını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
aralık ayı toplantısı 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Gemlik'te bir süredir 
kamuoyunun 
tepkilerine yol 
açan Gübre Sanayi 
A.Ş.’nih 142 adet 
yeni depo tankı 
kurma girişimleri,. 
Büyükşehir 
Meclisi’nde de 
detaylı bir şekilde

ele alındı.
Devam eden süreç 
hakkında bilgi veren 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik 
Gübre’de 142 adet 
yanıcı, parlayıcı, 
patlayıcı ve 
kimyasal madde 
depolana tankı 
kurulmak isteniyor. 
Bununla ilgili ÇED 
raporu alındığı ifade 
ediliyor. Sağlık 
Müdürlüğü, Orman 
Bölge Müdürlüğü, İl 
Acil Afet Müdürlüğü 
gibi kurumların 

olumlu görüş 
verdiği belirtiliyor. 
İki gündür milletvek
ilimiz Bedrettin 
Yıldırım ile 
Ankara’da bu 
konuyu takip 
ediyoruz. Çevre 
Bakan Yardımcısı 
ve müsteşar yardım
cıları ile konuyu 
görüştük, endişeler
imizi aktardık.
Bu konuda 
siyasi parti farkı 
olmaksızın tüm 
Gemliklilerin 
birlik içinde 
olduğunu belirttik

Bu olayın felakete 
yol açacağını 
belirttik. Konuyla 
yakından 
ilgilendiler. 
Bundan sondaki 
süreci bekliyoruz’’ 
dedi.
En büyük tehdit 
Konunun kamuoyu
na yansımasının 
ardından olayı 
yakından incelediği
ni ifade eden 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Orada iki tane 
amonyak tankı 

var. Depreme 
yönelik felaket 
senaryolarında 
en büyük tehdit 
olarak burası 
gösteriliyor. 
Şimdi bu tankların 
sayısının artırılması 
isteniyor. Bursa’ya 
bir şey kazandır
mayacaksa niye 
böyle bir sıkıntının 
altına girelim.
Bu konuyu ben de 
inceledim.
Ankara’da bir 
toplantı olmuş ve 
toplantı tutanağı 
Çed raporu gibi 

ifade ediliyor. 
Toplantı tutanağı 
çed raporu 
yerine geçmez. 
Ben sağlık 
müdürlüğü 
ile görüştüm. 
Bunu onayla 
madıklarını hatta 
19 farklı noktaya 
ilişkin muhalefet 
şerhi koyduklarını 
belirttiler.
Sonunda bu 
ruhsatlar bize 
gelecek. Biz artık 
kirletici sanayi 
istemiyoruz. Bize 
teknolojik ürünler 
gelsin, çevre 
dostu olan bilimsel 
çalışmaların 
yapıldığı, çevre 
dostu çalışmaların 
yapıldığı yatırımlar 
istiyoruz’’ diye 
konuştu.
Toplantıda ayrıca 
komisyonlardan 
gelen evraklar ile 
24 önerge 
görüşülerek 
karara bağlandı.

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

İŞVE KONUT ŞİGORTALARI, 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 mçtre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırca 800 m2 imarlı arsa)

/ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
|çipae)Yeni Devlet Hastanesi Altı

TIR SOFÖB1EBİ 
ARANIYOR
FİRMAMIZDA 

TIR KULLANACAK

3 ŞOFÖR
ARANIYOR

Müracaat Tel
I 5131075 - 51316 95

Mtt
Mirim

K.Kumla'da Ayazıma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21
...................................................... ..................... ...... ..................... 1 IIIIILJ Uljmj.. ■mı

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

Motorinin litre 
fiyatında yüzde 
1,97 oranında 
indirim yapıldı. 
İndirimle birlikte, 
litrede 7 kuruş 
duşuş olacak. 
3,73 - 3,86 
aralığında olan 
motorinin litre 
fiyatı, 3,66 - 3,77 
aralığına gerile 
yecek. Yeni tarife 
Cuma günü saat 
24’den itibaren 
geçerli olacak.

TEMA a :
“SUYUNU BOŞA I 

HARCAMA”

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



I
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Karta değil müşteriye limit
Bankalar, karta 
onay vermeden 
önce müşterinin 
kredi değerini 
ölçecek, limitler 
ise kişinin maaş 
ve sabit gelirine 
göre verilecek. 
Kredi kartına "tek 
limit" konulmasına 
ilişkin konuyu 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) gündeme 
aldı. BDDK Başkanı 
Tevfik Bilgin'in de 
"tek limit" önerisine 
sıcak baktığı öğre
nilirken, bu uygula
ma için Bankalar 
Yasası'nda değişik
lik gerekiyor.
Habere göre 2012'de 
dev reye girmesi 
beklenen uygula
mayla ilgili olarak 
BDDK yetkilileri ise 
kısa vadede "karta 
değil müşteriye

Türkiye'de 8 gençten ti issiz
İşsizlik oranının 
yüzde 8.8'e ger
ilediği Eylül 2011'de 
Türkiye genelinde 
her 6 gençten 
1'inin işsiz olduğu 
belirlendi.
Genç işsizlik rakam
larında kriz öncesi 
seviyeye dönülme
sine rağmen, işsizlik 
gençler arasında 
hala büyük bir 
sorun olmaya 
devam ediyor.
İşsizlik oranının 
yüzde 8.8'e gerile 
diği Eylül 2011'de

limit" getirilebile
ceğine dikkat çekiy
or. Ekonomiyi 
soğutmak için 
krediler sınırlandırıl- 
maya çalışılırken, 
kredi kartlarına tek 
limit uygulaması 
tartışılmaya başladı. 
BDDK'nın görüşe 
açtığı Kredi Riski 
Yönetimi taslağına 
göre bankalar kredi 
kartlarına onay 
vermeden önce 
müşterinin kredi 
değerliliği sap
tanacak. istikrarlı

Türkiye genelinde 
her 6 gençten 1'inin 
işsiz olduğu belirlen
di. Türkiye genelinde 
15-24 yaş arası genç 
işsizliği 2011 
Eylül'de bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 3.9 puan aza
lışla yüzde 17.3'e 
gerilerken, genç 
işsiz sayısı ise 154 
bin kişi azalışla 821 
bin kişi düzeyinde 
gerçekleşti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
verilerinden yaptığı 

geliri olmayanların 
kart taleplerinde, 
geri ödeme güçleri, 
dönem borcu limitini 
düzenleyen uygula
malar oluşturulacak. 
Kredi kartı 
hesaplarında risk 
seviyesi, limit kul
lanım düzeyi, nakit 
çekim ve ödemel
erde gecikme sıklığı, 
ödenmemiş 
borçların varlığı 
dikkate alınacak. 
Risk seviyesi yük
sek müşterilerde, 
kredi kartı kullanım 

belirlemeye göre, 
Eylül 2011 dönemi 
itibariyle 15-24 yaş 
grubundaki nüfus 11 
milyon 556 bin kişi 
olurken bunun 4 
milyon 736 bininin 
işgücü piyasasında 
yer aldığı belirlendi. 
Bu dönemde 15-24 
yaş grubu nüfusun 3 
milyon 916 bini istih
dam edilebildi. Genç 
istihdamı 2011 yılı 
Eylül'de bir önceki 
aya göre 67 bin kişi 
azalış gösterirken, 
bir önceki yılın aynı 

limiti azaltılacak. 
Bankalar, kredi 
kartı talep edenlerin 
kredi davranışlarını 
izleyecek.

GELİRE GÖRE 
HARCAMA 
BDDK yetkilileri 
tek limit 
uygulamasının 
tartışmalara 
neden olacağını 
belirtirken, şu 
değerlendir 
meyi yaptı: 
"Tek başına limit 
sınırlamasına yöne
lik bir çalışmamız 
yok. Kredi Riski 
Yönetimi Tebliği 
konusunda değişik
likler öngörüyoruz. 
Bunu da temmuzda 
görüşe açtık. 
Çalışmalarımız 
devam ediyor. Gelire 
ve harcamasına 
bakılıp, müşterinin 
bir limiti olur." 

dönemine göre ise 
303 bin kişi arttı. 
Eylül'de genç 
işsiz sayısı, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
154 bin kişi, bir 
önceki aya göre 
ise 90 bin azaldı.

Rakamlar her ne 
kadar kriz öncesi 
dönemden daha iyi 
bir tabloyu gözler 
önüne serse de bu 
her 6 gençten 
1'inin işsiz olduğu 
gerçeğini 
değiştirmedi.

Tüketici aiiueni 
Kasımıla arttı

Tüketici Güven 
Endeksi, Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
1,5 oranında artış 
gösterdi. 
Tüketici Güven 
Endeksi, Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
1,5 oranında arttı. 
Ekim'de 89,7 olan 
endeks, Kasım 
ayında 91,0 değe 
rine yükseldi. 
Türkiye istatistik 
Kurumu ve 
Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi'nin Kasım 
ayı sonuçları 
açıklandı. 
Buna göre, 
Tüketici Güven 
Endeksi Kasım 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 
1,5 oranında arttı. 
Ekim'de 89,7 olan 
endeks, Kasım 
ayında 91,0 
değerine çıktı. 
Tüketici Güven 
Endeksindeki artış, 
tüketicilerin mev
cut ve gelecek 
dönem satın alma 
gücü, gelecek 
dönem genel 
ekonomik durum, 
gelecek dönem 

NÖBETÇİ ECZANE
17 Aralık 2011 Cumartesi 

ALAGOZ ECZANESİ

iş bulma 
olanakları ile 
mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim 
malı satın almak 
için uygunluğu 
durumlarına ait 
değerlendirme 
lerin iyileşme 
sinden kay
naklanıyor.
Anket ile tüketici
lerin kişisel Mali 
durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut 
dönem değer
lendirmeleri ile 
gelecek dönem 
beklentileri 
ölçülüyor ve 
yakın gelecekte 
yapılması plan
lanan harcama 
larına ilişkin 
eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçların
dan hesaplanan 
Tüketici Güven 
Endeksi 0-200 
aralığında değer 
alabiliyor. 
Tüketici Güven 
Endeksi'nin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde 
iyimser durum, 
100'den küçük 
olması tüketici 
güveninde 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.

Gemlik Körfez nsiHHm

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI: 4143 
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 
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL 
11.45-14.00-16.15-18.30-20.30 

ALLAH’IN SADIK KULU 
11.00-13.30-16.00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIK EFSANESİ

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 
13.00-15.W-17.00-19.00-21.00

KİRACI 
12.00-14.W-16.W-18.W-20.30
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ASKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖURTflBflĞI TATLI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

PROGRAM
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+KflRIŞIK SAlATfl
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZEL MEYWE TABAĞI + 
LİMİTLİ 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

ÖNCE 
SAĞLIK!

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

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

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

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel : O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamîdlye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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ÜCRET

Gûzelyalı Mh. A Aslan Cd.No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

ORDÖVR TAŞAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma ■ Patlıcan Herse ■ 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta^ 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura e
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve £ 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİT6Lİ MİZMfiT ANLAYIŞl İLC MİZMfiTİNİZ&fiYİZ^F^

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TURK SANAT MUZIGI 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE....

100 TL

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
19 Aralık 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik lisesi taşınıyor
Yapılan incelemelerde 

güçlendirilmesi gerektiği belir
lenen Gemlik Lisesi, Hisar 
Anadolu Lisesi’ne taşınacak. 
İlçe Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Burhan İnan, “Bir 
sponsor arıyoruz. Bulduğumuz 
da binayı tamamen yıkacağız. 
Gemlik Lisesi ni yapacak bir 
hayırseve^anyoruz. Gemlik'te 
bu tiayırÇjfapabilecek kişiler 
var Eğer yeni bir okul yapılırsa, 
çift öğrenim yerine Gemlik 
Lisesi de normal öğrenime 
dönebilir.”dedi. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Coşkun Sabah"ı dinlerken...
Önceki gece Coşkun Sabah’ı dinledik.
Sosyal Yaşam Merkezi Salonu’ndaki 

davetliler, lodos nedeniyle geciken 
sanatçıyı sabırla bekledi.

Coşkun Sabah, Gemlik’i sevdi, Gem 
Ii kİ il er de Coşkun Sabah’ı...

Mehmet Turgut’un Belediye Başkan 
lığı döneminde, Coşkun Sabah birkaç 
kez halk konserleri verdi.

O nedenle “Anılar” şarkısıyla başla 
dığı gecede eski başkana övgüler yağ 
dırdı.

Bir de Faruk Güzel’e..
Coşkun Sabah’ın Faruk Güzel ile 

dostluğu, sanatçının Gemlik’e sık gel 
meşine neden oluyor.

Önceki geceki program yine Faruk 
Güzel imzalı idi. Devamı sayfa 4’de

Maıahıısıiıi 
lamıraaşatttMıli 
Bursa'da başka illerde oturan ve 
maddi durumları iyi olmayan 
ailelerin çocuklarını kiralayarak 
onlara yankesicilik yaptırdıkları 
öne sürülen şebeke, polis 
tarafından çökertildi. Syf 3‘de

Kent Konseyi "Arazi ve Su Kaynakları 
Grupu’ nun da olumsuz rapor verdiğini söyledi 

“Kimyasal tanklar
Bursa için cok büyük 

tehlike oluşturur”
Gemlik Gübre A.Ş. nin fabrika içinde 100 
bin metrekarelik bir alanda 220 bin metre 
küp 142 değişik kimyasalı depolanmak için 
ÇED raporu alması üzerine, Bursa Kent 
Konseyi “Arazi ve Su Kaynakları Çalışma 
Grubu” konuyu araştırarak hazırladığı 
raporu, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına' sundu. Raporda, “Kimyasal 
depolamanın Bursa için çok büyük tehlike
li bir ortam oluşturabileceği kan ati ne 
varılmıştır” denildi. Haberi sayfa 5’de

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist îbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: a ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası
Patlıcan Herse

Pastırmalı ve
Kaşarlı Paçanga Böreği

Zeytinyağlı yaprak sarma Kelebek Sosis
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates
Yağ Biberi -
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

SALATA:
Greek Salata ve 

b Havuç Dekore
ANA YEMEK; 
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Çamitür)

o 
o 
o

|pr Çeşitli mevsim meyveleri 
İÇECEK: Limitli Yerli İçki
Etli Düğün Çorbası servisimizle 

sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 
bambaşka bir lezzet katacak...

20.30'da başlayan yılbaşı programı
Kişi başı: 8O.00 TL

532 223 22 01
535 212 32 59
224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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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, insanlık tari

hinin 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 kur
mak ve dünya devletlerinin gözü önünde 
büyük savaşlar vererek kazanmak çok 
kolay bir şey değil kuşkusuz.

Almanya, Japonya gibi devletlerin İkinci 
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 araştırmada 
ülke insanların günlük okuma oranlarını 
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 gerek
mektedir.

Yoksa kifayetsiz muktedirlerin idare-i 
maslahatçı anlayışlarıyla oradan oraya 
savrulup dururuz.

Mimarlar Odası nda Win değismetli
Tek liste ile yapılan seçimlerde, Kenan Çakır, Ayşegül Hamaloğlu, Rahmi 
Bozdemir, Özge Özaydın ve Ahmet Bayrak TMMO Bursa Şubesi Gemlik Temsilci 
liği Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. Kenan Çakır, yeniden başkan oldu.
TMMO Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilciliği’nde 
yapılan genel kurul 
toplantısında, 
Temsilcilik Başkanı 
değişmedi.
Dün saat 13.30 da 
Gürle İş Merkezi’n 
de bulunan TMMO 
Bursa Şubesi, 
Gemlik Temsilcilik 
bürosunda Genel 
Kurul toplantısı 
yapıldı.
Çoğunluğun 
sağlanmasından 
sonra Genel Kurulu 
yönetmek için 
Osman Turan 
(Başkan) Rahmi 
Bozdemir ve Ömer 
Bozdemir (yazman) 
seçildiler.

ŞEHRİN 
PLANLAMAYA 
İHTİYACI VAR~ 
Genel kurulda 
çalışma raporunuy 
okuyan, Temsilcilik 
Başkanı Kenan 
Çakır, zorlu 2 yıl 
yaşadıklarını, Oda’ 
nın mali durumunu 
düzelttiklerini, 
kasasında parası 
bulunur hâle 
getirdiklerini, 
Temsilciliğe 
teknolojik yenilikler 
yaptıklarını söyledi. 
Çakır, “Orhanga 
zi’nin denetimini 
Temsilciliğimize 
bağlanmasını 
gerçekleş t irdik. 
Tarihi yerlerin alın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yerleske'tle yollar tamamlanıyor
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
şantiyeye döndü. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü’nün bir süre 
önce ayırdığı liseler 
yolu ile yüksek 
okullar ve fakülteler 
yollarında hummalı 
çalışma yapılıyor. 
Daha önce yerleş 
kenin birçok kıs
mını tretuar ve 
parke taşı kaplatan 
Gemlik Belediyesi, 
eksik kalan diğer

masını sağladık. 
Bize destek veren 
Bursa Şubemize 
buradan teşekkür 
ediyorum. ” dedi. 
Çakır, şehrin geliş 
meşine katkı koy
maya da çalıştık
larını belirtirken 
şöyle konuştu: 
“Hiçbir siyasi par
tiye veya kuruma 
yakın veya uzak 
olmadık. Eşit mesa 
fede durduk. Tek 
amacımız doğrular 
ve kamu yararıydı. 
Hedef olup yıpran
mamıza rağmen 
doğruları söyledik.

okul yollarını da 
parke taşı ile döşü 
yor. Çalışmaları 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik ile 
birlikte yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 

Özellikle tarihi 
binanın alınmasın
da ciddi en 
gellemelerle karşı 
laştık. Amacını da 
anlayabilmiş deği 
Um. Şehrin ivmeye, 
huzura, planlamaya 
ihtiyacı var.
Yarından itibaren 
kamu yetkilileriyle, 
işadamlarıyla otu
rup, birlik ve bera 
herlik içinde 
şehrimizi için en 
iyisini yapmaya 
çalışacağız.
Geçmişe değil, 
önümüze bakmalı, 
ilerlemeliyiz.

Yılmaz, Yerleşke 
bünyesinde yapılan 
liseler bahçe çalış
malarını ve tamam
lanmak üzere olan 
halı saha çalış
malarını da hatır
latarak, “Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 

Şizlerden işlerimizi 
tamamlamak için 
2 yıl daha görev 

için süre 
istiyorum.” 
Daha sonra, İlçe 
Seçim Kurulu 
denetiminde 
seçimlere geçildi. 
Tek listenin aday 
olduğu seçimlerde 
Yönetim Kurulu’na 
Kenan Çakır, 
Ayşegül 
Hamaloğlu, 
Rahmi Bozdemir, 
Özge Özaydın ve 
Ahmet Bayrak 
seçildiler.

Yerleşkesi bizim 
gözbebeğimizdir. 
Gemlik’in üniversi 
te kenti olması yo 
lunda yapılan çalış
maların ilk adımı alt 
yapıdır. Öğrencile 
rimize hak ettikleri 
en iyi alt yapıyı ve 
tesisleri kazandır
mak için ne gere 
kiyorsa yapacağız. 
Gemlik Yerleşkesi'n 
de belediye hizmet
leri her zaman . 
devam edecektir” 
dedi

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Su birikinıshesireııkammeitaklaatiı YazıYORUM
Bursa'da yağmur 
sebebiyle oluşan su 
birikintisine giren 
bir kamyonet, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle takla attı. 
Bursa'da etkili olan 
lodosun ardından 
kent genelinde 
sağanak yağış 
başladı. Yoğun yağ
mur sebebiyle yol
larda oluşan su 
birikintileri ise 
sürücülere zor anlar 
yaşatıyor. İzmir'den 
İstanbul'a giden

Çöplükte silahla vurarak ömürdü
Bursa'da bir kişi, 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
aralarında husumet 
bulunan bir kişiyi 
çöplükte stlahla 
vurarak öltlürdü.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamitler 
Mahallesinde bulu
nan eski Hamitler 
çöplüğü yakınların
da meydana geldi. 
İddiaya göre, saat 
20.00 sıralarında 
Yaşar K. (41), iki

C ocu H ara lı irs idik yaptır an s e lıelıt c ö ke rtilJi
II

Bursa'da başka 
illerde oturan ve 
maddi durumları iyi 
olmayan ailelerin 
çocuklarını kirala
yarak onlara yanke 
sicilik yaptırdıkları 
öne sürülen şebeke, 
polis tarafından çök
ertildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Yanke 
sicilik ve Dolandın 
cılık Büro ekipleri, 3 
aylık çalışmanın ar 
dından İzmir, Eskişe 
hir gibi illerdeki yok
sul ailelerin çocuk
larını kiralayan ve 
onlara hırsızlık yap
tıran 15 kişilik şebe 
keyi suçüstü yakala 
dı. İddiaya göre, 2 
ayrı aileden oluşan 
şebeke, yaşı küçük 
çocuklarla birlikte 
başka ailelerden 
kiraladıkları çocuk
ları düğün salonları
na ve vatandaşların 
kalabalık olduğu 
yerlere götürdü.
Araçtan inen çocuk-

ailenin içinde bulun
duğu kamyonet, su 
birikintisine girince 
takla attı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, bu sabah saat 
08.00 sıralarında 
Yeni Yalova Yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Bayram K.'nın

arkadaşıyla birlikte, 
eski Hamitler 
yvrpîüğü ıııcvkı’ıııue 
sohbet etmeye 
başladı. Aradan kısa 
bir süre geçtikten 
sonra konuşan 3 
arkadaşın yanına, Z.

lar, düğün salonları
na girerken, çocuk
ları getiren araç ise 
salonun yakınlarında 
beklemeye başladı. 
Çocuklar, özellikle 
düğün salonlarında 
halaya kalkan vatan
daşların masalarının 
üzerinde bulunan 
çantaları gözetlem
eye başladı. Salona 
genellikle 2 kişi 
giren çocuklar, bir-/ 
birleriyle de göz 
işaretleri ile anlaş
maya başladı. 
Güvenlik kamera 
larının göremediği 
kuytu köşeleri seçen 
çocuklar, masa üze 
rinde bulunan çanta
ları yanlarında getir 
dikleri montlara sak
layarak salondan 
uzaklaştı. Çantaları 
çalan hırsızlar, 
kendilerini bekleyen 
araçlara binerek olay 
yerinden hızla uzak
laştı. Hırsızların yap
tığı bu taktik ise 
Bursa polisinin 

kullandığı 35 YD 708 
plakalı kamyonet, 
Fatih Mahallesi 
yakınlarında yağmur 
sebebiyle oluşan su 
birikintisine girdi. 
Direksiyon 
hakimiyetin kaybe
den sürücü, kamyo
neti ile takla attı.

A. (52) geldi. Yaşar 
K. ile aralarında 
udi ra önceden 
husumet bulunan 
Z.A. tartışmaya 
başladı. Belindeki 
silaha sarılan Z. A. 
Yaşar K.'yı iki 

gözünden kaçmadı. 
Gelen ihbarları 
değerlendiren ekip 
ler, 3 aylık çalışma 
nın ardından şebe 
keyi suçüstü 
yakaladı.
KİRALIK OTOMOBİL 
GİBİ ÇOCUK 
KİRALADILAR 
Hırsızlığı adet haline 
getiren aile, özellikle 
Bursa dışında otu
ran ve maddi duru
mu kötü olan ailele 
rin kızlarını kirala
yarak onlara hırsızlık 
yaptırmaya başladı. 
Vatandaşların dikka
tini çekmemek için 
yaşı küçük kızları 
seçen şebeke, ço 
cukları hırsızlık yapa 
cakları yere götüren 
şoföre ise günlük 
150 ile 200 TL para 
verdi. Şebeke, çalı
nan çantaların içer 
sinde bulunan par
aların bir kısmını ise 
kiraladıkları çocuk
ların ailelerine gön
derdi.

Kazada kamyonet 
içinde bulunan 1'1 
bebek 5 kişi yara 
almadan kurtuldu. 
Yağmur sebebiyle 
bebeğini battani 
yeye saran anne 
çareyi otobüs 
durağına sığınmakta 
buldu. Sürücü 
Bayram K. ise, 
"70 kilometre hız ile 
su birikintisine 
girdim. Daha 
kötüsü olabilirdi" 
dedi.
Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

kurşunla yaraladı. 
Sağ ve sof omzun
dan yaralanan 
Yaşar K., 
arkadaşlarının olay 
yerine çağırdığı 
ambulans ile Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı, 
yapılar» trim -müda
halelere rağmen kur- 
tarılamazken, Z. A., 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

AİLECE 
YANKESİCİLİK 
YAPTILAR 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 15 
kişilik şebekenin 2 
ayrı aile olduğu 
öğrenildi. Daha 
önceden çok sayıda 
sabıka kayıtları 
bulunan şebekede 
8 kişi daha önceden 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Gözaltına alınan 
zanlılardan 3'ü ise 
yaşı küçük oldukları 
için serbest 
bırakıldı. Çocuklar
dan biri devlet yur
duna yerleştirilirken, 
diğer ikisinin ise 
cezai ehliyeti 
olmadığı için polis 
tarafından serbest 
bırakıldı. Suçüstü 
yakalanan zanlılar 
H.A. (53), H.A. (20), 
E.A. (44) , S.A. (23) 
ve F.S. (30) emniyet
teki ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Soğuk algınlığına ıhlamur dopingi...
Siyaset,Kavga gürültü yazmaktan 

usandım.
Biraz Doktorculuk yapmak istedim.
Hadi okuyun. * s
Malum, kış ayları, hastalık sezonu.
Özellikle soğuk algınlığıyla baş etmede 

ıhlamurdan da destek alabilirsiniz .
Gayet leziz olan ıhlamur çayına ayva 

eklemekse gücüne güç katar.
Etrafımızda öksüren, aksıran, ateşlenen

lerle dolu.
Hastalık etkeni mikroplar her yerde.
Gerektiğinde, doktor kontrolünde ilaç 

kullanın elbette.
Ama ıhlamurun soğuk algınlığında iltihap 

ve ağrı giderici etkisinden de yararlanmayı 
hatırlatmak isterim.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, 
iki yıl önce bir araştırma yaptı ve ıhlamur 
çiçeklerinin iltihap ve ağrı giderici etkileri 
deneysel olarak ortaya koydu.

Ihlamur içerisindeki bileşenlerden 
bazılarının (flavonoit) iltihap giderici ve 
ağrı kesici etki gösterirken, bazı bileşen
lerin (müsilaj) de boğazı yumuşattığını 
söylüyor.

Sonuçta da boğazda tahrişi önlüyor ve 
bu suretle soğuk algınlığı şikayetlerinin 
hafif letilmesinde tedaviye yardımcı oluy
or.

Ihlamurun bir başka hoş özelliği lavanta 
gibi yatıştırıcı olması.

İhlamura biraz ayva ve bal katılması 
gücünü artırıyor.

Prof. Dr. Yeşilada, soğuk algınlığı 
hissedildiği dönemlerde öksürükte 
yatıştırıcı ve boğazı yumuşatmak için ıhla
mur çiçeği ve ayvanın birlikte kullanıl
masının yararlı olacağını söylüyor

Ayva meyvesi ve yaprakları da taşıdığı 
bileşenleri nedeniyle öksürüklerde 
tedaviye yardımcı.

Bunu deneyip..
Özellikle ayva ıhlamurla birlikte hazır

lanan çayın hem lezzetinin hem de etkin
liğin artmasını sağlıyor.
Ayva ve ıhlarpur karışımından elden 

edilen çaya tatlandırıcı şeker yerine 
istenirse bal ilave edebilirsiniz.

Böylece öksürüğün ve diğer soğuk 
algınlığı belirtilerinin daha etkili kontrol * 
edebilirsiniz.

Ihlamurdan en iyi şekilde yararlanmak 
için ocakta uzun uzun kaynatmamak 
gerekiyormuş,..

Prof. Dr. Yeşilada, ıhlamurun mutlaka 
kapaklı bir kapta demlenmesi gerektiğini 
söylüyor.

Üzerine kaynar su dökülen ıhlamurun 
demlenmesi için 15 dakika bekleyin, sonra 
için diyor..

Prof. Dr. Yeşilada’nın önerisi demliğe 
küp şeklinde kesilmiş ayva ve elma 
parçası da atılması.

ABONE OLDUNUZ Mü?
■ununa abone olun okuyun okutun

Gemlik Körfez www.gemiikM2gMsi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemiikM2gMsi.com
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Güne Bakış

Coşkun Sabah’ı dinlerken...
Coşkun Sabah tek kişilik bir orkestra 

gibi..
Modern udu ile Türk Sanat Müziği’ni 

güzel yorumladığı gibi, besteler de yapı 
yor.

Yeni yıla kısa bir zaman kala, kulağımı 
zın pası silindi.

Tabii,. Pazar sabahı kalkmak o kadar 
kolay olmadı.

Kapkara bir gökyüzü, çileyen yağmurla 
ıslanmış ağaçlar ve yapraklara açıldı 
gözüm.

Pazar keyfi deyin veya gecenin bıraktığı 
nahoşluk...

■ Çok ender olan geç saatlere dek uyumu 
şum.

Zaten kalktığımda evde kimse yoktu.
Dün, Gücümspor Minikler basket takı 

minin Bursa’da karşılaşması vardı.
Bizim Barış’ta oynayacağı için, annesini 

ve kardeşini de maça götürmüş.
Beni uyandırmadan gitmişler.
Pazar günü benim bahçe günüm ama 

yağmurlu bir günde bahçede ne yapılır ki?
Bu pazar bahçeye el sürmedim.
Biraz televizyonda gezindikten sonra 

giyinip, yağmur altında durağa kadar 
yürüdüm.

, Gemlik’e döndüm ve Mimarlar Odası 
nın Genel Kurulu’na katıldım.

Kongrenin yapıldığı Oda Temsilciliğine 
ğirdiğimde, Başkan Kenan Çakır, çalışma 
raporunu okuyordu,

Muhalefetsiz, eleştirisiz, sade bir genel 
kurul.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin 
39 üyesi var.

Çoğunluk zor sağlandı.
' Düşündüm.

Bizim en saygın kuruluşlarımızdan biri 
dir Mimarlar Odaları.

Çünkü, yaşadığımız dünyayı, çevreyi, 
kentleri onlar şekillendiriyor.

Onlardan, kendi mesleki ^urumlarının 
genel kurullarına karşı duyarlılık göster
melerini beklerdim.
j Eğitimli bir sivil toplum kuruluşunda bu 

duyarlılık yoksa, diğerlerinde nasıl olur?
Seçimlere geçildiğinde toplantıdan

I ayrı İdimi
Tek listeyle girilen seçimlerde liste 

olduğu gibi seçildi.
Kenan Çakır’ın dönemi bence mimarlar 

için önemli.
Bugüne kadar bir meslek çalışma bina 

> sı olmayan bir kurum, Kayhan Mahallesi 1 
Nolu Cadde’de TMMO GeneLMerkezi’nin 
de desteği ile aldıkları eski bir yapıyı aslı- 

‘ na uygun olarak yaptırarak hizmet binası
na çevirecekler.

Aslında tüm sivil toplum kuruluşlarının 
bu tür girişimi olsa, ilçemizdeki yıkılmaya 
yüz tutmuş birçok eski bina Yaşatılmış 
ol tır.

\ Halitpaşa Mahallesi’ndeki Nebia Ünal- 
lar’a ait o canım bina tüm çabalara karşın 
zamanında satın alınamadı.

Aile yüksek fiyat istedi.
Belediye alamadı.
^Sonunda boş bina, tinerci ve madde 

bağımlılarının mekanı oldu.
Ve bir gece, bu ^kişilerin attığı bir sigara 

izmariti sonucu yanarak kül oldu.
O binanın fotoğraflarına bakıyorum.
Birileri çıksa da, onu da aslına uygun 

fyâpsa diyorum.

Gemlik Giritliler 
ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’nce 
geçtiğimiz hafta 
Bursa AS Merkez’de 
gösterimde olan 
‘Dedemin İnsanları’ 
adlı filmi izlemesinin 
yankıları sürüyor. 
Gemlik’te yaşayan 
Girit kökenli 
ailelerin çoluk > 
çocuk 100 den 
fazla kişinin izlediği 
‘Dedemin İnsanları’ 
adlı filme gösterilen 
büyük ilgi üzerine 
gazetemize açıklama 
yapan Dernek 
Başkanı Ahmet 
Çakmak, 
“Filmi izlememiz 
biz de büyük 
etki yarattı.
Dedelerimizin 
geldiği toprakları 
babalarımız çok 
görmek istiyordu. 
Onlar Gemlik’e 
geldiklerinde 
Türkçe’yi 
konuşamıyorlardı. 
Filmdeki gibi daha 
çok Rumca 
konuşuyorlardı. 
Bursa’dan filmi 
izleyip döndükten 
sonra, gidemeyenler 
bize başvurarak 
yeniden bir prögram 
yapılıp, filmi izle

meye götürmemizi 
istiyorlar. Yeterli 
sayıya ulaşırsak,

filmi izlemeye 
görmeyenleri de 
götüreceğiz. Hatta

gidip bir daha 
görmek isteyenler 
bile var.’’ dedi.

KnŞ€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
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Kent Konseyi "arazi ve Su Kaynakları Grupu”nun da olumsuz rapor verdiğini söyledi

Gemlik Gübre A.Ş. 
nin fabrika içinde 
100 bin metrekarelik 
bir alanda 220 bin 
metreküp 142 
değişik kimyasalı 
depolanmak için 
ÇED raporu alması 
üzerine, Bursa Kent 
Konseyi “Arazi ve 
Su Kaynakları 
Çalışma Grubu” 
konuyu araştırarak 
hazırladığı raporu, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığına sundu. 
Raporda, “Kimyasal 
depolamanın Bursa 
için çok büyük 
tehlikeli bir ortam 
oluş tu ra bileceği 
kanatine varılmıştır” 
denildi.
Kent Konseyi Arazi 
ve Su Kaynakları 
Çalışma Grubu, 
raporunda şu 
görüşlere yer verildi: 
"Bursa İli, Gemlik 
ilçesi sınırları 
içerisinde Gemlik

Gübre San. A.Ş. 
tarafından mevcut 
Gemlik Gübre 
Limanında yapılması 
planlanan Rıhtım 
İlavesi ve Depolama 
Alanları projesi ile 
ilgili ÇED raporu, 
komisyon üyesi 
kurum/kuruluşlarca 
17.07.2008 tarih ve 
26969 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
giren ÇED 
Yönetmeliğinin 
12.maddesinin (9) 

fıkra (a), (b),(c),(ç) ve 
(d) bentleri 
çerçevesinde 
yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonu
cunda yeterli bulu
narak Nihai ÇED 
Raporu olarak kabul 
edildiği kayıt altına 
alınmış bulunuyor. 
Bursa Gemlik 
Gemsaz’da plan
lanan "Gemlik 
Gübre Limanı Rıhtım 
İlavesi ve Depolama 
Alanları” projesiyle 
100 bin metrekarelik 

alanda, 220 bin 
metreküp kimyasal 
maddeyi depolamak 
için 142 adet ürün 
tankının yapılacak 
olması, bu bölgede 
likit kimyasallar ve 
petrol ürünlerinin 
depolama, harman
lama, fiziksel 
karışım ve satış 
işlemlerinin kara ve 
deniz tankerleri ile 
yapılacak olması, 
Bursa Kent Konseyi 
"Arazi ve Su 
Kaynakları Çalışma 
Grubu” tarafından 
araştırılmış ve 
sonuçta Bursa için 
çok büyük tehlikeli 
bir ortamın oluşa
bileceği kanaatine 
varılmıştır.

TEHLİKELİ 
SANAYİYE 
KARŞIYIZ 
Bursa’mızda 
Gemlik Körfezinde, 
Gemsaz’da likit kim 
yasalları ve petrol 

ürünlerini depolama 
maksatlı 142 tane 
ürün tankının 
yapılmasına ve 
kentimizde tehlikeli 
sanayinin geliştir
ilmesine ihtiyaç 
olduğu kanaatinde 
değiliz.
Bursa’nın yanıbaşın- 
da yapı lacak olan 
142 tankta Likit 
kimyasallar olarak; 
Alkoller, Dietilen 
glikol, Monopropilen 
glikol, Nonifenole 
toksilat (Nonionik), 
Perkloretilen, Trik 
loretilen, 
Trikloretilen, Diok 
tilfitalat Butilglikol, 
Monoeta nolamin, 
Dietanolamin, Triet 
anolamin, Ligno 
Sulhopnate, Methly 
meta acrylate, Styre 
nen monomer, 
Acetone, Vi nas, 
melas, fenol, 
Solyentler, Aromatik 
ara maddeler, 
Esterler, Diğer 

organik asit ler, 
Asitler, Yağlar, 
Kostik, Lab.&Dab, 
Vs. Petrol ürünleri 
olarak; Ağır madeni 
yağ, Baz yağı, Fuel 
Oil, Gemi yakıtı, Gaz 
yağı, Hafif madeni 
yağlar, Rafine ağır 
madeni yağlar, 
Rafine ağır 
madeni yağ, 
Kurşunsuz 
benzin, Motorin, 
vs. bulunacak. 
Bursa’nın hemen 
yanındaki 100 bin 
metrekarelik alanda, 
220 bin metreküp 
kimyasal maddeyi 
142 tane tankın için 
de depolama yerleri 
mevcut kentsel 
yerleşimde 
kalmaktadır.
Tehlikeli bir durumla 
karşı karşıyız.
İlgilileri böylesine 
tehlikeli bir durumu 
yeniden gözden 
geçirmeye davet 
ediyoruz.”

fiemlik Lisesi taşınıyor
Yapılan 
incelemelerde 
güçlendirilmesi 
gerektiği belirlenen 
Gemlik Lisesi, 
Hisar Anadolu 
Lisesi’ne taşınacak. 
Öğrenildiğine 
göre, İl Özel İdaresi 
tarafından 
güçlendirme 
ihalesi ihalesi 
yapılacak olan 
Gemlik Lisesi, 
güçlendirme 
işlemleri tamam
lanana kadar 
bu yıl öğrenime 
açılan ve 37 dersliği 
bulunan Uludağ 
Üniversitesi 
Suğipek Yerleşkesi içinde bulunan Hisar Anadolu Lisesi’ne taşınacak.

İnşaatın bitiminde 
öğrenciler kendi 
binasına geri 
dönecekler.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
amaçlarının Gemlik 
Lisesi’ni onarmak 
değil, yeniden 
modern bir şekilde 
yapmak olduğunu 
söylediler.
İlçe Milli Eğitim 
Müdür Yardımçısı 
Burhan İnan, "Bir 
sponsor arıyoruz. 
Bulduğumuzda 
binayı tamamen 
yıkacağız.
Gemlik Lisesi’ni 
yapacak bir hayırse

ver arıyoruz. 
Gemlik’te bu hayırı 
yapabilecek kişiler 
var. Eğer yeni bir 
okul yapılırsa, çift 
öğrenim yerine 
Gemlik Lisesi de 
normal öğrenime 
dönebilir.” dedi.
Gemlik Lisesinin 
Hisar Anadolu 
Lisesi’ne taşı
nacağının ilçede 
duyulması üzerine 
burada öğrencileri 
olan bazı veliler 
buna karşı çıktılar. 
Gemlik’in içinde 
boş okul bulun
duğunu oraya 
taşınabileceğini 
söylediler.

KRŞCDC 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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Feyman'dan Türkçe dersi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
başkanlığını 
yürüttüğü Marmara 
Belediyer Birliği 
tarafından gerçek
leştirilen ‘Düzgün 
Türkçe ve Etkili 
Konuşma’ konulu 
seminerde, ünlü 
spiker Gülgûn 
Feyman, Türkçe’nin 
doğru kullanımıyla 
ilgili önemli 
bilgiler verdi. 
Marmara 
Belediyeler 
Birliği tarafından 
İstanbul İl Özel 
İdaresinde 
gerçeklerini*^ 
"ptizgun Türkçe 
ve Etkili Konuşma’ 
konulu eğitim semi
nerine, ünlü spiker 
Gülgûn Feyman 
konuşmacı olarak 
katıldı. Feyman, 
katılımcılara, dili 
doğru ve etkileyici 
kullanma, kendini 
doğru ifade

edebilme, topluluk 
önünde konuşurken 
heyecanlanma, 
akıldan geçenleri 
yeteri kadar ifade 
edememe gibi 
konularda 
bilgilendirdi.
Türkçe'nin kul
lanımında yapılan 
hatalardan da... 
bahseden Feyman, 
“Maalesef son 
zamanlarda tele
vizyonlarda 
Türkçe’nin yanlış 
kullanımına 
önderlik ediliyor. 
Televizyon lardaki 
sunucuların,

gazetecilerin 
sözcüklerine 
çok dikkat etmeleri 
gerekiyor.
Yanlış ifadeler ve 
yanlış söyleyiş 
biçimleri, yazıma 
da yansıyor.
Türkçenin düzgün 
kullanılması 
konusunda başta 
Türk Dil Kurumu 
olmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığı’na, 
okullarımıza ve 
öğretmenlerimize 
çok görev düşüyor. 
Gerek görsel 
gerek yazılı basında 
dilin çok iyi

kullanılması lazım” 
diye konuştu.

“Zeki Müren 
gibisi yok” 
Feyman, dizilerdeki 
senaryolara ve 
diyaloglara da çok 
dikkat edilmesi 
gerektiğini de 
vurgulayarak, 
“Özellikle yani nesil 
sanatçılar dil dersi 
alsınlar. Gülmece 
unsuru taşıyan 
komedi dizilerinde 
Türkçe’nin çarptırıl
ması ve sanatçıların 
yanlış ifade 
biçimiyle çeşitli 
hatalar kitlelere 
ulaşıyor. Pu 
ülkede Türkçe’ye 
önderlik eden 
bir sanatçı Zeki 
Müren yetişmiştir. 
Onun Türkçe’sine 
erişebilen tek bir 
sanatçı bile yoktur. 
İlk spikerler, ilk 
derslerini hep 
ondan almışlardır” 
dedi.

Bursa Valilifli'nden Vanlı 
depremzedelere şefkat eli
Bursa Valiliği, depremde evlerini kaybe 
den Vanlı felaketzedelere devletin şef 
kat elini uzatmaya devam ediyor.
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen 
depremde, 8 yaşındaki Elif ve 4 yaşın
daki Hatice adında kızlarını kaybeden 
Recep Çahşkan'ın Bursa'da sığınacak 
yer bulamadığı iddiaları üzerine bir 
açıklama yapan valilik, "15.12.2011 tari 
hinde saat 16:00'da vakfımıza gelerek, 
Van depreminde 2 çocuğunu kaybet
tiğini, şu an 3 çocuğu, eşi ve öğrenci 
olan yeğeni ile birlikte Bursa'ya geldik
lerini, kalacak yeri olmadığı için kendi
lerine barınacak yer, öğrenci olan yeğe 
nine de yurt talep etti. Bunun üzerine 
aileye misafirhanelerimize yerleştirme 
teklifinde bulunduk. Fakat aile, misafir 
hanede rahat edemeyeceğini beyan 
ederek, kendilerine ev tahsis edilmesi
ni talep etti. Vakıf olarak bunun hemen 
mümkün olmadığı bildirilerek, misafir 
hanelerde kalınması tekrar teklif edil 
meşine rağmen, aile bu talebi kabul 
etmedi. Ayıca yeğeni için Cumhuriyet 
Lisesi'nde yatılı olarak yurt temin edil
erek, 16.12.2011 tarihinde vakfımıza 
çağırıldı, ancak gelmedi. Bugün de bi 
ze bıraktığı telefondan arandığında te 
lefona yeğeni çıkmış, şu anda halasına 
ait Hamitler Mahallesi Hatip Sokağı 8 
numaralı evde kaldıklarını beyan etmiş 
tir. Kendisine not bırakılarak isterlerse 
Gemlik Karacaali kampında boşalmış 
olan 5 kişilik yerde kalabilecekleri 
bildirilmiştir" denildi.

M acıda ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ

İŞVE kONUT 3'jORTALAP.I, FEPPİ KÂZA POLİÇELERİ YAPILIP.
■ 7UY MU \ n- ' n ’T' ........
I __ " «I

■ İMiKSÜL' '.aTEf
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE RROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

ELEMAN fiRflNIYOR
MATBAADA

ı (‘Al l>'\CAk rM.-'> '
«M

I» m. AHvnr

Müracaatların şahs-m 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçînde)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: 51410 21

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

cûtı lan uçu, Jli, 
duvdtları ve 
ağaçları devirdi. 
Öğleden sonra 
başlayan ve saat
teki hızı 60 kilome
treyi bulan şid 
detli lodos, şehir 
de hayatı olumsuz 
etkiledi. Lodosa 
dışarıda yakalanan 
vatandaşlar zor 
anlar yaşadı. 
Vatandaş lar şid
detli rüzgarda 
savrulmamak için 
bir birlerine 
tutarak yürümeye 
çalıştı. Fomara'da 
bir marketin tente
si uçtu. Uçan tente 
vatandaşlara ve 
araçların üzerine 
düştü.
Uludağ eteklerinde 
olduğu için her 
lodosta çatıları 
uçan Kaphkaya 
Mahallesi sakin
leri, yine zor aqjar 
yaşadı.

■> "
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15 ile lıııroeıll ııağij uyarısı

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde, 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi ile birlikte 
eğitim ve öğretime 
devam eden Hisar 
Anadolu Meslek 
Lisesi, ihtiyacını 
duyduğu bahçesine 
kavuşuyor. Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yaklaşık 4 
dönümlük arazide 
yapılan bahçe ve 
çehre düzenleme 

çalışmaları hız 
kesmeden devam 
ediyor. Okula bahçe 
kazandırma çalış
malarını Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, Hisar Anadolu 
Meslek Lisesi 
Müdürü Kamil Beki 
ve Ticaret Meslek 
Lisesi Müdürü 
Hüseyin Otsay ile 
birlikte inceleyen 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Hisar 
Anadolu Meslek 
Lisesine yakışacak 

bahçe düzenleme 
çalışmasının bir ay 
içinde bitirileceğini 
söyledi. Ayrım yap
maksızın ilçedeki 
tüm okulların 
ihtiyaçlarını karşıla
maya çalıştıklarını 
hatırlatan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, U.Ü. Gemlik 
yerleşkesindeki 
okula da bahçe 
kazandırmanın mut
luluğunu yaşadık
larını kaydetti.

Meteoroloji, bazı 
bölgelerde kuvvetli 
sağanak yağışa 
dikkat edilmesi 
uyarısında bulundu. 
Meteoroloji, 
Marmara'nın güney 
ve doğusu, Kuzey 
Ege ile Batı 
Karadeniz kıyıların
da beklenen kuvvetli 
sağanak yağışa 
dikkat edilmesi

II II

İIMHİMIİI'IIIİIMBIIİIIİİ
Yılın 11 aylık 
döneminde en 
düşük vergi 
geliri tahsilatı 
Hakkari'de gerçek- 
leşti.49.2 milyon 
TL'lik verginin 
tahakkuk ettiği 
Hakkari'de, 10.3 
milyon 
TL'lik tahsilat 
yapılabildi.
Yılın 11 aylık 
döneminde en 
düşük vergi geliri 

uyarısında bulundu. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada, yağmur ve 
sağanak şeklinde 
görülecek 
yağışların, sabah ve 
öğle saatlerinde 
İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
Bursa, Bilecik, 
Balıkesir (İl merkezi, 

tahsilatı 
Hakkari'de gerçek
leşti. 49.2 milyon 
TL'lik verginin 
tahakkuk ettiği 
Hakkari'de, 10.3 
milyon TL'lik 
tahsilat yapılabildi. 
Maliye Bakanlığı, 
2011 yılının 11 aylık 
döneminde 
tahakkuk eden 
283 milyar 449 
milyon TL'lik 
verginin 234

Bandırma, Ayvalık, 
Edremit, Burhaniye 
ilçeleri), Manisa ve 
İzmir, akşam 
Zonguldak, Düzce, 
Bartın ve İnebolu ile 
gece saatlerinden 
itibaren Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir 
ve Edirne'nin güney 
kesimlerinde 
kuvvetli olmasının 
beklendiği bildirildi.

milyar 106 milyon 
TL'sini tahsil etti. 
Vergi tahsilat 
oranı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 0.6 puan 
gerileyerek yüzde 
82.6 düzeyinde 
gerçekleşti. 
11 aylık dönemde 
İstanbul 103 
milyar 261 
milyon TL vergi 
tahsilatıyla ilk 
sırada yer aldı.
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Çin masalı, Eııısalılarla Uluslu Kar eriten geldi, Uludağ'daki
oteller yılhaşına hazır

Dünya turnesine 
çıkan Çin Ulusal 
Akrobasi Topluluğu, 
2012 yılının 
Türkiye'de 'Çin 
Kültür Yılı' olarak 
kutlanacak olmasın
dan dolayı, fizik 
kurallarını altüst 
eden gösterilerini, 
Bursa'da sahneledi. 
2 gün boyunca 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
BursalIlarla bir 
araya gelen toplu
luk, muhteşem bir 
görsel şölene 
imza attı. 
Türkiye'deki ikinci 
gösterisini Bursa'da 
yapan ekip, Bur;sa 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Bursa 
Kültür AŞ ile 
Püren Organizasyon 
işbirliğiyle sanat
severlerle bir araya 
geldi. Bir bisiklete 
15 kişi binebilen 
sporculardan 
oluşan topluluk, 
yerçekimine 
meydan okuyan 
gösterileriyle izleyi
cilerin nefesini 
kesti.
Kurulduğu 1950

Deniz olaşmna leans engeli
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
AŞ'nin hava 
muhalefeti 
nedeniyle Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy 
seferi geçici 
olarak durduruldu. 
İDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
dün sabah saat 
09.30'da yapılması 
planlanan Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy 
deniz otobüsü 
seferi lodos nede 
niyle yapılamadı. 
Öte yandan, Bursa 
hattında yaşanan 
yoğunluk nedeniyle, 
yalnızca yaya

Gemlik™ ABONE OLDUNUZ MU?
■BOHM ABONE OLUN OKUTUN OKUTUN

II* A “SUYUMU BOŞA
IWA H HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” .
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlim' . i

yılından bu yana 
80'i aşkın ülkede 
binlerce gösteri 
yapan, ulusal 
akrobasi yarış
malarında 18 altın 
madalya kazanan ve 
'Çin Masalı' olarak 
da bilinen topluluk, 
'Harikulade 
Akrobasi' anlamına 
gelen 'Spectacular 
Acrobatics' 

yolculara yönelik ve 
Pazar ğününden 
geçerli olmak 
üzere ek sefer 
düzenlendi.
Sefer, Armutlu ve 
Armutlu Tatil 
Köyü'ne uğramalı 
ve koltuk 

adlı gösteriyle 
Bursa'da heyecanlı 
anlara adını 
yazdırdı. İki gün 
boyunca Merinos 
AKKM’de 4 gös
teriyle Bursahlar 
için sahneye çıkan 
topluluk, gösteri 
sırasında sık sık 
vatandaşlar tarafın
dan alkış yağmu
runa tutuldu 

numarasız olarak, 
12.30 Bursa, 13.00 
AarmUtlu/13.15 
Armutlu 
Tatil Köyü’nden 
hareketle, Yenikapı- 
Kadıköy-Bostancı 
şeklinde gerçek
leştirilecek.

Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
olan Uludağ, kısa 
bir süre kalan yıl
başı için hazırlık
larını tüm hızıyla 
sürdürüyor.
Yılbaşı için otellerin 
rezervasyonları dol
maya başlarken, 
otel işletmecileri bu 
sene erken gelen 
karın sezonu canlı 
tutacağını söylüyor. 
Güney Marmara 
Turistik Otelciler 
Birliği (GÜMTOB) 
Başkanı Haluk Bece 
ren, kış sezonunun 
iyi geçeceğini belir 
terek, "Uludağ yıl
başı için hazır" 
dedi.
Uludağ'da kar kalın
lığının 40 santime
trenin üzerinde 
olması tatilcileri ve 
otel işletmecilerini 
sevindirdi. Kar 
kalınlığının istenilen 
seviyeden seyretme 
sı sebebiyle başta 
İstanbul ve Bursa 
olmak üzere çevre 
illerden gelen 
günübirlik tatilciler, 
karın tadını doya 
siya çıkartıyor. Tur 
organizatörlerinin 
otobüsleriyle Ulu 
dağ'a gelen tatilci 
ler, beyaz gelinliğini 
giyen Uludağ'a kar 
üzerinde kaymanın 
mutluluğunu yaşı

yor. Gün boyu oto
büslerin ve otomo
billerin giriş yaptığı 
oteller bölgesinde 
otopark sorunu da 
dikkat çekiyor. İlk 
olarak kayak pistle 
re akın eden 7'den 
70'e vatandaşlar, 
kayak ve kızakla kar 
üzerinde vakit 
geçirdi.

CADDE ÜZERİNDE 
KAYAK KEYFİ
İlk defa kayak ya 
pan tatilciler, ya 
uzman eğitmenlerin 
yönlendirmesi ya 
da kendilerine has 
yöntemlerle kar 
üzerinde durmaya 
çalıştı. Hafta sonu 
tatilini anne ve ba 
balarıyla zirvede 
geçiren çocuklar 
ise zirvede renkli 
görüntüler oluştu. 
Şiddetli rüzgar 
sebebiyle kayakçı 
lar zor anlar yaşar 
ken, acemi kayakçı 
ların çabaları ise 
dikkat çekti. Bazı 
kayakçılar cadde 
üzerinde arkadaş 
larının yardımlarıyla 
tecrübe kazanmaya 
çalıştı. Kayak pist

lerinde renkli gö 
rüntüler de oluştu. 
Direksiyonu kopan 
kızaktaki iki genç 
kızın direksiyonu 
yerine takma çaba 
sim herkes ilgiyle 
izledi. Kış sezo
nunun açılmasıyla 
birlikte kar motor
ları da zirvedeki 
şovlarına başladı. 
Bazı vatandaşlar 
telesiyejlere bin
meyi tercih etti. 
Ağırlıklı olarak 
İstanbul'dan gelen 
tatilciler, Uludağ'da 
keyifli bir hafta 
sonu geçirdiklerini 
söylediler.

OTELLER YILBAŞI
NA HAZIR
Kış sezonunun açıl
ması ve yılbaşının 
yaklaşmasıyla bir
likte hareketli gün
ler yaşan otel işlet
mecileri, yurt içi ve 
yurt dışından 
Uludağ’a gelecek 
olan misafirlerim 
ağırlamaya hazır
lanıyor. Yılbaşı için 
otellerin büyük bir . 
çoğunluğunda 
rezervasyonlar 
doldu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Alırken yüzde 9, öderken yüzde 25 dönemi aitti
V Yargıtay 12’nci 

Hukuk Dairesi, 
I Türkiye genelinde 
■ kamu kurum ve 
E kuruluşları ve yerel 
I yönetimlerin, kamu- 
I laştırmasız el atma 
I uygulamalarını 
■ etkileyecek bir karar 
■ verdi.
| İzmir'de Karayolları 
■ Genel Müdürlüğü 
■ aleyhine açılan bir

I karnulaştırmasız el 
■ atma davası sonu- 
I uma göre, kamu 
I tarafından vatan- 
H daşa yapılan 
E ödemede, bugüne 
I kadar uygulanan 
■ yüzde 9 faiz yerine, 
I kamu alacakları için 
I öngörülen en yük- 
| sek faiz olan yüzde 
I 25 ödeme yapılması 
I kararlaştırıldı.
I İzmir’de Çevreyolu’- 
|[nun yapımı sırasın» 
■ da arazisine Kara 

| yolları Genel 
| Müdürlüğü tarafın-
I dan karnulaştırmasız 
F ei atılan Saim Suba 
■ şı. Karşıyaka 2’nci 
, Asliye Hukuk Mah 

kemesi’nde açtığı
I davayı kazandı.
I Ulaştırma Bakanlığı 
| Karayolları Genel 

Müdürluğü’ne icra
I takibi başlatıldı.
। Ancak Karayolları

Genel Müdürlüğü, 
toplam faizin yüzde 
9’luk yasal faiz oranı 
üzerinden 45 bin 797 
TL olduğunu, ancak 
yüzde 18 (2009 yılın
da kamu alacakları 
en yüksek faiz oranı) 
olarak hesaplan
masıyla 71 bin 496 
TL talep edilmesi 
nedeniyle İzmir 2’nci 
İcra Hukuk Mahke 
mesi’nde dava açtı. 
Mahkeme Karayol 
ları’nı haklı buldu, 
ödemenin yüzde 
9’luk faiz üzerinden 
yapılmasına karar 
verdi.
YARGITAY: 
ADİL DENGE 
GÖZETİLMELİ 
İzmir 2’nci İcra 
Mahkemesi’nin bu 
kararını Saim Subaşı 
Yargıtay’a taşıdı. 
Yargıtay 12’nci 
Hukuk Dairesi, 
Türkiye’de emsal 
olacak bir karar 
verdi. Yargıtay, 
anayasayla koruma 
altına alınan 
mülkiyet hakkının, 
hak sahibinin rızası
na bakılmaksızın, 
karnulaştırmasız el 
atma nedeniyle 
ihlalinde, toplumun 
genel menfaatleri ile 
bireyin temel hak

Altınla ilgili müthiş tahmin!
Çiti Group, gelecek 
iki yılda altın fiyat
larının 3400 dolara 
ulaşacağını tahmin 
ediyor. Çiti tarafın
dan hazırlanan rapor 
da, yakın vadede 
altın için temkinli 
olduklarını ve 1550 
dolar seviye lerinin 
test edilebileceğini

fakat boğa piyasa 
sının güçlü olduğu
na inandıkları belir
tildi.Raporda şu 
ifadelere yer verildi; 
"2012, altının 1977' 
deki kapanışına gö 
re yüzde 50 ralli yap 
tığı 1978'i anımsata
bilir. Böyle bir hare 
ket ile altın 20 12'nin 
ikinci yarısında 23 

larının korunması 
arasında adil bir 
denge gözetilmesi 
gerektiğine, mülkün 
gerçek değeriyle 
orantılı makul bir 
tazminat öden
mediği sürece, bir 
mülkten mahrum 
bırakılmanın genel 
de aşırı bir ihlal 
teşkil edeceğine, 
yasal faiz oranında 
gecikme faizi öden
mesinin yeterlf 
olmadığına karar 
verdi. Yargıtay 
12’nci Dairesi, 
karnulaştırmasız el 
atmaya ilişkin ilam
larda hüküm altına 
alınan tazminatlara 
kamu alacakları için 
öngörülen en yük
sek faiz oranının 
uygulanması sonu
cuna varıldığını 
belirtti. Sözkonusu 
davada ilam kesin- 
leşene kadar geçen 
dönemde yüzde 9 
yasal faiz, ilamdan 
sonrası için ise 
kamu alacakları için 
öngörülen en yük
sek faizin alınması
na hükmetti. En 
yüksek faiz oranı 
yüzde 25 olarak 
uygulanıyor.

VATANDAŞ DA

00-2400 dolar civarı
na gelebilir. Daha 
uzun vadede daha 
yüksek sevi yeler 
bekliyoruz ve gele
cek iki yıl için hedefi 
miz 3400 dolar. Ara 
lık 1979'de ki sıçra
ma ile 1980 de Rus 
ya nı Afganistan'ı 
işgali ile altın fiyat
larının ikiye kat-

DEVLET DE AYNI 
FAİZİ ÖDEYECEK 
Subaşı’nın avukatı 
Mustafa Kemal 
Turan, Yargıtay’ın 
prensip kararı 
verdiğini belirterek 
şöyle dedi:

"Biz icraya 
koyarken, ’devlet 
kendi alacağına yıl
lık hangi faizi uygu
luyorsa kendi borcu
na da aynısı uygu
lasın’ dedik. Çünkü 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkeme 
si’nin de bu yönde 
pek çok kararı var. 
Ben de AİHM’ne 
gitmeden iç hukuk 
yollarını tüketmek 
için Yargıtay’a 
başvurdum. Emsal 
olacak bir karar 
çıktı. Yargıtay 
kamulaştırmas'ız el 
koymaların kesin
leşme sinden 
itibaren artık yıllık 
yasal faiz yüzde 9 
değil, kamu alacak
larına uygulanacak 
en yüksek faiz olan 
yüzde 25’i ödenme
sine karar verdi. 
Kamu hukuku 
açısından devlet ve 
vatandaş eşit şart
larda karşılaşmış 
oldu." 

landığı 1970-1980 
sürecindeki kadar 
büyük bir hareket 
olacağı görüşüne 
henüz katılmıyoruz. 
Böyle bir dinamik 
6000 dolar üzerinde 
bir hareket 
anlamına gelir fakat 
daha temkinli bir 
duruş benimsi 
yoruz”

Vekil flamsmanı 
maaşına yüzde 170 zam

Yeni bir düzenle
meyle milletvekili 
danışmanının 
maaşı 2000 TL’den 
5400 TL’ye 
çıkarıldı.
TBMM’de önceki 
gün yürürlüğe 
giren yeni Teşkilat 
Kânunu ile Meclis 
personeline zam 
geldi.
Milletvekili danış
manının maaşı 
2000 TL’den 5400 
TL’ye çıkarıldı. 
Böylece danışman
ların alacağı ücret, 
11 bin TL maaş 
alan vekillerin 

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

^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.22-4) S13 96 83 Fax : 513 35 95

NÖBETÇİ ECZANE
19 Aralık 2011 Pazartesi 

ELİF ECZANESİ

yarısı kadar ola
cak;
Meclis Başkanı 
CemiLÇiçek’in 
danışmanları 6 bini 
446 TL maaş ala
cak.
Düzenlemeyle 2. 
danışman statüsü 
verilen sekreter
lerin maaşı da 4 
bin 705 TL olacak. 
Meclis’te grubu 
bulunan partilerin 
danışman sayısı 
jartırılırken, gru- 
plara danışmanlık 
yapacak kişilerin 
maaşı da 5 bin 479 
IL olacak.

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
Ç.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. . 10 28

__________ ULAŞIM__________
WTRO 613 12 12
Aydm Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
K.mberöğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtür 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER________

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 5-14 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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md.: 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 52485 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 5İ3 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmamı Aslan

i.Dinlenme.Tes., 513 23 94

VAPUR - FERİROT
YâtoVa * (226) 814 10 20
-Topçular ' (226) 363 43 19
Eskihişar (262) 655 60 31

OTODÜS

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 i 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 
mar-pet 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol 513 01 03|L

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
M.- Sag Ocağı 513 10 68
lomokay Tomografi 513 65 29
uımanlır Tıp Mrk. 534 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4144 

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 î 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tMiıuıiil
VENÖSSİNEMAS! 

SÛHELA’NINSIFRESİTEMEL 

11.iS-W1i.MMM 
ALLAH’INSADIKKULU 

11.W-tl30-16.00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIKEFSANESİ 

11.30-14.00-16.30-20.00
TUTMASI 

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI
ACIKLI HİKAYESİ 

1100-15.00-17.W-19.00-21.00
Atol 

12N-14MMMJ)
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GEMLİK'İN İLK GÖNLÜN SİYASİ GAZETESİ

AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sizlerl de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

OBDflWRTABAĞI
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)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABAĞI + 
LlIVIInl 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 
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

ONCE 
SAĞLIKI

GOLDSTAR RESTAURANT
__ Balık - Tavuk ve Köfte Evi

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

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

'3 Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
r İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR 

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Matı. Kumsal 5ok.Tlo:3



KİŞİ BAŞI I 
ücretJI

Güzelyalı Mh. A Aslan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

relerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
»rbası ikramı.
M6T ANLAYIŞI İL<£ MİZMfiTİNİZDıSYİZ

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ " 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE...

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT); Beyaz Peynir ■ Yaprak Sarma - Patlıcan Herse -
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava • Pazı - Yumurta^^ 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata
ANA YEMEK: Karışık İzgara - İsteyene Levrek veya Çupura

VÖZÖMOZLg Mİ ZMCTİNİZÖCYİZ

too TL

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
20 Aralık 2011 salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Askere gitmeye 
hazırlanırken 
kazada öldü

Bursa'nm İnegöl ilçesinde mey
dana gelen kazada, İrfan Altın 
adlı bir asker adayı hayatını 
kaybetti. Aydın’ın 15 gün sonra 
askere gideceği öğrenildi. 3’de

Zeytin iiıeiicisinin lıal! duman Coşkun Sahil coşkusu
Zeytin ürünü 

nün hasadı devam 
ederken, nakit sıkıntısı 
içinde olan zeytin üreti
cisi, “Üretici Zeytin 
Hal i’ne” getirdiği ürü 
nünü istediği fiyattan 
satamıyor. 4 liralık zey
tine 3 lira fiyat verildiği
ni söyleyen üreticiler, 
mallarını geri götürme 
mek için zeytinlerini 
satmak zorunda kaldık
larını söylüyorlar. 
Habeşi sayfa 2’de

Türk Sanat Müziği’nin tanınmış sesi 
Besteci Udi Coşkun Sabah, geçtiğimiz 
günlerde Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
Gemliklilere doyumsuz bir gece yaşattı. 
Coşkun, Mehmet Turgut ve Faruk 
Güzel’e övgüler yağdırdı. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
_____________________—

PİYANGO
Piyango sözcüğü bize en çok milli 

piyangonun çekilişlerini anımsatır.
Oysa, insan yaşamında o kadar çok 

piyango vardır ki, Milli Piyango’nunki 
yanında sıfır kalır.

Örneğin; iyi bir iş, iyi bir eş, sağlıklı 
yaşam, çocuklarımız, onların iyi bir 
okulda eğitim görmeleri, beklenmedik 
bir gezi...

Bunları çoğaltabiliriz.
Aslında bunlar yaşantımızın piyango

larıdır.
Ama farkında değilizdir.
Beklediğimiz hep bir çekilişte kendi 

mize büyük ikramiyenin çıkmasıdır.
Devamı sayfa 4’de

Pastırmalı ve
Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yerli İçki

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Çürle Otel in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * DJ. Performans
ORDÖVR TABAĞI: ARA SICAK:

Etli Düğün Çoıbası servisimizle 
k sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı: 8O.00 TL 

0 532 223 22 01 
O 535 212 32 59 
O 224 514 36 00

MEYVE TABAĞI; 
Çeşitli mevsim meyveleriRus Salatası A 

Patlıcan Herse 4 j

Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi - 
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Kelebek Sosis 
SALATA;
Greek Salata ve 
Havuç Dekore 

f ANA YEMEK;
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 

Cips, Çamitür)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Zeytin üreticisinin İnli duman
Barış...

İsrail’i İran’dan korumak için 
Malatya’ya Füze kalkanı konulması... 
Arap ülkelerinde sözde bahar...

Ne ki bahardan önce geçen sert kış...
Kaddafi öldürüldü...
Mübarek mahkeme kapılarında...
İyi de bahar indi mi gerçekten Arap 

yamaçlarına...
ABD...
Irak’a “barış” için girdi de ne oldu...
Kumdan kalelerde savaşan kâğıttan 

kaplanların vardığı sonuç
Yüz binlerce can kaybı...
Milyarlarca dolarla ifade edilen kaynak 

yitimi...
Dünyada savaş çığlıkları hiç dinmiyor.
Uluslar arası ilişkilerde ana ilkesi yurt

ta barış dünyada barış olarak belirlenen 
güzel ülkemiz de ABD dayatması ve 
AKP eliyle savaşa sürükleniyor.

Rusya İran...
Suriye...
ilişkiler geriliyor.
Kıskaca sokacaklar, ateşe atacaklar

Türkiye’yi...
Barış,
Hoşgörü,
Sevgiyi özümşjemiş ve yaymış;
Mevlanalar, Hacı Bektaşi Veliler, Yunus 

Emreler yetiştiren bu topraklarda 
tezgâhlanan senaryoya akıl erdirmek 
olanaksız.

Nazım Hikmetler,
Orhan Veliler,
Yaşar Kemal’lerin ülkesinin yöneticileri 

savaş naraları atıyor.
Hem birbirleriyle...
Hem de komşularıyla...
Yaşar Kemal yıllar önce yazmış aşağı

daki şiiri...
Hala güncelliğini korumuyor mu?
“Ey Ahali!
Duyduk duymadık demen
Bir çocuk kayboldu
Avucunda defne dalı
Parmakları nur içinde
Saçları darmadağın dalgalanır
Toz duman içinde
Yağmur içinde
Ey ahali;
Bulan var mı, gören var mı?
Bulup getirene
Görüp haber verene
Aydınlık ter-ü taze, ışıl ışıl
Ve kardeşçesine yaşanılan 
Bir dünya verilecektir.
İyiye doğruya güzele selam durulacak

tır.”
Barış ancak bu denli anlamlı tanım

lanır.
Aranması da...
Bulunduğunda verilecek ödül de daha 

güzel nasıl anlatılır?
Kimin umurunda?
Unutulmaması gereken bir saptama da 

Benjamin Franklin’ den:
“Hiçbir zaman iyi bir savaş veya kötü 

bir barış yoktur.”

Zeytin ürününün 
hasadı devam 
ederken, nakit 
sıkıntısı içinde olan 
zeytin üreticisi, 
“Üretici Zeytin 
Hali’ne” getirdiği 
ürününü istediği 
fiyattan satamıyor. 
Hava koşullarının 
bozuk gitmesi ve 
bu yıl yüksek 
rekoltedeki zeytinin 
kararmaması ve 
soğuklar nedeniyle 
kalitesinin bozul
ması sonucu 
rekoltede düşüş 
meydana geldi. 
Marmarabirlik’in 
bile beklediği 
zeytini alamamamı, 
üreticilerin nakit 
sıkıntısı üzerine 
topladıkları ilk 
ağız zeytinleri 
çalıştırdıkları 
işçilerin parasını 
ödeme ve diğer 
masraflarını karşıla
ması için bir kısım 
malını Üretici 
Zeytin Hali’ne 
götürüyor.

FİYATLAR 
DÜŞÜK 
Zeytin üreticileri, 
Zeytin Hali’nde 
ürünlerine düşük 
fiyat verilmesinden 
yakınıyorlar.
4 liralık zeytine 3 
lira fiyat verildiğini 
söyleyen üreticiler, 
mallarını geri 
götürmemek için 
zeytinlerini satmak 
zorunda kaldıklarını 
söylüyorlar.
Bu yıl zeytinlerin

MW ABONEOLOUHUZMU?
■ u mı.ı mı, !■ ABOKOUINOMOKO

Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler’in 
amcasının oğlu, 
eski inşaat maize 
meleri satıcıların
dan Mustafa Güler 
(82) vefat etti. 
Önceki gece tedavi 
gördüğü evinde 
hayata gözlerini 
yuman Mustafa

tüccarın istediği 
gibi kıvırcık 
olduğunu belirten 
Zeytin üreticisi, 
‘‘Gemlik ve 
bölge zeytin üreti
cisinin hali bu 
yıl da çok kötü. 
Devlet, zararımızı 
karşılamazsa 
borçlarımızı öde
memizin mümkünü 
yok. Bir çok köyde 
halkın geçim kay

Güler, dün öğle 
namazından sonra 
Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazından 
sonra Küçük 
Kumla Mezarhğı’n 
da son yolculuğuna 
uğurlandı.
Mustafa Güler,

nağı zeytin.
Bu yıl o da olmazsa 
halimiz nice olur” 
diye yakınıyorlar. 
Geçtiğimiz yıl, 
çiçek döneminde 
zarar gören zeytin 
üreticilerin mil
letvekili seçim
lerinden önce Afet 
Fonu’ndan ödenen 
paraların kalan 
yüzde 60’ının hala 
ödenmediğine 

inŞaat malzemeleri 
ticaretinden önce 
Güler adlı m othruy
la Gemlik Küçük 
Kumla arasında aile 
mesleği olan 
motoruyla taşı
macılık işiyle 
Uğraşıyordu.
Eski inşaat 
malzemesi 

de dikkat çeken 
üreticiler, 
“Hiç olmazsa o 
paralar ödense 
bir nebze 
masraflarımızı 
onunla karşılarız. 
Zeytin toplamada 
insan bula
madığımız gibi 
bu yıl geçtiğimiz 
yıla göre toplama 
ücretleri de arttı.” 
dediler.

satıcılarından ve 
inşaat müteahhit
lerinden Abdullah 
Güler ile Adalet 
Aydın, Ayşen 
Kaner’in efe babası 
olan Mustafa 
Güler’in ölümü aile- 
si ve sevenleri 
arasında üzüntüye 
neden oldu.
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Jskere giimeye Hazırlanırken Ha öMii YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada bir 
asker adayı 
hayatını kaybetti. 
15 gün sonra 
vatani vazifesini 
yapmak üzere 
Hatay İskenderun'a 
gidecek olan İrfan 
Altın, arkadaşından 
emanet aldığı oto
mobille asker 
eğlencesi yapmak 
için İnegöl'e bağlı 
Bayramşah köyün
deki evlerine gitti. 
Altın, eğlencenin 
ardından önceki 
gece geç saatlerde 
İnegöl'e geri dön
mek üzere ağabeyi

Bulduğu analılarla 15 hin eu ro çaldı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde bir 
yerinden 15 bin 
euro çalan 
hırsız tutuklandı. 
Olay, Gedelek

Hava »aslığı ııaşlı çilli ölümden Kurlardı
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, yaşlı 
bir çift hava yastağı 
sayesinde ölümden 
döndü.
Kaza, önceki gece 
saat 23:30 sıraların
da Orhangazi-Göl 
yolu Karbonsan fab
rikası yakınlarında 
meydana geldi. 
Mehmet Bölük (74), 
eşi Şerife Bölük (64) 
ile birlikte 16 BDU 
06 plakalı otomo
biliyle

flğaç otomolıilm üzerine devrildi
Bursa'da, şiddetli 
lodos sebebiyle 
birçok evin çatası 
uçarken, ağaçlar da 
köklerinden koparak 
yollara devrildi. 
Bursa ve çevre 
illerinde dün öğle 
saatlerinde etkili 
olan şiddetli lodos 
şehir merkezini 
olumsuz etkiledi. 
Vatandaşların

Kani Altın idaresin
deki 16 LE 346 
plakalı özel otomo
bille yola çıktı. 
Ağabey Kani 
Altın'ın direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi üzerine 
kontrolden çıkan 
otomobil, yol 
kenarındaki büyük 
bir kayaya çarptı. 
Çarpmanın şidde
tiyle sürücü ve 

köyünde meydana 
geldi. S. I. (51) 
isimli şahsa ait iş 
yerine giren hırsız, 
çekmecedeki çelik 
kasanın anahtarını

Orhangazi'den 
Gölyaka istikametine 
doğru giderken, 
kolektör inşaatını 
fark edemeyerek 
kontrolden çıktı. Yol 
kenarına savrulan 
otomobil, beton 
__________ ______ X 

yürümekte zor
landığı lodos sebe
biyle bir çok evin 
çatısı uçtu. Reklam 
tabelaları yollara

uçarker, ağaçlarda 
lodostan nasibini 
aldı. Emirsultan 
Mahallesi Hastane 
sokakta asırlık

yanında oturan 
kardeşi İrfan Altın 
ön camdan fırladı. 
Camdan fırlayarak 
kayaya çarpan genç, 
ağabeyinin gözleri 
önünde hayatını 
kaybetti. Kani Altın 
ile otomobilin arka 
koltuğundaki 
arkadaşları Fikret 
Burhan ve Fehim 
Kurumuş ise kazayı 
yaralı olarak atlattı.

fark etti.
Kasayı açan zanlı 
15 bin euroyu alarak 
kayıplara karıştı.
Jandarma, I.K. 
(25) isimli 

künkü sıyırıp 
geçerek çamura 
saplandı. Hafre 
yastıkları açılan oto
mobilde bulunan 
sürücü Mehmet 
Bölük ile eşi Şerife 
Bölük hafif

Çeşitli yerlerinden 
yaralanan gençler, 
olay yerine gelen 
112 ambulansları 
ile İnegöl Devlet 

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. 
Bir yıldır bir 
mobilya fabrikasın
da zımpara 
bölümünde 
çalıştığı öğrenilen 
İrfan Altın'ın askere 
gitmeye hazır
lanırken ölümü 
yakınlarını 
gözyaşlarına» boğdu. 
Kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

zanlıyı kısa 
sürede yakaladı. 
Zanlı, sevk 
edildiği mahkeme 
tarafından 
tutuklandı 

yaralandı.
Olay yerine çağrılan 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı yaşlı 
çift burada tedavi 
altına alındı.
Kazayı haber alan 
köşe yazarı İhsan 
Bölük hastaneye 
koşarken, kazanın, 
kazı alanına ikaz 
işareti konulma- 
masından kay
naklandığı ileri 
sürüldü.

bir ağaç yerinden 
çıkarak park 
halindeki 
otomobillerin 
üzerine düştü. 
Olay sırasında 
sokakta kimsenin 
bulunmaması ise 
bir faciayı önledi. 
Ağacın 
üzerine düştüğü 
otomobiller maddi 
hasar gördü.

Genç yazara öğütler!
( Öğüt verecek yazar değilim ana, yaşın 

78) Bir öfken olmalı... Ama öyle samimiyet
siz, gerekçesiz, saman alevi gibi parlayan 
bir öfke değil...

Tepeden tırnağa tertemiz bir öfkeden söz 
ediyorum....

Unutma: Öfke adama iyi yazı 
yazdırır.Polemiğe girişmek iyidir. Ama bir 
şartla!

Kiminle polemik yaptığına dikkat 
etmelisin.

Mesela efendiliğini hiçbir koşulda bozmay
acağını belli etmiş bir yazarla kapış.

Gündemsiz ol. Düşün: Belirli bir gündemin 
içine hapsolmak zorunda kalan zavallı bir 
yazar, nasıl fark yaratacak?

İçine doğduğun kültürel çevrenin seni 
belirlemesine izin verme...

O çevreye anlayışlı bir tebessümle yaklaş 
«ama sen yine de bildiğini yaz...

Unutma: Korkaklar iyi yazı 
yazamazlar.Lügat paralama...

Lafı evirip çevirme...
Dolaylı anlatımlara yüz verme...

Küt diye söyle söyleyeceğini...
Eğer mesele dokunaklı olmaksa bu şekilde 

daha dokunaklı olursun.
Alay, gırgır, dalga ve şamatadan sakın 

kaçınma...Kıkırdayarak okunan bir yazının 
yapacağı etki, kemali ciddiyetle kaleme alın
mış bir yazının yapacağı etkiden bin kat 
fazladır.

İleride utanmak istemiyorsan şu üç şeyi 
yapma: İki kişi kapışırken birine destek çık
mak

Sırtı herhangi bir siyasiye dayamak... 
İhbarcılık yapmak.

İster zor yaz, ister kolay... Bir yazıya ister 
sekiz saat harca, ister “iki şık şık bir tık tık” 
ile işi bitir... Hiç fark etmez...

Önemli olan yazdığın yazının su içer gibi 
okunmasıdır.

Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki 
diğer kişilerle iyi ilişkiler kurun.

Size yakın olan kişilerden destek ve 
yardım almak psikolojik dayanıklılığınızı 
artırır.

Bununla birlikte, başkalarına yardım etmek 
de aynı derecede faydalıdır.

Karşınıza çıkan krizleri, üstesinden geline
meyecek sorunlar gibi görmekten kaçının.

Unutmayın ki, üstesinden gelinemeyecek 
zorluk yoktur.

Değişimin, yaşamın bir parçası olduğunu 
kabullenin.

Değiştiremeyeceğiniz olaylara odaklanmak 
yerine değiştirebileceklerinize dikkatinizi 
verin.

Hedeflerinize doğru hareket edin.
Gerçekçi hedefler belirleyin ve küçük de 
olsa düzenli olarak hedeflerinize yönelik 
adımlar atmaya çalışın.

Kararlı davranın. Olaylardan kaçmak veya 
yok saymak yerine, kararlı bir şekilde çözm
eye odaklanın. Kendinize dair olumlu bakış 
açısı geliştirin.

Olayları çözebileceğinize her zaman inanın 
ve yeteneklerinize güvenin.

Resmin bütününe bakmaya çalışın.
Acı veren olaylarla karşı karşıya 

olduğunuzda bile hayatınıza daha geniş bir 
açıdan bakın, olumsuz olayların hayatınızın 
tümünü karartmasına izin vermeyin.

Umudunuzu kaybetmeyin.
Geleceğe dair olumlu bir bakış açısı size 

olaylarla baş etme gücü verir.
Kendinize iyi bakın. Dikkatinizi duygu

larınıza ve ihtiyâçlarınıza verin.
Size keyif veren ve gevşeten aktivitelere 

katılın,düzenli egzersiz yapın.
Ruhunuz kadar bedeninize de gerekli 

önemi verin.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Yerli Nalı Haftası nı kutladılar
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Piyango....
Bu yılbaşı Milli Piyango İdaresi büyük 

ikramiye olarak 35 milyon lira dağıtacak
mış.

35 milyon lira kazanmak için, milyonlar
ca kişi, piyango bileti satıcılarının önlerin 
de kuyruklar oluşturuyor.

En çok kazandıran haylilerden bilet 
satın almak için sabahın erken saatlerin 
de kalkıyorlar.

Kimisi değişik şehirlerden biletler getir
tiyor.

Olmadı, seri biletler alınıyor.
Hepsinin amacı, birden zengin olmak.
Emek vermeden, ter dökmeden para 

kazanmak!
Çok para kazanıp, hayatını değiştirmek.
Bugüne kadar düşlerini süsleyen, erişe 

mediklerine sahip olmak...
Yıldızlara ulaşmak gibi birşey.
Ya çıkarsa!...
“Umut fakirin ekmeği
Ye Mehmedim ye. ” demiş Orhan Veli.
Evet, ‘Piyango, ya bana çıkarsa’ duy

gusu...
İnsanların çoğu umutla yaşıyor.
‘Umut olmasa, yaşam tatsızlaşır’ diyor 

kimi..
Umuda, yorgana şşnlır gibi sarılıyor..
Üzerini örtüyor umut yorganıyla...
Ama, sabah yorgan üzerinden gittiğin 

de, tek düze yaşam yine devam ediyor.
PİYANGO...
‘Ya bana isabet ederse’ duygusu..
Hani o tiyatro oyunundaki şarkı gibi:

5 “Ah bir zengin olsam.
Sana neler neler alırdım.
Yaşardın gönlünce sen, 
Bir zengin olsaydım ben. 
Çalışmazdık asla.
Ne isterdim Tanrıdan bundan başka 

ben.” -
Bu sözleri rahmetli Tanju Okan da bes 

telem işti.
Gençlik yıllarımızda bu şarkıyı o’nun 

gür sesiyle hepimiz mırıldanır, zengin ola- 
masak da şarkılarda zengin olmanın keyfi
ni çıkarırdık.

Milli Piyango Idaresi’nin, 31 Aralık çeki 
lişinde 35 milyon lira ikramiye dağıtacağı 
nı yazıyor gazeteler...

Piyango kime vuracak.
Bana, sana, ona, buna.....
Binlerine vuracak.
Binleri zengin olacak, yeni yılda biletini 

götürüp bir banka müdürüne verecek.
“Aman, büyük ikramiyenin bana çık

tığını kimse duymasın.
Yoksa hısım akraba yardım isteme kuy 

ruğuna girer, hiç tanımadıklanm akraba ol 
duğunu söyler, yalakalar, yağcılar, üç ka 
ğıtçılar ve de mafya babalan dolaşır 
etrafımda..” der.

Hep öyle olmadı mı?
Sonra yıllar geçer aradan, büyük ikrami 

yeyi kazanan kişinin sefil bir yaşam sürdü 
ğünü yazar yine gazeteler.

Oysa en büyük PİYANGO bu mudur?
Yoksa iyi bir iş, iyi bir eş, sağlıklı bir 

yaşam mı?
Kararı siz verin. Ama, piyango bileti al 

madan da yapamacağız diyeceğinizi bili 
yorum.

Ya çıkarsa, ya çıkarsa...ya çıkarsa...

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
2.3. sınıf öğrencileri 
öğretmenleri ile 
birlikte Tutum, 
Yatırım ve Yerli 
Malı Haftası’nı 
kutladılar.
Sınıf öğretmenleri 
Nesli Karaahmet, 
F.Şule Önal, Emel 
Ertürk, GüifüZ 
Oktay ve öğrenci
leri geçtiğimiz gün
lerde okulda düzen
ledikleri program
da, velilerin de 
katılımıyla küçük 
öğrencilere 
tutumlu olmayı ve

Yerli Malı kullan- Öğrenci velilerinin öğrenciler
manın önemini yaptığı yerli yiye- hoş saatler
anlattılar. çekleri yiyen geçirdiler.

Özdilek'ten 100 TL ve üzeri
alışverişe Milli Piyango hileli
Özdilek Alışveriş 
Merkezlerinde 
16-31 Aralık 2011 
tarihleri arasında 
100 lira ve üzerinde 
alışveriş yapanlara 
çeyrek Milli 
Piyango bileti 
armağan ediliyor. 
Kasada kredi kart
larıyla Milli Piyango 
biletlerinin de 
satıldığı Özdilek 
Alışveriş 
Mağazalarında/ 
geçtiğimiz yıllarda 
da uygulanan 100 
lira ve üzeri alış 
veriş yapan Özdilek 
müşterilerine 
çeyrek Milli 
Piyango bileti 
dağıtımı ilgi 
uyandırdı.
Milli Piyango İdare
sini Aralık gecesi

yapacağı çekilişler
le bilet alanlara 35 
milyon lira ikramiye 
dağıtacak.
Özdilek Gemlik

Alışveriş Mağazası 
Halkla İlişkiler 
Sorumluları Ayfer 
Aksu ve Arzu 
Dayanıştı,

KflŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

gazetemize yaptık
ları açıklamada, 
100 lira ve üzeri 
alışverişlerde 
çeyrek bilet 
kampanyasının 
büyük ilgi 
gördüğünü 
belirterek, 
“Geçtiğimiz yıllarda 
da bu tür kampan 
yalarımız beğeni 
toplamıştı. Bunu 
gelenek haline 
getirdik. Bu yılda 
Milli Piyango bileti 
almayanlara 
şans kapılarını 
yapacakları 
alışverişlerle 
aralıyoruz.
Dileriz, bizden 
bilet alan müşteri- ı 
lerimize büyük 
ikramiyeler çıksın. ” 
dediler.

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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Coşkun Sabah coşkusu

Türk Sanat 
Müziği’nin tanınmış 
sesi Besteci Udi 
Coşkun Sabah, 
geçtiğimiz günlerde 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
Gemliklilere doyum
suz bir gece yaşattı. 
Lodos fırtınası 
nedeniyle geceye 
2 saat geç gelen 
Coşkun Sabah’ı 
sabırla bekleyen 
konuklar, sanatçının 

sahne almasından 
sonra geç saatlere 
kadar Türk Sanat 
Müziği’ne doydular. 
Sahneye “Aşığım 
Sana” bestesiyle 
çıkan Coşkun 
Sabah, geceye 
geç kalmasının 
nedenini anlattıktan 
sonra katılımcılardan 
özür diledi.
Faruk Güzel’in 
katkılarıyla düzenle
nen gecede,

Güzel’e ve eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
övgüler yağdıran 
Coşkun Sabah, 
“Gemlik’i çok 
sevdim. Eski 
Başkanımın 
görevde olduğu 
dönemde iki kez 
Halk konseri 
verdim. Gemliklilerin 
her davetinde 
koşarak geliyorum” 
dedi. Geceye

OİİbhMİ

kendisine eşlik 
ettiler.

katılan davetliler müziği ile gece
Coşkun Sabah’ın boyu dans ederek,
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Ilınan ürün e-maille bildirilecek
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
belediyelerle işbir
liği yaparak altyapı 
sini hazırladığı ve 
kamuoyunda 'Hal 
Yasası' olarak bili
nen 5957 sayılı 
'Sebze ve Meyveler 
ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği 
Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun' 1 
Ocak 2012'de 
yürürlüğe giriyor. 
Yasaya göre, artık 
pazarcı esnafı direkt 
tarladan ve üretici
den ürün alabilecek. 
Tek bir defa rüsum 
bedeli ödeyecek 
olan esnaf, korniş 
yoncuya ödeme 
yapmak zorunda 
kalmayacak.
Sebze ve meyve fiy
atlarını yüzde 50'ye 
yakın ucuzlatması 
beklenen yasayla 
birlikte pazarcı, tar
ladan aldığı ürünü e- 
mail ve SMS yoluyla 
ilgili kuruma bildire

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'!
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

_TEMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

cek. Bildirim esaslı 
kanuna göre, bildi 
rimde bulunduğu 
üründen daha 
fazlasıyla yakalanan 
pazarcı, kontrol ista
syonlarında para 
cezasına çarptırıla
cak. Türkiye 
genelindeki 330 bin 
kayıtlı pazarcı 
esnafı, yasadan 
umutlu. Sebze ve 
meyve fiyatları, yeni 
yılda yürürlüğe gire? 
cek Hal Yasası W 
yüzde 50'ye varân 
oranlarda ucuzlaya
cak. Yasaya göre, 
artık pazarcı esnafı 
direkt tarladan ve 
üreticiden ürün ala
bilecek. Tek bir defa 

rüsum bedeli ödeye
cek olan esnaf, 
korniş yoncuya 
ödeme yapmak 
zorunda kalmaya
cak. Türkiye Sebze 
çiler Meyveciler ve 
Seyyar Pazarcılar 
Federasyonu 
(TÜSPAF) Başkanı 
Mehmet Çakman, 
geçtiğimiz yıl 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde 
yasalaşan ve altyapı 
çalışmaları sebe
biyle yürürlük tarihi 
bir yıl ertelenen Hal 
Yasası'nın, 1 Ocak 
2012 tarihinde 
yürürlüğe gireceğini 
söyledi. Yasayla 
alakalı altyapı

çalışmalarının 
tamamlandığını vur
gulayan Çakman, 
geçtiğimiz Cuma 
günü belediye lerin 
zabıta müdürlerini 
Ankara'da toplantıya 
çağırarak yasayla 
ilgili bilgilendirme 
yapıldığı m açıkladı. 
Artık pazarcı 
esnafının, aracıları 
devre dışı bırakarak 
direkt üreticiden, 
köylüden ürün ala
bileceğini vurgu
layan Çakman, 
sebze ve meyve 
fiyatlarının 
da dengeye otura
cağını kaydetti. 
Yeni yasadaki en 
temel değişikliğin, 
hal kayıt sistemiyle 
ilgili olduğunu 
belirten Çakman, 
yeni yasada pazarcı 
esnafının direkt 
üreticiden aldığı 
ürünün yüzde 2'si 
miktarında ürünün 
alındığı yerdeki 
belediyeye rüsum 
bedeli ödeyeceğini 
söyledi.

ElEMAN ABANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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

'Kaynaııain Nasıl Kudurılıı”
izleyicilerle lıulusıii/or

...... . '

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, sezona 
damgasını vuran 
‘Macbeth’in yanı 
sıra, sevilen oyun
larından ‘Kaynanam 
Nasıl Kudurdu’ adlı 
oyununu da bu 
hafta sanatsever
lerin beğenisine 
sunu yor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Türk 
Edebiyatı’nın en 
önemli yazarların
dan biri olan 
Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın kaleme 
aldığı ‘Kaynanam 
Nasıl Kudurdu’ adlı 
oyununu yeniden 
sahneye taşıyor. 
Gürpınar’ın 1927 

yılında yazdığı 
oyun, Ayşegül Çelik 
Şahin’in sahneye 
uyarlamasından 
sonra, Ertan 
Akman’ın yönet
menliğinde sahne
leniyor. Geçkin 
yaşına rağmen 
bambaşka bir 
hayatın peşinde 
sürüklenen dul bir 
kadının yaşamını 
komik bir dille anla
tan oyun, 22, 23, 29 
ve 30 Aralık tarih
lerinde saat 
20.30’da; 24 Aralık 
Cumartesi günü de 
saat 14.00’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
seyirciyle buluşa
cak.
Şehir Tiyatrosu . _ 
oyuncularının 
muhteşem perfor
manslarıyla sah
nelediği ‘Macbeth’ 
ise her Salı olduğu 
gibi 20 Aralık Salı 
günü de Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
sahnelenecek.
William 
Shakespeare’in en 
önemli klasik
lerinden biri olan 
‘Macbeth’, Merinos 
AKKM Orhangazi 
Salonu’nda saat 
20.30’da perdelerini 
Bursalı sanat 
severler için - 
açacak.
Vatandaşlar, oyun
lar ve programlarla 
ilgili detaylı 
bilgiye de 
www.sehirtiyatro- 
su.gov.tr adresin
den ulaşılabilecek
ler.

http://www.sehirtiyatro-su.gov.tr
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Türkiye’nin çağ
daş yaşamı ve 
toplumsal düzeni 
son zamanlarda 
büyük sarsıntı 
geçiriyor. Yönetim 
kadrolarında olan 
muhteremler 
kenarından 
köşesinden 
Atatürk 
cumhuriyetinin 
temellerini sessiz 
sedasız zayıflatma 
uğraşısı içindeler. 
Ilımlı Islâm poli
tikalarını hayata 
geçirmek için 
ellerindeki gücü 
kullanmaktan geri 
durmuyorlar.

Bunun en güzel 
örneği ilköğretim 
okullarının 4. ve 5. 
sınıflarından başla
yarak bütün 
sınıflara Arapça

AYRINTI
s__ sErhan IZGI

Arapça - Mele
dersi konulması. 
Toplum bu konuda 
öylesine ilgisiz, 
duyarsız ve bilgi
siz ki anlamak 
mümkün değil.

Bakanlık yetkili 
leri Arapça’nın 
ilköğretim okulları
na ders olarak 
konulmasını şu 
gerekçelere 
dayandırıyor:
“Arapça, gerek 

konuşulduğu 
coğrafyanın 
genişliği gerek bu 
coğrafyanın 
dünyadaki stratejik 
önemi bakımından 
her geçen gün 
daha fazla önem 
kazanmaktadır. 
Arapça’nın öğre
nilmesi için tarih
sel ve kültürel 
sebepler olduğu 
gibi turistik, ticari, 

ekonomik ve ben 
zeri pek çok neden 
bulunmaktadır.”

Bu gerekçe 
doğruysa önce 
Çince öğretmemiz 
gerekmez miydi 
çocuklarımıza. 
Arapça’nın okunup 
yazılması o kadar 
kolay olsaydı 
Osmanh’da halkın 
% 9O’ı okuma 
yazma bilirdi % 
10‘u değil.
Çocuklarımızı, 

Türkçe’yi doğru 
konuşma ve 
yazma konusunda 
bile yeterince 
eğitemezken bir de 
başlarına bela 
Arapça’yı sara
cağız. Bu konu 
yarardan çok zarar 
getirecektir. Konu 
enine boyuna 
eğitimcilerle 

tartışılmadan 
topluma daya 
tılmıştır.

Bu konuda eğitim 
sendikalarının sesi 
çıkmıyor, sivil 
toplum kuruluşları 
ilgisiz, muhalefet 
olaya alabildiğine 
Fransız, hukukçu
lar, yargıçlar, 
hekimler, işçiler, 
köylüler sadece 
seyretmekle 
yetiniyorlar. Ya 
gençlere, öğrenci 
ler ne demeli?

Bazı gazetelerde 
gerçek anlamda 
aydın olan 
yazarların yazıları 
olaya tepki olarak 
kendini gösteriyor.

Hepsinden önem
lisi kendini 
Atatürk’ün partisi 
olarak gören ve 
köklerinin 
cumhuriyete 
dayandığını 
söyleyen CHP’ye 
ne demeli? Şimdi 
konuşmayacak, 
tepki göstermeye
cek de ne zaman 
AKP hükümetine 
dur bakalım diye
ceksin?

Ey CHP !

Atatürk devrim- 
lerinin içi 
boşaltılırken, harf 
devrimi yıkılmak 
istenirken , 
eğitimde birlik 
esası bozulmaya 
yüz tutarken 
susacaksın da ne 
zaman konuşacak
sın? Halka gerçek
leri ne zaman 
anlatacaksın? Kış 
uykusundan 
uyanıp gerçek 
anlamda Atatürk 
çülüğü ne zaman 
savunacaksın?

Siyasi iktidarın 
bir başka uygula
ması: molla sis
temini kurma çalış
maları. Basından 
öğreniyoruz 
(medrese mezunu- 
sanki günümüzde 
medrese varmış!) 
rahle-i tedrisattan 
geçen,cemaatlerde 
çeşitli görevleri 
yapan ama 
resmiyeti olmayan 
imam efendilere 
devlet kapısı 
açılıyor.
Açıkçası doğru 

dürüst eğitimi bile 
olmayan 
cemaatlerde bekçi

lik yapan Mele adı 
verilen bu efendi 
ler devlet memuru 
olacak. Ne iş 
yapacağı ,nere 
lerde çalışacağı 
bile bilinmiyor. Bu 
sadece 
Güneydoğu için 
geçerli deniliyor
du. Oysa proje 
bütün Türkiye’yi 
kapsıyormuş. 
Hayırlara vesile 
olur inşallah!..

Eğitim fakülteleri
ni bitiren devletten 
görev bekleyen 
yüz binlerce genç 
dururken meleleri 
devlet memuru 
yapmak hangi akla 
hizmettir?

Arapça eğitimle 
meleyi bir
leştirirsek bir 
şeyler sezinlemek 
mümkün değil mi? 
Çağdaş eğitim ve 
öğretim çizgimiz 
ortaçağa doğru 
büyük bir hızla yol 
alıyor.

Aranın frenleri 
boşalmış, inşallah 
kaza belâ yap
madan durabilir!..
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ilt ifcllll Bil illll Mil Halı Saha açılışa hazır
Bursa İl Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, işsizliğin 
suçu artırdığını 
söyledi.
Bursa İl Genel 
Meclisi Nedim 
Akdemir, İl Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya'yı makamın
da ziyaret etti.
Akdemir, "Bursa 
olarak bizler bir 
bütünüz, mak
sadımız yaşadığımız 
şehre hizmet etmek- 

*tir. İl Genel Meclisi 
olarak emniyetimize 
nasıl destek vere
bilir, neler yapabili
riz, bunları değer
lendireceğiz" dedi. 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya ise, 
Bursa'nın huzurlu 
bir şehit olması için 
İl Genel Meclisi ile 
iş birliği yapacak
larını ifade ederek, 
"Çünkü bizler 
genelde İGM'lerle 
çalışıyoruz. Bütün 
yatırımlarımız İl 
Genel Meclisi karar
larıyla oluyor.
Tarihte bir söz var; 
bir çivi bir nalı, bir

II

llılıjlıiiMtııiilılBIiMiıiıiiıliii
Uludağ Üniversitesi, 
Rusya'nın Saratov 
Üniversitesi ile iş 
birliği protokolü 
imzaladı.
Rusya Federasyonu 
N. I. Vavilov Saratov 
Devlet Ziraat Üniver- 
sitesi'nden Tarım 
Ekonomisi ve 
Ticareti Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Sergey Tkachev ile 
Uluslararası Ekono 
mi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Irina 
Sukhan ova'dan 
oluşan iki kişilik 
heyet, Uludağ 
Üniversitesi'ne 
resmi ziyarette 
bulundu. Ziyarette, 
bilimsel ve ticari iş 
birliği ile 
akademisyen ve 
öğrenci değişimi 
yapmak ve sanayi 
kuruluşları arasında 
uluslararası projeler 
geliştirmek mak
sadıyla protokol

nal bir atı, bir at bir 
orduyu mahv veya 
ihya edebilir. Bu 
bakımdan hiçbir 
şeyi basit görme 
mek lazımdır, bize 
göre her şey çok 
önemlidir. Bize 
yapacağınız katkılar 
inanıyorum ki bizim 
bir çivimiz gibi olsa 
çok büyük neticeler 
doğuracaktır" şek
linde konuştu.

"SUÇ İŞLEYEN 
İNSANLAR 
GENELLİKLE İŞSİZ" 
Esnaf odalarının 
ziyaretinde konuşan 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kaya ise, 
Bursa ve ilçelerinde 

imzalandı. Heyet, 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek'i de 
makamında ziyaret 
ederek, iş birliğinin 
her iki kurum için de 
yararlı olmasını dile
di. Saratov Devlet 
Ziraat Üniversitesi, 
Rusya Federasyo 
nu'nun tarım alanın
daki en büyük 
üniversitesi olup 
1913 yılında kurul
du. 1200 kişiden 
oluşan akademik 
personel kadrosu ile 
yaklaşık 22 bin 000 
öğrenciye eğitim 
veren üniversite 
adını dünyaca ünlü 
Rus bitki genetikçisi 
Nikolay Ivanovich 
Vavilov'dan aldı. 
İzmir Botanik 
Bahçesi ve 
Enstitüsü'nün kuru
cuları arasında da 
yer alan Vavilov'un 
halen St.
Petersburg'da

yaklaşık 100 bin 
esnaf ve sanatkarın 
bulunduğunu 
belirterek, "Polis 
teşkilatı sîzlerle iç 
içe olması gereken 
bir teşkilattır. S izler 
kimsedeıl destek 
istemeden iş ve aş 
üretiyorsunuz. Bu 
durum şehrin 
güvenliğini 
sağlayan bizlere de 
olumlu yansıyor. 
Çünkü istatistikler 
suç işleyen insan
ların işsiz güçsüz ve 
maksatsız kişiler 
olduğunu göste 
riyor. Sizler bu 
yönünüzle toplumda 
önemli bir role 
sahipsiniz" dedi.

muhafaza edilen 
bitki genetik 
materyal koleksiy
onu dünyanın en 
zengin koleksiyon
larından biri olarak 
kabul ediliyor. 
Güney Rusya'da 
Volga nehri kıyısın
da yerleşmiş olup 
nüfusu bir milyon 
civarında olan 
Saratov şehrinin 
adının Tatarca "Sarı 
Dağ"dan geldiğine 
inanılıyor. 
Saratov'da buğday, 
çavdar, mısır, darı, 
ayçiçeği ve keten 
yetiştiriliyor. 
Hayvancılığın da 
çok geliştiği 
bölgede, Saratov 
Devlet Ziraat Üniver
sitesinde bulunan 
yarı resmi, yarı özel 
işletmede süt ve et 
sığırcılığı için yak
laşık 3000 büyük 
baş hayvan 
yetiştiriliyor

Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
yapımına yaklaşık 
bir ay önce 
başlanan halı saha, 
açılışa hazır hale 
geldi. Suni çim ile 
kaplı hah saha 
yapım çalışmalarını 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ve U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi eski 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu ile birlikte 
gezen ve incelemel
erde bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, tel örgü 
yapımı, suni çim 
kaplanması, saha 
çizgilerinin

Bursa, 217'si sabit 
119'u hareketli 
olmak üzere 336 
kamera ile an 
be an gözetim 
altında.
Kamera ile görün
tüleme esasına 
dayalı güvenlik 
amacıyla kullanılan 
Mobese kamera 
sistemi, birçok 
suçun faillerinin

w- m ve im» Rintti iiE Kimirnm

ajans

höklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı B örMLİK
Tel: (0224) 515 96 83 Fax: (0 224) 51555 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

boyanması gibi 
işlemlerin bittiğini 
belirtti. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Üniversite 
gençliği için yap
tığımız halı sahayı 
açılışa hazır hale 
getirdik. Çehre 
düzenlemesini de 

ortaya çıkmasında 
önemli görev 
üstlenirken, aynı 
zamanda ise trafik 
kazalarının da önüne 
geçiyor. Bursa 
Kent Güvenlik ve 
Yönetim Sistemi 
merkezi tarafından 
7 gün 24 saat aktif 
olarak çalışan kam
eralar 180 kilometre 
hızla giden bir

önümüzdeki gün
lerde tamamlaya
cağız. Hedefimiz halı 
sahayı yılbaşına 
kadar hizmete sok
maktı. Ancak biz 
daha önce bitirdik. 
Gözbebeğimiz 
üniversiteye hayırlı 
uğurlu olsun” 
dedi.

aracın plakasını 
dahi okuyabiliyor. 
Saniyede en 
az 10, en fazla 
25 fotoğraf çeke
bilme özelliğine 
sahip kameralar 
ile trafikte 
tehlikeli seyreden 
araçlara ekipler 
tarafından erken 
müdahale edilebilme 
olanağı sağlanıyor.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kart aidatında teklifler mtmhıor
Kredi kartı aidatı 
ödenmemesi için 
bankaların yaptığı 
teklifler bitmek 
bilmiyor.
Bankalar ile tüketi
ciler arasındaki 
kredi kartı aidatı 
savaşı tam gaz sür
erken bazı 
bankaların, aidatlar
la ilgili tüketicilere 
‘harcamanızı artırın 
aidat almayalım’ tek
lifinde bulunmaya 
başladığı ortaya 
çıktı.
Edinilen bilgiye göre

1.2 milyon kişiye sağlık sigortası
SGK; hiçbir sosyal 
?üvencesi olmayan 

.2 milyon kişi tespit 
etti. Mektupla uyarı 
lacak bu kişilerden 
ödeme gücü 
olmayanların primini 
devlet yatıracak. 
Türkiye, Ocak 
2012'den itibaren 
aGenel Sağlık Sigor 
tası'na geçiyor. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
Genel Sağlık Sigor 
tası için çalışmaları
na hız verdi.
Kurum, SSK, Bağ- 
Kur, Emekli Sandığı, 
yurt dışından, 
bankaların sandık
larından emekli 
olanları taradı. Bu 
sosyal güvenlik 
kuramlarının hiç 
birinde yer almayan 
1.2 milyon kişi tespit 
edildi. Genel Sağlık 
Sigortası kapsamına 
girecek olan bu kişi
lerin adresleri de 
belirlendi. 
Önümüzdeki gün
lerde tespit edilen 
bu 1.2 milyon kişiye 
mektup gönderecek 
olan SGK, bir an

son dönemde 
bankaların büyük 
kısmı, kredi kartı 
aidatlarını tüketici
lerin kredi kartı har
camalarını artırmak 
için kullanmaya 

önce Genel Sağlık 
Sigortası için ilgili 
kurum müdürlükler
ine başvurulup 
işlemlerin yaptırıl
masını isteyecek.
YEŞİL KARTLILAR 
Yasa gereği sosyal 
güvence kapsamın
da bulunmayanlar
dan mali durumu 
uygun olanlar prim 
yatırmaya başlaya
cak. Durumu uygun 
olmayanların primi 
ise devlet tarafından 
yatırılacak. Yeşil 
Kartlılar'ın sağlık 
giderini de devlet 
karşılayacak.
SAYI ARTABİLİR 
SGK tüm kamu 
kurum ve kuru
luşlarının yanı sıra 
ayrıca, Genelkur 
may'dan da çalışan
larla ilgili bilgi aldı. 
Genelkurmay'dan, 
askerde bulunan 
gençlerle ilgili bilgi 
fer istendi. SGK, 
elindeki kayıtlara 
bakarak hiçbir sos 
yal güvencesi olma 
yan yaklaşık 1.2

başladı.
Yıllık 10 lira ile 
100 lira arasında 
değişen aidatın iptal 
edilmesine isteyen 
tüketiciye, ‘aylık 300 
veya 500 lira harca

milyon kişi olduğu 
nu tespit ederken, 
diğer kuramlardan 
gelecek yanıtlara 
göre bu sayının 
daha da artması ihti
mali bulunuyor.

SİSTEM NASIL 
İŞLEYECEK? 
59 milyon kişi 
(SGK'ya tabii 
çalışanlar, emekliler 
veva bunların bak
makla yükümlü 
olduğu kişilerin 
toplamı) Genel Sağ 
lık Sigortası kapsa 
mına girecek. 
Her ailenin geliri 
belirlenecek.
Yapılacak tespit 
sonucunda; aile 
içinde kişi başına 
düşen aylık geliri, 
brüt asgari ücretin 
3'te Tinden az olan
ların primlerini 
devlet ödeyecek. 
İşsizler için gelir 
tespiti, kıra ödeme
si, faturalar gibi har
camalar üzerinden 
hesaplanacak. Bu 
gelire göre hangi 
ehlime giriyorsa sig
orta primi oelir- 

ma taahhüdünde 
bulunursanız 
aidatınız iptal edilir’ 
deniliyor.
Birçok tüketici de 
bankaların teklifini 
kabul ediyor.
BDDK kaynakları 
ise bu yöntemin, 
kredi kartı harca
malarının artmasına 
neden olduğu 
görüşünü savu
narak, konuyla ilgili 
yeni önlem alın
masının 
düşünüldüğünü 
bildirdiler.

lenecek.
Gelir tespiti yapılır 
ken belgelenmemiş 
kira veya tarla gelir
leri, banka hesapları 
gibi kazançlar da 
dikkate alınacak.
NE KADAR 
ÖDENECEK?
Aile içindeki gelirin 
kişi başına düşen 
aylık tutarı;
Asgari ücretin 3'te 
Tinden asgari 
ücrete kadar olduğu 
tespit edilen, yani 
279 TL'den 837 
TL'ye kadar olan 
kişilerden aylık 33
Asgari ücretten 
asgari ücretin 2 katı
na Kadar olduğu 
tespit edilen, yani 
837TL'den 1.674 
TL'ye kadar olan 
kişilerden aylık 100

Asgari ücretin 2 
katından, yani 
1.674 TL'den fazla 
olduğu tespit edilen 
kişilerden aylık 200 
TL genel sağlık 
sigortası primi alı
nacak.

Asgari ücret zammı 
ne kadar olacak?

Yeni yıla 12 gün 
kaldı ancak 5 mil 
yona yakın kişiyi 
ilgilendiren asgari 
ücrette zam oranı 
hâla belli olmadı. 
İddiaya göre, 
hükümet 3+3 for
mülünde ısrar 
ediyor, sendikalar 
karşı çıkıyor.
Yeni yıla 12 gün 
kala, sayıları 5 
milyona yakın 
asgari ücretlinin 
heyecanla bek
lediği 2012 yılı 
Asgari Ücreti ile 
ilgili son viraja gir
ildi. Asgari Ücret 
Tespit 
Komisyonu’nun 
2012 yılı zammını 
belirlemek üzere 
yaptığı ilk 2 toplan
tının ardından, 
gözler bu hafta 
Salı günü yapıla
cak 3. toplantıya 
çevrildi.
2012 yılı zam 
oranıyla ilgili 
Hükümet “yüzde 
3+3” teklifiyle 
masaya oturdu. 
Ancak işçi 
sendikaları bunu 

KAŞGDG B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
İJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tal : (0-224) S13 96 S3 Fax : 513 35 95
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kabul etmiyor. 
Halen net asgari 
ücret, 16 yaşından 
büyük bekar bir 
işçi için 658 lira 
olarak uygulanıyor. 
Komisyondan, 
Hükümet isteği 
doğrultusunda 
yüzde 3 zam kararı 
çıkarsa, asgari 
ücret yılbaşında 19 
lira artarak, 678 
liraya çıkacak. Bu 
parayla sadece 
yarım kilo kıyma 
alınabiliyor. 
Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, 
5’i işçi, 5’i işveren 
ve 5’i de devlet 
temsilcisi olmak 
üzere toplam 15 
üyeden oluşuyor. 
Komisyona 
Çalışma Bakam’nın 
tespit ettiği 
üyelerden biri 
başkanlık ederken, 
komisyon oy çok
luğu ile karar 
veriyor. Oyların 
eşitliği halinde 
başkanın bulun
duğu tarafın 
çoğunluk sağladığı 
kabul ediliyor.

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

UEDAŞ ARIZA -|86
UEDAŞ 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
Yenlkapt (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUB - FEBİBOTKAYMAKAMLIK
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 1° 28 OTOBÜS

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

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 31
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELERF11 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

BELEDİYE

1 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

IIi 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
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 O"1 03

Gemlik Körfez
G E Ml IK* i NİLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4145 

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)

GEMİİKSİNENAGONIÜÖÜ
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELA’NINSİFRESİTEMEL 
11.45-14.00-16.15-18.30-20.30 

ALLAH'IN SADIK KULU 
11.00-13.Î0-16.00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIK EFSANESİ
MM 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 
13.00-15.00-17,W-19.ÜÛ-21.DO

KİRACI 
12.00-14.00-16.00-18.00-20.10
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Piyanist ÇETİN, 
SUrpriz Sanatçılar ve

Jk A Oryantal eşliğinde
11 jJR i mL B. YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na

* sîzleri de bekliyoruz....
YILBAŞI PROGRAMI KİŞİ Bası 80 fî
ORDÖtfRTflBnfil
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)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

B2EL MEYWE TABAĞI + 
LİMİTLİ 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
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

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

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

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel İO 224 514 71 72 GEMLİK |
Hamicjiye Mah. Kumsal 5ok. No:3 i



SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE..&() Tl
S ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT); Beyaz Peynir ■ Yaprak Sarma ■ Patlıcan Herse ■ 1 *

Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta^^^

Güzelyah Mh. A.Aslan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 • KÜÇÜKKUMLA

KİŞİ BAŞI 
ÜCRET

ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura ।
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALITfili MİZM4T ANLAYIŞI İLfi HİZMCTİNİZMYİZ A
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Görükle’de 
öğrenciler satırlarla 

birbirlerine girdi
Üniversite öğrencilerinin yaşadı 
ğı Görükle Mahallesi’nde karşıt 
görüşlü öğrenci grupları arasın
da çıkan kavgada 2 kişi satırla 
sırtından, 1 kişi de darp edilmesi 
sonucu yaralandı. Sayfa 3’de

birem Konseyin gündemimle
Bursa Kent Konseyi tarafından 

geleneksel olarak düzenlenen ve Bur 
sa’nın önemli meselelerinin tartışıldığı 
‘Bursa Konuşuyor’ toplantılarında, bu 
kez ‘Deprem ve Bursa’ konusu konuşu
luyor. Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla 
rıyla Bursa Kent Konseyi’nin periyodik 
olarak gerçekleştirdiği ‘Bursa Konuşu 
yor’ toplantısı, 23 Aralık 2011 Cuma 
günü saat 14.00’da Kongre Kültür Mer 
kezi (Merinos AKKM) Başkanlık Salo 
nu’nda “Deprem ve Bursa’ konu başlı 
ğıyla düzenlenecek. Haberi sayfa 4’de

Sağlık we eğitim 
sistemi bugün 

kilitleniyor
Türkiye'nin sağlık ve eğitim sistemi 
bugün kilitleniyor. Hükümetin kamu poli
tikalarını eleştiren sağlık çalışanları ile 
öğretmenler, bugün tam gün iş bırakacak. 
Hastanelerde poliklinik, okullarda da 
eğitim hizmetleri aksayacak. Eğitim ve 
sağlık başta olmak üzere, kanun hükmün 
de kararnamelerle çalışanların temel 
hakla rının gasp edildiğini öne süren sen 
dikalar, bugün grev yapacak. Sayfa 6’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Fransa ve Ermeni soykırımı
Türkiye ile Fransa arasında yine soğuk 

rüzgarlar esiyor.
Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçim

ler yaklaşınca aradan geçen 10 yıl sonra 
ermenilerin oylarına göz dikti. Parlemen 
toya sunulan yasa tasarısı ile 1915 olay
larını soykırım olarak kabul edilmesine 
kesin gözüyle bakılıyor.

Sarkozy ile Türkiye’nin arası bir türlü 
düzelmedi.

Türkiye’nin AB’ye girmesini engelleyen
ler arasında Sarkozy birinci sırayı aldı hep.

Türkiye ise Rusya, Lübnan, Şili, İsviçre, 
Kanada’dan sonra Fransa parlamentosun
dan da “soykırım”ın kabul edilmesini 
engelleme peşinde. Devamı sayfa 4’de

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence.. 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Gurubu * Piyanist Eyüp * D J. PerformansORDÖVR TABAĞI: ----- “
Rus Salatası JS 

Patlıcan Herse
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi -
Kısır- Anlı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

ARA SICAK:
Pastırmalı ve

MEYVE TABAĞI; 
Çeşitli mevsim meyveleri

Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK t Limitli Yerli İçki

Kelebek Sosis 
SALATA;
Greek Salata ve 
Havuç Dekore 
ANA YEMEK;
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Garnitür)

o

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak... 
20.30'da başlayan yılbaşı programı

Kişi başı: 8O.00 TL

532 223 22 01
O 535 212 32 59
O 224 514 36 00

mailto:kadri_guler@hotmail.com


21 Aralık 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 2

Ette Salı günü indirimi
Barış içinde çalışarak, 

üreterek geleceğe birlikte...
Dünya bir devinim içinde...
Değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor...
Ülkeler çalkalanıyor...
Krizlere dalıp çıkıyor...
Kimi güçleniyor kimi parçalanarak tarih 

ten siliniyor.
Yugoslavya mı var şimdi?
Ya da SSCB’mi?
Türkiye...
Israrla parçalanıp güçsüzleştirilmek 

isteniyor...
Çünkü Türkiye’nin üniter yapısı korun

duğu takdirde dünyanın en güçlü 2 
ülkesinden birisi olacak.

Demografik, coğrafi ve jeolojik 
göstergeler Türkiye’nin ibresini hep 
yukarı gösteriyor.

Hal böyle iken;
İçeride neler oluyor?
O onu dedi...
Bu bunu yaptı...
Ya da daha derinliklere inilerek 

toplumun köküne dinamit konuluyor.
Acıdır ki çanakçılarla birlikte...
Ne hikmetse...
Entel dantel çanakçılar durumun 

ayırdında değil.
Hatta dışarıdaki değirmene yarış 

halinde su taşıyorlar.
Ne umarlar...
Ne beklerler bilinmez?
Günlük ve güdük çıkarlarsa beklenen o 

gelip geçici.,, *
Elin oğlu kendi dururken başkasına 

yedirir mi?
Hele hele işbirlikçiye asla...
Onun için;
Akl-ı selim olmak...
Üretmek...
Çalışmak...
Ülusal değerlere sahip çıkmak gereki 

yor.
Gemide hepimiz varız.
Batarsak birlikte...
Çıkarsak birlikte...
Ama gemi bölünürse...
Sağ-sol...
Olmadı
Laik-anti laik...
Yetmedi...
Etnik kökler kaşınıyor...
Kimin işine geliyor?
Silahı kim satıyor?
Toplumları kim zehirliyor?
Senaryo büyük erimli...
Sabırla ve inatla yazılıyor.
Eski defterler karıştırılıyor.
Taşeronlar marifetiyle ortaya atılıyor.
Ne ki;
Amaçlarına ulaşamayacaklar.
Sevr daha dündü.
Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık 

savaşıyla yırtıp attılar.
Ne mutlu Türküm diyebilenler yine 

oyunu bozacaklar.
Yeter ki dik duralım, durabilelim.
Özümüzden kopmayalım.
İşimize bakalım.

Gemlik’te et satış 
mağazaları ile 
büyük marketler 
arasında Salı günü 
yapılan indirimli 
et satışları halka 
yarıyor.
Şaypa Alışveriş 
Mağazalarında 
Salı günleri et 
reyonlarında 
başlayan halk 
indirimleri 
üzerine, Gemlik Et 
Mağazaları da Salı 
günü indirimleri 
başlattı.
Yerli hayvan kesim
leri yaptıklarını 
söyleyen mağaza 
sahipleri, piyasada 
27-28 liradan 
satılan köftelik kıy
manın Salı gününe 
özgü fiyatını 
(mağazalarında 
normal günde 22 
bin liradan satıh 
yor) 19.90 liraya 
indirdiklerini 
söylediler.
Bonfile ve antrikot

Halk Eğitim Kısa Mesafe
Telsiz Kursu sınauı yapacak
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü, 
amatör denizcilik 
kurslarında başarılı 
olan kursiyerlere 
kısa mesafe telsiz 
kursu sınavı 
yapacak.

Büyükşehir Meclisi toplandı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin kamu
laştırarak satın 
aldığı arsalardan 
sağlanan gelirle 
yine yatırımlara 
kaynak sağ
landığını belirtti. 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Heykel tarihi binada 
gerçekleştirilen 
Aralık ayı 2. oturu
munda, Bursa’da 
belediyenin satın 
aldığı arsadan sağ 
lanan gelirin yine 
yatırıma harcan

fiyatlarının 33 bin 
liradan 27 bin lira 
ya, kuzu kuşbaşı 
fiyatını 24 bin 
liradan 31.90 liraya 
kuzu kemikli et fi 
yatını 30 liradan 
25.90 liraya, piliç 
etinin kilosunu 5.50 
liradan 4 bin 90 lira 
düşürdü.

Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nün değişik 
zamanlarda açtığı 
amatör denizcilik 
kurslarında başarılı 
olarak ve denizci ■ 
belgesi alan 120 

dığını söyledi. 
Meclis toplantıların
da tereddüde düşü 
len konuların yeni 
den dikkatle ele 
alındığını vurgu
layan Başkan 
Altepe, "Komisyon 
geliyor açıklaması 
nı yapıyor, madde 
sonra oylanıyor. Biz 
en az ilave oturum 
yapan biziz. İstan
bul da bunu böyle 
yapıyor. İmardan 
pay mı alınacak 
diyorsunuz. 
Alınacak tabii. Ben 
kime imar vereceği
mi nasıl seçeceğimi 
nasıl bileceğim aksi 
halde. Bu kenti 
imara ranta çevire

ŞAYPANIN 
FİYATLARI 
Öte yandan, 
Şaypa Mağazaların 
da işe dün et fiyat
ları şöyleydi: 
Dana kuşbaşı 
28.50, dana rosta 
29.90, biftek 28.90, 
antrikot 28.80 lira, 

kursiyerin daha 
başka yerlerden bu 
belgeye sahip olan
lar için 26-27 Ocak 
2012 tarihlerinde 
‘Kısa Mesafe Telsiz 
Kursu Sınavı’ 
yapılacak.

ceğiz, arsalar bele 
diyelere devredilip 
sonra imar verili 
yor. Oradan sağla 
nan gelirle de diğer 
hizmetlere kaynak 
sağlanıyor” dedi. 
Başkan Altepe, 
meclislerde şahıs
ların değil şehrin 
ihtiyaçlarının önem
sendiğini kayde 
derek, “Yunuseli’de 
TO Ki geldi binalar 
yapıldı, belediye 
ardından yolları, 
altyapıyı imardan 
sağlanan gelirle 
tamamladı.
Belediye yapıyorsa 
bu işi altyapı 
yatırımını arsadan 
alacağı payla 

kuzu pirzola 39.90 
lira, kuzu kuşbaşı 
36.50, kuzu filato 
29.50 lira dana 
kemikli kıyma ve 
yemeklik kıyma 
21.40 lira, 
dana köftelik kıyma 
23.90 lira, İnegöl 
köfte 21.50 lira.

Sınava girmek 
isteyenlerin 6 Ocak 
2012 gününe kadar 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğüne şah
sen başvurmaları 
isteniyor.

karşılamalı.
Bunu tüm dünya 
yapıyor. Bu Türkiye 
yasalarına girmek 
için de 2 yıldır bek
leniyor. Kişi başına 
gelirle olmaz ki bu. 
Bursa’nın taşı 
toprağı belediye 
kararlarıyla altın 
oluyor. Prensipleri 
koyalım, kendi arka 
daşımızın, kardeşi 
mizin, babamızın 
yeri de olsa herke 
se aynı davranılsın. 
Bir yere imar ve 
riliyorsa belediye 
de bu payı almalı. 
Şahıslara yönelik 
menfaat yok. Kamu 
yararına çalışıyö 
ruz” diye konuştu.
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Bursa'da 2 ticari araç çarpıştı: 1 iilü
Bursa'da meydana 
gelen trafik kazasın
da sol kısmı içeri 
göçen aracın şoför 
mahallinde sıkışan 
yaşlı sürücü, ağır 
yaralı olarak kaldırıl 
dığı hastanede 
yapılan bütün müda

halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye 
gore, saat 23.10 
sıralarında Ertuğrul 
gazi Caddesi'ndeki 
M u şe r r et-M uzaffer 
Samda İlköğretim 
Okulu istikametin 
den Avartar Kavşağı 
yönüne doğru git
mekte olan sürücü 
25 yaşındaki Muşta 
fa Ç. yönetimindeki 
16 PR 825 plakalı 
ticari araçla 2.
Köprülü Sokak'tan 
Ertuğrulgazi Cadde 

si'ne çıkış yapan 
Hasan Gürkan 
(69)yönetimindeki 
16 PT 986 plakalı 
ticari araç çarpıştı. 
Çarpışmanın etki 
siyle araçlar sağa 
sola savrulurken, 
orta refüje çıkarak 
durabilen ve şoför 
mahalli kısmı içeri 
göçen 16 PT 986 
plakalı ticari aracın 
sürücüsü Hasan 
Gürkan otomobilde 
sıkıştı. Yaşlı sürücü, 
olay yerine gelen 
itfaiye kurtarma 
ekibi, 112 Acil Ser

vis ambulansında 
görevli sağlık ekip
leri ile vatandaşların 
yardımı ile sıkıştığı 
yerden çıkarılarak 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine kaldı 
rıldı. 16 PR 825 
plakalı ticari aracın 
sürücüsü Mustafa Ç. 
ise kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı.

HAYATA 
TUTUNAMADI 
Yaşlı adam yoğun 
bakım bölümünde 
yapılan bütün müda

MiOTin«ıiMiOiiw
II II II V

görüşlü öğrenci gru
pları arasında çıkan 
kavgada 2 kişi satır
la sırtından, 1 kişi de 
darp edilmesi sonu
cu yaralandı.
Uludağ Üniversite
sine (UÜ) yakın olan 
ve yoğunlukla 
üniversite öğrenci
lerinin yaşadığı 
Gorukle 
Mahallesi'nde, gece 
geç saatlerde karşıt 
görüşlü iki grup

arasında gerginlik 
yaşandı.
Gerginliğin kısa 

sürede büyüyerek 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu çıkan arbe 
dede, 2 kişi satırla

sırtından, 1 kişi de 
darp edilmesi sonu
cu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine 
gelen ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Bursa'da polise silahlı saldı»
Bursa'da "şüpheli 
şahıs" ihbarı üzerine 
olay yerine giden 
polis ekibine, 
pompalı tüfekle 
ateş açıldı.
Alınan bilgiye 
gore, "bir inşaatta 
şüpheli şahıs var" 
ihbarı üzerine polis 
ekibi, merkez 
Nilüfer 
ilçesi Üçevler 
Mahallesi'ne gitti. 
Menekşe Villaları 
civarında, polis

ile boş bir inşaattan 
fırlayan ve 
"dur” ihtarına 
uymayan şüpheli 
arasında kovala
maca yaşandı.

, Şüpheli,

polislere pompalı 
silahla 3 el ateş 
ettikten sonra 
olay yerinden 
kaçtı. Saldırıda 
yaralanan olmadı. 
Saldırıya

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Sürücünün çocuk
ları İsmail ve Ömer 
Gürkan ile diğer 
yakınları, doktorun 
vefat haberini 
iletmesi üzerine 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Kazanın meydana 
geldiği Ertuğ rulgazi 
Caddesi'nde kısa 
süre araç trafi ğine 
izin verilmez ken, 
kazaya karışan 
araçların kurtarıcı ile 
çekilmesinin ardın
dan cadde yeniden 
trafiğe açıldı.
Emekli olduğu bildi 
rilen yaşlı adamın 
ölümüne neden 
olan kaza ile ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.

Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı. 
Çevik Kuvvet ekip
leri, bölgede geniş 
güvenlik önlemi 
alırken, bir grup 
Görükle 
Mahallesi'nde bir 
süre sloganlar attık
tan sonra dağıldı.
15 Aralıkta, UÜ'de 
karşıt görüşlü iki 
grup arasında çıkan 
kavgada 3 öğrenci 
yaralanmıştı.

uğrayan polislerin 
yardım çağrısı 
üzerine olay 
yerine çok 
sayıda ekip 
gönderildi.
Ekiplerin çevre 
inşaat ve 
bahçelerde 
yaptığı araştırmada 
saldırgan 
bulunamazken, 
olay yerinde 3 adet 
boş fişek bulundu. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
•mil’ll lıı cûııûı Him) ninni ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

Cübbeli hoca!....
Son günlerin en çarpıcı olaylarından biri 
Cübbeli Ahmet hoca’nın tutuklanmasıdır.
Adım gibi biliyorum ki bu tamamen bir 

“tarikatların savaşı...”
Din kardeşliği” kılıfı altında işlenen halt

ları, edinilen servetleri, havaya savrulan 
paraları; her gün medyaya servis edilen 
haberlerden şaşkınlıkla izledim!

Seks, tehdit, şantaj, istismar, 
dolandırıcılık, sahtekârlık...

Ne ararsanız var bu filmde...
Bir rezalet. Din adına rezalet..
Olmayan tek şey, bu adamın ve çevresinin 

yıllardır istismar ettiği “din...”
Dün bazı gazetelerden ve internet 

sitelerinden Cübbeli Ahmet’in onlarca evi 
ayrıca Beykoz’da da beş katlı bir villası 
olduğunu öğrendik...

Polis bu villadan çektiği bazı fotoğrafları 
gazetecilere dağıtmış...

Ben o fotoğraflardan yansıyan akıl almaz 
servete dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Fotoğraflarda ki gördüğümüz “şey”e “villa” 
demek büyük haksızlık...

Resmen küçük bir saray!..
Yüksek duvarlarla çevrili...
Güvenlik kameraları...
Özel şofer .korumalar,hizmetçiler..
Antikacılar; yerden tavana kadar ulaşan 

ahşap duvar saatine bile paha biçmek 
mümkün değil diyorlar..

Kristal avizeler, şamdan ve aynalar, porse
len vazolar..

Benim cahil gözlerimin seçtiği bu kadar...
Ama bunları almak için bile insanın inanıl

maz bir servete sahip olması gerektiği orta
da.. Sayın okurlarım, biliyorsunuz on bin
lerce teftiş elemanı harıl harıl çalışıyor ve 
bazı şirketlerde, özellikle de muhalif medya
da kamp kurup, bütün hesapları didik didik 
ediyorlar..( Doğan holding )

Sıradan vatandaşın banka hesabına üç 
beş bin lira para yatsa, o paranın nereden 
geldiği takip ediliyor.

Vergisi ödenmemişse, parayı yatıranın da 
alanın da anası ağlatılıyor.

Hatta insanların yakınlarına verdikleri borç 
paraların bile hesabı soruluyor!

Şimdi bir vatandaş olarak Maliye bakanına 
soruyorum:

Ne iş yaptığı bile belli olmayan bu adamın 
hesaplarını son 10 yılda bir kez olsun 
incelettiniz mi?...

Temiz halkı din yoluyla aldatan bu din 
sahtekarları televizyonlarda günlerce boy 
gösteriyorlar, neden olan paranın kaynağını 
öğrenmiyorsunuz ?..

Vergisinin ödenip ödenmediğini kontrol 
ettiniz mi?

Sadece bu adamın değil, diğer “din tacir- 
leri”nin peşine bir kez olsun düştünüz 
mü?.( Deniz feneri örnek )

Bindikleri inanılmaz arabaları, yaşadıkları 
sarayları nasıl aldıklarını; göstermelik imam 
nikâhıyla birlikte oldukları onlarca kadını ve 
onlardan yaptıkları çocukları nasıl besledik
lerini sorguladınız mı hiç?...

Sayın Maliye Bakanı ben olanları biliyo
rum...

Gariban halkıma acıyorum da ondan sor
dum.

Tekerlere çomak soktumsa af ola..

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

Fransa ve Ermeni soykrımı
Dün, Türkiye’den bir grup işadamı Fran 

sa’ya lobi faaliyetlerini yürütmeye gitti.
TOBB Genel Başkanı Rıfat Hisarcıkh 

oğlu başkanlığındaki heyet, Fransız 
işadamlarına, Türkiye’deki yatırımlarının 
tehlikeye gireceğini, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin bozulacağını anlatacaklar.

Ama görülen o ki, nafile çabalar.
Sarkozy, yapılacak başkanlık seçim

lerinde 500 bin ermeni oyunun peşinde.
Türkiye ise diplomatik yaptırımları öne 

sürüyor.
“Elçimi çekerim” diyor.
Önceki günkü Hürriyet Gazetesi’nin 

manşetinde, elçimizin dönüş biletinin 
alındığı haberi vardı.

Öte yandan da, “Fransızları ihlallere 
sokmam” tehdidini oynuyor Türkiye.

Uzun yıllar önce Fransa Büyükelçimiz 
rahmetli Hasan Esat Işık, dikilecek bir 
ermeni anıtı nedeniyle, Fransa’yı terk ede 
rek Türkiye’ye gelmişti.

Türkiye ermeni soykırımı yasasının çık
masını engellemek için lobi faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Fransa’da yaşayan vatandaşlarımız, si 
vil toplum kuruluşları vasıtasıyla yürüyüş 
düzenleyecekler.

Lobi şirketleri ise değişik faaliyetlerle 
bu yasayı engellemeye çalışacaklar.

Ama görülen o ki, yasa çıkacak.
Fransa’nın bu yasayı kabul etmesi ile, 

bizimkiler de “Siz Cezair’e ne yaptınız. Biz 
de bunları gündeme getiririz. O zaman siz 
de Cezayir’den özür dileyin.” kozunu veya 
“Afrika’daki sömürgelerinizde yaptığınız 
insanlık suçları için özür dileyin” kozunu 
oynayacağa benziyor.

Sonuç değişir mi, sanmıyorum.
’Ermeni meselesi, siyasilerin değil, ta 

rihçilerin işi’ diyen Türkiye, Ermeni olay- 
larıyla ilgili devlet arşivlerini tarihçilere 
açmalı.

Ermen iler de açsın.
Kimin elinde ne arşiv varsa açsın.
Yıllardır bitmeyen ve Türkiye için kana 

yan bir yara olan bu konu, sona erdirilsin.
Bir süre sonra ABD’de yine bu konu 

gündeme gelecek.
Aynı sıkıntılar orada da yaşanacak.
İnsan, geçmiş tarihiyle utanmamak. 

Hatalar varsa gerekirse kabul edilmeli.
Yalnız, 1915‘in olaylarını bugünün 

gözlüğü ile bakmak hatadır.
Fransa parlamentosuna, 1915 yılında 

Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığı 
konusunda karar alması ne sağlar.

Bu karar, Türkiye’nin ermenilerden özür 
dilemesine neden olmaz.

Ne de bir tazminat ödemesine.
Ne de toprak vermesine..
Ama dünya kamuoyu önünde, Türkiye 

küçük düşürülmek isteniyor.
Sarkozy, ermeni seçmenden oy ister 

ken, Türkiye’de, Türk seçmenleri 
Sarkozy’e karşı birleştirmek.

Fransa iki yüzlü siyasetini sürdürüyor.
Türkiye buna bu fırsatı veriyor.

! Davos ’ta İsrail Başbakanına ONE
MİNUTE diyen Başbakanımız, şimdi aynısı 
Sarkozy için yapmalı.

Halep oradaysa, arşın burada.

Bepıem Konseyin giimleıııiııılc
Bursa Kent 
Konseyi tarafından 
geleneksel olarak 
düzenlenen ve 
Bursa’nın önemli 
meselelerinin 
tartışıldığı ‘Bursa 
Konuşuyor’ 
toplantılarında, bu 
kez ‘Deprem ve 
Bursa’ konusu 
konuşuluyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi’nin 
periyodik olarak 
gerçekleştirdiği 
‘Bursa Konuşuyor’ 
toplantısı, 23 Aralık 
2011 Cuma günü 
saat 14.00’da 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda 
“Deprem ve Bursa’ 
konu başlığıyla 
düzenlenecek. 
Türkiye’nin en 
güçlü kent konseyi 
olduklarını 
söyleyen Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Bursa’nın sıkın
tılarını yakından 
takip ettiklerini

söyledi. Başkan 
Pala, “Kentimizin 
sıkıntılarına öncelik 
vererek gün
demimize alıyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz 
toplantılarda 
uzmanlara ve 
katılımcılara söz 
hakkı veriyoruz. 
Bursa He ilgili öne 
rilerini ve çözüm
lerini paylaşarak, 
karar alma mekaniz 
malarının bir 
parçası oluyorlar. 
Deprem ve Bursa 
konularında görüş 
ve önerileri olanları

“Bursa Konuşuyor” 
toplantısına davet 
ediyoruz” dedi. 
Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum 
Başkanı Demir 
Akın, TOKİ İstanbul 
Uygulama Daire 
Başkanı Niyazi 
Özdemir, 
Zonguldak 
Karaelmas Üniver
sitesinden Doç. Dr. 
Hakan Kutoğlu, 
Uludağ Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. 
Dr. Ramazan 
Livaoğlu, Jeoloji

Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şubesi Başkanı 
Mustafa Arık, 
Bursa Barosu’ndan 
Avukat Ahmet 
Doğu, BURSAGAZ 
İşletme Bakım 
Müdürü Nurettin 
Erikçi, Bursa Kent 
Konseyi Yabancılar 
Çalışma Grubu 
Temsilci Anya 
McKee, Bursa 
Valiliği il Afet ve 
Acil Durum Müdürü 
İbrahim Tan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı 
Murat Uşun, 
Orhangazi 
Belediye’nden 
Kemal Erbaş, 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz ve 
Beyaz Gemi 
Eğitim 
Danışmanlıksan 
Menmeı trsın 
Batı, Deprem ve 
Bursa gündemli 
Bursa Konuşuyor 
toplantısında 
konuşması kesin
leşen isimler 
arasında yer alıyor.

BAŞSAĞLIĞI
Güler Ailesi’nin büyüğü

Mustafa Güler’in
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 

Yengemiz Şehime Güler’e, oğlu Abdullah Güler’e, 
kızları Ayşen Kaner ve Adalet Aydın’a, 

Güler ailesinin diğer fertlerine ve yakınlarına 
başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

Serap & Kadri Güler - Körfez Gazetesi çalışanları

KAYIP Beko Casio 398 8GE SN 41205357 seri nolu yazar 
kasa ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

HAKAN AYDOĞAR

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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nurdu, ‘Cami amblemleri ayaülar altından Minisin'
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu, 
Büyükşehir Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi amble
minde de Ulu 
Cami’nin bulunması, 
bu amblemlerin de 
ayaklar altında 
kalmasından dolayı 
duyduğu rahatsı
zlığa üzerine yaptığı 
yazılı açıklamada 
“Bu durum, tribün
lere oynayan 
popülist siyasi 
anlayışın 
tezahürüdür” dedi. 
Osman Durdu’nun 
açıklaması şöyle: 
“Sahilde yeni 
düzenlenen yaya 
kaldırımlarının

arasına, tribünlere 
oynayan popülist 
siyasi anlayışın 
tezahürü olarak, 
Gemlik ve Bursa 
Belediyelerinin göz 
alıcı, ben yaptım 
mesajı veren ışıklı 
amblemlerini ayaklar 
altına koymuşlar.

İslam dünyasında 
makam olarak 5. 
derece olan ‘Bursa 
Ulu Cami’nin 
silueti, hürmeten 
konulmuş. Bizleri 
onurlandırır.
Ancak, bu durum 
ayaklar altında 
olursa, Milliyetçi ve 

mukaddesatçı 
ruhu da incitir. 
Bu durumu aynı 
hassasiyete sahip 
oldu ğunu zannet
tiğimiz, Büyükşehir 
Belediye Yönetimine 
10 gün önce ilettik, 
sonra Gemlik 
Belediye Başkanıyla 

dikkatlerinden 
kaçmıştır düşüncesi 
ile bizzat paylaştım. 
10 gündür hassas iye 
timiz dikkate alınma 
yınca bu duruma 
Gemlik halkının 
dikkatini çekmek 
istedik. Başbakanı 
mız uluslararası 

protokoller de yerde 
olan, ayak ucundaki 
milli kutsalımız 
Türk Bayrağımızı 
eğilerek kaldırması 
karşısında, dini 
kutsalımız olan 
cami, amblemlerinde 
ayakaltlarından ve 
lağım lagarlarının 
kapaklarında olması 
insanımızı derinden 
üzmektedir.
Gerekli hassasiyetin 
Belediye Yöneticileri 
tarafından göste 
rilmesini ve derhal 
kaldırılmasını bekli 
yoruz. Gemlik halkı 
adına konunun 
takipçisi olacağız 
Popülist tribün 
siyaseti insanın 
kalbini ve gözünü 
karartmamah.”

Mır ilerleyen BIJSKI çalışmaları naianılasın lenlılsine netien olmır

Eşref Dinçer 
Mahallesi Çaylı 
Sokak sular altında. 
BUSKİ çalışmalarının

çok ağır ilerlemesi 
nedeniyle vatandaşlar 
sokaktan geçemez 
oldular.

Yazın tozdan kışın 
çamurdan kurtula
madıklarını söyleyen 
vatandaşlar,

şimdi de su birikinti
leriyle boğuştuklarını 
söylüyorlar.
“İlgililere seslerini

bir türlü duyuramı 
yoruz. 8 aydır Dere 
Islah çalışmaları, 
yol çalışmaları

bitirilemedi. Bunun 
nedenini yetkililerden 
açıklamalarını 
bekliyoruz” dediler

inillll..jwwiwiiiig

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
5tûdyo Prestij yanı No: 5/B GEMLİK

Tel: (0224) 513 96 85

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşİtler
SÎZLERİ BEKLİYOR

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER 
SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

Idajans
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Sağlık <ıe eğitim sisiemi huaiin Kilitleniyor
Türkiye'nin sağlık ve 
eğitim sistemi 
bugün kilitleniyor. 
Hükümetin kamu 
politikalarını 
eleştiren sağlık 
çalışanları ile öğret
menler, bugün tam 
gün iş bırakacak. 
Hastanelerde polik
linik, okullarda da 
eğitim hizmetleri 
aksayacak. 
Sağlık ve eğitim 
hizmeti duracak. 
Eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere, 
kanun hükmünde 
kararnamelerle 
çalışanların temel 
haklarının gasp 
edildiğini öne süren 
sendikalar, bugün 
grev yapacak. 
AKP'nin her alanda 
başlattığı dönüşüme 
tepki gösteren kamu 
çalışanları, Türkiye 
genelinde alanları 
doldurarak, Hüküme 
te, "Yıkım politika 
larından vazgeç" 
uyarısında buluna 
cak. Sağlığın

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

İŞ VE 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 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 bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

piyasalaştığını, 
eğitimin ise parasız 
olması gerektiğini 
savunan kamu 
çalışanları, bugün 
11.00'de Ünlü 
Cadde'de tepkilerini 
ortaya koymaya 
hazırlanıyor.

EĞİTİME
GREV AYARI 
Taleplerinde ısrarlı 
olduklarını ve aynı 
kararlılıkla 21 
Arahk'ta alanları 
dolduracaklarını 
kaydeden KESK 
Eğitim Sen Şube 
Başkanı Hasan 
Özaydın, neredeyse 
tüm haklarının 

ellerinden alınmak 
istendiğini, çocuk
ların eğitimlerinin 
kötüye gittiğini 
savundu. Hükümetin 
getirdiği yasal 
düzenlemeler ve fiili 
uygulamalarla kamu 
hizmetlerini ticari 
leştirerek kamuda 
esnek ve güvencesiz 
istihdamı yaygın 
hale getirdiğini ileri 
süren Özaydın, 
eğitim emekçilerinin 
yaşadığı sorunlara 
kalıcı çözümler geti 
rilemediğini, talep
lerinin ise görmez
den gelindiğini öne 
sürdü.

ACİL HARİÇ 
HİZMET YOK 
Sağlıkta Dönüşüm 
Politikaları ve birbiri 
ardına gelen yasal 
düzenlemelerin tıp 
eğitimi ve sağlık 
alanında yıkıma 
neden olduğunu 
savunan sağlık 
çalışanları da bugün 
iş bırakacak. Bugün, 
yatan hastalar ve 
acillerin dışında 
hastanelerde hizmet 
verilemeyecek. 
Öğretim üyeleri, 
uzman doktorlar, 
asistan hekimler, 
tıp öğrencileri, 
hemşireler, taşeron 
sağlık işçileri ve 

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA

ÇALIŞACAK ÇIRAK , 
ARANIYOR !

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER ajans
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, \ 
asansörlü, kartonpiyeri^ 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

eczacılar, Hükümetin 
sağlıkta yıkım 
politikalarına karşı 
ortak mücadele 
için haykıracak.
663 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile ilgili 
Sağlık Meclisleri 
kuracaklarını kayde
den Bursa Tabip 
Odası Sekreteri 
Güzide Elitez, 
"Uludağ Üniversitesi 
ve bütün hastane 
lerde sağlık meclis
leri kurularak oyla
ma yapılacak. Hak 
ve özgürlüklerimize 
yönelik olarak 
sürdürülen pervasız 
saldırılara karşı, 
hazırlandığımız 21 
Aralık grevi mücade
lenin ateşini büyüte
cek" diye konuştu. 
Öte yandan, eğitim 
ve sağlık başta 
olmak üzere temel 
haklarının gasp 
edildiğini öne süren 
sendikalar, bugün 
ülke genelinde de 
grev yapacak.

"BursaAnKara 
arası 2 saat 
20tlal<ika 
olacak"

AK Parti Bursa 
Milletvekili Muşta 
fa Öztürk, Bursa- 
Ankara ve Bursa- 
İstanbul arasında 
çalışacak hızlı 
tren hattı ihalesi 
nin yapıldığını 
belirterek, "106 
kilometrelik Bursa 
etabı tamam
landığında Bursa- 
Ankara arası 2 
saat 20 dakikaya 
düşecek. Bursa, 
Eskişehir, Ankara 
ve İstanbul yönü 
ne yılda 5 milyon 
659 bin yolcu 
taşınacak" dedi. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 
(TBMM) 2012 
bütçe görüşmele 
rinde söz alan AK 
Parti Bursa Millet 
vekili Mustafa 
Öztürk, Türkiye 
ekonomisinin 9 
aylık büyümede 
yüzde 9.6 ile 
dünya birincisi 
olduğunu söyledi. 
2012 yılında büyü 
menin yüzde 4 ila 
5 arası olacağı 
tahmin edildiğini 
ifade eden Öz 
türk, büyüme so 
nucunda vatan
daşların refah dü 
zeyinin yükseldi 
ğini dile getirdi. 
Üretim ve ihracat 
artışının aynı 
zamanda istih
damı da artırdığı
na dikkat çeken 
Öztürk, geçtiğimiz 
hafta açıklanan 
işsizlik oranının 
yüzde 8.8'e düştü 
ğünü, Avrupa'daki 
krizle birlikte 
karşılaştırıldığın
da işsizlik oran
larının umut verici 
olduğuna işaret 
etti.

T MA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
"Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için sizde katılın
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Mucize yatak her derde deva
Özcan Vural

Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi’n 
de bir süre önce 
tanıtımı yapılan 
Thermacure Masaj 
yataklarının, her 
derde deva olduğu 
belirtiliyor.
Thermacure yatak
larının da tedavinin 
nasıl yapıldığını 
ücretsiz olarak iş 
yerine gelenlere 
seanslar halinde 
gösteren Gemlik 
Şube yetkilileri, 
ilgiden memnunlar. 
Thermacure masaj 
yataklarının tanıt
mak için işyerine 
gelenlere yakın ilgi 
ve güleryüzlü 
hizmet sunan 
Şube çalışanları, 
yatakların birçok 
rahatsızlığın şifa 
kaynağı olduğunu 
söylüyorlar.
Masaj yataklarının- 
da önce uygula
mayı gösteren

ilgililer, üründen 
memnun kalan 
müşterilerine yatak 
satışı yapıyorlar. 
Thermacure yatak
larını denemek 
isteyenler, 
işyerinden randevu 
aldıktan sonra 35 
dakika yeşim taşla 
rıyla döşeli yatakta 
tedavi görüyorlar. 
Firdevs Apak, 
Tuğba Aslan, Arzu 
Yasemin adlı 
çalışanların 

müşterilerin 
memnuniyetini 
kazanmak için 
gelenlere masaj 
yataklarını tanıtmak 
için gösterdikleri 
gayretten 
müşterilerde mem
nun kalıyorlar.
Yeşim taşının mide 
sorunlarına, şekere, 
tansiyona, böbrek 
hastalıklarına, cilt 
rahatsızlıklarına iyi 
geldiği belirtiliyor. 
Thermacure Masaj 

yataklarını deneyen 
65 yaşındaki bir 
bayan "Bu yatakta 
tedaviye başlama 
dan önce ilaç kul
landım, kaplıcalara 
gittim ve ameliyat 
geçirdim ama verim 
li sonuç alamadım, 
daha sonra 
Thermacure ile 
tanıştım.
Bu yatakta tedaviye 
başladıktan sonra 
kabızlık, ödem 
baş dönmelerim

ve nefes darlığı 
sona erdi. 
Ağrılarım azaldı 
vücudumda rahatla
ma oldu." dedi. 
Gazetemiz 
yazarlarının Özcan 
Vural’ın da denediği 
masaj yataklarını 
hakkında Vural ise 
şunları söyledi: 

“Eşim Nurten 
Vural’ın sırt ve 
ayak ağrıları vardı. 
Tedaviye başladık
tan 20 gün içinde 
ağrılar sona erdi. 
Thermacure 
yatağını ben de 
denedim. Ben 
de memnun 
kaldım” dedi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI:

Peynir - Domates-

SÜRPRİZ SANATÇILAR • FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

Cevizli Kabak Tatlısı - « ■ ■ J?
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez 1
Haydar! - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası 4

Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

ANA YEMEK: 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK : 
Paçanga Böreği

KİŞİ BAŞI ÜCRET 100 TL 
ÇOCUKLAR 40 TL

Reşide Bayar Cad. UMURBEY -
Rezervasyon Tel: 525 07 70
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BODRUM’UN MİMARI....
“Yokuşun başına 

geldiğinde 
Bodrum’u göre
ceksin. / Sanma ki 
geldiğin gibi gide
ceksin, /senden 
öncekiler de böy- 
leydiler. / Akıllarını 
hep Bodrum’da 
bırakıp gittiler.” 
(Halikarnas 
Balıkçısı)

Ünlü tarihçi 
Heredot’u 
yetiştiren, yüzyıllar 
boyunca birçok 
uygarlığa evsahip 
liği yapan doğal 
güzellileriyle 
herkesi hayran 
bırakan 
Halikarnasos... 
Nice hükümdar
lara, krallara ve 
şövalyelere, güzel, 
alımlı bir kız gibi 
hep uzaktan göz 
kırpmış... 
Büyüsüne kimler 
kapılmamış ki bu 
yarımadanın?

Bodrum’u beyaz 
taş yapıları ve 
nefis koylarıyla, 
günışığına çıkarıla
mamış tarihiyle, 
ülkemize ve 
Dünya’ya tanıtan 
Halikarnas Balıkçı 
sı’ndan başkası 
değil elbette.

Balıkçı’nın, 
gerçek adını bir 
kenara bırakıp 
yaşadığı yerin yani 
Bodrum’un eski 
adını Halikarnas’ı 
kendine isim 
olarak seçmesi bir 
rastlantı değildir. 
Bilerek ve isteye 
rek kendisiyle 
özleştirdiği bu adı, 
kişiliğine uygun 
bulduğu için 
seçmiştir.

Asıl adı Cevat 
Şakir Kabaağaç 
lı’dır. Edebiyat 
dünyası onu 
Balıkçı diye tanır. 
İyi bir eğitim almış, 
kendini yetiştirmiş, 
çok yönlü bir 
yazar, bir ressam, 

bir şair, bir bilim 
adamı...

Nazım Hikmet: 
“Şakir, büyük 

şairdir, hiçbirimiz 
onun kadar şair 
olamadık.” der. 
Ancak Balıkçı, 
şairliğini geri 
plâna iter, yazarlığı 
öne çıkarır. Büyük 
bir düzyazı 
ustasıdır.

Oxford Üniver
sitesinde “Yakın 
Çağlar Tarihi” öğre 
nimi görmüştür. 
Ona göre “Batı 
kültürünün kay
nağı Yunanistan 
değil, Anadolu 
dur.” Yazılarında 
ve söylemlerinde 
bu gerçeği kanıtla
maya çalışmıştır. 
İngilizce, Fransız 
ca, İtalyanca, 
İspanyolca ve Rum 
ca’yı anadili gibi 
konuşur ve yazar.

İstanbul’da 
yaşayan bu değerli 
yazar, hayatın kötü 
cilvelerine maruz 
kahr. Babasının 
ölümüne neden 
olduğu iddia edilir. 
Bu konu biraz 
karanlıktır ve 
nedenleri de çok 
açık değildir. 
Üzerinde sanki bir 
sis perdesi vardır. 
Birçok kaynakta 
babasını öldür
müştür diye geçiş 
tirilir; ama niçin 
öldürmüştür? 
Hatta olayın ger 
çek olup olmadığı 
bile tartışma 
konusudur. Bu 
konuya pek deği 
nilmez nedense. 
Bu olayın farklı iki 
açıklaması vardır.

1. Açıklama Rolf 
İtaliaander, Varlık 
dergisinin 833. 
sayısında (Nisan 
1977) “Halikarnas 
Balıkçısı’nın Sonu” 
adlı yazısında şun
ları dile getirir. 
Balıkçı yeni evlidir 
ve karısıyla çok 

mutludur. Bir seya
hat dönüşü baba 
sıyla karısını 
uygunsuz bir 
durumda yakalar 
ve mutfaktan aldığı 
ekmek bıçağıyla 
babasını öldürür.

2. Açıklama 
Kemal Sülker’in 
“Anılara Yolculuk” 
adlı eserinde 
“Naci Sadullah” 
tarafindan dile 
getirilmektedir:

Cevat Şakir’in 
babası hem zengin 
hem de paşadır. 
Bu kişi çok cimri 
ve kimseye güven 
duymayacak bir 
karaktere sahiptir. 
Soyulmaktan ve 
öldürülmekten 
korkan 60 yaşını 
doldurmuş bir 
adamdır. Bir tek 
oğlu vardır Cevat 
Şakir, o da paraya 
pula önem ver
meyen biridir, 
kendine meslek 
olarak yazarlığı 
seçmiştir.

Şakir Paşa, oğlu
nun yazar olmak 
isteğini uygun 
görmez ve bu 
duruma çok kızar.
Afyon kara hisar’ 

da bir çiftlikte 
yaşamaktadır 
Paşa. Çiftlikte 
çalışan bir 
kâhyanın kendisini 
öldüreceği 
kuşkusu içindedir. 
Bu nedenle bulun
duğu odanın 
birçok yerine silah 
yani tabanca sak
lar, ihtiyacı oldu 
ğunda rahatlıkla 
bunlardan yarar
lansın ister.

Bir gün kapı 
çalınır Şakir Paşa 
hemen silahına 
davranır, kapıyı 
açar, karşısında 
oğlunu görür. Bir 
süre sohbet eder
ler sonra tartış
maya başlar oğluy
la. Şakir Paşa

Bodrum Kalesi’nin Uzaktan görünüşü

öfkelenir, hemen 
silahına sarılır, 
oğluna ateş eder. 
Oğlu kendini koru
maya çalışır ve 
babasını korkut
mak için o da 
babasının sak
ladığı yerden bir 
silah alır eline. 
Şakir Paşa silahını 
ikinci kez ateşler, 
oğlu kendini 
savunmaya çalışır 
ken elindeki silah 
la babasına da 
ateş etmiş olur. Bu 
olayın sonunda 
babası yaşamını 
yitirir.

Halikarnas 
Balıkçısı, baba 
katili diye yargılan
mış; ama bu 
yargılamada suçu 
kesinlik kazanma- 
makla birlikte 15 
yıl ağır hapse 
mahkum edilmiş. 
Hapiste ciğerleri 
nin hastalanması 
nedeniyle 7 yıl 
sonra tahliye 
edilmiştir.

İstanbul’a dönen 
Balıkçı, kendisini 
“işlemediği bir 
cinayetin” cezasını 
çekmek zorunda 
bırakıldığı için 
topluma karşı 
küskündür. Ciğer 
lerini tedavi ettir 
meye çalışır, olay
lar nedeniyle eşin
den ayrılmıştır, bir 
süre sonra 
yeniden evlenir

Hayatını sürdüre
bilmek için birçok 
edebiyat dergisine 
resimler yapar, 
yazılar yazar.
Bunlarla da yetin
meyip çeviri 
işleriyle de uğraşır.

Yazarlığa gönül 
vermiş bir kişi 
olarak ekmek 

parasını buradan 
çıkarmayı amaçlar. 
Durmadan yazar, 
çeviri yapar. 
İlkelerinden ve 
düşüncelerinden 
asla ödün vermez. 
Öykü yazma çalış
malarını hızlandırır.
Birinci Dünya 

Savaşı yıllarında 
“Asker kaçakları 
nın yargılamasız 
kurşuna dizilme 
lerini” eleştiren 
öyküsü yüzünden 
İstiklâl Mahkeme 
sinde Zekeriya 
Sertel’le birlikte 
yargılanır.

İdamdan kıl payı 
kurtulurlar Mahke 
me Cevat Şakir’i 
üç yıl Bodrum’a , 
Zekeriya Sertel’i 
Sinop’a kalebent 
liğe mahkum eder. 
(1925)

Balıkçı isteme 
yerek de olsa gün
ler süren yolculuk
tan sonra 
Bodrum’a gelir. O 
dönemde Bodrum, 
bakımsız, ıssız, 
birçok kişinin adını 
dahi duymadığı bir 
yerdir. Eski 
ihtişamını yitirmiş, 
biraz yıpranmaya 
yüz tutmuş kaleyi 
görünce şaşırır. Bu 
kalede mi ceza mı 
çekeceğim diye 
düşünür. Yaşamını 
sürdürmek için 
küçük bir ev bulur 
ve her gün emni 
yete burda olduğu
na dair imza verir. 
Onun için artık 
yeni bir hayat 
başlamaktadır.

Yavaş yavaş orta
ma alışmaya ,eş 
dost edinmeye 
çalışır. Yıllar sonra 
Bodrum’un cazibe 
merkezi olacağını 
Balıkçı da çok 
önceden sezin

lemiş olmalı ki 
gelenlerin kolay 
kolay geri döne
meyeceğini dize 
lerinde dile getir
miştir.

Cevat Şakir, bura
da halkla iç içe 
yaşamaya başlar. 
Bodrum’da yüz 
binlerce çiçek ve 
ağaç diker, diktirir. 
Ispanya’dan çeşitli 
çiçek tohumları 
getirtir. Adı sanı 
bilinmeyen Bod 
rum’u cennete 
çevirmeye çalışır. 
Bodrum sokakları 
sanki bir çiçek 
bahçesine döner. 
Burada yazdığı 
öykü ve roman
larının konusu hep 
bu yöreye aittir. 
Sünger avcılarının 
çektiği sıkıntıları 
ve atlattıkları 
tehlikeleri, rüzgâra 
ve dalgalara karşı 
verdikleri mücade
leyi güçlü gözlem
leriyle dile getirir.
Balıkçının bütün 

roman ve öykü
lerinde Bodrum 
halkını ve deniz 
emekçilerinin 
ekmek parası için 
nasıl çalıştıklarını, 
kâh sevinçlerini 
kâh üzüntülerini 
yaşar gibi oluruz. 
Onun eserlerinin 
temelini Anadolu 
uygarlığı oluşturur. 
Derin tarih bil
gisinden de yarar
lanarak Ege kıyıla 
rında yaşamış 
uygarlıkların yarat
tıkları tarihi zengin 
tikleri yabancılar 
çeşitli yollarla yurt 
dışına kaçırma 
başarısı göster
miştir, Türk hükü 
metlerinin ilgisi
zliği ve duyarsı- 
zlığının da bu alan
da büyük payı 
vardır.

Devamı yarın....

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeşil Hatılca özel hastane jolu tapalı
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’nda kabul edilen 
tasarıya göre; 
Türkiye’deki 9.2 
milyon yeşil kartlı 
özel hastanelere 
“acil vakalar” dışın
da gidemeyecek. 
Düzenlemeyle, yal
nızca yeşil kartlılara 
değil, 65 yaş üzeri 
aylık alanlara, muh- 
taç-engelli aylığı 
alanlara, geçici köy 
korucularına da 
özel hastane ve 
diğer özel sağlık 
hizmetlerinin yolu 
kapanacak.
Yeşil kart sahipleri 
yoğun bakım gibi 
istisnai durumlarda 
özel hastanelerde

Bolar yine uçuşa geçti
İstanbul serbest 
piyasada açılışta 
dolar 1,9020 liraya 
çıkarak ekim ayı 
başlarında kırdığı 
1.9050 liralık rekora 
yaklaştı.
Serbest piyasada 
euro da 2.4750 lira 
ile kapanış seviye 
lerinin üzerinde 
açıldı. Kapalıçarşı'da 
açılışta 1.9020 
liradan güne 
başlayan dolar bu 
seviyelerdeki seyrini 
korudu ve sabah 
saatlerinde 1.8960 
liradan alınıp 1.9010 
liradan satıldı.
Açılışta 2.4750 lira 
olan euro da 2.4740 
liradan alıcı buluyor. 
Serbest piyasada 
dün kapanışta 
doların satış fiyatı 
1.8990 lira, euronun

sevk edilerek tedavi 
görebilecek. Öte 
yandan ilaçta 
katılım payı da 
komisyondan geçti.

3 KUTUDAN 
SONRA 1 LİRA 
Tasarıya göre aile 
hekimlerince yazılan 
reçeteler dahil 
olmak üzere reçet
ede yer alan üç 
kalem ilaç için 3 TL, 

satış fiyatı da 2.4740 
lira olmuştu.
Bankalararası 
piyasada alışta dolar 
kotasyonları alışta 
en düşük 1.8940 lira, 
en yüksek 1.8975 
lira, satışta en 
düşük 1,9000 lira, 
en yüksek 1,9075 
lira seviyesinde 
işlem görüyor.
Serbest piyasada 
dolar bu yılki en 
yüksek seviyesine 
1.9050 lira ile 4 

ilave her kalem ilaç 
için 1 TL alınacak.. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, bakanlık ve 
SGK’nın toplam 62.5 
milyar lira sağlık 
harcamasına karşın 
vatandaşın 1 milyar 
600 milyon lira katkı 
yaptığını belirterek, 
“3 kutudan sonra 1 
TL istemek 62.5 mil
yar liraya çok cüzi 
katkı olacak” dedi.

Ekim 2011 Sah günü 
çıkmıştı. Parite ise, 
1,30’ların üzerine 
çıkma ve orada 
tutunabilme yönün
deki çabasını bu 
sabah da sürdürü 
yor. Paritede ilk 
işlemler 1.3015 
seviyelerinden 
geçiyor.
Paritenin 1,30’ların 
üzerinde tutunması, 
yeniden 1,33’lere 
doğru bir tepki 
hareketi için temel

İlaç fiyatı 5-10 liranın 
altındaysa katkı 
payı alınmaması 
gerektiğini belirten 
Akdağ, “Amaç 
gereksiz pahalı 
ilaç kullanımını 
düşürmekse onlar
dan alınmayabilir” 
dedi. Aile hekimliği, 
acil vaka, yoğun 
bakım gibi 
tedavilerden katkı 
payı alınmadığını 
belirten Akdağ, tüm 
reçetelerin içinde 
katkı payı alınanların 
oranının yüzde 37 
olduğunu kaydetti. 
Akdağ, Türkiye’nin 
yüzde 1.5. ile cepten 
sağlığa en az para 
verilen ülke 
olduğunu söyledi.

oluşturabileceğin
den çok önemli. 
Diğer taraftan 
1.30’larda tutunmayı 
başaramayann 
paritenin ise, aşağı
da hedefi 2011 yılı 
başında görülen 
1,26 seviyeleri ola
cak. Altın - Petrol 
Altının onsu 1597.50 
dolar civarında 
bulunuyor. ICE'de 
Brent ham petrolü 
vadeli kontratlarında 
fiyatlar, Orta Asyah 
petrol üreticisi 
Kazakistan'ın arzın
da aksama olmasına 
yönelik riskler ve 
uygulanan yaptırım
ların İran'ın petrol 
üretimini cari 
seviyelerde sürdür 
mekte zorlanmasına 
yol açmaları nedeniy 
le yükseliyor.

Vatandaş kaçak 
oranını artık
görmeyecek

EPDK, elektrik fatu
ralarında yeni 
düzenleme yapa 
cak. TRT payı ve 
kayıp-kaçak oranı 
faturalarda artık 
gösterilmeyecek. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru 
mu (EPDK) elektrik 
faturalarında yeni 
bir düzenlemeye 
hazırlanıyor.
Halen elektrik fatu
raları "Perakende 
satış bedeli, enerji 
nakil bedeli, TRT 
payı,. Enerji Fonu, 
Belediye Tüketim 

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
^SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.22-4) 513 9S 83 Fax : 513 3S 95

NÖBETÇİ ECZANE
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NEŞE ECZANESİ

Vergisi ve Sayaç 
Okuma Bedeli" ol 
mak üzere 6 ka 
lemden oluşuyor. 
EPDK, 2012 yılı 
başından geçerli 
olmak üzere, fatu
ralardaki söz 
konusu detayları 
"Enerji bedeli, nakil 
bedeli, vergi ve fon
lar" olmak üzere 3 
başlık altında topla
mayı planlıyor. 
Böylece, TRT payı, 
kayıp-kaçak bedeli 
gibi detaylar fatu
ralarda ayrı ayrı 
gösterilmeyecek

G 
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.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5-|3 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 1,0 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-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262)655 60 31

OTOBÜS

K 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 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol --
mar-pet ;o 33
Tuncay Otogaz sis is 4S
Baysa Petrol 613 01 03

R 
E

METRO 513 1212
Aygın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

H HASTANELER

B 
E 
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Safi.Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar T.p Mrk. 514 go gg

TAKSİLER

Körfez Takat 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 Körfez
OEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4146 

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)

■uiİİİMİiH
VENÜS SİNEMASI 

SÛMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL 
11.4MW6.15-18.30-20.30 

ALLAH’IN SADIK KULU 
11.00-13.30-16,00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIK EFSANESİ 

11.30-14.00-16.30-20.00
TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVR TMRÖI mu
Rus Salatası, Haydarı, 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)

AHU YEMEK+KHR1ŞIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

ÖZELMEYVETABAĞI + 
LİMİTLİ 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)

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

PROGRAM
20.oo-22.oo
22.oo-23.oo 
KEMANCI SAİM 

23.oo-23.50 
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

DİNLETİ MÜZİĞİ 
FASIL
VE GURUBU 
İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık ■ Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Matı. Kumsal 5ok. No:3
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Güzelyalı Mh. A Aslan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

KIŞI BAŞI 
ÜCREZ

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZlGl 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir * Yaprak Sarma - Patlıcan Herse- 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi ■ Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta, 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata J
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı. J
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİT6Lİ MİZM6T ANLAYIŞI İL6 MİZMfiTİNİZD£YİZ
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_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ______
22 Aralık 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

lanın emekilen fiemlifte is hıniiı
yr Kamu Emek 

çileri Konfederas 
yonu ve ona bağlı 
sendikalar, tüm 
Türkiye'de olduğu 
gibi Gemlik’te de 
21 Aralık Çarşam
ba günü iş bıraktı. 
Yapılan açıklama
da, kamu emekçi
lerinin çalışma ve 
yaşam koşulları 
gider kötüleşiyor 
denildi. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kad ri_g u ler@hotmai I .com

Güne Bakış

Sağlıkçıların eylemi
Dün, Türkiye Tabipler Odası’nın bir gün

lük iş bırakma eylemi (Grev) vardı.
Doktor ve sağlık personelinin eyleminin 

amacı, kamunun iktidarın sağlık politika 
larına dikkat çekmesiydi.

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle çalı 
şanların temel haklarının gasp edildiğini 
öne süren sağlık çalışanları sendikaları 
dün meydanlardaydı.
Eğitim emekçilerinin de desteklediği 

grevde, son dönemdeki sağlıktaki geliş 
meler protesto edildi. Devamı sayfa 4’de

Sallı HııiM 
HinaWlirainMi
Cep telefonundan arayarak kendi 
sini 'özel kuvvetlerde görevli baş 
komiser' olarak tanıtan kişinin 
hesabına 10 bin lira yatıran vatan 
daş, dolandırıldığını anlayınca 
bankayla irtibata geçti. Syf 3’de

Geıtılilıli doktorlar
i; bırakmadı
Türkiye 
Tabip Odaları 
Birliği’nce 
alınan sağlık 
personelinin 
kamuya ait 
işyerlerinde bir 
günlük iş bırak
ma eylemine 
Gemlikli doktor
lar katılmadı.
Dün, tüm

Türkiye’de uygu
lanan iş bırakma 
eyleminde, Acil 
Servisler bazı 
kentlerde sağlık 
hizmetleri durdu. 
Gemlik Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
ise iş bırakma 
eylemine katılan 
olmadı.

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... C/ürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Çunıbıı * Piyanist Eyüp * D.J. Performans
ORDÖVR TABAĞI: j 
Rus Salatası JS

Patlıcan Herse 4$
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi - 
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

ARA SICAK:
Pastırmalı ve

MEYVE TABAĞI: 

Çeşitli mevsim meyveleri
Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK: Limitli Yerli İçki

Kelebek Sosis 
SALATA:

Greek Salata ve 
Havuç Dekore
ANA YEMEK;

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı: 8O.00 TL

O 532 223 22 01Piliç Topkapı _ _
(İç Pilav, Patates 0 535 212 32 59
Cips, Çamitür) O 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Kamu emesileri fiemlilı'ie iş hırakiı
Doğa canavarları...

Kestel ‘in verimli tarım alanlarında 
kurulmak üzere esnaftan katkı payları 
bile toplanan BESOB Büyük Sanayi Site 
si 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 zorkıyor.
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 BESOB 
‘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 Beledi 
yesi tarafından...

Elbette ki ata sporunun yaşaması 
yaşatılması için böyle alanlara gereksi 
nim 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.

Kamu Emekçileri 
Konfederasyonu 
(KESK) ve ona 
bağlı sendikalar, 
tüm Türkiye’de 
olduğu gibi 
Gemlik’te de 21 
Aralık Çarşamba 
günü iş bıraktı. 
Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliği’nde 
yapılan basın açık
lamasında iş bırak
manın gerekçeleri 
şöyle açıklandı: 
“Bu ülkede çok 
iktidar, hükümet 
değişti, ancak 
hiçbir zaman biz- 
lerin refah ve mut
luluğunu, ülkenin 
esenliğini temel 
alan bir yönetime 
tanık olmadık. 
AKP hükümeti ser
mayenin bütün 
ihtiyaçlarını eksik
siz karşılamak için 
gece gündüz deme
den çalışıyor. 
Patronların talep
lerini karşılamak 
için peş peşe yasal 
düzenlemeler 
yapılırken, kamu 
emekçilerini sefalet 
ücretlerine mahkûm 
etmekten, kazanıl 
mış haklarımızı 
elimizden almaktan 
çekinmi yorlar. 
Yaşadığımız sorun
lara çözüm üretmek 
bir yana, sürekli 
yeni sorunlarla 
uğraşmak zorunda 
kalıyoruz. Kamu 
emekçilerinin çalış
ma ve yaşam 
koşulları giderek 
kötüleşiyor. 
AKP döneminde, 
kamuda esnek, 
güvencesiz ve per
formansa dayalı 
çalıştırma daha da

yaygınlaştı. 
Taşeronlaştırma ve 
özelleştirme uygu
lamaları ile kamu 
hizmetleri sermaye 
nin sınırsız 
talanına açıldı. 
Esnek, güvencesiz 
ve kuralsız çalışma 
tüm kamu istihda 
mini ve yaşam 
alanlarımızı kuşat
mış durumda.
KHK düzenlemeleri 
ile eğitim, sağlık 
gibi geniş kamu 
hizmeti alanları 
tamamen piyasaya 
açılırken, “eşit işe 
eşit ücret” kandır- 
macası ile sadece 
üst düzey yönetici
lerin ücretlerinde 
iyileştirmeler yapıl 
mış, başta eğitim 
emekçileri olmak 
üzere, kamu emek 
çilerinin büyük bir 
bölümünün mali 
haklarında herhan
gi bir değişiklik 
olmamış, hatta bazı 
kurum personeli 
gelir kaybı yaşamış 
tır. Devletin 
anayasal sorumlu
lukları arasında yer 
alan yeni istihdam 
alanları yaratma, 
eğitim, sağlık, 

sosyal güvenlik ile 
ilgili görevler 
yerine getirilmiyor. 
Yurttaş müşteriye, 
kamu hizmeti 
vermesi gereken 
kurumlar ticaret 
haneye, kamu 
emekçileri perfor
mansa dayalı 
çalışan işletme 
görevlilerine 
çevrilmeye 
çalışılıyor.

NEDEN 
GREVDEYİZ?
Tüm çalışanlara 
insan onuruna 
yakışır bir ücret ve 
sağlıklı çalışma 
koşullarının sağlan
ması, çalışma 
yaşamının demok 
ra tik leş t irilmesi 
için grevdeyiz.

4/C, 4/B, 50/D, 
4924 veya 
taşeron adı altında 
sürdürülen 
güvencesiz çalıştır
ma uygulamalarına 
son verilerek tüm 
çalışanlara iş gü 
vencesi ve kadrolu 
çalışma sağlanması 
için grevdeyiz. 
Temel ücretlerin 
artırılarak, eşit 
işe eşit ücret 

sisteminin 
gerçek anlamıyla 
uygulanması için 
grevdeyiz.
Parasız sağlık ve 
parasız eğitim 
hakkı için 
grevde yiz.
Grevli ve toplu 
sözleşmeli sendika 
hakkımız için 
grevdeyiz.
Sendikal hakları 
için mücadele 
edenler baskı altına , 
alınıyor, sürgün 
ediliyor, gözaltına 
alıyor ya da 
tutukluyorlar.
Hukuksuz, haksız 
ve mesnetsiz 
biçimde yapılan 
gözaltı ve tutukla
malara son 
verilmesi, tutuklu 
arkadaş larımızın 
serbest bırakılması 
için grevdeyiz. 
Sendikalarımız ve 
mücadelemiz 
üzerindeki 
baskıları, üye ve 
yöneticilerimize 
yönelik sürgün, 
gözaltı ve tutukla
malara son 
verilmesi, anti
demokratik uygula
malara hayır demek 
için grevdeyiz.

ki 
bı

d

Si

KfiŞEDE 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)5139683 Fax:(0.224)5133595

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 Aralık 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'da bir hurda 
deposunun bahçe 
sinde iş makinesi 
tarafından yapılan 
kazıda, I. Dünya 
Savaşı'ndan kalma 2 
top mermisi bulun
du.
Olay, saat 15.00 
sıralarında Osman 
gazi ilçesi Gülbahçe 
Mahallesi İnönü 
Caddesi Kavak 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre

Osman Ö., kendi
sine ait hurda depo
sunun bahçesine 
kurulacak pres maki 
nesine yer açmak 
için kazı çalışması 
başlattı. Bahçede

2,5 metre derin
liğinde çukur açıldı 
ğı sırada iş maki
nesinin kepçesine 
bazı demir parçaları 
takıldı. Yapılan 
incelemede, demir

Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, 
çok sayıda elektron
ik eşyanın yanı sıra 
altın kaplamalı ve 
sedef kakmalı 
çakmağı da çaldı.

Olay, Esentepe 
Mahallesi Güvercin 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
M.A.B. 'ye (24) ait 
eve doğalgaz 
borularından

tırmanarak 
giren hırsızlar, 
televizyon, 
2 bin 500 Euro 
değerinde altın 
kaplama ve sedef 
kakmalı çakmak,

SflılKlMijiıiıMılliıInnMı
Bursa'mn Harmancık 
ilçesinde, cep 
telefonundan ara
yarak kendisini' 
özel kuvvetlerde 
görevli başkomiser' 
olarak tanıtan 
kişinin hesabına 10 
bin lira yatıran 
vatandaş, 
dolandırıldığını 
anlayınca bankayla 
irtibata geçti. Hesap 
sahibinin paranın 
3 bin liralık 
bölümünü kul

landığını fark eden 
vatandaş, 7 bin 
liralık parayı ise 
bloke ettirdi.
İlginç olay, Merkez 
Mahallesi'nde 
yaşandı. Ramazan 
H'yi (45) arayan bir 
kişi, kendisini, 'özel 
kuvvetler terörle 
mücadele 
bölümünde çalışan 
başkomiser Kemal' 
olarak tanıttı.
Telefondaki kişinin, 
"Hesabından zaman

Elektrik çarpan genç 
hayatını kaybetti
Bursa'da, çalıştığı 
inşaatta elektrik 
akımına kapılan 21 
yaşındaki genç 
hayatını kaybetti. 
Olay, Üçevler 
Mahallesi Denizciler 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
A.A.'nın sorumlu 
olduğu inşaatın

elektrik işlerini 
yapan 21 yaşındaki 
Fatih S. akıma 
kapıldı. Diğer çalı 
şanların ihbarı üzeri 
ne olay yerine sevk 
edilen 112 ekipleri 
gencin öldüğünü 
belirledi. Polis, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Sömlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com. 

parçalarının 170 
santimetre boyunda, 
27 santimetre çapın
da büyük, 25 san
timetre boyunda da 
küçük top mermisi 
olduğu belirlendi. 
Hurda deposu çalı 
şanlarının ihbarıyla 
olay yerine gelen 
polis, mermiler 
üzerinde incele me 
yaptı. Olayla ilgili 
jandarmaya da bilgi 
verildiği öğrenildi

Xtelefon, fotoğraf 
makinesi ve yüzük 
ve küpe alarak 
kayıplara karıştı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

zaman terör örgütü 
PKK'ya para 
aktarılıyor. Bunu 
kontrol etmek için 
verilecek hesaba 10 
bin lira aktarman 
gerekir” demesi 
üzerine, Ramazan 
H., verilen hesaba 10 
bin lira yatırdı. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayıp banka şube
si ile irtibata geçen 
Ramazan H., parayı 
bloke etmesini iste

di. Dolandırıcının 
paranın 3 bin 
liralık bölümünü 
kullandığı fark 
edildi. Ramazan H., 
geri kalan 7 bin 
lirayı bloke ettire 
bildi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
isminin Nurettin Y. 
olduğu öğrenilen 
şüphelinin yakalan
ması için çalış
maların sürdüğü 
öğrenildi.

Karsıdan karşıya 
geçerken 

molorsiklet çarptı
Bursa'mn İnegöl 
ilçesinde, motosik
letin çarptığı yaşlı 
bir adam yaralandı. 
Kasımefendi 
Caddesi üzerinde 
seyir halinde olan 
Fatih Doğan'ın kul
landığı 16 KCN 60 
plakalı motosiklet, 
cami önünden 
karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan 81 
yaşındaki Nusret 
Yavuz'a çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile

yaşlı adam asfalta 
yığıldı.
Bacaklarından ve 
kafasından darbe 
alarak yaralanan 
yaşlı adam, 112 
ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Nusret 
Yavuz acil serviste
ki müdahalenin 
ardından müşahede 
altına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Uyuma... Kendine gel...
Başbakan politikayı iyi biliyor..
Muhalefeti meşguliyetle oyalıyor..
Tabii ki Dersim’i konuşalım ama hepimiz 

biliyoruz ki; böyle konuşulmaz, insanlar biri 
birine düşürülmez.

Senin partin 70 yıl önce bunu yaptı diye 
rek tarihle yüzleşilmez..

Ne yapılır.. Dedim ya..
Muhalefet, özellikle CHP bu gibi şeylerle 

oyalanır!
70 yıl önceye hapsedilir, günümüz mese

lelerine gelinmesi engellenir..
Bakın.. Son zamanlarda 60’a yakın kanun 

hükmünde kararname çıktı..
Devasa değişiklikler oldu..
Devlet yeniden yapılandı..
Hatta Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 

yasa, kararname yöntemiyle yürürlüğe 
konuldu..

CHP’nin sesi çıkıyor mu?.. MHP’nin..
BDP’nin..

İktidara yakın duran yazarların..Nerde!..
Olan bitenden, yapılan değişikliklerden, 

bırakın muhalefet partisi milletvekillerinin, 
iktidar partisi milletvekillerinin haberi var 
mı? Yok..

Meclis, tamamen devre dışı bırakıldı..İtiraz 
eden var mı? Yok..

Türkiye’de terör suçu gerekçesiyle 13 bin 
kişi tutukluymuş..

Sayıya bakın..
Dünya çapında rakam SSrhin imiş!..
ram, dünyadaki teröristlerin üçte biri 

bizde.. Bu az buz mesele mi?
Ya toplum çıldırmış, önüne gelen örgüt 

kuruyor, terör saçıyor, ya da yasalarda bi 
abukluk var.. İkisinden biri.

Adam sokakta simit satıyor, dinleniyorum 
mu diye endişe ediyor.

Bu endişeyi gidermek görevimiz..
Söz güzel de..O endişeyi yaratan kim?..

İktidar...
Manav bakkalla konuşurken, abi telefon

dan söyleyemem sonra konuşuruz diyorsa 
herhalde toplum durduk yerde dinlenilme 
paranoyasına girmedi..

Somut birtakım göstergeler var ki 
herkesin dinlendiği intibaı memleketi sardı..

Tabii bir de telefonda sizin ne 
söylediğiniz, tutanağı okuyanın veya 
düzenleyenin ne anladığı da önemli!.

Buraya dikkat..
Başka mana çıkarıp önünüze koydular mı 

ayıkla pirincin taşını..
Bizim hukuk sistemimizde iddia makamı 

iddiasını kanıtlamak zorunda değil, 
suçlanan suçsuz olduğunu kanıtlamak 
zorunda.

İşin gerçeği bu..
Eeee. Hal böyleyse..
Niye kimse konuşmuyor, kimse ilgilenmi 

yor.?.
Muhalefet partileri gündeme bile getirmi 

yor.. Getiremiyor..
Gerçek şu; Ülkem de herkes bir sabah 

herhangi bir nedenle ‘terörist’ olduğu 
söylenerek uyanabilir.. Kapısında polisleri 
görebilir.

İktidar tabii ki bu konuda konuşmaz, 
konuşmak işine gelmez ama muhalefete ne 
oluyor?. O niye uyuyor.

Kış uykusunda sanki, düetsen de uyan
mıyor.

Diyeceğim şudur.. Dünü konuşalım ama 
bu gün uyumayalım...

Bugünü konuşmayı bizden sonraki kuşak
lara bırakmayalım!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sağlıkçıların eylemi...
AKP Hükümeti iktidara geldikten sonra 

sağlık hizmetlerindeki dağınıklığı tek çatı 
altına topladı.

Bu projeyi bir çok hükümet gerçekleş 
tiremedi.

Tek başına iktidar olmanın avantajı ve 
sağlık hizmetlerindeki yoğun sorunların 
giderilememesi, bu birleşmenin oluşumu 
nu AKP’ye kısmet etti. Böylece; sigorta 
hastanelerindeki kuyruklar sona erdi.

Eczanelerden SGK’lıların ilaç almaları 
sağlandı.

Hastanelerde modernleşme genişledi.
İlaç fiyatlarında akıl almaz indirimler 

yaşandı.
Tüm bunlar yaşanırken, binaya ve diğer 

konulara verilen önem doktorlara ve sağ 
lık personeline sağlanmadı.

Giderek sağlık hizmetleri paralı hale 
getirildi.

Sağlık politikalarında devlet desteği ile 
özel hastanecilik teşvik edilmeye, özele 
özendirilmeye çalışıldı.

Doktorların mesai sonrası muayehanele 
ri kapatıldı, Üniversitelerdeki Tıp Fakültele 
rinde hocaların dışarıda hasta kabulü ha 
linde, hastanelerdeki kabuller kaldırıldı.

Devlet hastanelerindeki doktorların 
gelir düzeyi düştü.

Bu kez özel hastanelere kaymalar baş 
ladı.

Sağlık Bakanlığı, doktor açıklarının ka 
patılması için KHK ile dışarıdan doktor 
getirilmesinin iznini aldı.

Türki devletlerden getirilecek ucuz dok
torlar, yakında hastanelere doluşacaklar.

Bu arada, ücretsiz olan muayeneler 
ücretli hale geldi.

ilaçlardaki katkı payları arttırıldı.
SGK’lı bir vatandaş muayene olurken 

20 liraya yakın para öder oldu..
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hasta 

nesi’nde bir çok uzman doktor hastane ile 
ilişkisini keserek, özel sektöre kaydı.

Dün, bir doktor arkadaşımızla konuşur 
ken, performans sisteminin sağlıkta kail 
teyi düşürdüğünü söyledi.

Sağlık hizmetlerinin ticari bir meta ol 
madiğinin altını çizdi.

Eczacılar ise, doktorlardan daha fazla 
dert yüklü.

Yüksek fiyatla aldıkları ilaçların ani fiyat 
düşürülmesi sonucu büyük zararlar 
gördüklerini söylediler.

Piyasadan yaklaşık 200 ilacın çekildiği
ni ve bu ilaçlar yerine muadil ilaçların 
pazarlanmaya çalışıldığını, tarikatların ilaç 
sektörüne ve ilaç depolarına el attığını, bu 
sektörde de yandaşların yaratıldığına 
dikkat çekildi.

Doktorları, Eğitim İş Sendikası emekçi
leri destekledi dün.

Genelde bu greve yoğun katılım olduğu 
nu sanmıyorum.

Daha önceki eylemlerde de bilhassa 
küçük yerlerde idarenin baskısından çeki 
nildiğini öğrendim.

Gemlik’teki doktorlar da gelişmelerden 
şikayetçiler ama, eyleme gelince yoklar.

Komşuda pişer, bize de düşer diyorlar 
herhalde.

Miin Kiyii'ne i Mı *ı canı liiını M
Çevre Koruma 
Hizmetleri ve 
Ağaçlandırma 
Dergisi’nin ağaç 
dikme etkinliği ile 
Adliye Köyü’nde 
organize edilen 
törende, 2 bin adet 
fıstık çamı dikildi. 
Dergi yetkilisi 
Selda Fidan, Gem 
lik Belediye Başkan 
Yardımcısı Muhar 
rem Sarı, Adliye 
Köyü Muhtarı ve 
ilçe Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik’in 
yanı sıra organizas 
yona büyük destek 
veren kişi, kurum 
ve kuruluş temsilci
lerinin katıldığı 
ağaç dikme 
töreninde, katılımcı 
ve destekleyici 
firmalara teşekkür

belgesi ve 
plaket verildi. 
Dergi yetkilisi 
Selda Fidan, gele 
neksel hale 
getirdikleri fidan 
dikme organizas 
yonlarında bu yıl 
Adliye Köyü’nü 
belirlediklerini dile

getidi.
Adliye Köyü Köy 
Muhtarı Âli Çelik’in 
katkılarıyla 2 bin 
ağaçlı hatıra orma 
mmn ilk adımını 
attıklarını söyledi. 
Selda Fidan, Ali 
Çelik’e plaketi 
verirken, Roda

Liman Şirketi İç 
Hizmetler şefi 
Kemal Sivas ile 
İnsan Kaynakları 
Şefi İsmet 
Şen’e de 
plaketlerini verildi 
Tören davetlilere 
kokteyle son 
buldu.

LÖSEV’e destek edilecek Çocuklar Vakfı’na
stantından elde gelirler, Lösemili gönderilecek.

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Lösemili Çocuklar 
Vakfı yararına 
stand açtı. 
Okulda açılan 
stantta, LÖSEV’e 
destek amacıyla 
takvim, anahtarlık, 
kupa, bez bebek, 
etiket ve takvim 
gibi eşyalar 
satışa sunuldu. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğretmen
lerinden Burcu 
Topuz, Ramize 
Ayaş ve Zübeyde 
Uludağ’ın önder
liğinde açılan

SMBI abone oldunuz mu?
İtiliri) İli «illi! İlmi «»Hftll ABONEOLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA* “S^»A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İB itte mm itil millili wwı
Ağaç oyma yöntemiyle deniz teknelerinin maketini yapan Ünal 
Bostancı, her geçen gün kolleksiyonuna yeni tekneler katıyor 
İlçemizde deniz 
teknelerinin 
maketini ağaç 
oyma yöntemi ile 
yapan Ünsal 
Bostancı, 
yeni model 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki 
atölyesinde boş 
zamanlarını 
deniz 
teknelerinin 
ağaç maketlerini 
yaparak geçiren 
Ünal Bostancı, 
Gemlik’te 
kullanılan bot, 
ambar motorları, 
yelkenliler, 
balıkçı tekneleri 
filikalar, yolcu 
motorları, yatlar, 
kontraları 
ağaç modellerini 
yaparak 
kolleksiyonunu 
zenginleştiriyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da dikkat çekti:

Gemlik Belediye Baş 
kanvekili Refik Yıl 
maz’ı makamında 
ziyaret eden Bursa 
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Ufuk Ay ve 
yönetim kurulu üye 
leri, Gemlik Gübre 
Fabrikası’nın kurmayı 
planladığı akaryakıt 
ve kimyasal ürün 
tanklarıyla ilgili 
çarpıcı açıklamalarda 
bulundu.
Gemlik Gübre’nin bu 
ürün tanklarını kur
mak ve işletmeciliğini 
yapmak için Çevre 
Etki Değerlendirme 
(ÇED) raporu alması
na da tepki gösteren 
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
yöneticileri, bu girişi
mi ortaya çıkarıp 
kamuoyuna sunan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı da destek 
olacaklarını 
vurguladılar.
Oda olarak 1999 
Marmara Depremin 
den itibaren her yıl 
depremsellik konu 
sunda geniş araştır

malara dayalı olarak 
basın açıklamaları 
yaptık larını vurgu
layan Oda Başkanı 
Ay, Bursa Organize 
Sanayi ve Gemlik 
Gübre’ye dikkat 
çekip, kimyasal atık
lara ve kimyasal 
üretimlere karşı 
kamuoyunu duyarlı 
olmaya çağırdıklarını 
hatırlattı. Aradan 4 ay 
geçmesine rağmen 
bu uyarılara kulak 
aşılmadığını üzülerek 
gördüklerini ifade 
eden Ufuk Ay, “Tüm 
ikazlarımıza rağmen 
Gemlik’in hemen 
dibinde, Bursa rüzgâr 
yönünde 142 tankta 
218 bin 350 metreküp 
çeşitli kimyasal 
ürünün depolanaca 
ğını öğreniyoruz. Bu 
tesiste zaten var olan 
amonyak tesislerinin 
türlü tehlikelerine kar 
şı biz herkesi duyarlı 
olmaya çağırırken, bir 
de yeni ticari girişim
leri başlatıyorlar. Oda 
olarak tüm yetkilileri 
göreve çağırıyoruz” 
dedi.
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“Yerel yöneticinin ödenek yok deme M ııot''
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent
lerin gelişmesi ve 
geleceğe taşınmasın 
güçlü yerel yönetim
lerden geçtiğini 
belirterek, bir 
belediye başkanının 
hizmet talepleri 
karşısında ‘ödenek 
yok’ deme lüksünün 
bulunmadığını 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, AK Parti 
tarafından düzenle
nen Siyaset 
Akademisi eğitim 
programı kapsamın
da Yalovah kursiyer
lerle bir araya geldi. 
Yalova Belediyesi 
Nikah Salonu’nda 
akademi öğrenciler
ine seslenen Başkan 
Altepe, günümüzde 
ülkelerin değil, 
şehirlerin yarıştığını, 
bu nedenle de yerel 
yönetimlerinin öne
minin gün geçtikçe 
artığını kaydetti.

“Ödenek yok 
diyemezsiniz”

Bursa’da altyapıdan 
spora, tarihi ve 
kültürel mirastan 
ulaşıma kadar her 
alanda önemli pro
jeleri hayata 
geçirdiklerini dile 
getiren Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
Beiediyesi’nin görev 
alanında bulun
mayan bir çok 
soruna da çözüm 
üretmeye çalıştık
larını hatırlattı. Son 
iki yıl içinde gerek 
spor tesisi kazandır
ma gerekse fiziki 

eksikliklerin gide 
rilmesi noktasında 
200 okula destek 
verdiklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bu okul yönetici 
başka kurumlara 
gitse, büyük ihti
malle alacakları 
cevap ‘ödenek yok’ 
olur. Ancak bir 
belediye başkanı ne 
yapıp, edip o sorum
ları çözmek zorunda. 
Çünkü o okullarda 
bizim çocuklarımız, 
akrabalarımız yada 
mahallemizin çocuk
ları eğitim görüyor. 
Bir okulun çatısı 
akıyorsa, kaloriferi 

yanmıyorsa bu aynı 
zamanda bizim de 
sorunumuz. Bu 
nedenle belediye 
başkanları hizmet 
üretmek içini çır
pınıyor. Gerek kendi 
kaynakları ile 
gerekse işadamlarını 
devreye sokarak, 
görev alanında 
olmasa bile kentinde 
yaşanan sorunları 
çözüme kavuştur
manın gayreti 
içindedir" diye 
konuştu.
Cumhuriyetin 
ilk yıllarında 
şehirlerde 
yaşayan nüfusun 

yüzde 30 olduğunu, 
günümüzde ise bu 
rakamın yüzde 80 ’i 
aştığını ifade eden 
Başkan Altepe, 
nüfus yoğunluğu 
artan kentlerin 
merkezden değil, 
yerelden yönetilmesi 
gerektiğine dikkat 
çekti. Bu nedenle 
özellikle AK Parti ■ 
iktidarı döneminde 
yerel yönetimlerin 
yetkilerinin 
artırıldığını kayde
den Başkan Altepe, 
“Eskiden belediye 
başkanları, yapacak
ları her şey için 
Valilikten, kay
makamlıktan izin 
almak zorundaydı. 
Başkanımız, 
Belediye Başkanlığı 
döneminde valilikten 
izin alamadığı için 
yurt dışına çıka
mamıştı. O yüzden 
yerel yönetimlerin 
yetkileri her geçen 
gün artıyor. Çünkü 
bir kenti Ankara’dan 
yönetemezsiniz.

Yerelde otokontrol 
daha kolay. Bir 
ihalenin sen zaman 
yapılacağı, kimlerin 
ihaleye gireceğini 
öğrenmek, imalat 
sürecinin adım adım 
izlenmesi ancak 
yerelçlen mümkün 
olur*’ diye konuştu. 
Konuşmasında 
Bursa’da hayata 
geçirdikleri projeler 
hakkında da 
bilgiler veren 
Başkan Altepe, 
şiyasi deneyimlerini 
aktardığı akademi 
öğrencilerine 
aynı zamanda 
tavsiyelerde de 
bulundu.
Kent yönetimine 
talip olan kişilerin 
sürekli halkla irtibat 
halinde olması 
gerektiğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, hizmet etme 
amacında olan kişi
lerin güçlü bir İra 
deye sahip olması 
gerektiğinin de altını 
çizdi.

MicWe 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)

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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

SflHİBİNDEN 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

Taksilere 
Uydu Takip

Sistemi
Geliyor

Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Es 
naf Odası Başkanı 
Hasan Topçu, tak 
si müşterilerini 
talep ettikleri yere 
en kısa yoldan 
ulaştırmak, ayrıca 
can güvenliklerini 
sağlamak amacıy
la taksi yönetim 
sistemi ve taksi 
uydu takip sistemi 
kuracaklarını 
söyledi. Bursa 
Şoförler ve Oto 
mobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Hasan Topçu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, görevine 
başlayan Bursa 
Emniyet Müdürü 
Ali Osman Kah 
ya'yı makamında 
ziyaret etti. Topçu, 
Bursa’da yaygın
laşan raylı sis
temin taksiye olan 
ihtiyacı artırdığını 
belirterek, bu açığı 
da dolmuş taksi 
sayısını azaltarak 
gidereceklerini 
kaydetti



Talih Kuşu, Yılbaşı 
özel çekilişinde 
vatandaşın yanı 
sıra devlete de 
büyük paralar 
kazandıracak.
Talih Kuşu, Yılbaşı 
özel çekilişinde 
vatandaşın yanı 
sıra Hazine, diğer 
kamu kuruluşları 
ve bayilere de bü 
yük paralar

■ kazandıracak.
Milli Piyango Idare- 
si Genel Müdürlü 
ğü’nden alınan bil
giye göre, Yılbaşı 
özel çekilişi için 
bastırılan 360 mil 
yon liralık biletin 
yüzde 74,09'ı olan 
267 milyon liralık 
bölümü 20 Aralık 
akşamı itibariyle 
satıldı. Satış işlemi, 
Yılbaşı çekilişinin 
yapılacağı 31 Aralık 
Cumartesi günü 
Çekiliş saatine ka 
dar devam edecek. 
Yılbaşı özel çekiliş 
biletlerinin tümü 
nün satılması halin 
de, vatandaşa 216 

milyon 20 bin lira 
ikramiye dağıtıla
cak. Bunun 40 mil 
yon lirası da büyük 
ikramiye olarak 
verilecek. Özel çe 
kilişin diğer büyük 
ikramiyeleri de 1 
adet 5 milyon lira, 
1 adet 1 milyon lira 
olacak.
Talih Kuşu, Yılbaşı 
özel çekilişinde 
diğer ikramiyelerle 
birlikte toplam 3 
milyon 15 bin 
926 adet ikramiye 
verecek.
Yılbaşı çekilişinde 
360 milyon liralık 
biletin tümünün 
satılması halinde 
Hâzinenin kasasına 
92 milyon 981 bin 
898 lira girecek.

Bunun 54 milyon 
565 bin 780 liralık 
bölümünü Katma 
Değer Vergisi geliri 
meydana getirecek. 
Kdv çıktıktan sonra 
brüt satış tutarına 
uygulanan Şans 
Oyunları Vergisin 
den de Hâzineye 30 
milyon 543 bin 422 
lira girecek.
Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu, 
Tanıtma Fonu, 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK), 
Olimpiyat Oyunları 
Düzenleme 
Kurumu gibi kuru
luşlara da kamu 
payı adı altında 7 
milyon 872 bin 697 
lira verilecek.

Uludağ Üniversite- 
si'nde kampusun 
yoğun olduğu yer
lerden biri olan 
"Mediko" bölgesi 
çiçeklerle bezendi. 
Yeşil Sokak ile 
merkez yemek 
hanesi arasındaki 
boş alanda 
akademisyenler ve 
personele yeni bir 
yemekhane ve 
sosyal alan yap
mak için çalış

ABONE OLDUNUZ MU?
■ssaıınsımsDH abone olun okuyun okutun

Gemlik Körfez

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

malara başlayan 
üniversite idaresi, 
kampusun en 
yoğun yeri olarak 
bilinen "Mediko" 
bölgesini 
güzelleştirmek için 
de kolları sıvadı. 
Uludağ Üniversitesi 
idarecileri, öğren
ciler arasında 
kısaca "Mediko" 
olarak bilinen 
yemekhane - kültür 
merkezi-mediko 

sosyal bölgesine 
dekoratif saksılar 
içinde rengarenk 
çiçekler yerleştirdi. 
Öğrenciler, öğretim 
elemanları ve 
personel, yeni 
yemekhane ve 
sosyal alanlar 
tamamlandığında 
daha nezih ve 
sağlıklı bir 
ortamda yemek ve 
dinlenme imkanına 
kavuşacak

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
Cİ"7I CDÎ DEI/I ıvnp

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

BODRUM’UN MİMARI.... (2)
Dünden devam 
Bodrum’a ait pek 

çok eserin ingiite 
re’de “Britiş 
Muzeum” da 
sergilendiğini 
öğrenen Balıkçı 
dayanamaz. 
Ingiltere Kraliyet 
sarayına bir mekt
up yazar, eserleri 
ait oldukları yere 
gönderin diye. 
Mektuba yanıt veri 
lir, ama gereken 
yapılmaz, eserler 
ait oldukları yere 
gönderilmez.

Cevat Şakir, 
özyaşamının bir 
bölümünü “Mavi 
Sürgün” adlı 
eserinde bütün 
içtenliği ile bir 
roman havasında 
anlatır.

Bodrum>’da 
kaldığı yıllarda hiç 
boş durmaz, çeşitli 
inceleme ve araş 
firmalara girişir. 
Yakın dostları çok 
sevdiği arkadaşları 
Azra Erhat, Vedat 
Günyol ve Sabahat 
tin Eyuboğlu ile 
“Mavi Yolculuk” 
gezilerini başlatır.

Türk kültüründe 
bu gün hüma 
nizm’den bahsede- 
biliyorsak bunu 
Balıkçı ve arkadaş 
larına yani Azra 
Erhat’a, Vedat 
Günyol’a ve Saba 
hattin Eyuboğlu’na 
borçluyuz.

Balıkçı, çevresin 
de “merhaba” 
sözüyle daha çok 
anılır. Sabahattin 
Eyuboğlu, Balıkçı 
için şunları söyler: 
“Dünyanın sisini, 
pusunu ne temiz 
ler?

-Poyraz bir, 
Balıkçı’nın mer
habası iki.”

Bodrum’a birkaç 
kez gittim. Son 
yaptığımız bir grup 
gezisiydi, çok da 
yararlı geçti. Kale 
kısa sürede gezile
cek bir yer değil, 
tam tersine büyük 

bir tarihsel 
geçmişe sahip. 
Hele size yardımcı 
olan bir rehberiniz 
de varsa geçmişle 
ilgili çok şey 
öğrenirsiniz. 
Saatlerce gezseniz 
dahi yine de 
atladığınız, eksik 
kalan bir yerleri 
olacaktır.

Cumhuriyetin ilk 
yıllarından 
günümüze dek 
uzun bir zaman 
geçmiştir. Cevat 
Şakir sağ olup 
Bodrumu bu 
haliyle görseydi 
sanırım çok 
üzülürdü. Müthiş 
bir yapılaşma, dağ 
taş bütün kayalık
lar papatya gibi 
yapılarla süslen
miş görünüyor; 
ancak aşırı süs 
Bodrum’u biraz 
çirkinleştirmiş gibi 
geliyor bana.

Balıkçı Bodrum’u 
şiirsel bir dille 
bakın yıllar önce 
nasıl anlatmış:
“Eskiden evler, 

savaş ve savunma 
için yüksek yamaç 
lara kondurulurdu. 
Bunlara ev değil 
“kule” denirdi. 
Ama deniz özlemiy 
le, maviye imreniş 
ten ötürü yerlerin 
de duramayarak, 
çam kokan nalın
larıyla, tıngır 
mıngır yokuş aşağı 
seğirtmişler; iki 
koyun gıcır gıcır 
çakılları boyunca 
dizilmişler.
Arkada kalanlar 

ayak uçlarına 
kalkarak kızkardeş 
terinin omuzları 
üzerinden denize 
bakakalmışlar. 
Kimi cesur evler 
de denize dalıp 
kayık olmuşlar1 ve 
dalgalar üzerinde 
oynaya güle, 
karadaki pısırık 
kızkardeşleriyie 
alay etmişler.

İşte bundan 
dolayı kayıklarla 

evlerin, bir de 
mandalin 
bahçelerinin sıkı 
bir akrabalığı 
vardır. Denize 
gelip gitmekten 
usanan kayıklar ya 
ev ya da mandalin 
bahçesi olurlar.” 

Günümüzde 
Bodrum’la ilgili 
anlatılan güzellik
leri görmek müm 
kün mü acaba? 
Yine beyaz badana 
lı evleri, mor renkli 
çiçekleriyle duvar
ları süsleyen 
begonvilleri anlat
madan edemeyiz.

Bodrum gerçekte 
yeryüzü şekilleri 
bakımından enge
beli bir yapıya 
sahiptir. İç kesim
leri ovalık, kıyıları 
alabildiğine girintili 
çıkıntılıdır. Bodrum 
ve çevresinde bir 
çok koyun oluşu
munda bu girinti 
ve çıkıntıların da 
payı vardır.Değme 
ressam Bodrum’da 
ki denizin rengini 
resimlerinde yansı
tamaz. Mavinin bin 
bir tonunu Bod 
rum’da görmek 
mümkündür.

Bugün bütün bu 
güzelliklerinin yanı 
sıra ön plana 
başka bir özelliği 
ile çıkmaktadır: çıl
gınca eğlenceleri. 
Yaz mevsiminde 
ünlü ünsüz pek 
çok kişiye rast
larsınız 
Bodrum’da.

Tarih boyunca 
denizcilerin meka 
m olan Bodrum’u 
gezmek ve tarihi 
yüzünü tanımak 
isterseniz tekne 
turlarından yarar
lanabilirsiniz. 
Teknelerle pek çok 
koyu görebilirsiniz. 
Yok ben arabamla 
gezeceğim derse 
niz o da mümkün. 
Bir ya da iki günde 
Bodrum ve çevre 
sindeki koyları 
gezebilirsiniz.

40 yıl öncesine 
kadar Güney 
Ege’nin kıyıda 
köşede kalmış, 
geçimini sünger 
avcılığı, balıkçılık 
ve narenciye yetiş 
tirerek sağlayan 
Bodrum son yıllar
da yaz aylarında 
nüfusu yüz binleri 
aşan büyük bir 
kent konumuna 
dönüşüyor. 
Turizmden büyük 
pay alıyor. Sadece 
Bodrum değil 
çevresindeki 
Turgutreis, Yâlıka 
vak, Gümbet, 
Gümüşlük, Türkbü 
kii, Bit ez ve ben 
zerleri de aynı şek
ilde turizmden 
yararlanıyor.

Bodrum’da 
gezilecek, görüle
cek öncelikle iki 
yerden söz edelim:

SUALTI 
ARKEOLOJİ 
MÜZESİ: 
Bodrum Kalesi 

Dünya’nın en 
önemli sualtı arke
oloji müzesini 
içinde barındırır. 
Kale yüksekçe bir 
kayalığın üzerine 
inşa edilmiştir. 
Deniz seviyesin
den 47.5 m yük
sektedir. İç kaiaye 
yedi kapıdan sonra 
ulaşılıyor. Cam 
salon denilen 
bölümde M.Ö 14. 
yüzyıl ile M.S 11. 
yüz yılar asındaki 
dönemde elde 
edilen sualtı ve 
toprak altı cam 
nesneler bulun
maktadır. Bu 
müzenin avlusun
da pek çok amfora 
ve diğer eşyalar 
sergilenmektedir.

Kalede birçok 
kule bulunmakta.

Bunların her biri 
ayrı isimle adlandı 
rılmaktadır. Bazı 
kulelerden 
Bodrum’u 
kuşbakışı seyrede
bilirsiniz.

Hele kalenin en 
alt bölümünde 
öylesine ilginç bir 
yer var ki... 
Görüntüsü gün
lerce belleğinizden 
silinmez. 
Tutsaklara ve 
suçlulara işkence 
yapılan bölüm. 
İşkence gören 
ihsanın maketi bile 
kanınızı dondur
maya yeter de 
artar bile.

ZEKİ MÜREN 
SANAT MÜZESİ: 
Tanrı vergisi bir 

sese sahip olan 
Zeki Müren, Bod 
rum’u çok sevdiği 
için kendine bir ev 
alarak buraya yer
leşmiş. Uzun yıllar 
burada yaşadığı 
için artık o 
Bodrumlu olmuş. 
Gözlerini hayata

burada yummuş
tur. (1996)

2000 yılından 
sonra da evi müze 
olarak kullanıl
maya başlanmıştır. 
Müze olarak kul
lanılan ev iki 
katlıdır. Taş merdi
venle çıkılır ve sizi 
geniş bir teras 
karşılar. Evin alt 
katı sanatçının 
yaşadığı biçimde 
dekore edilmiş, üst 
kat ise müze 
olarak kullanılmak
tadır. Müzede 
Sanatçının sahne 
kıyafetleri, takılar, 
o zamanın plakları, 
fotoğraflar ve 
diğer özel eşyaları 
sergileniyor.

Evin ön ve arka 
bahçeleri bulunu 
yor.

Ön bahçe daha 
büyük, Zeki 
Müren’in heykeli 
ve sağlıklı olduğu 
dönemde kul
landığı otomobili 
sanki gelen 
ziyaretçilerle soh
bet ediyor.
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Tamı »asasında 'miras' devrimi!
Tapu yasasında 
hedeflenen değişik
likle veraset intikal 
davaları ortadan 
kalkacak.
Ölen kişinin gayri- 
menkulleri otomatik 
olarak varislerin 
tapusuna geçecek. 
Tapuda otomatik 
veraset dönemi 
başlıyor. Tapu 
Kanunu'nda yapıla
cak değişiklikle, 
ölen kişinin hak 
sahibi mirasçıları ve 
miras payları, 
mahkemelerden alı
nan veraset ilamına 
gerek duyulmak- 
sızın, tapu müdür
lüklerince tespit 
edilerek, doğrudan 
tapuya işlenecek. 
Böylece hem aylar 
süren veraset 
davalarına gerek 
kalmayacak, hem de 
devlete vergi, 
sigorta gibi borçları 
bulunan kişilerin bu 
borçlarının miras 
paylarından tahsil 
edilmesinin yolu 
açılacak.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan değişiklik

Kaçak bedeli seri ödenmeli
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, kaçak 
elektrik bedeliyle 
ilgili olarak bedelin 
geri ödenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye Esnaf ve

taslağına göre sis
tem, nüfus müdür
lükleri ile tapu 
müdürlüklerinin 
işbirliği içinde 
yürütülecek. Nüfus 
müdürlükleri ölen 
kişinin ve mirasçıla 
rımn güncel nüfus 
kayıtlarını ilgili tapu 
müdürlüklerine gön
derecek. Gönderilen 
bilgi vatandaşlık 
numarası üzerinden 
Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemi'nde 
sorgulanacak ve 
ölen kişinin adına 
kayıtlı taşınmaz 
varsa, mirasçıları 
arasında pay tespi
tine göre dağıtım 
yapılarak 'mirasçılık 
belgesi' düzen
lenerek tapuya 
kaydedilecek.

Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı

Bendevi
Palandöken, kaçak 
elektrik bedeliyle

İTİRAZ YOLU AÇIK 
NÜFUS müdürlükle 
rince gönderilen 
nüfus kayıtları, 
'mirasçılık belgesi' 
düzenlenmesi 
konusunda yeterli 
değilse tapu müdür
lükleri tarafından 
'mirasçılık belgesi' 
düzenlenmeyecek 
ve konu yargıya 
intikal ettirilecek. 
Mirasçılık belgesine 
karşı, itiraz yolu açık 
olacak. Hak ihlaline 
uğradığını düşünen
ler sulh hukuk 
mahkemelerine 
başvurarak itiraz 
edebilecekler. Bu 
durumda 
mahkemelerin vere
ceği kararlar geçerli 
olacak.
Miras kalanın yeşil 
kartı iptal edilecek 

HAZIRLANAN sis
tem, aylar süren 
yargı sürecini devre 
dışı bırakarak son- 
landıracağı gibi, 
mahkemelerin iş 
yükünü de önemli 
ölçüde hafifletecek. 
Yeni sistem, varisler 
yanında devlete de 
yarayacak. Devletin, 
kendisine borçlu 
olan kişilerden tah
silat yapması da 
kolaylaşacak. 
Devlete borçlu 
olan bir kişiye mülk 
kalması halinde, bu 
miras üzerinden 
devletin alacağının 
tahsiline gidilecek. 
Ayrıca, yeşil kart, 
doğrudan gelir 
desteği gibi yardım 
alan kişilerin kon
trolü de bu sistemle 
yapılacak. Yeşil 
kartlı birine miras 
kalması halinde, bu 
kişinin kartı iptal 
edilecek.
Mevcut durumda, 
tapu kayıtlarını 
güncel olmaması 
nedeniyle bu 
yardımlarda usul 
suzlukler 
yaşanabiliyordu 

ilgili olarak, 
"Kaçak elektrik 
tamamen kaldırıl
malı. Bugüne kadar 
vatandaştan çeşitli 
isimler altında tahsil 
edilen ücretler de en 
kısa zamanda 
geri ödenmeli" 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Merkezden 
350 milyon 

dolarlık hamle

Merkez Bankası 
bugünkü döviz 
satım ihalesinde 
tutarı, 350 milyon 
dolar olarak 
belirledi.
TCMB dün de 350 
milyon dolar tutarla 
ihale açmış, 608

milyon dolarlık 
teklifin geldiği 
bu ihalede 
açıklanan 
tutarın tümü 
satılmıştı.
İhalede ortalama 
fiyat 1,8978 lira 
olmuştu

KfiŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Aralik 2011 Perşembe 

TUĞBA ECZANESİ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıımiıaM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4147 

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 
SÜMELA’NIN ŞİFRESİ TEMEL 

11.45-14.00-16.15-18.30-20.30 
ALLAH'IN SADIK KÜLÜ 

11.00-13.30d6.00-18.30-20.45 
ALACAKARANLIK EFSANESİ 

11.30-14.00-16.30-20.00
TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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ASKA OTEL 
YILBAŞI PROGRAMI 
ORDÖVRTnBflfil TATLI
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık 

flRfl 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 HEYBE TABAĞI +
LİMİTlI YEB1I 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)

Piyanist ÇETİN. 
SUrprlz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI 80 TL

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

0 224 512 32 00 
0 224 512 31 00

ONCE
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
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Mamldlve Mah. Kumsal 5ok. No:5



Güzelyalı Mh. A. Aslan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 S33 00 06- KÜÇÜKKUMLA

Salam - Borani Ezme - Rus Salatası ■ Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri ■ Balık Börek ve Salata 
ANA YEMEK: Karışık Izgara ■ İsteyene Levrek veya Çupura 
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KAlfrgi iHZMCT ANLAYIŞI U MİZM€TİNİZD6YİZ^

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİG^^^^Rj 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECe£Q

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse;-

KİŞİ BAŞI 
ÜCRET

Y«£NİL< N<£N VÜZÜMÜZLi Mizmc T •NİZI><£¥ İZ.

BALIK K6YFİ<S Ş S İ Z I> <£ N t Z MANZARA V <

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Aralık 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET 2 N° GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım gazetemize açıklama yaptı.

MUM
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 

ve Yıldırım Holding Başkanı Ali Rıza Yıldırım gaze 
temize yaptığı açıklamada, Gemlik Fabrikası 
içinde yalnız liman işletmeciliği ve gübre üretimi 
yapılacağını söyledi.
ÇED raporunun revize edilerek, kimyasal depola
mayı çıkardıklarını söyleyen Ali Rıza Yıldırım, 
"Gemlik’te enerji ve kimyasal depolama yapıl
mayacaktır” dedi. Gemlik Belediyesi’nden yapı 
lan açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu söyle 
yen Yıldırım, Belediye’nin dernekleri harekete 
geçirerek, siyasi rant amacıyla çalışmalar yap
makla suçladı. Kadri Güler’in haberi 2’de

İMİM 
Mııill 
Milliyetçi Hareket Partisi 
Başkan Yardımcısı Osman 
Durdu'nun açıklaması üze 
fine Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı dün İskele’deki 
çay bahçeleri önündeki 
Büyükşehir Belediye amb 
lemi bulunan ışıklı yer 
karolarını çıkardı. 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Gübre’nin açıklaması
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.nin fabrika 

alanında yapmakta olduğu liman inşaatı 
yanında, kimyasal madde depolama iste
mi, Ankara’da yapılan ÇED toplantısında 
ele alınmasından ve "nihai ÇED Raporu” 
nun kabulünden sonra gündeme geldi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz yap
tığı basın toplantısında konuyu Gemlik 
ve Bursa kamuoyuna taşıdı.

Yılmaz’ıh açıklamasına göre, Gemlik 
Gübre, liman için ÇED raporu alırken, 
fabrika sahasında 142 depoda 218 bin 
metreküp kimyasal depolamak istediğini 
de belirtmişti. Devamı sayfa 4’de

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı: 8O.00 TL

O 532 223 22 01
O 535 212 32 59
O 224 514 36 00

ARA SICAK;

Pastırmalı ve

MEYVE TABAĞI: 

Çeşitli mevsim meyveleri

YENİ İŞLETMECİSİ İLE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI VE İTİNALI SERVİS

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans
ORDÖVR TABAĞI: 

Rus Salatası ja
Patlıcan Herse 4*

Zeytinyağlı yaprak sarma 

Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi- 
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yerli İçki

Kelebek Sosis 
SALATA;

Greek Salata ve 
Havuç Dekore 
ANA YEMEK;
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 

Cips, Qamitur)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım gazetemize açıklama yaptı.

'M Milin WllMtf
* Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ve Yıldırım Holding Başkanı Ali Rıza Yıldırım gazetemize yap
tığı açıklamada, Gemlik Fabrikası içinde yalnız liman işletmeciliği ve gübre üretimi yapılacağını söyledi. 
* ÇED raporunun revize edilerek, kimyasal depolamayı çıkardıklarını söyleyen Ali Rıza Yıldırım, 
“Gemlik’te enerji ve kimyasal depolama yapılmayacaktır” dedi.
* Gemlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu söyleyen Yıldırım, Belediye’nin 
dernekleri harekete geçirerek, siyasi rant amacıyla çalışmalar yapmakla suçladı.
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Yıldırım Holding 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım, Gemlik’teki 
fabrika sahası içinde 
kurmak istedikleri 
kimyasal depolama 
işinden vazgeçtik
lerini açıkladı.
Gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri 
Güler ile telefonda 
görüşen Ali Rıza 
Yıldırım şunları 
söyledi:
"Gemlik Gübre 
Fabrikamız içinde 
kurmayı düşündüğü 
müz kimyasal depo
lama işinden vazgeç 
tik. Gemlik Fabrika 
mızda yalnız liman 
işletmeciliği ve 
gübre ile amonyak 
üretimine devam 
edeceğiz. Gemlik 
Sanayi Bölgesi’nde 
ağır yağlar depo
layan, ve işleyen, 
akaryakıt depolayan 
BP Tesisi mevcuttur. 
Ayrıca, Marmara 
Kimya Sanayi 
Fabrikaşı’nda da 
kimyasallann 
depolandığı bilin
mektedir. Bunların 
miktarı 300 bin 
tondan fazladır. 
Şirket olarak, ÇED 
raporumuzdan 
kimyasal depolama 
ile ilgili bölümleri 
çıkardık.
Yalnız liman işlet
meciliği ile ilgili 
faaliyetlerimiz için 
ÇED raporumuzu 
kullanacağız.
İzmit Körfezi’nde 
milyonlarca 
kimyasal depolayan 
sanayi kuruluşları 
var. Burası da 
deprem bölgesidir. 
Biz, depremle 
ilgili her türlü 
önlemi aldık. 
Ayrıca, gübre fab
rikası olarak işlet
memizde her türlü 

atığın geri dönüşü 
münü sağlayan 
milyonlarca dolarlık 
yatırım gerçekleştir 
dik. Artık, Gemlik’te 
enerji ve kimyasal 
depolaması 
yapmayacağız. 
Bu konudaki tepki
leri aşırı buluyorum. 
Bir sanayiciye, o işi 
yapacaksın, bu işi 
yapmayacaksın 
demenin yanlış 
olduğuna 
inanıyorum."

GERÇEĞE AYKIRI 
AÇIKLAMALAR 
YAPILIYOR
Öte yandan, Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım gazetemize 
ayrıca gönderdiği 
yazılı açıklamada, 
Gemlik Belediyesi’ni 
suçlayarak, 
Ankara’da yapılan 
ÇED inceleme 
değerlendirme 
komisyonu toplantı 
tutanağına tüm kuru
luşların yetkilileriyle 
birlikte Gemlik 
Belediyesi yet 
kililerinin nihayi ÇED 
raporunun imza
landığı hatırlatılarak, 
“Belediyenin gerçe 
ğe aykırı açıklamalar 
yaparak siyasi 
rant gayesiyle 
çalışmalar yapmak
tadır” denildi. 
Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Yıldırım’ın açık
laması aynen şöyle: 
“Gemlik Gübre San. 
A.Ş. olarak mevcut 
bulunan limanımıza 
ilave dolgu ve rıhtım 
yapılması çalış
malarında Gemlik 
Belediyesi’nden 
inşaat ruhsatlarını 
alabilmek için 
Belediye’ye başvu
rulmuştur. 
Belediyenin ÇED

gerekli değildir bel
gemizi yeterli bulma
ması üzerine, ÇED 
raporu almak ıçm 
Çevre ve Orman 
Bakanhğı’na başvu
ruda bulunulmuştur. 
ÇED raporu kap
samında, Gemlik 
Gübre Fabrikası 
arazisinde yapılan 
liman tesisi yanında, 
kimyasal ve 
akaryakıt depolama 
tankı yapılması 
düşünülmekteydi, 
gazetelerde çıkan 
tüm haberlerden 
önce yatırım poli
tikamızdaki değişik
lik sebebiyle takların 
yapılmasından 
vazgeçilerek ÇED 
raporundan bu 
tanklarla ilgili kısım 
çıkarılarak ÇED 
raporu revize 
edilmiştir. Tüm bun
lara rağmen, Gemlik 
Belediyesi bu konuy 
la ilgili gerçeğe 
aykırı açıklamalar 
yaparak çevre kuru
luşlarını, dernekleri 
de harekete 
geçirerek siyasi rant 
gayesiyle çalışmalar 
yapmaktadır. Ayrıca 
28/11/2011 tarihinde 
tüm kurum ve kuru
luşların katıldığı 
Ankara’da yapılan 
ÇED inceleme 
değerlendirme 
komisyon toplantı 
tutanağı tüm kuru
luşların yetkilileriyle 

birlikte, Gemlik 
Belediyesi’nin 
Çevre, Jeoloji ve 
Şehir Planlama 
Mühendisleri tarafın
dan nihai ÇED 
raporu olarak kabul 
edilerek imzalan
mıştır. Ancak 
Belediye kendisinin 
de imzasının bulun
duğu bir konuda 
imzası yokmuş gibi 
haberler yaparak, 
kamuoyunu yanlış 
bilgilendirmektedir. 
Gemlik Gübre San. 
A.Ş. çevreye 
duyarlılık anlayışı 
çerçevesinde atmos
fere atmış olduğu 
atık gazları Avrupa 
standartları 
çerçevesinde 25 
PPM’e düşüren iki 
adet DENOX sistemi 
kurmuş ve faaliyete 
geçirmiştir. Aynı 
zamanda denize 
deşarj edilen endüst 
riyel atık sularını 
içme suyundan daha 
temiz hale getirerek 
demineralize su 
halinde fabrikasında 
buhar üretiminde 
kullanmaktadır. 
Evsel atıklar için 
Evsel Atık Su Arıtma 
Tesisi kurulmuş bu 
tesis bir seneyi 
aşkın zamandır 
faaliyettedir. 
Fabrikanın çevre 
kirliliği ile ilgili tüm 
aktiviteleri Çevre İl 
Müdürlüğü tarafın

dan kontrol ve takip 
edilmektedir. Ayrıca 
limanımıza yanaşan 
gemilerden kaynakla 
nan atıklar, Çevre ve 
Orman Bakanlığı’n 
dan lisanslı, Atık 
Kabul Tesisimize alı
narak, mevzuata 
uygun olarak berta 
raf edilmektedir.
Tüm bu yatırımlar 
için şirketimiz yak
laşık 20 milyon 
euro harcamıştır. 
Bu fabrika TC. 
Devleti tarafından 
1978 yılında kurul
muş 26 yıl devlet 
eliyle bu çevre 
yatırımlarının hiçbiri 
si yapılmadan 
çalıştırılmıştır. Bu 
fabrikanın çalıştırıl
ması ve istihdamın 
devam ettirilmesi 
şartıyla da 2004 
yılında özelleştirme 
kapsamında yine 
T.C. Devleti tarafın
dan şirketimize 
satılmıştır. Şirketimiz 
devletin yapamadığı 
çevre yatırımlannı 
yaptığı, istihdamı 
devam ettirdiği ve 
de yurt dışı ihracatı 
gerçekleştirerek 
Türk ekonomisine 
katkıda bulunduğu 
halde yine devletin 
resmi kuruluşu olan 
Gemlik Belediyesi 
tarafından haksız 
tenkidlere maruz 
kalmaktadır. Kaldı ki, 
devlet elinde işletil 

diği sürece zarar 
eden fabrika şirketi 
miz tarafından zarar
ları kapatılarak kar 
yapar hale getirilmiş 
ve 2008 yılında 
Bursa ilinde Kurum 
lar Vergisi birincisi 
olarak devlet bütçe
sine katkıda bulun
muştur. Yapacağı 
yeni yatırımlarla da 
katkıda bulunmaya 
devam edecekken 
bu yatırımlar engel
lenmek istenmekte
dir tüm bu gerçek
lerin Gemlik ve 
Türkiye kamuoyuna 
gazeteniz aracılığıyla 
duyurulmasını rica 
ederiz.”

HOLDİNGİN
11 ŞİRKETİ VAR 
Temelleri, Garip 
Yıldırım tarafından 
1963’te atılan ‘Garip 
Yıldırım ve Oğulları’ 
adlı inşaat malzeme 
leri satan küçük bir 
ticarethane ile atılan 
Yıldırım Holding’in 
yönetiminde, Ali 
Rıza Yıldırım, Yüksel 
Yıldırım ve Mehmet 
Yıldırım bulunuyor. 
Yıldırım Kardeşler 
adını, Ekim 2003’te 
özelleştirilen Beykoz 
Kundura Fabrikası’nı 
29.7 milyon dolara 
satın alarak kamu 
oyuna duyurdu. 
Ardından Şubat 
2004’te özelleştirilen 
Gemlik Gübre’yi 
satın alarak dikkat 
çektiler.
Yıldırım Holding, 
2004 Eylül ayında 
ise 58.1 milyon 
dolara Etibank’a ait 
Elazığ Eti Krom’u 
bünyesine kattı.
Zaman içinde çok 
hızlı bir büyüyen 
Yıldırım Kardeşler; 
enerji, kimya, deniz
cilik ve inşaat 
sektörlerinde 
faaliyet gösteren 
11 şirketin sahibi.
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Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde bir 
mahalle muhtarı, 
"rüşvet ve irtikap" 
suçlamasıyla tutuk

landı.
Fevzidede 
Mahallesi'nde 
muhtarlık yapan 
A.K.'nin bir mahalle 
sakininden işini

halletmek için 
para istediği iddia 
edildi. Mahalle 
sakininin şikayeti 
üzerine gözaltına 
alınan A.K.,

II II II II II I | ■ | . a II IImw m miiM iımım anıt 2 mıII

Sivrihisar-Eskişehir 
kara yolunun 32. 
kilometresinde gece 
yarısı meydana 
gelen trafik kazasın
da iki kişi öldü, iki 
kişi de ağır yara
landı.
Ankara'dan Bursa'ya

Grizu faciasında karar çıktı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, 19 işçinin 
hayatını kaybettiği 
grizu faciasıyla ilgili 
davada karar çıktı. 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 10 Aralık

giden Ahmet Oskay 
(55)'ın idaresindeki 
16BTP 87 plakalı 
otomobil Sivrihisar- 
Eskişehir kara yolu
nun 32. kilome
tresinde yoldan 
çıkarak, önce takla 
attı, daha sonra da

2009 yılında mey
dana gelen patla
manın ardından 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam eden dava 
karara bağlandı. 6 
yıla mahkum edilen

Polis, üniversite 
çevresinıle kuş uçurtmuyor
Uludağ Üniversite- 
si'nde geçtiğimiz 
hafta meydana 
gelen karşıt 
görüşlü öğrenci
lerin kavgasının 
ardından, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Üniversite kam- 
püsünün de bulun
duğu Görükle

Pompalı flehşete tahliye
İnegöl’de, boşanma 
davası açan ikinci 
eşi Fatma Fidan'ı, 
yolda ilk kocasın
dan dünyaya gelen 
kızıyla yürürken, 
pompalı tüfekle 
bacağından vurup 
yaraladığı öne sürü 
len 42 yaşındaki 
Tahsin Fidan'ın yar 
gılanmasjna başlan 
dı. Çıktığı ilk duruş
mada, 34 yaşındaki 
Fatma Fidan'ı, ken
disine hakaret edip 
yüzüne tükürdüğü 
için vurduğunu 
söyleyen Tahsin

Mahallesi'ndeki 
denetimleri artırdı. 
Mahallede kontrol 
noktası oluşturan 
polis ekipleri, alkol
lü mekanlar ile 
mahalleye giriş 
çıkış yapan araçları 
durdurup, 
sürücülere kimlik 
kontrolü yaptı

Fidan, tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
İnegöl'de geçen 
Ağustos ayında 
meydana gelen 
olayda Fatma Fi 
dan, 5 yıl önce ev 
lendiği ikinci eşi 
Tahsin Fidan hak 
kında şiddetli ge 
çimsizlik gerek çe 
siyle boşanma da 
vasi açtıktan sonra 
silahlı saldırıya 
uğradı.Sanığın 
tutuksuz 
yargılanmasına 
karar verdi

"rüşvet ve irtikap" 
iddiasıyla sevk 
edildiği adliyede 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı

önünde giden 
Sad retti n 
Daşçı(35)'nın kul
landığı 06 BA 6631 
plakalı kamyona 
arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde 
bulunan Necla 
Oskay(59) ile

Bükköy Madencilik 
AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah 
Ercan, yönetim kuru
lu üyeleri Orhan 
Latif Ercan ve Kasım 
Karataş'ın cezası 5 
yıla düşürüldü.

İbrahim Oskay(79) 
hayatını kaybetti. 
Yaralanan otomobil 
sürücüsü Ahmet 
Oskay ile Olgun 
Oskay Eskişehir 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

İşletme müdürü 
Hayrettin Çelik, 
isletme şefi Bayram 
Erdoğan ve taşeron 
işletmeci Fahrettin 
Çolpan'a verilen 8 yıl 
hapis cezası ise 6 yıl 
8 aya düşürüldü

Bir Rıa Paha yıhıMılar
Bursa'da, okul yo 
lunda can veren 
liseli kızların dava 
sında, 1 yıldır tutuk
lu olan şoförün 
tahliyesine karar 
verildi. Karar, ölen 
kızların yakınlarını 
gözyaşlarına 
boğdu.
I.Ağır Ceza Mah 
kemesi'nde "taksir
le birden fazla 
kişinin ölümüne 
sebep olmak" su 
çundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
tutuklu sanık 32 
yaşındaki G.Ç.'nin 
yargılanmasına 
devam edildi.
İlk olarak söz alan 
müdahil avukatı 
Seffan Kılıç, "Önce
ki duruşmada dinle
nen şahitler, yalan 
beyanda bulun
muşlardır. Olayın 
oluş saati, 08.30 ile 
09.00 civarındadır. 
Geçen celse dinle
nen şahitler ise 
olayın saat 12.30- 
13.00 arasında 
gerçekleştiğini

söylemiştir. Biz bu 
konuda şahitler 
yalan beyanda 
bulundukları için 
savcılığa suç duyu
rusunda bulunduk. 
Ayrıca bilirkişinin 
hazırlamış olduğu 
raporu da kesinlikle 
kabul etmiyoruz. 
Sanık hakkında, 
raporun başında 
ağır kusurlu 
olduğu, sonunda 
ise asli kusurlu 
olduğu yazılmıştır. 
Raporda çelişkiler 
bulunmaktadır. 
Ölenlere de hafif 
kusurlu denmiştir. 
Hafif kusurlu diye 
bir terim yoktur. 
Asli kusurlu 
veya tali kusurlu 
demesi gerekirdi. 
Kaza, 12 metrelik 
yolun 10. 
metresinde mey
dana gelmiştir. O 
yüzden ölenlerin 
kusursuz olduğunu 
düşünüyoruz ve 
başka bilirkişiden 
rapor alınmasını 
istiyoruz" dedi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Mücadelem açık ve net....
“Siyaset yargıdan elini çekmelidir, yargı 

yargıya bırakılmalıdır" sözlerim nedeniyle, 
yerli yersiz e-mail'ler alıyorum.

Hatta isimsiz yazılar, mektuplar..
(Bunları gönderenler; biraz insan olun 

yazın isminizi..)
Benim mücadelem ne CHP, ne AKP ne 

MHP...ile..
Mücadelem kimsenin yandaşı olmamak 

üzere...
Mücadelem, açık kanallar ve her yerde 

söyleyebileceğimiz sözlerim ve görüntüle 
rimdir.

Sözlerimin önüne bir kapı ve anahtar 
deliği koyarak oradan görünen ve duyulan
lara, kendi pencerelerinden bakarak özel ve 
farklı anlamlar yükleyenler daha çok bekler
ler.

Ben bu yaşta (öğünmek için yazmıyorum ) 
dürüstçe vatanım ve milletim ve Gemlik 
için yazıyorum..

Birileri iktidar gücü karşısında pısabilir, 
susabilir, satılabilir onursuz bir zavallı 
haline gelebilir.

Ben yaşamımın her döneminde militan 
ruhumu hiç ama hiç kaybetmedim. 
Kaybetmeyeceğimde..

Çocuklarıma da sözlerim gibi sahip 
çıkarken de, işlerimi şevk ve coşkuyla 
yaparken de, inandığım değerleri savu 
nurken de hep böyle kaldım.

İşte bu yüzden rahatça söylüyorum, 
bağımsızlığın ve demokrasinin militanıyım.

Hukukun verdiği güçle sonuna kadar da 
savaşırım, tek başıma da kalsam da bu 
beni yolumdan döndürmez..

Birileri beğenmeyebilir, rahatsız olabilir, 
birileri de üç beş kuruş yararı için sessiz 
kalabilir, bazı zavallılar da selamı sabahı 
kesebilir.

Ancak hekimliğimi ve diğer işlerimi nasıl 
yaptıysam köşe yazarlığını da öyle yapıyo
rum, ilkelelerimle...

Birileri siyasetin yazılı olmayan kurallarını 
hatırlatabilir, her yere gülücük dağıtanlar
dan hoşlananlar olabilir, birileri karşılarında 
bir yalaka görmek isteyebilir ama ben bu 
dünyaya yalakalık yapmaya gelmedim..

Bu korku toplumunu yaratma lekesini 
yüzünde taşıyanların ve milleti ve kurumlan 
soyanların, ayrıca hiç kimsenin bana edep 
ve adap dersi vermek haddi değildir.

Ben Başöğretmen Kemal Atatürk’ün, bu 
yurda ilim ışıkları saçan Cumhuriyetin 
öğretmenlerinden (başka Kemal) Kemal 
Vural’ın oğluyum.

Mustafa Kemal’in okulu Harbiye mekte
binden de mezunum ben...

Alnım açık, dimdik yürürüm ...

KAŞ€D€ lî€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

Gemlik Gübre’nin açıklaması...
Duyarlı kesimler, bu açıklama üzerine 

Başkanvekili’nin arkasında durdu.
Başkanvekili Gemlik’te kimyasal depo 

/anmasını istemediklerini, konuyu Ankara 
ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne taşıyaca 
ğını söyledi.

Taşıdı da.
Yetmedi, televizyon televizyon gezerek, 

Gemlik Gübre Sanayi içinde kimyasal de 
polanmasına karşı olduğunu anlattı.

Tüm bunlar yaşanırken, günler geçtiği 
halde Gemlik Gübre’den ses çıkmadı.

2 ve 14 Aralık 2011 günleri bu konuda 
iki yazım yayınlandı.

Ayrıca, İnan Tamer Ağabeyim de bu ko 
nuyu ele aldı.

Son yazımda, Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım’dan konuyla ilgili açıklama yap
masını istemiştim.

Çünkü, konuyu gündeme getiren 
tarafın birini dinlemiş, karşı tarafı dinle
memiştik.

Diyeceksiniz ki, neyini dinleyeceksiniz. 
Her şey ortada.
Bunlar sabıkalı, daha önce de kömüre 

dayalı termik santral kurmak istemişlerdi 
GemUk’e.

Kamuoyu tepkisiyle geri adım attılar.’ 
Doğru.
Sonuç olarak yargısız infaz yapmanın 

doğru olmadığını sanıyorum.
Dün, Ali Rıza Yıldırım, telefonla araya 

rak, uzun süredir Gemlik dışında olduğu 
için gelişmeleri geldiğinde öğrendiğini be 
lirtti. Nihayi ÇED raporunda Belediye 
yetkililerinin imzasının bulunduğunu, 
ancak Belediye Başkanvekilinin raporu 
imzalamadıklarını söyleyerek, kamuoyunu 
yanlış bilgilendirdiğini söyledi.

Ali Rıza Yıldırım, haberler çıkmadan ön 
ce kimyasal depolama politikalarını değiş 
tirdiklerini ve yalnız liman ve gübre işine 
de devam edeceklerini açıkladı.

Yani kısacası, Gemlik Gübre Fabrikası 
içinde kimyasal depolanmayacak.

Böylece bu sorun ortadan kalktı.
Ali Rıza Yıldırım, yazılı açıklamasında 

aynen şöyle diyor: 
“Gemlik Belediyesi, bu konuyla ilgili ger 
çeğe aykırı açııklamalar yaparak çevre ku 
ruluşlarını, dernekleri de harekete geçire 
rek, siyasi rant gayesiyle çalışmalar yap
maktadır!”

Ayrıca, telefonda, Başbakan 
Erdoğan’ın Türkiye’ye nüklüer elektrik 
santralleri kurmak istediğini hatırlatarak, 
sanayicilerin her yapacakları işte engelle 
karşılaşmamalarının yanlış olduğunu 
söyledi. BP ve Marmara Kimya Sanayi 
fabrikalarında depolanmakta olan 
kimyasalların 300 bin metreküpten fazla 
olduğunu belirtti.

Gemlik Gübre Fabrikası’nın devlette 
iken zarar ederken, kar eden bir kuruluş 
haline getirdiklerini, işçi istihdamını art
tırdıklarını, çevreye duyarlı bir fabrika 
yarattıklarını da belirtti.

Şimdi, bu açıklamadan sonra, sanırım 
kimyasal madde depolama tartışmaları da 
bitmiş olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Osman Durdu’nun açıklaması 
üzerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı dün İskele’deki çay bahçeleri önün
deki Büyükşehir Belediye amblemi bulunan ışıklı yer karolarını çıkardı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan İskele Meydanı 
da bulunan çay 
bahçelerinin önüne 
yaptırılan, yaya 
kaldırımları üzerine 
konan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
amblemi bulunan 
aydınlatmalı 
karolar söküldü. 
Çay bahçelerinin 
giriş bölümlerine 
konan beton parke 
ler arasında bulunan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi amblemi
nin üzerinde Türk 
Bayrağı’nın ve cami 
minaresinin bulun
ması nedeniyle bir 
açıklama yapan 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Osman 
Durdu, “Milli ve

olan bayrağımız ve 
minarelerimizin 
ayaklar altına alın
masını hoş karşıla 
mıyoruz. ” demişti. 
Osman Durdu’nun
açıklaması üzerine

Camilerde kıs 
temizliği başladı
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan periyodik hale 
getirilen cami ve 
cem evi temizlikleri 
devam ediyor. 
Haftalık ve aylık 
rutin temizlik ve 
bakımın dışında 4 
ay da bir halıların 
yıkanması, avize 
lerin temizlenmesi 
gibi detaylı çalışma 
gerçekleştiren 
Gemlik Belediyesi,

kış aylarının genel 
temizlik etkinliğini 
Veysel Karani 
Camiinde başlattı. 
İlçe ve köylerinde 
52 camii ve 1 cem 
evi bulunduğunu 
hatırlatan Temizlik 
İşleri Müdürü Sami 
Beki, tüm camilerin 
ve cem evinin 
Ocak 2012’nin ilk 
haftasına kadar 
genel temizlik işle
minden geçirileceği
ni söyledi.

Belediyesi 
elemanları İskele 
Meydam’ndaki 
çay bahçelerinin 
önündeki kaldırım
lara konan amblemli

yerine beton karo 
koydu.
İlgililer, sökülen 
yere Gemlik 
Belediyesi’nin 
ambleminin kona
cağını söylediler.aydınlatma kara

TEŞEKKÜR
Ailemizin Büyüğü, 

Biricik Babamız 
Gemlik’in işadamlarından

Mustafa 
Güler 7

kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz» 
Cenazemize katılan, 

telefonla arayan, 
bizzat gelerek 

acılarımızı paylaşan 
eş, dost, akraba ve 

arkadaşlarımıza teşekkürü 
bir borç biliriz.

Ailesi adına oğlu
Abdullah Güler
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CBfll öğrencileri lotıiralcılıiı öğreıdi BursataiislalillSBMw
Fotoğraf sanatçısı 
Latif Toyata Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerine 
fotoğrafçılık sanatı 
ve fotoğraf çekim 
teknikleri konusun
da bir seminer 
sundu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Resim ve 
Fotoğrafçılık Kulübü 
tarafından okul 
toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 
öğrencilere 
fotoğraf çekiminin 
inceliklerini ve 
dikkat edilmesi 
gereken belli başlı 
hususları anlatan 
Toyata, fotoğraf 
çekiminde özellikle 
ışık ayarının son 
derece önemli 
olduğunu belirtti. 
Beyaz Stüdyo sahibi 
Latif Toyata semi
nerinde uyglilamalı 
fotoğraf çekim
lerinde de bulunarak 
iyi fotoğraf çekimi 
için öğrencilere

fotoğraf sanatının 
inceliklerinden 
bahsetti.
Öğrencilerden 
gelen çeşitli soruları 
da cevaplandıran 
Toyata, fotoğraf 
sanatının gelişen 
teknolojiye rağmen 
devam ettiğini 
bu sanatın teknolo
jiyle birlikte farklı bir 
boyut kazandığını 
sözlerine ekledi. 
Resim ve 
Fotoğrafçılık 
kulübü Başkanı 11-D

sınıfı öğrencisi Sıla 
Yılmaz sunduğu 
seminerinden dolayı 
Latif Toyata’ya ve 
kulüp rehber öğret
meni Kemal Akay’a

teşekkür ederken 
bu türdeki 
faaliyetlerinin 
ikinci dönem de 
devam edeceğini 
belitti.

Vali Şahabettin Har 
put, Bursa'ya 5 Islah 
OSB'nin kurulaca 
ğını söyledi.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğı'nın "Organize 
Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeli 
ğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" gereği 
dağınık sanayi alan
ları 'Islah OSB' kim
liği kazanacak.
Bursa'da Türkiye'nin 
ilk sanayi bölgesi ve 
serbest bölgesinin 
kurulduğunu hatırla
tan Vali Harput, Bur 
sa'nın otomotiv baş 
ta olmak üzere pek 
çok sektörde lider 
olmayı başardığını 
dile getirdi.
Sanayinin Türki 
ye'nin gelişmesinde 
ve zenginleşmesin 
de sanayinin önemli 
bir yeri olduğunu 
ifade eden Harput, 
"Şu ana kadar 
Bursa'da 13 organ
ize sanayi bölgesin 
de bin 264 adet 
büyük sanayi tesisi 
var. Bu tesislerimiz 

de 120 bin 500 vatan 
daş çalışıyor. İstih
dam edilmektedir. 
Bursa'nın sanayi alt 
yapısıyla sahip oldu 
ğu büyük potansiyel 
Türkiye'nin gelişme 
sini tetikliyor" dedi. 
Organize sanayi böl
gelerinin sanayinin 
disipline edilmesine 
ve şehrin planlı 
gelişmesine katkıda 
bulunduğunu belir 
ten Harput, hüküme 
tin OSB'leri teşvik 
ettiğini vurguladı. 
Bursa'daki 13 OSB' 
ye 5 ıslah OSB'nin 
daha eklendiğini 
söyledi. Harput, 
"Şu an için 5 
bölgemizde ıslah 
OSB kurulma çalış
maları başladı. 33 
bin kişinin istihdam 
edildiği Akça lar, 
Baraktaki h, Çalı, 
Kayapa ve Görük 
le'de ıslah OSB sis
temi uygulanacak. 
Bu bölgeler dağınık 
halde olduklarından 
ortak antma tesis ve 
buna benzer kontrol 
dışı sorunlar yaşı 
yordu." dedi.

1

RESTAURANT 
&CAFE

TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA

ORDOVR TABAĞI 
Peynir - Domates

SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

—Cevizli Kabak Tatlısı - ■ & > ■ I &
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydar! - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

ANA YEMEK: 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK: , 
Paçanga Böreği

KİŞİ BAŞI ÜCRET 100 TL
ÇOCUKLAR 40 TL j

Reşide Bayar Cad. UMURBEY 
Rezervasyon Tel: 525 07 70
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İstaniml-Bursa-İzmir Otoyolu »t Bursa'ya eltileri
Bursa Kent Konseyi 
tarafından 02 Aralık 
2011 tarihinde ger 
çekleştirilen “İstan
bul - Bursa - İzmir 
Otoyolu ve Bursa’ya 
Etkileri” Bursa Konu 
şuyor toplantısı 
sonucunda çıkan 
maddeler Başbakan 
lığa, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
leşme Bakanlığı’na, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’,ne Bursa 
Valiliği’ne ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’ne aşağıdaki yazı 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala imzası 
ile gönderilmiştir. 
“Bursa Kent 
Konseyi, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu 
nun 76. maddesinde 
belirtilen hedefler 
doğrultusunda, hal 
kıp yönetime katilı 
mini sağlayacak 
mekanizmaları geliş 
tiren, halkın kendi

sorunlarına sahip 
çıkmasını özendiren, 
yönetişim eksenli 
katılımcı demokrasi 
yi esas alan ve sivil 
toplumu önceleyen 
bir oluşumdur.
Kent Konseyi’nin 
temel görevlerinden 
birisi de; kente 
ilişkin temel strateji 
ler ve faaliyet plan
larının belirlenme 
sinde, uygulama ve 
izleme süreçlerinde 
tüm kenti kapsayan 
ortak bir aklın oluş
turulmasına katkı 
sağlamaktır.
Bu kapsamda, ken 
tin öncelikli sorun
larının ve kente 
yönelik yatırımların 
katılımcı bir platfor
mda tartışılarak 

karar alma mekaniz
malarına önerilerde 
bulunulması amacıy
la, Bursa Kent Kon 
şeyi, 2 Aralık 2011 
tarihinde ‘İstanbul- 
Bursa-İzmir Otoyolu 
ve Bursa’ya Etkileri’ 
gündemiyle ‘toplan
mıştır. Toplantıda, 
mevcut otoyol güzer 
gahından etkilene 
cek olan, ilçelerin 
belediye başkanları, 
akademik oda ve 
özellikle ziraat oda 
başkanları, muhtar
ları, sivil toplum 
kuruluşları temsilci
leri söz alıp konuyla 
ilgili görüşlerini 
beyan etmişlerdir. 
Bursa’yı yakından 
ilgilendiren otoyol 
konusunda yapılan 

bu toplantı, yoğun 
bir katılımla gerçek
leşmiş ve katılım
cılar aşağıda belir
tilen konulara 
dikkat çekmişlerdir: 
İstanbul-Bursa-İzmir 
Otoyolu Projesi, yal
nızca ülkemizin değil 
dünyanın da en bü 
yük projeleri arasın
da yer almaktadır. 
Böylesine büyük bir 
projeyi hayata geçire 
cek olmaktan dolayı 
ülkemiz adına gurur 
duymaktayız. Bu oto 
yol yapılırken halkın 
sağlık ve geleceğini 
düşünmek gerektiği, 
bu meseleye Bursa 
nın değil Türkiye’nin 
meselesi olarak ba 
kılmasının daha doğ 
ru olacağı hatır
latılmıştır.
Üç şehri ilgilendiren 
onlarca ilçenin 
kaderini yeniden 
şekillendirecek olan 
421km’lik bu otoyol
un 135 km’si Bursa 
il sınırları içerisinde 
bulunmakta,

Orhangazi-Gemlik- 
Mustafakemalpaşa- 
Karacabey ilçelerini 
etkilemektedir.
Otoyol için tespit 
edilen son güzer
gahın Bursa sınırları 
içerisinde ki 
bölümünde değişik
lik yapılması bir 
zaruretlerden 
bazıları ise şöyle : 
1. Mustafakemalpa 
şa ve Karacabey 
bölgesinin tarım, 
hayvancılık ve tarım
sal sanayi ile kalkın
mayı benimsediği, 
otoyolun bu güzer
gahtan geçmesi 
halinde tahminen 
Karacabey’in 11, 
Mustafakemalpaşa’n 
ın 6, ve Susurluk’un 
birkaç köyünün ver
imli arazilerinin 
olumsuz etk
ileneceği, bu 
bağlamda; tarımı, 
tarımsal sanayiyi ve 
hayvancılığı etk
ileyecek böyle bir 
kararın, gelecek 
nesillerin vebalini

üstümüze almak ola
cağını vurgulamıştır. 
2. Hattın Karacabey 
ve Mustafakemalpa 
şa ovasından 
geçmesi, bu ovaların 
tüm drenaj sistemi
nin yenilenmesini, 
tüm kullanım şeklin
in değiştirilmesini 
gerektireceği gibi iki 
ovanın ortasından 
geçen bir ötoyolun 
5.000 meyve 
ağacının da kesilme
sine sebep olacağı 
tespiti yapılmıştır. 
3. Karacabey ve 
Mustafakemalpaşa 
bölgesinde yaşayan 
insanların %99 unun 
geçimini tarım ve 
hayvancılıktan 
sağladığı, bu böl
genin verimli arazi 
açısından Türkiye’de 
5.sırada yer aldığı, 
otoyolun bu güzer
gahtan geçmesi* 
halinde 8.000 dekar 
1.sınıf tarım 
arazisinin yok ola
cağına dikkat 
çekilmiştir.

M

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
x MORTGAGE BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
x ÂCİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

EIEMIIN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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

SAHİBİNDEH SflTlUK
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

IMoslMe 
'Millili İSli 
M'Maili 
Bursa’da İkincisi yapı 
lan ‘Avrasya El Sanat 
lan Hediyelik Eşya 
Günleri’, yaklaşık 30 
ülkeden 70 firmanın 
160 standıyla katımıy I 
la Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
açıldı. Merinos AKKM 
Fuar Alanı’nda ‘Yeni ‘ 
yıla merhaba’ tema 
sıyla düzenlenen “Av 
rasya El Sanatları 
Hediyelik Eşya Gün .* 
leri’ törenle açıldı. 
Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
si Başkan Danışmanı 
Mehmet Semih Pala, 
bu yıl İkincisi yapılan 
sergiyi önemsedik
lerini söyledi.
Serginin kente hare 
ketlilik getireceğini J 
belirten Pala, emeği 
geçenlere teşekkür 
etti. Pala, Merinos 
AKKM’nin 18 ayda 
900 etkinliğe ev 
sahipliği yaptığını, 
700 bin insan hare 
keti olduğunu anlattı.
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Bin dokuz yüz kırklarda Gemlik
Bin dokuz yüz kırk

larda ki Gemlik’i 
benimle gezmek 
ister misiniz? Evet 
derseniz, Buyurun 
beraber dolaşalım 
sokaklarında. İstik
lal, bir ve iki nolu 
caddelerle Hükümet 
caddesi (şimdiki lise 
caddesi) parke taşı 
döşeliydi. Hükümet 
caddesiyle kesişen 
iki yokuşlu sokak, 
basamaklı Arnavut 
kaldırımıydı. Diğer 
bütün sokaklar 
toprak zeminli idi. 
Sokaklarında 
yetişkin dut ağaçları 
vardı. Meyvesiz, ipek 
böceği için. Belediye 
dut ağaçlarının 
yapraklarını açık art
tırma suretiyle ipek 
böceği yetiştirenlere 
satardı. İki kere ihale 
yapıldığını hatırlıyo
rum. Gemlik o 
sıralar, büyük bir 
koy görünümündey
di. Nüfus, dokuz on 
bin civarındaydı. 
Deniz kıyısındakiler 
hariç, diğer semtler 
deki evler çoğu 
bahçeliydi. O günün 
başlıca gelirleri, Bu 
gün ölmekte olan 
zeytincilik, Tarihe 
karışmış olan ipek 
böcekçiliği ve 
balıkçılıktı.

2 Nolu Cadde 
İskele Meydanı’na 
çıkmazdı o zaman.

Meydana açılan 
yerdeki çınarın 
birkaç adım 
ilerisinde son bulur
du. Önünde ortadan 
ölünmüş yumurta 
biçiminde kocaman 
bir kaya vardı. 
Arkası kumsaldı. 
Kaya evlerin dibin 
den denizin içine 
uzanırdı. Büyük 
insanlar geçemezdi. 
Biz çocuklar, ya dal
galardan pütürleri 
keskinleşmiş kayaya 
tırmanıp veya 
paçalarımızı diz 
üzerine sıvayıp, 
denizden çevresini 
dolaşarak geçerdik. 
Çınarın tam karşısın
da, kıyıdan denizin 
içine girmiş, yassı 
bir kayanın üzerinde, 
etrafı duvarla 
çevrilmiş, tek katlı 
liman reisliği binası 
vardı. İskele, Parkın 
yanından denize 
ulaşan yolun sonun
daydı. İskelenin 
sağında, Deniz içine 
çakılmış demir 
kazıkların üzerine 
inşa edilmiş, ahşap 
bir gazino vardı. 
Bütün sahil köy
lerinin, Ulaşımı deniz 
motorlarıyla yapılır 
dı. Salı günleri, 
iskelede motorlar 
üst üste bağlanır, 
iskele panayır yerine 
dönerdi. Bir gece 
gazino da yangın

çıktı. Gazino ile bir
likte iskelenin bir 
kısmı yanmıştı.

Yeni iskele 
yapılırken çakılan 
beton kazıkların 
kendiliğinden on 
dört metre, batak ve 
kuma gömüldüğü 
görülünce bu günkü 
yerine kaydırdılar.

Belediye başkanlığı 
binası şimdiki Hükü 
met Konağı’nın 
önünde, arkasını 
dere kıyısına daya 
mış, iki katlı küçük 
bir binaydı. Önüne 
çimentoyla kare şek
linde pist yapılmıştı. 
Ulusal bayramlarda, 
meşalelerle fener 
alayı geçidi yapılırdı. 
Geçit bittikten sonra 
halk, belediye mey
danındaki pistin 
etrafında toplanırdı. 
Kalabalık halk toplu
luğu, Belediye ban
dosunun çaldığı 
oyun havaları, caz 
müziği eşliğinde, 
gençler oyun oynar, 
yaşlılar seyreder 
gecenin geç saatleri 
ne kadar şenlik 
devam ederdi.

Deniz temiz ve ala
bildiğine cömertti. 
Sabahleyin avdan 
dönen balıkçılar, 
tutukları balıkları 
çavalye denilen yay
van sepetlerde, kum
sala yayarak satıcı 
lara sunarlardı. Fazla 

tutulup satılmayan 
balıkları, tuzlama, 
lakerda (torik’ten) 
veya çiroz 
yaparlardı. Garanti 
bankasının yanında
ki binada balık 
işleme deposu vardı. 
Evin önündeki 
boşlukta üç dört 
metre yükseklikte 
üçayaktı sehpalar 
arasına, bağırsakları 
temizlenmiş, yıkan
mış balıkları kuyruk
larından iple 
bağlayıp, iki sehpa 
arasına asarlardı. 
Orada balıklar kurur 
ve çiroz olurlardı.

Ova’ya gelince: 
Gemlik Ovası’nın 

yarıdan fazlası dut 
ağaçlarıyla kaplıydı. 
Ova aşırı sulak 
olduğu için, tarlalar 
hendeklerle çevrili 
idi. Hendek kenarları 
na, genelde tarımsal 
mücadele isteme 
yen, ayva, muşmula, 
incir, ceviz cinsi 
ağaçlar dikilmişti.

İkinci ana gelir kay
nağı İpek böceği 
tohumları, el büyük
lüğünde, bantlanmış 
delikli kutularda, bez 
torbacıklar içinde 
satılırdı. Nisan sonu, 
Mayıs ayı başlarında 
ağaçlar yaprak
lanırken, tohumlar 
nemli ve sıcak bir 
ortamda kurtçuk 
haline dönüştürülür 
dü. Annem tohum 
torbacıklarını, koltuk 
altında tutar, kısa 
süre sonra, torbacık 
binlerce kurtçukla 
dolardı. Ilık bir oda 
da onları torbadan 
çıkarıp, gazetenin 
beş altı sayfa büyük
lüğündeki kağıtlar 
üzerine yayardı. İlk 

başlarda dut yaprak
ları, tütün gibi kıyıla 
rak verilir. Böcekler 
belli aralıklarla dört 
defa uyku devresine 
girer. Bir gün kadar 
uyur. Her uykudan 
gömlek değiştirip, 
büyüyerek çıkar. 
Büyüdükçe yem
leme, yaprak, filiz ve 
en son parmak kalın
lığındaki yapraklı 
dallarla yapılır.
Kurtçuk son uyku
dan sonra sekiz on 
gün içinde kalem 
kalınlığında altı yedi 
santim boyuna 
erişir. Artık, yaprak 
yemez, başını kaldı 
rır, kozasını örecek 
yer arar. Yapraklarını 
kemirdiği sopalar 
kırk santim kalın
lığında geniş bir alan 
kaplamıştır.
Yetiştirici bu dalların 
üzerine, Kırlardan 
getirdiği, otsu, çalım 
sı bitkileri koyar. 
Böcekler konulan 
bitkilere tırmanarak, 
üzerlerine kozalarını 
örerler. Bir paket 
tohumdan, kırk ile 
elli kilo arasında 
koza alınırdı.

Bu da kırk elli lira 
arasında toplu para 
demekti. O günlerde 
amele yevmiyesi kırk 
kırkbeş kuruş 
olduğu göz önünde 
tutulursa, elli güne 
sığdırılmış güzel bir 
gelirdi. Sonradan 
suni ipek çıkınca, 
böcekçiliğin ölümü 
birden bire oldu.

Ovamız o kadar 
mümbitti ki, ekinler 
insan boyuna erişir
di. Organik tarımla 
yetiştirilen sebze ve 
meyvelerin lezzet ve 
tadını anlatmak ola 

nakşız. Babam veya 
ağabeylerim, ökü
zlerle çift sürerler 
ken pulluğun yüzeye 
çıkardığı solucan, 
danaburnu, sıçan 
yılanları toplayan 
leyleklerin sayısı 
otuzu geçerdi.
Kargalarsa sürü 
oluştururdu. Yaz 
gecelerinde yüksek 
binalara yuva yap
mış leyleklerin, 
taka, taka, taka, tak 
sesleri, uykularımızı 
bölerdi. İlkokuldaki 
çocuklar daire şek
linde elele tutuşup 
dönerken, Bacalara 
leylek kondu, 
gagalarını saydım 
ondu, şarkısıyla 
Başlarını geriye 
doğru kaldırıp taka, 
taka. Taka, tak ses
leriyle taklitlerini 
yaparlardı.
Kargaların, tarıma 
verdiği zararı önle
mek için yetişkin 
insan başına ya iki 
karga kafası getirme 
veya iki lira para 
ödeme mecburiyeti 
konulmuştu. Tarım 
memurluğunca. İşte 
bunların hepsi 
geride kaldı.

Bu gün çocuk
larımız, leyleklerin 
nesli tükenmiş can
lılar gibi, ancak kita
plarda resimlerini 
görebiliyorlar.

Aşırı üremiş kar
galar bile, zorlu 
yaşam mücadelesi 
vermektedirler.

Sizleri bir parça 
eski Gemlikte 
dolaştırabilmişsem 
ne mutlu bana, 
Sizlere sağlıklı ve 
mutlu günler 
dileğiyle hoşça 
kalın.
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Sa—im iuiecılarttaı hasarı sini
18 sporcu ile 
katıldıkları Uluslar 
arası Ankara Judo 
turnuvasında, 4 
altın, 1 gümüş ve 2 
bronz madalya 
alarak Bursa 
Bölgesi’nin gururu 
olan Gemlik 
Belediyesporlu 
judocular, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler.
22 Aralık-24 Aralık 
tarihleri arasında 
Denizli’de yapılacak 
olan Ümitler 1 ve 2. 
lig terfi müsabaka 
larına katılacak olan 
judo takımı, 
desteğini esirgeme 
yen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a 
başarılarının tekrarı 
sözünü verdi.

Belediyeden okul bahçesinin 
büyütülmesini istediler

Uludağ Üniversitesi 
(U.Ü.) Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
eğitim ve öğretim 
vermeye bu yıl 
başlayan Ticaret 
Meslek Lisesi, 
okul müdür, 
müdür yardımcısı 
ve aile birliği 
başkanından 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a dan 
okul bahçelerinin 
büyütülmesini 
istedi.
Ticaret Meslek 
Lisesi’nde belediye 
tarafından tamam
lanan bahçe ye 
çevre düzenleme 
çalışmaları 
nedeniyle Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ziyaretinde 
bulunduklarını 
açıklayan Okul 
Müdürü Hüseyin 
Otsay, yan komşu
ları Hisar Anadolu 
Lisesindeki bahçe 
çalışmasının tamam 
lanması sonrasında

HW35 ABONE OLDUNUZ MU?
■nUMDEOB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFMA A “SUYUNU bÖşÂTBBF^ HARCAMA” BE/
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” «
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Judo antrenörü 
İsmail Yıldız ve 
kulüp yöneticisi 
Zafer Ulgen ile birlik
te Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ı ziyaret 
eden şampiyon 
judocular, hem ülke 
içinde, hem de ulus
lar arası maçlarda 
Gemlik’i ve 

kendi bahçelerinin 
biraz daha büyütül 
mesi istediler.
OKULLARA HİZMETİ 
SÜRDÜRÜYORUZ 
ilçedeki tüm okullara 
en iyi hizmeti verme 
ye çalıştıklarını 
belirten belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
Gemlik Belediyesi 
olarak eğitim ve 
öğretimin yanı sıra,

Bursa’yı en iyi şe 
kilde temsil etmeyi 
sürdüreceklerini 
söylediler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, eğitim, 
öğretim, yabancı dil 
ve spor arasındaki 
bağlantılara dikkat 
çekerek, ilçe 

gençliğe ve 
spora büyük önem 
verdiklerini 
söyledi.
Ticaret Meslek 
Lisesine de her türlü 
yardımı yapmaya 
devam edeceklerini 
bildiren Yılmaz, plan 
ve projelere uyması 
halinde okul 
bahçesinin de 
genişletilebileceğini 

gençliğine örnek 
olan ve aldıkları 
madalyalarla 
herkesin göğsünü 
kabartan minik ve 
yıldız judocuları kut
layarak, “Belediye 
olarak imkânlar biz
den, başarılar siz
den. Yolunuz açık 
olsun” dedi.

sözlerine ekledi. 
Okul Müdürü 
Hüseyin Otsay, 
müdür yardımcıları 
Sabri Karaman ve 
Gökmen Güler ile 
okul aile birliği 
başkanı Melek 
Yılmaz’da 
başkanvekili Refik 
Yılmaz’a birlikte 
teşekkür plaketi 
sundular.

MŞOM 
samnintıluk sözü

Bursa Amatör 
Süper Lig B 
grubunda 
şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlik Spor’u 
akşam antren
manında ziyaret 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, yönetici ve 
futbolculara 
baklava ikram etti. 
24 Aralık 2011 
Cumartesi günü 
saat 13.30’da zorlu 
Panayır Spor maçı
na çiKacaK oıan Kır
mızı beyazlılar 
hazırlıklarını 
Demirtaş Ismetiye 
spor tesislerinde 
sürdürüyor.
Kulüp Başkanı 
Orhan Koç ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra 
taraftarlar derneği 
başkanı Emir

Facehooünllanıcılanna 
inanılmaz tuzak

Sosyal paylaşım 
sitesi Facebook 
kullanıcılarının 
şifrelerini ele geçi 
rerek çok sayıda 
kişinin hesabını 
kontrol altına alan 
şebeke üyeleri 
şimdi de polisin 
adını kullanmaya 
başladı.
Facebook kul
lanıcılarına gönder
ilen çeşitli elektron
ik postalarda, son 
zamanlarda çalınan 
Facebook hesap 
larının sayısında 
artış olduğu belirti 
lerek, bu kapsamda 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünce bir 
web sitesi kurul
duğu ifade edildi. 
Söz konusu internet 

Yılmaz ve futbolcu
ları ziyaret eden ve 
başarı dileklerinde 
bulunan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, başarılı 
sonuçlarla grubun
da zirve ortağı olan 
takımın futbolcu
larını ve teknik 
direktör İsmail 
Sarıoğlu’nu da 
tebrik etti. 
Futbolculara 
baklava ikram eden 
ve penaltı vuruşu 
yapan rterm 
Yılmaz, akşam 
antrenmanını 
sonuna kadar izledi. 
Gemlik Sporlu 
yönetim ve futbol
cular da grupta 
şampiyonluk sözü 
vererek, 3 lig 
hedeflerinden 
vazgeçmeyecekleri
ni dile getirdiler.

sitesi sayesinde 
Facebook 
hesaplarının polis 
tarafından koruma 
altına alınacağı 
iddia edilirken 
mesajın devamında 
yer alan web say
fası linkine tıklayan
lar "Bu web sayfası 
Emniyet Genel 
Müdürlüğüne aittir" 
yazısı ve polis logo
suyla karşılaştı. 
Facebook 
hesaplarının koru
ma altına alınması 
için bir sistem 
geliştirildiği öne 
sürülen web say
fasında, kullanıcılar
dan ilgili bölümlere 
kullanıcı adı ve 
şifrelerini girmeleri 
isteniyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


23 Aralık 2011 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 9

Kira sö2lesmesinıle hu aiff ıntııa dilıltal!
Yargıtay, kira 
sözleşmesinde kefil
in sorumluluğuna 
ilişkin yeni bir 
karara imza attı.
Yargıtay uzayan kira 
bedelinin öden
memesi nedeniyle 
açılan icra davasın
da. kira sözleşme 
sinde miktar ve tarih 
belirlenmediği 
sürece borcun 
kefilden alınamaya
cağına hükmetti. 
Daire, sözleşmede 
aksi belirtilmedikçe, 
kefilin sorumluluğu
nun sözleşme imza
landıktan sonra 1 yıl 
olacağına karar 
verdi.
İstanbul'da bir ev 
sahibi, kirasını 
ödemediği gerekçe
siyle 1 yıl süreli kira 
sözleşmesine daya
narak kiracısından 
31 bin 200 lira kira 
bedelinin ödenmesi 
ve kiracının tahliyesi 
talebiyle dava açtı. 
İstanbul 14. İcra 
Hukuk Mahkemesi, 
kiracı ve kira 
sözleşmesinde adı 
geçen kefili hakkın
da icra takibi

arsası istimlak edilene müjde
Kamu yararı 
gereği el konulan 
ancak yıllarca 
boş bırakılan 
arsasını geri isteyen 
bir vatandaşın 
kazandığı dava, 
İstanbul’da aynı 
durumdaki 
200 bin kişiye 
emsal oldu.

başlatılmasına ve 
kiracının tahliyesine 
karar verdi.
Kararın taraflarca 
temyiz edilmesi 
üzerine dosya 
Yargıtay 6. Hukuk 
Dairesinde 
görüşüldü.
Daire, yerel mahke
menin kiracının 
tahliyesi ve alacak 
borcun kiracıdan 
alınmasına ilişkin 
kısmını onadı, ala
cağın kefilden tahsi
line ilişkin kısmını 
ise bozdu.
Dairenin kararında, 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 
2006 yılında verdiği 
bir karara yer 
verildi.

Devletin yıllarca 
kamu yararı 
gerekçesiyle 
bedel ödemeden 
vatandaştan kamu
laştırdığı arazilere 
okul, hastane, yol 
gibi kamu yararına 
tesisler yapmaması 
nedeniyle açılan 
davaları değer

Hukuk Genel 
Kurulunun 
gerekçesinde, kefil
in, sözleşmede gös
terilen kira süresi 
boyunca kiracının 
ödemekle yükümlü 
olduğu kirayı, ev 
sahibine karşı 
sorumlu olduğunun 
vurgulandığı ve 
sözleşmenin uza
ması halinde kefilin 
sorumluluğunun 
devam edebilmesi 
için "kefilin sorum
luluğunun uzayan 
dönem için de 
devam edeceğinin" 
sözleşmede açıkça 
belirtilmesi gerek
tiğinin belirtildiği 
kaydedildi.
Kurulun, kefilin 

lendiren Yargıtay 
Hukuk Kurulu’nun 
15.12 2010 tarihli 
kararına dayanılarak 
Kartal 2. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi’nde 
açılan bir davada 
mahkeme, Kartal’da 
bir arazinin 1978 
yılıhda yapılan 

sözleşmedeki 
sorumluluğunun 
azami hangi süreyle 
ve hangi miktarla 
sınırlı olacağının 
açıkça göster
ilmesinin şart 
olduğu sonucuna 
vardığı vurgulandı. 
Kararda, 
"Ne kadar uzayacağı 
belirsiz bir kira 
süresine ilişkin 
olan ve kefili 
sınırsız bir sorumlu
luk altına sokan 
sözleşme hükümleri 
geçerli değildir" 
denildi.
Bu nedenle, taraflar 
arasındaki kira 
sözleşmesinde, 
kefilin sorumlu ola
cağı süre ve mik
tarın göster
ilmediğine işaret 
edilen kararda, 
kefilin sorumluluğu
nun sözleşmenin 
düzenlendiği 
tarihten itibaren 
1 yıl süreyle sınırlı 
olduğu, bu nedenle 
kefil hakkında kira 
alacağına 
hükmedilmesinin 
doğru olmadığı 
belirtildi.

imar planında 
kısmen yol, kısmen 
okul alanı görünme
sine rağmen söz 
konusu yapıların 
inşasına başlanma
masını gerekçe 
göstererek, kamu
laştırma ücretinin 
ödenmesine karar 
verdi.

Nakit hala kral, 
paranı TL'de tut
Türkiye'nin önde 
gelen bankalarının 
CEO'ları piyasalar
da dalga boyunun 
yüksek olacağına 
işaret ederek 
yatırımcılara 'Likit 
kalın' dedi. TL'nin 
reel olarak yüzde 4 
değerlenmesini 
bekleyen 
bankacılar, 
dövizi ise pek 
önermiyor 
Küresel 
piyasalardaki belir
sizlikler bireysel 
yatırımcıların 
kafasını karıştırıyor. 
Ekonomik çalkan
tılar nedeniyle fai
zler, kurlar ve hisse 
senetlerinde gün 
içerisinde ciddi 
oynaklıklar yaşan
abiliyor. Bu kadar 
karşamaşa 

KRŞtDC 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

NÖBETÇİ ECZANE
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MARMARA ECZANESİ

içerisinde acaba 
bireysel yatırımcı 
parasını nerede 
değerlendirsin? 
2012 yılında TL mi, 
döviz mi cazip ola
cak? Bütün bu 
soruları Türkiye'nin 
önde gelen 
bankalarının 
CEO'larına yönelttik 
ve onların yatırım 
tavsiyelerini aldık. 
Banka genel 
müdürleri «kriz 
dönemlerinde 
yatırımcıların önce
likle likit kalması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Risk iştahına 
göre yatırım tercih
lerinin değişebile
ceğini belirten 
banka CEO'ları riski 
sevmeyenlere mev
duat ve korumalı 
fonları önerdi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat T 55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 5Ş3 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 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
KAYMAKAMLIK

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 10 28 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı S13 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 88

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

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 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ,e 45
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
~ G E M LIK ’ i N İLK GÜN LÜK SİYA Sİ G A Z ET E SI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4148 

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 

(Dı'ni bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

«lilSİHItHİİİ
VENÛSSİNEMASI 

SÛMELANIN ŞİFRESİ TEMEL: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

DEDEMİN İNSANLARI: 

11:30-14:15-16:30-19:00-21:15 
REZERVASYON5133321 

JUTKUSİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 

Î3.00-15.00-17.00-19.00-21.00
. KİRACI 

12.00-14.00-16.0M8.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVR TMMLfll TATLI

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve

Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANAYEMEK+KARISIKSALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABAİI + 
LİMİTLİ YEBEİ 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)

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz....
KİŞİ BAŞI 80 TL

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

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE 
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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidlye Mah. Kumsal 5ok. No:5



KİŞİ BAŞI 
ÜCRET

Gûzelyalı Mh. A Aslan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE..]

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir ■ Yaprak Sarma - Patlıcan Herse - 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası ■ Yağ Biberi ■ Semizotu - Fava ■ Pazı - Yumurta 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 
AHA YEMEK: Karışık Izgara ■ İsteyene Levrek veya Çupura
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve ^gg 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı. J|
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KAÜTCLİHİZMCT ANLAYIŞI İLC HtZMCTİNİZ&CYtZ^^P

¥£NİL >N ¥ 0 Z 0MU XL4

6SSİZ Î>£NİZ MANZARA V£

MIZM<£TİNİZI>£¥İZ.

BD33SSZ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Aralık 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ÇOKAL TİCARET 2 'gemlik
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Gemlikli bin 113 zeytin üreticisine afet yardımından 3 milyon 739 bin lira geldi Ohl Öncesi Eğilim itin 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

kolları sıvadı
Geçtiğimiz yıl 

zeytin üreticilerinin hava 
koşullan nedeniyle ürün 
kaybına uğraması sonucu 
zarar görmesi üzerine, 
yapılan girişimler ile Afet 
Yasası’ndan yararlanması 
kararlaştırılmış ve bölge 
mizde meydana gelen 37 
milyon liralık zararın yüzde 
4O’ı milletvekili seçimleri 

öncesi ödenmişti.
Kalan ödemelere Pazartesi 
günü başlanacağını söyle 
yen İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, “İlçemizde 
bin 113 kişiye ödenecek 
olan 3 milyon 739 bin 923 
liranın ödenmesine 
Pazartesi günü başlanacak 
tır. Zeytin üreticilerimizin 
alacakları banka hesapları

na yatırılacak.” dedi.
12 Haziran seçimlerinden 
15 gün önce zeytin üretici
sine 17 milyon lira öden
miş, 9 milyon 260 bin 
liranın da ödenmesinin 
yılbaşına kadar tamam
lanacağı açıklandı.
Kalan 11 milyon liranın da 
yılbaşından sonra 
ödeneceği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümün yap
tırdığı araştırmalar
da 523 kişinin 
okul öncesi eğitim 
için çocuklarını 
okullara kayıt yap 
tırmadığı saptandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan belirlenen bu 
çağ çocukların, okul 
öncesi eğitimden

yararlanabilmesi 
için gerekli araştır
ma ve yönlendir
menin yapılıp, 
hedef kitlenin ücret 
kaygısı taşımadan 
en azından belli 
saatler içerisinde 
okul öncesi eğiti
minden yararlan 
dırılmasının sağlan
ması amaçlanıyor. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış

Zeytin üreticisine yılbaşı ikramiyesi
Geçtiğimiz ve önceki yıl havaların kötü 

gitmesi nedeniyle mağdur duruma düşen 
zeytin üreticisine, devlet eli uzanmıştı.

Gemlik Ziraat Odası’nın girişimleri 
sonuç vermiş, hükümet zeytin üreticisi 
nin zararını gidermek için Afet Yasası’n 
dan yararlanmayı uygun gördü.
Zeytin üreticisini afet kurbanı kabul 

ederek 4 bin 200 zeytin üreticisine 37 
milyon lira ödeme yapmaya karar verdi.

İlk taksit tam da milletvekili seçimleri 
öncesi dağıtıldı.

37 milyon liranın yüzde 4O’ı zeytinciye 
dağıtıldı. Sonra kalan ara sanki unutuldu.

Devamı sayfa 4’de

YENİ İŞLETMECİSİ İLE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI VE İTİNALI SERVİS

|Ğ| QURLE RESTAURANT
Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle OteTin sıcak atmosferinde/' 

iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler..

Kaşar Peyniri
Salatalık Söğüş JKi

Salam - Domates
Yağ Biberi - 
Kısır- Acılı Ezme -
Haydan- Dana Jambon

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D J. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: -a ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası R Pastırmalı ve xfiF Çeşitli mevsim meyveleri 
Patlıcan Herse 41 Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK: Limitli Yerli İçki 

Zeytinyağlı yaprak sarma Kelebek Sosis Etli Düğün Çorbası servisimizle
SALATA: w sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize
r veli bambaşka bir lezzet katacak...
Greek balata ve 20.30'da başlayan yılbaşı programı
Havuç Dekore Kişi başı: 8O.00 TL

Şto^EK: 0 53S SS3 2i 
(İç Pilav, Patates O 535 212 32 59 
Cips, Çamitür) o 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA 
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 ülkel

er 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.
i. 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...
İnsanların mutsuzluk katsayısının 

giderek arttığı dönem...
Siyasal, sosyolojik ve ekonomik çalka

ntılar 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...

Hansa'yı let hasına proiesto etli
Fransa 
Parlementosu’nda 
Türklerin 1915-24 
yılları arasında 
Ermenilere soykırım 
uyguladığını gerek 
çesiyle, “Ermeni 
soykırımını inkar 
eden, soykırım 
olmamıştır” diyen
lere para cezası ve 1 
yıl hapis cezası 
verecek yasanın 
kabul edilmesinin 
tepkileri devam 
ediyor.
Dün, Cuma namazı 
çıkışı Merkez 
Solaksubaşı Camii 
önünde Muhammed 
adlı esnaf yalnız 
başına Fransa’yı 
protesto etti. 
Fransız ve Ermeni 
mallarını protesto 
ettiğini söyleyen 
Muhammed Çoruh 
yanında getirdiği 
Fransız mallarının 
kutularım yakarak 
Türk bayrağı açtı. 
“Fransız ve Ermeni

mallarını kullan
mayın. Fransa ve 
Ermeni mallarını 
kullanmayın. ” diye 
sürekli bağıran 
Muhammed Çoruh’u 
vatandaşlar meraklı 
bakışlarla izlerken, 
poliste yalnız 
protestocuyu 
kameraya aldı.

flniteks kapanıyor
Aniteks Bay Bayan 
Giyim Mağazası 
Gemlik Şubesi’nin 
kapanacağı 
duyuruldu.
İstiklal Caddesi’nde 
Gemlikli müşterile 
rine 2004 tarihinden 
beri hizmet veren 
Ahmet, Nazmi 
ve İsa Çalışkan 
kardeşlere ait 
Aniteks Giyim 
Mağazası, işyerinin 
önüne astığı büyük 
bir afişle kapanaca 
ğım duyurdu. 
Müşterilerine cep 
telefonlarıyla da 
mesaj çeken 
Aniteks yetkilileri, 
işyerini kapatacak
larını ve indirimlerin 
devam ettiğini 
duyurdular.
Bursa Uzun Çarşı 
içinde de merkez 
mağazaları bulunan

■■Mg

■MMfl

Aniteks’in hazır 
giyim sektöründen 
çıkarak farklı bir 
sektörde iş yapacak 
larını açıkladılar. 
Aniteks Gemlik 
Mağazası’nda 
indirimler sürerken, 
mağazanın devri ile

ilgili talepleri 
konusunda 
bazı firmalarla 
görüşmelerin 
sürdüğü öğrenildi. 
Kaliteli marka 
giyim ürünlerinin 
satıldığı Aniteks 
Mağazası’na

Şaypa Alışveriş 
Mağazalar 
Zincirinin de bir 
süre önce boş 
olarak istediği 
ancak, tarafların 
ücret konusunda 
anlaşamadıkları 
öğrenildi.

m
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Fiyasaya sahte nata süreceklenli
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, esnafı 
sahte para ile 
dolandırmak istediği 
iddia edilen iki kişi 
yakalandı.
Polis, esnafın 
şikayeti üzerine 34 
GV 0973 plakalı oto
mobili İstanbul Kapı 
çıkışında kıstırdı. 
T.V. (28) ve A.Ş. (27)

Şahit MıııiM hm son ala Mı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kendini 
başkomiser olarak 
tanıtan şahıs tarafın
dan dolandırılmak 
istenen vatandaşın 
imdadına son anda 
bankamatiğin önün
den geçen bir polis 
yetişti.
Süleyman Ekşi adlı 
vatandaşı arayarak 
kendisini 
"Başkomiser Talat" 
olarak tanıtan bir 
kişi, "Kredi kartı bil
gilerin başkasının 
eline geçti, hemen 
adliyeye gel" dedi. 
Telefonda konuş
tuğu kişiye inanarak 
adliyenin önüne 
giden Ekşi, telefon
daki kişinin,

"Bankamatiğe git" 
demesinden şüphe
lenerek durumu 
bankamatiğin 
yakınındaki polis 
memuruna bildirince 
dolandırıcının planı 
suya düştü. 
Ekşi, "Telefonla gizli 
numaradan arayan 
kişi, 'Şu anda telefon 
ve kredi kartı bilgi
lerini birileri ele 
geçirdi.
Kullanıyorlar. 
Telefonu kapat
madan adliyeye gel' 
dedi. Ben de 
adliyenin önüne 
geldim. Bu sefer 
adliye yanında bulu
nan banka 
ATM'lerinin olduğu 
bölgeye gitmemi

Aynı yerde ikinci TIB kazası
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde geçen 
hafta bir TIR'ın karşı 
şeride geçerek oto
mobili ezip 2 kişinin 
ölümüne sebep 
olduğu yerde, bir 
TIR daha devrilerek 
karşı şeride geçti. 
O esnada karşı 
yönden araç 
gelmemesi 
büyük bir faciayı 
önledi.
İzmir-İstanbul yolun
da bir hafta önce bir 
TIR karşı şeride 
geçmiş ve bir oto

mobili altına alarak 
50 metre sürük
lemişti. 2 kişinin 
hayatını kaybettiği 
kazanın ardından 
yine aynı noktada 
TIR kazası meydana 
geldi. İzmir yönün
den Bursa istikame
tine bira taşıyan 
Mehmet Ü. (40)

idaresindeki 35 HA 
3303 TIR, devrilip 
kayarak karşı şeride 
geçti. O esnada 
karşı yönde araç 
bulunmaması bir 
faciayı önledi. 
Devrilen TIR, 2 vinç 
tarafından ancak 
kaldırılabildi. Yola 
saçılan biralar

WW ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

kıskıvrak yakalandı. 
Zanlıların üzerinde 
21 adet 100'lük ve 
bir adet 200 liralık 
sahte banknot ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan şüphelilerden 
T.V'nin sahte 
mühürden sabıkası 
olduğu öğrenildi. İki 
zanlı daha sonra 
adliyeye sevk edildi.

istedi. Resmi 
çalışan, polis olup 
olmadığını sordu. 
Ben de şüphe
lendim.
Bankamatiğin önüne 
geldiğimde bana, 
'Kartı tak, şifreni ver' 
dedi. 'Şifreyi verince 
ne olacak?' dedim. 
Adıma kart 
çıkarıldığını ve iptal 
edeceğini söyledi. 
Öyle deyince ben 
iyice şüpheiena'ırtı. 
Bu arada polis 
memuru vardı 
yakınımda, onun 
yanına giderek duru
mu anlattım. Polis 
memuru dolandırıcı 
olduğunu anladı. 
Telefondaki kişi 
bana, '5 tane 180 lira 

ayır ve hesaba yatır' 
dedi. Parayı ne 
yapacağını sordum. 
'Karakoldaysan 
yanına geleyim' 
dedim. Ağabeyime 
konuyu ilettim. O 
sırada telefondaki 
şahıs, 'Sakın kims
eye bilgi verme, en 
yakınındakiler bilgi
lerini ele geçirmiş 
olabilir' dedi. Bana 
yaka numarasını bile 
Verdi. Hatta 
emniyetle alakalı 
bilgiler anlattı" 
diye konuştu. 
Öte yandan polis 
ekipleri, bankamatik
te işlem yapan 
vatandaşları 
dolandırıcılara 
karşı uyardı

görevliler tarafından 
toplanırken, TIR 
sürücüsü Mehmet 
Ü.'nün yaralı 
olarak İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldığı kaza 
sebebiyle Bursa- 
İzmir yolu bir süre 
trafiğe kapandı. 
Çevre köylerde 
yaşayan vatan
daşlar, Karayolları 
yetkililerinin 
söz konusu yolun 
hatalı olup 
olmadığını 
gözden geçirmesini 
istedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM

CHP’nin geleceği—
CHP’de suların durulacağını, Kemal 

Kıhçdaroğlu liderliğindeki partinin, barış 
içinde, uyumlu ve kenetlenmiş biçimde 
koşar adım iktidara yürüyeceğini zaten 
kimse beklemiyordu.

Bu zaten CHP’liliğin genel karakterihe de, 
CHP’li sosyal demokratların siyaset yapma 
biçimine de uygun düşmüyordu.

Parti içindeki hoşnutsuzluklar, homurdan
malar, mutsuzluklar, gruplaşmalar CHP’de 
öteden beri vardı.

Ama önce seçim ve ardından yemin 
boykotu sırasında Genel Başkan ve parti 
yönetimini zora düşürmemek kaygıları ile 
yüksek sesle dile getirilmeyen eleştiriler, 
şimdi yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya 
başlıyor.

Şimdiki durum, henüz Kıhçdaroğlu ve 
ekibine karşı bayrak açma noktasına 
gelmiş değil.

Şu an herkesin gidişattan memnuniyetsiz
lik ifade ettiği bir ortam var CHP’de.

Bir de parti içi grupların hazırlıkları, safları 
sıklaştırma taktikleri ön plana çıkıyor.

Değersiz insanlar yine kendilerine partide 
yer bulmaya çalışıyorlar.

Gemlik’te bile yenilgiyi, perişanlığını ka 
bullenemeyenler, Yine ortalığı karıştırıyor, 
yönetimi istifaya zorluyor.

Yani CHP’de henüz bir sarsıntı, deprem 
havası yok.

Ama parti içi fay batlarındaki artan enerji 
birikimi ve hareketlilik yakın gelecekteki 
büyük depremin işaretlerini veriyor.

6 - 7 ay öncesine kadar Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun CHP’yi iktidara taşıyacağı
na inananların önemli bir bölümü bugün 
ciddi hayal kırıklığı yaşıyor.

Hayal kırıklığının tek nedeni 12 Haziran 
seçimlerinde umulan oy düzeyinin tutturu- 
lamaması değil.

Sıkıntının kaynağı seçim sonrasında 
yaşananlar...

Tutuklu milletvekilleri için yapılan yemin 
boykotu ve sonrasında yaşananların buruk
luğu, hayal kırıklığı...

MYK’da (Merkez Yönetim Kurulu) gerçek
leştirilen kapsamlı değişikliğin PM’ni (Parti 
Meclisi), parti örgütlerini ve milletvekillerini 
tatmin etmemesi...

Bu gelişmeler nedeniyle Kıhçdaroğlu ve 
ekibinin yönetim anlayışına duyulan güven
sizlik..

Bugün CHP yönetiliyor mu sanıyorsunuz? 
Hayır yönetilmiyor, politika üretilemiyor.
Parti adeta bir savrulma hali yaşıyor...
Gerçekten de, yemin boykotundan tutun, 

Dersim tartışmalarına kadar bu savrulmaya 
pek çok örnek bulunabilir

Bu durum Kıhçdaroğlu’nun kafasındaki 
kurultaya kadar sürdürülebilir mi?

Zayıf ihtimal.
Parti içi kanatlarda, fay hatlarında görülen 

yüksek hareketlilik ve aşırı enerji biriki
minin CHP’de yakın gelecekte güçlü bir 
sarsıntıya, depreme yol açma ihtimali daha 
güçlü.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin üreticisine yılbaşı ikramiyesi
Biz, köşemizde çeşitli defalar bu konu 

yu dile getirdik. Ziraat Odaları üretici ku 
rulmuşları hükümet yetkililerine millet 
vekilleri aracılığıyla ulaşmaya çalıştı.

Bu sonuç verdi ve ödemeden kalan 
paranın 9 milyon 360 bin lirasının ödeme
sine ilçemizde Pazartesi günü başlanacak.

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, dün 
gazetemize gelerek, Gemlikli bin 113 
zeytin üretişine 3 milyon 739 bin 923 lira 
ödenek geldiğini ve hesaplarına Pazartesi 
günü geçirileceğini söyledi.

Zeytincilik gerçekten zor bir iş.
Dışarıdaki kışı ve soğuğu görüyorsu 

nuz.
Bu ürün, bölgemizde böylesi kötü ko 

şullarda toplanıyor.
Bir de ege zeytincisininki gibi sağma 

toplanmıyor.
Tek tek toplanıyor.
Zeytin üreticisinin kalbi her yıl ürün 

toplama zamanı kötü atar.
“Ya yine ürünü toplayamazsam” diye 

düşünür.
Bu yıl olduğu gibi.
Tam üç yıldır zeytin üreticisi havanın 

gazabına uğruyor.
Bu yıl olduğu gibi.
Son yağışlar bir nebze zeytinin topar

lanmasına neden oldu ama ağaçtaki zey
tinin çoğu yağlık oldu.

Neyse ki devlet bir nebze de olsa 
üreticinin yarasını sardı.

Bir de bunu zamanında ve siyasi 
amaçlarla yapmasalar.

****** ****** ****** ******
Önceki gece, TBMM’sinde emekli mil

letvekili maaşları 4 partinin gurup kararı 
ile yüzde 60 dolayında yükseltildi.

Emekli milletvekillerinin çoğunun işi 
gücü var.

Yasaya göre bir gün bile milletvekilliği 
yapan kişi emekli hakkını kazanmış sayı 
lıyor. Bir daha milletvekili seçilmeyenler 
de emekli sayılıyor.

Emekli milletvekillerine 5 bin lira maaş 
yetmiyormuş.

Saygıdeğer milletvekillerimiz, 5 dakika
da yasa değişikliği yaparak, emekli millet 
vekilerinin maaşlarını 8 bin liraya çıkardı 
lar.

Peki emekli işçiler ne yapsınlar.
Emeklilerin İntibak Yasası’nı yıllardır 

çıkarmıyorlar.
Yeni emekli olan ile eski emekli işçi 

arasında önemli fark var. Bunun gideril 
mesi için parmaklar bir türlü kalkmıyor.

****** ***** ******
Dün, Fransız parlamentosunda alınan 

kararı protesto eden AVM esnaflarından 
Muhammed Çoruh, cuma çıkışı cami 
önünde tek başına Fransız ve Ermeni mal
larını temsilen bazı kutuları yaktı.

Muhammed Çoruh diğer esnafı yanına 
çekemedi anlaşılan.

Ama o tek kişilik bir ordu gibi 
Gemlik’teki ilk protestoyu yapan kişi oldu.

Kumla Caddesi ndeki 
çalışmalar sürücüleri ve 

yolcuları bıktırdı
Yeni Mahalle Kumla 
Caddesi yol ve 
kanalizasyon çalış
ması tehlike 
yaratıyor.
Yeni Mahalle Kumla 
Caddesi’ndeki 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları 
döşeme işi 
nedeniyle yaklaşık 
bir aydır yol .trafiğe 
kapatıldı.
Araç geçişi, Yeni 
Mahalle Alemdar

Caddesi’nin 
Çevre Yolu’na 
birleşiminden 
veriliyor.
Bu birleşim kavşak 
özelliği taşımaması 
ve kontrolsüz oldu- 
ması ve Alemdar 
Caddesi’nin Çevre 
Yolu’na çıkış nok
tasının rampa oluşu, 
yolun konumu nede 
niyle sürücülerin 
trafik akışı 
kontrolünü ve araç

çıkışını zorlaştırıcı 
yapıda olduğundan 
trafiğin yoğun 
saatlerde tıkan
malara neden 
oluyor.
Özellikle 16.oo - 
18.oo saatleri 
arasında Alemdar 
Caddesi yönünde 
araç birikimine ve 
sürücülerin Çevre 
Yolu’na çıkışlarında 
tehlikeli durumlar 
yaşanıyor.

Sıkışıklığın 
yaşandığı 
saatlerde trafik 
ekiplerinin bu 
bölgede trafiği 
düzenleme çalış
maları yapması 
isteniyor.
Araç sürücüleri ve 
otobüs işleticileri ve 
yolcuları da Kumla 
Caddesi yolunun 
biran önce tamamla
narak trafiğe açıl
masını istiyorlar.

Okul Öncesi Eğitim için Milli 
Eğitim Müdürlünü kolları sıvadı

Gemlik’te okul öncesi eğitimden yararlanacak 2006 
doğumlu 523 öğrencinin kayıt yaptırmadığı belirlendi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün yap
tırdığı araştırmalar
da 523 kişinin okul 
öncesi eğitim için 
çocuklarını okullara 
kayıt yaptırmadığı 
şaptandı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan belirlenen bu 
çağ çocukların, okul 
öncesi eğitimden 
yararlanabilmesi için 
gerekli araştırma ve 
yönlendirmenin 
yapılıp, hedef 
kitlenin ücret kaygısı 
taşımadan en azın
dan belli saatler 
içerisinde okul 
öncesi eğitiminden 
yararlandırılmasının 
sağlanması 
amaçlanıyor. 
Bu kapsamda, 
değerlendirilen 523 
öğrencinin Mahalle 
Muhtarları ile oluştu
rulacak komisyon 
aracılığıyla

görüşülüp öğrenci 
ailesinin telefon 
numaralarına 
ya ev adreslerine 
gidilecek.
2006 doğumlu 
çocukların zorunlu 
olarak okul öncesi 
ana okullarına 
gitmesi için velilere 
mektup gönderilme
si, belediyeden 
anonsla duyuruların 
yapılaması radyo ve

görsel basın yayın 
organlarına ilanlar 
verilmesi ve halkın 
yoğun olduğu alan
lara ilanlar asılması 
yanında okul müdür
lerinin öğrenciler 
aracılığıyla notlar 
yazılarak eylere 
gönderilmesi 
kararlaştırıldı.
2006 doğumlu 
çocukların 
hedef kitle

olduğu bildirilen 
açıklamada, 
okul öncesi 
eğitim alacak 
çocukların tümünün 
eğitilmesi 
isteniyor.
Okul öncesi eğitim 
Projesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Zübeyde Hanım . 
Anaokulu Müdürlü 
ğü tarafından 
yürütülecek.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. HACER BEKTAŞ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Elektrik Faturasındaki Vergiler
Seksenli yıllar

dan sonra ülkeyi 
yöneten iktidarlar 
özelleştirme, küre
selleşme masal
larıyla acısı son
radan duyulan 
uygulamalara giriş 
tiler.

Dünyada 
özelleştirme yoluy
la refaha kavuşan 
pek çok ülkenin 
olduğu ve AB’ye 
girmek için bu 
işlerin yapıl
masının zorunlu
luğu vurgulandı 
yıllarca.

Yavaştan yavaş
tan önemli kurum
lar binlerine 
peşkeş çekildi. 
Oysa ülkede 

yaşamsal değer 
ifade eden kurum 
ve kuruluşlar asla 
özelleştirilmeye 
açılamaz gerçeği 
hep göz ardı edil
di.

Bunların içinde 
enerji sektörü 
devletin tekelinden 
çıkarılarak binler
ine devredildi ve 
sonunun nereye 
varacağı dahi 
hesap edilemedi. 
Şu an ülke, enerji 
sorunuyla yüz 
yüze. Başta elek-'» 
trik ve doğalgaz 
olmak üzere 
akaryakıta har
canan para milyar 
dolarlarla bile 
anlatılamıyor.

Siyasi iktidarın 
yarını değil bu 
günü kurtarma 
çabası ülkenin 
geleceğini de 
ipotek altına alın
masına neden 
oluyor.Elektrikte 
halkımızın nasıl 
soyulduğunu gelin 
hep birlikte 
inceleyelim.Elimde 
son gelen elektrik 
faturası 
duruyor.Hiç yorum 
yapmadan gerçek
leri masaya 
yatıralım, yorumu 
sona bırakalım.

Bir ayda tüket
tiğin elektrik 
bedeli 35.00 TL
Gelelim

ödediğimiz 
vergilere: 

Kayıp kaçak 
bedeli: 6.40

İlet. Sis. Kul. 
Bedeli: 1.59
Sözleşme gücü : 

9.20
Enerji fonu: 

0.37
TRT payı: 

0.73
Elektrik Tük.

Vergi: 1.83
Katma Değer Ver: 

9.88
Vergiler

Toplamı..... 30.00
TL

Bunların dışında 
da vergiler var, 
onlar üzerinde bile 
durmadım.

Elektrik fat

urasında ödemem 
gereken toplam 
bedel 65.00 TL. 
Kullandığım bedel 
kadar vergi öde
mek hangi 
gerekçeyle açık
lanabilir? Enerjide 
özelleştirmeyi 
savunanlar çıksın 
da yaşanan soy
gunu da açıklasın, 
cesaretleri varsa! 
Bu toplumun % 
60 aptal diyenler 
boşuna mı demiş 
bu sözü?

Bu adaletsizliği, 
haksızlığı kime 
nasıl anlatmalıyız? 
Tüketicileri koru 
yacak, haklarını 
arayacak tüketici 
derneklerinden 
halk, daha etkin 
olmasını bekliyor. 
Ya ülkeyi yöneten
lerin hiç mi sorum
luluğu yok bu 
konuda?

Mahkemeye 
bireysel olarak 
başvuran vatan
daşların haklı 
olduklarını 

mahkemeler 
onaylıyor; fakat 
siyasi erk oralı bile 
olmuyor. Nedense 
vatandaşın soyul
masını seyret
mekle yetiniyor.

Yıllardır 
özelleştirme adına 
yapılan çalış
maların altında 
yatan sömürü 
çarkı halk tarafın
dan fark edilmeye 
başlandı.

Son günlerde 
sağlıkta yaşanan
lar siyasi iktidarın 
amacını açıkça 
ortaya koymaya 
yeter de artar bile. 
Aylar sonra sağlık 
konusunda 
kabarık faturalar 
ödemeye başlayın
ca nasırımıza 
basılmış gibi tepki 
göstereceğiz.
Anlaşılan o ki 

toplum olarak bi 
linçli, örgütlü ola
mamanın bedelini 
ödemeye daha 
uzun yıllar devam 
edeceğiz.

■ ■ijljl

TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA 
SÜRPRİZ SANATÇILAR > FASIL EŞLİĞİNDE

EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...
ORDÖVR TABAĞI: TATLI:

Peynir - Domates- Cevizli Kabak Tatlısı - Jp
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydari - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası 
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

ANA YEMEK : KİŞİ BAŞI ÜCRET 100 TL
Mantar Soslu ÇOCUKLAR 40 TL

ara sicak : Reşide Bayar Cad. UMURBEY
Paçanga Böreği Rezervasyon Tel: 525 07 70
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M tttltıl Mıı atılı M Karatecilet Bursa'ıla hulusmcr
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve 
Bursa'da motorlu 
taşıtlar vergisini 
tahsile yetkili 
vergi daireleri, 
bugün ve 
31 Aralık 2011 
cumartesi günü de 
açık olacak. 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve 
Bursa'da motorlu 
taşıtlar vergisini 
tahsile yetkili vergi 
daireleri, bugün ve 
31 Aralık 2011 
cumartesi günü de 
açık olacak.
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, otomo
bil satışlarının aralık 
ayının son gün
lerinde artması 
nedeniyle, vergi 
dairelerinde 
meydana gelmesi 
muhtemel sıkışık
lığın önlenmçsi ve 
mükelleflere 
kolaylık

sağlanması 
amacıyla, Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Adana ve Bursa il 
merkezlerindeki 
motorlu taşıtlar 
vergisini tahsile 
yetkili vergi 
daireleri, bugün 
ve 31 Aralık 
2011 cumartesi 
günlerinde saat 
17.00' ye kadar 
açık olacak.

Açıklamaya göre, 
söz konusu illerin 
ilçeleri ile diğer il 
merkezleri ve 
ilçelerindeki motor
lu taşıtlar vergisini 
tahsile yetkili vergi 
dairelerinin, belir
tilen tarihlerde açık 
bulundurulması 
konusunda vergi 
dairesi başkanları 
ve il defterdarları 
yetkili kılındı

Türkiye Karate 
Şampiyonası, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
destekleriyle 4-5 
ocak tarihlerinde 
Bursa'da yapılacak. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, genç 
nesillerin sağlıklı 
yetişmeleri için 
spor faaliyetlerine 
önem verdiklerini 
belirterek, Türkiye 
Karate 
Federasyonu'nun 
Bursa'da 4 - 5 Ocak 
tarihlerinde gerçek
leştirmek istediği 
Türkiye Karate 
Şampiyonası'na 
destek verdi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye Karate 
Federasyonu 
Başkanı Esat 
Delihasan ile Gönül 
Dostları Sofrası'nda 
bir araya geldi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin spora

verdiği desteği 
takdirle karşıladık
larını belirten 
Delihasan, 
4-5 Ocak tarih
lerinde gerçek 
■eştirilecek 
Türkiye Karate 
Şampiyonası'm, 
Bursa'da düzenle
meyi istediklerini 
söyledi.
Bursa'nın karate 
sporuna pek çok 
genç yetenek 
kazandırdığını 
belirten Delihasan, 
"Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü'nün 
altyapısından 
yetişen genç 
karatecilerin ulusal 
ve uluslararası 

arenada elde 
ettikleri başarılar, 
hepimiz için 
övünç kaynağı. 
Bu başarının 
temelinde hiç 
şüphesiz, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
spora ve sporcuya 
verdiği değer geniş 
yer alıyor. Gerek 
spora yapılan bu 
katkılar, gerekse 
Bursa'nın karate 
sporundaki özellikli 
yeri nedeniyle 4-5 
Ocak 2012 tarih
lerinde gerçekleş 
tirilecek 
Türkiye Karate 
Şampiyonası'm, 
Bursa'da düzenle
meyi istedik" 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 Ahm, 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)

IHMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER ajans
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
lçinde)Yerıi 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

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

"Güvenil 
Alışveriş Projesi" 
Hayata Geçirildi

Bursa'da, vatandaşla 
rın güvenli ortamlar
da alışveriş yapa
bilmeleri ve mala 
karşı işlenen suçların 
önlenmesi amacıyla 
Bursa il Emniyet 
Müdürlüğü öncülü 
günde hazırlanan 
'Güvenli Alışveriş 
Projesi' hayata geçir
ildi. Proje kapsamın
da halkın yoğun 
olarak bulunduğu 
Avm'lerde çalışan 
personel ve güvenlik 
görevlileri eğitimden 
geçirilecek 
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü, Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanlığı, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bursa Kent 
Konseyi Kent Güven 
liği Çalışma Grubu 
işbirliği ile 'Güvenli 
Alışveriş Projesi' 
uygulamaya konuldu. 
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Şu 
be Müdürü Zafer 
Ersin, projeyle vatan
daşların hırsızlık 
mağduru olmasının 
önüne geçmeyi plan
ladıklarını söyledi
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Memura yeni yılda geçici zam
Meclis tatile girince 
memurun yeni yıl 
zammı netleşmedi. 
Ara formül bulundu, 
memura geçici zam 
verilecek.
Yeni yıl için geri 
sayım başlarken 
memurun 15 Ocak'ta 
alacağı zamlı maaş 
henüz netleşmedi. 
Toplu sözleşme 
yetişmeyeceği için 
memura ara formül 
uygulanacak. 
Buna göre, Bütçe 
Kanunü'nun 
Bakanlar Kurulu'na 
verdiği yetkiye 
dayanılarak memura 
geçici bir zam belir
lenecek. Ardından 
tahminen Mart'ta 
yapılacak toplu 
sözleşme ile gerçek 
zam, pazarlık sonu
cu tespit edilecek. 
Belirlenecek bu 
oran, 1 Ocak'tan 
geçerli olacak.
Bütçe kanunu ile 
verilen geçici zam

Vekillerin zammı belli oldu!
Ayakta tedavilerde 
ilaç katılım payların
da artış yapan yasa 
tasarısında mil
letvekillerinin emekli 
aylıklarında 3 bin 
100 lira ila 5 bin lira 
arasında artış 
yapıldı.
Ayakta tedavilerde 
ilaç katılım payını 
artıran yasa 
tasarısında yapılan 
düzenlemeyle mil
letvekillerinin emekli 
maaşları artırıldı. 
Ayakta tedavilerde 
yazılan üç ilaca 
kadar 3 lira, ilave

mın üstüne, masada 
karara varılan zam 
miktarı eklenecek. 
Aradaki fark, memu
ra geriye dönük 
olarak ödenecek.

'ÖZEL EMEKLİLİK' 
Emekli Sandığı 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın 
görüşmeleri sür
erken dün gece geç 
saatlerde verilen bir 
önerge ile mil

her ilaç için de 1*er 
lira katkı payı geti 
ren ve aile hekim
lerinin yazdığı 
reçeteleri de katkı 
payı kapsamına 
alan, eski memurla 
rın emekli ikramiyesi 
alabilmeleri için 15 
yıl çalışma koşulu 
öngören tasarı TB 
MM'de kabul edildi. 
KESİNTİ KALKTI 
Tasarının 
görüşmeleri sırasın
da AK Parti, CHP, 
MHP ve BDP'li mil
letvekilleri tarafın
dan verilen önergel

letvekillerine-özel ; 
emeklilik sağlayan 
5. madde değiştiril
di. Yeni madde ile 
emeklilik prim 
gününü doldurmuş 
ve emeklilik 
koşullarını taşıyan 2 
yıl milletvekilliği 
yapanlar, emekli 
sandığı üzerinden 
emeklilik hakkını 
elde edecekler.

İŞSİZ VEKİLE PRİM 
Genel Kurul'da 
verilen bir başka 
önerge ise işsiz 

erle vekillerin yıl
lardır isteyip de bir 
türlü gerçek
leştiremedikleri 
düzenlemeler 
yapıldı. Maaş ve 
emekli aylıkları 
Başbakanlık 
Müsteşan'nın maaşı
na endeksli olan mil
letvekilleri, emeklilik 
hakkı bakımından 
Cumhurbaşkam'mn 
emekli aylığına 
endekstendi.
Böylece, halen 4 bin 
980 lira olan mil
letvekillerinin emekli 
aylığı 8 bin 40 liraya 

milletvekillerine 
yönelik oldu. 
Dışarıdan bakan 
olarak atanan ya da 
milletvekilliği yap
mış ancak çalış
mayan kişilerin, 
işsiz kalmalarının 
ardından 30 gün 
içinde başvurmaları 
halinde, sigorta 
primleri TBMM 
Bütçesi'nden 
ödenecek. Bu 
ödeme 4 yıl boyunça 
devam ettirilecek. 
Bu süre içinde işsiz 
vekil bir işe girip 
çalışmaya başlarsa 
prim ödeme farklı 
hale gelecek.
Yine bu 4 yıl 
içinde emekli 
olmaya hak 
kazanırsa ödeme 
durdurulacak. 
Meclis'te grubu 
bulanan bütün 
partiler oy birliği ile 
madde haline 
getirilen önergelere 
destek verdi.

yükseltildi.
Mevcut yasaya göre 
emekli bir milletvek
ili yeniden seçilirse 
emekli aylığında 
1.950 lira kesinti 
yapılıyor ve 3 bin 
liraya düşüyor.
Kabul edilen 
önergeyle, yeniden 
seçilen emekli vekil
lerin aylığından artık 
kesinti yapılmaya
cak. Böylece, 
sayıları 200 dolayın
daki eski milletvekil
lerinin maaşında 5 
bin lira artış 
sağlanacak.

10 yılda bir 
servet harcadık

Türkiye cep telefo
nuna 10 yılda 21 
milyar dolar para 
harcadı.
1994 yılından bu 
yana Türkiye yak
laşık 135 milyon 
adet cep telefonu 
ithal ederken, cep 
telefonunda ortala
ma birim maliyet 
ise 1.150 dolardan 
235 dolara geriledi. 
Mobil İletişim 
Araçları ve Bilgi 
Teknolojileri 
işadamları Derneği 
(MOBİSAD) veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, 
Türkiye'de cep tele
fonu kullanımı git
tikçe yaygınlaşıy- 
or.Cep telefonunda 
henüz önemli yerli 
markası olmayan

KflŞ€D€ fi€KL€M€K VOK 
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
24 Aralık 2011 Cumartesi 

GÜNAY ECZANESİ

Türkiye'nin cep 
telefonu ithalatı kat 
lanarak büyürken, 
1994'te sadece 175 
bin adet cep tele
fonu ithal eden 
Türkiye bugün cep 
telefonuna önemli 
para harcayan bir 
ülke haline geldi. 
Türkiye'nin yıllar 
itibariyle cep tele
fonu ithalatına 
bakıldığındâ ilk kez 
1998 yılında milyon 
adetlere çıkılırken, 
o yıl 2 milyon 200 
bin adet cep tele
fonu ithal edildi. 
Türkiye 2000 yılın
da 7 milyon adet 
telefon ithal 
ederken 2001 kriz 
yılında bu rakam 4 
milyon 200 bin 
adede geriledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye T10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİDOT
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
Anitur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.OcaÇı 513 10 68
Tomokay Tomografi S13 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5^4 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

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 Arıza Yalnız 185

Akçen Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4149 

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)

aiıüınıiıılii
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN ŞİFRESİTEMEL: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

DEDEMİN İNSANLARI: 

11:30-14:15-16:30-19:00-21:15  
REZERVASYON5133321 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
OBDÖVBTABAĞI TATLI
Rus Salatası, Haydarı, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezmb, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ABBSICH
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

AHA YEMEK+KABIŞIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABAĞI + 
LİMİTLİ YEBLİ 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)

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI 80 TL

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
0 224 512 31 00

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 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:I07/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKIJMLA

ALIK KfiYFİ

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE...

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT); Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse - 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura 
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİTfiLİ MİZM6T ANLAYIŞI İL£ HİZMCTİNİZDCYİZ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Aralık 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemliickorfezgazetesi.com 50 Kr.

İstiklal Caddesi’nde yaya kaldırımına çıkan araçın 
üzerine geldiğini görenler canlarını zor kurtardılar

freni boşalan araç telılilıe saçtı
Frenleri boşalan bir 

minibüs tehlike saçtı. Gemlik’e 
mal getiren Doğan Gürel yöneti
mindeki 16 FD 145 plakalı 
minibüs, İstiklal Caddesi’nde 
freni boşalınca yayaların 
yürümekte olduğu kaldırıma 
çıkarak, ağaçlara çarparak dura
bildi. Bu sırada, yol yürüyenler 
canlarını kaçarak kurtardı. 
Kazada, şans eseri ölen ya da 
yarala nan olmadı. Haberi 2’de

Kadri GÜLER
kad ri_g u I e r@ h ot m a i I .com

Güne Bakış

Dedemin Insanları’nı izlerken
Gazetemizde birkaç kez haberi çıkan, 

benim de köşeme daha önce taşıdığım 
Kurtuluş savaşı Balkanlardan ana yurda 
göç etmek zorunda kalan insanlarımızın 
anlatıldığı “Dedemin İnsan lan” filmini 
izlemeyenler Venüs ve Tutku 
Sinemalarında bu filmleri izleyebilirler.

Dün, eşim ve yazarımız Erhan İzgi ile 
eşi, ‘Dedemin Insanları’nı izledik.

Çağan Irmak’ın dedesine armağan ettiği 
bu film insanı bir yerlere götürüyor.

Gemlik Kurtuluş Savaşı, öncesi bir Rum 
kentiydi.

600 yıl Türk müslüman, Rum Hıristiyan 
Gemlik halkı, kardeşçe yaşadılar. 4’de

ÇOKAL TİCARET 2 NOİGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Çamur içinden 
Kömür topluyorlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından getirilen kömürlerin dağıtılması 
sırasında çuvallardan dökülen kömürleri, 
yağışlardan sonra çamur deryasına dönen 
arsada muhtaç vatandaşlar toplamaya çalı 
şıyor. Önceki gün yaşanan ilginç manzara 
Gemlik Körfez Gazetesi objektifine takıldı

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qûrle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oıyantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler..

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans
ORDÖVR TABAĞI: g ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası Pastırmalı ve Çeşitli mevsim meyveleri
Patlıcan Herse Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK: Limitli Yerli İçki
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi -
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Kelebek Sosis
SALATA:
Greek Salata ve 
Havuç Dekore 

r ANA YEMEK:
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Çamitür)

O 
o 
o

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak... 
20.30'da başlayan yılbaşı programı

Kişi başı: 8O.00 TL

532 223 22 Ol 
535 212 32 59 
224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemliickorfezgazetesi.com
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İstiklal Caddesi’nde yaya kaldırımına çıkan araçın 
üzerine geldiğini görenler canlarını zor kurtardılar

Ifeni hosalan araç lehlike saçtı

Hava koşulları 
nedeniyle 
geçtiğimiz ve önce
ki yıl ürün kaybına 
uğrayan zeytin 
üreticisinin zarar
larını afet yasasın
dan yararlanarak 
karşılanması için 
ödenen paraların 
ikinci bölümünün 
ödenmesine'bugün 
başlanacak, 
ilçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
ilçemizde bin 113 
zeytin üreticisine 3 
milyon 739 bin 923 
lira ödenmesine 
başlanacağını 
söyledi.
Çetin, zeytin üretici
lerinin Ziraat 
Bankasındaki 

hesaplarına 
paraların yatırılma 
işlemlerine hafta 
sonunda baş
landığını, üretici
lerin bugün ala
madıkları yüzde 60 
lık bölümünü 
bankadan alabile
ceklerini söyledi. 
Öte yandan, ilk tak
siti 12 Haziran 
seçimlerinden önce 
bölgemizdeki zeytin 
üreticilerine 17 
milyon lira ödenmiş, 
9 milyon 260 bin 
liranın da yılbaşına 
kadar ödeneceği, 
kalan 11 milyon 
liranın ise yılbaşın
dan sonra 
ödeneceği 
belirtildi.

Frenleri boşalan 
bir minibüs 
tehlike saçtı. 
Kazada, yaya 
kaldırımında 
yürüyenler 
canlarını son anda 
zor kurtardılar. 
Olay, Cumartesi 
günü saat 14.oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Gemlik’e mal 
getiren Doğan Gürel 
yönetimindeki 16 FD 
145 plakalı araç, 
İstiklal 
Caddesi’nden 
Dörtyol’a doğru 
giderken bir anda 
frenleri boşaldı. 
Araç sürücüsü 
kazaya sebebiyet 
vermemek için kor
naya basarak 
aracını Marmara 
Fırım’na doğru 
kırarak yaya 
kaldırımına çıktı. 
Yaya kaldırımında 
yürüyen yayalar ise 
aracın üzerlerine 
geldiğini görünce 
çığlıklar atarak 
kaçıştılar.
16 FD 145 plakalı 
Hyundai marka 
minibüs yaya 
kaldırımındaki 
ağaçlara çarparak 
Salı Pazarı önünde 
durdu.

önünde bulunan bir 
bisikletin de hasar 
gördü.
Polis olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı.
Şikayetçi olmadığı 
için araç sürücüsü 
gözaltına alınmadı, 
Çağırılan bir 
kurtarıcı ile 
minibüs otoparka 
kaldırıldı.

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

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

M» ABONE OLDUNUZ MU?
CEatlt'iı İıı tümü» sinsi gezetesİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İSMİM Caitesi'ıM 
wNm Mamın

İstiklal 
Caddesi’ndeki 
yaya kaldırımları 
üzerinde bulunan 
çınar ağaçlarının 
budanmasına 
başlandı.
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiple 
rince hafta içinde 
başlayan 
budama işlemi 
sürdürülüyor.

İlçenin değişik 
yerlerinde bulunan 
yol kenarlarında 
ve kordonlardaki 
ağaçlar da su 
yürümesinin dur
ması nedeniyle 
budama çalış
malarının biran 
önce tamamlanması 
için çalışmalar 
yoğun bir şekilde 
sürdürülü 
yor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik 
Şubesi ekipleri 
alışveriş merkezin
deki müşteri ve 
çalışanları hırsızlık
lara karşı bilinçlen 
diriyor. Stand kuran 
ekipler vatandaşlar 
ile yakından 
ilgileniyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, alışveriş 
merkezleri ve şehrin 
kalabalık yerlerinde 
vatandaşları dolandı 
rıcıhk ve hırsızlık
lara karşı uyarıyor. 
Kentin en işlek 
çarşıları ile alışveriş 
merkezlerine stand 
kuran Toplum 
Destekli Polislik 
Şubebi ekipleri 
vatandaşlara dağıt
tıkları broşürler ile 
dolandırıcılık 
olaylarının nasıl 
geliştiğini ve önlem
leri anlatıyor.

Park halindeki TIB ale» aldı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, park 
halinde bir tır yandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ertuğrulgazi 
Caddesi üzerinde 
park halinde bulu
nan Ahmet Hamdi 
Bal'a ait 16 PL 153 
plakalı tırın çekici 
kısmında yangın 
çıktı. Elektrik 
akşamından çıktığı

Kıaıı hastaneue ıMıitn te ıramı
Bursa'nın Büyük 
orhan ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
biri çocuk 2 kişi 
yaralandı.
Hakan Utku'nun (38) 
kullandığı 16 SH 025 
plakalı otomobil, 
Büyükorhan-Bursa 
kara yolunun 7. kilo
metresinde Cuma 
Barajı yakınlarında,

Toplum Destekli 
Polislik Şubesi ekip
lerinin bilinçlendir 
me çalışmaları ise 
bir yıl boyunca 
sürecek. Müşteriler 
kurulan standlara 
giderek polisten 
istedikleri bilgileri 
alabilecek.
Eğitimlerden 
alışveriş merkezi 
çalışanları da fay
dalanacak. İşyeri 
yetkilileri hırsızlık 
olaylarının yanı sıra 
sahte para 
konusunda da bil
gilendirilecek. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, turist 
görünümlü 
hırsızlara ise dikkat 

bildirilen yangında, 
çekici bölümü alev 
aldı. Tırın yandığını 
gören mahalle 
sakinlerinin haber 
vermesi üzerine kısa 

yolun kaygan olması 
ve sürücünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi ne 
ticesinde devrildi.

Kazada sürücü ile 
kızı Naciye Utku (11) 
yaralandı. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

çekiyor. Aile gibi 
vatandaşların yanı
na yaklaşıldığını 
belirten Bursa 
Emniyeti, "Bir 
kişinin başka kişiye 
ait para destele 
rinden bir kısmını, 
saymak veya bak
mak amacıyla alarak 
el ayasının içinde 
parayı ikiye bölmek 
suretiyle alırlar.
Genellikle turist rolü 
yapan, yabancı 
uyruklu olan kişi
lerin, para bozdur
mak bahanesiyle 
kasanızdan veya 
tezgah üzerine 
çıkarttığınız altın ile 
paraların içinden, 
bakmak suretiyle 

sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
etti. Dorse 
bölümüne sıçra
madan söndürülen 

hırsızlık yapmasına 
izin vermeyin" açık
lamasında bulundu.

SİHİRLİ 
SÖZLERE SAKIN 
ALDANMAYIN 
Bu şahısların 
genellikle otomobil 
kiralayarak hareket 
ettiğine dikkat 
çeken emniyet, 
"Yanlarında eş ve 
çocukları olduğu 
halde Türkiye'ye 
yeni geldiklerini, 
Türk parasını ve 
yabancı paraları 
tanımadıklarını, size 
güvendiklerini 
belirterek ellerindeki 
dövizi Türk 
parasına çevirmek 
istediklerini söyle 
yerek, üzerinizdeki 
toplam paranızı say
mak bahanesiyle 
almak isterler. Bu 
kişilerden uzak 
durunuz" ifadelerini 
kullandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

yangında tırın 
şoför mahali ve 
tentesinde hasar 
meydana geldi. 
Haber verilmesi 
üzerine gelen 
sürücü Ahmet 
Hamdi Bal, yangını 
çaresiz gözlerle 
seyretmek 
zorunda kaldı.
Olayla alakalı tahki 
kat devam ediyor

Hastanesi'ne 
kaldırılan baba ve 
kızının sağlık duru
munun iyi olduğu 
bildirildi.
Hakan Utku'nun, 
rahatsız olan kızını 
tedavi ettirmek için 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne götürdüğü 
öğrenildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor

TOTO abone oldunuz mu?
■winiiimwffw abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

“ Vicdani ret bir bu eksikti!...
Müjdeler olsun ödlekler “vicdani ret” 

ilkesi uyarınca askerlikten muaf olun
abilecek artık Türkiye’de...
Şimdi “nereden çıktı şimdi bu vicdani 

ret” diyorsunuz biliyorum..
“Vicdani ret” ile ödlek arasında ne 

fark var diye de içten içe düşünüyor
sunuz...
“Vicdani ret” hakkı Birleşmiş Milletler 

ve Avrupa Parlamentosu tarafından 
temel insani hak olarak kabul edildi...

Bireyin politik görüşleri, ahlaki değer
leri veya dinsel inançları doğrultusun
da “zorunlu askerliği” reddetmesi 
durumuna deniyor “vicdani ret”...
“Bizde uyanıktan ve ödlekten bol ne 

var?..
Çıkarlar ‘askerlik benim politik 

görüşüme aykırıdır’ der, askerden yır
tarlar...” diyebilirsiniz.

Ödleklerin, kaçakların, askerden sıyır
mak için dalak aldırıp, düztaban çık
maya çalışanların, iyice şişkolaşıp yırt
maya uğraşanların bol olduğu ülkeyiz.
Şimdi, kelimeler hoş, gerekçeler 

romantik olduğundan her türden fır
satçı ödlek “vicdani ret”çi kesilebilir...
Biliniyor ki; Vicdani retçi olunca, 

askere gitmiyorsunuz, fakat tıpış tıpış 
gidip sosyal hizmette bulunuyor, kamu 
görevinde çalışıp insanlara yardımcı 
oluyorsunuz...

Mesela, deprem bölgelerinde gönüllü 
çalışmak gibi..

Sosyal bir projede, kamuda aylarca 
bazen yıllarca çalıştırıyor...
Örneğin bizim durumumuza ben

zeyen Yunanistan’da “vicdani ret”çi 
ödlek bir arkadaş “tam 23 ay alternatif 
bir görevde çalışmak” zorundaymış...
Bellidir ki askerde ne kadar alıyorsan, 

vicdani retçi olarak alternatif hizmet de 
aynısına talim ediyorsun...

Baştan güzel görünüyor...
Fakat içine girdin mi, rahat fırsatçılık 

yapacağın bir yer olmadığı anlaşılı 
yor...

Öyle kafeler de oturup etrafa ahkâm 
kesip, ahaliye ayar vermek değil “vic
dani ret”çilik...

Bizde “vicdani ret yasası” kabul 
edildiğinde, sanırım “makul” bir miktar 
süreyi koyarlar ki, ödlekler askerden 
yırtmak için “vicdani olarak savaşa 
karşıyım” gibi felsefi gerekçeler ileri 
sürmesinler...

Durum böyle...
Anlaşılıyor ki bizde de tıpış tıpış çıka

caktır askerliğe karşı “vicdani ret” 
yasası...

Mesele vicdani retçi ile ödlek arasın
daki farkı belirleyip, vicdani ret görün
tüsündeki ödlekleri ayıklayabilmekte...

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

“Dedemin İnsanları”™ izlerken...
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osman 

lı topraklarının paylaşılması ve 16 Mayıs 
1919 günü Yunanlıların Anadolu’yu işgal 
için asker çıkarmasından sonra başlayan 
süreçte yaşananlar, OsmanlI İmparator
luğu’nun yıkılması ile sonuçlandı.

Mustafa Kemal’in liderliğinde kurulan 
TBMM ve Türk Devleti, Kurtuluş Savaşı ile 
Yunan askerlerinin Anadolu’dan kovmayı 
başardı.

Bu Yunan askerlerinin Anadolu’da, 
bizim de yaşadığımız bu bölgede yaptığı 
kötülükler unutulmadı.

Lozan Antlaşmasıyla Girit ve Yunanis 
tan topraklarındaki Türkler ile Anadolu’da 
ki Rumlar, göç etmek zorunda kaldılar.

Bu zorunlu göçte (mübadele) yaşanan 
lan iki taraf da unutmadı.

Benim çocukluğum, Girit ve 
Yunanistan’dan Gemlik’e göç eden bu 
insanların arasında geçti.

Göç ile gelen ilk kuşak ve onların çocuk
ları babamın bakkal ve manifatura 
dükkanından alışveriş ederlerdi.

Büyük çoğunluğu çok az Türkçe konu 
şurlardı.

Zengin ailelere sahildeki güzel ve büyük 
evler verilmişti.

Halitpaşa ve Kayhan ile Orhaniye 
Mahallesi ara sokaklara yerleştirilenler ise 
daha çok dar gelirli kişilerdi.

Bunların çoğunun günlük kazançları 
vardı.

Eğer gelirken belge getirebilmişlerse 
Rumlardan kalma küçük zeytinliklere sahip 
tiler.

Genelde kırsal kesimden geldikleri için 
tek bildikleri iş, toprakla uğraşmaktı.

Kimi at arabacılığı yapıyordu, kimi 
1939’da açılan Sunğipek Fabrikasına işçi 
olarak girmişti.

Mesleği olanlar ise mesleğini sürdür 
meye çalışıyordu.

Girit’ten ve Yunanistan’ın Preveze, Kava 
la, Vodina, Selanik kentleri ile köylerinden 
gelenlerin tam sayıları belli değil.

Elimdeki bazı belgelerde çok sınırlı 
ailelerin kayıtlarını bulunuyor. Daha çok 
Selanik’ten gelen ailelerin adları bu belge 
lerde yer alıyor.

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nin görevlerinden biri 
de bu göç ile Gemlik’e yerleşenlerin tam 
bir listesini temini olmalı.

Dedemin İnsanları filmindeki kurgu, 
daha çok manifaturacı Mehmet’in, çocuk 
yaşında ailesiyle birlikte Girit’te yaşadıkları 
topraklardan sökülüp getirilmesini ve yer
leştiği Türkiye de, doğduğu toprakların 
özlemini anlatıyor.

Filmindeki o insanları izlerken, ben de 
çocukluğumda çevremde birlikte yaşadığı 
mız o insanları düşündüm.

O günlere gittim.
Filmin kahramanı Manifaturacı Mehmet 

Efendi gibi Gemlikli yüzlerce mübadil, 
Atalannın topraklarını yıllar sonra görmek 
istediklerini de biliyorum.

Film, halkların birbirlerine düşmanlık 
beslemediğini bir sonla bitiyor.

Görmenizi tavsiye ederim.

Balıkçı Barınağı nda 
düzenleme Başladı

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından proje
lendirilerek, ihalesi 
yapılan ve yapımına 
başlanan Gemlik 
Balıkçı Barınağı 
inşaatının yönetime 
gelen AKP li yöneti
cilerce durdurulması 
ve Barınak İhale- 
si’nin usulsüzlük 
yapıldığı iddiaları ile 
yargıya taşımasın
dan sonra, 9 aydır el 
sürülmeyen barınak
ta düzenleme işlem
lerine başlandı.
Emin Dalkıran 
Kordonu ile 
Barınağın bir köprü 
ile birleştirileceğini 
ve UÜ Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulu
nan yüksek okul, 
fakülte ve orta 
öğrenim okullarının 
gidip gelen öğrenci

lerin kullanılması 
için yol yapım çalış
malarına başlandı. 
Daha önce ihaleye 
alan müteahhit firma 
tarafından ele alınan 
düzenlemeler 
nedeniyle barınak 
içinde bulunan 
deniz tekneleri 
başka bir alana 
taşındı. Daha önce 
Balıkçı Barınağı için

“Dedemin İnsanları” filmi
Gemlik te gösterime girdi

Kurtuluş Savaşı sonrası Girit’te göç edenlerin sorun
larının anlatıldığı “Dedemin İnsanları” filmi Venüs ve 
Tutku Sinemalarında gösterime başladı
Yönetmenliğini 
Çağan Irmak’ın yap
tığı Girit’ten göç 
edenlerinin sorun
larının anlatıldığı 
“Dedemin İnsanları” 
adlı film Gemlik’te 
iki sinemada birden 
gösterime girdi. 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından filmin 
Bursa’da gösterime 
girmesi üzeri ne 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa’da filmi izlem
eye 100 kişinin 
üzerindeki bir 
katılım 
gerçekleştirmişti. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, 
“Dedemin İnsanları” 
filmine gidemeyen
lerin yeni bir düzen

leme ile filmi izle
mek istediklerini 
bildirmesinden 
sonra, filmin 
Gemlik’e gelmesi ve 
2 sinemada birden 
gösterilmesi 
girmesinden mem
nunluk duyduklarını 
belirterek, 
“Bizim dedelerimiz 
ve babalarımız da 
Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra 
karşılıklı göç kap
samında doğdukları 
topraklardan 
Türkiye’ye göç 
etmişlerdi. 
Bu film bir bakıma 
onlann öyküsü. 
Biz, filmi Gemlik’te 
birkez daha izleye
ceğiz. İzlemeyen
lerin de görmesini 
sağlayacağız.” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Birey Dershanesinde yapılan törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
İlçemizde bulunan 
Birey Dershanesi 
Başarı Bursluluk 
Sınavı’nda dereceye 
giren öğrencileri 
dizüstü bilgisayar, 
cep telefonu ve M3 
ile ödüllendirdi, 
önceki gün, Birey 
Dershanesi’nde 
başarılı öğrenciler, 
velileri ve dershane 

GemlBlc Körfez www.gemllkkorfezgazetesi.com

yöneticileri ile öğret
menlerin katıldığı 
törende, ödüller 
sahiplerine dağıtıldı. 
Birey Dershanesi 
Müdürü Mümin 
Torlak, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
geçtiğimiz yıl ilçe 
genelinde yaptıkları 
BBS sınavı sonu
cunda, ilk dereceleri 

paylaşan öğrencile 
re armağanlarını 
dağıttıklarını söy 
ledi.
Torlak açıklamasını 
şöyle konuştu: 
“Başarıların ödül 
lendirilmesinin kişi 
üzerindeki 
motivasyonunu 
gözlemliyoruz.
Bu pozitif havayı 

öğrenciler üzerine 
yansıtma gayreti 
içindeyiz.
Öğrencilerimiz 
içinden anlaşılan 
değil, anlayan 
olmak istiyoruz.”

ÖDÜLLERİNİ
ALDILAR
Birey Dershanesi 
’nin BBS 

sınavlarında 
11. sınıf birincisi 
Yasemin Ünlü ve 
Mert Üngören’e 
dizüstü bilgisayar, 
9. sınıf birincisi 
Yaren Yorulmaz’a 
cep telefonu, 
9. sınıf İkincisi 
İdris Durdu’ya MP3 
çalar armağan 
edildi.

BMtre 
SMitatlın 
Praaraım

Uludağ Üniversitesi 
Genç Girişimciler 
Topluluğu Staj Eğitim 
Programı toplantısı 
düzenledi. Uludağ 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Ahmet 
Taner Kışlalı Salo 
nu'nda gerçekleştin 
len programa, DHS 
Grup Satın Alma Mü 
dürü Yıldırım Özde 
ğer, Mako Kalite Yö 
neticisi Erman Ersöz, 
Siemens İş Geliş 
tirme Yöneticisi Gök 
sel Güngör, Kamil 
Koç Kurumsal İleti 
şim Sorumlusu Tah 
sin Işık, Boyteks İn 
san Kaynakları Yö 
neticisi Harun Çiçek, 
Busanat'tan Hatice 
Paçal ve Bursagaz 
İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Miraç 
PolatlI katıldı.

RESTAURANT 
J & CAFE

TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI: 
Peynir - Domates-

ANA YEMEK: 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK: 
Paçanga Böreği

SÜRPRİZ SANATÇILAR * FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

— t AliCevizli Kabak Tatlısı - & ■ ■ ■
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydar! - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

KİŞİ BAŞI ÜCRET 100 TL 
ÇOCUKLAR 40 TL

Reşide Bayar Cad. UMURBEY <
Rezervasyon Tel: 525 07 70

http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Bursa Deprem Gerçeğini konuştu
Bursa Kent Konse 
yi’nin periyodik 
olarak düzenlediği 
Bursa Konuşuyor’ 

adlı toplantıda, 
‘Deprem ve Bursa’ 
konusu uzmanları 
tarafından ele alındı. 
Bursa’nın taşıdığı 
deprem riskleri 4 
saat boyunca 
akademisyenler ve 
ilgililer tarafından 
konuşuldu. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin katkılarıyla 
Bursa Kent Konseyi 
tarafından gerçek
leştirilen ‘Bursa 
Konuşuyor’ adlı 
toplantıda “Deprem 
ve Bursa’ konusu 
uzmanlar tarafından 
konuşuldu. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Başkanlık 
Salonu’nda yapılan 
toplantıda, 4 saat 
boyunca deprem 
gerçeği ve Bursa’nın 
taşıdığı riskler 
akademisyenler ve 
meslek odalarının 
kuruluşları tarafın
dan tartışıldı.

Toplantıyı yöneten 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tılarında çok önemli 
konuların ele 
alındığını söyledi. 
Pala, bundan önce 
‘İstanbul-Bursa-Izmir 
Otoyolu’nun ele 
alındığını, bu sefer 
ise ‘Deprem ve Bur 
sa’ gerçeğini gün
deme getirdiklerini 
belirtti. Bursa’nın 
önemli bir kent 
olduğunu ifade eden 
Başkan Pala, Bursa 
Kent Konseyi’nin de 
Türkiye’ye örnek bir 
kurum haline geldiği 
ni dile getirdi. İnsan 

hayatını ani bir şe 
kilde etkileyecek bir 
olgu olan depremi 
önemsediklerini vur
gulayan Pala, 
“Deprem kaçınılmaz 
bir gerçektir. Bir gün 
mutlaka olacak. Ama 
bugün, ama yarın 
olacaktır. Bundan 
kaçmak mümkün 
değil, sadece tedbir 
alınabilir. En yıkıcı 
depremlerde bile 
nasıl davranaca 
ğımızı tespit etmeli 
yiz. Çalışmalarımızı 
yaparsak galip geli
riz. Yapısal çalış
malardan sosyal 
çalışmalara, deprem 
öncesi ve sonrası 
konuşulmalıdır. Biz 

de konuyu, farklı 
konuşmacıların 
katılımıyla ‘Bursa 
Konuşuyor’ toplan
tısına taşıdık. Çıkan 
sonuçları bir rapor 
haline getirerek 
yetkililere ileteceğiz 
ve takibini 
yapacağız. Ankara 
tarafından deprem 
hakkında ciddi ted
birler alma noktası
na gelinmiştir. 
Birçok yerin yıkıla
cağı görünüyor. İkti
dar ve muhalefetiyle 
kararlılık söz 
konusudur” dedi. 
Yeryüzünde 1964 ile 
2011 yılları arasına 
bakıldığında yılda 65 
bin ile 100 bin irili 

ufaklı deprem 
olduğunu ifade 
edilen açıklamalar
da, Türkiye’de 8 ve 
üzerinde hiç 
depremin olma
masını da bir şans 
olarak niteledi. 
Türkiye’nin deprem 
büyüklükleri 
bakımından dünyada 
ikinci önemli ülke 
olduğunu hatır
latılarak, “Bu kadar 
büyük deprem olma
masına rağmen 
deprem hasarları 
bakımından birinci 
önemli ülkedir. 
Ülkemizde ortalama 
hasar yapan deprem 
büyüklüğü 6.1’dir. 
Bölgelere göre Doğu

Anadolu’da 4, Orta 
Anadolu’da 5.7, Batı 
Anadolu’da 6.1’e 
denk çıkmaktadır. 
Ülkemizde yoksulluk 
artıkça depremin 
yı kılıcı lığı da artmak
tadır. Bursa’ya 
bakıldığında 
etrafının denizlerle 
değil, faylarla çevrili 
olduğunu görülecek
tir. Doğuda 
Eskişehir fay zcftiu, 
batıda Gönen fay 
zonu, güneyde 
Kütahya-Simav- 
Gediz fay zonları, 
kuzeyde ise hem 
Gemlik, hem de 
İstanbul depremleri 
vardır. Ayrıca 
Bursa merkezden 
geçen bir fay vardır. 
1855 yılında iki 
tane deprem üret
miştir” diye 
konuştu.
Marmara’da sadece 
İstanbul’un tehdit 
altında olmadığını 
ifade edilerek, 
Bursa’nın da olası 
bir deprem riski 
taşıdığını dile 
getirdi.

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)

ELEMAN ARANIYOB
GAZETE DAĞITIMI
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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:5132474 Fax:5141021

SflHİBİNDEM 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

HaİlM 
to ciltli

Yurt genelini etkisi 
altına alan kar yağışı, 
Bursa’da da kendini 
hissettirdi. Kar kalın
lığının 1 metreye yak
laştığı Uludağ'a git
mek isteyen onlarca 
otobüs yolda kalır 
ken, jandarma araçla 
rın zincirsiz çıkması
na izin vermiyor. 
Meteoroloji uzman
larının yaptığı uyarı 
nın ardından, Bursa 
kent merkezinde kar 
yağışı öğle saatlerin 
de başladı.
Uzmanların uyarıları 
nı dikkate alan vatan
daşlar zorlanmazken, 
bazı vatandaşlar ise 
hazırlıksız yakalandı. 
Özellikle kentin yük
sek kesimlerinde kar 
yağışı yoğun olarak 
hissedilirken, şehrin 
simgelerinden tele
ferik ise yerli ve 
yabancı turistlerin 
ilgisini çekti.
Teleferikle Uludağ 
turu yapmak isteyen 
Arap turistler, istas 
yonda beklerken 
karın tadını çıkardı.
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NASIL ATLADINIZ ?

Çevre duyarlılığı için 
toplumsal seferberlik

Dünyada böyle 
bir devlet var mıdır 
acaba ?

Devleti trilyon 
dolar borçlu iken, 
halkı kredi kartları 
ile geleceğini 
yerken, fabrikalar, 
işyerleri kapanırken, 
işsizlik artarken, iş 
adamlarının milyon
larca çek ve senedi 
ödenmezken, üretici 
kan ağlarken, icra 
dosyaları binalara 
sığmazken, esnaf 
siftah etmeden 
dükkan kaparken, 
emekli, dul ve 
yetimi ortalama 
800 TL gelir ile 
yaşam mücadelesi 
verir ken, işçisine - 
memuruna %2.5 
zammı yeterli 
görürken, hasta 
insanın cebinden

3-4 TL’ sini daha 
almayı karar
laştırdığı günün 
gecesinde halkın 
vekilleri maaşlarına 
daha önce arttırdık
ları Cumhurbaşkanı 
maaşının % 42 zam
mını kotarıp hemen 
akabinde beklemek
sizin bu zammı da 
az görüp 31.12.2020 
tarihine kadar 
% 60‘ a çıkararak 
ceplerini doldurma
da bir an olsun 
tereddüt bile 
etmediler.

Lafa gelince, se 
vinçte, tasada bir ve 
beraber Türk 
Milleti..

Halk sürünsün, 
depremzede don
sun, üşüsün. 
Vekilleri kah kah 
gülsün...

Hakikaten böyle- 
si bir devlet dünya
da var mı kî ?

Hem ayıp, hem 
günahtır beyler...

Milletvekillerinin 
başı olayı bakın 
nasıl savunuyor. 
“Merkez Bankası 
başkanının maaşına 
bakınız.

Ev, lojman, 
araba, primler... 
Milletvekillerinin 
maaşları bunun 
yanında bir hiç. 
Çağrılan düğüne 
gidiyor, çeyrek altın 
takamaz, en az bir 
sarı lira taksa 650 
TL. Yurdun her 
yerinden gelenlerin 
ağırlanması vs 
vs...”

Vah vah vah !
Verilen önergeye 

her milletvekiline 

yılda 365 sarı lira da 
düğün giderlerini 
karşılamak için 
verilir diye yazıp 
yasalaştırsalardı ya!

Nasıl atladınız ? 
Tüh tüh...

Aceleden, 
yangından mal 
kaçırmanın telaşın
dan olsa gerek.

Bizim sosyal 
demokratlara ne 
demeli ?

Önergede imzası 
bulunan iki mil
letvekilini disiplin 
kuruluna veriyorlar- 
mış.

Biz zammı alma 
yacağız veya kabul 
edilen zammı CHP’ 
ye bırakacağız 
deseler ya.

Nerdeeee...
Yan cebime 

koyunuz!

ursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlı 
ğı’nca Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 
(AKKM) düzenlenen 
toplantıda, yaşan
abilir sağlıklı bir 
çevrenin, toplum 
duyarlılığından geç 
tiğine işaret edildi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Atilla Ödünç, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın, belediye yöne 
ticileri ile mahalle 
muhtarlarının 
katıldığı toplantıda 
konuşan Büyük 
şehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanı Bahattin 
Kuşoğlu, gerçek
leştirdikleri ‘çevre’ 
çalışmalarına değin
di. Çevre Koruma 
Şube Müdürlüğü, 
Çevre Kontrol Şube 
Müdürlüğü, Parklar 

ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü olmak 
üzere 3 şube müdür 
lüğü ve 213 perso 
nel ile hizmet verdik 
terini belirten Kuş 
oğlu, “Teknik dona 
mm ve kalifiye ele
man anlamında pro
fesyonel hizmet ver
mekteyiz. Büyük 
şehir Belediyesi 
Kanunu, Belediye 
Kanunu, Çevre Ka 
nunu ile diğer ilgili 
kanun ve yönet
melikleri çerçeve 
sinde, kentimizdeki 
doğal kaynakların, 
çevre sağlığının ve 
yeşil dokunun 
korunmasına ve 
geliştirilmesine 
yönelik projeler 
geliştirmekteyiz.
Projelerin uygulan
masını ve sürdürü 
lebilirliğini sağla
mak, çevre kirliliğini 
oluşturan unsurları 
tespit etmek ve 
gerekli önlemleri 
almak görev alanı 
mızda bulunmak
tadır” diye konuştu.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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Gemlikspor averaj düzeltti 9-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarıyı üst 
sıralarda bitirmenin 
rahatlığı içinde 
Panayırspor 
karşısına çıkan 
Gemlikspor, attığı 
gol kadar kaçırdığı 
maçta sahadan 
9-0 galip ayrılarak 
averajını yükselti. 
Süper Amatör B 
gurubunda oynanan 
maçta alt şifalardan 
kurtulamayan zayıf 
rakibi karşısında ilk 
yarıyı 3-0 önde 
kapatan kırmızı 
beyazlılar, ikinci 
yarının 50. 
dakikasında oyuna 
giren Serkan’ın 4 gol 
atarak yıldızlaştığı 
maçı 9-0 galip 
ayrılarak taraftar
larını sevince boğdu. 
Maça hızlı başlayan 
ve rakibini kendi 
sahasına hapseden 
kırmızı beyazlılar, 
forvetlerinin adeta 
gol kaçırma yarışına 
girdiği maçta 17. 
dakikada Nazif’in 
attığı golle 1-0 öne 
geçti. 24’de Oğuz’la 
farkı 2’ye çıkaran 
Gemlikspor, 33. 
dakikada yine 
Nazif’in uzaktan 
attığı golle ilk yarıyı

3-0 galip kapadı. 
İkinci yarıya yine 
atak başlayan 
Gemlikspor, ilk 10 
dakikada kaçırılan

gollerle saç baş 
yoldurdu.
Yapılan değişiklikler
le gol yollarında 
etkili olan

körfez ekibi, oyuna 
giren Serkan’ın 55. 
ve 58. dakikalarda 
attığı gollerle skoru 
5-0 yaptı ve iyice

rahatladı.
Suskun golcü Arifle 
65. dakikada farkı 
altıya çıkaran kırmızı 
beyazlılar, 67. 
dakikada günün 
golcüsü Serkan’la 
durumu 7-0 yaptı. 
78’de Ümit’le farkı 
açan Gemlikspor, 82. 
dakikada yine 
Serkan’ın attığı golle 
sahadan 9-0 galip 
ayrılarak rahat bir 
galibiyet aldı.

SAHA: 
Bağlarbaşı

HAKEMLER :
Aziz Sonat 7, Kasım 
Mutlu 7, Gökhan
Demir 7,

PANAYIRSPOR : 
İbrahim 4, 
Ömer 3, Abdullah 3, 
Oktay 2, (Mert 2) 
Abdurrahman 5, 
Azat 3, Ahmet 6, 
Özmen 4, Ozan 3, 
Halil 3, Yunus 3,

GEMLİKSPOR : 
Ömer 3, Smaet 5, 
(Serkan 8)
Gafur 5, (Berkant 5) 
Adil 6, Yusuf 6, 
Ümit 6, Vural 6, 
Nazif 8, Arif 6, 
Oğuz 6, (Volkan 4) 
Burak 6,

GOLLER : Dk. 17-33 
Nazif, 24. Oğuz, 55- 
58-67-82 Serkan, Dk. 
65. Arif, Dk. 78. Ümit, 
(Gemlikspor)

KRŞ6D6 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
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Milli Fwanaa hileti alacaklar dihat...
Milli Piyango bileti 
satın alırken ve daha 
sonrasında nelere 
dikkat etmek 
gerekiyor.
Birçok kişinin hayal
lerini süsleyen 
büyük ikramiyeye 
kavuşmak için Milli 
Piyango bileti satın 
alırken ve daha 
sonra bileti muhafa 
za ederken gerekli 
özenin gösterilme 
mesi, talihlilerin 
umutlarını söndüre- 
bilir.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğün 
den alınan bilgiye 
göre, bilet satın 
alınırken, Milli Piyan 
go biletini satan kişi 
ya da bayi, biletin 
özellikleri, okunur 
ve yırtılmamış ol 
ması önem taşıyor. 
Milli Piyango bile
tinin, Milli Piyango 
İdaresi bayilik ruh
satını (gezici bayil
erde yaka kartı) 
taşıyan ve iste
nildiğinde ibraz 
eden kişilerden 
satın alınm_A«u.. 
biletin arkasında 
bayi satış mührü 
bulunması, biletin 
pürüzsüz ya da 
kağıdının örselen
memiş olmasına 
dikkat edilmesi 
gerekiyor.
Biletin sol alt 
bölümde bulunan 
güvenlik numarası 
iki parmak arasında 
gezdirildiğinde 
rakamların kabarık 
olduğu hissedilmeli. 
Bilet ışığa tutul
duğunda bilet kağıdı 
nın dokusu içinde 
beyaz renkli MP 
amblemli filigranı 
bulunmalı. Bilette 
ayrıca ultraviole

(UV) ışıkta mavi ve 
açık yeşil renkli par
layan ve kesik çizgi 
ler şeklinde dağılımı 
olan elyaflar 
bulunuyor.
18 yaşından küçük
ler bilet satın alamı 
yor. Bu kişiler kazan 
salar bile kendile 
rine ikramiye öden
mesini isteyemiyor. 
Güvenlik açısındah 
Milli Piyango İdare
sine ait tüm şans 
oyun biletlerinin 
arkasına ad ve soy
adın yazılarak imza
lanması öneriliyor. 
Ayrıca ikramiye 
kazanan talihliler
den, ikramiyelerini 
almak için Milli Pi 
yango İdaresi veya 
şubelerine başvur
duklarında biletlerin 
kendilerine ait oldu 
ğunu ispatlamak 
için biletlerin arkası
na ad ve soyad 
yazıp imzalamaları 
isteniyor.
Milli Piyango oyu
nunda bir bilete 
ikramiye ödenebil 
mesi için biletin 
ikramiye kazanan 
numaralardan birini 
ihtiva etmesi, çekiliş 
tarihi, ikramiye ve 
seri numarası, fiyat 
ve kupür itibariyle 
herhangi bir kuşku 
ya meydan vermeye

cek şekilde kendihi 
ibraz eder nitelikte 
olması gerekli. 
Kendini ibraz eden 
biletlerden ikramiye 
numaralarının dışın
da kalan diğer yer
lerinden yırtılmış ya 
da kopmuş olup 
parçaları mevcut 
olan ve ikramiye 
kazanan numaraları 
açık bir şekilde oku
nanlara ise ikramiye 
ödeniyor.
Bu şekildeki biletler
den bayi ödeme 
yetkisindeki ikrami 
yeler satış merkezi 
yöneticisinin kararı, 
daha büyük 
ikramiyeler ise İdare 
merkezi onayı ile 
ödeniyor. İkramiye 
kazanan numaralar
dan hiçbirini ihtiva 
etmeyen ya da ken
dini ibraz eder nite
likte olmayan, sahte, 
tahrifat yapılmış, 
zaman aşımına 
uğramış, iptal edil 
miş, ödendi damga 
sı sığacak kadar ya 
da daha büyük 
parçası kopmuş ve 
parçaları mevcut 
olmayan biletlere 
ikramiye ödenmiyor. 
Milli Piyango bilet
lerinde ikramiyeler 
bir yıllık zaman 
aşımı süresine tabi. 
Çekiliş tarihinden 

itibaren bir yıl içinde 
ibraz edilmeyen 
biletlerin 
ikramiyeleri zaman 
aşımına uğruyor ve 
bu biletlere ikramiye 
ödemesi yapılmıyor. 
Zaman aşımına 
uğrayan ikramiyeler 
İdareye gelir kaydol
unuyor. Zaman 
aşımı süresinin 
hafta sonu veya 
resmi tatile rastla- 
mâsı halinde, 
izleyen ilk iş günü 
mesai bitimine 
kadar ikramiye 
ödenebiliyor.
Milli Piyango bile
tinin son 3 rakamına 
kadar isabet eden 
ikramiye tutarlarım 
Milli Piyango gezici 
ve sabit bayileri 
ödemek zorunda. Bu 
bayiler son 4 veya 
beş rakamına göre 
isabetli biletlerin de 
ikramiyelerini 
ödeyebiliyor. Bu 
tutarlar üzerindeki 
ikramiyeler bayi 
ödeme yetkisi dışın
da tutuluyor.
Başbayiler ile sanal 
ortam bayileri idare 
ile imzaladıkları 
sözleşmede belir
tilen tutara kadar 
olan ikramiyeleri 
ödüyorlar.
Yılbaşı çekilişi için 
bilet kupürlerine 
bakılmaksızın, 1 
milyon TL ya da 
daha büyük 
ikramiyeler, yıl 
içerisinde yapılacak 
diğer çekilişlere ait 
büyük ikramiye 
Genel Müdürlükçe, 
bunların altında 
kalan diğer 
ikramiyeler Milli 
Piyango Şube 
Müdürlüklerince 
ödeniyor._________

Yeşil kartta önemli 
düzenleme

SGK Başkanı Fatih 
Acar, "Yeşil 
kartlılar, Ocak'ta 
SGK'ya devredile
cek. Yeşil kartlılar, 
1 yıllık vize süreleri 
doluncaya kadar 
aynı şekilde sağlık 
imkanlarından 
yararlanmaya 
devam edecek" 
dedi.
SGK Başkanh 
ğında, Sosyal 
Güvenlik Denetmen 
Yardımcılığı 
sınavında başarılı 
olan adayların 
atama tercihlerinin 
alındığı bir tören 
düzenlendi.
Acar, törende yap
tığı konuşmada, 74 
milyon vatandaşa 
doğumdan ölüme 
kadar hizmet veren 
SGK'nın Türkiye’nin 
en önemli kurumu 
olduğunu belirtti. 
Acar, SGK 
bütçesinin Türkiye 
merkezi yönetim 
bütçesinin yaklaşık 
yüzde 42'sini 
oluşturduğuna 
işaret etti.
Göreve başla 
yacak 400 
Sosyal Güvenlik 
Denetmen 
Yardımcısının kayıt 
dışıyla mücadele 
edeceğini ifade 
eden Acar, 
"Türkiye, kayıt dışı 
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sorunun çözdüğü 
anda sosyal güven
lik açıkları tama
men ortadan kalka
cak. 26 milyar TL 
ilave bir kaynağın 
SGK'ya aktarıla
cağı, daha 
sürdürülebilir bir 
sosyal güvenlik sis
teminin kurulacağı 
bir dönemi yaşa
mamız mümkün" 
diye konuştu.
Acar, 2008'den 
bugüne kadar kayıt 
dışıyla mücadele 
kapsamında yak
laşık 1 milyon 
kişinin ve 60 
milyon işletmenin 
kayıt altına 
alındığını vurguladı. 
SGK Başkanı 
Acar, 1 Ocak 2012 
tarihinden itibaren 
9,1 milyon yeşil 
kartlının genel 
sağlık sigortalısı 
olarak SGK'nın 
bünyesine katıla
cağım sövledi.
5510 sayılı 
Kanun'un norm ve 
standart birliğinin 
sağlanmasını 
amaçladığını anla
tan Acar, yasayla 
ayrıca nüfusun 
tamamının genel 
sağlık sigortası 
uygulamasına 
geçirilmesinin 
hedeflendiğine 
işaret etti.

A GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

lı 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 'iı—>
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. , 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 5İ3 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savci Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ,513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 nn 05

İÛj.Ti.Böi.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md, 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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 Ima’rriA^lân' 
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI 

l 
i

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

_________ OTOBÜS__________

K 
R 
E 
H

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

R 
E 
R

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 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 t 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

i Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4150 

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)

ıııiııiımıMI
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN ŞİFRESİ TEMEL: 
11:45-14:00-16:15- 

18:30-20:30 
DEDEMİN İNSANLARI: 

11:30-14:15-16:30-19:00-21:15 
REZERVASYON5133321 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00  

KİRACİ 
12.00-14.00-16.00-18.00-20.30



ASKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDİİVR TABAĞI MTU

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI 80 TL

• PROGRAM
Rus Salatası, Haydari, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

flHAYfMtK+KflRISIKSMJWJl
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı 

Ö1EL MEYVE TABAĞI + 
lİMlTLİ 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

00.30-01.40
01.40-02.oo

(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk v© Köfte Evi

ÖNCE 
SAĞLIK!

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

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

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamldlye Hah. Kumsal 5ok. No:5



¥£IMİL£N€N VÖZÖMÖZte HİZftUT İ N I Z b £ Y İ Z .

Güzelyalı Mh. A Aslan Cd.No:107/B 
Tel: 0.224 S33 00 06- KÜÇÜKKUMLA

KIŞI BAŞI 
. ÜCRJBF

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE,

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse - 
Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta 
ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KAlfreii »İZMİT ANLAYIŞI İli IIİZMCTİNtol>g¥İI440

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Aralık 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün düzenlediği 76. 
Büyük Atatürk Kros yarışları dün 
yapıldı. Özel Ay kent İlköğretim 
Okulu sponsorluğunda gerçek
leşen kroş yarışmalarına 450 
öğrenci katıldı. Orhangazi 
Caddesi’nin bitiminde Zeytin 
Toptancıları Hali önü ile Aykent 
İlköğretim Okulu arasında yapılan 
yarışmalarda kız ve erkek öğren
ciler ferdi ve takım halinde 
yarıştılar. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bir bir yıkılıyorlar
Dün sabah, Balıkpazarı semtine doğru 

arabayla giderken, Doktor Seyfi Arkan’ın 
evinin bir bölümünün yıkılarak yola 
düştüğünü gördüm.
Aracı durdurup fotoğraf makinamın 

deklanşörüne basmaya başladım.
Çevredeki esnaf da benim ne yaptığımı, 

nerenin fotoğrafını çektiğime merakla 
bakıyordu.

Rahmetli Seyfi Arkan, Gemlik’in en eski 
doktorlarındandı.

1950 ve 60 lı yıllarda ilçedeki doktor 
sayısı parmakla sayılacak kadar azdı.

Gençlik yıllarımda anımsadıklarımın 
başında Seyfi Arkan geliyordu. Dev. 4’de

ÇOKAL TİCARET 2 NOİGEMLJK 
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Bir zamanlar Gemlik’e damgasını vuran Merhum Doktor 
Seyfi Arıkan’ın Demirsubaşı Mahallesi Kumla yolundaki 
boş evinin ön cephesi yıkılarak yola düştü. Haberi 2’de

Çeşitli mevsim meyveleri 
İÇECEK: Limitli Yerli İçki 

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet kalacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı: 8O.00 TL

532 223 22 01 
535 212 32 59

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: m ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası a 
Patlıcan Herse
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi -
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Pastırmalı ve
Kaşarlı Paçanga Böreği 
Kelebek Sosis 
SALATA;
Greek Salata ve 
Havuç Dekore 
ANA YEMEK: 
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Çamitür)

O
O
O 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Karagöz ve Haci vat’ 
flltıparmaK'ta canlanacak
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türk 
gölge Oyununun 
ana karakterleri 
Karagöz ve Haci 
vat'ın hidrolik sis
temle hareket ede
bilen heykellerinin 
Altıparmak Meyda 
m'm süsleyeceğini 
söyledi.
Başkan Altepe, çağ
daş kentlerde olma 
sı gereken meydan
ların Bursa'ya da 
kazandırıldığını 
belirterek, "Altıpar 
mak Meydanı, stad 
yumla da bütünleşe
cek. Bölge Bursa 
nın en önemli caz
ibe merkezlerinden 
biri olacak.
Altıparmak Meyda 
m'nı en güzel sem
bollerle donatılması 
ve kentteki meydan
larımızın dünya 
çapında meydanlar
dan olması için 
çalışmalarımızı hızla 
sürdürüvornT p» 
projeye göre de 
hidrolik sistemle 
hareket edebilen 
Karagöz Hacivat 
heykelleri Altıpar 
mak Meydam'nı 
süsleyecek" dedi. 
Dünyanın farklı 
ülkelerindeki sanat 
eserlerinin ince
lenerek Bursa'ya

Doktor Seyfl'nin He evi yıkıldı
Bir zamanlar Gemlik’e damgasını vuran Merhum Doktor Seyfi Arıkan’ın Demirsubaşı 

Mahallesi Kumla yolundaki boş evinin ön cephesi yıkılarak yola düştü

İlçemizdeki eski 
evler bir bir 
yıkılma ya 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
AVM’nin arka 
sokağında bulunan 
Tangün Ailesi’ne ait 
evin ön cephesinin 
bir bölümünün 
yıkılarak sokağa 
düşmesinden 
sonra, enkaz yolu 
trafiğe kapadı. 
Dün, kaldırılmayan 

Has Partililer deııreııızeOeleri ziyaret etti

enkaz nedeniyle 
araçlar yolu 
kullanamadı. 
Öte yandan, 
Demirsubaşı 
Mahallesi Kumla 
Yolu’nda bulunan 
ilçemizin en eski ve 
özgün yapılarından 
olan Merhum 
Doktor Seyfi 
Arıkan’ın evi de 
kullanılmadığı ve 
bakımsızlık nedeniy 
le yıkılmaya başladı.

Bir dönemin 
Gemlik’in en güzel 
ve özgün evlerinden 
olan bu evlerin birer 
birer yok olmasına 
ilgililer bakıyorlar. 
Sayıları giderek 
azalan eski evlerin 
çevrelerinin 
kapatılmaması 
nedeniyle, yıkıl
maları anında 
tehlike de yaratıyor. 
Bir yandan trafik 
aksarken, öte yan

dan o bölgeden 
geçmek isteyen ya 
yalar da, yaya 
kaldırımlarını kul
lanamıyorlar. 
Tabiat Varlıkları ve 
Kültürel Eserleri 
Koruma Kurulu 
tarafından tescil 
ettirilen eski evlerin 
orjinal durumlarını 
gösteren çizimlerine 
göre inşaat yapımı
na ruhsat 
veriliyor.

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

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Van depreminin 
ardından ilçemize 
gelen ve Karacaali 
Gençlik Kampı’na 
yerleştirilen 
depremzede vatan
daşlarımızı dün 
Halkın Sesi Partisi 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur ve Yönetim 
kurulu üyeleri ziya 
ret etti.
Tesis Müdürü 
Akif Alanlar'dan ve 
depremzede vatan
daşlarımızdan 
detaylı bilgi alan 
Kantur, yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi: "Devlet 
olarak buradaki 
vatandaşlanmızın 
bannma, ışınma ve 
yiyecek ihtiyaçları 
karşılanıyor.

Giyim, ulaşım, kırta 
siye, kültürel ihti 
yaçlar Akif Bey'in 
gayretleriyle Gemlik 
li hayır severler 
tarafından karşılan
maya çalışılıyor. 
Çocuklarımızın 
okul araç ve gereçle 
rine, ayakkabı, 
kadınların temizlik 
malzemelerine ve 
aile reislerinin kim 

şeye yük olmadan 
sabah çocuklarını 
okula gönderirken 
ceplerine harçlık 
koyabilecekleri, alın 
teriyle çalışıp para 
kazanabilecekleri bir 
işe ihtiyaçları var. 
Şimdi onlar adına 
talepte bulunuyoruz. 
Gemlik’te faaliyette 
olan fabrika yöneti
cilerinden; her

biriniz iki şer üçer 
kişiyi fabrikalannız- 
da istihdam edemez 
misi niz?” 
Kantur, Büyükşehir 
Belediyesinden de 
ücretsiz ulaşım 
imkânı sağlayan 
kart verilmesini iste
di. Gemlik Belediye 
si’ninde deprem 
zedelerin çocukları
na giyim, temizlik, 
kırtasiye, kültürel 
(vb.) ihtiyaçların 
karşılanmasına 
yardımcı olmanızı 
istedi. Kantur, 
depremzede 
ibadet etmeleri için 
ayrılan bir bölümün 
parke döşeme işinin 
partilerince yaptıra
cağının sözünü 
verdi.
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uyarlandığını ve
kente has
projelerin üretildiği
ni ifade eden
Başkan Altepe,
"Altıparmak mey
danı için altta 27
tonluk, üzerinde de
9 tonluk olmak 
üzere yaklaşık 
36 tonluk ve 35 
tonluk iki taş kütle 
hazırlanıyor.
Dev kütleler olması
na rağmen ufak 
bir yönlendirmeyle, 
hidrolik sistemle, 
suyla harekete 
geçecekler. 2 
hareketli büyük taş 
kütlesi meydanın 
tam ortasında 
konumlandırılacak. 
Bursa'da, Hacivat 
ve Karagöz'ü 
sembolize edecek 
olan taşlar, şehrin 
meydanında güzel 
anıtsal yapılar ola
cak, Bursa'ya özel
lik katacak" diye 
konuştu.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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0 sma ngazi Feribotu kaza miti YazıYORUM
Bursa'dan gelen 
Osmangazi feribotu 
Marmara denizinde 
Ro-Ro gemisiyle 
çarpıştı. 830 yolcu, 
150 araç bulunan 
feribotun ön 
bölümünde hafif 
hasar oluştu.

MMWIİIİIMIİIİİ|İIİIİ«|II|IİMİI1
Bursa'da, yolda 
yürürken kendilerine 
klakson çaldığı iddi
asıyla tartıştıkları 
sürücünün arkada 
şını bıçaklayarak 
öldürdükleri iddia 
edilen sanıkların 
davasında taraflar 
birbirine girdi. 
Duruşma sırasında 
ve öncesinde çıkan 
iki ayn kavgada 
toplam 6 kişi 
gözaltına alındı. 
1. Aaır Ceza Mah 
kemesi'nde, "kasten 
adam öldürmek" 
suçundan 20'şer yıla 
kadar hapisleri iste
nen tutuklu sanıklar 
17 yaşındaki S.G. ve 
M.A. (17) ve T.T. (19) 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Cinayetin ardından 
kaçarak bir evde 
saklanan 17 yaşın
daki S.G. ve M.A. 
kapıyı çalan polis
leri, ölen gencin 
yakınları sanarak 
155 polis imdat tele
fonunu araması 
üzerine yakalan
mıştı. Sanıkların 
ikisinin yaşının

Cezaeıi personeli eğitim aldı
Bursa il Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri, 
cezaevi personeline 
ilk yardım dersi 
verdi.
Bursa il Sağlık 
Müdürlüğü Eğitim 
Şubesi tarafından 
hazırlanan proje 
çerçevesinde H Tipi 

Feribot dün saat 
09.20 sıralarında 
Yenikapı'ya yanaştı. 
İskelede tedbir 
amaçlı ambulans 
bekletildi. Feribottan 
inen yolcular 
kazayı anlattı.
Yolcular, "Roro 

küçük oluşu sebe
biyle gizli yapılan 
duruşmanın 
öncesinde birbirine 
giren tarafları polis 
biber gazı sıkarak 
ayırmak zorunda 
kaldı. Adliyeye çevik 
Kuvvet ekipıerı 
çağırarak güvenlik 
tedbirlerini arttırdı. 
Fakat duruşma 
başladığında tutuklu 
sanıkların, duruş
maya müşteki olarak 
katılan maktul yakın
larına laf atması 
üzerine tekrar 
başladı. Polis duruş
ma salonundaki bu 
kavgaya da kısa 
sürede ayırırken, 
hakim güvenlik ted
birleri için müşteki
lerin ifadelerinin 
daha sonra alın
masına karar verdi. 
Müştekilerin çıkarıl
masıyla ifadeleri alı

Ceza İnfaz Kuru 
mu'ndan sonra E 
Tipi Ceza İnfaz Kuru 
mu'nda da eğitim ve 
bilgilendir me 
faaliyetleri başladı. 
Acil Sağlık Hizmetle 
ri Şubesi ekipleri 
kurumda görevli 
personele "ilk 

gemisi sol taraftan 
geliyordu. Bizim 
kaptan, RoRo 
gemisini gördü ve 
durdu. RoRo gemisi 
sürtüp gitti. 
Bizim kaptan 
durmasa, Roro 
gemisi ortadan 

nan sanıklardan T. T. 
, maktul Günay 
Çetinkaya'nın içinde 
bulunduğu aracın 
sürücünün üzerler
ine araba 
sürdüğünü ifade 
ederek, "Bu yüzden 
5.G. draçıaKi' Ki'şı'ıeı e 
bağırdı. Araçtan 
inen 3 kişi S.G'ye 
sataştı. Fakat ben 
S.G.'yi kavga ettiği 
kişiden ayırdım. Bu 
kez de bana saldır
maya başladılar. 
Ben, maktulün 
bıçaklanması olayını 
görmedim. Arkam 
dönüktü" dedi. 
Cinayeti kendisinin 
işlediğini itiraf eden 
S.G. ise, "Olay günü 
arabayı üzerimize 
sürdüler. Son anda 
kendimizi kenara 
atarak ezilmekten 
kurtulduk. Ben ne 
yapıyorsunuz? diye 

yardım ve uygu
lamaları" konu 
sunda bilgilen 
dirme eğitimi 
verildi, ğitimler, 
hemşire Hülya 
Özdemir ve 
hemşire Mesude 
Çiğdem tarafın
dan verildi.

çarpacaktı" dedi. 
Bir yolcu ise, 
"İki kez çarpışma 
sesi duyduk" 
diye konuştu. 
Bir kadın yolcu 
ise feribotta doktor 
olmamasını 
eleştirdi 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

bağırınca arabayı 
kullanan S.G. isimli 
kişi bana küfretti. 
Bunun üzerine diğer 
leri de araçtan indi: 
Karşılıklı kavga etm
eye başladık. Benim 
üzerimde kahveren
gi saplı bir bıçak 
vardı. Bu bıçağı 
benimle kavga 
eden S.'ye salladım 
Ancak bıçak bu 
kişiye değil de ölen 
Günay Çetin kaya'ya 
isabet etti. Bunun 
üzerine maktul ile 
benim tartıştığım S. 
aşağıya doğru kaçtı. 
Kaçarken ölen 
Günay, elini göğsü 
nün üzerine doğru 
bastırıyordu. Yara 
dan kan aktığını gör 
düm. Daha sonra 
bıçaktaki kanı sile 
rek, mahalleden tanı 
dığım bir A. ağa be 
ye verdim. Diğer ar 
kadaşları mın bu 
olayda hiç bir suçu 
yoktur. Cinayeti 
ben yanlışlıkla 
işledim. “Amacım 
öldürmek değildi" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
■nssraı abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Meclise bak, meclise!...
Her sene hemen hemen ayni gün

lerde yapılan bütçe çalışmalarının 
proğramı bilindiği halde, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan yurtdışında 
olduğu gerekçesiyle TBMM Plan ve^ 
Bütçe Komisyonu’ndaki

Bütçe görüşmelerine katılmamış... 
Ciddiyete bak..

CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, 
Özcan’ıri ne gibi bir meşgalesi olabile
ceğini şu sözlerle ifade etti:

- Ya köpek gezdiriyor ya da motosik
letiyle geziyor.
TBMM’yi takmıyor....
Meclis böyle laçka çalışırken, Meclis 

Başkanı Cemil Çiçek gönderdiği dav
etiyelerde Sultan 1. Abdülmecit’in 150. 
ölüm yıldönümünde Dolmabahçe 
Sarayında konser düzenlendiğini 
bildiriyor ve milletvekillerini bu kon
sere davet ediyor. Bak şu hale..

Konser yanında İstanbul Dolmabahçe 
Sarayı’nda üç günlük bir sempozyum 
varmış..

Davetiye olağanüstü şık...
Üzerinde padişahın tuğrası da yer 

alıyor...
O yüzden CHP’li Muharrem İnce 

kürsüden bu davetiyeyi sağa sola sal
lıyor...
Televizyonda gördünüz..
Diğer elinde de Atatürk’ü anma 

gününün davetiyesi var...
Padişah için süper lüks davetiyeye 

karşılık...
10 Kasım için gönderilen davetiye 

uyduruk, sıradan ..
Gelelim verilen tarihe...
Tarihçi Murat Bardakçı yazdı...
Abdülmecit’in öldüğü tarih 25 Haziran 

1861... diyor..
Peki 17 Kasım nedir öyleyşe ?..
Padişah Vahideddin’in bir İngiliz 

savaş gemisi ile İstanbul’u terk ettiği 
yani kaçtığı gün...

Tanzimat Fermanı’yla teslimiyetin ilk 
adımını atmış olan Sultan Abdülmecit, 
Vahdettin’in ülkeden kaçtığı gün anili 
yor. Ey vatandaş, ne kadar anlamlı!

Kurtuluş Savaşı’nı yürüten Meclis 
şimdi teslimiyet ve padişahlığı par
latıyor.

Bakalım daha ne oyunlar çıkacak. 
İstiklal Savaşı şehitlerine ve gazile 

rine sonra da bu vatanın has evlatları
na ayıp olmuyor mu Sayın Çiçek?...

Kamer Genç’in TBMM kürsüsünde 
saldırıya uğraması sonrasında Meclis 
Kürsüsü de artık susturulanlar liste
sine girdi..

Diğer susturulanlar....
Medyanın yüzde 95’i - Türk Silahlı 

Kuvvetleri - Türk yargı sistemi 
Sendikalar gibi sivil toplum kurumlan 
- TBMM - Her çevreden aydınlar - 
Üniversiteler-Telefonlarım dinleniyor, 
bizi de içeri atarlar korkusuna kapılan 
halk çoğunluğu!

Ne diyelim? Yaşasın demokraaasi...

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

Bir bir yıkılıyorlar..
Belediye Doktoru Aziz Ataoğuz, 

Hükümet Tabibi Mustafa Karbay vardı.
Serbest çalışan doktor sayısı çok azdı.
Seyfi Arkan ile birlikte Ahmet Dural Mey 

danı’nda şair Doktor Abdulah Öztemiz’den 
başka doktor yoktu.

Doktor Seyfi Arkan, Demirsubaşı 
Mahallesi’ndeki bugün yıkılan o metruk 
evde kız kardeşiyle yaşardı.

İkinci Dünya Savaşı’nda, Alman asker
lerinin kullandığı sepetli bir motorbisikleti 
vardı.

Köyde bir hasta mı var, O hastaya gide
cek tek doktordu Seyfi Arkan.

Binerdi pata patına, Haydariye ye, Hami 
diye Köyü’ne, Kumla’ya ulaşırdı.

O’nun için köylüler Doktor Seyfi’yi çok 
severler, teşhislerinin doğruluğuna inanır
lardı. Kimi zaman, motorun sepetini çıkarır, 
pantalonunun paçalarını bir mandalla tut
turur, öyle biner giderdi...

Gemlik’te o’nu tanımayan yoktu.
Çok da salaş bir kişiydi.
Muayehanesi adeta simyacıların labo- 

ratuvarı gibiydi.
Ortada bir ördek odun soba, pislikten 

görülmeyen toz toprak içindeki masa, kırık 
dökük eşyalar, eski bir ahşah sandalye ve 
her yanı örümcek tutmuş bir oda.

O muayenehaneyi görenler, bu kişinin 
doktor olmasının mümkün olmayacağını 
söylerlerdi.

Basılı reçete kullanmazdı.
Ağabeyimin oğlu Nurettin küçüktü.
Düşmüş başı yarılmıştı.
Günlerden de pazar.
Doktor bulmanın mümkünü yok.
“Doktor Seyfi evindedir, kapıyı çalın 

girin, o gerekeni yapar” dediler.
Söyleneni yaptık.
Yaşlı bir kadın açtı kapıyı.
Derdimizi anlattık. “Geçin içeri” deyip 

bizi eve aldı.
Yıpranmış ağaç zemini olan bir koridor

dan geçerken, o ünlü motoru kenarda duru 
yordu.

Muayenehaneye girdik.
Çocuğun başını gösterdim.
"-Tamam” dedi. “Oturt şuraya..”
Nurettin otururken, ben etrafa göz atın

ca, ağzım açık kaldı.
“Bu çağda böyle doktor olur mu?” de 

dim.
Birkaç pense attı başına, makasla tuttu 

ğu pamukla sildi kanları, “tamam” dedi.
Sonra, bir tuvalet kağıdının rulosunun 

içinden kopardığı bir kağıdın üzerine bir 
ilaç ismi yazdı,

“Gidin bunu eczaneden alın” dedi.
İkinci kez şaşırdım.
“Doktor Bey, ben matbaacıyım isterse 

niz size boş temiz kağıtlar verebilirim” 
dedim.

Bana kızdı. Verdiğim parayı eline almadı, 
masaya bırakmamı istedi.

Onunla ilgili başka anılarımda var ama 
yerim kalmadığı için yazamıyorum.

Doktor Seyfi ve kardeşi sonra uzun yıl
lar hastanede kaldılar ve göçüp gittiler.

Evleri öyle kaldı. Kime kaldı bilmiyorum. 
Ama, eski insanlar gibi evleri de bir bir yıkı 
lıyor. Ayakta zor duranlar ise kurtarılmayı

■■ bekliyor.

76. Biiniik aıaıtirk hşusu Kapıldı
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğümün 
düzenlediği 76. 
Büyük Atatürk Kros 
yarışları dün yapıldı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu sponsor
luğunda gerçek
leşen kroş yarış
malarına 450 öğren
ci katıldı, 
ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrenci
lerinin katıldığı 
yarışmalarda 
Küçükler, Büyükler 
ve Gençler kategori
lerinde koşular 
yapıldı.
Orhangazi Cadde 
si’nin bitiminde 
Zeytin Toptancıları 
Hali önü ile Aykent 
İlköğretim Okulu 
arasında yapılan 
yarışmalarda kız ve 
erkek öğrenciler 
ferdi ve takım 
halinde yarıştılar. 
Küçük kızlarda Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu’ndan Salih 
Batır birinci, Yıldız 
Kızlarda 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’ndan Emine 
Kanat, Genç kızlar 
da Kız Meslek 
Lisesi’nden Merve 
öztürk birinci 
oldular.
Takım sıralamasında 
küçük kızlarda Ayşe

İmam Hatip Okulu 
birinci oldular.
Erkekler arasında 
yapılan kros yarış
malarında ise Küçük

Ziver İlköğretim 
Okulu, yıldız kızlar
da 11 Eylül İlköğre
tim Okulu, Genç 
kızlarda Gemlik

Erkeklerde Atatürk 
İlköğretim 
Okulun’dan Şahin 
Akçay, yıldız 
Erkeklerde Gazi 
İlköğretim 
Okulu’ndan Emirhan 
Altan, Genç 
Erkeklerde İmam 
Hatip Lisesi öğren
cisi Burak Kılıç bir
inci oldular. 
Erkekler Takım 
sıralamasında ise 
küçük erkeklerde 
Atatürk İlköğretim 
Okulu, Yıldız 
Erkeklerde 1 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu, Büyük 
Erkeklerde ise 
Endüstri Meslek 
Lisesi takımları bi 
rinciliği elde ettiler.

ÖDÜLLERİNİ 
ALDILAR
Kaymakam Bilal 
Çelik, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, şube 
müdürleri, okul 
müdürleri Özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu sahibi 
Gürhan Ay ve Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler ile 
beden eğitimi öğret
menleri ve öğrenci
lerin katıldığı 
törende dereceye 
giren öğrencilere 
kupaları törenle 
verildi.

CHF'lilerien EnürunlulaT Deıneai'ne iiy artı
Cumhuriyet Halk 
Partisi Yöneticileri 
ve Kadın Kolu 
üyeleri, Erzurum 
lular Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği’ni 
ziyaret etti.
Dernek tarafından 
düzenlenen aşure 
etkinliğine katılan 
CHP li kadınlar, 
daha sonra Dernek

Başkanı Kadir Özay- 
dın ile birlikte soh
bet ederek, bilgi 
alışverişinde bulun
dular.
Dernek çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın, 
CHP’lilere etkinliğe 
katılmaları 
nedeniyle teşekkür 
etti.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Gemlik Belediyespor 
Kulübü’nün düzen
lediği ve 5 kulübün 
katıldığı yüzme 
yarışları büyük ilgi 
gördü.
Küçük yüzücüler, 
Cumartesi günü 
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Kapalı Yüzme 
havuzunda birincilik 
için kulaç açtılar.
Gemlik ve Bursa

kulüplerinin 119 
küçük yüzücünün 
katıldığı yarışlarda, 
veliler de çocukları 
kadar heyecanlıy
dılar.
Yıldırım Belediyesi 
Spor Kulübü, 
Derinsu Yüzme Spor 
Kulübü, Bursa 
Yüzme İhtisas Spor 
Kulübü, Bursa 
Swimming Clup, 
Bursa Deniz

Yıldızları Spor 
Kulübü ve 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübünün 
katıldığı yarışlar 
heyecan içinde 
geçti.
Yarışlarda, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
yüzücüleri 14 birinci
lik, 6 ikincilik, 5 
üçüncülükle yarışları

tamamladılar.
9 yaş erkeklerde 100 
metrede Alper 
Bayrak Birinci,
9 yaş erkeklerde 50 
metre kurbağalama- 
da Alper Bayrak
Birinci,
8 yaş bayanlar
25 metre kurbağala- 
mada, Sena Eda 
Akdağ Birinci, 
8 yaş bayanlar 50 
metre serbest dalda

Aslı Keşkek İkinci, 
Secern Tunaboylu 
Üçüncü, 
8 yaş bayanlar 25 
metre kelebekte 
Sena Eda Akdağ 
Birinci, 8 yaş erkek
ler 50 metre serbest 
te Çağan Öztürk 
birinci, 
8 yaş erkekler 25 
metre kelebekte 
Çağan Öztürk 
Birinci, 8 yaş

bayanlar sırtüstü 
50 metre Ezra 
Su Gür Birinci, 
Aslı Keşkek İkinci, 
7 yaş erkekler 25 
metre serbestte 
Ahmet Girenay 
Birinci, Ege Koni 
Üçüncü, 7 yaş 
erkek ler 25 metre 
kurbağa lamada 
Ahmet Girenay 
birinci, Ege Koni 
üçüncü oldular

1
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TÜRK SANAT MUZIGI GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI:
Peynir - Domates-

SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

— **Cevizli Kabak Tatlısı - /tll^
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydar! - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek
ANA YEMEK : 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK : 
Paçanga Böreği

KİŞİ BAŞI ÜCRET 1OO Tl
ÇOCUKLAR 40 Tl .

Reşide Bayar Cad. UMURBEY |

Rezervasyon Tel: 525 07 70



Gemlik Körfez

Konsey'den gençlere toplumsal denge çizaisi kamamı
Bursa Kent Konseyi 

Gençlik Meclisi İstih
dam ve Kariyer 
Çalışma Grubu 
tarafından gerçek
leştirilen kişisel 
gelişim seminerinin 
konuğu Uzman 
Psikolog Kazım 
Yurdakul oldu. ‘Bize 
İki Şey Öğretmediler 
Ben ve Biz’ başlıklı 
kişisel gelişim semi
nerinde gençlere 
yaşama dair önemli 
bilgiler aktarıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Koza Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
etkinliğe Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala; 
Bursa Kent Konseyi 

i Genel Sekreter, 
i Yardımcısı Ayşe
Hacıoğlu, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, gençlik 
meclisi üyeleri ile 
çok sayıda BursalI 

I katıldı.
Gençlerin yoğun ilgi 

!, gösterdiği seminerin 
açılış konuşmasını

yapan Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar, 
gençlik meclisi 
olarak Bursa’da 
yaşan gençlerle 
beraber sayısız 
etkinlik gerçek
leştirdiklerini söyle
di. Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi’nin yaklaşık 
16 yıldan bu yana 
Bursa ve gençler 
adına çözümler üret
tiğini aktaran 
Darılmazlar, genç
lerin kişisel gelişim
lerine yardımcı 
olmayı ve böylece 
özgüveni gelişmiş 
bireyler yetişmesine 
destek vermeyi 

hedeflediklerini vur
guladı. Darılmazlar, 
“Bu amaçlar doğrul
tusunda gençlik 
meclisi bünyesinde 
2010 yılı başında 
kurduğumuz ‘İstih
dam ve Kariyer 
Çalışma Grubu’ 
Türkiye’ye örnek 
olacak çalışmalar 
gerçekleştiriyor. 
Bizleri kırmayarak 
bugün aramızda 
bulunan Uzman 
Psikolog Kazım 
Yurdakul’a çok 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, gençlerle bir 
arada olmaktan ve 

çalışmalarına katıl
maktan mutluluk 
duyduğunu ifade 
etti. Ekip çalış
masının her zaman 
hayatta başarıyı 
getirdiğini söyleyen 
Başkan Pala, planlı 
ve programlı 
çalışıldığı takdirde 
her işin üstesinden 
gelinebileceğini 
söyledi. Kendisinin 
de uzun yıllar 
cemiyet hayatı 
içerisinde bulun
duğunu belirten 
Pala, gençlere her 
zaman sabırlı 
olmayı, yeri ve 
zamanı beklemeyi, 
hayat tecrübesi 
edinmeyi tavsiye 
etti.
Bursa Kent 
Konseyi’nin 
Türkiye’nin en aktif 
kent konseyi 
olduğunu hatırlatan 
Pala, “Toplumsal 
denge çizgisi 
anlayışıyla bilimde, 
teknikte, ekonomide 
çağdaş, yardımlaş
mada, dayanışmada 
sosyal, kültürde, 

yaşantıda muha 
fazakar, fikirde, 
düşüncede, yöne
timde demokrat 
yapıyı oluşturu 
yoruz. Bursa Kent 
Konseyi herkese ve 
her kesime hitap 
eden toplumsal bir 
kuruluştur. Bursa 
Kent Konseyi olarak 
en güçlü, en aktif 
hale gelmemiz çok 
kolay olmadı. Bu 
noktaya gelinmesi 
için Bursa Kent 
Konseyi’nin yıllar 
içerisinde izlediği 
yol ve yöntem ve 
çalışma tarzı var. 
İnsanları aynılaştır- 
madan farklılıklar 
içerisinde birlikte 
olabilmeyi hedefti 
yoruz. Demokrasi 
kültürünün gelişti 
rilmesi, uzlaşma ve 
hoşgörü kültürünün 
geliştirilmesi, sosyal 

' hayatta insan ilişki
lerinin geliştirilmesi, 
özgürlükler ve insan 
hakları anlayışının 
geliştirilmesi için 
çalışıyoruz” dedi. 
Uzman Psikolog

Kazım Yurdakul ise 
gençlere, ‘İletişim’, 
‘Stratejik Düşünme’, 
‘Koçluk’, 
‘Eğitimcinin Eğitimi’, 
‘Stres Yönetimi’, 
‘Çatışma Yönetimi’ 
ve ‘Ben ve Biz’ 
başlıklarında bilgiler 
verdi. Yurdakul, 
"Aslında bize 
öğretilenlerin eksik
liklerini, yanlışlık
larını veya farklılık
larını sorgulamalıyız. 
Örnek olarak bize 
iletişememenin yol
ları öğretiliyor ama 
aslında iletişim kur
mamız gerekiyor. 
Dolayısıyla bizler 
bunların sonuçları 
ile toplumsal hayatta 
devamlı karşılaşı 
yoruz. İş hayatımız 
da veya sosyal 
hayatımızda bizlere 
öğretilenlerle ne 
kadar iletişim kura
bildiğimizin sanırım 
hepimiz farkındayız. 
Öncelikli olarak 
doğru iletişim 
tekniklerini ve kanal
larını öğrenmemiz 
gerekiyor” 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

lACİLSATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

ELEMAN ARANIYOR
ELEKTRİK MEZUNU 

ve TERCİHEN 
SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNDEN 
ANLAYAN FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
ELEMAN ARANIYOR

0 532 464 38 44

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. 

jgKomrr KREPİLERİNE ARACILIK YAPILIR. 

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

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

Çocuklara 
altın öğütler
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türki 
ye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV) Bursa 
Öğrenim Birimi’ndeki 
öğrencilere başarılı 
olmaları için azimle 
çalışmaları gerektiği
ni öğütledi.
Başkan Altepe, 
Bursa’daki 595 
ilköğretim öğrenci
sine okuldışı eğitim 
desteği veren Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV) Bursa 
Öğrenim Birimi’ndeki 
öğrencilerle bir araya 
geldi. Çocuklara 
başarılı olmanın yol
larını anlatan Başkan 
Altepe, iyi insan 
olmanın önemini vur
gularken, öğrenci
lerin yardımsever ve 
paylaşımcı olmaları 
gerektiğine de değin
di. Bu değerlerin 
öğrencilerin hem 
ailelerine, hem de 
topluma yararlı 
olmaları noktasında 
büyük önem taşıdığı 
belirtildi.
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Milletvekillerinin Maaşı
Basından 

öğreniyoruz; mil
letvekilleri emekli 
maaşlarına % 100 
zam yapmış. 
Mecliste bu konu 
görüşülürken hiç 
tartışma ve sürtüş 
me olmamış.
Ortak çıkarlar 

konusunda A, B ve 
C partileri öyle ya 
da böyle pek güzel 
anlaşmışlar!
Emekli maaşlarını 
7 bin liranın üze 
rine yani 8 bin 
liraya çıkarıver- 
mişler. Bununla da 
yetinilmemiş 
mecliste olanların 
da maaşlarına % 
100 zam yapılmış.

Halk, sıkıntı 
çekiyormuş, insan
lar işsiz dolaşıyor- 

muş, memuruna, 
işçisine % 3 ya da 
% 4 zammı uygun 
görenler kendileri 
için % 100’ü 
uygun bulmuşlar. 
Ne diyelim helâl 
hoş olsun, güle 
güle harcasınlar.

Bütün bunları bir 
kenara koyalım, 
meclis başkanının 
bu zamları savun
masına ne diye
lim? Nasıl da haklı 
gerekçeler ileri 
sürüyor. Hakkınız 
var sayın Çiçek 
hakkınız var 
Efendim; ancak 
durumunu anlatan 
emekli işçilerin, 
memurların hele 
hele asgari ücretle 
çalışan vatan
daşların hiç hakkı 
yok değil mi?

Sizi kolunuzdan 
tutup silah zoruyla 
mı milletvekili yap
tılar?

Memnun değils
eniz bırakır gider
siniz; ama 
nedense yıllardır o 
koltukları bir türlü 
bırakamıyorsunuz.

Gazetelerden 
okuyoruz bazı 
Avrupa ülkelerinde 
ekonomik bir 
sıkıntı, kriz ya da 
benzeri bir durum 
yaşandığında 
bakanlar, mil
letvekilleri 
maaşlarını azalt
maya gidiyor. 
Bizde de tam tersi. 
Halkın dertleri, 
sorunları mecliste
ki muhteremleri 
kesinlikle 

ilgilendirmiyor, 
ilgilendirmiş olsay
dı son olaylar 
meclisten jet hızıy
la geçer miydi?

Seçim meydan
larında vatan
daşlarım, işçilerim, 
memurlarım, 
köylülerim, küçük 
esnafım diyenler, 
milletvekili 
seçildikten sonra 
dört yıl halka 
görünmemeye 
yemin ediyorlar.

Hele bir parti var 
ki içinde halk 
kelimesi geçiyor, 
bu partiyi temsil 
eden muhteremler!

İnsan biraz 
utanır, karşı koyar, 
tepki gösterir laf 
olsun diye!

Hiç bir şey 
yapamıyorsanız bir 
önerge verip 
maaşların azaltıl
masını isteyebilir
diniz, olmaya
cağını bile bile.

Bu davranışı bile 
sergileyemediniz. 
Seçimlere daha 
çok zaman var, biz 
olanları o zamana 
dek unuturuz, siz 

rahat olun, 
paranızı da rahat 
rahat harcayın, 
ananızın ak sütü 
gibi helâl olsun!

Binlerce işçi 
emeklisi açlık ve 
yoksulluk sınırında 
yaşamını 
sürdürürken böyle 
bir düzenleme 
nasıl yapılabiliyor? 
Acaba muhterem
ler, halk bizden 
bunun hesabını 
sorar, biz bu 
vebalin altından 
kalkamayız, diye 
niçin düşünmüyor
lar?

“Siyasetçi, efendi 
olabilmek için 
uşak gibi 
görünür,” diyen 
De Gaulle bizim 
siyasetçilerin 
durumunu ne 
güzel anlatıyor.

Türkiye’de 
siyaset artık bir 
çıkar mekanizması 
olarak kullanılır 
duruma gelmiştir. 
Partilerin isim
lerinin farklı 
olması gerçeği 

değiştirmiyor.Halkı 
n özlemlerini 
körükleyerek oy 
isteyen CHP ve 
MHP sizlerin de 
AKP’den bir farkı 
yokmuş.Bu 
tavrınızdan dolayı 
sizleri de kutlamak 
gerekli.

Hangi yüzle 
halkın karşısına 
çıkacak ve bu hoş 
olmayan durumu 
nasıl açıklayacak
sınız?

Bir zamanlar bir 
banka reklamı 
vardı:

“Yok bir birimiz
den farkımız, biz 
OsmanlI 
bankasıyız.”

Ey siyasiler! 
Kayıkçı kav

galarından 
vazgeçin, biz 
çıkarlarımız için 
buradayız deyin , 
siz de rahat olun 
biz de rahat olalım. 
Korkmayın!
Sizi bu halk 

rahatsız etmez; 
ancak seçim 
zamanı da biraz 
utanmanız varsa 
halkın karşısına 
çıkmayın!

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
0171 CDİ DCI/I İVCiD
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YGS'ye basvimida, özürlü 
adaylar için yeni uygulama

Yaklaşan Yılbaşı 
nedeniyle çam 
ağaçlarının 
kesilmesini önlem
eye çalışan Orman 
Bölge Müdürlükleri, 
özel tedbirler aldı. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü de kaçak 
çam kesimini 
konusunda ekipleri 
alarma geçirdi. 
Bursa Orman Bölge 
Müdürü Koksal 
Coşkun, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, ormanların 
insan ve diğer can
lılar için hayati 
önemde olduğunu 
söyledi.
Ağaçların kesilme
den önce verdiği 
faydanın kereste 
değerinden 2 bin ile 
5 bin kat daha fazla 
olduğunun altını 
çizen Coşkun, 
"Soluduğumuz hava, 
içtiğimiz sular 
ormandan süzülerek 
gelmektedir.
Ormanlar hayatı

OSTS hlaııuıu İnternette yanınlanılı
ÖSYS Kılavuzu 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yayım
landı. Üniversiteye 
girişte uygulanan 1. 
aşama sınavı için 
başvurular 3 Ocakta 
başlayacak. ÖSYS 
ile ilgil ayrıntılar 
şöyle: Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sistemi (ÖSYS) 
Kılavuzu ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayımlandı. Üniver
siteye girişte uygu
lanan birinci aşama 
sınavı Yükseköğre 
time Geçiş Sınavı'na 
(YGS) başvurular 3

mızın her alanında 
büyük faydalar 
sağlamaktadır. 
Dolayısıyla insanlar 
böyle fayda 
sağlayan orman
larımızı korumak ve 
geliştirmek en temel 
görevimizdir." dedi. 
Yaklaşan Yılbaşı 
öncesi 'Noel ağacı* 
olarak bilinen çam 
ağacı için kaçak 
kesimlere karşı 
alarm durumu aldık

Ocak Salı günü 
başlayacak. 
ÖSYM'nin internet 
sitesinde yayım
lanan kılavuzun 
dağıtımı ve satışı 
yapılmayacak. 
Adaylar 2012-ÖSYS 
Kılavuzu ile aday 
başvuru formuna 
ÖSYM’nin 
"http://www.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden ulaşa
bilecek. Adaylar 
isterlerse örnek 
kılavuzları başvuru 
merkezlerinde 
inceleyebilecek. 
Kılavuzda, başvuru 

larını dile getiren 
Coşkun, alınan ted
birleri şöyle anlattı: 
"Tüm ekiplere ve 
işletmelerimize tali
mat verdik ve tedbir* 
lerimizi aldık. Biz 
bölge müdürlüğü 
olarak ağaçlarımızı 
yaşatmak için bura
dayız. Ama insan
larımız 
illa da 'evimizi Noel 
ağacıyla süslemek 
istiyoruz' diyorlarsa 

işlemleri, puanların 
hesaplanması, 
sınavların uygulan
ması, üniversiteye 
girişte ikinci aşama 
sınavı olan Lisans 
Yerleştirme Sınavı 
(LYS) ile ilgili ayrın
tılı bilgiler yer alıyor. 
ÖSYS'nin ilk sınavı 
olan YGS'ye başvu
rular 3-13 Ocak 
2012 tarihleri arasın
da yapılacak. 2012- 
2013 öğretim yılında 
yükseköğretimin 
tüm lisans ve ön 
lisans (sınavsız 
geçiş dahil) 
programlarında

bizim fidanlık 
sahalarımızda 
yetiştirdiğimiz fidan
lardan, ya da bulun
dukları ilçelerdeki 
işletme müdürlük 
lerimizden, ayrıca 
Bölge 
Müdürlüğümüze 
bağlı Bilecik 
Bozüyük Muratdere 
köyü kooperatifinin 
yetiştirdiği 
fidanlıklarından 
da temin 
edebilirler." 
Kesim yasağını 
uygularken vatan
daşın fidan talep 
lerine de çözüm 
ürettiklerini vurgu
layan Coşkun, 
"Ormanlarımıza bu 
sebepten dolayı 
müdahaleleri olursa 
bunun cezası çok 
ağırdır. Özellikle 
3 aydan 5 yıla 
kadar hapis cezası 
vardır. Bu fidan ise 
cezası bir kat 
daha artmaktadır." 
şeklinde konuştu.

öğrenim görmek 
isteyen adaylar 
2012-ÖSYS’ye 
başvuracak.
Van'da öğrenim 
gören ancak dep 
rem nedeniyle 
öğretime devam 
edile mediği için 
diğer ortaöğretim 
kurumlarına 
nakledilen ve 2012- 
ÖSYS'ye başvurmak 
isteyen son sınıf 
öğrencileri ise 
öğrenime devam 
ettikleri ortaöğretim 
kurumunda 
başvurularını 
yapabilecekler.

Sınava başvuracak 
özürlü adaylardan 
"tekerlekli sandalye 
ile sınava girmek 
isteyenlerin" bu 
talebi başvuru for
munda belirtmeleri 
isteniyor.
Üniversiteye 
girişte birinci 
aşama sınavı olan 
Yükseköğretim 
Geçiş Sınavı'na 
(YGS) başvuracak 
özürlü adaylardan 
"tekerlekli sandalye 
ile sınava girmek 
isteyenler", bu 
talebi başvuru for
munda belirtecek. 
ÖSYM, "2012 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sistemi (ÖSYS) 
Kılavuzu'nda yer 
alan ÖSYS Aday 
Başvuru Formu'nda 
yeni bir uygula
maya gitti. Kimlik, 
öğrenim, sınava 
ilişkin bilgiler ile 
iletişim bilgilerin de 
yer aldığı formda, 
"Özür Durumu 
Bilgileri" adıyla 
yeni bir bölüm 
oluşturuldu.
Bu alan sınava 
özürlü aday olarak 
başvuran adaylar 
tarafından dolduru
lacak. Diğer adaylar 
bu alanı boş bıraka
cak. Bölümde 
adaya özür durumu 
ile "sınavda okuyu
cu ve işaretleyici 
yardımcı sınav 
görevlisi" isteyip 
istemediği sorulu 
yor. Bu alanda yer 
alan açıklama kıs
mına, tekerlekli 
sandalye ile sınav 
girecek adaylar 
"tekerlekli sandalye 
ile sınava girmek 
istiyorum" yazacak
lar. Bu alanda 
işaretleme yapan 
adayların sağlık 
raporlarını

ÖSYM'ye ulaştır
ması da gerekiyor. 
Başvuru tarihinden 
sonra özürlü duru
ma gelenler 
Başvuru işlemini 
"başvuru 
merkezinde" 
yapacak özürlü 
adaylar, diğer bel
gelerin yanı sıra bir 
üniversite veya 
devlet hastanesin
den alınan sağlık 
kurulu raporlarının 
bir örneği ile özür
lerine ilişkin öz 
geçmişlerini ayrın
tılı olarak anlattığı 
dilekçeyi de yanın
da bulunduracak. 
Adaylar kimlik bilgi
lerinin de yer aldığı 
bu dilekçeyi 2012- 
ÖSYS Aday Başvu 
ru Formu'na ekle 
yerek başvuru 
merkezine teslim 
edecek. İnternet 
aracılığıyla bireysel 
başvuru yapan 
adaylar ise başvuru 
süresi içinde bu 
dilekçeyi ÖSYM'ye 
ulaştıracak. 
Bedensel özellik
lerinde ağır dere
cede ve sürekli 
olarak işlev kaybı 
veya bozukluğu 
(örneğin, bütün 
düzeltmelere rağ
men bedensel, 
görme veya işitme 
gücünde tam ya da 
önemli ölçüde 
eksiklik) olması 
nedeniyle eğitim- 
öğretim hizmet
lerinden yeterince 
yararlanamayan 
adayların seçme ve 
yerleştirme işlem
leri, ÖSYM 
Yönetim Kurulunun 
saptayacağı bir 
yöntemle, özür 
türü, özür derecesi, 
puanları ve tercih
leri göz önünde 
bulundurularak 
yapılacak.

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

http://www.osym.g
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Yeni »ılıla nene ıe htlar zam nelecek? 'Çek'ten hapse son
Yeni yılla birlikte en 
düşük motorlu taşıt
lar vergisi 480 liraya 
yükselecek. Mobil 
telefon aboneliğinde 
alınan özel iletişim 
vergisi de 37 liraya 
çıkarıldı.
Yeni yılla birlikte 
vergi oranları da 
zamlanacak.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV), 2012 
yılında yüzde 10.26 
artacak. Yeni tar
ifeyle 1-3 yaş 
grubunda yer alan 
ve motor silindir 
hacmi 1300 cm3'ü 
geçmeyen otomo
billerde MTV 480 
liraya, motor silindir 
hacmi 1301 ve 1600 
cm3'e kadar olan 
otomobillerde ise 
768 liraya çıkacak.
Tarifeye göre, 1-3 
yaş grubunda bulu
nan ve motor silindir 
hacmi 4001 cm3 ve 
üzerinde olan oto

Deprem sigortasına zam
Zorunlu Deprem 
Sigortası'nda sigor
ta bedeli hesabına 
esas metrekare 
bedelleri arttı. 
"Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve 
Talimatında Değişik 
lik Yapılmasına Dair 
Tarife ve Talimat", 
Resmi Gazetenin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı. Buna 
göre, sigorta bedeli 
hesabına esas 
metrekare bedelleri; 
çelik, betonarme, 
karkas yapılarda 590 
liradan 640 liraya,

mobillerde MTV 
tutarı ise 17 bin 443 
liraya yükselecek, 
özel İletişim 
Vergisi'nde maktu 
tutar 37 lira oldu 
Maliye Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve 1 
Ocak 2012 tarihinde 
yürürlüğe girecek 
olan Özel İletişim 
Vergisi Genel Tebliği 
ile Özel İletişim 
Vergisi'ne tabi tutar
lar, yüzde 10,26 olan 
yeniden değerleme 
oranında artırıldı.

yığma kagir yapılar
da 425 liradan 460 
liraya, diğer yapılar
da ise 220 liradan 
240 liraya çıkarıldı. 
Buna karşın, Zorun 
lu Deprem Sigortası 
yapılan bir meşke 
nin sigorta bedeli, 
her halde 150 bin 
liradan fazla olama 
yacak. Zorunlu 
Deprem Sigortası, 
Doğal Afet Sigorta 
lan Kurumu nam ve 
hesabına sigorta 
yapmaya yetkili sig
orta şirketleri ve bu 
şirketlerin acenteleri

Buna göre, operatör 
değişiklikleri hariç, 
mobil telefon 
aboneliğinin ilk 
tesisinde maktu 
olarak alınan 34 
liralık vergi tutarı, 37 
liraya çıkarıldı. 
Veraset ve İntikal 
Vergisi de zamlandı 
Veraset ve İntikal 
Vergisine tabi tutar
lar, 1 Ocak 2012 tari
hinden geçerli 
olmak üzere yüzde 
10,26 oranında 
artırıldı.
Maliye Bakanlığı'nın 

ile Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu 
Yönetim Kurulunca 
yetkilendirilmiş 
diğer kuruluşlar 
tarafından yapılacak. 
Bu tarife ve talimata 
göre belirlenen prim 
tutarı, peşin olarak 
tahsil edilecek. Prim 
tutarının, taksitler 
Kuruma yansıtılma
mak koşuluyla, kredi 
kartı ile veya benzeri 
başka düzenli öde 
me yöntemleriyle 
taksitlendirilmesi 
mümkün olacak. 
Doğal Afet Sigorta

Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan Veraset 
ve İntikal Vergisi 
Genel Tebliğine 
göre, yeni yılda 
evlatlıklar dahil, 
füruğ ve eşten her 
birine isabet eden 
miras hisselerinde 
130 bin 589 lira, 
(füruğ bulunmaması 
halinde eşe isabet 
eden miras hiss
esinde 261 bin 336 
lira), ivazsız 
intikallerde de 3 bin 
10 lira istisna uygu
lanacak.
İstisna tutarı, Şans 
Oyunları 
Hasılatından Alınan 
Vergi, Fon ve 
Payların 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda 
tanımlanan şans 
oyunlarında 
kazanılan ikrami 
yelerde de 3 bin 10 
lira olacak.

lan Kurumu Yönetim 
Kurulunca Zorunlu 
Deprem Sigortası 
yapmaya yetkilendi 
rilmiş söz konusu 
diğer kuruluşlara 
ödenecek komisyon, 
zorunlu deprem sig
ortası primi tutarı 
üzerin den İstanbul 
ili dahilinde bulunan 
rizikolar için yüzde 
12,5 oranını, diğer 
illerde bulunan 
rizikolar için ise 
yüzde 17,5 oranını 
aşmamak üzere 
yönetim kurulunca 
belirlenecek.

Adalet 
Bakanlığı'nın 
karşılıksız çeklerle 
ilgili paketi 8 mil 
yon dosyanın 
düşmesini 
sağlayacak. Paket 
karşılıksız çeke 
hapsi de kaldı 
rıyor. Adalet 
Bakanlığı'nın, 
yargının hızlanması 
için hazırladığı 
paketin ayrıntılarına 
ulaşıldı.
Önümüzdeki gün
lerde Bakanlar 
Kurulu'na sunula
cak paket, 8 milyon 
civarında dosyanın 
düşmesini sağla
yarak hem yargının 
yükünü azaltacak, 
hem de karşılıksız 
çek verenleri rahat
latacak. Paket kap
samında, karşılıksız 
çek verenler hapse 
girmeyecek. Bunun 
yerine çek defter
lerine el konulup 
banka hesapları 
sınırlandırılacak. 
Çeklerini iade 
etmeyenler ise 
dolandırıcı gibi 
yargılanacak.
Adalet Bakanlığı 
tarafından 
hazırlanan paketin, 
ilk Bakanlar 
Kurulu'nda ya da 
en kıza zamanda 
ele alınıp Meclis'e 
sevk edilmesi bek
leniyor. Çek 
Yasası'nın yanında

NÖBETÇİ ECZANE
27 Aralık 2011 Salı 

ERÇEK ECZANESİ

İcra İflas Yasası'nın 
30 maddesi ile ilgili 
diğer yasalarda da 
kapsamlı bir 
değişiklik yapıla
cak. Bakanlar 
Kurulu toplantısın
dan sonra çek ve 
diğer düzen
lemelerin birlikte mi 
yoksa iki ayrı tasarı 
olarak mı Meclis'e 
geleceğine karar 
verilecek.

DEFTERE EL 
KONULACAK < 
Ekonomik suça 
ekonomik ceza 
uygulanacak. Çek 
karşılıksız çıktığı 
anda yargı süresi 
yerine ilgili kişilerin 
çek defterine el 
konulması süreci 
başlayacak.
Karşılıksız çek 
verenlerin defter
lerinin ellerinden 
alınmasının yanın
da banka hesapları
na da sınır konula
cak. Karşılıksız çek 
verdiği için çek def
terinin geri alınması 
karar verildiği halde 
çek kesmeye 
devam edenler, 
Ceza Kanunu'nun 
dolandırıcılık suçu 
kapsamında 
yargılanacak. 
Çek vermeye 
devam edenlere 
1-5 yıl arasında 
hapis cezası 
verilebilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

NLAŞIM
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 Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oeafiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 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

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

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Gemlik Körfez alüiHftiiO

DAĞITICILAR

OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 10 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ib 45
Beyza Patrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4151 

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)

VENÜSSİNEMASI..
SÜMELANINŞİFRESİTEMEL: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

DEDEMİN İNSANLARI: 

11:30-14:15-16:30-19:00-21:15 
REZERVASYON513 33 21 

TUTKU SİNEMASI 
CELALTANVEAİLE8İNİNAŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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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

ORD0WB THBAĞI
Rus Salatası, Haydarı, 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)

TATLI
Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABAĞI + 
LİMİTLİ YEBLİ 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
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

GOLDSTAR RESTAURANT
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

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

Balık Çorbası ■ Kalamar Tava - Midye Dolma ■ i 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri *

Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK
Hamldiye Mah. Kumsal 5oK. No:5
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ANA YEMEK: Karışık Izgara * İsteyene Levrek veya Çupura 
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli limitsiz içki. KALİTELİ MİZM6T ANLAYIŞI İL6 MİZMfiTİNİZMYİZ

KIŞI BAŞI 
ÜCRET

Güzelyalı Mh. A.AsIan Cd. No:107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT M ÜZİĞI^^^^RI
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE...£A Tl

ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma ■ Patlıcan Herse - 
f . Salam • Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava • Pazı - Yumurta^^^^flL ^ .

ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri • Balık Börek ve Salata

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Aralık 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Eski Minibüs Garajı’nda yıkılan işyerleri yerine yapılan Balıkhanenin
üzerine demir profil ile örten Belediye, kendi yaptığı profilleri dün söktü

taBlO
Bir süre önce boşaltılarak 

yıktırılan eski Minibüs Garajı içinde
ki işyerleri yerine Çarşı Deresi 
kenarındaki seyyar balıkçılara Balık 
Satış Yeri yapan Belediye’nin, satış 
yerlerinin üzerini demir profillerle 
kapaması haberinin gazetemizde 
yayınlanması üzerine, durdurulan 
çalışmalardan sonra, dün de 
yapılan işler söküldü. Haberi 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yap boz tahtası...
Şu işe bakın.
Bizim becerikli belediyemiz, bir yandan 

yaptığı hizmeti, sonra ortadan kaldırıyor.
Neyi anlatmak istediğimi manşet haberi 

mizde okuyabilirsiniz.
Çarşı Deresi’ne Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenleme yapılması ile bu 
derenin köşesindeki balıkçılara bir yer 
bulunması gerekiyordu.

Belediyenin mülkü olan eski Minibüs 
Garajı içindeki işyerlerinden boşaltılıp, 
yıkılan yer uygun görüldü.

Oysa, Meydan açılasıya kadar esnaf 
daha aylarca işyerlerinde kalabilirdi. Biri 
leri yerinden ediildi, diğerlerine yer açıldı.
Adalet neresinde bunun.. Devamı 4’de

ÇOKAL TİCARET 2 N0,GEMLİK 

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

"Mı «retti
S.S. Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkındırma 
Kooperatifi 
Başkanı Hulusi 
Bayrak, "Zeytin 
üreticisini tek 
düşünen ortak
larının zarara 
girmesini iste
meyen tek kuru
luş biziz” dedi. 
Haberi syf 4’de

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Çürle Otel'in sıcak atmosferinde/ • 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Çurubu * Piyanist Eyüp * DJ. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: a ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası /j 
Patlıcan Herse
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi -
Kısır- Anlı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Pastırmalı ve Çeşitli mevsim meyveleri
Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yerli İçki

Kelebek Sosis
SALATA; ft

Greek Salata ve
Havuç Dekore 
ANA YEMEK;
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Çamitür)

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak... 
20.30'da başlayan yılbaşı programı

Kişi başı: 8O.00 TL

0 532 223 22 01
0 535 212 32 59
0 224 514 36 00

■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erzurumlular 
geleneği bozmam

Eski Minibüs Garajı’nda yıkılan işyerleri yerine yapılan Balıkhanenin 
üzerine demir profil ile örten Belediye, kendi yaptığı profiler! dün söktü 

!■ i İl, İM ılıııım
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği, muharrem 
ayının son günü 
olan 25 Aralık’ta 
aşure dağıtarak, 
aşure geleneğini 
bozmadılar.
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nde yap
tırılan aşureyi 
dernek önünde 
yoldan geçen vatan
daşlara ve dernek 
üyelerine dağıtan 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Kadir Özaydın,

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

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

şunları söyledi. 
“Erzurum’un 
plakası 25 tir. Biz de 
muharrem ayının 
son günü olan 25 
Aralık günü yap
tığımız aşureyi 
vatandaşlara dağı
tarak, geleneksel 
aşure gunumuzu 
kutladık. Böylece 
güzel gelenekle 
timizden birinin 
devamını 
sağladık. Tüm 
inanan müslüman- 
ların muharrem 
ayını kutlar, 
hayırlara vesile 
olmasını dilirez”

ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

Bir süre önce 
boşaltılarak yıktı 
rılan eski Minibüs 
Garajı içindeki 
işyerleri yerine 
Çarşı Deresi 
kenarındaki seyyar' 
balıkçılara Balık 
Satış Yeri yapan 
Belediye’nin, satış 
yerlerinin üzerini 
demir profillerle 
kapaması haberinin 
gazetemizde yayın
lanması üzerine, 
durdurulan çalış
malardan sonra, 
dün de yapılan işler 
sokuldu.

KAMU MALI 
ZARARA 
UĞRATILDI 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılacak olan 
Çarşı Meydanı 
Projesi kapsamında, 
kamulaştırma çalış
malarına 2009 yılın
da başlanan Ahmet 
Dural Meydam’ndaki 
8 parsel işyeri, mal 
sahiplerinin kamu
laştırma değerlerine 
itiraz edilmesi üzeri 
ne 2 yıl önce 
yargıya taşınmıştı. 
Kamulaştırması 
tamamlanamayan 
Ahmet Dural 
Meydam’ndaki 
işyerleri dururken, 
Gemlik Belediyesi’ 
ne ait eski Minibüs 
Garajı içindeki 
işyerlerinin boşaltıl
ması, kiracılardan 
Belediyece istendi. 
İşyerlerini boşaltan 
esnafın bazılarının 
sağlam işyerleri 
anında Belediye 
tarafından yıkıldı. 
Akar Düğün Salonu 
sahipleri tarafından 
devralınan ve önce 
su ve tüp satış 
mağazası olarak 
kullanılan, daha 
sonra araç yıkama 
merkezi yapılmak 
istenen ve buna 
göre fayans döşe
nen işyeri ile S.S. 73 
Nolu Güzel Gemlik 
Minibüscüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifı’nin kul

landığı büro ve 
Gemlik Belediyesi’n 
ce bir yıl önce yap
tırılan Çarşı Tuvaleti 
de, Belediyece yıktı 
rıldı.

BALIKÇILAR 
TAŞINIYOR 
İşyerleri yıkıldıktan 
sonra bu yerlere 
Çarşı Deresi’nin 
girişindeki getirmek 
isteyen Belediye, 
balık satış yeri 
olarak kullanılacak 
olan yıkılan büro
ların zemine beton 
döktükten sonra, 
balıkçıların tezgah 
açtıkları yerlerin 
üzerini de demir 
profil ile örterek, 
Balık Satış Yeri 
Hali’ne getirilmeye 
başladı.
Bu arada gazetemiz 
de konuyla ilgili 
haber çıkması 
üzerine, demir profil 
kapama işleri 
olduğu gibi kaldı.

Bir süredir hiçbir 
işlem yapılmayan 
Balıkhaneye dün 
gelen ekipler, kamu
nun parası harca
narak yapılan profil
leri söktüler.
Vatandaşların ve 
balıkçıların şaşkın 
bakışları arasında 
sökülen demir pro
filler bir araca yük
lenerek götürüldü. 
Şimdi soruyoruz. 
“Madem sökecek
tiniz neden o yere 
önce zemin için 
beton döktünüz, 

sonra demir pro
filler ilebalık satış 
tezgah larının üzeri
ni örtünüz?.
Neden çekindiniz de 
bu demirleri sök
tünüz.
Burada kamunun 
zararı söz konusu 
olmadı mı?
Bu işe kaç lira 
harcadınız?
Gemlikiler bu soru
ların cevabını 
merakla bekliyor. 
“Madem yaptınız, 
neden söktünüz?” 
diyorlar.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikk0rfezgazetesi.com
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YazıYORUM
Bursa'da, banka 
şubesini pompalı 
tüfekle soyan bir 
kişi, saklandığı 
kömürlükte paralar
la birlikte yakalandı. 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan özel bir 
banka şubesinde 
gerçekleşen olayda 
İbrahim A. isimli 
kişi, kırmızı moto
sikletiyle geldiği 
bankaya elinde 
pompalı tüfekle 
girdi. Havaya bir el 
ateş eden 2 çocuk 
babası İbrahim A, 
güvenlik

Bursa'da ördek 
avlamak için 
sandalla Uluabat 
Gölü'ne açılan 
avcı kayboldu. 
Alınan bilgiye göre, 
İbrahim Şengül (35) 
ile Ahmet Taşcıoğlu 
(34), pazar sabahı 
saat 08.00 sıraların
da Uluabat Köprüsü 
altından sandalla 
göle açıldı.
Taşçıoğlu biraz 
ilerledikten sonra 
sandaldan inerek 
kıyıda, Şengül ile 
sandaldan ördek 
avlamaya başladı.

İki ftelefliye oiohüsü camısti: 12 kişi yaralandı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, terminale 
yolcu taşıyan 
belediye otobüsü, 
durakta yolcu 
indiren başka bir 
belediye otobüsüne 
çarptı. Kazada 
yaralanan 12 kişi 
ambulanslarla has
taneye kaldırıldı. 
Kaza, önceki gün 
saat 11.20 sıraların
da Bursa- Yalova 
yolu Terminal 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Şehir 
merkezinden termi
nal istikametine 
seyreden Sabri 
Vatansever'in kul
landığı Bursa 
Büyükşehir

görevlisinin silahını 
alarak herkesin yere 
yatmasını istedi.
Bankadan aldığı 180 
bin TL ile motosikle
tine binerek kaçan 
zanlı, kendisini takip 
eden güvenlik 
görevlilerine Alaşar 
köyünde izini kay
bettirerek kayıplara 
karıştı. Polis tarafın

Saat 13.00'te tekrar 
köprü altında 
buluşacak olan iki 
arkadaştan Ahmet 
Taşcıoğlu, buluşma 
yerine geldiğinde 
ŞengüFü göremey
ince cep telefonuyla 
aradı. Telefonuna 
cevap vermemesi 
üzerine kıyıdan 
arkadaşını aramaya 
başlayan Taşcıoğlu, 
saat 15.00 sıraların
da arkadaşının tele
fonunun 
kapandığını anlayın
ca kısa bir süre bek
ledikten sonra duru

Belediyesi'ne ait 16 
BOC 98 plakalı ter
minal otobüsü, 
Uludağ Üniversitesi 
Ali Osman Sönmez 
Kampüsü önündeki 
durakta yolcu 
indirme-bindirme 
yapan İbrahim Kurt 
idaresindeki 16 BVH 
74 plakalı belediye 
otobüsüne arkadan 

dan büyük bir titiz
likle aranan zanlı, 6 
saat sonra Gürsu 
ilçesinde çaycı 
olarak çalıştığı 
kahvehanede yaka
landı. Hiçbirşey 
olmamış gibi çay 
ocağına gidip çalış
maya devam eden 
zanlı, polisin takibi 
sonrası kömürlüğe 

mu jandarmaya 
bildirdi. Olay yerine 
gelen jandarma 
ekipleri, Uluabat ve 
çevre köy 
balıkçılarıyla birlikte 
İbrahim ŞengüFü 
aramaya başladı. 
Jandarma ve 
köylüler, gece saat 
04.00'e kadar kayıp 
avcıyı aradı. Sabah 
saatlerinde 
Bursa'dan bölgeye 
sevk edilen sivil 
savunma ekipleri de 
aramalara katılırken, 
şu ana kadar her
hangi bir ize rast

çarptı. Kazada 
büyük çapta maddi 
hasarın meydana 
geldiği 16 BOC 98 
plakalı otobüsün 
sürücüsü Sabri 
Vatansever ile her 
iki otobüste bulu
nun 11 yolcu hafif 
şekilde yaralandı. 
Kazada yaralanan 
Sabri Vatansever.

sakladığı paralar ve 
silahlarıyla birlikte 
yakalandı.
Zanlının bankadan 
60 bin lira, 26 bin 
euro ve 30 bin dolar 
aldığı belirlendi. 
Fomara Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirilen İbrahim 
A'nın, ifadesinin 
ardından adliyeye 
sevk edilmesi bek
leniyor. İbrahim 
A, emniyete 
getirildiği sırada 
paraya ihtiyacı 
olduğu için soy
gunu yaptığını 
söyledi 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

lanmadı.
Bursa Küçük Sanayi 
Sitesi'nde çalışan 
İbrahim Şengül'ün 
av meraklısı olduğu 
ve her fırsatta 
avlanmaya gittiği 
öğrenildi. Evli ve 
biri 4, diğeri 10 
yaşında iki erkek 
çocuğu olan 
Şengül'ün, 
Taşcıoğlu ile bir yıl 
önce yine bir avda 
tanıştığı, iki 
arkadaşın fırsat 
buldukça birlikte 
ördek avına gittiği 
öğrenildi.

Fatma Balı, Mehmet 
Sait Güneş, Seval 
Kaya, Muhammet 
Gülmez, Enes 
Kurtulan, Tuna 
Yıldız, Gürkan 
Dokuz, İlkay Arı, 
Fercan Satılkış, 
Tunahan Sağdıç, 
Gülşah 
Karagündüz kaza 
yerine gelen 112 
Acil Servis ambu
lanslarıyla Bursa 
Devlet, Çekirge 
Devlet ve Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Sürücü 
Vatansever ve diğer 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Aziz şehit Kubilay...
Sayın okurlarım; yaşı ileride olan, 

Cumhuriyetin,o günlerini bilenler, Büyük 
Önder Atatürk, Menemen’de gerçekleşti 
rilen eylemin sıradan bir olay olarak 
geçiştirilemeyeceğini söylediğini bilirler..

Gazi Paşa, 28 Aralık 193O’da,Türk Silahlı 
kuvvetlerine şu mesajı gönderir: 
“Menemen’de meydana gelen gericilik gi 
rişimi sırasında yedek subayın uğradığı 
saldırıyı, milletin bizzat Cumhuriyet’e 
karşı bir öldürme girişimi olarak kabul 
ettiği ve cüretkârlarla, destekçileri, ona 
göre takip edeceği kesindir..

Hepimizin dikkati, bu sorundaki görev
lerimizin gereklerini duyarlılıkla ve gerek
tiği biçimde yerine getirmeğe yönelik 
olmalıdır..

Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, 
hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş ola
caktır.”

Büyük Atatürk böyle demişti..
Peki, günümüzde yaşanan kimi siyasi 

tezgahlardan yola çıkarak da ibret alın
ması gereken bu acı öyküyü niçin mi 
anımsattım?..

Birincisi 23 Aralık Devrim Şehidi 
Kubilay’ın 80. ölüm yıldönümüydü... 
Cumhuriyetin bekası uğruna başını veren 
o yiğit asker öğretmeni bir kez daha 
saygıyla anmayı görev bildim...

Ama beni bu yazıyı yazmaya iten sebep 
şu...

Bu günlerde hazırlanıp, piyasaya 
sunulan, Onun insanın içini kıpırtadan, 
kahramanlık hikayesini anlatan ve şu an 
vizyonda olması gereken filmi İstanbul’da 
halkın izleyeceği bir tek sinema bula
madığını duyurmak istedim!..

Ne kadar acı değil mi ?...
Geldiğimiz nokta bu...
PKK yandaşları ile tarikat şeyhine 

saygılarını sunan Nakşibendi torunları, 
Cumhuriyetin en önemli kalesine 

sızarken aynı yerde Atatürkçü, ulusalcı, 
Kemalist evlatların başlarının kesilmeye, 
Silivri faciasına devam edildiğinin anım
satmak istedim!..

En acısı da sayın okurlarım, aziz mil
letim; Atatürk’ün en büyük eseri 
“Cumhuriyet” tuzaklarla hırpalanırken, 

Dün tarihte Truva atlarını yularından 
tutup, haince içeriye sokanların benzer
leri, bu günde Cumhuriyetin kalesine 
sokan işbirlikçi seyislerin atalarıdır.

Ama bilinmelidir ki; ülke tamamen 
kuşatıldığında; laiklikten, Atatürkçülükten 
ödün vermeyen namuslu kitlelere kesin
likle hesap verecektir!.

Kubilay’ın başını kesenler kimin dede
sidir bunu da öğrenin.

Benim bu yaşta görevim .şimdilik tüm 
bu gaflet ve hatta hıyanet yaşanırken, “kol 
kırılır yen içinde kalır” hastalığına kapılıp 
çevrelerine at gözlüğüyle bakanları, 
“uyanın artıkkkk!..” diye bir kez daha 
uyarmak...

Çok ağır, ama çok kutsal bir görev ama 
Bu yaşta görev bilip yapmağa çalışıyo

rum.
Bir kere daha tekrarlıyorum. 
Aziz milletim seni seviyorum.. 
Ama ne olur artık uyan...

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

Yap boz tahtası
Garaj içinde yıkıma önce tuvaletlerden 

başlandı.
Çevredeki esnaf o tuvaletleri kul lanı 

yordu oysa.
Ve de o tuvaletler, 2009 yılının sonlarına 

doğru yapılmıştı.
Yani 2 yıl bile kullanılmadı.
En az 15 - 20 bin lira harcanmıştı.
Ama yıktılar.
Neden?
İleride yapılması düşünülen Çarşı Mey 

dam projesi için hazırlık yapacaklardı.
Yanındaki üç işyeri daha yıkıldı.
Üçü de sapasağlam ve yeni binalardı.
Hele birinin için tavana kadar fayans 

döşeliydi.
Yine de yıktılar.
Yıktıkları yer, aylarca çer çöp alan bir 

alan oldu.
Gidip ne durumdadır diye bakmadılar 

bile.
Baksalardı düzeltirlerdi.
Çarşı Deresi’nin köşesindeki seyyar 

balıkçılar yerlerinden kaldırılınca, işte bu 
yıkılan yer onlar için uygun görüldü.

Derenin düzenleme işi bitince, balıkçıları 
oraya götürecek halleri yoktu ya.

Şimdilik deyip yıkılan işyerlerinin bulun
duğu enkaz temizlenip altına beton dökül 
dü.

Balıkçı esnaf burada vatandaşa hizmet 
vermeye başladı.

Sonra ne oldu.
Bu kez dediler ki, ‘bunların üzerlerini 

örtelim, yağmurdan çamurdan korunsun
lar.’

Ve balıkçıların tezgah açtıkları yerlere 
profil demirden bir örtü yaptılar.

Dün, bir vatandaş geldi büroma, “yapı 
tanları yıkıyorlar" dedi.

Gittim baktım. Gerçekten elinde bir mo 
torlu keski olan işçi ve birkaç yardımcısı 
profilleri kesiyorlar.

Bir balıkçı bana çıkıştı.
“Senin yüzünden. Haber yaptın. Durdur 

dular. Şimdi de kaldırıyorlar." dedi.
Günah keçisj ben oldum.
Oysa hesapsız kitapsız yapılan bir işti o.
Bunun kendilerine zarar vereceğini his

settiler.
Başımızı ağrıtır bu iş dediler.
Ve kaldırma kararı aldılar.
Ben böyle düşünüyorum.
Peki oraya harcanan para ne olacak? 
Ceplerinden çıkmadı ki o para. 
Bunun hesabını kim verecek?
Biri vermeli veya bunun açıklamasını 

yapmalı.
Daha önce de Çukurbahçe’de Körfez 

spor’un Belediye’ye geri verdiği halı saha 
yı korumayan belediye, görev kusuru işle 
medi mi?

Kamu malını koruyamadılar.
Yepyeni binada ne kapı kaldı, ne pence 

re, ne fayans ne çeşme...
Binahale öyle duruyor.
Yasada bunun adına ne denir?
Denizde boğulan vatandaş için eski 

yöneticiler, görev kusurundan, Ağır Ceza 
da yargılanıyorlar unutmayın!

Bayrak, "Zemin üreticisini 
düşünen tek kurum tiziz"
S.S. Katırh Köyü 
Tarımsal 
Kalkındırma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
“Zeytin üreticisini 
tek düşünen ortak- 
larının zarara 
girmesini istemeyen 
tek kuruluş biziz" 
dedi.
Hulusi Bayrak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
zeytinde tavan fiyatı 
50 kuruş arttırarak, 
6 lira 50 kuruşa 
çıkardıklarını 
açıkladı.
21 Aralık 2011 tari
hinden geçerli olan 
yeni fiyatların 
kooperatif ortak
larının hava 
koşulları nedeniyle 
ürünlerinde mey
dana gelen kaybı bir 
nebze de olsa

iyileştireceğini 
söyleyen Bayrak, 
“200 taneli zeytinin 
barem fiyatı 6.50 
lira, 300 taneli zey
tinin fiyatı4.50 lira, 
350 taneli zeytinin

fiyatı ise 3.50 liradır. 
Her zaman olduğu 
gibi ortağımıza 
peşin ödeme yap
maktayız. Bununla 
da kalmayıp, yıl 
içinde gübre, ilaç ve

nakit avans ile 
destek olmaktayız. 
Bu yıl hava koşullan 
nedeniyle baştan iyi 
görünen mahsûl 
daha sonra kalite 
kaybına neden oldu. 
Ancak, son zaman
larda yağan yağmur 
ile zeytin üreticisi 
nin yüzü yeniden 
gülmeye başladı. 
Biz de Kooperatif 
olarak ortaklarımızın 
ürünlerine 
herkesten daha çok 
fiyat vererek onları 
destekliyoruz. 
Bölgemizde zeytin 
üreticisini düşünen 
tek kurum biziz. 
Bunu yıllardır izle 
diğimiz fiyat politi 
kalanmızla göster
dik. Bununla da 
kalmayıp her an 
yanlannda olduk." 
dedi.

II V 11

M öğrenciler imli ııü Mift ılıli
Her ay geleneksel 
hale gelen Özdilek 
etkinliklerine bir 
yenisini daha 
ekleyen Aykentli 
öğretmen ve öğren
ciler, Yeni Yılı 
Özdilek'te kutladılar. 
Özdilek’e gelenlerin 
de katılımının sağ
landığı etkinlikte 
öğrencilerin ve 
velilerinin keyifli 
güzel bir gün geçir 
meleri sağlandı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu Müzik 
Öğretmeni Murat 
Onat’ın hazırladığı 
okul orkestrasının 
sunduğu müzik 
sunumundan sonra, 
Ana okulu öğrenci
leri de açılan stand- 
da resim yaparak 
programa katıldılar. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası’n 
da adeta yeni yıla

KAYIP

giren Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri gün 
boyunca 
arkadaşlarıyla ve 
velileriyle güzel 
saatler yaşadılar. 
Aykentliler, her 
ay düzenlenen 
bu etkinliklerin 
devamının 
geleceğini 
belirttiler.

'Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce onaylı 02/03/2011 tarih ve 
EX013389 numaralı Gümrük Giriş Beyannamesi zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür" EMAŞ PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İmler Spoı hizmete acili

Converse ve Nike, 
Puma, Otto gibi 
uluslararası 
markaların satıldığı 
önder Spor 
Mağazası’nın 
istiklal Caddesi’nde 
ki yeni işyeri dün 
törenle açıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın da 
katıldığı açılış 
töreninde Merkez 
Solaksubaşı Cami 
imamı Süleyman 
Yedek’in yaptığı

duadan sonra 
konuşan Kaymakam 
Bilal Çelik, 
“Gemlik’e her 
gün yeni ve güzel 
mağazalar açılıyor.

Gemlik marka şehir 
olmasını sürdürü 
yor. İşyeri sahiple 
rine iyi kazançlar 
diliyorum." dedi.
Açılış kurdelesinin

kesilmesinden 
sonra işyeri sahibi 
Celal Korkmaz, 
protokole işyerini 
gezdirdi.
Yalova’da spor 
mağazaları bulunan 
Önder Spor’un 
Gemlik Mağazası’nın 
açılışı ile spor 
mağazaları zincirinin 
beşinci halkasının 
hizmete açıldığı 
belirtildi. Açılış 
günü nedeniyle 
marka ürünlerde 
yüzde 25 indirimli 
satışlar yapıldı.

SINIRLI SORUMLU 
GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR 
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 2011 yılı Olağan 

Genel Kurul Toplantısı 23.01.2012 tari
hine rastlayan Pazartesi günü saat 
H.oo’de Ahmet Dural Meydanı Belediye 
Düğün Salonu adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, 

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Kooperatifimizin 2011 yılı Çalışma, 

Denetim Kurulu ve Hesap Raporlarının 
Okunması, Müzakereleri ve Oylanması

3- Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulunun aklanması

4-10 Mart 2011-15 Nisan 2011 tarih
leri arasında Merkez Birliğimizce 
Uygulamaya Konulan Kooperatif 
Takibindeki Borçların Yeniden 
Yapılandırılması Uygulamasının Genel 
Kurulun Bilgi ve Onayına Sunulması

5- Özgüç Fonu Kredileri ile ilgili 
Konular Görüşülerek Karara 
Bağlanması

6- 2012 Yılı Tahmini Bütçesinin 
Okunması, Müzakeresi ve Oylanması,

7- Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek 
üyesinin 4 yıl süre ile seçilmesi

8- Bölge Birliği Temsilcilerinin seçimi
9- Dilekler ve Kapanış.

S?
RESTAURANT

& CAFE
TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI:
Peynir - Domates-

SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

TATLI:
Cevizli Kabak Tatlısı -

Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez 
Haydari - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası 
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek
ANA YEMEK : 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK: 
Paçanga Böreği

KİŞİ BAŞI ÜCRET 1OO TL
M ÇOCUKLAR 40 TL ;
Reşide Bayar Cad. UMURBEY 4
Rezervasyon Tel: 525 07 70
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Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi tarafından 
yürütülen 'Altın 
Kapak Sandalye' 
projesi 
kapsamında ilk 
etapta alınan 10 
yeni akülü araba 
önümüzdeki gün
lerde sahiplerine 
teslim edilecek. 
Kapaklarla alınan 
akülü arabalar Kent 
Konseyi'ne getirildi. 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Engelliler 
Meclisi'nin 
başlattığı kam 
panyayla ilk etapta 
10 adet akülü 
araba alınmasından 
büyük sevinç duy
duğunu söyledi. 
Bursa Kent Konseyi 
tarafından resmi bir 
şekilde yapılan 
kampanyayla 
kapakların 
engelli aracına 
dönüştürülmesinin

sevindirici 
olduğunu belirten 
Başkan Pala, 
"Sosyal projemizi 
başarıyla yürütüy
oruz. İlk anda alınan 
10 adet akülü 
engelli araç, çekilen 
kura sonucu belir
lenen engelli 
kardeşlerimize 
önümüzdeki gün
lerde teslim edile
cek. Sosyal projeye 
katkı sağlayan, tek 
tek kapak toplayan 
gönüllülere 
teşekkür ediyoruz. 
Kampanyanın 
yürütülmesi için 

emek harcayan 
Engelliler 
Meclisi'ne teşekkür 
ediyorum. Böyle bir 
projeyi başarıyla 
yürüten Kent 
Konseyi'nin 
başkanı olmanın da 
mutluluğunu yaşıyo
rum" dedi.
Kapak toplama 
kampanyasının 
devam ettiğini 
hatırlatan Başkan 
Pala, "Engelliler 
Meclisi tarafından 
yürütülen ve 
sonuca giden kam
panyaya herkesin 
katkı sağlamaya 

devam etmesini 
istiyoruz. Bu gönül
lülük hareketinin 
içerisinde olan 
herkesi katkılarını 
artırmaya, tüm 
BursalIları da 
güzel kampanyaya 
katılmaya davet 
ediyorum.
Bursa Kent 
Konseyi'nin örmek 
kampanyaları 
devam edecektir" 
diye konuştu. 
Çekilen kurayla 
Nurgül Kuşpınar, 
Şafak Yavuz, 
Özcan Seyhan, 
Zeynep Ateş, 
Serhat Tek, Murat 
Emir, Türkmen 
Han, Gülşen 
Oğuzhan, Mümin 
Mutlu ve Metin 
Akkurt, akülü 
araçların yeni 
sahipleri olamaya 
hak kazandılar. 
Araçlar önümüzdeki 
günlerde 
törenle teslim 
edilecek.

ELEMAN ARANIYOR
ELEKTRİK MEZUNU 

ve TERCİHEN 
SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNDEN 
ANLAYAN FİRMAMIZDA

ÇALIŞACAK 
ELEMAN ARANIYOR

0 532 464 38 44

SAHİBİNDEN SMTILIK
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

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

CANSÜ HALI YIKAMA
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: 51410 21

m2 3 TL.

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

$İZ, SİZE HİZMET 

İÇİN VARIZ! 
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
, Kredi kartı geçerlidir 
I Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

05358155711
KÜÇÜK KUMLA
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fctİlBilliiimiiillllÜiiltSIBlrt
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Organize 
Sanayi Bölgesi 
Başkanı Ali Uğur, 
Bursa'nın ulus
lararası pazarlarda 
daha çok rekabet 
edebilen, araştır
ma ve geliştir 
meye dayalı 
teknoloji ağırlıklı 
üretim yapabilen 
bir şehir olması 
için sanayici 
Üniversite işbir
liğinin şart 
olduğunu söyledi. 
Bursa'nın yıllardır 
özlem duyduğu 
üniversite-sanayi 
işbirliğine yönelik 
adımlar hızlandı. 
Bu yıl 50. yaşını 
kutlayan 
Türkiye'nin Osb'si 
konumundaki 
BTSO Organize 
Sanayi Bölgesi ile 
Bursa Teknik

Üniversitesi (BTÜ) 
arasında tekstil ve 
otomotiv sektör 
temsilcilerinin 
katılımıyla arama 
toplantıları düzen
lendi. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı Emekli 
Müsteşar 
Yardımcısı Niyazi 
İlter'in moderatör- 
lüğünde gerçek
leştirilen toplan
tılar BTSO Osb 
konferans salo
nunda yapıldı. 
BTSO OSB 
Başkanı Ali Uğur, 
Osb'nin kurulması 
ile birlikte 
ilerleyen ilk 
20 yıl içerisinde 
Bursa'da tekstil ile 
otomotiv ana ve 
yan sanayi 
alanındaki yatırım
ların Bursa'nın 
gelişimindeki ilk 
sıçrama hamlesi 

olduğunu kaydet
ti. 1980 sonrası 
izlenen ekonomik 
politikalar 
sayesinde 
Bursa'nın üretimle 
birlikte ihracata da 
başladığını ve bu 
durumun ikinci 
sıçrama hamlesi 
olduğunu belirten 
Uğur, şöyle 
konuştu: “Bursa 
mn üçüncü sıçra
mayı yapıyor 
olmasının zamanı 
gelmiştir. Bursa 
mız artık ulus
lararası pazarlarda 
daha çok rekabet 
edebilen, araştır
ma ve geliştirm
eye dayalı 
teknoloji ağırlıklı 
üretim yapabilen, 
ihraç ettiği ürünün 
tonu bin Dolar 
yerine kilosu bin 
Dolar olan ürünler 
imal etmelidir, işte 

bu noktada 
araştırma ve 
geliştirmeye, ino- 
vasyona, yetişkin 
insan kaynağına 
ve tabi ki Üniver
site ile işbirliğine 
inanıyoruz." 
Bursa'nın üçüncü 
sıçramasını 
BTÜ ile yapmasını 
beklediklerini 
kaydeden Uğur, 
toplantıların bu 
durumun bir 
başlangıcı ola
cağına inandığını 
kaydetti.
Bursa'nın gele
ceğine katkı koya
cak bu toplantılara 
katılan tüm sana 
yici ve akade 
misyenlere teşek 
kür eden Uğur, 
bugünden başla
yarak herkesin bu 
duruma destek 
olmasını dile 
getirdi

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Zeytinyağı tüketimini 
artırma çalışmaları sürüyor
Zeytin ve Zeytinyağı 
Tanıtım Komitesi (ZZTK) 
Başkanı Metin Ölken, 
Türkiye'deki kişi başı 
zeytinyağı tüketiminin 1 
kiloyu aştığını, hede
flerinin bu rakamı kısa 
vadede 3 kilonun üzer
ine çıkarmak olduğunu 
bildirdi.
Ölken, yaptığı yazılı 
açıklamada, zeytin ve 
zeytinyağının anayurdu 
olan Anadolu'da tüketi
mini artırmak için 
çalıştıklarını, Bursa'da 
ve Ankara'daki alışveriş 
merkezlerinde de 
"Zeytin ve Zeytinyağı 
Tadım Etkinlikleri" 
düzenlediklerini belirtti. 
Türkiye'de zeytin ağacı 
varlığının 170 milyonu 
aştığını, 1-2 yıl 
içerisinde yıllık 
zeytinyağı üretiminin 
400 bin tona ulaşacağını 
dile getiren Ölken, 
açıklamasında şunları 
kaydetti: "Bu üretim

artışının sadece ihracat 
ile karşılanması 
mümkün değil. 
Uluslararası arenada 
rekabet ettiğimiz diğer 
üreteci ülkelerde kişi 
başı yıllık tüketim 10 
kilodan az değilken bu 
rakam son yıllara kadar 
Türkiye'de 1 kilonun 
altındaydı. 
Son yıllarda 
zeytinyağının kazandığı 
popülerlik, bundan 7-8 
sene önce Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhra
catçıları Birliğinin ön 
ayak olması ve yapılan 
çalışmalarla ülkemizde
ki kişi başı zeytinyağı 
tüketimi artık 1 kiloyu 
geçti. Hedefimiz bu 
rakamın kısa vadede 3 
kilonun üzerine çıkması, 
istikrarlı ve 
sürdürülebilir bir ihracat 
için mutlak surette 
kuvvetli, dengeli ve 
derin bir iç pazar 
olması şart."

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


28 Aralık 2011 Çarşamba Gemlik Karfez Sayfa 8

TüMeMeriuMriimüsatıaialanmıliı
Türkiye Ümitler 
Judo Bay-Bayan 1. 
ve 2. ligi terfi mü 
sabakaları 21 Aralık 
2011 Perşembe 
günü Denizli ili Vali 
Recep Yazıcıoğlu 
Spor Salonu’nda 
yapıldı.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü antrenörleri 
İsmail Yıldız ve 
Ahmet Kıhnç’ın 
gözetiminde bay ve 
bayan takımıyla 
katıldığı Türkiye 
Ümitler Judo Bay- 
Bayan 1. ve 2. ligi 
terfi müsabakalarına 
Ümit Erkeklerde 24, 
Ümit Bayanlarda 18 
kulüp katıldı.
Bayram Bayraktar, 
Muhammed 
Karabayır, Barış 
Coşkun, Süleyman 
Çakar, Serdar Ağtaş, 
Mesut Yüksel, Onur 
Kaya’dan oluşan 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Erkek Judo 
Takımf ilk turda 
karşılaştığı 
Balıkesir I.D.A Spor 
Kulübü’ne 3- 2 
yenilerek ilk turda

Giiciimspor: 38 0vak Reno: 13
Bursa Basketbol 
Yerel Lig Minik 
Erkekler A Gurubun 
da Gücümsporlu 
minik basketbolcu- 
lar Bursa Çekirge 
Spor Salonu’nda 
Oyak Renault 
karşısında üstün
lüğünü göstererek, 
karşılaşmadan 38- 
13 galip ayrıldı. 
Pazar günü yapılan 
karşılaşmada,

elendi.
Buse Şahin, Melis 
Karataş, Fatma 
Gülyanoğlu, 
Kardelen Bozkurt, 
Semanur Erdoğan, 
Sebile Akbulut’tan 
oluşan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Ümit Bayan Judo 
Takımı ise ilk turda, 
Sakarya Halk Eğitim 
Spor Kulübü 4-1, 
ikinci turda Muğla 
Gençlik Spor 
Kulübünü 3-2 yendi. 
Üçüncü turda 
karşılaştığı İzmir 
Gençlik Spor 
Kulübüne 3-2 yeni 
linçe Repesaj (3’lük 
maçları)’na kaldı.

Cavit 11, Seyfi 6, 
Kubilay 2, Arda 3,

Yiğit 2, Burak 6, 
Kemal 2, Sezgin 2,

Nebi 2, Ali Faruk 
2 sayı kaydetti.

Repesaj’ın ilk turun
da Burdur Belediye 
Spor Kulübüne 3-2, 
Repsaj’ın ikinci 
turunda Türkiye’nin 
en iyi kulüplerinden 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Spor 
Kulübü 5-0, 
Repsaj’ın son 
turunda (3’lük 
müsabakası) 
Konya Selçuklu 
Judo Spor 
Kulübünü 3-2 
yenerek 3. sırada 
Türkiye Ümit 
Bayanlar Judo 1. 
Ligine yükseldi. 
2012 yılında yapıla
cak olan Ümit 
Bayanlar Judo 1. 
Ligi aşağıda isimleri

yazılı kulüplerden 
oluşacaktır:
1 .Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü
2 .Manisa Salihli 
Belediyesi Spor 
Kulübü
3.Osmangazi 
Belediyesi Spor 
Kulübü
4.İstanbul İhlas 
Koleji Spor Kulübü 
5.Edirne Köy 
Hizmetleri Spor 
Kulübü
6.Ordu Gençlik Spor 

Kulübü
7.İzmir Geçlik Spor 
Kulübü
8.Sinop Gebze 
Judo Spor 
Kulübü

BeledhıesıiDr’ılan Mr
Mudanya Güzelyalı 
sahasında yapılan 
U-14 ligi futbol 
müsabakası, 
Mudanya Mütare 
kespor ve Gemlik 
Belediyespor 
arasında gerçek
leşti. Müsabaka 
sonucunda Gemlik 
Belediyespor 
Mustafa 2, Onur 1, 
İsmail 1 ve Akif 
Emre 1 golleriyle 
sahadan 5-1 galip 
ayrıldı.
Ev sahibi takım 
Mudanya Mütare 
kespor tarafından 
güzel bir şekilde 
ağırlanan Gemlik 
Belediyespor, 
kötü hava şartlarına 
rağmen galip gele 
rek seyirciler, 
tarafından ayakta 
alkışlandı.
Maç sonrası iki 
takım tek hakem 
etrafında topla
narak birbirlerini 
tebrik etti.

BERABERE 
KALDILAR 
Öte yandan, Bursa 
Fidyekızık’ya 
yapılan U-15 final 
maçları Bursa 
Güvenspor ve 
Gemlik Belediye 
spor arasında 
gerçekleşti. İlk yarı
da golsüz kapanan 
maçın golleri ikinci 
yarıda geldi. 38. 
dakikada rakip 
takım karambolden 
bulduğu golle 1-0 
öne geçti. Sürekli 
baskılı oynayan 
Belediyespor’un 
beraberlik golü 
Ömer’in kornerden 

gelen topa kafa 
vuruşuyla gerçek
leşti. Golden sonra 
atak oynayan 
Gemlik Belediye 
spor Furkan’ın 49. 
dakikada attığı 
golle 2-1 öne geçti. 
Sürekli rakip kalede 
üçüncü golü arayan 
Gemlik 
Belediyespor son 
dakika kornerden 
gelen rakip kafa 
vuruşuna engel ola
mayınca maç 2-2 
berabere bitti. 
Maç boyunca 
başarılı bir futbol 
Segileyen Gemlik 
Belediyespor’u fut
bol otoriteleri U- 
15’in en iyi 
takımı olarak 
değerlendirdi.

SATRANÇ 
TURNUVASI 
YAPILDI 
Öte yandan, 
24-25 Aralık 2011 

tarihlerinde Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Eğitim 
Kampüsü’nde 
gerçekleşen 
satranç 
müsabakalarına 
yaklaşık 250 
öğrenci katıldı. 
Aralarında Avrupa 
Şampiyonu ve İkin
cisinin de bulun
duğu müsabakaya 
Gemlik 
Belediyespor’dan 
9 öğrenci katıldı. 

Gerçekleşen 
turnuvayı Yaren 

Ağırbaş averajla 4., 
Ali Eren Aydın 5., 
Fatih Afacan 8. ve 
Ferhat Karaçam 10. 
olarak tamamladı.

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

KAŞEDE 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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Ewaki tlnmaı KEî Mrasını sirkttteı alacak
KEY ödemelerinde 
evrakları buluna
mayanlar için müjde 
geldi. Evrakı 
olmayanlar alacak
larını çalıştıkları 
kurumlardan tahsil 
edebilecek 
Konut edindirme 
yardımı 
ödemelerinden 
yararlanamayanların 
açtığı davalarda 
mahkemç vatan- 
dcÇsut^ehîne karar 
/ dtdT' Hak sahipleri 
bankaya listeyi 
bildirmeyen, yanlış 
ileten kurumların- 
dan Konut 
Edindirme Yardımı 
(KEY) alacaklarını 
tahsil edebilecek. 
Adana 1. İdare 
Mahkemesi, kurum- 
ların bankaya teslim 
edeceği listeler için, 
"Sorumluluk listeyi 
bildirmeyen, yanlış

Bedelliye 4 hin kişi başvurdu
420 bin kişiyi 
kapsayan bedelli 
askerliğe talep 
sönük kaldı. 
Şimdilik 4 bin kişi 
başvurdu. 
Bu seyir devam 
ederse 70 bin kişi 
yararlanacak, 13 mil
yarlık beklenti, 2 mil
yarda kalacak. 
Yaklaşık 420 bin 
kişinin yararlanma 
hakkı olan bedelli 
askerlik yasasına 
talep sönük kaldı. 
Kanunun yayın
landığı günden bu 
yana, toplam 4 bin 
kişi başvuru yaptı.

ileten kuruluşlarda" 
dedi.
3 BİN DAVA AÇILDI 
Üç yıl önce 
başlayan KEY 
ödemelerinden bin
lerce kişi evrakları 
bulunamadığı için 
yararlanamadı.
Yapılan incelemel
erde 15 kişiye bir 
TC kimlik numarası 
bile verildiği tespit 
edildi. Bilgileri 
hatalı giren kurum 
ve kuruluşların

Başvuruların bu 
seyirde devam 
etmesi durumunda, 
420 bin kişiden 
sadece 70 bininin 
bedelli hakkını 
kullanacağı ve 
yaklaşık 13 milyar 
liralık beklentinin 
de, 2 milyar lira 
civarında kalacağı 
hesaplandı. 
15 Aralık günü 
Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren yasadan 
yararlanmak için 
yapılan başvurular 
beklendiği gibi 
olmadı. Bu durumun 

mağdur ettiği hak 
sahipleri ile KEY 
tutarını az bulanlar 
dava açtı. Bu kap
samda açılan dava 
sayısı 3 bine 
ulaşırken, idare 
mahkemelerindeki 
davalar da 
sonuçlanmaya 
başladı.
LİSTELER 
YENİLENİYOR 
Başvurular dikkate 
alınarak listeler her 
üç ayda bir

30 bin liralık bedel 
ücretinin yüksek 
bulunması ve taksit 
miktarının iki ile 
sınırlandırılmasın
dan kaynaklandığı 
belirtiliyor.
31 Aralık 2011 
itibarıyla 30 
yaşından gün 
alanların yararlan
abildiği bedelli 
askerlik için, 15 
Haziran 2012’ye 
kadar süre bulunuy- 
or.Bedelliye başvu
rular geçmişte de 
düşük kalmıştı. 
Marmara depremi 
sonrası 1999’da 

yenileniyor ve hak 
kayıpları telafi 
ediliyor. Listede 
ismi olmayan ya da 
giremeyenlerin 
açtığı davalar da 
ağırlıklı olarak hak 
sahipleri lehine 
sonuçlanıyor. 
Benzeri bir dava da 
Adana 1. İdare 
Mahkemesi'nde 
görüldü. Mahkeme, 
kurumların bankaya 
teslim edeceği lis
teler konusunda, 
"Teslim için 
öngörülen süre 
içinde hak sahipler
ine ilişkin listelerin 
bildirilmemesi, mük
errer veya yanlış 
bildirmesi halinde 
hak sahiplerine 
karşı sorumluluğun 
ilgili kurum ve kuru
luşlara ait olduğu 
sonucuna 
varılmıştır" denildi.

çıkarılan yasadan 
344 bin kişi yarar
lanabiliyordu. O 
dönem 15 bin lira 
ödeyip askere 
gidenlerin 
sayısı 72 binde 

kaldı ve yararlanma 
oranı yüzde 21 
oldu.1987’de ise 198 
bin kişiden sadece 
18 bini bedelli asker
lik için başvurdu. 
Oran yüzde 9 gibi 
çok düşük düzeyde 
kaldı. 1992’de 
ise 243 bin kişiden 
35 bini bedel 
parasını ödeyip 
askere gitti.

Pasaport alacaklara 
önemli uyarı

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü, pas
aport alımı sırasın
da bazı teknik 
aksaklıkların 
yaşandığını, bu 
nedenle pasaporta 
acil ihtiyacı 
olmayanların müra- 
catlarını ertelemesi
ni istedi.Teknik 
aksaklıkların yıl
başına kadar 
sürmesi bekleniyor. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde 
yayınlanan uyarıda 
şu ifadeler kul
lanıldı: 
"Yaşanan teknik 

KflŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

__ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİIVI EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 51 3 35 95

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

aksaklıklardan 
dolayı müracaat 
işlemleri uzun 
zaman almaktadır. 
Edinilen 
bilgilere göre bu 
aksaklıkların yıl
başına kadar 
devam edebileceği, 
bu nedenle pas
aport müracaatı 
yapacak vatan
daşlarımızın çok 
acil değilse (acil 
pasaport ihtiyacı 
olanlar hariç) müra
caatlarını 
ertelemeleri yada 
daha ileri bir tarihte 
yapmaları önemle 
rica olunur."

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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 7166

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

L
1

Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

D METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 51 4 47 71
Kamil Koç 512 0163

H DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz /k ; 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

İL HASTANELER

nt' 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 30 88

BELEDİYED 
E

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ / 514'57 Ö6
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

1 Akcan Petrol
MAR-PET SİS 30 33
Tuncay Otogaz 5*13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4152 
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)

BİIIİIHIİIIÜI
VENÜS SİNEMASI 

SÖMELANIN ŞİFRESİ TEMEL: 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 

DEDEMİN İNSANLARI: 

11:30-14:15-16:30-19:00-21:15 
REZERVASYON5133321 

TUTKU SİNEMASI 
CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 

ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.00-17.00-19.00-21.00
KİRACI 

12.00-14.00-16.00-18.00-20.30
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz— 
KİŞİ BASI 80 TL

ORDÜlHlTlIMtl
Rus Salatası, Haydan, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ABaSICMt
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile) 

ANAYEMBMMISIKSMM1I 
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

imi
Tahini! ■ Cevizli Kabak Tatlısı 

tfmMEiniETlIMtl* 
LİMİTLİ YERIİBLKOL

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
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

0 224 512 32 00
0 224 512 31 00

Balık - Tavuk ve Köfte Evi

ONCE
SAĞLIK!

GOLDSTAR RESTAURANT

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

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

Tatlı Çeşitlen ile hizmetinizdeyiz. 
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: 0 224 514 71 72 GEMLİK
riamidlye Man. Kumsal 5ok. Tlo:5
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Güzelyalı Mh. A Aslan Cd. No: 107/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

KIŞI BAŞI 
ÜCRET

ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura Jv
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve < 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yeril limitsiz içki. KALIKLI IIİIMST AM-AVtŞI İli HİIMCTİNİZMYİZjT

PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ 3P 
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE. 
«ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse -

Salam - Borani Ezme ■ Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava - Pazı - Yumurta^ 
> ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ÇOKAL TİCARET 2 ^GEMLİK 

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 7790 Ardık Pprşpmhe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Baş 
kanı Hüseyin Yener, Fransız Parlemen 
tosu’nda alınan kararın tarihe bir kara 
leke olarak geçeceğini belirterek, "Fransa 
- Türkiye dostluğuna büyük bir darbe 
vuruldu.” dedi. Yener, "Bir Cumhurbaş 
kanı diplomasi bilmeyebilir ama onu yön
lendirecek ve O’na 100 bin Ermeni oyu 
için 74 milyon Türk’ün saygısını kaybet
menin ne kadar ağır bir hata olduğunu 
söyleyecek diplomasi danışmanlarının ya 
nında çalıştırmalıdır.” dedi. Haberi 2’de

Zeytin üreticisi afet 
yardımı naralarını alüı

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Gül umut oldu
TBMM’den geçen hafta gece geç saatte 

son anda çıkan kıyak emeklilik maaşına 
muhalefet liderleri tepki koyuyorlar.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün futbol
da şike yasasındaki cezaları indiren yasa 
yı "veto” ettiği gibi, kıyak emekli maaş 
lanyla ilgi yasayı da "veto” etmesini isti 
yorlar.

Parlementomuzda, gecenin bir saatinde 
emekli milletvekilerinin maaşlarını 8 mil 
yon liraya çıkardılar.

Kendilerine de kıyak zammı yapıverdi 
ler.

Bunu tek kelime ile İNSAF denir.
Devamı sayfa 4’de

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qûrle Otel'in sıcak atmosferinde; 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: a ARA SICAK: MEYVE TABAĞI:
Rus Salatası /I
Patlıcan Herse <<
Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir 
Kaşar Peyniri 
Salatalık Söğüş 
Salam - Domates 
Yağ Biberi - 
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

Pastırmalı ve Çeşitli mevsim meyveleri
L Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK: Limitli Yerli İçki

Kelebek Sosis 
SALATA:
Greek Salata ve 
Havuç Dekore
ANA YEMEK: 
Piliç Topkapı 
(İç Pilav, Patates 
Cips, Çamitûr)

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 

bambaşka bir lezzet katacak...
20.30'da başlayan yılbaşı programı 

Kişi başı; 8O.00 TL

O 532 223 22 01
O 535 212 32 59
O 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Tuğgeneral ümit 
Yılmaz, Umurhetfıle
gaziler İle Buluştu

lilirilfflMtlmiillllMfctt

Umurbey Celal 
Bayar Müzesini 
ziyaret eden Bursa 
1. Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, gazilerle 
buluştu.
Gemlik Muharip 
Gaziler Derneği 
ikinci başkanı Çetin 
Dizdaroğlu ve gazi 
arkadaşları tarafın
dan tekmil ile 
karşıladıkları 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz’a 
hoşgeldin dediler. 
Bursa 1. Bölge 
Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, karşısında 
Gemlikli gazileri 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

görünce mutlu 
oldu ve “Kurtuluş 
Savaşımızda ve 
Kıbrıs çıkartmamız
da emeği olan 
kahraman, gaziler
imizle burada 
buluşmaktan dolayı 
mutluluk duyuyo
rum” dedi.
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, Umurbey 
Celal Bayar 
Müzesini gezdikten 
sonra, gaziler ve 
Gemlik Jandarma 
Bölük komutanı 
Yzb. Mustafa 
Özdemir ve 
Umurbeyliler ile bir
likte kahvehanede 
çay içtiler.

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Fransız 
Parlementosu’nda 
alınan kararın tarihe 
bir kara leke olarak 
geçeceğini 
belirterek, “Fransa - 
Türkiye dostluğuna 
büyük bir darbe 
vuruldu.” dedi. 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, açık
lamasında, “Bir 
devletin 
Cumhurbaşkanı tari
hi bilmeyebilir ama 
tarihçilere bırakması 
gereken konuların 
ne olduğunu iyi 
bilmelidir. Bir 
Cumhurbaşkanı

2009 ve 2010 yıl
larında hava 
koşullarının uygun 
gitmemesi sonucu 
zeytin ağaçlarında 
meydana gelen 
çiçek yanığı sonucu 
zeytinde ürün kay
bının meydana 
gelmesiyle, afet 
yasasından yararla
narak, Marmara 
Bölgesi’ndeki zeytin 
üreticilerine öden
mek üzere gelen 
paralar ödendi.

। Gemlik’te İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
başvurarak, afet 
yardımından yarar
lanmak isteyen bin 
113 zeytin üreticisi 
12 Haziran 2011 
Milletvekili genel 
seçimleri öncesinde 
afet yardımı olarak 
yapılacak yardım
ların yüzde 40 ı 
ödenmişti. 
Geçtiğimiz 
Pazartesi günü 
bölgedeki zeytin 
üreticisine 
Bakanlıktan 
gönderilen 9 milyon 
260 bin lira Ziraat 
Bankası’ndaki

diplomasi bilmeye
bilir ama onu yön
lendirecek ve O’na 
100 bin Ermeni oyu 
için 74 milyon 
Türk’ün saygısını 
kaybetmenin ne 
kadar ağır bir hata 
olduğunu söyleye
cek diplomasi 

üreticilerin 
hesaplarına 
yatırıldı.
Gemlikli bin 113 
üretici, alacağı 
olan 3 milyon 739 
bin 723 lirayı almak 
için geçtiğimiz gün
lerde, Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şubesi önünde ve 
içinde uzun kuyruk
lar oluşturdu.
Afet yardımlarından 
yararlanamayan bazı 
üreticilerin ise, 
yargıya başvurduğu 
öğrenildi.

danışmanlarının 
yanında çalıştır
malıdır.” dedi.
Türkiye Emekliler 
Derneği Başkanı 
Kazım Ergün de 
yaptığı yazılı açıkla
mada, sözde ermeni 
iddialarını seçim 
rüşveti olarak 

Afet yardımından yararlanmak isteyen bin 
113 Gemlikli zeytin üreticisi, Ziraat Bankası 

önünde uzun kuyruklar oluşturdu

ülkesindeki Ermeni 
azınlığa sunan 
Sarkozy’a seslene 
rek, “Sarkozy aslın
da bu tavrıyla bizleri 
değil, Ermenileri 
aşağılamıştır. 
Onları, bütün 
dünyaya sadece 
seçimlerde kul
lanacak bilinçsiz bir 
topluluk olarak 
göstermiştir. Bu 
yüzden, bizden çok 
Ermeni topluluğu
nun düştüğü bu 
duruma tepki 
göstermenin ve 
seçim argümanı 
olarak kullanılmaya
caklarını ispatla
masını bekliyoruz. 
Yoksa acınacak hale 
düşerler” şeklinde 
konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemiikkorfezgazetesi.com

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Zeytin ağacından düşerek wMı YazıYORUM

Orhangazi’de 2 işçi 
zeytin toplamak 
çıktıkları ağaçtan 
düşerek yaralandı. 
Zeytin hasat 
döneminin başla
masıyla birlikte 
zeytin bahçelerinde 
yevmiyeci olarak 
çalışmaya 
başlayan bazı 
vatandaşlar, 
ağaçlardan düşerek 
yaralanmalara 
sebep oluyor. 
Gülbahar Taşkın 
(36) Çakırlı 
Belde'sinde zeytin 
toplamak için

Baskomisere motorsiklet camii
Orhangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğünde 
başkomiser olarak 
görev yapan 
Ramazan Alıcı, mar
ketten çıktığı esna
da bir motosikletin 
çarpması sonucu 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre Orhangazi 
Hçe Emniyet

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
bir evden çaldıkları 
altınları bozdu
rurken yakalanan 4 
kişiden, biri 
tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 
Erikli Mahallesi'nde

Bursa'da, alümin 
yum pencere doğra
malarını sökerek 
girdikleri evden 
altın çalan 5 şüpheli 
yakalandı. Adliyeye 
sevk edilen 
şüphe İllerden biri, 
çıkarıl dığı mahke
mece tutuklandı. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Erikli 
Mahallesi'n de bir 
eve giren hırsızlar, 
pencerenin 
alüminyum doğra-

çıktığı 2 metre yük- tan dengesini 
sekliğindeki ağaç- kaybederek yere

Müdürlüğünde uzun 
yıllar başkomiserlik 
ve emniyet amirliği 
görevinde bulunan 
Ramazan Ahcı, 
mesaisini bitirip 
evine gitmek için 
aracıyla Kız Meslek 
Lisesi yanındaki bir 
markete uğradı. 
Markete girmek için 
aracından inen 
Ramazan Alıcı'ya bu 

bir evin penceresini 
sökerek içeri giren 2 
kişi, yatak odasında 
bulunan altınları 
çalarak, kaçtı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, durumdan 
çevredeki kuyumcu

masını söktü. 
Şüpheliler, evde 
bulunan 18 bileziği 
alarak kaçtı. Olayın 
ardından çalışma 
başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

esnada Özkan 
Ö.(21) idaresindeki 
16 VV 308 plakalı bir 
motosiklet hızla 
çarptı. Çarpmanın 
şiddeti ile savrulan 
Ramazan Alıcı yara
landı. Kaza sonrası 
yerde yatarken 
üşümemesi için 
üzerine battaniye 
örtülen Başkomiser 
Ramazan Alıcı, daha 

ları bilgilendirdi. 
Altınları bozdurmak 
isteyen Vedat S. 
(22), Ramazan S. 
(25), Erkan A. (22) 
ve Fatih Ö. (22), 
girdikleri bir 
kuyumcuda, ihbar 
üzerine çaldıkları

Asayiş Şubesi ekip
leri, kuyumculara 
haber verdi. Altınları 
bozdurmak için 
kuyumcuya gelen 
M.A. (22), N.M. (21), 
R.B. (19), A.Y. (20) 

düştü. Keramet 
Köyü'nden de zeytin 
toplamak için 
ağaca çıkan 
Güneş Yıldız (43), 
dengesini 
kaybedip ağaçtan 
düştü. 112 Acil 
Servisi ekipleri her 
iki yaralıyı da 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Yapılan ilk 
müdahalenin ardın
dan yaralıların kol 
ve bacaklarının 
çeşitli bölgelerinde 
kırıklar olduğu 
tespit edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Bu ayıptır... Vicdan sızlatır .!...

sonra özel bir sağlık 
merkezinden gelen 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazada 
yaralanan Ramazan 
Alıçj'mn hayati 
tehlikesinin bulun
madığı belirlenirken, 
motosiklet 
sürücüsü 
gözaltına aldı 

altınlarla yakalandı. 
Adi iyeye sevk 
edilen zanlılardan 
Vedat S. tutuk
lanırken, diğer 
zanlılar tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı 

Türk siyasetçilerin yakın tarihte 
gördüğümüz kötü yanı, kıyak emeklilik gol
leri atmaktaki benzersiz ustalığıdır.

Hemen her yasama döneminin bir karanlık 
aralığında, gece yarıları utanmadan bu işi 
yaparlar..

Nedense hepsi aynı yolda. Türkiye önceki 
akşam saatlerinde Fransa Meclisi’nin kabul 
ettiği rezil bir yasanın öfkesiyle köpürürken 
bizim mecliste, dört parti grubunun 
uzlaştığı bir önerge ortaya çıktı.

önerge milletvekillerinin emekli aylıklarını 
Cumhurbaşkanı’nın ödeneği ile ilişkili hale 
getiriyordu.

Böylelikle iki yıl milletvekilliği yapanlar 
emeklilik hakkı kazandıkları gibi emeklilik 
aylığı bir katından fazla artarak 8 bin liraya 
çıkıyordu.

Maaşlar şu anda 11 bin lira olduğuna göre 
milletvekillerimizin aylık gelirini toplamda 
19 bin liraya yükselten bu operasyon mil
lete nasıl açıklanacaktı?.

Dünyada bunun benzeri yoktur..
Gelirleri tavana vurmuş ülkelerde bile mil

let vekilleri dahi bunun yarısını almıyorlar.
Çünkü; hizmet için oradalar, ceplerini 

doldurmak için değil..
İş sona yaklaşırken parti yöneticileri 

ışreaiKierı anıaKi suçun anında ezilmeye 
başlamış olmalılar ki, üç muhalefet partisi 
başta destek verdikleri halde teklifin tümü 
oylanırken ret safına geçtiler.

Bu da ayrıca politik oyundur. (Kılıçdaroğlu 
- Bahçeli -Vural - Genç)

TBMM üyelerini dünyanın en yüksek aylık 
alan milletvekilleri yapan teklif 216 AKP ve 
1 CHP milletvekilinin oyu ile yasalaştı.

Meclis Televizyonu’nun yayında olmadığı 
bir saat bu iş için seçilerek; ilgisiz bir tasarı 
ya “kıyak tokadı” yerleştirilerek Meclis tari
himizin en ayıplı operasyonu tamamlandı...

Bu kabullenemez..

ve K.B. (19), 
ihbar üzerine yaka
landı. Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarının 
ardından 'Hırsızlık' 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 
şüphelilerden A.Y. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanırken, 
dört kişi ise savcılık 
ve mahkemece 
tutuksuz yargılan
mak üzere 
serbest bırakıldı

Hileli bir yöntemle adeta yangından mal 
kaçıran dört parti, bu yasayı hemen şimdi 
geri almanın, iptal etmenin çaresini bul
malıdırlar. Ortada büyük bir ayıp var. Bu 
ayıbı TBM Meclisine fazla bulaştırmadan 
İtibarlarını koruyarak geri almalıdırlar.

Hükümetin işçi ve memur aylıklarına 
yüzde 3 zam önermesini bu garibanlar bek
lerken yapılan, ülkemin insanını apdal- 
koyun yerine koymaktır. (Aziz Nesin % 60 
demişti.sonra %90 oldu)

Ben 53 yıl bu ülkeye hizmet eden bir 
hekim olarak (800 tl.) emekli maaşı alırken 
30 yaşında bir ilk okul mezunu milletvekili 
emeklisi (8.000 tl) maaş alacak.

Biraz insanın vicdanı sızlar..
Unutulmasın; kamuoyu önünde savunula- 

mayan bir zam meşru olamaz.
Mecliste örgütlü suç yöntemi ile artırılan 

maaşları millet helâl etmez!
Bu kul hakkı yemektir.
Benimde hakkımı yemektir.
Ben helal etmiyorum.
Ey her partiden çuvalla para alan mil

letvekilleri; Hemen her yasama döneminin 
bir “karanlık aralığında “Tevfik Fikret’in 
‘Han-ı Yağma” şiirini hatırlatıyorsunuz mil
lete: Yiyin efendiler, bu han-ı iştiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Burger King açılıyor
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gül umut oldu..
Emekli milletvekillerinin kıyak maaş 

artışları günlerdir yazılıp çiziliyor.
Yazılıp çizilmemesi de mümkün 

değil.
Bir çalışanın asgari ücret olarak 

eline 658 lira para geçerken, emekli bir 
işçinin eline ayda 850-950 lira geçerken 
bir meslek olmayan milletvekilliği ve 
emekli milletvekliğine bunca paranın 
ödenmesine gerçekten insaf denir.

Bu ülkede, eski ve yeni emekli sigor
talının arasındaki maaş farkları, 
(intibak yasası) yıllardır giderilemez 
ken, Mecliste görülmekte olan olan bir 
yasaya eklenen maddelerle kıyak maaş 
artışları gerçekleşti.

Bu ayıptır, günahtır.
Peki o sırada meclisteki milletvekili 

sayısı kaç kişiymiş?
Muhalefet liderleri bugün 

Cumhurbaşkanı Gül’e seslenerek çıkan 
yasayı “Veto et” diyeceklerine, yasa 
mecliste görüşülürken, oturuma katılıp, 
aslanlar gibi “red” oyu vermezler 
miydi?

Verebilirlerdi ama bunu yapmadılar.
Red oyu vermekten kaçındılar.
Günah, AKP’nin üzerine kalsın diye..
Yani “tavşana kaç, tazıya tut.” 

örneğindeki gibi..
Böyle muhalefet olmaz.
Sonra çıkacaksın yasaya “evet” 

diyen milletvekiline söylemediğini 
bırakmayacaksın.

Yalnız Gemlik’te, 15 bine yakın insan 
Yeşil Kart kullanıyor.

Bu insanlar iş bulamadıkları için dev 
let kapısından umut bekliyor.

Bunca insan, iş bulabilse, devletin 
kapısından eğilip büzülüp yardım iste
mez.

öyleyse, bu insanlara Balık 
Tutmasını öğretmeliyiz.

Bugün bu konuyu özcan Vural 
ağabeyim de yazmış.

Doğru da yazmış.
Kendi emeklisinin nasıl yaşadığını 

göremeyen, iki yıl milletvekilliği yapan 
birini, 25 yıl çalışmış bir işçi, bir 
memur gibi görenler ve emeklilik hakkı 
tanıyanları bu halk af etmez.

Etmemeli de.

Gemlik CIUS 
Alışveriş Mağaza 
sı’nda marka işyer
lerinin açılmasına 
devam ediliyor. 
Bir süredir, CIUS 
AVM’nin 3. katında 
açılış hazırlıklarını 
tamamlayan Burger 
King, kapılarını 
bugün Gemlikli 
müşterilerine açıyor. 
CIUS Alışveriş 
Merkezi’ne canlılık 
kazandırması bekle
nen Burger King, en 
çok çocukların 
ilgisini çekiyor. 
CIUS AVM İşletme 
Müdürü Hasan 
Deliduman, 
‘‘Burger Kıng’in 
AVM’ye gelmesi ile 
beklenen eksiklik 
giderilmiş olacak. 
Alışveriş Merkezi 
mizin daha da 
hareketlenmesine 
neden olacağını 
sanıyoruz. Çok az 
sayıda kiralanacak 
işyerimiz kaldı. 
Bunları da kiracımı 
zın yapacağı işlerin 
özelliğine göre 
seçerek kiraya 
veriyoruz. ” dedi. 
Gemlik CIUS

MM ABONE OLDUNUZ MU?
■nnsmıa abone olun okuyun okutun

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

B ■ ■ ■■ ■■ II ■ ■Wiiii ıitııni illi,
TNS mayıs ayından 
itibaren 5 ilde, 
1045 hanede ölçüm
lere başlayacak. 
Önceki reyting 
ölçüm sistemi, 
Türkiye'nin 
tamamını yansıt
madığı için eleştir
ilirken, TNS'nin 
sadece 5 ilde veri 
alacak olması tartış
maları beraberinde 
getirecek.
Son günlerde reyt
ing ölçümlerinde 
yaşanan skandalin 
ardından sonuca 
varıldı. Reyting 
ölçüm şirketi AGB 
ile yollarını ayıran 
Televizyon İzleme 
ve Araştırma Kurulu 
(TİAK), mayıs ayına 
kadar Türkiye'de 
reyting ölçümlerinin 
yapılmaması 
yönünde karar aldı. 
Daha önce bu

AVM’de Polaris 
Ayakkabı, Han Gar, 
Adil Işık, Wenice 
Shiva Giyim, 
Vodafone Betül 
Telekom, Edirne 

boşluğun TRT ile 
doldurulabileceği 
iddia ediliyordu. 
Ancak TRT başta 
olmak üzere ilgili 
tarafların katıldığı 
TİAK Yönetim 
Kurulu'nun dünkü 
toplantısında ilginç 
sonuçlar çıktı. Buna 
göre; AGB'den 
sonra TİAK'ın, 
Türkiye'deki izlenme 
oranlarını ölçmek 
üzere anlaştığı yeni 
şirket olan TNS, ilk 
etapta mayıs ayında 
5 ilde en az bin 45 
haneden veri ala
cak. Üretilen veriler 
'sektör datası'

Ciğercisi, Otto Cafe, 
Pizza Gusto, Pideus, 
Şok, Nurs Lokman 
Ekim, Kumpir Box, 
Şımarık, Tutku 
Sinemaları ve Yapı 

olarak kabul edile
cek. TNS'nin yürüte
ceği çalışma, ay 
bazında sisteme 
dâhil edilen bilgiler, 
aşama aşama 
TİAK'ın bilgisine 
sunulacak. Brüt 4 
bin haneden veri 
alınması ise ileriki 
dönemlerde gerçek
leşecek. 
Toplantıda, TNS 
devreye girene 
kadar, reyting 
ölçümlerini TRT'nin 
yürütebileceği 
konusunda ise 
anlaşma sağlan
madı. Bu yüzden 
TRT, kendi ölçüm

Kredi Bankası 
hizmet veriyor. 
CIUS AVM’nin giriş 
katında ise eski 
Çarşı esnafı 
bulunuyor.

lerini kendisi 
yapmaya devam 
edecek.
TİAK Yönetim 
Kurulu'nun aldığı 
bir diğer önemli 
karar ise veri alına
mayacak olan yak
laşık 5 aylık sürece 
ilişkin. Zaman 
gazetesinin haber
ine göre, datasız 
geçecek olan 
süreçte; reklam 
veren, reklam 
ajansları ve yayıncı 
kuruluşları karşılıklı 
mutabakat ile anlaş
maya varacak. Bu 
da önceki verilerin 
dikkate alınabileceği 
anlamına geliyor. 
Bunun yanı sıra . 
televizyon kuru
luşları, daha önce 
olduğu gibi TRT'nin 
ölçüm şirketi SBT 
Analiz şirketinden 
veri satın alabilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Aile İçi Başarı Motivasyonu ve Aile İçi İletişim” konulu konferans yapıldı

“Sistemsizlik kalitesizliği getirir"
Gemlik Belediyesi ile 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü’nün ortaklaşa 
organize ettiği, “Aile 
İçi Başarı Motivasyo 
nu ve Aile içi iletişim” 
konulu konferans 
Kültür Merkezinde 
yapıldı. “Ruhunu 
Arayan Adam” olarak 
tanınan, Türkiye’nin 
ilk aile ve düşünce 
koçu ve aynı zaman
da iletişim uzmanı 
Münir Arıkan tarafın
dan verilen seminer 
gibi konferans iki 
aşamalı gerçekleşti. 
Lise öğrencilerine ve 
öğretmenlere yönelik 
organize edilen 
toplantının gecesinde 
de protokol üyeleri ve 
öğrenci velileri ruhu 
nu arayan adamdan 
motivasyon ve iletişi 
me yönelik ince 
dersler aldılar.
Konferansı Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Aslan özaydın, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

Milli Eğitim Şube 
müdürleri, okul 
müdürleri, öğretmen
ler ve yaklaşık 350 
öğrenci takip etti. 
“Mutluluk ailede 
başlar. Kendimi moti 
ve edemeyeni, hiç 
kimse motive ede
mez" diye söze başla 
yan Münir Arıkan, 
yeni bir dünyaya, 
yeni bir hayata nasıl 
başlanmalı, neler 
yapılmalı konusunda 
da bilgiler sundu. 
Slayt gösterimler, 
fıkralar, ünlülerin 
yaşamından kesitler 
ve istatistiki bilgilerle 
konuşmasını ren

klendiren düşünce 
koçu Münir Arıkan, 
yapılması gereken 
işin, yapılması gerek
tiği anda yapılması 
gerektiğine dikkat 
çekerek, gözlemleme 
ve farkındalık yetene 
ğinin geliştirilmesine 
yönelik çarpıcı açıkla
malarda bulundu.
Sistemsizliğin kalite
sizliği getirdiğini 
savunan Münir 
Arıkan, İstanbul’un 
yanı sıra Bursa ve 
Gemlik üniversite 
kazanma ortala
masının çok düşük 
olduğunu vurguladı. 
Dershanelere karşı

olduğunu ifade eden 
Arıkan, öğrencilerin 
ödün vermeden uygu
layacakları kendi sis
temlerini yaratmaları 
gerektiğine işaret 
ederek, “Hayat 
önünüze, şıklarla 
gelmeyecek. Ancak 
başarı, kişisel moti
vasyonunuzda ve 
geliştirdiğiniz sis
temde saklıdır. Dünya 
çapında birçok ünlü 
işadamı, sanatçı ve 
bilim adamı sistem
leri sayesinde 
başarıyı yakaladılar. 
Bu insanlarda sosyal 
hayata katılıyorlar, 
spor yapıyorlar, 

ailelerine zaman 
ayırıyorlar, okuyorlar, 
çalışıyorlar. Ancak 
sistemli olmaları, 
motivasyonları 
onları başarılı kılıyor. 
İnsan hayatını ilk 3 
bin günü şekil
lendiriyor. Kendinizi 
ne olarak görüyor
sunuz? Kendinizle 
ilgili neler tasarlıyor
sunuz? Bunların cev
abı sizin kendinizi 
ortaya çıkarır. Siz 
bunların cevabındaki 
kişisiniz" dedi.
Gerçekten 
yaşadığınıza değdi 
mi? Sorusunun da 
motivasyon, sistem 

ve başarı ile gelişen 
mutlulukta saklı 
olduğunu kaydeden 
düşünce koçu Münir 
Arıkan, “İşte, eşte, 
maaşta ve arkadaşlık
ta tek birine, bir şeye 
odaklanma potan
siyeline inanan insan
lar başaracaktır ve 
mutlu olacaktır" 
diye konuştu.
Yaşam ile ilgili 
değişimin başarıl
masında gözlemleme, 
anlama ve 
modelleme planla
masının önemini 
de masaya yatıran 
Münir Arıkan, mod
elleme örneklerinde 
de herkesin tanıdığı 
pop ve magazin 
yıldızları yerine, 
son yüz yılın en 
büyük 13 bilim 
adamından 
9’una adını 
yazdıran Türk Bilim 
adamlarının yaşam 
öykülerinin örnek 
olması gerektiğini 
bildirdi.

(RESTAURANT
&CAFE

*TÜRK SANAT MÜZİĞİ GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI:
Peynir - Domates-

SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...

Cevizli Kabak Tatlısı - 9 A19
Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydan - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası
Patlıcan Herse - Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

A

ANA YEMEK : 
Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata 
ARA SICAK: 
Paçanga Böreği

KİŞİ BAŞI ÜCRET 100 TL
ÇOCUKLAR 40 TL ,

Reşide Bayar Cad. UMURBEY 1 

Rezervasyon Tel: 525 07 70
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MiiiırtlnıMııiiMiB
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı ve Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) Genel 
Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin 
akşam saatlerinde 
demir kapılarla kap
atılmasının yasaya 
aykırı olduğunu 
belirterek, 
“Osmangazi 
Belediyesi’ni göreve 
davet ediyorum. 
Gerekirse yasal 
işlemleri başlata
cağım” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Danışmanı Mehmet 
Semih Pala, başkan
lığını yaptığı Bursa 
Kent Konseyi ve 
Genel 
Koordinatörlüğü’nü 
yürüttüğü Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) hakkında 
bilgi verdi.
Bursa’nın artık 
teknoloji yoğun

sanayiye geçmesi 
gerektiğini söyleyen 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
turizm kenti olma 
yolunda da Valilik 
ve belediyelerin 
ciddi çalışmalar 
gerçekleştirdiğini 
ifade etti. Bursa’nın 
yabancı turist çeke
bilmesi için çok yol 
alması gerektiğine 
de değinen Pala, 
öncelikle yatak kap
asitesinin artması 
gerektiğini, bunun 

da çok yıldızlı otel
lerin açılmasıyla 
giderileceğini anlat
tı. Özellikle çarşılar 
ve turistlerin geze
bileceği alanların 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
yaptığı çalışmalarla 
ayağa kaldırıldığını 
belirten Pala, buna 
rağmen tarihi çarşı 
ve hanlar bölgesinin 
akşam saatlerinde 
kapatılmasına sitem 
etti. Gelen turistlerin 
tarihi mekanları

günün her saatinde 
gezebilmesi gerek-* 
tiğini kaydeden 
Pala, “Esnaf buna 
hazır olmalıdır.
Çarşının akşam 
saatlerinde demir 
kapılarla kapatıl
ması, yasaya 
aykırıdır. Özellikle 
Uzun Çarşı’daki 
demir kapılar 
kaldırılmalıdır 
Cumhuriyet 
Caddesinin her 
geçen gün değeri 
artarken, yeni 
bir yaşam alanı 
oluşurken çarşıların 
akşam saatlerinde 
kapatılması kabul 
edilemez. Turizm 
kenti olmayı hede
fleyen Bursa’ya bu 
tablo yakışmaz.
Osmangazi 
Belediyesi’ni de 
göreve davet ediyo
rum. Gerekirse 
yasal işlemleri de 
başlatacağım. Hiç 
kimsenin halkın gez 
meşini engellemeye 
hakkın yoktur” 
dedi

ELEMAN ARANIYOR
ELEKTRİK MEZUNU 

ve TERCİHEN 
SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNDEN 

ANLAYAN F RMAMIZDA 
ÇALIŞACAK 

ELEMAN ARANIYOR

0 532 464 38 44

ELEMAN ARANIYOR
GAZETE DAĞITIMI 

YAPACAK ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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'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: 513 24 74 Fax: 51410 21

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir

J3 Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B 

7751^0 5358155711 
BjjjMSSlF küçük kumla
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lira imiIBB'ıt lalı taint
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyelik 
sürecinde başlatılan 
'İllerimiz AB'ye 
Hazırlanıyor* konulu 
destek programları 
Bursa'da 
sürdürülüyor. 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından 
uygulanan projeyi 
Bursa Valiliği adına 
yürüten İl AB Daimi 
Temas Noktası 
Ahmet Hamdi Usta, 
Türkiye'nin AB'yle 
üyelik müzakereleri 
sürecine Bursa 
Valiliği olarak önem
li bir katkı sunduk
larını belirtti. 
Usta, şunları 
söyledi: "Ülkemizin 
AB üyelik sürecinde, 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı valiliklerin 
AB konularında 
illerdeki faaliyetleri 
ile ilgili kapasiteleri
ni geliştirmeye 
yönelik 'İllerimiz AB 
'ye Hazırlanıyor* 
konulu destek pro
gramı açtı. Program

kapsamında proje 
hazırlayarak 79 il 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı'na 
başvurdu. 25 ilin 
projesi kabul edil
erek desteklenmeye 
uygun bulundu. 
Bursa Valiliği AB ve 
Dış İlişikler 
Koordinasyon 
Merkezi'nin 'Avrupa 
Bütünleşme 
Sürecinde 
Etkinliklerle Bursa* 

başlıklı çalışması ile 
projesi kabul edilen 
25 il arasında yer 
aldı." dedi.
Proje kapsamında 
Avrupa Birliği 
Bakanhğı'ndan 
65 bin TL'lik bir 
bütçe katkısı 
aldıklarını anlatan 
Usta, çalışmanın 
diğer giderlerinin 
proje ortağı kurum
larca karşılandığına 
vurgu yaptı.

'Avrupa Bütün 
leşme Sürecinde 
Etkinliklerle 
Bursa' projesi 
kapsamında 
Bursa'daki kuram
ların bir araya 
gelerek adeta bir 
seferberlik ilan 
edildiğinin altını 
çizen Usta, 
çalışma kapsamında 
toplam 16 faaliyetin 
gerçekleştirildiğini 
ifade etti.
Usta, "Aralık ayı 
içersinde son 
faaliyetimiz 'AB 
Sürecinde Gelecek 
Yönetimi ve Girişim 
Hikâyeleri' başlıklı 
bir organizasyonla 
DOSABSİAD ile bir
likte Üniversite 
gençliğini 
işadamlarımızla 
buluşturmak ve 
ocak ayı içersinde 
projemizin kapanış 
toplantısı 
"kamu diplomasisi" 
başlıklı konuyla 

sonuçlanacak." 
diye konuştu.

BittrilWma 1 lisaı'a 
MİMDİ

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) bugünkü 
toplantısında, 1 
Ocak 2012 tarihin
den itibaren geçerli 
olacak toptan ve 
perakende elektrik 
tarifelerini karara 
bağladı.
Edinilen bilgiye 
göre, toptan elek
trik satıcı Türkiye 
Elektrik Ticaret 
Anonim Şirketi 
(TETAŞ) ve 20 per
akende elektrik 
dağıtım şirketinin 1 
Ocak 2012 tarihin
den 1 Nisan 2012 
tarihine kadar 
geçerli olacak tar
ifelerinde herhangi 
bir değişikliğe 
gidilmedi.
EPDK, 30 Eylül 
2011 tarihinde yap
tığı Kurul toplan

tısında, 1 Ekim 
2011 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
elektriğin kilovat- 
saat (kWh) ücre
tinin konutlarda 
yüzde 9,58, 
sanayide yüzde 
9,12 artırılmasına 
karar 
vermişti.Elektriğin 
kWh ücreti temel 
fiyat üzerine 
"dağıtım bedeli, ile
tim bedeli ve per
akende hizmet 
bedelini" ekleyerek 
belirlenen tarifeye 
göre, meskenlerde 
elektrik fiyatı 
29,578 kuruş, 
sanayi orta gerilim 
seviyesinde 24,479 
kuruş, ticarethane 
lerde ise 30,816 
kuruş olarak uygu
lanmaya devam 
edecek.

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değişik model ve çeşitler
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lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden Van'a yeni yıl kartı

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri Van’daki 
öğrenci arkadaşları
na kendi tasarladık
ları tebrik kartlarını 
yolladılar, 
öğrenciler; tek tek 
kendi elleri ile 
yazdıkları notları 
resimlerle süslediler. 
İyi dilek temennileri
ni ve geçmiş olsun 
destek mesajlarını 
gönderdiler. 
Okul Müdür Vekili 
Rezzak Arslan; 
"Van’da yaşanan 
deprem felaketi oku
lumuz öğrenci
lerinde böyle bir 
proje yapma fikrini 
ortaya çıkardı.

Bursa fuarları, 2012 yılında 750
hin ziyaretçiyi kente getirecek
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş Genel 
Müdürü ilhan 
Ersözlü, 2012 yılın
da Bursa’da 
düzenleyecekleri 23 
fuara, yurt içi ve 
yurt dışından 
toplam 750 bin 
ziyaretçi getirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi- Ersözlü, bu 
yıl Oto Show fuarı 
mn yapılmayacağını 
onun yerine ise 
Otomotiv Yan 
Sanayi Fuarı gerçe 
kleştireceklerini 

'söy|edi.
IlhanErsözlü, 
Almira Otel'de 
düzenlediği basın

sinde öğretmenimiz 
Ödül Kuruçay göze
timinde yapılan, yıl-

lerimiz, tüm yaratıcı 
lığını Van’daki 
arkadaşları için kül

otsa depremzede 
lerin acılarını pay
laşmayı umut edi

başı tebrik kartı 

toplantısında 2011 
yılını değerlendirdi, 
yeni yıl ile ilgili 
hedeflerini anlattı. 
2011 yılının beklenti
lerinin de üzerinde 
iyi geçtiğini ifade 
eden Ersözlü, 
ekonomik zorluklara 
rağmen bu yılın 
kendileri için 
büyüme yılı 
olduğunu vurguladı. 
Ersözlü, 2012 yılı 
hedeflerini ise şöyle 
anlattı: "Biz gerçek
ten deli gibi 
çalışarak yeni 
ülkelere ağırlık 
veriyoruz, 
önümüzdeki 
dönemde de Tüyap

landı. Bu etkinlik

Bursa olarak bu 
ülke sayısını artırıp 
firmalarımızın ihra
catlarına katkıda 
bulunmak istiyoruz. 
Yurt içinde 77 ilden 
ziyaretçi ağırlamışız, 
4 il gelmemiş. 
Önümüzdeki yıl 
Türkiye'nin dört bir 
tarafından 300 bin 
ziyaretçi bekliyoruz. 
Yurt dışı ile birlikte 
ise 70 ülkeden 
toplam 750 bin 
insanı Bursa'ya 
getirmeyi hedefli 
yoruz. Bu çok 
önemli bir rakam. 
Bu ziyaretçiler 
nitelikli, otellerde 
konaklayan,

yoruz” dedi.

alışveriş yapan, 
lokantalarda 
yemek yiyen bir 
grup. Bu açından da 
çok önemli." 
Bu sene Oto 
Show fuarının 
olmayacağını 
belirten Ersözlü, 
bunun sebebi 
olarak ise 2012 
yılında Oto 
Show Fuan'nın 
İstanbul'da yapıla
cak olmasını 
gösterdi. Ersözlü, 
bu fuarın katılımcı 
oranını artırmak 
amacıyla iki şehir 
arasında dönüşüm
lü yapıldığına 
dikkat çekti.

Zübeyde Hanım 
Anaokulundan

çay etkinliği

Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Okul Aile Birliği 
tarafından düzenle
nen çay etkinliği 7 
Ocak 2012 günü 
yapılacak.
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıla
cak olan etkinliğin 
bayanlar için 
düzenlendiği belir
tilen açıklamada, 
programda slayt 
sunumu, rehber 
öğretmen tarafın
dan çocukta etkili 
iletişim yöntemleri, 
çocuklara yüz 
boyaması, 

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

Adıma bastırmış olduğum 
Seri A 36000 nolu fatura 
yaprağım kaybolmuştür. 

Hükümsüzdür. 
RAHİM SEVİNÇ 

7660022532

GemlikK°rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bale gösterisi, 
resim çalışması, 
annelere ve çocuk
lara yönelik yarış
maların düzen
leneceği belirtildi. 
Biletlerin giriş 
sırasında temin 
edilebileceği 
belirtilerek, “Bu 
etkinliği veliler 
arası kaynaşma, 
okul öncesi 
eğitimle İlgili 
gündem oluştur
mak ve okula 
madde katkıda 
bulunmak 
amacıyla düzen 
liyoruz.” denildi.

KfiŞ€D€ MKICMEK 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
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Dolar rekor kirdi: 1,81 Lira Yeşil kartlılar dikkat!
Yıl sonuna doğru 
hacimsiz seyir 
sürerken, Merkez 
Bankası Başkanı 
Başçı'dan gelen 
açıklamalarla dolar 
1,91 liraya çıkarak 
rekor kırdı.
Dalgalı geçen yılın 
son günlerinde 
dolar rekor tazeledi. 
Bankalararası 
piyasada dolar 1,91 
liraya kadar yüksel
erek tüm zamanların 
en yüksek düzeyine 
çıktı. Doların daha 
önceki tekoru
Ekim ayındaki 

1,9060 liraydı. 
Doların rekor kır
masında Merkez 
Bankası Başkanı 
Erdem Başçı'nın 
açıklamaları etkili 
oldu.
Ankara'da konuşan

M iam şahitlini helılep tehliie
Tüketici Hakları 
Uzmanı avukat 
Mehmet Bülent 
Deniz, milyonlarca 
kredi kartı sahibini 
yakından 
ilgilendiren tehlikeye 
dikkat çekti.
Tek-limit, kredi kartı 
asgari tutarının art
tırılması, kredi kartı 
faizlerinin artırılması 
ve kredi kartı aidatı 
ile ilgili kararlarda 
çok geç kalındığını 
söyledi. 
Büyümeye yönelik 
endişelerin arttığı 
bir süreçte alınan bu

Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı, "İstisnai gün
lerde döviz satış 
tutarı 50 milyon 
doları aşabilecek" 
dedi. Başçı, gerekli 
olursa doğrudan 
döviz satışı da ola
bileceğini bildirdi. 
Başçı şunları söyle

kararların tüketime 
olumsuz yansıya
cağını ve kararların 
reel ekonomiyi zora 
sokacağının altını 
çizen Deniz,"Bu 
uygulamalar öyle bir 
zamanda hayata 
geçiriliyor ki, hem 
tüketiciye hem de 
reel ekonomiye fay
dadan çok zarar 
getirecek. Ekonomi 
yönetimini kangrene 
dönen kredi kartları 
için geriye dönük 
acil bir Önlem 
almazsa hem tüketi
ci hem de reel

di: "İçinde bulun
duğumuz günleri 
normal günler ve 
müstesna günler 
diye ikiye ayıracak 
olursak, normal 
günlerde ne 
yapacak Merkez 
Bankası, istisnai 
yani müstesna gün
lerde ne yapacak?

ekonomi bundan 
çok zarar 
görecek" dedi. 
Son 2 yıldır kredi 
kartı faizlerini 
düşüren Merkez 
Bankası'nın ani bir 
kararla kredi kartı 
faizlerini artırarak 
asgari ödeme 
yaparak yaşamını 
sürdüren 10 milyon 
kredi kartı ve takipte 
olan 5 milyon kredi 
kartı sahibininin 
temerüte düşme ve 
icra takibine girme 
sürecini hızlandıra
cağını vurgulayan

O şekilde bir 
sınıflandırma yapıy
oruz. Normal gün
lerde döviz tarafın
da döviz satım 
ihalesinde alınan 
tekliflerin 50 milyon 
ABD dolarına kadar 
olan kısmı 
karşılanacak. Bu ne 
zamana kadar 
böyle? 24 Ocak 
2012 Para Politikası 
Kurulu tarihine 
kadar... Merkez 
Bankası eğer 
ihalede alınan tek
liflerin 50 milyon 
dolarını karşıladıysa 
anlayın ki o gün 
normal bir gün
müş." 
Başçı'nın bu açıkla
maları dolara alım 
getirdi ve iç piyasa
da 1,91 liraya çıktı.

Deniz, bankaların 
her üç ayda bir 
"hesabı katetmek" 
adını verdikleri işle
mi yenilediklerini ve 
Aralık sonu itibariyle 
bu sürenin dolması 
ile birlikte kart 
borçlularına haci
zlere başlayacak
larını söyledi. 
"Ekonomi yönetimi 
yaklaşan tehlikenin 
farkında. Artan kredi 
kartı faizlerinden 
dolayı milyonlarca 
kredi kartının patla 
yacağını bazı bakan
larda dile getirdi"

Vizesi dolan yeşil 
kartlılar bir ay 
içinde gelir testi 
yaptıracak, yaptır- 
mayadan 200 TL 
prim alınacak. 
9 milyon 140 bin 
yeşil kartlı 1 Ocak 
2012 tarihinden 
itibaren Genel 
Sağlık Sigortası 
kapsamına alı
nacak. Vize süresi 
devam eden yeşil 
kartlılar için yeni 
yılda halen yürür
lükteki uygulamalar 
geçerli olurken vize 
süresi dolan yeşil 
kartlıların bir ay 
içerisinde Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıflarına başvu
rarak gelir testi 
yaptırmaları 
gerekecek. Aksi 
takdirde gelir testi 
yaptırmayan yeşil 
kartlıların asgari 
ücretin iki katı geliri 
olduğu kabul edil
erek bu kişilerden 
200,88 TL Genel 
Sağlık Sigortası 
primi alınacak. 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Kapsamında Gelir 
Tespiti, Tescil ve 
İzleme Sürecine 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Yönetmelik 
kapsamında, 1

NÖBETÇİ ECZANE
29 Aralık 2011 Perşembe 

VEZİROĞLU ECZANESİ

Ocak 2012’den 
itibaren Genel 
Sağlık Sigortası 
kapsamına alınacak 
yeşil kartlıların 
tabi olduğu 
şartlar açıklandı. 
Yönetmelik’e göre, 
genel sağlık sigor
talısı ya da genel 
sağlık sigortalısının 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişi 
statüsünde 
olmayanlar ile 
genel sağlık sigor
talılığı ya da genel 
sağlık sigortalısının 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişi statüsü 
sona eren kişiler, 
SGK tarafından 
re’sen tescil edile
cek. Bu kişiler için, 
gelir testleri sonuç
landırılıncaya kadar 
5510 sayılı 
Kanunun 82’nci 
maddesine göre 
belirlenen prime 
esas günlük kazanç 
alt sınırının otuz 
günlük tutarı prime 
esas asgarî kazanç 
tutarı olarak esas 
alınarak primleri 
tahakkuk ettirile
cek. Ayrıca^ _r_ 
gelir tespitini yap
tırmak üzere bir 
ay içinde sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma 
vakıflarına başvur
ması gerektiği SGK 
tarafından re’sen 
tescil edilen kişilere 
bildirilecek.

G 
E 
M 
L 
İ 
K 
R 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye -■ 110
| Poll* İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Poll* Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C^avcıbğı 513 10 53
C.Sevcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. . 513 W 28

_____
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç_________ 612 01 63

MUKİMELER
Cavlat Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mbr.Saö.Ocaöı 513 10 68
Tomok.y Tomografi 513 85 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 90 00

TAKSİLER

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

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
TLabıta 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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEOAŞ 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
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

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

Tuncay Otogaz 513 1a 4S
Bayza Petrol*13 01 03

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asi 
Dinlenme Tes

256 77 84 
544 30 60

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

lan
513 23 94

VAPUR -FERİROT
Ya lo va (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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI: 4153 
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)

kniMniMİ
VENÜS SİNEMASI 

SÜHELANIN ŞİFRESİ TEMEL 

11:45-14:M-16:15- 
IBM 

DEDENİN İNSANLARI: 
11:M-14:1S-1B1B2I:15 

REZERVASYON513S321 
TUTKU SİNEMASI 

CELAL TAN VE AİLESİNİN AŞIRI 
ACIKLI HİKAYESİ 

13.00-15.M-17M19.00-21.00
KİRACI 

IMOIMI
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVBTIlBACl 1MU

Piyanist ÇETİN, 
SUrprlz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BASI 80 TL

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 TABBÜI + 
LİMİTLİ YERLİ fiLKOL 
İKRAMLARIMIZ ı
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)

PR O S RAM
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

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: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5



KIŞI BAŞI 
ÜCRET

r,

BjÇpP*' PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİĞİ
SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GEC
/T“^ ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT); Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse - 

If X Salam - Borani Ezme - Rus Salatası - Yağ Biberi - Semizotu - Fava ■ Pazı - Yumurta
[SJfJj® Wj® If V «3b ARA SICAK : Balık Köfte - Arnavut Ciğeri - Balık Börek ve Salata 

ANA YEMEK: Karışık Izgara ■ İsteyene Levrek veya Çupura 
©SMİS MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve
Güzelyalı Mh. AAslan Cd. No:107/B Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.

TM: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA İÇKİ i Yerli limitsiz içki. KALİT6Lİ»İZMİT ANLAYIŞI İL6 HİZMCTİNİZMYİZ^P

3() Aralık 2011 CıımA www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi’nde dün yapılan toplan 
tıda, 2012 yılı gelir gider bütçesi 
1 milyon 332 lira olarak kabul edildi. 
Öte yandan, Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Recep Altepe ile 
odanın yapmak istediği hizmet binası 
konusunda, GTSO Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri ile birlikte yaptığı 
görüşmeler hakkında üyelere bilgiler 
verdi. Haberi sayfa 2’de

Mahallefllet 
Gönülleri 
eiitimleriıi 
sürdürüııer
Gemlik’te üçüncü 
ekibini oluşturan 
MAG, Bursa Sivil 
Savunma Müdürlü 
ğü’nde yapılan 
tatbikatla, 50 gö 
nüllü daha MAG 
birimleri içerisin
deki yerini aldı.
Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Haber gerçeği yansıtmıyor
Çarşı Deresi’nin köşesinde bulunan 

seyyar balık sabalarının eski Minibüs 
Garajı içinde yıkılan işyerlerine taşınması 
ve buraya yapılan demir profillerin mon
tesinden sonra kaldırılması konusunda 
yaptığımız yayın üzerine, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, bir haber - 
açıklama göndermiş.

Bu haberi 2. sayfamızda okuyacaksınız.
Haberimizde ve köşe yazımda, ‘Madem 

buraya balıkçı esnafını geçici de olsa ge 
tirdiniz, neden içi tavana kadar fayans 
kaplı işyerlerini yıktınız. Harebeye dönen 
yere masraf yaptınız. Yaptığınız demir 
profilleri ise bizim ilk haberimizden sonra 
söktünüz." dedik. Devamı sayfa 4 ’de

Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qürle Otel'in sıcak atmosferinde/ 
iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence.. 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.

* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Çunıbu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans
ORDÖVR TABAĞI: “

Rus Salatası
Patlıcan Herse 4$ 

Zeytinyağlı yaprak sarma 
Beyaz Peynir
Kaşar Peyniri
Salatalık Söğüş JKb

Salam - Domates JKM

Yağ Biberi -
Kısır- Acılı Ezme - 
Haydari- Dana Jambon

ARA SICAK; MEYVE TABAĞI;

Pastırmalı ve Çeşitli mevsim meyveleri
Kaşarlı Paçanga Böreği İÇECEK; Limitli Yedi İçki

Kelebek Sosis 
SALATA?

Greek Salata ve 
Havuç Dekore 
ANA YEMEK;
Piliç Topkapı 
(îç Pilav, Patates 

Cips, Çamitür)

Etli Düğün Çorbası servisimizle 
L sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize
K bambaşka bir lezzet katacak...

20.30'da başlayan yılbaşı programı 
Kişi başı: 8O.00 TL 

0 532 223 22 01 
0 535 212 32 59 
0 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi’nde dün 
2012 yılı gelir 
gider bütçesi 
1 milyon 332 lira 
olarak kabul 
edildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi dün, 
Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri 
Başkanlığında 
toplandı.
Oda Genel Sekreteri 
Ağah Arda’nın gün
dem de bulunan 
Kasım ayına ait 
mizanı okuyup 

oylanarak 
kabulünden sonra, 
2012 yılı tahmini 
gelir ve gider 
bütçesinin 
görüşülmesine 
geçildi. 2011 yılı 
ile 2012 yılı bütçe 
gelirlerinin 
mukayeseli olarak 
okunmasından 
sonra 2012 yılı 
gelirlerinin bir yıl 
önceki gelirlere göre 
yüzde 20 arttırıldığını 
ifade eden Arda, 
üyelerin aidat gelir
lerini ise yüzde 10 
arttırdıklarını 
söyledi.

2012 YILI BÜTÇESİ 
TAHMİNİ 
KABUL EDİLDİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 2012 
yılı gelir ve gider 
bütçesi 1 milyon 332 
bin 691 lira olarak 
oybirliği ile kabul 
edildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri, "Bütçede 
aidat gelirleri yüzde 
10 arttırılırken, 
hizmetlerden doğan 
gelirlere yüzde 20 
zam yapılması üyeler 
açısından olumlu 

bir durumdur. 
Yönetim Kurulu 
üyelerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ke 
mal Akıt ise konuş
masında, Meclisin 
2012 yılı tahmini 
gelir ve gider 
bütçesini onayladığı 
için üyelere teşek 
kür etti.

BİLGİ VERDİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 2012 
yılı tahmini bütçe 
sinin görüşülerek 
kabulünden sonra,

Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yapmak istediği 
hizmet binası 
konusunda, GTSO 
Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri ile 
birlikte yaptığı 
görüşmeler hakkında 
bilgi verdi.
Akıt, "Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Sayın Altepe, mev
cut binamızın 
bulunduğu alanın

Meydan Projesi 
kapsamında yıkıl
ması görüşünde. 
Bize değişik alterna 
tifler sundu. Bunla/ > 
görüştük. ” dedi.
Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri d4 I 
bu konuda yapılar 
teknik görüşmeler 
hakkında Oda 
Meclisi’ni bilgilen 
dirdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi, konunun 
takibi ve sonuç
landırılması için 
yönetim kuruluna 
tam yetki verdi.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, gazetemizde çıkan haber üzerine açıklama yaptı

“Kamu zararı yoktur”
Kent Meydanı 
Projesi kapsamında 
periyodik olarak 
boşaltılıp, yıkımları 
gerçekleştiren eski 
minibüs garajı içine 
konulan seyyar 
balıkçılar ile 
belediye arasında 
bir sorun olmadığı 
açıklandı. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, jyyar 
bahkçılarfh Kent 
Meydanı Projesi 
çalışmaları 
başlayana kadar 
sezonluk olarak eski 
minibüs garajı içine 
getirildiğini 
hatırlattı.
Seyyar balıkçılara 
sezon sonunda 
uygun yer bulu

nacağını ve minibüs 
garajından çıkarıla
cağını belirten Refik 
Yılmaz, ilçede 
yayımlanan bir yerel 
gazete de iddia 
edildiği gibi seyyar 
balıkçılar ile 

belediye arasında 
sorun olmadığını 
söyledi.
Bu bölgede Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından çıkma 
demir ve hurdalar
dan yapılan 

korunağın da, yine 
aynı birim tarafından 
parçalanmadan 
sökülüp 
kaldırıldığını anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz,

"İddia edildiği gibi 
kamu zararı söz 
konusu değildir. 
Eski minibüs garajı 
zaten Kent Meydanı 
Projesi kapsamında 
yıkılacaktır.
Seyyar balıkçılarımız 
da buraya sezonluk 
olarak getirilmiştir. 
Zaten yıkılacak olan 
bölgeye kalıcı 
tesisler yapılması 
mümkün değildir. 
Kullanılan malzeme 
de Fen işlerinin 
hurda malzemesidir. 
Parçalanmadan 
sökülüp, yine Fen 
İşlerince kullanıla
cak malzemelerdir.
Seyyar balıkçılarımız 
da sezon sonunda 
başka bir bölgeye 
nakledilecektir” 
dedi.

"Altın 
Kapaklar”

Hayata 
Bağladı I

Bursa Kent 
Konseyi Engeli»^ 
Meclisince yürüt 
len "Altın Kapa* 
Sandalye" pro,/*>■ 
kapsamında 
10 akülü araç 
törenle sahiple7 
teslim edildi.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi «♦*1 
(Merinos AKKM 
düzenlenen 
törende konuşa* 
Büyükşehir 
Belediye Başk.p 
Recep Altepe. 
projenin örnek oıt 
sosyal çalışma 
olduğunu belırtt. 
Sorumluluk bıhn < 
ciyle anlamlı bir 
çalışmaya daha i 
imza atmanın -nut 
tuluğunu yaşadığı 
nı kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Baz istasnoBlarının alilerini çaUılar YazıYORUM
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, Bursa ve 
Balıkesir'de GSM 
şirketlerine ait baz 
istasyonlarından 
aküleri çalan şahıs
ları kıskıvrak 
yakaladı.
Mudanya ilçesinde 
aku hırsızlığı 
olayının ardından 
olayda kullanıldığı 
tespit edilen 
aracın İzmir 
yolunu kullanarak 
Karacabey ilçesi 
istikametine doğru 
hareket ettiğini

Küçült çocuğun gasp yalanını polis bozdu
Bursa'da ailesinin 
verdiği parayı har
cadıktan sonra 
dikkat çekmek için 
gasp edildiğini 
söyleyen 12 yaşın
daki çocuk, polisleri 
karşısında görünce 
gerçeği anlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre Nilüfer ilçesi 
Çamlıca

Baza altında Kalan kız çocuğu öldü
Bursa'da, bazanın 
altında kalan ilköğ 
retim okulu 3. sınıf 
öğrencisi Zehra 
Topçu hayatını kay
betti Minik Zehra 
mn olumu, inşaat 
işçisi baba Bayram 
ile ev hanımı anne 
Melek Topçu'yu 
yasa boğdu.
Bursa'nın Kestel 
ilçesi Vani Mehmet

Candan düsen adam hayalını kaybetti
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde meydana 
gelen olayda evinin 
yanında bulunan 
ahırın akan çatısını 
onarmak isteyen 79 
yaşındaki Mehmet 
Avcı, çatıdan 
düşerek öldü.
Olay, önceki gün 
saat 16.30 sıraların
da Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'ne bağlı 
Hamzabey Köyü'nde

tespit eden ekipler, 
otomobil içindeki 2 
şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıs-

ların verdikleri 
ifadeler neticesinde 
Bursa'da 8, 
Balıkesir'de de bir

Mahallesi'nde gasp edildiğini
ikamet eden 12 söyledi,
yaşındaki E.İ., anne- Çocuğunun gasp 
sine 50 TL'sinin edildiğini duyan

Mahallesi'nde 
ikamet eden Bay 
ram-Melek Topçu 
çiftinin, ilköğretim 
okulu 3. sınıf öğren
cisi kızları 9 yaşın
daki Zehra Topçu, 
yatak odasında ders 
çalışırken kitap al 
mak için yatağı kal 
dırdı. Bazayı açan 
ilköğretim 3. sınıf 
öğrencisi Zehra, 

meydana geldi. 
79 yaşındaki 
Mehmet Avcı, 
evinin yanında bulu
nan ve çatısı su 
damlatan ahırın 
çatısını onarmak 
istedi. Çatıya çıkan 
yaşlı adam, çatı 
aktarması yaptığı 
sırada çatı tah
tasının kırılması 
sonucu ahırın içine 
düştü. 2 metre yük

yatağın altındaki 
sandıkta ders kita 
bini aramaya başla 
dı. Bu esnada baza 
aniden kapanınca 
Zehra Topçu'nun 
başı yatakla sandık 
arasında sıkıştı.
Odaya giren 8 
yaşındaki Kadir 
Topçu, ablasının 
hareketsiz olarak 
yerde yattığını 

seklikten beton 
zemine düşen Avcı, 
ağır yaralandı. 
Mehmet Avcı'nın 
akşam ezanında eve 
gelmediğini gören 
ailesi, ahıra geldik
lerinde yaşlı adamı 
kanlar içerisinde 
yerde yatarken 
buldu. Olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis sağlık 
görevlileri yaşlı 

baz istasyonundaki 
aküleri çaldıkları 
belirlendi.
Şüphelilerin 
çaldıkları aküleri 
hurdacılık yapan 
şahıslara sattık
larının öğrenilmesi 
üzerine şahısların 
işyerlerinde 
yapılan aramada 
çeşitli GSM 
şirketlerine 
ait baz istasyon
larından alınan 
ve toplam ağırlığı 
2 bin 170 kilogram 
45 adet akü ele 
geçirildi 

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurad 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

annenin ihbarı 
üzerine kısa sürede 
olay yerine çok 
sayıda polis ekibi 
geldi. Ekiplere 
gaspçının eşkalini 
de veren E.I., 
çelişkili ifadelerin 
den şüphelenen 
polisin sorgusu 
üzerine yalan 
söylediğini itiraf etti.

görünce durumu 
hemen salondaki 
annesine haber 
verdi. Yakınları 
tarafından özel bir 
sağlık kurumuna 
götürülen Zehra, 
buradan Acil Servis 
ambulansı tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

adama ilk 
müdahaleyi olay 
yerinde yaptı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılan 
Mehmet Avcı, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Mehmet Avcı'nın 
cesedi hastaneye 
gelen ailesine teslim 
edildi

Boş konuşmalar...
Bizler köşe yazarları olarak yazdığımız 

yazının ve açıkladığımız düşüncenin 
sorumluluğunu taşırız.

Gelişmeler öngörülerimizin veya öneri
lerimizin tam tersi yönde geliştiği zaman, 
yeni koşullara uyarlı biçimde yorum
larımızda rota düzeltmesi yaparız.

Neticede bizim sorumluluğumuz 
düşünce düzeyindedir.

Oysa yönetimin ve icraatın sorumluluğu 
siyasetçilerin sırlındadır.

Onların izledikleri siyaset ve icraatları 
yurt ve dünya gerçekleriyle çeliştiği 
zaman, ülke perişan olur, krizler ve hatta 
iç savaşlar bile patlar.

"Ben başbakanın yerinde olsaydım öyle 
değil şöyle yapardım" içerikli yorumlar 
içerikleri açısından doğru ve mantıklı 
görüşleri yansıtsalar bile, yazanlar asla 
bir Başbakanın sorumluluğunu sırtlarında 
taşımazlar.

Demokratik siyasette doğru çizginin de, 
başarının da nihai ölçüsüdür seçim 
kazanmak.

Gerisi boştur..
Seçmenler bir lidere ve partisine oy 

verip onu iktidara layık gördüğü zaman, 
çoğunluk o liderin yönetiminde ülkenin 
krizler arasında çalkalanmayacağım, 
bütünlüğün güvenliğin ve istikrarın 
korunacağını, refah düzeyinin gelişeceği
ni düşünüyor demektir.

Neticede siyasi düşünceler yelpazesinin 
çeşitli kanatlarından olan biz yorumcular, 
Erdoğan'ı geçmişte de eleştirdik, bugün 
de eleştiriyoruz.

Bu eleştirilerden bazıları sadece 
eleştirmek ya da sadece muhalif olmak 
adına seslendiriliyor.

Bazılarımız da Erdoğan'ın söylemlerini 
veya icraatını kendi görüşlerimize aykırı 
bulduğumuzdan...

Kimimiz liberal demokrasi adına kimimiz 
sosyal demokrasi açısından

"Bu iş öyle yapılmaz, böyle yapılmalı" 
diye yol göstermeye çalışıyoruz 
Erdoğan'a.

Hayat devam ediyor ve edecek de...
Şu anda yine farklı kanatlardaki 

düşüncelere sahip olan bizler 
demokrasinin ve çok sesliliğin gereği 
olan yorumlarımızla iktidarı ve Erdoğan'ı 
eleştiriyor, muhalefete devam ediyoruz...

Ya da iktidara "öyle olmaz böyle olur" 
diye yol göstermeye çalışıyoruz. Ama 
sonuç; Başbakan Erdoğan basındaki 
eleştirilere takılıp bunlara cevap vermek
ten kaçınmasıdır..

Her gün polemik yaparak, enerjiyi boşu
na harcamak, ve^a uydurma gündemlerle 
boşuna kürek çekmek, halkı uyutmak 
kürsülerde mahalle kavgası ayarında çe 
kişmeler, halkın çoğunluğunca da hoş 
karşılanmamaktâdır.

Bu biline.
Bizler Yorumcular da sadece 

düşüncelerinden ve yazılarından sorumlu 
oldukları için "O iş öyle yapılmaz böyle 
yapılır" demeye devam edeceklerdir.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Haber gerçeği yansıtmıyor
Yapılanların ve sökülenlerin kamuyu 

zarara uğratma olduğunu iddia ettik.
Verilen cevabın bizim söylediklerimizle 

bir ilgisi yok.
Birincisi, biz Gemlik Belediyesi’nin sey

yar balıkçı esnafı ile sorunu olduğunu 
iddia etmedik.

Haberimizde ve benim yazımda böyle 
bir şey yok.

Balıkçıların getirildiği yerde birkaç ay 
önce 73 Nolu Güzel Gemlik Minibüscüler 
ve Otobüsçüler Kooperatifi Bürosu ile bir 
muhasebe bürosu vardı.

Bir de yeni yapılmış bir tuvalet.
Çarşı Meydanı projesi başlayasıya 

kadar buradaki esnaf yerinde durabilirdi.
Diyelim ki esnaf kendiliğinden çıktı.
Burayı proje başlamadı neden yıktınız.
Bölge esnafının tuvalet ihtiyacını 

gideren tuvaletten ne istediniz.
Çarşı Meydam’ndaki istimlaklar 2 yıldır 

gerçekleşmedi.
Proje net olarak ortaya çıkmadı.
Bunu daha sonra yıkamaz mıydınız? 
Kimse bu binaları yıkmasın demiyor. 
Ama bir zamanlama sorunu var.
Yıktığınız yerler harabeye dönmüştü.
Balıkçıları oraya getirince zemine beton 

dökerek oradaki pislik ortadan kalktı.
Oraya bir masraf yapılmadı mı?
Kullandıkları demirler çıkmaymış, hur

daymış.
Bu yapılan iş için elektrot, boya, işçi

lik, demir kullanılmadı mı?
Minareyi çalan kılıf ini hâzırlar denir ya.
Bu yapılanlar kılıfıri içine sığmıyor.
Kılıftan dışarıya çıkıyor.
Yaptığınız korunak mı neyse neden 

söktünüz?
Bunun gerçeğini söyleyin.
Başkanvekili’nin bu yapılandan haberi 

yokmuş!
Fen İşleri Müdürü bir elrıir verilmeden 

bu işi yapabilir mi?
Sökülen malzeme yine kullanılacakmış.
Kullanacaksanız neden yaptınız.
Biz, size bunu soruyoruz.
Burada kamu zararı var diyoruz.
Haberimiz üzerine yapılan açıklama 

sorumuzun yanıtı değil.
Gemlik, bir kıyı kasabası olmasına kar 

şın, adam gibi bir balıkhanesi olmayan bir 
kenttir.

Balıkçıların başka yere taşınması olayı 
bir proje sorunudur.

Yaparsınız projenizi, kentte modern bir 
balıkhaneye kavuşur.

Dere kenarlarında, sokak köşelerinde 
balık satan satıcılar da kurtulurlar.

100 bin nüfuslu koca bir kentiz ama 
hala köy havasından kurtulmuş değiliz.

‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’ sözü 
boşuna söylenmemiş.

Burada da öyle oldu.

Bursa'nın tren özlemiııüksek 
hızlı trenle sona eriyor '

Bursa Yüksek Hızlı 
Tren imza töreni, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım'ın 
katılımlarıyla 
yapılacak.
TCDD'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Ankara-Bursa 
arası seyahat

süresini 2 saat 10 
dakikaya, İstanbul- 
Bursa arası seyahat 
süresini 2 saat 15 
dakikaya indirecek 
projenin Bursa- 
Yenişehir arasının 
yapım süresinin 2,5 
yıl sürmesi plan
lanıyor.
Proje, Bursa'nın 
Balıkesir üzerinden 
İzmir'e ve limanlara 
demiryolu bağlan

tısını sağlayarak, 
bölgenin sanayisine 
de önemli ölçüde 
alternatif ulaşım 
imkanı sunacak.
Yol, yük ve yolcu 
trenlerinin birlikte 
işletilebileceği, son 
yüksek hızlı tren 
teknolojisine ve 250 
kilometre hıza 
uygun inşa 
edilecek.
Bursa Yüksek Hızlı

Tren imza töreni, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım'ın katılım
larıyla, 30 Aralık 
2011 günü saat 
10.30'daTCDD 
Genel Müdürlüğü 
protokol girişinde 
yapılacak.

Dojo Karate Spor Kulübü karatecileri 
turnınıadan hasarıyla döndü

Dojo Karate Spor 
Kulübü 25-25 Aralık 
2011 tarihlerinde 
Gürsu Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
Bursa İli Karate 
Turnuvası’ndan 
başarı ile döndü. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü karateci
lerinden Ali 
Kemal Akyıldız 
kumitede üçüncü 
olurken, Müzeyya 
Kılıçarslan kumitede 
üçüncü olmayı 
başardılar.
Ayrıca, Müzeyya 
Kılıçarslan açık 
siklette de 
üçüncülük aldı. 
Furkan Eker dalında 
üçüncü olurken, 
Emre Eker ise yine

kendi dalında 
turnuvadan üçüncü 
lük ile ayrıldı. 
Dojo Karate Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada ayrıca 4- 
5-6 Ocak 2012 tari
hinde yapılacak olan 
Türkiye Karate 
Şampiyonasına 
Dojo Karate Spor 
Kulübü olarak 8 
sporcuyla katılacak
larını bildirdi.
Özler, kulüp olarak 
2012 yılında da daha 
çok başarılara imza 
atacaklarını, 
Gemlikimizi ve
şekUde'temsil ede- ,D°'° Karate Spor Kulübü karatecileri
çeklerini söyledi. turnuvadan başarıyla dönmeyi başardı

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

HÜLYA TOKGÖZ - YUSUF ZİYA (MERHUM) TOKGÖZ

K AŞ€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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Konul alanlarına ihliyacımız var"
Geçtiğimiz günlerde 
kongresi yapılan 
Gemlik Mimarlar 
Odası’nın yeni yöne
tim kurulu üyelerini 
makamında kabul 
eden Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ilçenin sanayi 
veya depolama alan
larına değil, konut 
alanlarına ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 
2012 Revizyon İmar 
Planları konusunda 
akademik çevrelerin 
ve sivil toplum örgüt
lerinin de görüşlerini 
alacaklarını anlatan 
Refik Yılmaz, deprem
sellik riskine karşı, 
acil çözüm planının 
ilçenin yeni konut 
alanlarına taşınması 
olduğu görüşünü 
tekrarladı. Mimarlar 
Odası kongresinde 
güvenoyu alan ve 2. 
kez seçilen Başkan 
Kenan Çakır ve yeni 
yönetim kurulu 
üyelerini kabul eden 
Refik Yılmaz, mimar
ları kutlayıp, görev

lerinde başarılar dile
di. Sağlam zemin ve 
depremsel risk 
konusunda mimar
ların, mühendislerin, 
ziraat odalarının, 
şehir plancılarının ve 
akademik çevrelerin 
de görüşlerine önem 
verdiklerini vurgu
layan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Gemlik’in artık yeni 
sanayi alanlarına, 
yeni depolama alan

larına ihtiyacı yoktur. 
İlçemizin yeni ve 
sağlam zeminli konut 
alanlarına ihtiyaç 
vardır. Zeytin Koruma 
Kanunu’nun değişti 
rilmesini de bu yönde 
istiyoruz. 2012 
Revizyon İmar 
Planları hazırlanırken 
de Sivil Toplum 
örgütlerine ve 
akademik çevrelerin 
görüşlerine başvura
cağız. Hem planlar 
hem yeni konut alan

ları konusunda 
destek bekliyoruz” 
dedi. Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kenan 
Çakır’da, kamu 
yararına olan her 
girişime destek vere
ceklerini bildirerek, 
zeytin koruma 
kanununun değişti 
rilmesi ve yeni konut 
alanlarının açılması 
yönündeki girişimlere 
de katılacaklarını 
ifade etti.

ütül öncesi iniemet 
sitesi hizmete giriyor

Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan okul öncesi 
eğitimine hizmet 
vermek üzere hazır
lanan web sitesi 
yayın hayatına 
başlıyor, www.bur- 
saokuloncesi.gov.tr 
adresinin kullanıla
cağı site yeni yılın 
ilk iş gününde 
faaliyete geçecek. 
Yeni yıla girerken 
okul öncesi eğitim 
çalışmalarına farklı 
bir boyut getirmeyi 
hedeflediklerini 
belirten okul öncesi 
eğitimden sorumlu 
Şube Müdürü 
Nebahat Sezgin, 
"Yeni oluşturduğu

muz bu site ilimi 
zin, okul öncesi ve 
özel eğitim alanın
da yaptığı çalış
maları tek kanaldan 
duyurma imkânı 
verecek. Öğretmen, 
öğrenci ve velile 
rimiz okul öncesi 
ve özel eğitimle 
ilgili sağlıklı bil
gilere kolayca 
ulaşabilecek. 
İlimizde hizmet 
veren bağımsız 
anaokullarımızın 
iyi örnekleri yine 
buradan paylaşıla
bilecek. Web 
sitemizde bulunan 
bilgiler istenilen 
dillere de 
çevrilebilecek."

RESTAURANT
& CAFE

Haydari - Salatalık - Kaşar Müessesemizin ikramı İşkembe Çorbası
Patlıcan Herse 
ANA YEMEK : KIŞI BAŞI ÜCRET 100 TL 

ÇOCUKLAR 40 TL
Reşide Bayar Cad. UMURBEY 
Rezervasyon Tel: 525 07 70

Salam İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki - Sınırsız Yemek

TURK SANAT MUZIGI GURUBUMUZUN YANINDA 
SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 

EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL...
TATLI:
Cevizli Kabak Tatlısı
Meyve ve Çerez

Mantar Soslu 
Bonfile ve Salata
ARA SICAK : 
Paçanga Böreği

ORDOVR TABAĞI:
Peynir - Domates- 
Rus Salatası - Acılı Ezme

http://www.bur-saokuloncesi.gov.tr
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Özel hastanelerde bu hastalıklar
için para ödenmeyecek

SGK, özel has
tanelere ilave hiçbir 
ücret alamayacak
ları 9 tedavinin 
listesini asma 
mecburiyeti 
getirdi.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ile 
özel sağlık kuru
luşları arasında 
imzalanan 2012 yılı 
sözleşmesi, hastayı 
koruyucu birtakım 
düzenlemeleri 
beraberinde 
getiriyor.
Özel hastanelerde " 
muayene ve tedavi 
lerde ödenecek 
katılım payının 12 
TL olduğuna dikkat 
çeken SGK, fark 
ücretinin yüzde 30 
ile yüzde 70 arasın
da değiştiğinin 
hastalara net bir 
şekilde duyurul
masını şart koştu. 
Hastalara özel has
tane ve tıp merkez

lerinde uygulanan 
her türlü muayene, 
tahlil ve tedavinin, 
hatta yatan hastaya 
verilen ilaçların 
detaylı bir şekilde 
belgelendirilmesi 
istendi. Hastalar, bu 
belgelere bakarak 
devletin kendi adına 
hastaneye ne kadar 
para ödediğini, 
kendi cebinden ne 
kadar ücret çıktığını 
görme imkânına 
kavuşacak.
Böylece "Acaba 
benden fazla para 

aldılar mı" kaygısı 
son bulacak.
HANGİ 
HASTALIKLAR 
SGK'nın has
tanelerin görünür 
bir yerine asılmasını 
istediği ve hiçbir 
ücret alınmayacak 
tedavilerin listesi ise 
şöyle:
1-Acil haller 
nedeniyle sunulan 
sağlık hizmetleri.
2-Yoğun bakım 
hizmetleri.
3-Yanık tedavisi 
hizmetleri.

EİEMANABANIYOR
ELEKTRİK MEZUNU 

ve TERCİHEN 
SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNDEN 
ANLAYAN FİRMAMIZDA 

ÇALIŞACAK 
ELEMAN ARANIYOR

0 532 464 38 44
4-Kanser tedavisi 
(radyoterapi, 
kemoterapi, radyo 
izotop tedavileri). 
5-Yeni doğana 
verilen sağlık 
hizmetleri.
6-Organ doku 
ve kök hücre 
nakilleri.
7-Doğumsal anom
aliler için yapılan 
cerrahi işlemlere 
yönelik sağlık 
hizmetleri.
8-Diyaliz tedavileri. 
9-Kardiyovasküler 
cerrahi işlemleri

ELEMAN ABANIYOR 
GAZETE DAĞITIMI 
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS 
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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 
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

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir 
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

05358155711
KÜÇÜK KUMLA
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Mahalle Met Gönülleri eğilimlerim sürdürüyor
Bir süredir Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri tüm hızla 
eğitimlerine devam 
ediyor. Gemlik’te 
üçüncü ekibini oluş
turan MAG 25 Aralık 
2011 günü Bursa 
Sivil Savunma 
Müdürlüğü’nde 
yapılan tatbikatla, 50 
gönüllü daha MAG 
birimleri içerisindeki 
yerini aldı.
Oldukça soğuk 
havada yapılan tat
bikatta olası deprem 
senaryoları uygula
narak Sivil Savunma 
Ekipleri ile 
koordineli arama ve 
kurtarma faaliyetleri 
yapıldı. Sekiz saat 
süren tatbikatta 2 
saat teorik 6 saatte 
pratik uygulama 
yapılarak yaklaşık 
bir aydır eğitim alan 
grup sahada yapılan 
tatbikatla kurslarını 
tamamlamış oldu. 
Bu eğitimlerin

tamamlanmasıylal. 
Bursa’da da yeni * 
mahallelerin eğitim
lerine başlanacaktır. 
Gönüllü olmak 
isteyenler 
www.mag.org.tr 
internet adresinden 
SİZ DE MAG’A 
KATILIN bölümün
den başvurularını 
yapabilirler. 
MAG nedir ?
Mahalle Afet

Gönüllüleri (MAG), 
yerel örgütlenmenin 
gerekliliği inancıyla, 
sayısız can kaybı ve 
ekonomik kayıplara 
neden olan 1999 
Marmara Depre 
mi’nin ardından, 
2000 yılında kuruldu. 
Afetlere hazırlan
manın ve bir afet 
durumunda afetlere 
ilk müdahalenin 
mahalle düzeyinde 

gerçekleştiği bilinci 
ve deneyiminden 
yolan çıkan MAG 
yapılanması 
Türkiye’de afet bil
incini artırmayı ve 
bireylerin afet duru
munda “hayatta 
kalma ve sevdikleri
ni kurtarmaya çalış
ma” refleksinin 
doğru biçimde haya
ta geçirilmesi için 
eğitim almalarını

hedefledi.
Vakıf; iş 
çevrelerinde, üniver
sitelerde, kamu 
kuruluşlarında, diğer 
sivil toplum kuru
luşlarında ve basın- 
yayın kuruluşlarında 
görev yapan öncü 
vatandaşların gir
işim ve katkılarıyla 
kurulmuştur.
İstanbul merkez 
ofisinde çalış
malarını yürüten 
MAG Vakfı başta 
Marmara bölgesi 
olmak üzere tüm 
Türkiye’nin afet riski 
taşıyan tüm böl
gelerinde kamu ve 
sivil toplum kuru
luşlarıyla ortak 
çalışmalar yapmayı 
hedeflemektedir.
Uygulamada 
Son Durum 
Kocaeli'nin Gebze, 
İzmit, Gölcük, 
Körfez, Derince, 
Karamürsel ve 
Çayırova ilçelerinde 
21, Yalova'nın

Merkez, Çiftlikköy 
ve Altinova 
ilçelerinde 8, İstan
bul'un Sarıyer, 
Bağcılar, 
Bahçelievler, 
Bakırköy, Beşiktaş, 
Üsküdar, Kadıköy, 
Kartal, Büyükada, 
Heybeliada, Pendik, 
Tuzla, Zeytinburnu, 
Maltepe, Fatih, 
Şişli, Avcılar, 
Esenyurt ve 
Kağıthane 
ilçelerinde 57, 
Bursa'nın Gemlik 
ilçesinde 3, İzmir'in 
Balçova ilçesinde de 
2 olmak üzere, 
toplam 90 
mahalleden 4314 
MAG üyesi temel 
eğitimlerini tamam
layarak olası bir 
olumsuz durum 
karşısında görev 
alabilecek beceriye 
sahip hale getirildi. 
Sizde (MAG) 
Mahalle Afet 
Gönüllüsü olun, 
Unutmayın

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

SB

ajans

Bi jiTzpİOO
'h’ç’n-ps

TAKVİMLER & SAATLER & AJANDALAR 
KALEMLER & ÇAKMAKLAR & KALEMLİKLER 
SÜMENELER & BLOKNOTLAR & KÜLLÜKLER

istiklal Cad. Bora 5ok Bnk Aralığı 
5tûdyo ltedjyanıNo:WUK 
Tel: (0.24)515 96 85

http://www.mag.org.tr
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Merinos Sladı “gampivon Gemlik" sesleriyle inledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör lig B 
gurubunda ilk 
yarının son maçına 
çıkacak olan 
Gemlikspor’a idman 
yaptığı Merinos 
stadında Gemlikspor 
Taraftar Derneği 
tarafından baklavah 

destek ziyareti 
yapıldı.
Cumartesi günü 
saat 12.00 de 
Fidyekızık sahasında 
oynanacak maçta 1 
gol averajıyla gurup
ta ikinci sırada bulu
nan Gemlikspor, 
taraftarlarının 
desteğiyle ilk yarıyı 

galibiyetle kapamak 
istiyor.
Taraftarlarının 
meşaleli desteğiyle 
yüzleri gülen teknik 
kadro ve futbolcular 
amaçlarının sezon 
sonunda gurupta ilk 
üç takım arasında 
yer alarak diğer 
guruptan çıkacak

3 takımla play-off 
maçları yaparak BAL 
ligine çıkmak 
olduğunu söylediler. 
Kendi imkanlarıyla 
ücretini ödedikleri 
minibüs ve aldıkları 
baklavayı takım 
hocası İsmail 
Sarıoğlu ile futbol
culara elleriyle ikram 

eden taraftarlar spor 
severleri Cumartesi 
günü Fidyekızık 
sahasına gelerek 
Gemlikspor’a destek 
vermelerini istediler. 
Son yıllarda sürekli 
guruplardan 
düşmemek için 
mücadele veren 
Gemlikspor’un bu 

sezon şampiyonluğa 
oynaması 
taraftarları sevince 
boğarken 
oynanacak maçın 
çok önemli 
olduğunu ve takımın 
her zaman olduğu 
gibi destekçisi 
olmaya devam ede
ceklerini söylediler.

Karadenizspor’ılan Yılmaz a plaket
U 14, U 15, U 17 ve 
A takım ile Bursa 
Amatör Küme’nin 
çeşitli kategori
lerinde başarıyla 
mücadelen eden 
Gemlik Karadeniz 
Spor yönetimi 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ederek, 
sportif alanda 
yapılan yatırımlar ve 
tesisleşmeler 
nedeniyle teşekkür 
ettiler. Refik Yılmaz 
ve Belediye Meclis 
üyesi Fevzi 
Ayyıldız’a plaket 
takdim eden 
Karadeniz Sporlu 
yöneticiler, 
Gemlik’in uzun yıllar 
sonra özlediği 
sportif tesislere 
kavuştuğunu hatır

latarak, bu konuda 
büyük mücadeleler 
veren Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiler.
Kulüp Başkanı 
Alican Durdu, 
Başkan yardımcıları 
Hüseyin Dülger, 
Osman Karali, 
Oğuzhan Kurt ve 
Sportif Direktörü 
Sezgin Mutlu tarafın
dan gerçekleşen 
ziyarette, açılışı

gerçekleşen İmam 
Hatip Lisesi Spor 
Salonu, yapımı 
tamamlanan Gemlik 
Stadı’nın yanı sıra 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan suni çim 
saha tesisleri, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılan 
Kumla Sahası 
yenilenme çalış
maları ve kulüplere 

yapılan malzeme 
yardımları masaya 
yatırıldı. Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Umurbey’de de 4 
200 metrekarelik bir 
alanın kamulaştırıl 
dığını belirterek, bu 
mahallenin de 
görkemli bir stada 
kavuşturulacağını 
söyledi.
Gemlik Karadeniz 
Spor Başkanı Alican 
Durdu’da, Gemlik’te 
sporu gereksiz ve 
zararlı gören birçok 
insan ve siyasetçi 
tanıdığını bildirerek, 
Refik Yılmaz ile bir
likte bu bakış 
açısının kırıldığını 
söyledi. Amatör 
spor kulüplerinin 
artık mazeret belirle
meyeceğine dikkat 

çeken Alican Durdu, 
"Belediye Başkanve 
kilimiz ayrım yap
madan her kulübe 
malzeme yardımı 
yapıyor. Ayrıca 
ilçenin en çok ihti 
yacını duyduğu spor 
tesisleri de bir bir 
tamamlanıyor. Kulüp 
yöneticilerine ve 
okullara düşen 
görev de, bu tesisle 
re sporcu gönder
mek, Gemlik gençli 
ğini bu tesislerde 
spor yapmaya 
özendirmektir. 
Karadeniz Spor 
olarak biz elimizden 
geleni yapacağız. 
Şu an 90 lisanslı 
sporcumuz var. 
60 sporcumuza da 
önümüzdeki yıl 
lisans çıkartacağız. 
Gemlik Belediye

Başkanvekilimiz 
Refik Yılmaz’a 
en içten 
dileklerimizle 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
Plaket takdimi ile 
devam eden 
teşekkür ziyaretinde 
dostluk turnuvası 
düzenleme 
kararı da alındı. 
Gemlikli hemşeri 
dernekleri ve sivil 
toplum örgütlerinin 
karma futbolcular
dan oluşan takımlar
la yapacağı dostluk 
turnuvası konusun
da prensip 
kararı alındı.
Turnuvanın 
bahar aylarında 
organize edilmesi 
yönünde 
görüş birliğine 
varıldı.

KflŞ€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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Böyle unutkanlık görülmedi!
Vatandaş 40 milyon 
liralık büyük 
ikramiyenin hayalini 
kurarken. Milli 
Piyango İdaresi nde 
unutulan ikramiye 
dudak uçuklattı. 
Tahsil edilmeyen 
toplam 40 milyon li 
ra 31 Arahk'ta za 
man aşıhıına gire
cek. Milyonlarca 
vatandaşın hayalini 
süsleyen 40 milyon 
liralık yılbaşı büyük 
ikramiyesinin çeki 
lişine sayılı günler 
kalırken, sön bir 
yılda unutkanlık, 
dikkatsizlik ve ihmal 
karlık nedeniyle tah
sil edilmeyen piyan
go tutarı 35-40 mil 
yon liraya ulaştı. 
2006 yılından bu 
yana tahsil edilme 
yen ikramiye tutarı 
ise 200 milyon lirayı 
geçti. Milli Piyango 
İdaresi, vatan
daşları buyuk çekil
iş öncesinde ıkrami 
yelerini almaları 
konusunda uyardı. 
Milli Piyango idaresi 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre, büyük ikramı 
yenin 35 milyon hra

ftni ialiınnıa ofaı M HM

olduğu geçen yıl 31 
Arahk’ta yapılan 
çekilişten sonra, 
tahsil edilmeyen 
milyonlarca liralık 
ikramiye bulunuyor. 
Söz konusu 
ikramiyelerin, tahsil 
edilme süresi ise 31 
Aralık 2011’de dola
cak. Bu tarihten 
sonra ise ikramiyel
er, bir yıllık zaman 
aşımı süresini 
doldurduğu için 
İdare’ye kalacak. 
Idare’nin 2011 yılı 
içinde tahsil 
edilmeyen, ancak 
süresini ise henüz 
doldurmadığı için 
zaman aşımına 
uğramayan ikramiye 
tutarının ise 35-40 
milyon lira 
düzeyinde olduğu 

bildirildi. Söz 
konusu ikramiyeler 
çekiliş tarihinden 
itibaren 1 yılda tah
sil edilmezse irat 
kaydedilecek.
Milli Piyango İdaresi 
tarafından düzenle
nen çekilişlerde, bir 
yıllık zaman aşımı 
süresi bulunuyor, 
ikramiyelerin çekil
işin yapıldığı tariht
en itibaren geçecek 
bir yılın içinde tahsil 
edilmesi gerekiyor. 
Bu süreçte tahsil 
edilmeyen ikramiye 
ise İdare’ye kalıyor. 
İdare de tahsil 
edilmeyen ikrami 
yeleri üçer aylık 
dönemler halinde 
Maliye Bakanlığı’na 
aktarıyor. Milli 
Piyango İdaresi 

yetkilileri, vatan
daşlara, biletlerine 
isabet eden 
ikramiyeleri 
zamanında tahsil 
etmeleri konusunda 
uyarıda bulundu. 
2006-2010 arasında 
163.8 milyon TL 
Milli Piyango Idare- 
si’nin düzenlemiş 
olduğu çekilişlerde, 
tahsil edilmeyen 
ikramiyelerin 
tutarında ise son 
yıllarda rekor 
düzeyde artışlar 
oldu. 2006 yılında 
22.6 milyon lira olan 
tahsil edilmeyen 
ikramiye tutarı, 
2007’de 23.4 milyon 
lira, 2008’de 33.2 
milyon lira, 2009’da 
40.9 milyon lira, 
2010’da ise 43.5 
milyon lira oldu. 
Buna göre, 2006- 
2010 yılları arasın
da, unutkanlık, 
dikkatsizlik ve 
ihmalkarlık nedeniy 
le toplaml63.8 mily
on liralık ikramiye 
devlete kalmış oldu. 
2011 yılı için tahsil 
edilmeyen ikramiye 
tutarları henüz 
netleşmedi.

2012'de liyiKByi kriz 
şekillendirecek

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) Başkanı 
Hüseyin Erkan, 
İMKB için 2012 bek
lentilerini açıkladı. 
Krizin sermaye 
piyasalarını şekil
lendirmesi bek
leniyor.
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) Başkanı 
Hüseyin Erkan, 
"Krizin rahatsız 
ettiği sermaye 
yatırımları için 
güvenilir bir liman 
vazifesi gören, ürün 
çeşitlendirmesine 
sahip, her kesim
den yatırımcıya 
hitap edebilen 
ülkelerin sermaye 
piyasaları için 2012 
yılının önemli fırsat
lar sunacağını 
düşünüyorum. 
Bu açıdan da 
ülkemizi şanslı 
görüyorum" dedi. 
Erkan, 2012 yılına 
ilişkin beklentilerini 
anlattı. 2011 yılının 
dünya 
ekonomisinde 
önemli sorunların 
yaşandığı bir yıl 
olduğunu anımsa
tan Erkan, bu 
sorunların bir 
bölümünün 2012 
yılına da taşı
nacağını ve özellik

le Avrupa borç 
krizinin, 2012 yılının 
başlıca gündemini 
oluşturacağını 
kaydetti.
Global piyasalarda 
en önemli gündem 
maddesi olan 
Avrupa borç 
krizinin gelişiminin, 
2012 yılında 
Türkiye ekonomisi
ni etkileyecek en 
önemli faktörlerden 
birisi olacağını 
ifade eden Erkan, 
"Krizin çözümü için 
siyasi otoriteler ve 
ilgili finans kurum
lanınca gerekli 
adımlar atılamazsa 
kriz derinleşebile
cek ve bizim 
ekonomimiz açısın
dan da önemli bir 
dışsal risk unsuru 
oluşturabilecektir" 
değerlendirmesinde 
bulundu. 2011 
yılının Türkiye;de 
rekor sayılabilecek 
düzeyde bir büyüm
eye sahne 
olduğunu, 2012 
yılında gerek Avro 
Bölgesinde 
yaşanan kriz, 
gerekse cari açıkla 
ilgili önlemlerin etk
ileriyle büyüme 
hızının bir miktar 
aşağı çekileceğini 
tahmin ettiğini dile 
getirildi.

Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz. 
"Önümüzdeki yıl 
yeni bir kalkınma 
planı yapacağız. 
2014’ten itibaren 
yeni bir kalkınma 
planı dönemi 
başlayacak.

Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, 
"Önümüzdeki yıl 
yeni bir kalkınma 
planı yapacağız. 
2014’ten itibaren 
yeni bir kalkınma 
planı dönemi başla 
yacâk. Biz bunu 10

yıllık bir perspektifte 
öngörüyoruz. 2023 
vizyonunu daha 
detaylandıracak bir 
çalışma olarak 
öngörüyoruz" 
dedi.
Yılmaz, Türkiye İhra
catçılar Meclisi (TİM)

Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu 
Toplantısında yap
tığı konuşmada, 
Türkiye'nin artık 
gideceği yeri bilen, 
rotası belli bir 
ülke olduğunu 
söyledi.

NÖBETÇİ ECZANE
30 Aralık 2011 Cuma 

SEDA ECZANESİ

——
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E 
M

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K
Polis Karakolu 513 18 7 9
Gar Kom 513 12 06

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nufus 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
Müdanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPÜB-FERİBOT

L 
1 
K

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular , (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 1
CSavcılıgı
C Savcı Yrd 513 29 54
Emniyet Mud OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

_________ ULAŞIM

R
METRO .5131212 .
Aydın Turizm 513 20
Süzer Turizm 512 10 7.2
Kanberoğlu-E»ada^ 514 45 49
Anıtın 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B
K

Devlet Hastanesi 51/ 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar Sa<j.Ocağı .513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk 514 00 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

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

1 Akcan Petrol 5-)3 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol S13 01 03

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÖNLÖK, SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4154 

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)

BMUil
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
DEDEMİN 

İNSANLARI: 
11:30-14:15-16:30- 

19:00-21.00
REZERVASYON 

5133321
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖtfRTflBflGl TUTU

Piyanist ÇETİN. 
Sürpriz Sanatçılar ve

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI'na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ Bası 80 TL

PROGRAM
Rus Salatası, Haydarı, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ARASICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANAYEMEK+KARISIKSALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEl MEYM TflBnftl ■«• 
LİMİTLİ 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
22.oo-23.oo 
KEMANCI SAİM 

23.oo-23.50 
23.50-00.30

00.30-01.40
01.40-02.oo

DİNLETİ MÜZİĞİ 
FASIL
VE GURUBU 
İSTEK BÖLÜMÜ 

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

0 224 512 32 00
O 224 512 31 00

fcz GOLDSTAR RESTAURANT
l /J\ ) 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 
Hamidiye Mah. Kumsal 5ok. No:5
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Güzelyalı Mh. A Aslan Cd. No:I07/B 
Tel: 0.224 533 00 06 - KÜÇÜKKUMLA

KIŞI BAŞI

HsJp®’41l»nMiyıiNfn«-*wli
PİYANİST EMRE VE GURUBU & TÜRK SANAT MÜZİG^^P^^®W 

SÜRPRİZ SANATÇILAR & ORYANTAL İLE UNUTULMAZ BİR GECE.... £A Tf
ORDÖVR TABAĞI (11 ÇEŞİT): Beyaz Peynir - Yaprak Sarma - Patlıcan Herse - 
Salam ■ Borani Ezme - Rus Salatası • Yağ Biberi - Semizotu ■ Fava - Pazı * Yumurta 
ARA SICAK : Balık Köfte • Arnavut Ciğeri ■ Balık Börek ve Salata J
ANA YEMEK: Karışık Izgara - İsteyene Levrek veya Çupura
MEYVE TABAĞI : Mevsim meyvelerinden meyve şöleni ve Kabak Tatlısı ve 
Müessesemizin Balık veya İşkembe Çorbası ikramı.
İÇKİ: Yerli Jipıitsiz içki. KALİT6LİIIİZM6T ANLAYIŞI İL£ MİZMÖTİNİZDÖYİZ

Tiik<fjikariL-rvf<'MrTwrTrrm^

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
h] Aralık 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr,

MarmaraBirlik İtesin
fiyatı helirledi: 5.10 Hra
S Marmarabirlik, ortaklarından aldığı sofralık zey
tinin kesin fiyatını belirledi. 200 kalibre zeytinin fi 
yatını 5.10 lira olarak belirleyen Marmarabirlik, 440- 
460 kalibreye de 2 lira fiyat verdi. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabir 
lik, var yılında, yok yılı fiyatı vermiştir. Üreticilerimi 
zin mağduriyeti sebebiyle aldığımız bu kararla önü 
müzdeki kampanya dönemlerinde, kooperatife bakış 
açısının değişmesini bekliyoruz. Biz, üreticimizi de 
mağdur etmeyeceğiz, Marmarabirlik’i de zarara 
uğratmayacağız” diye konuştu. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İyi fiyat...
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatifi, hava koşulları nedeniyle bu 
yılda mağdur olan ortaklarına fiyatlarda 
iyileştirme yaparak destek oldu.

Kampanyanın başında, geçici fiyat 
olarak açıklanan 200 taneli zeytine 4.10 
lira, kesin fiyat olarak 5.10 lira olarak açık
landı.

Bu hava koşullarında zeytin üreticisinin 
200 taneli zeytin toplama olanağı kalmadı.

Zeytinin çoğunluğu yağlığa ayrılırken, 
üreticinin topladığı zeytinin kalibresi 200 
taneden 300-350 taneye düştü.

Birlik, tavan baremi olan 440-460 taneli 
zeytine 2 lira değer biçti.

Devamı sayfa 4’de

ÇOKAL TİCARET 2 N GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677

KaymakanıCelik'tenyeni^ılmesaiı
İlçe Kaymakamımız 
Bilal Çelik, yeni yıla 
girecek olmamız 
nedeniyle, gazete 
mize yazılı bir basın 
açıklaması göndere 
rek, Gemlik halkının 
yeni yılını kutladı. 
Çelik, açıklamasın
da şu görüşlere yer 
verdi: “Üzüntü ve 
sevinçleriyle 2011 
yılını geride bıraka 
rak büyük coşku ve 
umutlarla dolu bir 
yıla girmenin mutlu
luk ve heyecanını 
yaşıyoruz. Ülkemi 
zin şirin ve gelişme 
potansiyeli yüksek 
ilçemizde; 2012 yılın

da da tüm kamu 
çalışanları ve toplu 
mumuzun bütün 
fertleriyle, birlik ve 
beraberlik içinde 
hep birlikte göstere
ceğimiz fedakarlık 
ve dayanışma ile 
güzel Gemlik’imizi 
daha ileriye götüre
cek hizmetleri 
gerçekleştirmeye de

vam edeceğiz.
2012 yılının devle
timize, milletimize 
hayırlı ve uğurlu 
gelmesi temen
nisiyle bütün 
Gemlikli vatandaşla 
rımızın, ilçemizde 
görev yapan kamu 
kurum ve kuruluş 
çalışanlarının, asker 
terimizin, siyasi 
parti, sivil toplum 
kuruluşları ve basın 
mensuplarımızın 
yeni yılını kutluyor, 
sağlık, huzur, barış, 
mutluluk ve başa 
rılar getirmesini dili 
yor, sevgiye say gı 
larımı sunuyorum”

YENİ İŞLETMECİSİ İLE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI VE İTİNALI SERVİS

ğj CÜRLE RESTAURANT
Şömine ateşi ve mum ışığı eşliğinde.... Qurle Otel'in sıcak atmosferinde; 

iki farklı canlı müzik gurubu.... Oryantal Şov... Yeni yıl sabahına kadar eğlence... 
Sürpriz hediyelerle dolu yılbaşı özel çekilişi... Noel Babanın dağıtacağı hediyeler.. 
* Piyanist İbocan * TSM Fasıl Qurubu * Piyanist Eyüp * D.J. Performans 
ORDÖVR TABAĞI: a ARA SICAK: MEYVE TABAĞI
Rus Salatası
Patlıcan Herse

Pastırmalı ve
Kaşarlı Paçanga Böreği

Zeytinyağlı yaprak sarma Kelebek Sosis
Beyaz Peynir * SALATA:
KaşarPeyniri A Greek Salata ve
Salatalık Söğüş Havuç Dekore
Salam - Domates ANA YEMEK:
Yağ Biberi - Piliç Topkapı
Kısır-Acılı Ezme(iç Pilav, Patates 
Haydari-Dana Jambon Cips, Çamitûr)

o

pp Çeşitli mevsim meyveleri 
İÇECEK; Limitli Yerli İçki
Etli Düğün Çorbası servisimizle 

sonlanan menümüz, yılbaşı gecenize 
bambaşka bir lezzet katacak...

20.30'da başlayan yılbaşı programı 
Kişi başı: 8O.00 TL

532 223 22 01
O 535 212 32 59
O 224 514 36 00

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik kesin lima belirletli: 5.10 lira
Marmarabirlik, sofra 
lık zeytinin kesin 
fiyatını belirledi. 
200 kalibre zeytinin 
fiyatını 5.10 lira 
olarak belirleyen 
Marmarabirlik, 
440-460 kalibreye de 
2 lira fiyat verdi.
Marmarabirlik, 2011- 
12 kampanya döne
mi avans fiyatlarını 
nihai fiyata dönüştür 
dü ve 200 kalibre 
sofralık zeytinde 
başfiyatı 5.10 lira 
olarak belirledi.
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 2011- 
12 kampanya döne
mi için belirlenen 
son fiyatların, zeytin 
üreticisinin mağ
duriyetini gidermek 
için, birliğin tüm 

koşulları zorlanarak 
alınmış bir karar 
olduğunu söyledi. 
Ürün ahm kampan 
yasına 17 Kasım tari
hinde başlayan ve 
şimdiye kadar yap
tığı alımları avans 
fiyat üzerinden ger 
çekleştiren Marmara 
birlik, kiloda 200 
tane gelen sofralık 
zeytine 5.10 lira, 440- 
460 taneye de 2 lira 
saptadı.

“TEK TARAFLI 
FİYAT POLİTİKASI 
OLMAMALI” 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: “Marmarabir 
lik, var yılında, yok 
yılı fiyatı vermiştir.

Üreticilerimizin mağ
duriyeti sebebiyle 
aldığımız bu kararla 
önümüzdeki kampa
nya dönemlerinde, 
kooperatife bakış 
açısının değişmesini 
bekliyoruz. Ortakları 
mız kooperatiflerine 
sahip çıksın. Her 
kampanya döne
minde, tek taraflı 
fiyat politikasının 
olmaması gerekir.

Böyle bir beklentiye 
de girilmemelidir. Bu 
fiyatlar önümüzdeki 
yıla ilişkin de beklen
ti yaratmasın. 
Marmarabirlik olarak 
hem sofralık, hem de 
yağlık ürünlerde 
gerekenin yapıldığı
na inanıyoruz. 
Marmarabirlik’in de 
ayakta durması 
gerekir. Marmarabir 
lik üreticinin yarasını 
sarmaya çalışmak
tadır. Kullanılabile 
cek tüm imkanlar 
kullanılmıştır. 2012 
yılını da Marmara 
birlik’in taze alan
larında kar edeceği 
yıl olarak bekli 
yoruz. ”

YILBAŞI ÖNCESİ 
11.7 MİLYON ÖDEME

Marmarabirlik 
Başkanı Asa, kam 
panyanın açılışında, 
gelişen şartlara göre 
sistemde değişiklik 
yapacaklarını bildir 
diklerini, üreticinin 
durumunu göz 
önüne alarak nihai 
fiyatı açıklamayı 
uygun gördüklerini 
söyledi. Bugüne 
kadar 32 bin ton 
ürün aldıklarını 
kaydeden Asa, 
“Belirlediğimiz plan 
içerisinde hede
fimize doğru gitmek
teyiz. Ancak avans 
fiyat politikasının 
kooperatifler ve 
Marmarabirlik için 
vazgeçilmez bir yön
tem olduğunu özel
likle vurgulamak 
isterim. Bu sisteme 

hepimiz alışmak 
durumundayız. 
Çünkü, piyasası 
oluşmamış bir 
ürüne en başından 
nihai fiyat vermek 
ticaretin genel 
kurallarıyla 
örtüşmez. Ancak, 
biz üreticimizi de 
mağdur etmeye
ceğiz, Marmara bir- 
Uk’i de zarara 
uğratmayacağız ” 
diye konuştu. 
Bu arada 
Marmarabirlik, 
üretici ortaklarından 
aldığı ürün 
karşılığında dün 
yapmaya başladığı 
11 milyon 780 bin 
lira ile birlikte toplam 
32 milyon 688 bin 
lira ödeme yapmış 
olacak.

V

Bu yıl yağışların az 
olmasından dert 
yanan zeytin üretici
lerini bu kez de ayaz 
vurdu. Özellikle Bur 
sa civarında 3 gün 
dür etkili olan ayaz, 
yağışların az olması 
nedeniy le küçük 
kalan zeytin daneler 
inin dalında büzül 
meşine yol açtı. 
Üretici, yüzde 80’i 
yağlığa çıkan 
zeytinini toplamakta 
bile kararsızlık 
yaşıyor.
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi 
(UZZK) verilerine 
göre bu yıl toplam 
123 milyon 375 bin 
338 ağaçtan, 1 mil 
yon 446 bin 117 ton 
zeytin alınacak.
Bu zeytinlerden 534 
bin tonu sofralık, 
191 bin tonu ise 
yağlık olacak.
Bu yıl ki zeytin yağı 
rekoltesinin ise son 
6 yılın ortalamasın
dan yüzde 49 daha 
fazla artarak 31 bin 
ton artış göstermesi 
bekleniyor.
Yaşanan olumsuz

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

hava koşulları, bu 
iyimser beklentileri 
boşa çıkardı. Zeytin 
üretiminin yoğun 
olduğu Marmara Böl 
gesi'nde yetersiz 
yağışlar zeytin 
kalitesini düşürdü. 
Yağışların az olması 
danelerin küçük 
kalmasına yol açtı. 
Üretici küçük kalan 
zeytinlerini yağlığa 
verirken, bu kez de 
ayaz etkisini göster
di. Bursa ve civarın
da son 3 gündür 
etkili olan ayaz, 
zeytin danelerinin 
dalında buruşması
na yol açtı.
Zeytin üreticileri, 
yağlığa çıkan zeytin
lerinden az para 
kazandığını düşün 

düğü için zeytinin 
toplayıp toplamama 
konusunda kararsız. 
Maliyetlerin kurtar
mayacağını düşünen 
kimi üreticiler, zey
tinini toplamama 
kararı aldı. Son bir 
aylık dönemde 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik ve Mudanya'da 
kilo bazında alınan 
toplam 15 milyon 
zeytinin, 7,5 milyo 
nu yağlığa ayrıldı. 
Marmarabirlik’in bu 
dönemdeki toplam 
zeytin alım miktarı 
30 milyon 600 bin 
oldu.
Bunun sadece 10 
milyonu sofralık 
sınıfına girdi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
ayaz öncesi etkili o 
lan sağanak yağmur 
dan umutlandıkla 
rım ancak, bunun 
uzun sürmediğini 
belirtti. Çelik, yaşa 
diktan sıkıntıyı şöyle 
ifade etti: "3 gündür 
görü len ayazla ikin
ci kez vurgun yedik. 
Sofralık zeytinleri 
miz dalında buruştu 

ve yağlığa dönüştü. 
Bu ürünü toplasak 
bile inanın işçi mas
raflarını bile karşıla 
maz." 
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesine bağlı Nilüfer 
köy'ün eski muhtarı 
Hayri Karagöz, 
yaşadıkları sıkıntıyı 
şöyle anlattı: 
"Yazın kurak gitmesi 
nedeniyle zeytinimiz 
gelişemedi. Bir de 
kırağı vurdu. Bunun 
sonucunda zeytin
lerimiz yağlık oldu. 
O da para ama 
geçen senelere göre 
kazancımız çok az. 
10 ton zeytinim 
var. Geçen sene 
yüzde 90'ı sofralıktı, 
şimdi yüzde 
80'i yağlık.
Bu bizi çok sıkıntıya 
sokacak. Diğer 
üreticilerin de duru
mu aynı. Yağlık 
fiyatları da çok 
düşük. Sofralık 
zeytin 2 lira 90 
kuruşa satılıyor, 
yağlık ise 80 kuruşa. 
Üreticinin zararı bu 
sene çok büyük. 
Kazancımız yok."

Kaçak yapılarla 
mücadeleye büyük 
önem veren G 
emlik Belediyesi 
Kurşunlu Mahallesi 
Kumsaz 
Bölgesindeki 4 adet 
konteyner evi 
söktü. Jandarma ve 
Zabıta Müdürlüğü 
nün geniş önlemler 
aldığı kaçak 
konteyner operas 
yonunu Fen işleri 
ve İmar ve 
Şehircilik Müdürlü 
ğü ekipleri yürüttü. 
Kaçak biçimde 
kondurulan 
konteyner evlerin 
yer tespitinin ardın
dan harekete

etııii'iı lıı ıtıih HuiI-cuekii 

geçen ekipler, 
vinçlerin 
yardımıyla kontey 
nerleri alarak 
kamyonlara koydu. 
“Kaçak yapıların 
yanı sıra suçta kul
lanılan malzeme 
tere de izin ver
meyeceğiz” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
kaçak yapılaşmanın 
önüne geçebilmek 
için mücadelelerini 
sürdüreceklerini 
bildirdi.
Sökülen kontey 
nerlar fen işleri 
müdürlüğü depo
suna getirildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lamlarma, maim kaçakçılarına göz atiıımıııor YazıYORUM
Bursa'da, Jandarma 
ekiplerinin 
kaçakçılara karşı 
düzenledikleri 
operasyonda 
25 ton kaçak 
akaryakıt ele 
geçirildi.

Hırsız, lıiiçiibocuiuı lıııııılıarasııılalıi paraları naldı
Bursa'da bir eve 
giren hırsız, kum
baranın içindeki 
paraları çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Konak

Bursa'nın Karaca 
bey İlçesi'nde oto
mobil yüklü TIR'ın 
lastiği patlayınca 
karşı şeride geçerek 
devrildi. Faciadan 
dönülen kazada, 
son model sıfır kilo
metre otomobiller 
yola saçıldı. 
Kaza bugün saat 
12.00 sıralarında

Uçanıma Uiismetten ill wi kurtuldular
Bursa'da buzlanma 
sebebiyle yolda 
ilerleyemeyen 
gençler otomo
bilden İndi. Bu sıra
da arkadan gelen 
bir cipin çarpması 
sonucu otomobil 
uçuruma yuvarladı. 
Olayın şokunu 
üzerinden atamayan 
gençler, saniye 
farkıyla kazadan 
burunları bile kana
madan kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre kaza, dün saat 
16.00 sıralarında 
Akçağlayan 
Mahallesi Zeyniler 
köy yolunda mey
dana geldi. İddiaya 
göre Hamit B. (20), 
16 LT 243 plakalı 
otomobili ile 
arkadaşı Şeref A.'yı

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı tarafın
dan Karacabey 
İlçesinde düzenle
nen operasyonda, 
karayolunda seyir 
halindeyken durdu
rulan tankerde 25

Mahallesi Nisa 
Caddesi üzerindeki 
bir ikamette mey
dana geldi. Gece 
saatlerinde A.B.'nin 
evine giren hırsız, 
giriş katındaki 
evin yatak odasında

Bursa- İzmir 
karayolunun 
Karacabey Harası 
önünde meydana 
geldi. Bursa yönüne 
seyreden Sadettin 
Filiz (42) yönetimin
deki 34 LJ 259 
plakalı TIR, iddiaya 
göre tekerleğinin 
patlaması sonucu 
kontrolden çıktı.

(22) yanına alarak 
Zeyniler yoluna 
çıktı. Bir süre sonra 
buzlanan yolda oto
mobilin kayması 
üzerine yol kenarına 
park eden Hamit B., 
arkadaşı ile aşağıya 
indi. Bu sırada 
arkadan gelen bir 
cip otomobile çarp
tı. Kayan otomobil 
yaklaşık 30 metrelik 

ton kaçak akaryakıt 
ele geçirildi. 
Operasyonla ilgili 
soruşturma 
sürerken, Bursa 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri tarafından 

bulunan balkon 
penceresini 
sert bir cisimle 
zorlayarak içeri 
girdi. Hırsız, yatak 
odasındaki altın 
bileziği aldıktan 
sonra çocuk odası

Orta refüjü aşarak 
karşı şeride geçen 
TİR devrilîrken, 
şans eseri o sırada 
araç geçmeyişi 
büyük bir faciayı 
önledi. Sürücünün 
yara almadığı kaza
da 8 adet son model 
otomobilin yanı sıra 
TIR'da da büyük 
hasar oluşurken, 

uçuruma yuvar
landı. Kazadan 
saniye farkıyla kur
tulan 2 genç, uzun 
süre şoku üzer
lerinden atamadı.

"BABAMA 
NASIL HABER 
VERECEĞİM?" 
Kazayı gören vatan
daşların ihbarı 
üzerine olay yerine

2011 yılı içerisinde 
kaçakçılara 
yönelik yapılan 
operasyonlarda ele 
geçirilen kaçak 
akaryakıt miktarı 
825 tona 
yükselmiş oldu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

na yöneldi.
Buradaki kumbarayı 
boşaltan hırsız, 
daha sonra evden 
hızla uzaklaştı.
Evden parmak izi 
alan polis hırsızı 
arıyor.

saçılan araçların 
kaldırılması için 
yürütülen çalışmalar 
nedeniyle karayol
unda ulaşım yak
laşık 2 saat kontrol
lü olarak
verildi.Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
Karacabey Cumhu 
riyet Savcılığı'nca 
başlandı.

polis, itfaiye ve 
112 ekipleri sevk 
edildi. Kazadan 
burunları bile kana
madan kurtulan 
gençlerden Hamit 
B., "Ben babama 
nasıl haber vere
ceğim?" diyerek 
gözyaşı döktü. 
Güvenlik güçleri 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı

Yüzleşelim!...
Sayın Başbakan, yüzleşmek istiyorsanız, 

yüzleşelim.
Cumhuriyetin ilanından başlayacaksak, 

o zaman ülkemizi işgal eden Ingiliz- 
Fransız-İtalyan-Yunan- devletlerinin bel
gelerini de inceleyelim ve onlara kimlerin 
dedelerinin ne yaptığını görelim.

Sizin bugün hürmetle andığınız ve 
“Alevilerin canı-malı namusu size 
helaldir" deyip, katliama sebep olan 
Ebusuud Efendi ile de yüzleşelim.

İngilizlere çalışan Atıf Hoca ile, önderiniz 
Necip Fazıl ile de yüzleşelim.

Türk Askerini toplu olarak katleden ve 
İngiliz-Fransız yardımı ile Türk Devletine 
isyan eden ve sizin “Onun hikayesi çok 
hüzünlüdür" dediğiniz Seyit Rıza ile de 
yüzleşelim.

Menemen olayı ile Kubilay’ın kafasını 
kesenlerle de yüzleşelim.

Oradakilerin kimlerin dedeleri olduğunu 
bilelim..

Kahramanmaraş ve Sivas katliamları ile 
de yüzleşelim.

İslami Holdingler kanalıyla dolandırılan 
binlerce insanımızla da yüzleşelim.

Asrın Soygunu denen Deniz feneri ile de 
yüzleşelim...

Gemileri nasıl kime almışlar bilelim..
Yüzleşelim yüzleşmesini de, buradan 

size ekmek çıkmaz..
Aksine çok zor duruma düşersiniz ,ülke 

bütünlüğümüz de çok zarar görür.
Çok sevdiğim ülkem için iyi olmaz..
Zaten sizi ve düşünce dünyanızı, doğru

larla ve gerçeklerle ikna etmek mümkün 
değildir.

Bu biliniyor.
Çünkü siz, Zahide Uçar adlı gazetecinin 

yazdığı gibi
“Kin yiyip, nefret kusuyorsunuz...”
Gerçek tarihe değil, kaynağı tarih olma 

yan uyduruk kitaplara ve yabancı istih
barat örgütlerinin içimize nifak sokmak 
için yazdırdığı belgelere inanıyorsunuz.

Eğitiminizin ilk yıllarından beri 
hocalarınız sizi böyle yetiştirdi.

Siz ve büyükleriniz devamlı olarak, 
Cumhuriyet Dönemine, “Zulüm Dönemi” 
dediniz. Cumhuriyeti sevmediniz..

İsterseniz, çok daha kolay olacak, tüm 
belge ve yayınların hepimizin elimizde 
olduğu, 10 senelik iktidarınızın yaptığı 
özelleştirme uygulamalarını ve başta siz 
olmak üzere, Bakanlarınızın ve aile yakın
larının servetlerini Türk Milleti önünde 
inceleyerek, yüzleşmeye başlayalım.

Böylesi hem daha kolay olur, güncel 
olur, millet zaten çoğunu biliyor, hem de 
gerçekler ortaya çıkar...

Var mısınız, yüzleşelim mi... 
Ne dersiniz ?..

T MA A “suhyaSşa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

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

İyi fiyat...
Zeytinde tavan fiyata bakıpta aldanma

mak gerekir.
Yukarıda da yazdığım gibi 200 taneli 

zeytin bulmak çok zor.
Önemli olan 300-350 taneli zeytinin 

barem fiyatıdır.
Bugün kooperatiflerin alabileceği zeytini 

budur.
Yine de Marmarabirlik’in yaptığı iyileştir 

me piyasa koşullarına göre iyidir. Her gün 
zeytin hallerine gazete götürüyorum.

Bugüne kadar zeytin piyasasının hiç 
içinde olmamıştım.

Günlük kısa da olsa zeytin piyasasındaki 
satış fiyatlarını gördükten sonra bu fiyat
ların makul olduğunu sanıyorum.

Hamasi olmadan gerçekçi olmak gerekir. 
•• Bu fiyatlar iyi gibi görünse de üretici 
yine memnuniyetsizliğini belirtecektir.

Bunun nedeni girdilerin yüksek 
olmasıdır.

Zeytin üreticisi traktörüne koyduğu 
mazota 4 liraya yakın para ödüyor.

Gübre fiyatları almış başını gidiyor.
Dolar 1900 liralarda dolaşıyor.
Dolara bağlı olan ilaç fiyatları ise yük

seklerde..
Ya budama, ilaçlama, toplama fiyatları..
Eğer köylü zeytinliğine kendi bakıp, aile

siyle toplarsa, ancak bu işten ekmek yer.
Yoksa herşeyi başkasına yaptırırsa, o 

üretici, zeytin satışında maliyetleri kurtara
maz.

, Zeytinini Marmarabirlik yerine piyasada 
satıp bir de parasını kaptırırsa hepten 
yandı demektir.

Dışarının 5-8 derece soğunda zeytin 
toplamak o kadar kolay bir iş değil.

Bunca yıldır, yanlış fiyat politikaları, 
siyasetin Marmarabirlik’e müdahelesi iyi 
pompalanan zeytin fiyatları iartık eskisi gibi 
olmayacağı belli.

Marmarabirlik’te piyasa koşullarına göre 
çalışmak zorunda.

Ama, ortağını da düşünmek zorunda..
Birlik kimin malı ki?
Üreticinin.
Uzun süre çanbazlarca yönetilen bu 

kurumun 150 trilyon borcu devlet tarafın
dan silindi.

Sıfır borç ile yeni yöneticilerin teslim 
aldığı kurum, akıllı işletilmek zorunda.

Başka bölgelerin zeytinin kaplara kon
duğu, düşük baremli zeytinin yüksek 
baremle yazıldığı, belli kapların altına üst 
barem zeytin koyup, üzerine küçük barem 
zeytin döküp adamlarına havuz satışlarında 
kıyak yapıldığı dönemler geride kaldı.

Marmarabirlik kar edip, ortaklarını koru
mak ve kollamak zorunda.

Onun için bugün açıklanan fiyatların 
piyasa fiyatlarına göre iyi olduğunu söylü 
yorum.

Şeyim Sesleme 85, ulun indimle Mı
İlçemizin en eski 
pastahanesi plan 
Sevim Şekerleme, 
85. yıldönümünü 
baklava ürünlerinde 
indirim yaparak 
kutladı.
İstiklal Caddesi’nde 
babaları İsmail 
Pekşeker’den 
oğullarına geçen 
Sevim Şekerleme ve 
Pastahanesi dün 
saat 14.oo de 85. 
kuruluş yıldönümü 
nü Merkez Şolaksu 
başı Camii İmamı 
Süleyman Yedek’in 
hayırlı olması 
duaları ile kutladı. 
Baklava ürünlerinde 
her çeşit baklavayı

dün 10 liradan 
satışa sunan Sevim 
Şekerleme ve 
Pastahanesi, vatan
daşlardan büyük 
ilgi gördü.

Uouz baklava 
almak için pasta 
haneye adeta 
hucüm eden 
vatandaşlar, iş 
yerinde kuyruk

Miamcaiıalaıısüım

Gemlik Cumhuri 
yet Mahallesi 
Manastır Mevkiinde 
bulunan Mehmet 
Akif, Barbaros, 
Timur ve 
Namık Kemal 
Sokaklarında 
asfaltlama çalış
maları tamamlandı. 
Sahil yoluna 
inen giden 
girizgâhta hizmete 
giren alternatif yeni 
yol üzerindeki 
asfaltlama ve çehre 
düzenleme 
çalışmaları ise 
önümüzdeki gün
lerde tamam
lanacak.

Çalışmaları 
Mahalle Muhtarı 
Mehdi Ağrı ve 
BUSKİ Şube 
Müdürü Hasan Türe 
ile birlikte yerinde 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet 
Mahallesinin 
tamamında alt yapı 
çalışmalarının 
sürdüğünü, hatır
latarak, parke taşı 
döşeme çalışmala 
rının yanı sıra, 
alternatif yol ve 
asfaltlama çalış
malarının da devam 
ettiğini kaydetti.

oluşturdular.
İşyeri sahipleri, 
85. yıl indirimli 
satışlarına bugün 
de devam edileceği
ni söylediler.

GEMLİK HALK DANSLARI 
FOLKLOR KÜLTÜR VE SANAT 
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Derneğimizin olağan genel kurul toplan 
tısı 14 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 
19.oo’da dernek merkezinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 

bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşumu
3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet 

raporlarının okunması
5- Raporların görüşülerek aklanması
4- Kesin hesap raporunun okunması/ 

görüşülmesi ve ibrası
5- Yeni yönetim kurulu asil ve yedek 

üyelerinin seçimi
6- Yeni denetim kurulu asil ve yedek 

üyelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Bursa Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü’nden almış 

olduğum AA0219373 seri 
nolu kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
HACER ERGİNOL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Onat Ailesinin
mutlu gnnu

MTM ABONE OLDUNUZ NIU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Peynir - Domates- Cevizli Kabak Tatlısı

Patlıcan Herse - Salam
ANA YEMEK
Mantar Soslu
Bonfile ve Salata
ARA SICAK
Paçanga Böreği

Gemlik KBrffez

cEiıirlı lu «inli simi sunul
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Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu’nda veliler eğitim projesi kapsamında bilgilendirildi

Dawanis odaMı eğitim semineri
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
Davranış Odaklı 
Eğitim Projesi kap
samında veli bil
gilendirme toplantısı 
düzenlendi.
Anasınıfı ve
1.2.3.sınıf Öğrenci
lerinin velilerine 
“Aile Eğitiminde 
değerler Eğitimi” , 
“Yunus Emre ve 
Mevlana’nın 
Hoşgörü Felsefesi”, 
Aile içinde Sevginin 
saygının Önemi”, 
“Öfke Kontrolü ve 
Sorun Çözme 
Teknikleri”, “Özgü 
ven Geliştirme” 
başlıkları altında 
çeşitli konularda veli 
bilgilendirme semi
neri yapıldı.
Semineri 
Görevlendirmeyle 
gelen Rehber Öğret
men Güler Karaman

cevaplandırıldı.
Okul Müdür Hüseyin 
Kaftan seminerlerin 
verimli geçtiğini 
öğretmenin çalış
malarından da mem-

nun olduğunu 
belirterek, daha 
geniş katılımlı 
seminerler ve 
toplantılar gerçek
leştirmeyi

düşündüklerini, bu 
düşüncelerinin de 
gerçekleşmesi için 
velilerden de katkı 
beklediklerini 
belirtti.

Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu Müzik 
Öğretmeni ve 
Bursa 
Anadolu 
Lisesi’nin eski 
öğretmen
lerinden Murat 
Onat, ikinci 
kez dede oldu. 
Ayşe ve Murat 
Onat çiftinin 
oğulları olan 
Ahmet ile eşi 
Seçil, ikinci 
bebeklerine 
‘Ayaz’ adını 
verdiler.
12.12.2011 günü 
3.765 kilogram ve 
53 santimetre 
boyunda olan 
dünyaya gelen 
“Ayaz” bebeğin

Ayaz Onat

2 yaşındaki abisi 
“Rüzgar”ın da mut
luluğu gözlerden 
kaçmadı.
Ayaz bebeğe, ailesi 
ile birlikte bir ömür 
boyu sağlık ve mut
luluk dileriz.

TURK SANAT MUZIGI GURUBUMUZUN YANINDA

ORDÖVR TABAĞI

SÜRPRİZ SANATÇILAR - FASIL EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE DOLU SAATLER VE ORYANTAL

TATLI

Rus Salatası - Acılı Ezme Meyve ve Çerez
Haydar! - Salatalık - Kaşar Mu^ssesemizin ikramı İşkembe Çorbası

İÇKİ: Sınırsız Yerli İçki * Sınırsız Yemek

KIŞI BAŞI ÜCRET 1OO TL 
ÇOCUKLAR 40 TL

Reşide Bayar Cad. UMURBEY 
Rezervasyon Tel: 525 07 70
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Yeni yıl kar ile geliyor
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç 
Anadolu’nun güney 
ve batısı, Batı 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu’nun güneyi 
ve Güneydoğu 
Anadolu yılın son 
günü olan 31 Aralık 
Cumartesi gününü 
yağışlı geçecek. 
Yağışların Güney 
Ege ile Batı Akdeniz 
kıyılarında kuvvetli 
olmak üzere, kıyı 
kesimler ile 
Güneydoğu 
Anadolu’da yağmur 
ve sağanak, diğer 
yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
zamanla kar şek-" 
ünde olacağı tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
bugün Türkiye'nin 
batı kesimleri çok 
bulutlu, Kütahya 
dışında Ege Bölgesi 
ile Batı Akdeniz'in

yağışlı, diğer yerler 
parçalı ve az bulutlu 
geçecek. Yağışlar 
genellikle yağmur 
ve sağanak, İsparta, 
Burdur ve A.Kara 
hisar çevrelerinde 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Ülkenin iç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
ve gece saatlerinde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte yer 
yer sis görüleceği 
tahmin ediliyor. 
Rüzgarın, genellikle 
kuzey ve kuzeydoğu 
yönlerden hafif, ara 

sıra orta kuvvette 
.eseceği tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre böl
gelerde hava duru
mu şöyle olacak: 
MARMARA: Parçalı 
ve az bulutlu geçe
ceği tahmin ediliyor. 
Bu sabah ve gece 
saatlerinde Trakya 
ile bölgenin güney
doğusunda buzlan
ma ve don olayı ile 
birlikte yer yer sis 
bekleniyor.
EGE: Parçalı ve çok 
bulutlu, Kütahya 

dışında bölge geneli 
yağışlı geçecek.
Yağışların genellikle 
yağmur ve sağanak, 
Uşak ve A.Karahisar 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacağı 
tahmin ediliyor. Bu 
sabah saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
yer yer sis bekleni 
yor.
AKDENİZ: Doğu 
kesimleri az bulutlu, 
batı kesimlerinin 
parçalı ve çok bulut
lu, itibaren Antalya 
çevrelerinin yağmur 
ve sağanak, Burdur 
ve İsparta 
çevrelerinin karla 
karışık yağmur ve 
kar yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. Bu 
sabah saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde buzlanma 
ve don olayı ile bir
likte yer yer sis bek
leniyor.

ELEMAN ABAMIYOR
ELEKTRİK MEZUNU 

ve TERCİHEN 
SOĞUTMA 

SİSTEMLERİNDEN 
ANLAYAN FİRMAMIZDA

ÇALIŞACAK 
ELEMAN ARANIYOR

0 532 464 38 44

ELEMAN ARANIYOR
GAZETE DAĞITIMI 
YAPACAK ELEMAN

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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 BROKERİ
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
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Bankalar iiameiıalıı strawaiacali
Kimlik Paylaşımı 
Sistemi 
çerçevesinde adres 
bilgisine erişebilen 
kurumlar ve 
bankalar, kişilerden 
ayrıca yerleşim yeri 
ve diğer adres 
belgesi bilgilerine 
ilişkin başkaca 
belge isteye 
meyecek. 
Bakanlar 
Kurulu'nun "Adres 
Kayıt Sistemi 
Yönetmeliği ile Bazı 
Yönetmeliklerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik"ih 
yürürlüğe konul
ması kararına ilişkin 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete'nin sayısın
da yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, Kimlik 
Paylaşımı Sistemi

Bış acil 100 milyar aolaıa yaMasiı
Dış ticaret açığı 
Kasım'da düşüş 
gösterdi ve 
7.3 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
11 aylık dönemde 
açık 97.7 milyar 
dolara çıktı. 
Türkiye'nin dış 
ticaret açığında 
artış hızı aylık 
bazda yavaşlamaya 
başladı.
Dış ticaret açığı 
Kasım ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde

çerçevesinde adres 
bilgisine erişebilen 
kurumlarca ve
5411 sayılı Banka 
cılık Kanunu çerçe 
vesinde faaliyette 
bulunan bankalarca 
kişilerden ayrıca 
yerleşim yeri ve 
diğer adres belgesi 

2.8 düşüşle 7.53 açığın 8 milyar
milyar dolar oldu. dolar olması
CNBC-e anketinde bekleniyordu.

veya yerleşim yeri 
ve adres bilgilerine 
ilişkin başkaca 
belge istenemeye- 
cek. Daha önceki 
düzenlemede 
bankalar 
bulunmuyordu.
Yine Kimlik 
Paylaşımı Sistemi 

çerçevesinde kimlik 
bilgisine erişebilen 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
bankalarca 
kişilerden ayrıca 
nüfus cüzdanı 
örneği 
veya kimlik bilgile 
rine ilişkin başkaca 
bir belge de isteye- 
meyecek. 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk 
Bakımevleri 
Hakkında 
Yönetmelik'te 
yapılan değişiklikle 
de söz konusu 
çocuk bakımev
lerinde artık 
çocuğun nüfus cüz
danı sureti isten
meyecek, T.C. 
Kimlik numarası 
beyanı yeterli 
olacak.

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun 
verilerine göre 
Kasım ayında, 
ihracat yüzde 
18,5 artarak 
11.1 milyar dolar, 
ithalat yüzde 8.8 
artarak 18.6 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Kasım ayındaki 
toparlanmaya rağ
men 11 ayda dış 
açık yüzde 55.3 
artışla 97.7 milyar 
dolara yükseldi.

Bakanlık 6400 sağlı! 
personeli alacak

Sağlık Bakanlığı, 
2012 yılında 6 bin 
480 sağlık person
eli istihdam edecek 
Bin 600’ünü 
uzmanın oluştur
duğu listede bin 
117’si tabibin alı
nacağı açıklandı. 6 
bin 480 sağlık per
sonelinden 2 bin 
438’i yataklı teda
vide, bin 634’ü ilçe 
hastanelerinde, bin 
222’si de toplum 
sağlık merkez
lerinde 
görevlendirilecek. 
Sağlık Bakanhğı’nın 
talebi Bakanlar 
Kurulu’nun da 
kararıyla "eleman 
temininde güçlük 
çekilen yerlerde ve 
hizmet dallarında 
sağlık hizmetlerinin 
etkili ve verimli bir 
şekilde yürütüle 
bilmesi amacıyla, 
sözleşmeli sağlık 
personeli istihdam 
edilecek hizmet bir
imlerinin" listesi 
Resmi Gazete’nin 
sayısında yayım
landı.
Buna göre, 2012 
yılında Sağlık 
Bakanlığı 6 bin 480 
sözleşmeli sağlık 
personeli istihdam 
edilecek. 6 bin 480 
sağlık personelin
den 2 bin 438’i 

NÖBETÇİ ECZANE
31 Aralık 2011 Cumartesi 

ÇAMLICA ECZANESİ

yataklı tedavide, 
bin 634’ü ilçe 
hastanelerinde, 
bin 222’si de 
toplum sağlık 
merkezlerinde, 
729’u acil sağlık 
hizmetlerinde, 418’i 
sağlık evlerinde, 
29’u Hudut ve 
Sahiller Sağlık 
Genel 
Müdürlüğü’nde, 
10’u da ağız ve 
diş sağlığı 
merkezlerinde 
görevlendirilecek.

BİN 600 
UZMAN, BİN 
117 TABİP 
ALINACAK 
Sözleşmeli olarak 
istihdam edilecek 
sağlık personeli 
listesine göre, 
bin 600 uzman, bin 
117 tabip, 843 ebe, 
797 acil tıp 
teknisyeni, 584 
hemşire, 482 sağlık 
teknisyeni, 262 
tıbbi sekreteri, 193 
röntgen teknisyeni, 
191 laboratuvar 
teknisyeni, 154 acil 
tıp teknikeri, 140 
diş tabibi, 64 
anestezi teknis 
yeni, 23 eczacı, 
12 psikolog, 11 
fizyoterapist, 6 
diyetisyen, bir 
odyometri alınacak.

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODUSÜ

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

UEDAŞ ARIZA' -|86
UEDAŞ İşletme 513 45 <)3
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 1d. 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 1Ö 45
liÇeSeç. Md. -513 77 73 
Halk Eğitim Müd. -.513 18 46
İŞ-KÜR 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 23 941

WAPUR-FERİT ______
KAYMAKAMLIK

YâİöVa (226) .14 10 20
Topçular ;; (226) 363 43 19
Eski hi sar ’ • (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C. Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 2Ş __________ OTORÜS__________

Şehirlerarası ' 261 54 00
Otobüs Terminali - (18 Hat)

ULAŞIM

ll« METRO , 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

DAĞITICILARU
i 
|

GEMDAŞ ’ 513 29 29
Ay gaz 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 ' -, 53.3. 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
.Akçâgaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. H?st. 513 23 29
Mer.Sağ.Öcağı / 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 95 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 33

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık.'. 013 45 20
Zabıta - 5,13'24,3?
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23,25
Muhasebe Md. 513 4$ ,21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yâlnız 185

m

TAKSİLER

[B 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 513 1O 7g
MAR-PET S13 3o 33
Tuncay Otogaz s13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4155 

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)

IIlMlHllMİİ
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
DEDEMİN 

İNSANLARI: 
11:30-14:15-16:30- 

19:00-21.00
REZERVASYON 

513 3321
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AŞKA OTEL
YILBAŞI PROGRAMI
ORDÖVR TABAĞI TATLI
Rus Salatası, Haydarı, Biber 
Dolma, Patlıcan Salata, Acılı 
Ezme, Beyaz Peynir, Kaşar, 
Dana Jambon, Tavuk Jambon, 
Domates, Salatalık

ABA SICAK
Sebzeli Krep (Kabak, Havuç, 
Biber, Soya sosu ile)

ANA YEMEK+KABIŞIK SALATA
Izgara Dana Bofile (Kremalı 
patates, arpacık soğan sosu 
eşliğinde)

Tahinli - Cevizli Kabak Tatlısı

ÖZEL MEYVE TABflfil + 
LİMİTLİ YERlI AEKOL
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)

Piyanist ÇETİN, 
Sürpriz Sanatçılar ve 

Oryantal eşliğinde 
YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI’na 

sîzleri de bekliyoruz.... 
KİŞİ BAŞI «O TL

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

00.30-01.40
01.40-02.oo

YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(ORYANTAL) 
CLUB 
KAPANIŞ VE 
ÇORBA İKRAMI

O 224 512 32 00
O 224 512 31 00

ONCE 
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 ■ 
Midye Tava - Karides Güveç - Arnavut Ciğeri 

F Tatlı Çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
İŞYERLERİNE SERVİSİMİZ VARDIR

Tel: O 224 514 71 72 GEMLİK 
Hamldlye Mah. Kumsal 5ok. No:5



Q Kadri GÜLER

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
365 gün nasıl geçti anlayamadık. 
Sağ olanlar, sağlıklı olanlar için 
zaman ne ki?
Boş kubbede hoş bir seda... 
Öyle görülse de, o kadar hoş 
bir seda değil.

A . zdl1 yılına bir göz attığımızda, 
M içte ve dışta o kadar büyük 

olaylar yaşandı ki.
Aslında ürkütücü.
Doğa olayları yanında, toplumsal 
olaylarla sarsıldı yer küre..
Depremler, tsunamiler, sel 
baskınları, orman yangınları 
ürkütücü oldu.
’nsan oğlunun gücü, teknolojisi, 
doğanın gücü yanında hiç kalıyor. 
Doğa ezip geçiyor, yarıp yıkıyor, 
yakıp yok ediyor...
Globalizmin astlarını 201 l'de 
ekonomik kriz vurdu.
201 Otlan sarkan sarsıntılar 
ABD'den, AB ülkelerine sıçradı.

jj Yunanistan, İspanya, İtalya'da 
kriz, işsizliği kamçıladı.

~ Batma noktasına gelen bu 

ülkeleri yine AB'nin patronları 
kurtardı. Ama restlerini de çektiler. 
Aklınızı başınıza toplayın, bu 
son' dediler. Kriz öyle kolaydan 
atlatılacak gibi değil...
Öte yandan, Afganistan kazanı 
kaynamaya devam ediyor. 
ABD Irak'tan çekilse de 
gerisinde büyük enkaz 
bırakarak gitti.

Türkiye sınırına kurdurduğu 
Kürt Devleti yetmezmiş gibi 
sunnllerle şiiler arasında bitmez 
tükenmez bir kavga bıraktılar. 
Irak'ta müslüman, müslümanı 
öldürüyor. Ne için?
Aynı dinin inananlarının yol göste
ricilerinin farklı olmaları ve onlar 
arasındaki iktidar gücü için. 
Irak'a demokrasi geldi mi? 
Hayır. Ama, Irak petrolleri 
ABD ve İngilizlerin egemenliği 
ve kontrolü altına girdi.
Sonra birden ne olduysa oldu. 
Birileri düğmeye bastı ve Tunus, 
Mısır, Libya'da yönetimdeki 
diktatörlere karşı halk ayaklan 
maları başladı.
En çok ses getireni ise Mısır'daki 
Tahir Meydanı gösterileri oldu. 
Buna Arap Baharı' dediler.
Yıllardır ABD'nin, İtalya'nın, 
Fransa'nın kankaları olan bu dikta
törler, birden düşman kesildiler.

O ülkelere kolay kolay demokrasi 
gelmeyecek.
Irak'a ne kadar geldiyse, oraya da 
o kadar gelecek. Biz, 80 yıldır 
demokrasiye tam kavuşabildik mi? 
Kendi iç sorunlarımızı çözebildik mi? 
35 yıldır devam eden Kürt sorunu 
tepemizde, Ermeni diasparosunun 
1915 tecrit ile ilgili istemleri dünya 
da aleyhimize çalışıyor.
Son olarak, Fransa Pariemento 
su'nda alınan karar ortada..

'Bırakın gidin, halk sizi istemiyor." 
dediler. Üzerlerine Nato'nun 
uçaklarıyla bombalar yağdırdılar. 
Bu dalga Ortadoğu'ya da 
sıçratıldı. Bizim iktidarın kankası 
olan Esat yönetimi ile Bakanlar 
kurulu toplantıları, yaptık bir 
ara, su anlaşmaları, derken 
sınırda mayın temizleme der 
ken vizesiz giriş çıkışlar...
Sonra birden politikalar değişti. 
Türkiye sınırlarına yakın kentlerde 
Esat yönetimine karşı ayaklanma
lar başlatıldı. Türkiye'nin politikası 
bir anda değişti. ABD ve AB'nin 
politikalarının takipçisi olduk. 
Kankalık da bir anda bitti. 
Ağabeylik taslaması başladı. 
'Seçime git, halkın sesini dinle!...' 
Esat ayaklananlara tanklarla 
cevap verdi, veriyor. O'nu da 
bitirecekler. İslam dünyasının 
böylesi karmaşalar içinde 
olduğu bir yılı geride bırakıyoruz.

Bunun arkası gelecek..
Daha dün, bizim uçaklardan atılan 
bombalarla, PKK'lı diye 35 vatan 
daşımızı yok etmedik mİ? Ülkemizin 
Güney doğusu, sanki bizim değil. 
Oraların bugünkü Suriye'den ne 
farkı var. "Demokratik Açılım", dedik, 
"Kürt Açılımı" dedik, yıllardır bir arpa 
boyu ilerleyemedlk. Umudumuz, 
Yeni yılda, yeni Anayasa'da.. 
Bunca yıl ulusça tüm sıkıntılara 
katlandık, katlanıyoruz da.
Yeni yıllar, hep umut kapısı oluyor. 
"Umut Fakirin ekmeği
Ye Memedim ye" diyen şair gibi. 
Yeni yılda, emekliyi, esnafı, köylüyü, 
işçiyi, işsizi düşünerek bu kesimin 
daha iyi günler göreceği, tüm 
dünyada savaşların yerini barışın 
alacağı, doğal afetlerin yaşanmaya 
cağı, kötülüklerin yerini iyiliklerin ala 
cağı, İnsanın insanı ezmeden, insan 
ca yaşayacağı bir yıl olsun 2012. 
Mutlu yıllar hepinize.
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Yılbaşında cezaevlerinde açık görüş var]
Adalet Bakanlığı, 
Hükümlü ve 
Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkında 
Yönetmelik'in İkinci 
Bölüm "Bayramlarda 
ve özel günlerde açık 
görüş" alt başlıklı 
15'inci maddesi gere 
ğince, kapalı ceza 
infaz kurumlarında 
Yılbaşı münasebetiyle 
açık görüş yaptırıla
cağını bildirdi.
Bakan Sadullah Ergin 
imzasıyla Ceza ve 
Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğüne gönder
ilen genelgede, kapalı 
ceza infaz kurumların- 
da bulunan tüm 
hükümlü ve tutuklu- 
lara, belirlenen 
esaslar çerçevesinde 
açık görüş yaptırıla
cağı ifade edildi.
Açık görüşlerin her 
hükümlüye bir kez 
yararlandırılacağının 
belirtildiği genelgede, 
"1. Adana E Tipi, 
Alanya L Tipi, Ankara 
1 ve 2 Nolu L Tipi, 
Antalya E ve L Tipi, 
Aydın E Tipi, 
Bakırköy Kadın

Kapalı, Balıkesir L 
Tipi, Bursa E Tipi, 
Çorum L Tipi, Denizli 
D Tipi, Diyarbakır E 
Tipi, Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, İzmir- 
Buca Kapalı, Kayseri, 
Konya E Tipi, Maltepe 
1, 2 ve 3 No.lu L Tipi, 
Mersin E Tipi, Metris 
1 Nolu T Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 6, 7 ve 8 
No.lu L Tipi, Uşak E 
Tipi Kapa|ı Ceza İnfaz 
Kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara 02-03-04-05-06 
Ocak 2012 tarih
lerinde olmak üzere 5 
gün, diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 

müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kurumların- 
da kalan hükümlü ve 
tutuklulara 02-03-04 
Ocak 2012 tarih
lerinde olmak üzere 3 
gün, Müdürlük teşki
latı bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara da, Cumhuriyet 
Başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 02-03 Ocak 
2011 tarihleri«arasır|da 
2 gün süre ile yap
tırılacaktır." denildi.

Sayıları ve konumları 
değerlendirilmek 
suretiyle, adlî suçlar- 
dan hükümlü ve 
tutuklular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü • 
ve tutuklular için ayrı 
gruplar oluşturulup, 
her grubun görüş . 
günleri ve saatleri 
Cumhuriyet başsav 
alıkları ile kurum 
idareleri tarafından 
tespit edileceğinin 
vurgulandığı 
genelgede, bu gru
pların, aynı zamanda 
ve aynı görüş r 
mahallinde birlikte 
bulundurulmamasının 
sağlanması istendi. 
Kınama cezası dışın
da disiplin cezası 
almış ve bu cezası 
kaldırılmamış hüküm
lü ve tutukluların açık 
görüşten yarar- \ 
landırılmayacaginın 
ifade edildiği 
genelgede, şu kural
lara Uyulması istendi: 
Hükümlü ve tutuklu
lar, belgelendirilmek 
suretiyle sadece 
anne, baba, eş, ço 
cuk, torun, büyük 

anne, büyükbaba ve 
kardeşleriyle 
görüştürülecek.
Hükümlü ve tutuklular 
ile görüşmek isteyen 
kişilerin, akrabalık 
durumlarını nüfus 
idarelerinden veya 
ilgili konsolosluklar
dan verilen resmî bel
geler ile ispatlamaları 
gereklidir. Ancak; 
anne, baba, eş, 
çocuk, torun, büyük 
anne, büyükbaba ve 
kardeşi olmayan 
hükümlü ve tutuklu- 
ların, üçüncü derec
eye kadar olan akra
balarından en çok üç 
kişiyle, önceden 
haber verilmesi ve 
belgelendirilmesi kay- 
dıyla görüşme yap
maları sağlanacaktır. 
Ancak; bu fıkra 
hükmü, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ceza
sına hükümlüler 
hakkında uygulan
mayacak.
Hükümlü ye tutu kİ u . 
sayısının, verilen açık 
görüş günü sayısına 
bölünmesi suretiyle 
görüş gününe kadar 

gruplar oluşturula
caktır. Her grubun 
görüş günü ve saat
leri, ailelerine 
bildirilmek üzere 
hükümlü ve tutuklu
lara tebliğ edilecek; 
hazırlanan program, 
ayrıca koğuşlara ve 
ziyaretçilerin göre
bileceği uygun yer
lere asılmak suretiyle 
her ziyaretçinin,

‘ ziyaret gününde ceza 
infaz kurumuna 
gelmesi sağlanarak, 
izdiham önlenecek. 
Her grubun açık 
görüşü bittikten 
sonra, görüş yerinde 
bulunan hükümlü ve 
tutuklular, görevliler 
nezaretinde dikkatli 
bir şekilde arandıktan 
sonra koğuş ve oda 
larına götürülerek 
burada sayılacak; 
kimlikleri fotoğraflı 
belgelerle kontrol 
edildikten ve grup 
mevcudunun tam 
olduğunun anlaşıl
masından sonra, 
ziyaretçilerin kurum 
dışına çıkmasına izin 
verilecek.

SUCUN
T.009

Bin damla serilsin yüreğinize, 

bin mutluluk dolsun gönlünüze, 

bütün hayalleriniz gerçek olsun,

Yeni Yılınız Kutlu Olsun....

HaLlIc ALtan

İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 
Tel: 51312 81 ■ 513 32 28 Fax: 513 42 98

Gemlik halkının, 
sporcularımızın ve velilerimizin 

yeniydim kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir 

yıl geçirmelerini dileriz.

“Biz GtjCVM’üzû 

velilerimizden alıyoruz”

GÜCÜMSPOR KULÜBÜ
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Noel Baha kimdir? İşte hikayesi
Bütün dünyada Noel 
Baba olarak tanınan 
Aziz Nicholaos, 
Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarında önemli bir 
Lykia kenti olan 
Patara'da doğmuştur. 
M.S. 300'e doğru 
Patara refah içindey 
ken kentte yaşayan 
zengin buğday tüc
carının bir oğlu olur 
ve ona Nicholaos adı 
verilir. Doğduğunda 
göğün bir hediyesi, 
ana-babasının 
dualarının ve sunduk
ları adakların bir 
meyvesi, fakirlerin bir 
kurtarmışı olarak 
dünyaya geldiğine 
işaret edilmiştir. Daha 
gençliğinde bile muci 
zeler yarattığına 
inanılır. Bu inanca 
göre inşa halindeki 
bir kilisenin yıkıl
masıyla enkaz altında 
kalan Nicholaos, 
annesi ağlayıp inler 
ken, üzerine yığılan 
taşların altından 
sağlam olarak 
kurtulmuştur.
Bir süre sonra babası 
öldüğünde büyük bir 
servetin tek mirasçısı 
olmuş ve servetini 
yoksullara yardım için 
harcamaya karar ver
miştir. Bu sırada 
Patara'da önceleri 
çok zengin olan bir 
şahıs fakirleşmiş ve 
kızlarının çeyizini 
yapamayacak duruma 
gelmiştir. Çaresizlik
ten kızlarını satmayı 
bile düşündüğü bir 
anda, Nicholaos duru
mu görerek onlara 
yardım etmeye karar 
verir. Kendini belli 
etmemek ve aynı 
zamanda gururlarını 
kırmamak için kızların 
evine gece gider. 
Onlar uykuda iken bü 
yük kızın açık olan 
penceresinden çeyi 
zine yetecek olan bir 
kese altını içeri atar. 
Sabah parayı bulan 
büyük kız çok sevinir 
ve kötü durumdan 
kurtulur.
Daha sonra ortanca 
ve küçük kızın çeyiz 
paralarını da karşıla
mak isteyen Nichola 
os, pencereleri kapalı 
olduğu için bacadan 
atar. İşte Noel Baba 
mn yılbaşında hediye 
bırakma öyküsü 
böylece doğar, ikon
larda ve resimlerde 
de Nicholaos'ın üç 
altın top ile göster
ilmesi bu yüzdendir. 
Aziz Nicholaos'un 
yaşamıyla ilgili bir 
öykü de şöyledir;

Nicholaos hacı olmak 
üzere Kudüs'e gider. 
Geri dönüşünde fırtı
naya tutulan gemiyi 
dualarıyla batmaktan 
kurtarır, ayrıca denize 
düşerek boğulan bir 
denizciyi de diriltir. O 
günden sonra Aziz 
Nicholaos denizcile 
rin de koruyucu azizi 
olarak kabul 
edilmiştir.
Nicholaos bir müddet 
sonra Patara'nın 
komşu kenti Myra'ya 
göç eder. Myra 
Başpiskoposu ölmüş 
yerine geçecek kişi 
üzerinde anlaşma 
sağlanamamıştır. 
Bunun üzerine sabah 
kiliseye ilk gelen 
kişinin başpiskopos 
olması kararlaştırılır. 
Aziz Nicholaos kilis
eye ilk gelen kişi 
olarak başpiskopos 
seçilir. Burada da 
mucizelerine devam 
ederek üç generali 
ölümden kurtarır. 
Diğer bir öyküsü ise 
şöyledir:
0 yıl Myra'da kıtlık 
çıkar. İskenderiye'den 
Byzantion'a mısır 
götüren bir filo 
Myra'nın limanı olan 
Andri^ke'ye uğrar. 
Nicholâos hemen 
limana koşar ve her 
gemi feaşına bir mik
tar m&ır vermelerini 
ister. Gemiciler 
Byzarmon'a Va rd ık
la rındhHstemeyerek 
verdikleri mısırların 
yerlerimde olduğunu 
hayretle görürler. 
Hıristiyanlara karşı 
olan İmparator Diode 
tianusye Licinius 
zamanında Nicholaos 
da diğer Hıristiyanlar 
gibi bin ara hapse 
dilmiştir. M.S. 325 ta 
rihindö Hıristiyanlık 
içindeki problemleri 
çözmek için İznik'teki 
(Nikaea) meclis top 
lantısına Myra Başpis 
koposu olarak katılır. 
Yolda'giderken bir 
handa öldürülerek 
salamura yapılmış üç 
çocuğu dirilttiği daha 
sonra Bonaventure 
adh bir kilise adamı 
tarafından iddia edil 
miştiE Öğrencilerin 
de koruyucusu oldu 
ğuna inanılan Aziz 
Nicholaos'un 6 Aralık 
343'te 65 yaşında iken 
öldüğü sanılmaktadır. 
Myrahlar onun adına 
bir kilise yaparak için
deki lahitte onu son
suz uykusuna bırak
mışlardır.
Haçlı Seferleri sırasın
da 20 Nisan 1087'de

Bari'den gelen tüccar
lar kemiklerini çalıp 
Bari'ye götürmüş ve 
yaptıkları bazilikaya 
gömmüşlerdir, onun 
olduğu sanılan geride 
kalmış bir kısım 
kemik ise bugün 
Antalya Müzesi'nde 
saklanmaktadır.
Noel Baba Kilisesi 
Aziz Nicholaos öldü 
ğünde yapılan kilise 
veya şapel 529 yılın
daki zelzelede yiKiıın- 
ca daha büyük belki 
de bazilika tipinde bir 
kilise yapılmıştır. 
Peschlow, büyük 
apsisin güney tarafın
da eşit apsisli iki kü 
çük mekân ile bugün 
kü binanın kuzey yan 
nefinin büyük kısmı 
mn bu ilk yapıya ait 
olduğunu tahmin 
etmektedir. Bu kilise 
VIII. yüzyılda zelzele 
veya Arap atanlarıyla 
yıkılmış, daha sonra 
tekrar yenilenmiştir. 
1034 yılında Arap 
donanmasının deniz
den yaptığı atanlarla 
harap olmuştur. On 
yıl harap durumda 
kalan kilisenin 1042 
de Bizans İmparatoru 
IX. Konstantin Mono 
makhos ve eşi Zöe 
tarafından tamir ettir
ildiği kitabesinden 
anlaşılmaktadır. XII. 
yüzyılda binaya bazı 
ekler yapılmış, kilise 
tekrar onarılmıştır. 
XIII. yüzyılda Türk 
lerih eline geçen My 
ra'da, kiliseyi ser 
bestçe ibadet etmek 
için kullandığını ve 
kilisede bazı onarım- 
ların yapıldığını anlı 
yoruz. 1738'de büyük 
kilisenin yanındaki 
şapel tamir edilmiştir. 
1833-1837 yılları 
arasında Anadolu'yu 
gezen C. Texier, 
Myra'ya da uğramış 
ve kitaplarında 

kiliseden bahset
miştir. Ondan on yıl 
kadar sonra 1842 yılı 
Mart ayında Teğmen 
Spratt ile Prof. Forbes 
de Myra'ya gelmiş, 
kilisenin bir krokisini 
çıkarmışlar ve kilis
enin yanında bir man
astırın olduğunu 
görmüşlerdir.
1853 yılında Kırım 
Harbi sırasında 
Ruslar kilise ile 
ilgilenmişler ve bura
da bir Rus kolonisi 
kurmak için Anna 
Golicia adındaki Rus 
kontesi adına toprak 
almışlardır. Ancak 
OsmanlI Devleti işin 
siyasî yönünü farked- 
ince Rusların aldıkları 
toprakları geri almış, 
yalnızca kilisenin 
onarım istekleri kabul 
edilmiştir. Böylece 
1862 yılında August 
Salzmann adında bir 
Fransız, Nicholaos 
Kilisesi'nin onarımı 
ile vazifelendirilmiştir. 
Bu restorasyonlar 
kilisenin aslını boza
cak kadar kötü yapıl 
mıştır. Bu restoras 
yon sırasında 1876'da 
bugün görülen çan 
kulesi de ilave 
edilmiştir. Birçok 
kentin koruyucu azizi 
olan Noel Baba'ya 
adanmış iki bine 
yakın kilise bulun
maktadır. O'nun 
yaşam öyküsü ve 
mucizeleri birçök 
kitapta yer almış, 
ancak en eskisi 750- 
800 yılları arasında 
Byzantion'da Stadion 
Manastırı Başkeşiş 
terinden Michael 
tarafından yazılmıştır. 
Şimdi biz Anadolu 
Bizans mimarisinin 
ilgi çekici bir yapısı 
olan St. Nicholaos 
Kilisesi'ni beraberce 
gezelim.
Müze girişinden 

sonra taş döşeli 
yoldan aşağıya doğru 
inilir. İnerken Noel 
Baha'nın heykeli 
solumuzda yeşillikler 
içinde görülür.
IV. yüzyılda burada 
bulunan tek kubbeli 
kilisenin güneyine 
VIII. yüzyılda haç 
şeklinde bir şapel ile 
kuzey tarafına da 
eklemeler yapılmıştır. 
Ayrıca 1862-63 
senelerinde de binaya 
dış narteks ile iç 
narteksin bazı kısım
ları ilave edilmiştir. 
Binanın esas girişi 
batı yönünde olması
na karşılık biz gezi 
yönünde anlatmayı 
daha uygun bulduk. 
Bugün iki sütunu 
ayakta kalmış bir 
avludan bir iki 
basamakla Bizans 
Devri'nde ilave 
edilmiş güney nefine 
inilir. Haç biçimli bu 
bölümün doğu kıs
mında üç kemerli 
pencereye sahip bir 
apsis yer ahr. Apsisin 
önünde orijinal stylo- 
bat ile ortasında altar 
kaidesi hâlâ görülür. 
Apsis nişinin içinde 
yer yer renkleri kay
bolmuş ve belir 
sizleşmiş aziz figür
leri vardır. Bunların 
altındaki küçük niş 
içindeki fresko Noel 
Baba'ya aittir. Bu 
bölüm ve esas kilis
enin güneydoğu 
şapelinin tabanların
da farklı desenlerde 
mozaik panolar 
görülür. Batı yönünde 
merdivenlerin 
karşısındaki niş 
içerisinde İsa, 
Meryem ve Yahya 
freskoları vardır. 
Buradan iyi muhafaza 
edilmiş kapı 
çerçevesi bizi (ahit
lerin bulunduğu 
kısma, yani haç 
biçimli şapelin uzun 
kısmına çıkartır. 
Lahitlerin yer aldığı 
nişler içindeki fresko- 
lar bugün net olarak 
görülmese bile çeşitli 
aziz tasvirlerini içeren 
freskolar ile bezen
miştir. Kuzey duvarın
daki ilk nişle sütun
ların üzerinde 
Meryem freskosu 
ilginç örneklerdir. 
Noel baba freskosu- 
nun bulunduğu ikinci 
niş sütununun ters 
konduğu yazılarından 
anlaşılmaktadır. 
Nişler içinde yer alan 
lahitlerden birinci niş 
içindeki akarthus 
yaprakları ile süslü

Roma Devri lahdinin 
Noel Baba'ya ait 
olduğu kabul edilir. 
Hatta Noel Baha'nın 
denizcilerin de azizi 
olmasından dolayı 
lahdin üzerinin balık 
pulu desenleriyle 
süslendiği söylenir. 
20 Nisan 1087'de 
Bari'li korsanlar, Noel 
Baha'nın kemiklerini 
almak için lahdi kır
mışlar, bazı kemikleri 
alarak Bari'ye 
götürmüşlerdir.
İkinci niş ile karşısın
daki nişte bulunan 
lahitler sadedir. 
Burada nişler içindeki 
lahitlerden başka 
yerde iki mezar daha 
bulunmaktadır. 
Buradan bir kapı ile 
kilisenin iri blok 
levhalarla döşeli 
avlusuna geçilir. 
Avluda ise bir niş 
içerisinde boşaltılmış 
iki mezar bulunur. 
Yanında bulunan 
mermer üzerinde haç 
ve çapa motifi Noel 
Baba için yapılmış 
olmalıdır. Solda duvar 
içine yerleştirilmiş 
mezardaki kitabede 
1118 tarihi yer ahr. 
Avludan önce dış 
nartekse, sonraüç 
kapı ile ana mekâna 
(naos) açılan iç 
nartekse geçilir. 
Burası gruplar 
halinde piskoposların 
resmedildiği fresko- 
larla süslenmiştir. 
Buradan geçilen 
esas mekân üç 
kemerle yan neflere 
açılır. Ana mekânın 
güneyinde iki nef 
vardır.
İkinci nefte niş 
içindeki lahitte Noel 
Baha'nın mezarı 
olduğu söylenir ise 
de üzerindeki kadın 
erkek kabartması 
bunun böyle 
olmadığını gösterir. 
Yan nefin karşısındaki 
niş içerisinde ise bir 
başka mezar vardır. 
Kuzey nefin kubbe 
sinde Hz. İsa ve 12 
havarinin freskoları 
bulunur. Yanda ise 
yan nefin kazısı yapıl
maktadır. Bu kazının 
yapıldığı nefin batı 
kısmında ise üç oda 
bulunur. Binanın 
ortasında pencereli 
ve kasnaktı bir kub 
benin olması gere 
kirken, Salzmann 
yaptığı tamir sırasın
da mekânın üstünü 
kapatarak, kesme 
taştan kaburgalı 
büyük bir çapraz 
tonoz kullanmıştır.
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2011 yılının en coh izlenen filmleri
2011 yılında bir çok 
yerli ve yabancı film 
vizyona girdi.
Peki 2011 yılında en 
çok hangi film izlen
di? Hangi filmi kaç 
kişi izledi?
- Eyyvah Eyvah 2 / 
Toplam Hasılat: 
36.678.019 TL 
Toplam 
Seyirci:3.947.988 
Gösterim: 38 hafta 
2- Aşk Tesadüfleri 
Sever / Toplam 
Hasılat: 21.910.790 
TL Toplam 
Seyirci :2.418.090 
Gösterim: 35 hafta 
3- Allah'ın Sadık 
Kulu: Barla / Toplam 
Hasılat: 15.194.835 
TL Toplam 
Seyirci:2.146.287 
Gösterim: 7 hafta 
4- Kurtlar Vadisi: 
Filistin / Toplam 
Hasılat: 17.293.396 
TL Toplam 
Seyirci:2.028.057 
Gösterim: 20 hafta 
5- Alacakaranlık 
Efsanesi: Şafak Vakti 
/ Toplam Hasılat: 
12.003.929 TL

Toplam
Seyirci:1.346.062 
Gösterim: 5 hafta 
6- Anadolu Kartalları 
/ Toplam Hasılat: 
10.215.748 TL 
Toplam
Seyirci:1.178.940 
Gösterim tarihi: 8 
hafta
7- Karayip 
Korsanları: Gizemli 
Denizlerde / Toplam 
Hasılat: 13.128.062 
TL Toplam 
Seyirci: 1.170.783 
Gösterim: 26 hafta 
8- Şirinler / Toplam 
Hasılat: 11.501.338 
TL Toplam 
Seyirci: 1.141.440

Gösterim: 20 hafta 
9- Dedemin İnsanları 
/ Toplam Hasılat: 
9.344.708 TL Toplam 
Seyirci:992.235 
Gösterim: 4 hafta 
10- Hür Adam: 
Bediuzzaman Said 
Nursi / Toplam 
Hasılat: 7.304.622 TL 
Toplam 
Seyirci:952.405 
Gösterim: 20 hafta 
11- Ya Sonra / 
Toplam Hasılat: 
7.559.500 TL Toplam 
Seyirci:849.743 
Gösterim: 25 hafta 
12- Harry Potter ve 
Ölüm Yadigarları: 
Bölüm 2 / Toplam

Hasılat: 7.925.707 TL 
Toplam 
Seyirci:798.414 
Gösterim: 19 hafta 
13- Kolpaçino: 
Bomba / Toplam 
Hasılat: 6.559.712 TL 
Toplam 
Seyirci:736.320 
Gösterim: 17 hafta 
14- Arabalar 2 / 
Toplam Hasılat: 
7.020.636 TL Toplam 
Seyirci:687.345 
Gösterim: 18 hafta 
15- Hızlı ve Öfkeli 5: 
Rio Soygunu / 
Toplam Hasılat: 
6.035.999 TL Toplam 
Seyirci:665.414 
Gösterim: 21 hafta 
16- Transformers: 
Ay’ın Karanlık Yüzü / 
Toplam Hasılat: 
6.858.061 TL Toplam 
Seyirci:646.351 
Gösterim: 16 hafta 
17- Ölümsüzler / 
Toplam Hasılat: 
5.961.158 TL Toplam 
Seyirci:534.305 
Gösterim: 6 hafta 
18- Behzat Ç. Seni 
Kalbime Gömdüm / 
Toplam Hasılat:

5.063.550 TL Toplam 
Seyirci:527.250 
Gösterim: 8 hafta 
19- Kaybedenler 
Kulübü / Toplam 
Hasılat: 4.553.598 TL 
Toplam 
Seyirci:484.440 
Gösterim: 24 hafta 
20- Musallat 2: Lanet 
/ Toplam Hasılat: 
3.613.279 TL Toplam 
Seyirci:411.022 
Gösterim: 3 hafta 
21- Ayı Yogi / Toplam 
Hasılat: 3.983.688 TL 
Toplam 
Seyirci:405.176 
Gösterim: 20 hafta 
22- Son Durak 5 / 
Toplam Hasılat: 
4.010.603 TL Toplam 
Seyirci :390.024 
Gösterim: 15 hafta 
23- Rio / Toplam 
Hasılat: 3.449.400 TL 
Toplam 
Seyirci:369.669 
Gösterim: 36 hafta 
24- Sümela'nın 
Şifresi Temel / 
Toplam Hasılat: 
3.078.076 TL Toplam 
Seyirci:351.575 
Gösterim: 1 hafta

25- Entelköy 
Efeköy'e Karşı / 
Toplam Hasılat: 
3.039.906 TL Toplam 
Seyirci :346.451 
Gösterim: 3 hafta 
26- Kung Fu Panda 2 
/ Toplam 
Hasılat:3.759.014 ÎL 
Toplam 
Seyirci:344.437 
Gösterim: 22 hafta 
27- Çınar Ağacı / 
Toplam 
Hasılat:2.689.381 TL 
Toplam 
Seyirci:322.232 
Gösterim: 27 hafta 
28- Thor / Toplam 
Hasılat:3.640.745 TL 
Toplam 
Seyirci:319.460 
Gösterim: 14 hafta 
29- Felekten Bir 
Gece Daha / Toplam 
Hasılat:3.361.913 TL 
Toplam Seyirci: 
316.461 Gösterim: 
15 hafta
30- Maymunlar Ce 
hennemi: Başlangıç / 
Toplam Hasılat:2.
962.832 TL Toplam 
Seyirci: 305.601 
Gösterim: 16 hafta

Kardeşliğin doğduğu, 
sevgilerin birleştiği, 

belki durgun, belki yorgun, 
yine de mutlu, 

yine de umutlu, yine de 
sevgi dolu nice yıllara!

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Yeni bir yıla girerken 
sevgi ve barış diliyoruz. 

Savaşların, acıların ve felaketlerin, 
geçip giden koca bir yıl 

gibi geride kalması umuduyla..
Nice Yıllara!

ÇAKMAK 
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.



Olm
GEMLİK KÖRFEZİNİN 
DENİZLE BİRLEŞTİĞİ 

BU MÜTHİŞ 
MANZARADA, 

EN GÜZEL ANINIZI 
YAŞATMAK İÇİN VARIZ. 

YERİNİZİ AYIRTMAK 
İÇİN ACELE EDİN

* ?"•* r . *** GEMLİK’TEKİ DÜĞÜN EVİNİZMeşrubat Saten Sandalye Giydirme Servis eleman
Çerez Nikah Masası ve ekipmanlar 
Piyanist Volkan gösterileri Sürpriz gösterilen

TEL: 51310 71-GSM: 0.533 560 18 99 
e-mail: miltongazinosu@windowslive.com

GEMLİK ESNAF SANATKARLAR ODASI
2012 yılının 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

mailto:miltongazinosu@windowslive.com
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'ÖKHAN
il GÜZEL NAKLİYAT PETROL TİCARET A.Ş.

NAKLİYECİLİKTE 40 YILLIK TECRÜBE

BOŞALTMA İŞLERİ
# TAHMİL
TAHLİYE İŞLERİ 

^MUHTELİF 

YÜK TAŞIMACILIĞI

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
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/Iğıa tadıyla bit yıl 
geçirmeniz dileğiyle,.

"Lezzetin Namlısı'

NAMLI ZEYTİNLERİ TIC. VE SRN. LTD. ŞTI
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik 

Tel: O 224 513 14 58 - 514 29 79 Fax : O 224 514 29 80 
www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com

fMMLL
SOFRANIZDA LEZZET

http://www.namlishop.comwww.namlizeytinleri.com
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' ».uı Ik>Iii İLK aÛNLÛK SİYASİ OAZETEŞİ_____

MfiLİYt

Kocaçukur Mevki Garaj 1 Gemport Uman Sahası G€MÜK 
Tel: 0.224 524 75 24 Fax: 0.224 524 75 26

TAHMİL -TAHLİYE-NAKLİYAT GÜMRÜKLEME - TAAHHÜT - GIDA - HAYVANCILIK 
TEMİZLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAAT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

VİZYONUMUZ;
7/24 KESİNTİSİZ, KALİTELİ,

FARK YARATAN HİZMETLERİMİZLE JİL R,
MODERN EKİPMAN VE UZMANLAŞMIŞ

GENİŞ KADROMUZLA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ K 
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAKTIR Hp|j

^e/U/ CKuilu/ ■
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OEMLİK’İN İLK GONLÜK SİYASİ GAZETESİ

YILBAŞI ÖZEL

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

BEKTAŞ KARDEŞLER
HURDACILIK - TEMİZLİK - NAKLİYE - TAAH. HARF. - GIDA SANAYİ ve TİCARET LTD. Şİİ.

O Atık Su Çekimi 
O Vldanjâr Kiralama 

O Arıtma Tesisi Temizliği 

O Altyapı Temizliği 

O Tehlikeli Atık Kakliyesi

2012 (fantide datdeuıa
aıattedad ç^tinueeaûıi 

tewruai edenify.
‘Bir avuç toprak^ 
Bir yudum su 

Bir tutam hava
Küçük Sanayi Sitesi 

No: 3 Gemlik/BURSA 
Tel & Fax : 0 224 524 80 46 

GSM : 0 532 574 05 37 
0 533 345 15 67 

e-mail : info@bektaskardesler.com 
www.bektaskardesler.com

t

başarmak için birli bir

5 Şubat 2012 KPSS hızlandırılmış kurslarımız başlayacaktır.
Sağlık, Mutluluk, Başarı dolu

İstiklal Caddesi Gürçay İş Merkezi No: 36 GEMLİK TEL: 0.224 5141515
Muradiye Mh. Yağhane Sk. No:16 Konak İş Merkezi Kat: 5-6 Orhangazi TEL: 0.224 573 1810

mailto:info@bektaskardesler.com
http://www.bektaskardesler.com
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ımııııuruınhem cana vahn hem (ebe yakın

Bursa'nın Yerel Zincir Marketler Lideri

86 Yıldır Ticareti, Yıllardır Bursa’da

4441617www.5aypa.toni.tr

4441617www.5aypa.toni.tr
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AYRINTI
Erhan İZGİ

DATÇA'DA BİR ŞAİR- CAN YÜCEL
Ömrünün son yıl

larını Datça’da 
geçiren Türk şiirinin 
usta kalemi Can 
Yücel, ölmeden önce 
“Vasiyet” diye bir şiir 
yazar, öldükten sonra 
da gerçekten isteği 
doğrultusunda 
Datça’ya gömülür.

Vasiyet
Beni kuzum 

Datça’ya gömün
Geçin Ankara’yı 

İstanbul’u!
Oralar ağzına kadar 

dolu
Alabildiğine de 

pahalı,
örneğin 

Zincirlikuyu’da
Bir mezar 750 mil 

yona
Burası nispeten 

ucuzluk
Ortada kalma 

tehlikesi de yok
Hayır dua da iste

mez,
Dediğim gibi beni 

Datça’ya gömün 
Şu deniz gören 

mezarlığın orda, 
Gömü sanıp deşer

lerse karışmam ama!

Ne zaman Datça 
adını duysam Can 
Yücel’i anımsarım. 
Şair ve yazarlarımız 
yaşadıkları alanları 
tanıtmasını da 
bilmişler. Sait Faik 
deyince BURGAZ 
aklınıza gelmiyor 
mu? Bodrum deyince 
Cevat Şakir’i anım
samamak mümkün 
mü?

Ya Adana deyince 
Orhan Kemal’i, Yaşar 
Kemal’i nasıl unutu
ruz?

Datça’ya Marmaris 
ve Didim’i gezerek 
geliyoruz. Can 
Yücel’le ilgili anılar
dan söz ettik ve şiir
lerinden okuduk.

BU DA
ÖYLE BİR AŞK 
Sırtımda çıplak 
Islak nefesin 
Bi gidip bi geliyor 
Biz şenleri yatmı 

yoruz ki
Yaşamıyoruz da 
Hep yarışıyoruz 
Sen mi ben mi 
önce kim 
ölümü öldürecek 

diye
Datça, Güney 

ege’nin en uç nok
tasında yer alan jnce, 
uzun ve engebeli bir 
yarımada.

Arazi zeytin 

yetiştirmeye uygun 
olduğu için halkın 
geçimini zeytincilik 
oluşturur. Fakat 
Datça’nın adını duyu
ran asıl ürün badem
miş. Turizm son yıl
larda gelir getiren 
büyük bir kazanç 
kapısı olmuş. Ekmek 
parasını balıkçılıktan 
kazanan kişiler de az 
değil Datça’da.

Datça’ya çok 
önceleri deniz yoluyla 
ulaşılırmış; çünkü 
karayolu yokmuş. 
1970‘li yıllarda 
Marmaris-Datça yolu
nun yapılması 
Datça’nın çehresinin 
değişimine neden 
olmuş. Yıllar sonra 
yapılan Dalaman 
Havaalanı da 
Datça’nın tanınması
na ve gelişmesine 
büyük katkı sağlamış

Daha önce burasını 
gezen arkadaşlar, 
önce yeni Datça’ya 

gidelim sonra da Eski 
Datça’ya gideriz 
dediler. İki Datça 
olduğunu orda 
öğrendik. Arabamız 
yeni Datça’ya doğru 
hareket etti. Uygun 
bir yerde park edip 
yeni Datça’nın sokak
larını gezmeye 
başladık.

Modern bir yerleşim 
alanını yansıtıyor. 
Çok katlı binaları 
burda görmeniz ; 
mümkünjdeğil.

Ancak büyük otel
lerin dört beş kat 
olduğunu söyleyebili
riz.

Genelde yapılar hele 
hele eskiler bir ya da 

Eski Datça 
aMaaaBgaasMMBBBM

iki katlı. Son 
dönemde kat sayıları 
biraz fazlalaşmış. 
Tertemiz pırıl pırıl 
sokaklar, buna uygun 
olarak da deniz bir 
harika.

Sonbaharda git
tiğimiz için sahil 
bomboş. Yazın 
gelseydik bu çay 
bahçelerinde acaba 
oturmaya yer bula
bilir miydik?

Çok ilginç bir 
durumla karşılaştım. 
Gurur duydum, sevin
dim.

Sokaklara yazar ve 
şairlerin adlarını ver
mişler. Öylesine 
hoşuma gitti ki 
anlatamam. Sokak 
levhalarında Aşık 
Veysel, Pir Sultan 
Abdal, Orhan Veli 
hatta yabancı ozan
ların adlarına da 
rastlamak mümkün. 
Ünlü İspanyol şair 
Federico Garcia 
Lorca’nın adını 
görmek ne büyük 
mutluluk. Burada 
görev yapan yerel 
yöneticileri duyarlılık
larından dolayı, . 
yürekten kutlamak 
gerekli. Evlerin 
bahçeleri yeşi11iklerle ; 
süslenmiş sanki. 
Renk renk çiçekler 
insana huzur veriyor.

Datça’nın çok temiz 
bir havası var. İnsana 
rahatlık, ferahlık , 
veriyor. Burda 
yaşayan insanlar her-"" 
halde uzun ömürlü 
olur.

Yörede anlatılan 
çok ilginç bir öykü

var: “Günümüzden 
400-500 yıl kadar 
önce Datça açıkların
dan geçen Ispanyol 
korsanlar, gemideki 
cüzamlı hastaları 
burada küçük bir 
koya bırakmaya 
karar verirler. Ölüme 
mahkum edilen 
hastalar, buranın 
oksijeni bol havası 
sayesinde sağlıkları
na kavuşur ve bir 
yerleşim birimi oluş
turarak hayatlarını 
burada sürdürürler. 
Kısa zamanda bu 
yörenin, bu toprak
ların yurttaşı oluverir
ler.”

Bu öyküden de 
anlıyoruz ki Datça’nın 
gerçekten insanı 
sağlıklı kılan temiz bir 
havası var.

40-50 yıl öncesinde 
Datça’da turistik tesis 
yok denecek kadar 
azmış. Artan taleple 
birlikte turistik tesis 
sayısı da kısa sürede 
talebi karşılayacak 
düzeye ulaşmış.

Datça’yı ilginç kılan 
Bodrum’da olduğu 
gibi genelde taştan 
yapılmış beyaz 
badanalı evleridir.

Yeni Datça’yı , 
gezdikten sonra bir 
çay bahçesinde çay
larımızı içiyoruz.
Nefis bir sonbahar 
havası hakim. Kasım 
ayında böylesine 
güzel, güneşli bir 

hava bulmak büyük 
şans.

Bir süre sonra eski 
Datça’yı ve Can 
Yücel’in yaşadığı evi 
göreceğiz ve mezarını 
ziyaret edeceğiz.

Eski Datça, geçmişi
ni bozulmadan 
koruyor yıllar geçme
sine karşın. Taş 
döşeli daracık sokak
lar.. Taştan yapılan 
evler ve duvarlar, 
çiçeklerle bezenmiş 
bahçeler...

Evlerin büyük bir 
kısmının avluları 
taşların üzerine konul 
muş çalı çırpılarla 
sınırlandırılmış. 
Bahçelerdeki ağaçlar 
güneşi engellediği 
için sokaklar loş ve 
serin.

Eski Datça tipik bir 
köyü anımsatıyor.

Sora sora Can 
Yücel’in evini bulu 
yoruz. Daracık yılan- 
vari yollardan 
kıvrılarak gidiyoruz. 
Sonunda aradığımız, 
ev karşımıza çıkıyor. 
Kapısında ve duvar
larında daha önce 
yapılan, etkinliklerle 
ilgili yapıştırılmış 
afişler görüyoruz.

içeri girmemiz 
mümkün değil. 
Kapısında kocaman 
paslı bir kilit var. 
Bakımsız, ilgisiz bir 
evle karşılaşıyoruz. 
Çok farklı mekanla 

karşılaşacağımızı 
umuyorduk; fakat bu 
konuda yanılmışız.

Bir şairin evi böyle 
mi olmalı?

Taş duvarları atla
mak mümkün olsa 
bahçeye girip etrafı 
görme olanağına 
kavuşup birkaç 
fotoğraf çekeceğiz; 
ama ne mümkün!

Can Yücel’in varis
leri bakamıyorsa 
Kültür Bakanlığının 
yardımlarıyla burası 
müze haline getiril
erek halkın ziyaretine 
açılamaz mıydı diye 
düşünüyoruz!

Evin müze olarak 
kullanıldığı söyleni 
yor; fakat biz bunu 
göremedik.

Datça’nın en önemli 
özelliği Antik Karia 
bölgesinin ünlü kent
lerinden Knidos 
kalıntılarının burda 
bulunması.
Knidos’un kalıntıları 
Datça’ya 42 km uzak
taymış.
h Arkadaşların istek
sizliği nedeniyle 
burayı ne yazık ki 
göremedik.

.Değerli arkadaşımız 
Ürer Konak, Knidos’u 
görme konusunda ne 
kadar ısrarcı olduysa 
da başarılı olamadı. 
Datça’ya gidip de 
Knidos’u görmemek 
bence büyük eksiklik. 
İnşallah bundan son
raki gidişimizde 
görürüz.

Datça için şu 
gerçeği de belirtmek
te yarar var. 
Anlatılanlara kulak 
verirsek Datça ve 
çevresinde irili ufaklı 
52 koy olduğu 
söyleniyor. Buraları 
görmek, o güzellikleri 
yaşamak için karadan 
değil; kiralanacak 
küçük bir tekneyle 
denizden dolaşarak 
görmek çok daha 
uygun. Böylelikle 
Datça’nın oksijenli 
havasını da daha çok 
solumuş ve Datça’nın 
gizli kalan güzellik
lerini yakından gör
müş oluruz.
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Milli Piyanflo hileti alacaklar dikkat...
Milli Piyango bileti 
satın alırken ve daha 
sonrasında nelere 
dikkat etmek 
gerekiyor.
Birçok kişinin hayal
lerini süsleyen 
buyuk ikramiyeye 
kavuşmak için Milli 
Piyango bileti satın 
alırken ve daha 
sonra bileti muhata 
za ederken gerekli 
özenin gösterilme 
mesi, talihlilerin 
umutlarını 
söndürebilir.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğün 
den alınan bilgiye 
göre, bilet satın 
alınırken, Milli Piyan 
go biletini satan kişi 
ya da bayi, biletin 
özellikleri, okunur ve 
yırtılmamış ol ması 
önem taşıyor.
Milli Piyango bile
tinin, Milli Piyango 
İdaresi bayilik ruh
satını (gezici bayi 
lerde yaka kartı) 
taşıyan ve iste
nildiğinde ibraz eden 
kişilerden satın alın
ması, biletin arkasın
da bayi satış mührü

bulunması, biletin 
pürüzsüz ya da 
kağıdının örselen
memiş olmasına 
dikkat edilmesi 
gerekiyor.
Biletin sol alt 
bölümde bulunan 
güvenlik numarası 
iki parmak arasında 
gezdirildiğinde 
rakamların kabarık 
olduğu hissedilmeli. 
Bilet ışığa tutul
duğunda bilet kağıdı 
mn dokusu içinde 
beyaz renkli MP 
amblemli filigranı 
bulunmalı. Bilette 
ayrıca ultraviole (UV) 
ışıkta mavi ve açık 
yeşil renkli parlayan 
ve kesik çizgiler 
şeklinde dağılımı 
olan elyaflar 
bulunuyor.

18 yaşından küçük
ler bilet satın alamı 
yor. Bu kişiler kazan 
salar bile kendile 
rine ikramiye öden
mesini isteyemiyor. 
Güvenlik açısından 
Milli Piyango İdare
sine ait tüm şans 
oyun biletlerinin 
arkasına ad ve so 
yadın yazılarak imza
lanması öneriliyor. 
Ayrıca ikramiye 
kazanan talihliler
den, ikramiyelerini 
almak için Milli Pi 
yango İdaresi veya 
şubelerine başvur
duklarında biletlerin 
kendilerine ait oldu 
ğunu ispatlamak için 
biletlerin arkasına ad 
ve soyad yazıp imza
lamaları isteniyor. 
Milli Piyango oyu

nunda bir bilete 
ikramiye ödenebil 
mösi için biletin 
ikramiye kazanan 
numaralardan birini 
ihtiva etmesi, çekiliş 
tarihi, ikramiye ve 
seri numarası, fiyat 
ve kupür itibariyle 
herhangi bir kuşku 
ya meydan vermeye
cek şekilde kendini 
ibraz eder nitelikte 
olması gerekli. 
Kendini ibraz eden 
biletlerden ikramiye 
numaralarının dışın
da kalan diğer yer
lerinden yırtılmış ya 
da kopmuş olup 
parçaları mevcut 
olan ve ikramiye 
kazanan numaraları 
açık bir şekilde 
okunanlara ise 
ikramiye ödeniyor. 
Bu şekildeki biletler
den bayi ödeme 
yetkisindeki ikrami 
yeler satış merkezi 
yöneticisinin kararı, 
daha büyük 
ikramiyeler ise İdare 
merkezi onayı ile 
ödeniyor. İkramiye 
kazanan numaralar
dan hiçbirini ihtiva 

etmeyen ya da ken
dini ibraz eder nite
likte olmayan, sahte, 
tahrifat yapılmış, 
zaman aşımına 
uğramış, iptal edil 
miş, ödendi damga 
sı sığacak kadar ya 
da daha büyük 
parçası kopmuş ve 
parçaları mevcut 
olmayan biletlere 
ikramiye ödenmiyor. 
Milli Piyango bilet
lerinde ikramiyeler 
bir yıllık zaman 
aşımı süresine tabi. 
Çekiliş tarihinden 
itibaren bir yıl içinde 
ibraz edilmeyen 
biletlerin ikramiyeleri 
zaman aşımına 
uğruyor ve bu 
biletlere ikramiye 
ödemesi yapılmıyor. 
Zaman aşımına 
uğrayan ikramiyeler 
İdareye gelir kaydol
unuyor. Zaman aşımı 
süresinin hafta sonu 
veya resmi tatile 
rastlaması halinde, 
izleyen ilk iş günü 
mesai bitimine kadar 
ikramiye ödene 
biliyor.
Milli Piyango bile

tinin son 3 rakamına 
kadar isabet eden 
ikramiye tutarlarını 
Milli Piyango gezici 
ve sabit bayileri öde
mek zorunda. Bu 
bayiler son 4 veya 
beş rakamına göre 
isabetli biletlerin de 
ikramiyelerini ödeye
biliyor. Bu tutarlar 
üzerindeki ikramiye 
ler bayi ödeme yet 
kişi dışında tutulu 
yor.Bâşbayiler ile 
sanal ortam bayileri 
idare ile imzaladık
ları sözleşmede 
belirtilen tutara 
kadar olan ikrami 
yeleri ödüyorlar. 
Yılbaşı çekilişi için 
bilet kupürlerine 
bakılmaksızın, 1 
milyon TL ya da 
daha büyük 
ikramiyeler, yıl 
içerisinde yapılacak 
diğer çekilişlere ait 
büyük ikramiye 
Genel Müdürlükçe, 
bunların altında 
kalan diğer 
ikramiyeler Milli 
Piyango Şube 
Müdürlüklerince 
ödeniyor.

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını en içten 

dileklerimizle kutlar, 
sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

(d (b û xsafaklar
PAŞA PAŞA OTEL PAŞA
Kuyumculuk Restoran i Cafe V*

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...

2012 yılının sevgi dolu 
bir yıl olmasını diliyoruz.

MUTLU SENELER ....

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

http://www.pasahotel.com
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Vergi harç ve cezalara zam yağmuru
Yeni yılda vergi, harç 
ve cezalara zam 
yağacak. Kırmızı 
ışıkta geçmenin 
cezası 140 liradan 
155 liraya çıkacak, 
B sınıfı ehliyet harcı 
278 lira; 2 yıllık 
pasaport 184 lira 

olacak.
Vatandaşın ödediği 
vergi, harç ve 
cezalar yeni yılda 
yeniden değerleme 
oranında yani yüzde 
10.2 artacak.
Böylece motorlu 
taşıtlar başta olmak 
üzere emlak, çöp 
vergileri, trafik ceza 
lan, pasaport, ehli 
yet ve noter harçları 
yüzde 10,2 oranında 
yükselecek.
Artış sonrası en 
düşük trafik cezası 
53 liradan 58 liraya; 
en yüksek trafik 
çezası ise 15 bin 640 
liradan 17 bin 175 
liraya çıkacak.
İŞTE YENİ TRAFİK 
CEZALARI 
-Kırmızı ışıkta geç
menin cezası 140 
liradan 155 liraya 
çıkacak.

-Alkollü araç kul
lananlar ise ilk kez 
yakalanmaları duru
munda 650 lira; 2. 
defada 814 lira; 3 ve 
üçten sonra ise bin 
306 lira ceza ödeye
cekler.
-Ayrıca, alkollü araç 
kullanan sürücülerin 
geriye doğru 5 yıl 
içinde; ilkinde 6 ay, 
İkincisinde 2 yıl, 3 ve 
fazlasında ise 5 yıl 
ehliyetlerine el konu
lacak. 3 veya daha 
fazla alkollü 
yakalanan 
sürücülere en az 6 
ayhapis cezası ver
ilecek. Bu kişiler, 
sürücü 
davranışlarını 
geliştirme eğitimi ile 

psiko-teknik değer
lendirmeye de tabi 
tutulacak.
HIZ SINIRINI 
AŞANLAR 
- Hız sınırlarını 
yüzde 10’dan yüzde 
30’a kadar aşanların 
cezası 140 liradan 
154 liraya; yüzde 
30’dan fazla aşanlar 
da 290 liradan 320 
liraya yükselecek. 
RADARIN YERİNİ 
GÖSTEREN CİHAZ 
ÜRETENLER, 
KULLANANLAR 
Hız sınırlarını tespite 
yarayan cihazların 
yerlerini belirleyen 
veya sürücüyü ikaz 
eden cihazları imal 
veya ithal edenler 
bin 966 ila 3 bin 278 

lira para ve 6-8 ay 
arası hapisle, bu 
cihazları araçlarında 
bulunduranlar da bin 
305 TL ile bin 966 
TL para ve 4-6 ay 
arası hapisle ceza
landırılacak. 
EMNİYET KEMERİ 
TAKMAYANLAR 
- Gerekli yerlerde 
hızını azaltmayan, 
öndeki aracı güvenli 
bir mesafeden takip 
etmeyen, sağa, sola 
dönüş kurallarına 
uymayan ve emniyet 
kemeri takmayan 
sürücülerin 66 lira 
olan cezası 73 liraya 
çıkacak.
UYGUNSUZ FAR 
KULLANANLAR 
- Servis freni, lastik
leri, dış ışık 
donanımından yakını 
ve uzağı gösteren 
ışıklar ile park, fren 
ve dönüş ışıkları 
noksan, bozuk veya 
teknik şartlara aykırı 
olan araçları kulla 
nan sürücüler de 73 
lira ceza ödeyecek. 
EHLİYETSİZ ARAÇ 
KULLANANLAR 
-Sürücü belgesi 

almak için yanlış 
bilgi veya sahte 
belge vermenin 
cezası 739 liradan 
814 liraya çıkacak. 
Ehliyetini yanında 
bulundurmama ceza
sı 154 lira; belgesiz 
araç kullanmak ve 
sürülmesine izin ver
menin cezası da 320 
lira olacak. 1-2 ay, 
tekrarında ise 
2-3 ay hapis 
cezası verilecek.
-Kamyon, otobüs ve 
çekicilerde takograf, 
taksilerde ise tak
simetre kullan
mayanların cezası 
da 320 lira olacak. 
ADRESİNİ 
BİLDİRMEYENLER 
DİKKAT 
-İkamet adresi 
değişikliklerini tescil 
kuruluşuna otuz gün 
içinde bildirmeyen
lerin cezası ise 140 
liradan 154 liraya 
çıkacak.
- Ölümlü veya 
yaralanmak trafik 
kazalarında polisten 
izin almadan olay 
yerinden ayrılanlar 
320 lira ödeyecek.

HATALI SOLLAMA 
154 LİRA 
-Geçme kurallarına 
riayet etmeyen ya da 
geçmenin yasak 
olduğu yerlerde sol
lama yapanların 
cezası da 140 liradan 
154 liraya çıkacak. 
CEP TELEFONU 
İLE KONUŞAN 

ARABADAN ÇÖP 
ATAN KEMER
TAKMAYANLAR 
-Yasak yere park 
etme, kurallara 
uygun park eden 
araçların çıkmasına 
engel olacak yerlere 
park etme; takip 
mesafesine uyma
ma; sisli, karlı ve 
sağanak yağmurlu 
havalar dışında sis 
lambalarını yakmak; 
emniyet kemeri tak
mamak; araçlardan 
çöp atmak; seyir 
halinde cep veya 
araç telefonu ile 
benzer haberleşme 
cihazlarını kullan
mak gibi trafik kural
larını ihlal eden 
sürücülerin cezası 
66 liradan 73 liraya 
yükselecek

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının Yeni Yılını kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl 
geçirmelerini dileriz. 

MUTLU SENELER....

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KRERİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

2012 yılının 

sîzlere hayatınız boyunca 

unutamayacağınız güzellikler 

yaşatmasını ve 

ba yılın paylaşımlarınızın 

yılı olmasını diliyoruz.

MUTLU YILLAR....

YARDIMSEVERLER 
DERNEĞİ 

GEMLİK ŞUBESİ
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SİZİN M€MNUNİV€TİNİZ BİZİM ÖDÜLÜMÜZ
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barı$ diliyoruz. 
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden 

koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla..

Nice Yıllara!

| bit jelendc
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (O 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



YILBAŞI ÖZEL 31 Aralık 2011 Cumartesi

■

GEMLİK TİCARET BORSASI

.acARCr

Gemlik halkının ve üyelerimizin Yeni Yılını 
en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu 

günler geçirmelerini dileriz
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 izlenebilirliğim" 
sağlayarak tüketicinin aldatılmasını önlemek, 

Bütün bu işlevlerin sonucu olarak üyelerimizin ticaret 
olanaklarını geliştirmek ve karlarının artmalarım sağlamaktır

erkan sarişen- haşan k
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gemport
^^7 Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

TÜRKİYE^BANKASI

Türkiye'nin ilk ö%el limanı olarak 
başarılarla dolu yirmi yılı geride 

bırakmanın gururunu  yaşıyorum 

İlk günkü heyecan ve coşkumuza 
yirmiydin deneyimini katıyor ve yeni 

başarılara  yelken açıyorum

Her ^arnan yanımızda olan si% değerli 
dostlaıyj^^ın^myıldm eniçten 

dileklerimizle kutlarız..

;a / Turkey'fck ,-w
-İT* »' ✓ > > 1- İ *V \\XAüW*


	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\1 Aralık 2011-perşembe\1 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\2 Aralık 2011-cuma\2 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\3 Aralık 2011-cumartesi\3 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\5 Aralık 2011-pazartesi\5 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\6 Aralık 2011-salı\6 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\7 Aralık 2011-çarşamba\7 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\8 Aralık 2011-perşambe\8 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\9 Aralık 2011-cuma\9 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\10 Aralık 2011-cumartesi\10 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\12 Aralık 2011-pazartesi\12 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\13 Aralık 2011-salı\13 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\14 Aralık 2011-çarşamba\14 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\15 Aralık 2011-perşembe\15 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\16 Aralık 2011-cuma\16 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\17 Aralık 2011-cumartesi\17 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\19 Aralık 2011-pazartesi\19 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\20 Aralık 2011-salı\20 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\21 Aralık 2011-çarşamba\21 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\22 Aralık 2011-perşembe\22 Aralık 2011 (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\23 Aralık 2011-cuma\23 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\24 Aralık 2011-cumartesi\24 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\26 Aralık 2011-pazartesi\26 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\27 Aralık 2011-salı\27 Aralık 2011 (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\28 Aralık 2011-çarşamba\28 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\29 Aralık 2011-perşembe\29 Aralık 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\30 Aralık 2011-cuma\30 Aralık 2011 (10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\31 Aralık 2011-cumartesi\31 Aralık 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(11).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(12).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(13).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(14).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(15).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(16).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(17).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(18).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(19).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(20).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(21).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(22).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(23).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\12. Aralık 2011+\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi 31 Aralık 2011\Gemlik Körfez Yılbaşı Özel İlavesi(24).JPG

