
2012 yılına olaysız girdik. Gemlikliler, yeni yılı genellikle evlerinde televizyon izleyerek 
aileleri ile birlikte girdiler. Gemlik’te yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenlerin bir bölümü 
Bursa’daki eğlence merkezlerine giderken, bir kısmı da ilçemizde bulunan restaurantlarda 
yeni yılı karşıladılar. İlçemizdeki Aşka, Atamer, Gürle Otel restaurantları ile Aytepe 
Restaurant, Küçük Kumla Doris Balık Restaurant ve Umurbey Kayalar Kafe’de yılbaşı prog 
ramları düzenlendi. Restaurantlarda, müzik eşliğindegeceyi eğlenerek geçiren Gemlikliler, 
saatlerin 24.oo’ü gösterdiği anda yeni yıla girmenin mutluluğunu yakınlarıyla paylaştılar.
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1 Ocak 2012 tarihinden itibaren otoyol, köprüler, pasaport, ehliyet ve 
nüfus cüzdanı harçlarında zamlı tarifeler uygulanacak

Yeni yıl zamları haşladı
Türkiye, 2012 yılına 

yeni zamlarla girdi. 
Yılın ilk dakikalarından 
itibaren İstanbul’daki 
köprüler ve otoyollarda 
zamlı tarifeler uygulamaya 
girdi. Köprü ve otoyol 
geçiş ücretlerine 
Ulaştırma Bakanhğı’nca 
yüzde 10 zam yapılırken, 
tarifelere göre otoyollarda 
otomobiller en kısa 
mesa fe ücreti 1 lira 75 
kuruş, en uzun mesafe

ücreti ise 15 lira oldu. 
Boğazköprüsü’nden geçiş 
ücreti ise 4 lira 75 kuruşa 
yükseldi. Yeni yılda pasa 
port, sürücü belgesi, 
nüfus cüzdanı harçları da 
arttırıldı. Pasaportun cüz
dan bedeli 62,5 liraya, 
sürücü belgesi 77,5 liraya, 
nüfus cüzdanı harcı ise 
5,75 liraya yükseldi.
Cep telefonlarına yeni hat 
alanlarda zamlardan nasi
bini alırken, mobil telefon

aboneliğinde ilk faturaya 
yansıyan özel tüketim 
vergisi 37 lira oldu. 
Bugünden itibaren yerel 
yönetimlerin zamlı tarife 
leri de yürürlüğe girdi. 
Belediyeler, yeni yılda 
sudan, mezarlık ücretle 
rine, inşaat harçlarından, 
bele diye mülklerine kadar 
bir çok kalemde belediye 
hiz metlerinde zamlı 
tarifeler uygulanmaya 
başladı.

Millılılııiisııı 
Mılimıiııılti
Gemlik’te yılın ilk bebeği dün saat 
15.oo’de Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde dünyaya geldi. Havva ve 
Olgun Çakmak çiftinin 2,80 kilogram 50 
santimetre uzunluğundaki kızları Çak
mak bebek, 2012 yılının ilk bebeği oldu. 
Bursa’da ise yeni yılın ilk dakikalarında 
Zübeyde Hanım Doğumevi’nde 2 bebek 
dünyaya geldi. Biri kız, biri erkek olan 
2012 yılının ilk bebeklerine ‘Kerem’ ve 
‘Hacer’ isimleri verildi. Haberi syf 2’de

İlk gün..
Bir gece önceki yeni yıl kutlamaları 

nedeniyle oldukça geç saatlerde 
uyandık dün.

2012’nin ilk günü bir yıl öncekinden 
değişik değildi.

Kara bulutların kapladığı gökyüzü 
insanın ruhunu karartıyor...

Sicim gibi yağan yağmur durmak 
bilmiyor.

Yere düşen her damla ise, düşmekle 
düşmemek arasında, dallarda kalan 
son yaprakları da yere düşürüyor.

Bahçemin kış halini hiç sevmiyorum.
Her gün temizleşen de durum 

değişmiyor.
Bahçe ve kararmış gökyüzü özdeş 

sanki.. Devamı sayfa 4’de

Gemlikspor Mı yenildi: 3-0

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, 
Fidyekızık sahasın
da oynanan ve maç 
sonunda tatsız 
olayların yaşandığı 
karşılaşmada

takipçisi Yavuzselim 
spor’a ikinci yanda 
yediği gollerle 3-0 
yenildi. Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
saha bir anda 
karıştı. Gemlikspor 
kalesi önünde

yaşanan gergin 
anlarda, kaleci 
Orgun'un darbesiyle 
burnu kanlar içinde 
kalan Zeynel'in 
ardından diğer 
oyuncularda birbir
lerine girdi.

Yumruk ve tek
melerin havada 
uçuştuğu olaylar 
güvenlik güçlerinin 
araya girmesiyle 
önlendi.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğalgaz borusu için ince operasyon
Orhangazi Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği yerde, 
yapılan ince işlemlerde vatandaş doğalgazsız bırakılmadı

BUSKİ’nin Orhangazi 
Caddesi ile Hürriyet 
Caddesi’nin kesiştiği 
yerde geçirdiği ana 
su borusunun 
üzerinden geçen 
doğalgaz borusu 
ince işlemlerle 
gaz kesintisi yapıl
madan su borusu
nun altından 
geçirildi.
Aksa Gemlik 
Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş.’nin İstanbul’dan 
gelen teknik eleman
ları, BUSKİ’nin iste

mi üzerine, su boru 
sunun üzerinden 
geçen doğalgaz 
borusunu üç gün 
süren bir çalışma 
sonunda ana su 
borusunun altına 
aldılar.
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş. İşletme 
Müdürü Atakan 
Üstündağ, gazetemi 
ze yaptığı açıklama
da, “İşlemin 
normalde gazın 
kesilerek yeni boru
nun ana su borusu

nun altından geçi 
rildikten sonra 
kaynaklanarak gazın 
açılması gerekirdi. 
Ancak, Gemlik 
halkını kış soğuğun
da doğalgazsız 
bırakmamak için 
ana doğalgaz 
borusuna baypas 
yapılarak, gaz 
kesilmeden 
ekleme işlemi 
gerçekleştirildi. 
Bunun için bugün 
çalışmalar tamam
lanacak” dedi.

MıllMsailiıMIM Dikkat! Donacağız

Gemlik’te yılın ilk bebeği dün saat 15.oo’de Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi. Havva ve Olgun 
Çakmak çiftinin 2,80 kilogram 50 santimetre uzunluğundaki 
kızları Çakmak bebek, 2012 yılının ilk bebeği oldu.
Gemlik’te yeni yılın 
ilk dakika ve saat
lerinde doğan bebek 
olmadığı belir
tilirken, Gemlik’te 
2012 yılının ilk 
bebeği saat 15.oo’de 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’nde dünyaya 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre, 2012 yılına 
girdiğimiz saatlerde 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Kadın 
Doğum Bölümü’nde 
doğum gerçek
leşmedi. Saat 
15.oo’de ise Havva 
Çakmak ve Olgun 
Çakmak’ın kızları 
Çakmak Bebek 
yaşama ‘Merhaba’ 
dedi.
2.80 kilogram ağır
lığında, 50 santime
tre uzunluğunda 
olan Çakmak Bebek 
ve annesinin sağlıklı 
olduğu belirtildi.

BURSA’DA YILIN 
BEBEKLERİ 
Bursa'da, yeni yılın 
ilk dakikalarında 
Zübeyde Hanım

Doğumevi'nde 
dünyaya gelen iki 
bebeğe doktorlar 
Bursaspor renklerini 
taşıyan zıbınlar giy
dirdi. Milletvekilleri 
de bebeklere altın 
hediye etti. 
Bursa'da saatler 
00.01'i gösterdiği 
sırada Elif ve Metin 
Özen çiftinin 'Kerem' 
ismini vermeyi plan
ladıkları erkek çocuk 
ile Ahmet-Vahide 
Baş çiftinin 'Hacer 
ismini vermeyi 
düşündükleri kız 
bebekleri dünyaya 
geldi. Yeni yılın ilk 
bebeklerini, AK Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Tülin Erkan Kara ve 
İsmet Su ile AK Parti 
Bursa İl Başkanı

Sedat Yalçın da yal
nız bırakmadı.
Milletvekilleri, Zübey 
de Hanım Doğum 
evi'nde ziyaret ettik
leri bebekleri çeyrek 
altınla ödüllendirdi. 
Özel bir şirkette 
elektrik teknisyeni 
olarak çalışan Metin 
Özen, 2. kez baba 
olmanın mutlu
luğunu yaşadığını 
söyledi. Yaklaşık 10 
gün sonra Bebek 
beklediklerini belir 
ten Özen, "Geçtiği 
miz hafta, eşimle 
aramızda konuşu 
yorduk. 'Daha 10 
gün var ama yeni 
yılın bebeği bizimki 
si olabilir mi?' diye. 
Bu sabah eşimin 
sancısı başlayınca

'acaba gerçekten 
yeni yılın ilk bebeği 
bizimkisi mi olacak' 
diye düşündük. 
Doğumun normal 
olması da sevindiri
ci. Hayaldi ama ger 
çek oldu, yeni yılın 
ilk bebeği bizimkisi 
oldu." dedi.
İlk kez baba olmanın 
mutluluğunu 
yaşayan Ahmet Baş 
da, "Bekliyorduk. 
Sezeryanla doğum 
nasipmiş. Çok mut
luyuz. Kısmetse 
bebeğimize 'Hacer' 
ismini vereceğiz." 
diye konuştu. 
Operasyonu gerçek
leştiren Op. Dr. 
Orhan Orhan da her 
iki Bebek ve annele 
rin sağlık durum
larının iyi olduğunu 
söyledi. Koyu bir 
Bursaspor taraftarı 
olan Dr. Orhan, yeni 
yılın ilk bebeklerine 
Bursaspor renklerini, 
taşıyan zıbın giydir
di. Öte yandan erkek 
bebeğin 3 bin 372, 
kız bebeğin ise 2 bin 
962 gram olarak 
dünyaya geldiği 
belirtildi.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Türkiye'nin büyük 
bir bölümQnde 
yağış görülecek 
Türkiye yeni yılı 
yağışla karşıladı. 
Yurdun büyük 
bölümünde görüle
cek yağışların 
Akdeniz, Doğu Ana 
dolu, İç Anadolu ile 
Karadeniz'in iç kes
imlerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı yur
dun batısında 3 ila 
5 derece azalacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Türkiye'nin büyük 
bir bölümünde 
yağış görülecek. 
Yağışların Antalya, 
Mersin, Adana, 
Osmaniye ve Hatay 
çevrelerinde kuv 
vetli olmak üzere, 
genellikle yağmur 
ve sağanak, Doğu 
Anadolu, İç Anado 
lu, Karadeniz'in iç 
kesimleri, Afyon, 
Kütahya, İsparta, 
Burdur çevrelerinde 
karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Bu arada, hava 
sıcaklığı yurdun 
batısında 3 ila 5

GemOkKErfez
■■ Miü i'lil'^4İUı>jİl^ıır»ılıtı»İ 1 

derece azalacak 
Yapılan son değer
lendirmelere gore 
bugün bölgelerde 
hava durumu şöyle 
olacak:
Marmara: Parçalı ve 
çok bulutlu, Edirne 
ve KIrklareli dışında 
bölge genelinin 
aralıklı yağışlı geçe
ceği tahmin ediliy
or. Yağışların genel
likle yağmur, 
Balıkesir, Bilecik ve 
Bursa çevrelerinin 
yüksek kesim
lerinde yer yer karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Rüzgar; 
akşam saatlerine 
kadar kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz) 
yönlerden 
kuvvetlice (30-50 
km/sa) esecek. 
Ege: Parçalı ve çok 
bulutlu, İzmir ve 
Aydın dışında bölge 
geneli aralıklı 
yağışlı geçecek 
Yağışların genellik 
le yağmur ve 
sağanak, gece saat
lerinde ıç kesim
lerde karla karışık 
yağmur yüksek
lerde kar şeklinde 
olacağı tahmin 
ediliyor. Yağışların 
akşam saatlerinde 
Muğla çevrelerinde 
kuvvetli olması , 
bekleniyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bursa'da Yılbaşı 
gecesi meydana 
gelen kazalarda bir 
kişi hayatını kaybet
ti, 3 kişi de yara
landı.
Bursa Kestel'de 
Fedai A. (53) isimli 
şahıs gece 02.45 
sularında idaresin
deki TIR ile çimento 
fabrikasından Bursa 
istikametine seyir 
halinde iken kâza 
yaptı. Kestel 
Jandarma

Yeni yılın MMannda
Bursa'da, yeni yılın 
ilk dakikalarında, iki 
grup arasında 'kız 
meselesi* yüzünden 
çıkan tartışma, 
bıçaklı kavgaya 
dönüştü. Kavgada 
ikisi de 25 yaşında 
olan Yusuf Yazıcı ve 
Fethi Meral öldü, 2 
kişi de yaralandı. 
Jandarma, kavgaya 
karışan 10 kişiyi 
gözaltına aldı.
Olay, saat 00.45 
sıralarında merkez 
Yıldırım İlçesi 
Değirmenönü Mahal 
leşi Şehitler Cadde 
si'nde meydana 
geldi. Değirmenönü 
Mahallesi'nde otu
ran 20 yaşındaki 
G.D.Ş. adlı kız, aynı 
mahallede oturan 
Fethi Meral ile bir 
süre arkadaşlık yap
tıktan sonra ayrıla 
rak, merkez Osman 
gazi İlçesi Alemdar 
Mahallesi'nde otu
ran 20 yaşındaki

llnaMliıhıftmMınlaK
Bursa'da 2 bin 200 
TL karşılığındaki 
sahte banknotları 
piyasaya sürmeye 
çalışan 61 yaşındaki 
Z.M. adlı kadın, 
polis tarafından 
yakalanarak gözaltı
na alındı.Merkez 
Yıldırım İlçesi'nde

Komutanlığı önüne 
gelen Fedai A. 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek 
Jandarma Komu 
tanlığı'nın duvarına 
çarptı. Fedai A. olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Nilüfer 
ilçesinde ise Ali P. 
(24) isimli şahıs, 
idaresindeki 16 HB 
225 plakalı aracı ile 
seyir halinde iken 
kaza yaptı. Odunluk 
Mahallesi Mihraplı

Hakan Yazıcı ile 
arkadaş oldu. Ancak 
genç kız, bir süre 
sonra Hakan 
Yazıcı'dan ayrılarak 
eski sevgilişi Fethi 
Meral'e döndü. Bu 
gelişmeler yaşanır 
ken genç kızın 
arkadaşları arasında 
cep telefonu ve 
mesaj aracılığıyla 
tartışma başladı. 
Gece yine mesajla 
şıp görüşen iki 
genç, 'hesaplaşmak* 
için Değirmenönü 
Mahallesi'nde buluş
mayı kararlaştırdı. 
Buluşma yerine 
Fethi Meral amcası 
mn çocukları Ahmet 

dün akşam saat
lerinde alışveriş 
merkezine giden 
Z.M., sahte para 
kullanarak alışveriş 
yapmak istedi.
Paranın sahte 
olduğunu anlayan 
kasa görevlisinin 
haber vermesi üze

Köprülü kavşağı 
istikametinde direk
siyon hakimiyetini 
kaybederek kaldırı
ma çarptı. 03.00 
sularında meydana 
gelen kaza sonu
cunda aynı araçta 
yolcu olarak bulu
nan Tarık B. (23) 
yaralandı. Yapılan 
incelemede araç 
sürücüsü Ali P.'nin 
104.8 promil alkollü 
olduğu tespit edildi. 
Osmangazi

Meral (24), Mehmet 
Meral (27) ile 
arkadaşı Mehmet 
Emin Yıldırım'ı (24) 
alarak geldi. Hakan 
Yazıcı da ağabeyi 
Yusuf Yazıcı, 
arkadaşları Metin 
Can (19), Fatih 
Özkan (21), Şevket 
Şahin (18), Yusuf 
Küçük (18), Ali 
Kemal Bayar (18), 
Mustafa Ali Ayda 
(22) ile geldi. 
Buluşan iki grup 
arasında kısa süreli 
tartışmanın ardın
dan kavga çıktı. 
Bıçakların da kul
lanıldığı kavgada, 
Yusuf Yazıcı, Fethi 

rine Z.M. yakala
narak gözaltına 
alındı. Kadının 
üzerinde, 200 TL'lik 
3, 100 TL'lik 10 ve 
50 TL'lik 12 sahte 
banknot ele geçiril
di. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 

ilçesinde ise 
çarpışan iki araçta 
bulunanlar yara
landı. Ahmetpaşa 
Mahallesi Nedim 
Caddesi üzerinde 
23.15’te meydana 
gelen kazada Murat 
S. (38) idaresindeki 
araçla Mehmet D. 
(32) yönetimindeki 
araç çarpıştı.
Meydana gelen kaza 
sonrasında iki 
sürücüsü de hafif 
şekilde yaralandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Meral, Hakan Yazıcı 
ve Fatih Özkan yara
landı. Olayda 
yaralanan bir gencin 
bir işyerine kaçması 
güvenlik kameraları
na yansıdı.
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Yusuf 
Yazıcı ve Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırılan Fethi 
Meral, yapılan 
müdahalelere rağ
men yaşamlarını 
yitirdi. Hastanede 
tedavi altına alınan 
Hakan Yazıcı ve 
Fatih Özkan'ın 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Otosansit Jandarma 
Karakolu ekiplerinin 
sabaha kadar süren 
çalışmaları sonucu 
olayla ilgili 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Kavgayla ilgili 
soruşturma çok 
yönlü olarak 
sürdürülüyor

Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından ifadesi 
alınan kadın sahte 
parayı İstanbul'dan 
temin ettiğini 
söyledi.
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

Gemlik Körfez www.semnnoriezgazetesi.com

Hakikat, boş laflala örtülmez ...
FENERBAHÇE Asbaşkanı Murat özaydınlı 

ve Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali 
Aydınlar’ın telefon konuşması tam bir 
fiyasko.(Bunlar kayıt altında.)

Murat Özaydınlı yapılan bütün suçlamaları 
kabul ediyor.

Mehmet Ali Aydınlar’a yalvararak, “Bizi 
Şampiyonlar Ligi’ne gönderin” diyor.

Bunun yanında, “Bize ceza vermeyin” de 
diyor.
“Futbolcuları satayım, borçlarımızı ödeye

lim” diye devam ediyor.
Diyor da diyor. Ama bu idareciler perdenin 

arkasında başka konuşuyor,
Aydınlar ile konuşurken Telefon dinleme

sine yakalanmasalar, kamuoyu onların per
denin önünde söylediklerini doğru zannede
cek.

Bunlar, Fenerbahçe Kulübü’nü nasıl idare 
etmişler, hayretler içinde kalmamak 
mümkün değil.

Ortalık karışmış, millet tutuklanmış.
Fenerbahçeli idareci hala telefonda neler 
anlatıyor.

Federasyon Başkanı’nın veya kendisinin 
telefon dinleme takibinde olacağını 
kestiremiyor.

İyi ki de kestirememiş, bunlar onların 
ağzıyla ortaya dökülmezdi..

Fenerbahçe taraftarının ağzında bir laf...
Neymiş efendim, bir suç sabitlenene kadar o 
şahıslar temizlermiş.

Mahkemeler karar verene kadar her şey toz 
pespembeymiş...

Beyler, bayanlar, ey kamuoyu;
Bu şikenin ispatı için artık mahkemelere 

gerek yok.
Bütün kulüpler ve kamuoyu bunu kabul 

etmiş durumda.
Aziz Yıldırım ile Murat özaydınlı kendileri 

söylüyorlar..
Aziz Yıldırım Murat Özaydınhya, hakem 

odasını nasıl bastıklarını, hakeme nasıl 
küfür ettiklerini ballandıra ballandıra gülerek 
anlatıyor.

Küfür deseniz, bini bin para.
Gerisi hikaye.
Şimdi bırakalım taraftarlığı, dürüstçe 

söyleyelim.
(Ben kulüp tutmam,biraz Bursasporluyum.)
Fenerbahçe yönetiminin tamamının görevi 

bırakıp gitmesi gerekir.
Fenerbahçe camiası içinden tertemiz, çatır 

çatır bir yönetim gelmeli.
Maziye sünger çekmeli ve büyük 

Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmalı.
Fenerbahçe camiası bunun üstesinden 

gelecek kuvvette ve güçte.
Ama bazılarının hala kafası karıştırılıyor.

Yollara dökülüyor.
Ey Fenerbahçeliler. Vücudunuzu, asalaklar

dan temizleyin.
Çünkü, sende bu kuvvet de güç de 

fazlasıyla var. Ey Aziz Yıldırım ve içerdeki 
yöneticiler.. Şu aşamada istifa edip bırakıp 
gidin. Fenerbahçeyi ve Bahçelileri rahatlatın.

Kulüplerin şemsiyesi altına saklanmayın.
Kendinizde itiraf ediyorsunuz..

Çünkü böyle devam ediyorsanız, söyledik
lerinizle ters düşüyorsunuz.

Her şey itiraflarla .telefon dinlemeleri ile 
ortada. Sizin düzgün olduğunuza da 
kamuoyu inanmıyor.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.semnnoriezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlk gün..
Sicim gibi yağan yağmura karşın, bahçeye 

giriş kapısının önünde biriken yaprakları te 
mizlemek için bahçeye çıktım.

Elimde fırça ve tırmık, yaprakları toplayıp 
etrafa çeki düzen verdim.

Merdivenlere su tuttum.
Eve girdiğimde hayli ıslandığımı fark 

ettim.
2012’nin ilk gününde değişen birşey 

yoktu.
Eski tas, eski hamam yaşam aynen devam 

ediyordu.
2012’den umutluysak, ilk günden bir deği 

şiklik olabilirdi.
40 milyon lira şans dağıtan Milli Piyango 

biletlerinden iki tane almıştım.
Hiç de merak edip, çıkıp çıkmadığına bak

madım.
Büyük ikramiye Gemlik’te olsaydı belli 

olurdu.
Arardı birileri..
Ben de, benim biletleri isabet etti mi diye 

bakardım.
Saat 15.oo’e doğru çoluk çocuk yine 

gazete bürosuna indik.
Bıraktığımız verden ^azeteve devam ede

cektik.
Gazetenin mutfağında neler varsa onları 

derleyip toparlayıp gazeteyi hazırlayacaktık.
Bir süre çalıştıktan sonra yeni yılın ilk 

sürprizi elektrik kesintisi oldu.
Zar zor bir mum bulup yaktık ve başladık 

beklemeye..
5 dakika 10 dakika, 25 dakika gelen giden 

yok.
İstiklal Caddesi zifiri karanlık.
‘Pat’ diye elektrikler kesilir mi?
Yazdıklarımın bir bölümü de kayıt yapma 

d iğim için gitti.
Gel de kızma.
Yeni yıla böyle bir sürprizle girmeyi bek

lemiyorduk.
Çareyi AVM Merkezi’ne gitmekte bulduk.

Orada jeneratör olduğundan her yer ışıl ışıldı.
AVM de iki kat tenhaydı.
Ama 3.katta masa bulmak zordu.
Geçtiğimiz günlerde açılan Burger King 

hareket getirmişti AVM’ye..
Kış gecelerinde Gemlik’te gidilecek yer 

yok.
Gemlikliler için AVM yeni bir kapı oldu.
İşleticilerle konuşurken, piyasalardaki dur

gunluk nedeniyle bazı işyerlerinin doldurula
madığını öğreniyoruz.

AVM’de esnaf olmak kolay değil.
Her çeşit işyerine izin vermiyorlar.

Yakında noksanlığı görülen erkek giyimi üze 
rjne işyerleri açılacağını öğreniyorum.

Erkek jean mağazasının hazırlıkları baş 
lamış.

Neyse ki elektrikler geldi.
Biz de işimize dönüp kaldığımız yerden 

devam ettik.
İlk günün eskiden farkı yok.
Bakalım gelecek günler ne gösterecek.

20 Wiilert rt leı
Önceki gece 
saatler 24.oo’ü 
gösterdiğinde 
2012 yılına girildi. 
Dünyanın dört 
bir köşesinde 
yeni yıla değişik 
gösteriler ve 
etkinliklerle 
girildi. 
Avustralya’nın 
Başkenti Sidney’de 
düzenlenen havaii 
fişek gösterileri 
görenleri hayran 
bıraktı. 
Dünyanın büyük 
başkentlerinde de 
yeni yıla 
gösterilerle 
girilirken, 
Ankara ve İstanbul’
da da yeni yıla 
bize özgü 
eğlencelerle girildi.

GEMLİKLİLER 
YENİ YILI 
EVLERİNDE 
KARŞILADI 
İlçemizde ise, 
Gemlikliler yeni 
yıla genelde 
evlerinde girdiler. 
Televizyon 
izleyerek yeni yılı 
karşılayan 
Gemliklilerin 
yanında, 
restaurantlarda da 
yeni yıla girenler 
oldu. 
Gemlik’in bilinen 
mekanlarından 
olan Aşka Otel, 
Atamer Hotel, 
Aytepe Restaurant, 
Gürle Restaurant, 
Kumla Doris Balık 
Restaurant ile 
Umurbey 
Kayalar Cafe’de 
de yılbaşı 
programları 
vardı. 
Yeni yılı buralarda 
karşılayan 
Gemlikliler ise 
müzik eşliğinde 
eğlenerek yeni 
yıla merhaba 
dediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bugünden 
itibaren artık açık 
hava pazarlarında 
esnafın, pazara renk 
katan şu sesleniş
lerini duyamaya
cağız.

“Nadide 
kabaaaak!, Dolmaya 
kabaaakkk!”

“Dolmaya 
bibeeerrr!, Kemeeer 
Pathcaannn!”

“Elma gibiiii, 
domatesim vaarrr!”

“Kesmece kaaar- 
rpuuuzzz!”

“Derya kuzuları 
buunnlaaaar!”

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Sessiz pazar yerleri...
“Dolma kalem 

gibiii hamsiiii!”
“Mandalina, por- 

takaaaai!”
“Çayaa, çor- 

bayaaaa 
limooonnnn!”

Açık hava 
pazarları bir noktada 
insanoğlunun kısa 
bir zamanda olsa 
dert ve sıkıntılardan 
arındığı, göremediği 
kimi dost, arkadaş 
ve komşuları ile 
konuşup, dertleştiği, 
hasret giderdiği 
mahaller.

Esnafın yukarıda 

belirttiğim, 
satışlarını artıra
bilme seslenişleri 
insanoğluna bir can* 
lılık veriyordu, orta
ma neşe katıyordu.

Açık hava 
pazarları aynı 
zamanda bir festi
valdir. En sıkıntılı 
insanın bile 
yüzünün güldüğü 
tebessüm ede
bildiği, biraz da olsa 
bir şeyin edinebilme 
zevk ve hazzını tat
tığı, gönül huzuru 
duyduğu dinlenme 
yerleridir.

İnsana bu zevki 
tattıran, açık hava 
pazarlarının her 
kuruluş gününde bir 
dolaşayım, ne var, 
ne yok ucuza bir 
şey varsa alayım” 
diye koştuğu stresli 
ortamdan, açık ve 
temiz havada bir 
ortama kavuşa
bildiği mekanlardır 
pazar yerleri. 
Pazarcı esnafının 
seslenişlerinden 
rahatsızlık duyulsa, 
açık hava pazarları 
iş yapabilir mi?

Hayatını kazana 

bilmek için, kışın 
dondurucu soğuk 
ve ayazında, yazın 
bunaltan sıcağında 
sabah ezanlarından, 
yatsı vakitlerine 
kadar bir lokma 
ekmeği edinebilmek 
için çabalayan 
pazarcı esnafı, veli 
nimeti halkına, müş
terisine kötü 
davranışta, sataş
mada bulunabilir mi 
hiç.

Böyle bir niyet 
taşıdığı ileri 
sürülerek, esnafın 
sloğan haline 
gelmiş pazarlama 
seslenişlerini yasak
lamak, canlılık 
yaratan pazar 
alışverişini ölüler 
evine dönüştürmek
ten başka bir şey 
değil bence.

Esnaf artık put 
gibi duracak 
malını öğüp tanıla

mayacak yüksek 
sesle..

Sanki bir heykel 
olacak.

istenen bul
Ağzını açana para 

cezası.
Vergisiz, cezasız 

bir bu durum vardı. 
Bu hal bakalım ne 
zamana kadar süre
cek.

İnanıyorum ki 
esnaf yine müşteri
sine seslenecek, 
müşteri o sloganları 
hep bekleyecek ve 
zevkle dinleyecek.

Esnafın seslenişi, 
pazarın açık hava 
müzik şöleni...

Yasaklayanlar ne 
bilsin, pazar ahşveri 
şini adamları yapı 
yor, eşleri yapıyor.

O, pazar alışverişi 
zevkini bir tatsalar.

Biz, çok yanlış 
yapmışı diyecek
lerdir inanın.

ClöS flVM de açılan Burger King ilgi gördü
Türkiye’nin en 
büyük hızlı servis 
restaurant zinciri 
Burger King, Gemlik 
Cıus Alışveriş 
Merkezi’ndeki 
mağazası ilgi gördü. 
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
kapılarını Gemlikli 
müşterilerine açan 
Burger King ile 
416. mağazası 
açılmış oldu. 
600’ün üzerinde 
mağazası bulunan 
Burger King Genel 
Merkezi’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, Burger 
Kıng’in TAB

kalite güvencesiyle bir şekilde sunulan hizmet vereceği
uluslarası kalite ürünleriyle bildirildi.
standartlarına uygun Gemliklilere de Burger Kıng’in

menüleri dışûıda, 
dondurma, tatlı gibi 
yan ürünleriyle de 
lezzet düşkünlerinin 
yeni adresi olacağı 
belirtiliyor.
Burger King 
ilgilileri, açıkla
malarında şu bilgi
leri verdiler: ı 
"Izgara ateşinde 
pişip hiçbir katkı ve 
koruyucu maclde 
kullanılmayan?
Burger King üf ün
lerinde, yüzde* 
yüz dana eti ve 
tavuk eti kullanıl
maktadır. »I 
Öte yandan, . , 
mayonez içindeki 

yağ oranı yüzde 
50 oranında 
azaltılmıştır.” 
Açıldığı illerde 
önemli bir istihdam 
kaynağı da 
yaratıldığı belirtilen 
açıklamada, 
2012 yılında 
restoran açılımların
da ivme kazandır
mayı da hedefledik
leri belirtildi. 
Burger Kıng’in 
Gemlik CIUS 
AVM de açılan yeni 
mağazası ile Türkiye 
genelinde 416. 
mağazasının 
da hizmete açıldığı 
belirtildi.
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2012 Büyükşelıir'în hasat dönemi
Büyükşehir 

-Belediyesi tarafın
dan bugüne kadar 
hazırlanan 900’ün 
üzerinde projeye 
imza atılırken, uygu
lamaları önemli 
ölçüde tamamlanan 
projeler, 2012 yılında 
bir bir BursalIlarla 
buluşacâk. Yeni yılı 
Bursa için ‘hasat 
dönemi’ olarak nite
lendiren Başkan 
Altepe, stadyum ve 
belediye binası gibi 
anıtsal yapıların yeni 
yılda iyice gün/, 
yüzüne çıkacağım, 
Türkiye’nin ilk yerli 
tramvayının da artık 
sahaya çıkacağını 
söyledi.
Bursa’yı ulaşımdan 
spora, altyapıdan 
tarihi ve kültürel 
mirasa kadar her 
alanda geleceğe 
taşımakta kararlı 
olan Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
amaçla geliştirilen 
900’ün üzerindeki 
projede sonuç 
almaya-başlıyor.

Yerel yönetimlerde 
ilk iki yılın proje 
üretmekle, üçüncü 
yılın ise uygula
malara başlamakla 
geçtiğini dile getiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, “Başlattı 
ğımız projelerden 
tamamlananları hiç 
bekletmeden halkımı 
zın kullanımına açı 
yoruz. Proje çalış
maları uzun süreç 
gerektiren stadyum, 
yeni belediye binası, 
bilim,teknoloji 
merkezi gibi anıtsal 
yapılarımız da 2012 
yılı içinde büyük 
ölçüde ortaya çıkmış 
olacak” dedi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu 
döneme damgasını 
vuracak en önemli 
projelerinden biri 
olan stadyum 
inşaatında bugüne 
kadar ağırlıklı olarak 
süren altyapı çalış
maları, yeni yılda yer 
üstünde kendini 
gösterecek. Çalış
maların gece de 
sürdürülmesi 
amacıyla inşaat 
alanının çevresi 
aydınlatıhrken, gece 
gündüz ayrımının 
ortadan kaldırıldığı 
inşaat alanında 14’ü 
mühendis, toplam 
180 personel, 2 
vardiya halinde

24 saat aralıksız 
çalışıyor. İnşaat 
sahasına kurulan 
betan santrali 
sayesinde beton 
dökme işlemlerinde 
de zamandan 
kazanılırken, yeni yıl 
tribünlerin yükselm
eye başladığı yıl ola
cak. Bursa’ya prestij 
katacak olan stadyu
mun 2012 yılı son
larına kadar önemli 
ölçüde tamamlan
ması planlanırken, 
45 bin kişi kapasiteli 
stadyumda ulus
lararası tüm mü 
sabakalar oyna 
nabilecek.
Belediye yeni binası
na kavuşuyor 
Halen 1879 yılında 
Vali Ahmet Vefik 
Paşa tarafından 
yapılan tarihi binada 
hizmet veren 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin eski 
sebze halinin bulun
duğu alanda 
inşaatını sürdürdüğü 
yeni belediye 
binası da yeni 

yılda önemli ölçüde 
tamamlanacak.
İhale sürecinde 
yaşanan bürokratik 
ve teknik aksaklıklar 
nedeniyle yaşanan 
gecikmele rin 2012 
yılı içindeki yoğun iş 
temposu ile telafi 
edilmesi hedeflen! 
yor. Yaklaşık 45 bin 
metrekare inşaat 
alanında 4 bloktan 
oluşacak ve polik
linik, çok amaçlı 
salonlar, kafeterya 
ve kapalı otoparkın 
da bulunacağı yeni 
bina, aynı zamanda 
kendi elektrik 
enerjini üretecek 
teknolojiye sahip 
olmasıyla dikkat 
çekiyor.
Bursaray’ın Görükle 
ve Emek ile buluş
masının ardından 
raylı sistem yatırım
ları tamamen kentin 
doğusuna kay
dırtırken, yeni yıl 
rayların Kestel ile 
buluştuğu yıl olacak. 
Erikli lambalarının 
devamında yer 

almakta olup kazı 
çalışmalarında 
yüzde 60 seviyesine 
gelinirken, 
önümüzdeki gün
lerde betonarme 
İmalatlarına 
başlanılacak.
Mevcut Otosansit 
kavşağına benzer 
şekilde tasarlanan 
Esenevler kavşak , 
yapısı kazı imalat
larının yüzde 85’i 
tamamlanırken, 
betonarme çalış
maları yüzde 35 
seviyesine geldi. 
Esenevler Kavşağı 
ile Otosansit 
Kavşağı arasında 
yer alan üçüncü 
istasyonda kazı 
çalışmalarının 
yüzde 70’i tamam
lanırken, betonarme 
imalatları hızla 
devam ediyor. 
Gemlik’in hakim 
noktası olan 
Körfez manzaralı 
Atatepe’de sosyal 
tesis inşaatımızı 
yeni yılda başlatı 
yoruz” dedi.

Mıciıle 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 

MORTGRGt BROK€R'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

/ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

; K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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i Gemlikspor farklı yenildi: 3-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Gemlikspor, 
Fidyekızık sahasında 
oynanan ve maç 
sonunda tatsız 
olayların yaşandığı 
karşılaşmada 
takipçisi 
Yavuzselimspor’a 
ikinci yarıda yediği 
gollerle 3-0 yenildi. 
Süper Amatör Lig B 
Grubundaki olaylı 
maçta 
Yavuzselimspor, 
averajla ikinci sırada 
bulunan 
Gemlikspor'u 3-0 
gibi net bir skorla 
mağlup ederek sezo
nun ilk yarısını gali
biyetle tamamladı. 
İlk yarıda daha atak 
ve baskılı bir futbol 
sergileyen konuk 
Gemlikspor, aradığı
golü bulamadı. 
Yavuzselimspor ise 
savunma güvenliğini 
ön planda tutarak 
rakibini durdurmayı 
planladı.
İkinci yarıya istekli 
başlayan 
Yavuzselimspor, 
51.dakikada savun
manın büyük 
hatasını affetmeyen 
ve oyuna sonradan 
dahil olan genç 
oyuncu Murat, 
takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Golden sonra 
Yavuzselimspor 
kalesine beraberlik 
için yüklenen 
Gemlikspor, kademe

anlayışını unutunca 
kalesinde ikinci 
golü gördü.
75.dakikada 
İbrahim'in soldan 
ortasında kaleciden 
seken topu yine 
Murat kafayla 
tamamlayarak duru
mu 2-0 yaptı. 
İki farklı geriye 
düşen ve oyun 
disiplininden de 
uzaklaşan rakibi 
önünde daha rahat 
bir futbol sergileyen 
Yavuzselimspor, 
uzatma bölümlerinde 
Murat'ın attığı golle 
skoru 3-0 yaptı. 
Ancak maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte

saha bir anda karıştı. 
Gemlikspor kalesi 
önünde yaşaıjan 
gergin anlarda, kale

ci Orçun'un darbe
siyle burnu kanlar 
içinde kalan 
Zeynel'in ardından

diğer oyuncularda 
birbirlerine girdi. 
Yumruk ve tek
melerin havada 
uçuştuğu olaylar 
güvenlik güçlerinin 
araya girmesiyle 
önlendi. Saha dışına 
taşan gerginlikte ise 
her iki takımın fut
bolcuları birbirlerine 
küfürler savurdu.

SAHA: Fidyekızık 
HAKEMLER: 
Mehmet Kara (7), 
Rüştü Baykal (7), 
Aziz Sonat (7)

YAVUZSELİM: Lütfi 
(7), Mesut Yılmaz (7), 
Erhan (7), Sercan

(7), Vedat (7), Resul 
(7), Şiyar (3) (Dk.33 
Murat 9), Kenan (7), 
Oğuz (7) (Dk.77 
Mesut Döner 5), 
Zeynel (7), Orhan (7) 
(Dk.72 İbrahim 5)

GEMLİKSPOR: 
Orçun (3), Samet (4), 
Gaffur (4) (Dk.57 
Cihat 4), Adil (4), 
Yusuf (4), Ümit (3), 
Burak (3), Nazif (3), 
Arif (3), Berkant (3) 
(Dk.53 Serkan 3), 
Oğuz (3) (Dk.80 
Metin)

GOLLER: Dk.52-75- 
90+1 Murat

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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[asiline Spor Kulübü: <8 Gemlik Mıwr: 11
Bursa erkekler 
basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Yıldızerkekler 
Basketbol takımı 
deplasmanda 
oynadığı maçı 
kazanmasını bildi. 
Kendi sahasında 
62-33 mağlup 
ettiği rakibini 
bir kez daha 
deplasmanda 
yenerek 2011 yılını 
galibiyetle uğurladı. 
Maça iki takımda 
alan savunmasıyla 
başladı ve ilk 
periyotu 15-14 
Gemlikbelediyespor 
önde bitirdi. İkinci

periyotta da dengel
er değişmedi ve ilk 
yarı 29-29 tamam

landı. Üçüncü peri 
yotta hızlı hücumlar 
la sayı bulan takımı

mız farkı dokuz 
sayıya çıkartarak 51 
42 önde tamamladı.

Son periyota baskılı 
savunma ile 
başlayan takımımız 
maçıda 23 sayı 
farkla 71-48 gali
biyetle tamamlamış 
oldu. Maçta 
Oguzhan(7sayı), 
Serkan(2sayı), 
B.Ergun(12sayı), 
Akın(6sayı), 
KasımAhmet(5sayı), 
Yiğit(25sayı), 
B.Bozkurt(4sayı), 
Erdinç(4sayı), 
Yiğitcan(2sayı), 
Emir(4sayı), 
ile oynadı. 

Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, 
"Oyuncularım 
gereken mücadeleyi

maçın sonuna kadar 
sürdürdüler. Rakip 
zaman zaman 
mücadelesini arttır- 
sa da buna karşılık 
vermeyi bilmeleri 
oyuncularımın maç
tan kopmadıklarının 
göstergesidir. Bu 
galibiyet kendilerine 
olan güvenlerini 
pekiştirdi. Takım 
ruhuyla ve yüksek 
tempoda oynamayı 
öğrenmeleri kendi
leri açısından güzel 
ve motive edici bir 
durum. Hedef her 
zaman çocuk
larımıza basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir." dedi.

Gemlik stadı gün sayıyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından başta 
modern çimlendirme 
ve sulama sistemi 
olmak üzere, tribün
lerin, çitlerin 
yenilenmesi ve 
çehre düzenlemesi 
yapılan İlçe Atatürk 
Stadı futbol takım
larına ve taraftarları
na kavuşmak için 
gün sayıyor. Çim 
saha futbol oyna
maya elverişli hale 
gelirken, çitlerin ve 
tribünlerin onarım 
ve boya çalışmaları 
da tamamlanmak 
üzere. Tartan pistin 
de düzenlenip, çehre 
düzenlemesinin de 
kısa sürede tamam
lanacağı belirtildi. 
Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, stadın 15-20 
gün içinde hizmete 
gireceğini müjdeledi. 
İlçe stadındaki çalış
maları belediye 
başkan yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
Gemlik Spor 
Başkanı Orhan Koç, 

başkan yardımcısı 
Fatih Keke, Yönetim 
Kurulu üyeleri Salih 
Yılmaz, Mehmet 
Göral ve Ersin 
Kahraman ile birlikte 
inceleyen 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Saha oyna
maya hazır ancak 

çehre düzenlemesi, 
alt yapı sistemi, çit 
ve tribünlerin 
onarımı sürüyor. 
Stadımız tahminen 
15-20 gün içinde 
hizmete girecektir. 
Gemlik’e yakışır bit 
stat, Gemlik 
gençliğine yakışır bir 

çimlendirme çalış
ması yaptık" dedi. 
Kumla Sahası’nın 
da devam ettiğini 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Umurbey’de 
4 200 metrekarelik 
yeni saha alanının 
kamulaştırıldığını 
söyledi. Halı sahalar 
ve stadyumlar ile 
sporda tesisleşme 
hamlesini devam 
ettir diklerini 
kaydetti.
Daha sonra Gemlik 
Sporlu yöneticileri 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’e yöneticiler 
isimleri yazılı 10 
numaralı formaları 

hediye ettiler. Kulüp 
Başkanı Orhan Koç, 
kulüp olarak 
tesisleşme ham
lelerinin ve yatırım
ların karşılığını ver
meye hazır olduk
larını dile getirerek, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti. Gemlik 
Sporlu yöneticiler 
ziyaret ve saha 
incelemesinin ardın
dan Kaymakam 
Bilal Çelik, Emniyet 
müdürü Kenan 
Kerdiğe ve 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Zekeriya Beyazıt'ı da 
makamında 
ziyaret edip, for
malarını takdim 
ettiler.

KflŞCDf BCKIEMEK 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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2m2'de ta gelişmeleri izleyeceğiz
2012 yılını seçimler 
dikte ederken 2011 
yılı son çeyreğinden 
itibaren Amerikan 
ekonomisinden 
gelen olumlu sinyal
lerin devam etmesi 
bekleniyor. 
Muhafazakar İngiliz 
Başbakanı Harold 
Macmillan 1960 
yılında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin 
Cape Town 
şehrinde yaptığı 
konuşmada bir 
değişim rüzgarının 
Afrika kıtasında 
*»npnekte olduğupn . 

■ ve bu durum hoşâl 
gitse de gitmese de 
bir gerçek olarak 
kabul edilmesi 
gerektiğine dikkat 
çekiyordu Tarihte 
metnin içinde geçen 
“Wind of Change” 
ifadesi ile bilinen 
konuşma ile 
Ingiltere, Dunya’ya 
artık sömürgecilik 
emellerinden 
vazgeçtiğini ilan 
ediyordu.
Yarım yüzyıl sonra 
aynı değişim rüzgarı 
Afrika kıtasında bir 
kez daha esti, yerel 
halklar her geçen 
gün yaşamlarımızda 
daha çok yer edinen 
akıllı elektronik 
cihazlar ve sosyal 
medyanın da etkisi 
ile batı kültürüne 
daha yakın ola
bilmek için liderleri
ni ve yönetim biçim
lerini değiştirmek 
için inisiyatifi ele 
aldılar Macmillan 
konuşması Jle yal

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

nızca Afrika kıtasını 
değil, bütün 

bakışlarını belirti 
yordu. Ve ilginç bir 
şekilde yine 2011 
yılında Avrupa 
devletleri içinde 
bulundukları kriz
den kurtulmak için 
Gelişmekte Olan 
Ülkeler’den fon 
akışı talep etmek 
durumunda kaldılar. 
Bu da Avrupa’nın 
yıldızının geçici bir 
süre de olsa parlak
lığını kendi iradesi 
dışında kaybetmesi 
anlamına geliyor. 
Yıldızın parlamaya 
devam edip etmeye
ceği ve ne kadar 
parlak olacağı 2012 
yılında gerçekleşe
cek gelişmelere 
yakından bağlı ola
cak. Uzun vadede 
mali yapıların ente
grasyonu ile daha 
güçlü bir Avrupa 
bekliyor olmamıza 
rağmen bunun 2012 
yılına etkisi lider
lerin ve yasa koyu
cuların ne kadar

hızlı karar verecek
lerine bağlı.
AED’de is« târiMe 
iik kez ve belki de 
bir insanın ömründe 
bir kere göreceği bir 
olay gerçekleşti. 
Kredi derece
lendirme kuruluşu 
S&P, ABD’nin 
mükemmel notunu 
kırdı. ABD’deki 
kamu mâliyesi poli
tik kutuplaşma 
hedeni ile bir çık
maz içine girmiş 
durumda. ABD’nin 
kamu mâliyesini ve 
maliye politikalarını 
nasıl düzelteceği de 
2012 yılında gerçek
leşecek olan 
seçimlerin 
neticesine bağlı. 
Seçimlerin etkili ola
cağı tek ülke ABD 
değil. Çin, Fransa, 
ve Rusya başkanlık 
seçimi gerçek- . 
(eştirecek önemli 
ekonomik aktörler. 
Jeo-politik risklerin 
her geçen gün daha 
fazla finansal 
piyasalara etki et 
meye başladığı bir 

dönemde 2012 yılın
da politik ve diplo
matik gelişmelerin 
yakından takip 
edilmesi gerekecek. 
Kore’deki liderlik 
değişiminin farklı 
etkileri olabileceği 
gibi İran’da da ilişki
lerin gerildiğini 
görebiliyoruz.
2012 yılını seçimler 
dikte ederken 2011 
yılı son çeyreğinden 
itibaren Amerikan 
ekonomisinden 
gelen olumlu sinyal
lerin devam etmesi 
bekleniyor. Yine de 
bu büyümenin 
kaliteli ^rbüyüme 
olması Ve ABD’nin 
en önemli sorunu 
olan işsizliği iste
nen seviyelere 
çekmesi beklen 
miyor.
Bu tarzda kalitesiz 
bir büyümeye 
neden tabii ki 
Avrupa’da 2012 
yılında yaşanacak 
olan durgunluk. 
İyimser tahmin bu 
durgunluğun yılın 
ilk yarısı için hakim 
konum, ikinci yarısı 
için ise trend altı bir 
büyüme. Ancak 
kötümser tahmini 
ise bu durgunluğun 
giderek bir depreş 
yona dönüşmesi. 
Asya’nın büyüme 
dinamikleri de 2012 
yılı için dünya 
genelinde çok da 
destekleyici olması 
beklenmemekte.
Nedeni de yine 
Avrupa’daki probr 
lemler.

DamgaVergisi 
tutarlarına büyük zam

Damga vergisi 
tutarları, yarından 
geçerli olmak 
üzere yüzde 15 
oranında artırıldı. 
Maliye Bakanlığının 
Resmi Gazetenin 
sayısında yayım
lanan Damga 
Vergisi Genel

Emlak Vergisi'ne 
yeni yıl zammı

Emlak vergisine 
tabi değerler, yarın
dan itibaren geçerli 
olmak üzere, yüzde 
10,26 oranında arta
cak. Maliye Bakanlı 
ğının Resmi Gaze 
te'nin sayısında 
yayımlanan

Tebliğine göre, yeni 
yılda damga vergi
sine ilişkin üst 
sınır ise yeniden 
değerleme oranı 
(Yüzde 10,26) 
kadar artırılarak 1 
milyon 379 bin 
775,3 liraya yükse
lecek.

Emlak Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliğine göre, 
emlak vergisine 
tabi değerler yeni 
yılda yüzde 10,26 
olan yeniden değer 
leme oranı kadar 
yükselecek

1
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Poli's İmdat 155
jandarma imdat 156
Jandarma K 513 10 55

•Pohs Karakolu 513 18 79
Gar Kom 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
CSavcılığı 513 10 53
Ç. Savcı yrd 513 29 54
Emniyet Mud. ^13 <1® 28

ULAŞIM

UEDAŞ ARIZA -|86
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 Şbj 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 Sict. 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-EERİF1 i_______
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 51329 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 ,75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Hâbaşgaz 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 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberöglu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

LU HASTANELER

l 
1

Devlet Hsstsnftsı 517 34 00
Sahil Day Hast’; 513 23 29
Mer.Sağ.Öcagı 513 10 68'
Tomokay Tomografi 513 65 29
UXmarrlar Tıp Mrk 514 8o 88

TAKSİLER

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

BELEDİR

Santral $13 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2^25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
SU Arıza Yalnız 185

Gemlik KSrfez
GEMLİK’İNİLK GÛNlOk 1İYA8İ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4156 

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)

UIİIIİHIİIİİI
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Büyük ikramiye çeyrek bilete isaiıet etti
Milli Piyango'nun 31 Aralık 
2011 yılbaşı özel çekilişinde 
40 mil yon liralık büyük 
ikramiyeyi kazanan numara 
belli oıdu. Özel çekilişte 40 
milyon liralık büyük 
ikramiye "4336149" numar
alı bilete çıktı. Çeyrek bilete 
çıkan büyük ikramiyeye ait 
numaraların bulunduğu 
jiletler, İsparta, Adana, 
stanbul ve İzmir'de satıldı, 
şte ilk kazanan numaralar: 

40 milyon lira "4336149" 
5 milyon lira “3838199" 
1 milyon lira “1674644” 
- 40,000,000 TL ikramiye 
kazanan numaralar: 
4336149 -5,000,000 TL 
ikramiye kazanan numara 
lar: 3838199
-1,000,000 TL ikramiye 
kazanan numaralar: 
1674644-500,000 TL 
ikramiye kazanan numar
alar: 0113945 0324227 
0361354 2010211 2546218 
3295620 3730234 4562634 
6465328 765415 -100,000 
TL ikramiye kazanan numar
alar: 0319438 0323715 
0380602 0500772 1184989 
1224918 1257673 1304014 
1506510 1597775 1912116 
1915833 2097680 2177798 
2515109 2591170 3034302 
3175737 3326040 3727517 
3770224 4298075 4584956 
5198912 5311741 5555890 
5601410 5636225 5739656 
5810606 5910320 6026475

6249377 6400862 6621282 
7095121 7245921 7291218 
7498840 7630530 7701713 
7768585 8042332 8152240 
8541763 8680242 8838279 
8892944 8956595 9262621 
- 10,000 TL ikramiye 
kazanan numaralar: 
0037733 0149724 0224173 
0226969 0394236 0537432 
0834167 0871919 0928051 
0972216 0995945 1034690 
1048906 1192361 1207909 
1279634 1334659 1462766 
1524208 1600111 1853273 
2080756 2157674 2166855 
2331121 2423844 2522153 
2580906 2637755 3161894 
3172802 3269880 3287013 
3785347 3897271 3925572 
3966533 4138977 4481850 
4623679 4734029 4747803 
4784951 4791371 4809159 
4866992 4869781 5077445 
50915985097607 5108965 
5236871 5294724 5323734 
5356534 5365871 5477198 
5485526 
- 5,000 TL ikramiye kazanarr~Xl220818 1236567 
numaralar: 0010722 0012176 - 500 TL ikramiye kazanan 

numaralar: 001975 0067200021373 0049960 0114116 
0124333 0235296 0301545 
0320120 0467967 0509944 
0691865 0771656 0789518 
0806284 0829143 0869736 
0890130 0924010 0934450 
1114030 1157031 1186329 
1211491 1234490 1304135 
1335828 1452595 1466339 
1536359 1548222 1554131 
1589562 1669403 1670869

1728303 1775031 1835973 
1955143 2038489 2050250 
2061514 2082759 2253663 
2313810 2332383 2335357 
2392450 2449996 2455918 
2649100 2701436 2714180 
2829278 2831734 2907172 
2952529 2975953
- 1,000 TL ikramiye kazanan 
numaralar: 0029019 0036761 
0038789 0061323 0063179 
0067522 0076697 0109745 
0110459 0121082 0138391 
0151369 0196952 0207462 
0229127 0242851 0256890 
0262089 0272947 0276120 
0290370 0296102 0324856 
0338721 0412634 0442743 
0445418 0479036 0499171 
0501409 0557431 0566378 
0678342 0682505 0688333 
0746758 0756737 0780233 
0781023 0804172 0825402 
0837161 0848099 0956216 
0966666 1007089 1007680 
1020889 1022153 1026438 
10344341038514 1039604 
1056304 1097863 1105540

010093 010569 011212 
011377 013758 014722 
014815 015847 021495 
022560 023443 026986 
027241 028647 030928 
031681 032704 032754 
032826 034611 036444 
038601 039090 040583 
042673 046512 056900 
062477 065879 070011

072022 072590 074525 
076375 076479 079593 
084371 084788 084791 
086123 087004 0872442743 
0445418 0479036 0499171 
0501409 0557431 0566378 
0678342042743 0445418 
0479036 0499171 0501409 
0557431 0566378 067834234 
087634 093606 095822 
098195 098712
- Son 5 rakamına göre 200 
TL ikramiye kazanan numa 
ralar: 00463 01292 01570 
03362 04474 05655 08153 
09592 10568 11508 11672 
12704 12987 13016 13444 
13763 14256 15531 15612 
19036 19520 19604 19878 
20538 21658 22439 25170 
26327 27740 29214 30719 
30910 31214 32046 34301 
34823 35176 35654 36109 
36157 38852 39295 40641 
44380 44581 45531 46575 
48640 48666 49582 49597 
50769 50868 51903 52007 
52185 52440 55100 56027 
56225 58125 59429 59906 
61972 62312 64026 64214 
65826 66210 69720 69747 
70014 71449 72563 74485 
- Son 4 rakamına göre 150 
TL ikramiye kazanan numa 
ralar: 0121 0397 0531 0689 
0936 0990 0993 1077 1324 
1363 1389 1814 1862 1991 
2369 2461 442743 0445418 
0479036 0499171 0501409 
0557431 0566378 
06783422605 2630 3274

3708 3952 4063 4274 4368 
4468 5152 5260 5313 
57042743 0445418 0479036 
0499171 0501409 0557431 
0566378 067834254 6106 
6454 6467 7172 7442 7797 
8036 8048 8257 8327 8676 
8695 9054 9119 9215 9268 
9399 9433 9734 9901 9975 
- Son 3 rakamına göre 100 
TL ikramiye kazanan numa 
ralar: 087 112 210 277 331 
346 348 368 385 517 602 617 
648 779 848
- Son 2 rakamına göre 70 TL 
ikramiye kazanan numar
alar: 01 07 23 43 44 45 90 96 
- Son 1 rakamına göre 36 TL 
ikramiye kazanan numar
alar: 3 9 - 40,000 TL Teselli 
ikramiyesi kazanan numa 
ralar: 0336149 1336149 
2336149 3336149 4036149 
4136149 4236149 4306149 
4316149 4326149 4330149 
4331149 4332149 4333149 
4334149 4335149 4336049 
4336109 4336119 4336129 
4336139 4336140 4336141 
4336142 4336143 4336144 
4336145 4336146 4336147 
4336148 4336159 4336169 
4336179 4336189 4336199 
4336249 4336349 4336449 
4336549 4336649 4336749 
4336849 4336949 4337149 
4338149 4339149 4346149 
4356149 4366149 4376149 
4386149 4396149 4436149 
4536149 4636149 4736149 
4836149



5, kanan düsen kadın 
yaşam savası »eriyor

Hamidiye Mahallesi Demir 
Sokak Yiğit Apartmam’nın 5. 
katından düşen gözleri 
görmeyen Sevim Koca (39) adlı 
ev kadını kaldırıldığı hastanede

yaşam savaşı veriyor.
Daha öncede intihar girişi
minde bulunduğu, bunun sonu
cu başından geçirdiği ameliyat
tan sonra görme duyusunu

kaybettiği belirtilen Sevim 
Koca’nın nasıl düştüğü 
anlaşılamadı. Sevim Koca’nın 
yaşam savaşı verdiği öğrenildi. 
Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Ocak 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info(a)gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
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Birleşik Meiaiaen islifa edin Tiiık Metafe geçtiler
ÇİMTAŞ Çelik A.Ş. de çalışan 320 işçi dün Noter huzurunda sendikalarından istifa edip toplu 
olarak Türk Metal Sendikası’na üye oldular. İş çıkışı Emin Dalkıran Kordonu’nda bulunan 
Sendikası Şube binası önünde toplanan işçiler, miting yapar gibi Türk Metal’e üye oldular

'yS'" Çimtaş Çelik A.Ş. de DİSK’e bağlı 
Birleşik Metal Sendikası’ndan istifa eden 
320 işçi, Türk Metal Sendikası’na geçti. 
Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, “ÇİMTAŞ Çelİk’te Birleşik 
Metal Sendikası’na örgütlü işçi kardeşleri 
m iz, yeni toplu sözleşme dönemine girme
den önce kendi serbest iradeleri ile Noter 
huzurunda Sendikalarından istifa ederek, 
Türk Metal Sendikası’na üye oldular. 
Hizmet alamadıkları sendikadan, hizmet 
alan bir sendikaya geçtiler. “ dedi. 5’de

Karnım 
flc'fliverek 

vardım 
isledim kişiyi 

dolandırdı
Bursa'da, kimliği 
henüz belirlene
meyen kapkaççı, 
"Karnım aç, para 
verir misin?" diye 
rek yardım istediği 
kişinin 3 bin 750 
TL parasını alıp 
kaçtı. Sayfa 3’de

GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meydan Projesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik 

Çarşı Meydan Projesi’ni geçtiğimiz yıl 
ihale etmişti.
İhaleyi alan firma, değişik zamanlar

da Gemlik’e gidip geldi.
Bir çok incelemeler yapıldı.
Gemlik Belediyesinin teknik adamla 

n ve Belediye yöneticileri projenin ne 
ler içerdiğini biliyorlar.

Gemlik’in gelecekte belki 50, belki 
100 yılını ilgilendiren böylesi önemli 
bir projenin oluşumunda, Gemlik sivil 
toplum kuruluşlarının ve Gemlik Halkı 
nın da bilgisi olması gerekir.

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 
bu konuda Büyükşehir Belediyesini 
uyardıklarını açıkladı. Devamı 4’de

HEM Kursu nda ilk
ürünler göz kamaştırıyor

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünye 
sinde açılan Cam İşleme Kursu’na katılan kursi 
yerlerin ilk ürünleri ortaya çıktı. HEM Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar, atölyenin Türkiye’nin bir kaç 
ilinde bulunduğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

fltatepe Tesislerinin 
teme i yarın atılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan Ata Mahallesi’nde yaptırılacak olan 
‘Atatepe Sosyal Tesisleri’nin temeli 
yarın atılacak. Büyükşehir Belediye 
si’nden yapılan açıklamada, projesi 
geçtiğimiz yıl hazırlanan ve yapım 
ihalesi gerçekleştirilen Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nin temel atma töreni yarın 
saat 12.30’da Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin katılımıyla 
gerçekleşecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 

açılan Cam İşleme Kursu’na katılan kursiyerlerin ilk ürünleri 
ortaya çıktı. HEM Müdüresi Rüveyde Kılıçlar, atölyenin 

Türkiye’nin bir kaç ilinde bulunduğunu söyledi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde 
açılan Cam İşleme 
Atölyesi ilk ürünleri
ni çıkarmaya 
başladı.
Türkiye'de sadece 
bir kaç ilde bulunan 
Cam İşleme 
Atölyesi’ni hayata 
geçiren Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Gemlik'in adını yeni 
bir alanda yine ön 
plana çıkardı.
Cam İşleme Atölyesi 
hem Gemlik'e hem 
de Halk Eğitim 
Merkezi'ne yeni bir 
vizyon kazandıra
cağı belirtiliyor. 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar yaptığı açık
lamada, “Gemlik 
HEM bu projeyle 
üzerine aldığı görev

lılıkla yerine getir 
diğini bir kez daha

göstermiş oldu.” 
şeklinde konuştu.

ve sorumluluklarını 
ciddiyetle ve karar

Karsak Deresinde 
rekreasyon ve temiz 
lik çalışmaları 
başladı. BUSKİ ekip
leri dere içinde 
paletli kepçe ile 
genel bir temizlik 
başlatırken, 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü 
öncülüğünde de 
dere ağzında ve 
çevresinde 
rekreasyon çalış
maları start aldı. 
Dere ağzına taş 
duvar yapılacak. 
Ayrıca bir köprü 
inşa edilip Emin 
Dalkıran Kordonu 
ile U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi arasında
ki bağlantı 
sağlanacak. Karsak 
Deresi çevresinde 
ve dereyi Körfez’e 
bağlayan bölgede 
yeşil alan çalış
maları, gezi ve din
lenme alanları da 
yapılacak. Yıllardır 
yaydığı pis kokular 
ve atıkların birikinti
leri ve kötü görüntü

ile anılan Karsak 
Deresi ve deniz ile 
bağlantılı olan 
dere ağzı böylece 
cazibe merkezi 
haline getirilecek. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, çalışmaların 
kısa sürede bitirile
ceğini vurgulayarak, 
bölgenin özlemi 
duyulan ve ilçeye 
yakışan bir güzel
liğe bürüneceğini 
söyledi.

Yeıltsto giıismin cehresi deiisiwi Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
girişi ile Karsak 
Deresi arasında 
kalan bölgede yeşil 
alan, gezi ve dinlen
me alanları çalış
maları sürdürülü 
yor. Gemlik Belediye 
si Fen İşleri Müdürlü 
ğü öncülüğünde 
yapılan çalışmalarda 
Karsak Deresi’nden 
başlayarak, Yerleşke 
girişine kadar olan 
alana, yeşil alan 
ihtiyacını karşılaya
cak düzenlemelerin 
yanı sıra, gezi alan
ları, dinlenme alan
ları ve parke döşeli 
yol çalışmaları 
yapılacak.
Karsak Deresi ve 
çevresinde yapıla
cak olan köprü, taş 
duvar ve yeşillendir 
me çalışmalarıyla 
birleştirilecek olan 
alt yapı çalışma

larının bahar ayları- ması planlanıyor, 
na kadar tamamlan- Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bölgeye 
Gemlik’e yakışan 
alt yapı, yeşil 
alan, dinlenme 
ve gezi alanları 
yapılacağını 
vurgulayarak, 
ilçe girişinin yanı 
sıra Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Yerleşkesi’ne de 
yakışacak bir pro
jenin yaşama geçiril 
diğini söyledi.

Gemlik Belediye 
Meclisi 2012 yılının 
ilk toplantısını 
yarın yapacak.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki 
Belediye hizmet 
binasında saat 
15.oo de 
toplanacak olan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin günde
minde bulunan 
maddeler ele alı
narak görüşülecek. 
Her ay yasa gereği 
ayın ilk haftasında 
belli bir günde 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde, 
yarın Daire 
Müdürleri’nden 
gelen konular ele 
alınacak.

Geçtiğimiz aylarda 
Meclis tarafından 
ilgili Komisyonlara 
gönderilen 
konularla ilgili 
Komisyon rapor
larının da ele alı
nacağı Meclis 
toplantısında plan
larla ilgili konuların 
yoğunluğu 
dikkat çekiyor. 
Gündem maddeleri 
arasında 
Müftülüğün Kültür 
Merkezi’nden yer 
istemi, ve Osmani 
ye Mahallesi’ne 
yapılması istenen 
Katlı otopark yapıl
ması için 1/1000 
ölçekli imar plan
larında değişiklik 
yapılması isteniyor.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden almış 
olduğum 12.12.2011 tarih ve 

11160400EX0847773 nolu Gümrük 
Beyannamesinin aslı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
SEDA GIDA MAD.SAN.DAĞITIM VE TİC.A.Ş.
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Kamyonun çarptığı 4 yasındaki 
kız yaşam mücadelesini kaybetti Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/b1og/özcan vural
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Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
evinin önünde Oyun 
oynadığı sırada 
kamyonun çarptığı 
4 yaşındaki kız

çocuğu, tedavi 
gördüğü hastanede

Bursa'da sahte para operasyonu
Bursa'da düzenle
nen operasyonunda, 
2 bin 200 lira tutarın 
da sahte banknot 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili 1 kişi gözaltına 
alındı.
Alınan bilgiye göre, 
Emniyet Müdürlüğü

'Kaçırıldım1 iddiası yalan çıkınca gözaltına alınıl
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, polise 
müracaat ederek 
kaçırılarak parasına 
el konulduğunu ileri 
süren genç, ihbarı 
mn asılsız olduğu 
ortaya çıkınca 'Suç 
uydurmak' gerekçe
siyle gözaltına

25 ton kaçak gaz yağına el konuldu
Bursa-lzmir kara 
yolunda jandarma 
ekiplerince durduru 
lan bir tankerde 25 
ton kaçak gaz yağı 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre,

Bursa'da, kimliği 
henüz belirlene
meyen kapkaççı, 
"Karnım aç, para 
verir misin?" 
diyerek yardım 
istediği kişinin 
3 bin 750 TL 
parasını alıp kaçtı. 
Osmangazi ilçesi 
Çırpan Mahallesi 7. 
Okul Caddesi'nde 
yürüyen Mümin 

ki yaşam mücade
lesini kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
6 Aralık 2011'de, 
Şirinevler Mahallesi 
Tunahan Sokak'ta 
evinin önünde Oyun 
oynayan Sudenur

Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlar Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
Mali Büro Amirliği 
ekipleri, merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
iş yeri sahibinin 
kendisine sahte 
para verildiği ihbarı 

alındı. İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amirliği'ne gelen 
İsmail A. (37), İnegöl 
Vergi Dairesi önün
den iki kişi tarafın
dan zorla bir araca 
bindirilerek kaçırıl 
dığını söyledi.

ihbar üzerine 
harekete geçen jan
darma ekipleri, 
Bursa-İzmir kara 
yolunun 37. kilome
tresinde V.M'nin kul
landığı tankeri dur

D.(63)'nin yanına 
gelen kimliği belir
siz bir genç, 
"Karnım aç, para 
verir misin?" dedi. 
Bunun üzerine 
Mümin D., cebindeki 
3 bin 750 TL 
parayı çıkartarak 
gence 10 lira ver
mek istedi. Bu esna
da Mümin D.'nin 
elindeki

Eşit (4), Sait A'nın 
(26) kullandığı 45 U 
5931 plakalı kamy
onun çarpması 
sonucu ağır yara
landı.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

üzerine harekete 
geçti. Olay yerine 
giden ekipler, Z.M. 
(61) isimli kadını 
göz altına aldı.
Zanlının üzerinde 
yapılan aramada 
sahte olduğu belir 
lenen, 3 adet 200

Bıçakla tehdit edil
erek cebinde bulu
nan 237 lira 
parasının alındığını 
belirten İsmail A., 
şahıslarca Mezitler 
bölgesine götürüle 
rek alıkonulduğunu 
öne sürdü. Olayla 
ilgili soruşturma 

durdu. Araçta 
yapılan aramada 
faturasız ve mühür 
süz 25 ton kaçak 
gaz yağı ele geçiril
di. Gözaltına alınan 
V.M'nin, Cumhuriyet 

paraları alan genç 
kayıplara karıştı. 
Kapkaç mağduru 
Mümin D. ise 
polise müracaat etti. 
Mümin D., polise 
verdiği ifadesinde, 
"Eve giderken 
tanımadığım 
erkek bir şahıs 
yanıma gelerek, 
karnının aç 
olduğunu söyle

Hastanesine 
kaldırılan küçük kız, 
yaklaşık bir ay 
süren yaşam 
mücadelesini 
kaybetti.
Kazayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor 

lira, 10 adet 100 lira 
ve 12 adet 50 lira ele 
geçirildi. Zanlı, 
emniyetteki işlem
lerinin ardından 
"Piyasaya sahte 
para sürmek" 
suçundan adiiyeye 
sevk edildi.

başlatan polis, 
İsmail A.'nın ifade 
sinin asılsız olduğu 
nu belirledi. Bunun 
üzerine İsmail A., 
'Suç uydurma' iddi
asıyla gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

savcısının 
talimatıyla serbest 
bırakıldığı, gaz 
yağının II Özel İdare 
Müdürlüğü yet 
kililerine teslim 
edildiği bildirildi.

yerek para istedik 
Cebimden parayı 
çıkarıp 10 lira 
vermek isterken 
kapkaççı, elimdeki 
paranın tamamını 
alıp kaçtı." 
dedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldığını 
açıkladı.

Kaymakam’a kalkan eller kırılsın...
Büyük ulusal gazetelerde okuyoruz, zaman 

zaman televizyonlar da seyrediyoruz . 
sabıkalılar, terör yamakları yakalandığı 
zâman polise karşı geliyor, onu dövmeye 
kalkıyor, küfrediyor, öldürüyor.

Şimdi de acı içinde televizyonda seyredi 
yorum.

Bir kaymakam feci şekilde dövülüyor. Yüzü 
gözü kan içinde.

Bu yazımı bile üzüntü içinde yazıyorum..
Bu devlete hakarettir..
Bu haber, koca “Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ne hale düştüğünü gösteren” bir acı 
çöküşün kötü habercileridir.

Vah benim güzel vatanım vah..
Bizler eski toprak denen nesle mensubuz.
Bizim gençliğimizde Asker’e -Polis’e- 

Kaymaka’a - Savcı - Hakime vurmak ne 
kelime .dokunamazdınız. Bunlar Devleti, 
yasaları temsil ediyorlar..

Hele bir Valiye - Kaymakam vurmak, 
düşünülemezdi.

Bunların bir düğmesini koparan kimse 
büyük suçu işlemiş olur, hayatı kayardı.

Heyhat... Bu devirler geçti gitti...
Sokaklar suçlu dolu...
Hırsızlar, insanların malına -canına 

saldıran kent eşkıyaları, Trafik canavarları, 
kara yüzlü insanlar yakalansalar bile kendi
lerini Adliye’ye götüren polislerden - 
Jandarmalardan önce kapıdan çıkıyor, 
serbest kalıyorlar. Birde alay eder gibi el sal
layarak, ekranlara poz veriyorlar.

Yasalar böyle imiş, Avrupa birliği yasaları
na uyacakmışız bilmem neler söyleniyor, 

Ne söylenirse söylensin, işi yasalara 
dayasalar bile ben iyi bir vatandaş olarak 
bunları doğru bulmuyorum.

Bulmuyorum kelimesi az, isyan ediyo
rum... Lanetliyorum.

Ama bunlara bir dokunun kıyamet kopu 
yor, Demokrasi -kişi hürriyetinden bahse 
denler, o hayal içinde yaşayanlar, Devlete 
karşı kalkan o pis elleri niçin ayıplamıyorlar. 
Bu olamaz diyemiyorlar...

Yineliyorum.. Devletin en tepesinde ki 
koltuklara oturmuş insanlardan, karanlık 
sokaklarda ki kapkaççıya, hırsıza kadar suç 
işleyenlerin yaptığı yanlarına kalıyor... 
Suçlular cenneti yaptılar Türkiye ‘yi.. .

Bu durumda Vali ne yapsın kaymakam ne 
yapsın?. Hangi moralle görevini yapşın ?

Dürüst, namuslu insanların sığınacakları 
kapı kalmadı..

Gücü olan kapkaççı, hırsız, katil, çeteci 
-soyguncu kazanıyor.

Masumlar, iyi vatandaşlar, güvenlik kuvvet
lerine saygılı kalanlar kaybediyor.

Ne olacak bu durumun sonu ?..
Ben açılım filan dinlemem.
Kaymakam’a kalkan eller kırılmalıdır.
O eller devlete karşı kalkmıştır.
Kırılmalıdır ki, bunları da bizler yine tele

vizyonlarda seyretmeliyiz.
Son günlerde, Şırnak’ın Uludere ilçesinde 

meydana gelen talihsiz bir hadiseyi gerekçe 
yaparak, bölünme ve ayrılma çağrısı yapan 
alçakları, devletin kaymakamına saldıran 
gafilleri ve vatanımızın bir bölgesini savaş 
alanına çeviren yüzsüzleri milletimiz öfkeyle 
izlemiştir..

İzleyecektir..
Onları bu duruma sokanlar, bir gün bu 

toplumun pislikleri sizinde kapınızı çalar, 
ailece perişan olursunuz, bizler yine size 
acıyacak kadar iyi niyetliyiz..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/b1og/%25c3%25b6zcan
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5, kattan düşen kadın
Gemlik Körfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meydan Projesi
Bir kentin Meydanı o kentin kalbidir.
Avrupa’daki büyük kentlerin hemen he 

men tümünde büyük meydanlar vardır.
Benim gördüğüm en büyük Meydanlardan 

biri Romanya’nın Başkenti Bükreş’teydi.
Çavuşesku döneminde yaptırılan Saray’ın 

görkemi dillere destan..
Bu saraya giden tüm yollar, çok geniş bul

varlarla merkeze bağlanıyor.
Bize, kent kültürünün geç gelmesi, mima 

rimize de yansımış.
Cumhuriyet döneminde Başkent yapılan 

Ankara, ülkemizin en yeni ve modern kente 
terinden biridir.

Ankara’da bile görkemli meydanlar yok.
Gelelim OsmanlInın bir zamanlar başkenti 

olan Bursa’ya.
Bursa’da elle tutulur kaç tane meydan 

var? Fomara Meydanı mı?
Atatürk Anıtı’nın bulunduğu Heykel ve çev 

resi mi?
Nerede görkemli bir meydan var.
Bence yok.
Çünkü, Bursa’da, Gemlik gibi eski şehrin 

üzerine kurulmuştur.
Gemlik’te yapılması düşünülen Kent Mey 

dam projesi, 1970’li yıllarda İbrahim Akıt’ın 
Belediye Başkanlığında gündeme gelmişti.

İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir 
Plancılığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Can 
polat ve öğrencileri, Gemlik’in şehir planını 
çizmişti.

Canpolat, bugün düşünülün Kent Meydanı 
projesini o günler önermişti.

Bugünkünden farkı, AVM’nin bulunduğu 
yerde Belediye binası yapılacaktı.

Çarşı Camiinden, Hükümet Konağına ka 
dar olan yapılar yıkılıp, Meydan tam olarak 
açılacaktı.

Yani, Atatürk Anıtının bulunduğu park 
ortaya çıkacaktı.

Bununla kalınmayacak, parkın yanındaki 
Arnavut Şükrü’nün Gazinosu’ndan AVM ye 
doğru olan sokaktan, Merkez Camii’ne kadar 
olan alandaki evlerde yıkılarak, Meydan deniz 
le buluşacaktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlat
tığı projede, bunun olmadığını duyuyorum.

Özer Eczanesi’nden, Akmanlar Pasajı’na 
doğru 8 parsel yapının kamulaştırması daha 
tamamlanamadı.

Sanırım kamulaştırmada son aşamaya ge 
lindi. 2012 bütçesinden de Pak Otel ve Ak 
manlar Pasajı’nın kamulaştırması gerçekle 
şirse, belediyenin karşısındaki ada açılabilir.

Bu kamulaştırma da zaman alacak.
Kamulaştırmalar yargı konusu olduğu için 

Büyükşehir’in, Gemlik Çarşı Meydanı projesi 
birkaç yılda tamamlanacak bir proje değil.

Böylesi önemli bir proje, Gemlik halkıyla 
paylaşılmalı.

“Ben yaptım’’ deyip, oldu bittiye getirilme 
meli.

Bu kentte, BursalIlar değil, Gemlikliler 
yaşıyor unutulmasın.

yaşam savaşı «eriyor
Hamidiye Mahallesi 
Demir Sokak Yiğit 
Apartmam’mn 5. 
katından düşen 
gözleri görmeyen 
Sevim Koca (39) 
adlı ev kadını 
kaldırıldığı has
tanede yaşam 
savaşı veriyor.^ 
Dün, saat 10.oo 
sıralarında 
Hamidiye Mahallesi 
Demir Sokak’taki 
Yiğit Apartmam’mn 
5. katındaki pence 
resini açan Sevim 
Koca buradan 
sokağa düştü. 
Daha öncede 
intihar girişiminde 
bulunduğu, bunun 
sonucu başından 
geçirdiği ameliyat
tan sonra görme 
duyusunu kaybet
tiği belirtilen Sevim

önünde bulunan bir 
aracın üzerine 
düşen Sevim Koca. 
112 Acil Servisi ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi’ne 
kaldırıldı.
Başından ağır yaralı 
olan Koca’ya bura
da yapılan ilk 
müdaheleden sonra 
yaralı Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Durumunun ağır 
olduğu belirtilen 
Sevim Koca’nın 
hemen ameliyata 
alındığı belirtilirken, 
hastanede yaşam 
mücadelesi verdiği 
bildirildi.
Polis ve savcılık 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

İW
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Koca’nın 
nasıl düştüğü

anlaşılamadı.
5. kattan evin

1 Holü Aralık 1 ayda bitirildi
Büyükşehir Bele 
diyesi BUSKİ Müdür 
lüğü’nün Gemlik’te 
başlattığı alt yapı 
çalışmalarına 7 ay 
önce başladığı istik
lal Caddesi 1 Nolu 
Aralık bitirilerek 
dün asfaltlandı.
Alt yapı çalış
malarının kanalizas 
yon, su ve yağmur 
giderleri olarak 
başlanan 1 Nolu 
Aralık’ta bitmek 
bilmeyen çalışmalar 
yılan hikayesine 
dönerken, çevrede 
bulunanları ve 
Adliye personelini 
bıktırmıştı.
1 Nolu Aralık istiklal 
Caddesi girişinde

Telekom’un çalış
malarının uzaması 
ilçenin önemli 
sokaklarından 
birinde alt yapı

çalışmalarının uza
masına neden oldu. 
Yılbaşı öncesi 
tamamlanan alt yapı 
çalışmalarından

sonra, dün sabah 
asfalt döküm işine 
başlanarak, 1 Nolu 
Arahk’taki çalış
malar tamamlandı.

s 
s ta ta
s. 
s 
İta
$ 
$ ?!

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Birleşik Metal Hen istila edip Tiirt Metal e geçtiler
ÇİMTAŞ Çelik A.Ş. de çalışan 320 işçi dün Noter huzurunda sendikalarından istifa edip toplu 
olarak Türk Metal Sendikası’na üye oldular. İş çıkışı Emin Dalkıran Kordonu’nda bulunan 
Sendikası Şube binası önünde toplanan işçiler, miting yapar gibi Türk Metal’e üye oldular

İlçemizde bulunan 
Çimtaş Çelik A.Ş. 
de DİSK’e bağlı 
Birleşik Metal 
Sendikası’ndan isti
fa eden 320 işçi, 
Türk Metal Şendi 
kası’na geçti. 
Borusan Fabrikası’ 
nın yanında bulu
nan Çimtaş Çelik 
A.Ş.‘de çalışan 
metal işçileri, noter 
huzurunda Birleşik 
Metal İş 
Sendikası’ndan 
istafa ederek, Türk 
Metal Sendikası’na 
geçtiler.
Dün, saat 16.30 

sıralarında fabri 
kadaki mesaileri 
biten işçiler, servis 
araçlarıyla Emin 
Dalkıran 
Kordonu’nda bulu
nan Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin önüne 
geldiler.
Sendikanın alt 
katında oluşturulan 
masalarda Gemlik 
1. Noteri’nin huzu
runda Birleşik 
Metal 
Sendikası’ndan isti
fa eden Çimtaş 
Çelik A.Ş. işçileri, 
aynı anda Türk

Metal Sendikası’na 
üye oldular.
YETERLİ HİZMET 
ALAMIYORLAR 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Serbest Bölge 
içinde bulunan 
ÇİMTAŞ’ın iki iş 
yerinde, sendikamız 
örgütlüydü.
Toplu sözleşmeler 
de aldığımız hakları 
gören ÇİMTAŞ 
Çelik’te Birleşik

Metal Sendikası’na 
örgütlü işçi kardeş
lerimiz, yeni toplu 
sözleşme dönemine 
girmeden önce ken 
di serbest iradeleri 
ile Noter huzurunda 
Sendikalarından 
istifa ederek, Türk 
Metal Sendikası’na 
üye oldular.
320 Çimtaş işçisi 
Sendikamıza katıldı. 
Bizim bu arkadaş 
larımıza bir vaadi 
miz olmadı.
Hizmet alamadıkları 
sendikadan, hizmet 
alan bir sendikaya 
geçtiler.

Çimtaş’ın Serbest 
Bölge’de bulunan 
iki fabrikasında 600 
işçi dışarıdaki fab
rikasında da 320 
işçi Türk Metal 
üyesi oluyorlar. Bu 
yılın sonlarında 
işkolunda toplu söz 
leşme yapacağız. 
Gemlik’te metal 
işçilerini bir çatı 
altında topluyoruz.” 
Çimtaş Çelik’te 50 
ye yakın işçinin 
Birleşik Metal Şendi 
kası’nda kaldığını 
da söyleyen Kemal 
Durmaz, “Bu işçi
lerin de bir süre 

sonra sendikamıza 
üye olmasını İtek
liyoruz.” dedi.
Türk Metal Şendi 
kası, Gemlik’te 
Çimtaş, Borusan 
Mannesman, 
Borusan Mühendis 
lik, Leoni, Fikosa, 
Borusan Çelik, 
fabrikaları ile 
Orhangazi’de 
Compenanta, Aka, 
Kırpart, Bama s a 
örgütlü bulunuyor. 
Türk Metal 
Sendikası’nın 
Bursa Bölgesi’nde 
5 bin üyesi 
bulunuyor.

fiiiciimspor’a Belediyeden malzeme desteni
2009 yılında kuru
lan ve Basketbol, 
Voleybol ve 
Tekvando 
branşlarında aldığı 
başarılı sonuçlarla 
adından söz 
ettiren Gemlik 
Gücümspor’a 
Belediye desteği 
devam ediyor. 
Minik ve Küçük 
erkekler Basketbol 
kategorilerinde play 
off maçlarına katıl
maya hak kazanan 
Gücümspor’a 12 
adet forma, 24 adet 
eşofman takımının 
yanı sıra çok sayıda 
basketbol topu ve 
voleybol topu 
hediye edildi. 
Kulübe ayrıca, 
antrenmanlarda 
kullanılmak üzere 
\ûndisyon çalışma

aletleri ve engel 
aparattan da verildi. 
Kulüp başkanı ve 
basketbol eğitmeni 
Tuğan 
Büyükbaşaran’a 
malzemeleri Başkan 
yardımcısı Mehmet 
Çelik, Belediye

Meclis üyesi Fevzi 
Ayyıldız ve İlçe 
Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç ile 
birlikte veren 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, basketbol 
takımının minik ve 

küçük takımlarının 
antrenmanını izledi. 
Kız basketbol 
takımından bir 
oyuncunun 
çiçekle karşıladığı 
Refik Yılmaz, 98 
lisanslı basketbol 
ve voleybol oyun

cusu bulunan, 48 
sporcuyla da tek
vando sporuna 
devam eden 
kulübün başarıların
dan duydukları 
mutluluğu dile 
getirdi.
Gemlik Belediyesi 

olarak kulüp ayrımı 
yapmadan ilçedeki 
tüm spor kulüple 
rine malzeme 
yardımı yapıp 
destek olmaya 
devam ettiklerini 
hatırlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, tesisleşme 
atılım ve yatırım
larının da devam 
edeceğini söyledi. 
Belediye olarak 
spora verdikleri 
önemin bir kez 
daha altını çizen 
Refik Yılmaz, her 
türlü eksikliğe rağ
men sporda hamle 
yapan Gemlik 
gençliğinin, 
tesisleşmeler son
rasında daha 
başarılı olacağına 
dikkat çekti.
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İhracat 20111 rekorla kapattı
İhracat 201 Tde 
yüzde 18.2 artışla 
134.6 milyar dolara 
çıkarak cumhuriyet 
tarihinin rekor kırdı. 
İhracat 201 Tde 
yüzde 18.2 artışla 
134.6 milyar dolara 
çıkarak rekor kırdı. 
Böylece en son 
2008 yılında yapılan 
132 milyar dolarlık 
ihracat rekoru 
geçilmiş oldu. 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
"Dünyanın barut

fıçısına dönmüş 
olduğu ortamda 
böylesine ihracat 
rakamını gerçek
leştirdik. 2011

verisiyle birlikte kriz 
öncesi döneme dön
müş olduk" dedi, 
raiık ayında ihracat 
yüzde 4.5 artışla

12.1 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
Çağlayan, bu 
rakamın son 
37 ayın en 
yüksek Aralık ayı 
ihracatı olduğunu 
açıkladı.
Çağlayan, 2011 
Ocak-Kasım TÜİK 
verileri baz 
alındığında 47 
fasılda daha fazla 
ihracat yapılarak 
yeni bir rekor 
daha kırıldığını 
kaydetti.

ELEMftN ARANIYOR
GAZETE DAĞITIMI

YAPACAK ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

35 sivilin ölümüne soruşturma
Türk Silahlı Kuvvet 
leri, Irak sınırında 
meydana gelen ve 
35 köylünün 
yaşamını yitirdiği 
olayla ilgili adli ve 
idari soruşturma 
başlattığını açıkladı. 
Genelkurmay, 35 
köylünün PKK'h 
sanılarak vurulduğu 
nun anlaşılması üze 

rine aynı gün bir 
açıklama yapmıştı. 
Olayın duyulması 
sonrası Genel kur
may Başkanlığı 
internet sitesinden 
yapılan yazılı açıkla
mada, Irak'tan 
Türkiye'ye doğru bir 
grubun hareket 
halinde olduğunun 
İnsansız Hava Aracı 

görüntüler ile tespit 
edildiğine dikkat 
çekilerek, hedeflerin 
hava kuvvetleri 
uçakları ile ateş altı
na alındığı ifade 
edilmişti.
Olayın meydana 
geldiği yerin 
bölücü terör 
örgütünün ana 
kamplarının konuşlu

olduğu sivil yer
leşim bulunmayan 
Irak kuzeyindeki 
Sinat-Haftanin 
bölgesi olduğu 
vurgulanan açıkla
mada, "Olay 
hakkında idari ve 
adli inceleme ve 
işlemler devam 
etmektedir" 
denilmişti

16 ZN 142 plakalı aracımıza ait 
taşıt kartımızı kaybettik. Yenisini 

çıkaracağımızdan eskisinin hükmü 
yoktur. HAYRETTİN AKCAN

Adımıza bastırmış olduğumuz 
Seri A 052239 nolu satış faturamızın 

3 nüshası da boş olarak 
17 Aralık 2011 tarihinden itibaren 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Coşkunlar 3 İletişim Tekstil 

Akaryakıt Nakliye Turizm Yatçılık ve 
Tekne San. Tic. Ltd. Şti.

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 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)

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
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Televizyon Dizileri
Televizyonun, 

kişileri eğitmede 
ne büyük bir güç 
olduğunu kabul 
edenlerdenim. 
Yıllar önce TRT tek 
kanal olarak yayın 
yaparken hem 
radyosunu dinler 
hem de televizyo 
nunu büyük bir 
zevkle izlerdim. Ne 
güzel diziler, 
araştırmalar, 
düzeyli kültür ve 
müzik izlenceleri, 
spor ve daha 
niceleri...

O zamanlar 
emekleme 
evresinde olan 
TRT, görevini 
başarıyla yürütü 
yordu. Radyolarda 
sunuculuk yapan
lar güzel 
Türkçe’nin en 

güzel örneklerini 
sunuyorlardı. Ya 
şimdi? __

Ne acıdır ki 10 yıl
dan beri TRT’yi 
izlemiyorum daha 
doğrusu izleyemi 
yorum. Arpalık 
olarak varlığını 
sürdüren bu 
kurum, siyasi ikti
darın vuvuzelası 
durumuna geldi, 
sanatın, edebiya 
tın, ve kültürün 
yozlaşmasına 
büyük katkı 
sağladı. Bu konu
da başarılı olduk
larını kabul etmek 
gerekli.

Çok seslilik 
adına, seksenli yıl
lardan sonra man
tar gibi özel radyo 
ve televizyon 

kanalları kuruldu. 
Bu televizyonlar 
da sermayenin 
temsilcisi olan 
holdinglerin 
borazanı olmaktan 
kendilerini kurtara
madı. Çünkü 
sahipleri holding 
patronlarıydı.
Toplumu istedikleri 
gibi yönlendirme 
gücüne sahiplerdi. 
Bir kanalı bunların 
dışında tutabiliriz.

İşte bu nedenle, 
özel kanallar, her 
gece birtakım dizi 
lerle halkı tutsak 
edip beynini 
boşaltma görevini 
büyük bir başarıy
la yerine getiriyor
du.

Bütün kanallarda 

bir dizi fırtınası 
esiyor ki sormayın 
gitsin! Milyon 
dolarlar harca
narak hazırlanan 
bu dizilerde aşiret, 
töre, kan davası, 
ağalık, zorbalık, 
mafya konuları 
özene bezene 
işleniyor.

Bu konular 
işlenirken izlenme 
oranı yüksek olsun 
diye dizilere tuz 
biber ekiliyor yani; 
ayrılık, aşk, şiddet, 
macera, gerilim, 
baskı, silah... vur- 
dulu kırdılı bölüm
ler monte ediliyor.

Hele hele o güze
lim romanların “ 
Yaprak Dökümü” , 
“Fatma Gülün 
Suçu Ne?”, 
“Hanımın Çiftliği”, 
“Aşk-ı Memnu” 
gibi eserler ala
bildiğine 
sulandırılıp içi 
boşaltılarak halka 
sunuluyor.

Neymiş efendim, 
“Halk böyle isti 
yor.” Demekten de 
kendilerini alamı 
yorlar. Halkın 

böyle bir şey iste
diği falan yok; ama 
siz halkın önüne 
zorla bunu 
koyarsanız, başka 
seçeneği olmayan 
gariban halkım o 
yemeği yemek 
zorunda kalır. Bu 
dizileri yaparken 
hiç halka sordunuz 
mu? Nasıl diziler 
istiyorsun, diye. 
Elbette ki hayır!

Bu dizileri 
izleyenleri aptal 
yerine koymaları 
da başka bir 
sorun. Bir dizi 
başlamadan önce 
bir saat dizinin 
özeti veriliyor. Bu 
her hafta aynı şe 
kilde devam edip 
gidiyor. Bu dizi 
lerde ne anlatılıyor 
diye merak edenler 
son bölümünü 
izlediklerinde her 
şeyi öğrenmiş 
olurlar.

Ancak bir sorun 
var, vatandaşın 
zamanı nasıl çalı
nacak, halk 
düşünmekten, 
sorgulamaktan 

nasıl uzaklaştırıla
cak... uzun sözün 
kısası bu yaklaşım 
halka benim iste
diğim gibi 
düşüneceksin, 
başka türlüsü 
senin için zarar
lıdır anlamına 
gelmez mi?

Son dönemde 
yaygınlık kazanan 
evlilik ve yarışma 
izlenceleri her 
kanalı sarmış 
durumda.
Gerçekten bu 

izlencelerden 
halkımız ne 
kazanacaktır? 
Sadece ve sadece 
eğlenme adına 
zaman kaybede
cektir!

Bizden de istenen 
bu değil mi?

O zaman oyun 
kurallarıyla 
oynanıyor.

Bu oyunda hep 
birileri kazanıyor 
ve hep birileri 
kaybediyor.

Siz kazanan 
tarafta mı yoksa 
kaybeden tarafta 
mısınız?

- kupa ra MAm çym in mmıyiı
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MATBAACILIK - REKIAMCILİK - OR«1»!
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B CjEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bii yiiksehir 'Çağdaş Bursa "yı oluşturuyor
Bıırsa’yı baştan 
aşağıya modernize 
ederken, şehrin 
altyapısını da gele
ceğe hazırlayan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, dere ıslah 
çalışmalarıyla çağ
daş kentin temelleri
ni atıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile birlikte 
Gökdere’de yapılan 
ıslah çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa’nın yaşan
abilir bir kent olması 
amacıyla çalış
malarını hızla

sürdüğünü söyley
erek, “Yeşil alanların 
yapılması, rekreasy
on düzenlemeleri ve 
yeni parklar, 
Bursa’nın çağdaş bir 
kent olması yolun
daki çalış
malarımızın başında 
geliyor. Modern bir 
kenti oluşturmak 
için bu tür sosyal 
donatı alanlarını 

çoğaltıyoruz” dedi. 
Kentte dere ıslah 
çalışmalarının titiz
likle sürdürüldüğünü 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Gökdere’de 
yaptığımız çalışma
da da olduğu gibi 
özellikle kanalizas 
yonlar yeraltına 
alındı. Kanalizasyon 
atıklarının toplanıp 
arıtma tesislerine 

bağlanması ve şehir 
içi dere ıslahının 
yapılmasını çok 
önemsiyoruz. Tüm 
Bursa genelindeki 
derelerin ıslah çalış
malarını gerçek
leştiriyor ve yeni sel 
baskınlarını yaşama
mak için önlemleri 
alıyoruz” diye 
konuştu.
Gökdere’nin çevre 

düzenlemeleri ve 
yeşil alanlarıyla bir
likte, Bursa’nın 
merkezine hayat 
veren önemILbir 
nokta olduğunu 
kaydeden Başkan 
Altepe, “Çalış
malarımızla kötü 
görüntünün önüne 
geçiyoruz. Burada 
yapılan rekreasyon 
çalışmaları ve park

larla komple yenile
nen Gökdere’de, 
Vatan Mahallesi ne 
kadar indik. Zafer 
Mahallesi ve Atıcılar 
bölgesine kadar olan 
yaklaşık 1,5 kilome
trelik hatta çalış
malar tamamlandı. 
Yaklaşık 3 milyon TL 
(3 trilyon) maliyetle 
dere ıslahını gerçek 
leştirdik” şeklinde 
konuştu.
Kanalizasyonların 
yer altına alınması 
vö arıtma tesislerine 
bağlanmasıyla kirlil
iğin de önüne 
geçildiğini kaydeden 
Başkan Altepe, dere
den artık sadece 
yağmursuyu ve 
temiz suyun aktığını 
vurguladı.

lise öğrencilerine ftcrupa fırsatları anlatılıyor
ençlerin yurtiçinde 
veya yurtdışında 
çeşitli etkinliklere 
katılmasını, ulus
lararası projeler 
hazırlanması için 
bilgi almasını, 
Avrupa Gönüllü 
Hizmeti sayesinde 
fırsatlardan ücretsiz 
yararlanmasını 
sağlayan Eurodesk, 
lise öğrencilerine 
anlatılıyor.
Eurodesk yerel 
temas noktaları olan 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği, BurSanat - 
Eğitim ve Gençlik 
Derneği ve E- 
Gençlik Derneği 
koordinasyonunda 
Gazi Anadolu Lisesi,

BTSO Hayri
Terzioğlu Endüstri 
Meslek.Lisesi, BTSO 
Hüseyin Sungur 
Lisesi, BTSO Ali 
Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler 
Lisesi ve BTSO 
Celal Sönmez Spor 
Lisesi öğrencilerine
Avrupa Gönüllü

Hizmeti (AGH), 
Erasmus ve Gençlik 
Eylem programları 
hakkında bilgi veril
di. Lise öğrencileri, 
AGH, staj ve eylem 
programları hakkın
da merak ettikleri 
soruların cevaplarını 
yetkililerden 
öğrendi.

“Eurodesk, Avrupa 
fırsatları hakkında 
bilgi sağlayan 
aktarım ağı” 
Eurodesk, gençler 
için eğitim ve genç
lik alanlarındaki 
Avrupa fırsatları ve 
gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine katılımı 
hakkında bilgi 

sağlayan Avrupa 
Bilgi Ağı’dır.
Tüm AB ve diğer 
program ülkelerinde 
kurulmuş olan 
Eurodesk, 
Türkiye'de Türk 
Ulusal Ajansı 
tarafından 2008 
yılında faaliyete 
geçirildi. Eurodesk 
Avrupa Bilgi Ağı, 
ücretsiz soru yanıt
lama hizmeti 
(e-posta, faks, 
telefon ve ziyaretle) 
ve soru sahiplerine 
öneri ve yardım 
hizmetleri sunuyor. 
Fonlarla ilgili 
Avrupa bilgisine 
internet erişimi de 
sağlayan 
Eurodesk, eğitimler 
düzenlenmesi ve 

destek hizmetleri, 
seminerler ve diğer 
etkinliklerin 
düzenlenmesi 
içeriyor. Kaynak 
materyallerin basıl
ması ve dağıtılması
na imkan veren 
Eurodesk, Gençlik 
Programı ile ilgili bil
gilerin yaygınlaştırıl
ması hizmetlerini 
içeriyor. Eurodesk 
Bursa temas nokta
ları olan Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi, Tanıtım 
Gönüllüleri Derneği, 
BurSanat Eğitim ve 
Gençlik Derneği 
ile E-gençlik 
Derneği, gençlere • 
yüz yüze görüşme 
lerle detaylı bilgi 
sunuyor.

KAŞIM Bf K11M1K 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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Memur ve emekliye ek zam geliyor
Devlet memurları, 
sözleşmeliler ve 
memur emeklileri 
alacakları zam 
oranını öğrenmek 
için enflas 
yon rakamlarını 
bekliyor. 
Enflasyon eksi 
çıkmadığı takdirde 
en az yüzde 2.1 ek 
zam alacaklar. 
Devlet memurları,, 
sözleşmeliler ve 
memur 
emeklilerinin gözü 
yarınki enflasyon 
rakamlarına çevrildi. 
Temmuz-Aralık 
döneminde Bütçe 
Kanunu kapsamın
da yüzde 4 oranında 
zam alan devlet 
memurları, Aralık 
enflasyonu sıfır 
çıksa dahi ek 
zamma hak 
kazanacaklar. 
Ankete göre 
TÜFE'nin yüzde 
0.38 artması 
öngörülüyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun açık
ladığı enflasyon 
verilerine göre, 
Temmuz-Kasım 
döneminde tüketici 
fiyatlarında yüzde 
6,17 oranında artış 
meydana geldi. 5 
aylık dönemdeki bu 
artış da, maaşlara 
yüzde 2,1 oranında 
enflasyon farkı 
verilmesi durumunu 
ortaya çıkardı. 
Yarın açıklanacak 
Aralık ayı enflas 
yonu eksi 2,1 veya 
bu rakamdan daha 
yüksek oranda eksi

‘Gemlik Körfez’ inte/nette www.gemlikkorfezgazetesi.com

çıkmadığı takdirde, 
memurlar, sözleşme 
liler ve memur 
emeklileri, enflas 
yon farkı alacak. 
Aralık ayı enflas 
yonu sıfır çıkarsa ek 
zammın oranı yüzde 
2,1 olacak. Aralık 
enflasyonunun 
yüzde 0,5 olarak 
ilanı halinde 
enflasyon farkı 
yüzde 2,6'ya, Aralık 
enflasyonunun 
yüzde 1 olması 
halinde ise enflas 
yon farkı yüzde 
3,1'ye yükselecek. 
Memur ve memur 
emeklilerine 
enflasyon farkı ve 
rilmesi durumunda, 
2012 Merkezi 
Yönetim Bütçesinde 
yer alan maaş kat
sayıları, enflasyon 
farkını da karşılaya
cak şekilde Bakan 
lar Kurulunca yeni 
den belirlenecek.

ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ DE 
ARTIYOR 
Bu arada 1 Ocak'ta 

yürürlüğe giren ve 
16 yaşından büyük 
işçiler için brüt 
886,5 lira olarak 
belirlenen yeni 
asgari ücret de, 
asgari geçim indiri 
miyle memur ve 
sözleşmelilere aylık 
6,75 lira ile 11,41 
lira arasında maaş 
artışı sağlayacak. 
Bekar ya da evli 
ancak eşi çalışan 
bir memur ya da 
sözleşmeli için 6,75 
lira olan asgari 
geçim indirimindeki 
iyileşme, evli ve eşi 
çatışmayan bir 
kamu çalışanı için 
8,09 lira, eşi çalış
mayan 1 çocuklular 
için 9,1 lira, 2 
çocuklular için 
10,12 lira, 3 çocuk
lular için 10,74 lira, 
4 çocuklular için de 
11,41 lira olacak. 
Fiş toplamanın sona 
ermesinin ardından 
uygulamaya konan 
asgari geçim indiri
minin, asgari ücrete 
endeksli olarak 
hesaplanması 

asgari ücretteki artı 
şın çalışanın maaşı
na yansımasını sağ 
hyor. Aylık maaşlara 
eklenen asgari ge 
çim indirimi asgari 
ücrete endeksli ola 
rak her 6 ayda bir 
yeniden hesaplanı |. 
yor.

ZAMLI
MAAŞ / 
NETLEŞMEDİ 
Öte yandan, toplu" 
sözleşme yasası 
geciktiği için devlet 
memuru, sözleşmeli 
ve memur emeklile 
rinin, 15 Ocak'ta 
alacağı zamlı maaş 
henüz netleşmedi. 
Her yıl toplu görüş 
me ile ağustos ayın
da belirlenen zam 
oranı, bu sene toplu 
sözleşmeye 
geçildiği için tespit 
edilemedi.
Şu anda Bakanlar 
Kurulu'nda olan 
yasa taslağının 
Meclis Genel 
Kurulu'nda yasalaş
ması gerekiyor. 
Daha sonra çıkacak 
kanun, Cumhurbaş 
kanı Abdullah 
Gül'ün onayına 
sunulacak. Cumhur 
başkanının onayının 
ardından, sendika 
lar ile hükümet 
toplu sözleşme 
masasına oturarak 
zam oranını belir
lemeye çalışacak. 
Anlaşma sağlan
ması halinde 
uzlaşılan oran, 
memur maaşlarına 
yansıyacak.

Bir depo benzinin
143 lirası vergi!

Türkiye benzindeki 
vergi yükünde AB 
ülkeleri arasında 
dördüncü sırada 
bulunuyor.
AB ülkeleri arasın
da Hollanda, yüzde 
61,1 ile benzinde en 
fazla vergi yüküne 
(KDV ve ÖTV 
toplamı) sahip ülke 
konumunda 
bulunuyor.
Hollanda'yı yüzde 
60,2 ile Yunanistan 
ve Ingiltere izliyor. 
Türkiye'de 1 litre 
benzinin satış fiyatı 
içerisindeki toplam 
vergi yükü yüzde 
60,1 seviyesinde 
bulunuyor.
İstanbul'da 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 
bugün itibariyle 
4,32 TL olduğu 
dikkate alındığında, 
1 litre benzinde 2,6 
TL'lik bedel vergiye 
gidiyor. Bugün 55 
litrelik bir depo 238 
liraya doluyor. 
Bunun 143 lirası 
vergiye gidiyor. 
Almanlar benzin 
fiyatının yüzde 
60'ına vergi 
öderken, İsveçliler 
yüzde 59,9'una, 
Belçikalılar yüzde 
58,4'üne, Fransızlar 

yüzde 57,9'una, 
Finliler yüzde 
57,8'ine, Portekizli 
ier yüzde 57,2'sine 
vergi ödüyor. 
Benzinde en fazla 
vergi yükü olan 
diğer AB ülkeleri 
ise yüzde 56,8 ile 
İtalya, yüzde 56,2 
ile Danimarka ve 
yüzde 55,9 ile 
Slovakya oldu. 
EN AZ VERGİYİ 
RUMLAR ÖDÜYOR 
Benzinde en az 
vergi yükü olan AB 
ülkelerine 
bakıldığında da ilk 
sırada yüzde 43,7 
ile Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi yer 
alırken, Güney 
Kıbrıs Rum 
Kesimini yüzde 
48,4 ile Romanya 
ve yüzde 48,5 ile 
Malta izledi.
Aynı dönemde 
motorine bakıldığın 
da en fazla vergiyi 
yüzde 57,7'lik oran 
ile İngilizlerin 
ödediği görülüyor. 
İsveç'te bu oran 
yüzde 52,2. İsveç'i 
yüzde 50,2 ile İrlan
da izlerken, Alman 
ya'da bu oran 
yüzde 49,3, İtalya'
da yüzde 48,8 civa 
rında bulunuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

ULAŞIM

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

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

UEDAŞ ARIZA
UEDAŞ İşletme

186
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. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR_________

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
Eskihisar (262) 655 60 31

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

HlISİllIltMI

HASTANELER

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 01 63

517 34 00

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

RELEDİYE

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET' s13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol___________ 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4157 

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 
SÜMELANIN

ŞİFRESİ 
11:45-14:00-16:15- 

18:3040:30 
DEDEMİN 

İNSANLARI: 
11:30-14:15-16:30- 

19:00-21.00 
REZERVASYON 

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borsaspor Ka^seri'tle 38 yıllık hasreti ılinılinııelı isliyor
Bursaspor, bugün» 
deplasmanda oyna 
yacağı Kayserispor 
maçı için yaptığı 
idmanın ardından 
hazırlıklarını 
tamamladı.
Yeşil beyizlı ekip, 
basın mensupları 
ve yöneticilerin 
bulunduğu 80 kişi
lik kafile ile 
Yenişehir'den saat 
16.00'da THY'ye ait 
özel uçakla 
Kayseri'ye uçtu. 
Yeşil beyazlı kafile, 
Nov Otel'de 
kampa girerek maç 
saatini beklemeye 
başlayacak.

38 YILLIK HASRET 
Trabzonspor'u 
deplasmanda 
devirme başarısı 
gösteremeyen 
Bursaspor, bugün 
karşılaşacağı 
Kayserispor'u dış 
sahada yalnızca 1

kez yenebildi. 
Yeşil beyazlılar, 
Kayseri'deki tek 
galibiyetini, 38 yıl 
önce 1973-74 sezo
nunda 1-0'lık skorla 
aldı. Bursaspor,

1973-74 sezonunda 
şimdiki adıyla 
Süper Lig'de ilk kez 
mücadele eden 
Kayserispor'u tek 
golle devirdikten 
sonra rakibiyle

Kayseri'de bugüne 
dek oynadığı 13 
Süper Lig maçında 
galibiyet yüzü 
görmedi. Bu 13 
maçta 8 mağlu
biyet, 5 beraberlik 
alan yeşil beyazlı 
takım, Kayseri'deki 
13 maçta yalnızca 5 
gol attı, kalesinde 
ise 18 gol gördü. 
Kayseri'de oynadığı 
son 3 maçta gol de 
atamayan 
Bursaspor, yarın 
akşam Kayseri'deki 
hem bin 479 günlük 
gol hasretini, hem 
de 38 yıllık galibiyet 
özlemini sonlandır
mak için sahaya 
çıkacak.
SAĞLAM İLE 3 YIL 
2 Ocak 2009'da 
Bursaspor'daki 
görevine başlayan 
teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam, 
bugün 3'üncü yılını 
geride bırakıyor.

Yeşil beyazlı takıma 
önce Süper Lig 
şampiyonluğu, 
ardından da lig 
3'üncülüğü yaşatan 
Sağlam'ın 31 Mayıs 
2014'e kadar 
sözleşmesi 
bulunuyor.
45 YILLIK REKOR 
Bursaspor'un 
başında 3 sezonu 
tamamlayan 
Ertuğrul Sağlam, 
1963-66 yılında 
aralıksız 3 sezon 
Bursaspor'u 
çalıştıran Muhtar 
Tucaltan'ın rekoru 
nu 45 yıl sonra 
egale etti. Göreve 
devam eden 42 
yaşındaki başarılı 
teknik adam, 
Bursaspor'un 49 
yıllık tarihinde en 
istikrarlı teknik 
direktör dönemini 
yaşatıyor.
SAĞLAM: YA 
GELECEKLER YA

DA ELDEKİLERLE 
DEVAM EDECEĞİZ 
3'üncü yılını doldu
ran Sağlam, "Bizim 
için çok önemli 
senelerdi. 
Mutlulukların ve 
üzüntülerin uç nok
talarda yaşandığı 
senelerdi. 3 seneyi 
tamamladık.
Gelecek adına umut 
verici. 3 sene, fut
bolda başarının 
istikrarla geldiğinin 
göstergesiydi. 
Amacımız bu 
sezonu da en iyi 
şekilde bitirebilmek 
Daha önceki senel
erde yakaladığımız 
başarıları devam 
ettirebilmek." 
Sağlam transferle 
ilgili yöneltilen 
soruyu ise, "Buğun 
veya yarın netleşe
cek. ya gelecekler 
ya da eldekilerle 
devam edeceğiz" 
cevabını verdi.



Gemlik Belediyespor’un Bursa U-15 futbol takımı, B gurubunda Play - Off grubunda 
Kestel Belediyespor takımını son maçında 3-1 yenerek Türkiye finallerine kaldı

Gemlik Belediyesnor KulüBii 
Türkiye Beallerine katılacak 
Dün, Bursa Dikkaldınm Sahasinda Kestel Belediyespor 
Futbol Takımı ile karşılaşan Gemlik Belediyespor U-15 takımı 
rakibini ikinci yarıda yendi. Karşılaşmanın birinci devresini 1- 
0 yenik kapatan Gemlik Belediyespor, ikinci yarıda 3 gol 
atarak karşılaşmayı 1-3 galip bitirdi.Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLJK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Köpetjt(;arpınaıııal( için kamyonetin aliına girdi
Dün akşam saat 19.oo sıralarında Gemlik’ten Kumla yönüne gitmekte olan Uğur Maya yönetimindeki 16 ZY 750 plakalı 
aracın önüne köpek çıkması üzerine, direksiyonu kıran sürücü karşı yönden gelen Süleyman Kaplan’ın kullandığı 16 
ZD 386 plakalı zeytin yüklü kamyonetin altına girdi. Kazada, Uğur Maya hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.4’de

Belediyespor’un Başarısı
Dün, Bursa Dikkaldınm sahasında, 

Bursa U-15 futbol takımlarından Gem 
İlk Belediyespor ile Kestel Belediye 
spor futbol takımlarının önemli karşı 
taşması vardı.

Maçı alan takım, Türkiye finallerine 
katılma hakkı elde edecekti.

Maçı, gazetemiz adına Seyfettin 
Şekersöz izliyordu.

Gemlik Belediyespor maçı kazanır
sa, Türkiye finallerinde Gemlik’i tem
sil edecekti.

Ve karşılaşmayı takımımız 3-1 
kazandı.

Bu başarıda takımın çalıştırıcısı Hay 
dar Yiğit He takımın kurucusu ve des 
tekçisi Mehmet Tan vardı. Dev. 4’de

fltatepe Sosyal Tesisleri nin
»emeli bugün atılıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
projelendirilerek 
ihalesi yapılan Gem 
lik Atatepe Sosyal 
Tesislerinin temeli 
bugün törenle 
atılacak. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
siyasilerin katılımıyla 
yapılacak olan temel 
atma töreni saat 
12.30’da gerçekle 
şecek. Törene, 
tüm Gemlik halkı 
davet edildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Mustafa Kemal İlkoğretinı 
Mu'nun Katıa inşaatı tamamlandı

"2011 BeBerlendlrmesi ve 
2012 Yılında Ekonomiden 

Beklentiler" Paneli

Hayırsever işadamı Ali Kütük tarafından yaptırılan 4 katlı okulun 
2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılına yetişeceği açıklanırken, okulda 
bin 400 öğrencinin öğrenim göreceği açıklandı.
Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 2766 
metrekaresi hazine 
ye, 2713 metrekaresi 
de Belediye’ye ait 
olan alanda yapılan 
29 derslikli 4 katlı 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulu 
nun kaba inşaatı ve 
istinat duvarı çalış
maları tamamlandı. 
Geçtiğimiz yıl, 26 
Mart tarihinde temeli 
atılan ve hayırsever 
işadamı Ali Kütük 
tarafından yaptırılan 
okulun inşaat çalış
maları devam edi 
yor. Gemlik Beledi 
yesi Okulu çevrele 
yen alanda ve okula 
yakın bölgelerdeki 
bazı sitelerde istinat 
duvarı çalışmalarını 
tamamlamak üzere. 
Okulun 4 katlı kaba 
inşaatı tamamla 
nırken, çalışmalar 
okul bahçesi ve 
çevre düzenlemesi 
yönünde devam 
ediyor. Bin 400 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim göreceği 
okulun 2012-2013 
eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirilmesi 
planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Başdanış 
manı ve Merkez 
Bankası eski 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO) 
tarafından 5 Ocak 
Perşembe günü 
düzenlenen "2011 
Değerlen dirmesi 
ve 2012 Yılında 
Ekonomi den 
Beklentiler" konulu 
panele katılacak. 
Orhangazi TSO'dan 
yapılan yazılı açık
lamada, gerek 
Avrupa Birliği'nin 
içine düştüğü borç 
sarmalı, gerek ABD 
kaynaklı ekonomik 
sorunlar, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika'da 
yaşanan Arap 
Baharı ile siyasi 
problemler yüzün
den dünya ekonomi 
lerini 2012 yılında 
çok daha zorlu 
süreçlerin beklediği 
belirtildi.
IMF'nin, Dünya 
Ekonomisinin Görü 
nümü raporunda 
2012'de büyümenin 
yüzde 3,5-4 seviye 
lerinde olacağının 
tahminedildiği 
kaydedilen açıkla
mada, "Avro böl
gesindeki büyü
menin ise 2012'de 
yüzde 1,1'e ineceği
ni tahmin ediliyor" 
denildi. 2012'de 
diğer ülke ekono 
milerinin daralması 
nedeniyle talep 

düşüşüne bağlı 
olarak Türkiye 
ekonomisinde de 
daralma yaşana 
cağının çeşitli kay
naklardan elde 
edilen verilerde de 
görülebildiği belir
tilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Bu nedenle 
Türkiye'nin 2012 
yılı büyümesine 
ilişkin, IMF kay
naklarına göre 
yüzde 2,5, Avrupa 
Komisyonu veriler
ine göre yüzde 3 ve 
hükümet verilerine 
göre yüzde 4'luk 
büyüme beklenti 
tahminleri yapıl
maktadır. Bu verile 
re göre 2012 yılı, 
planlamalarını, üre
timlerini ve harca
malarını yaparken 
hepimizin daha 
dikkatli olması 
gereken, bir yıl ola
cak. Bu nedenle 
düzenlediğimiz 
ekonomi paneli 
üyelerimiz için çok 
büyük önem taşı
maktadır.
Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı 
Merkez Bankası 
eski Başkanı 
Durmuş Yılmaz'ın 
değerli katıhmlarıy 
la, Dünya Gazetesi 
ekonomi yazarı 
Rüştü Bozkurt'un 
moderatörlugunde 
gerçekleştire
ceğimiz panelimize 
tüm üyelerimiz 
daveti i dir."

Umurlıey çöplüğü yeniden düzenleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
temiz çevre 
hedefiyle gerçek
leştirdiği çalış
maları kapsamın
da Umurbey 
çöp döküm 
sahası da 
rehabilite edilme 
ye başladı. 
Bursa’nın 
merkez 
ilçelerinden 
Gemlik’e bağlı 
Umurbey

Mahallesi’nde 
yaklaşık 35 yıl 
düzensiz çöp 
depolama 
sahası olarak 
kullanılan alan, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanlığı 
tarafından 
rehabilite ediliyor. 
Olumsuz çevresel 
etkilerin 
giderilmesi 

amacıyla 
başlatılan 
çalışmalar kap
samında, 3 bin 
metrekarelik 
alanda bulunan 
yaklaşık 
7 bin metreküp 
katı atığın tesviye 
işlemleri yapıla
cak, ardından 
saha toprakla 
kapatılıp üzerine 
uygun noktalarda 
2 adet gaz bacası 
konulacak.

Ayrıca, 
bölgeye 
insan ve 
hayvan girişinin 
engellenmesi için 
de saha tel çitle 
çevrilerek 
yağmur suyu 
drenaj hendeği 
açılacak.
Umurbey’deki 
rehabilitasyon 
çalışmalarının 
Şubat ayında 
tamamlanması 
hedefleniyor.
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lıırsa sigara operasyonu YazıYORUM
Bursa İnegöl 
ilçesinde yaklaşık 
10 bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
İnegöl'ün Kurşunlu 
beldesinde dün 
gece 02.00 sıraların
da aldığı bir ihbarı 
değerlendiren Bursa 
İl Jandarma

Kacak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanılı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesine bağlı 
Dışkaya Köyü'nde 
kaçak kazı yaptıkları 
tespit edilen 5 kişi 
suçüstü yakalandı. 
Dışkaya Köyü'nde 
dün akşam saat
lerinde Bursa İl 
Jandarma

2 tiılnlBöliğii Calili toaııııııaıılılafiMllye'ıle
Bursa'da Yılbaşı 
gecesi çıkan ve iki 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanan bıçaklı 
kavganın zanlıları 
adliyeye sevk edildi. 
Bursa'da Yılbaşı 
gecesi kız meselesi 
yüzünden çıkan 
bıçaklı kavgada 2 
kişi hayatını 
kaybederken, 2 kişi 
ise ağır yaralandı. 
Kavga sonrasında 
jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına 
alınan 10 kişi sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edildi.

İKi konsomatrisin kavgası kanlı Ditti
Bursa'da, aynı evde 
yaşayan ve farklı 
gece kulüplerinde 
konsomatrislik 
yapan aşırı alkollü 
iki kadının tartış
ması kavgaya 
dönüştü. 30 yaşın
daki Aynur D. 26 
yaşındaki Güihan 
C.'un yüzüne biber 
gazı sıkıp tartak
larken, bu sırada 
mutfaktan meyve 
bıçağı alan Coşkun 
ise D.'ikaiçasından 
yaraladı.
Farklı gece kulüp
lerinde konsoma

Komutanlığı ekipleri 
düzenledikleri 
operasyonda yak
laşık 10 bin kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Operasyonda 
Mersin'den gelen 
H.Y. (28) isimli 
şahsın kullandığı 
aracı Bursa İl

Komutanlığı ekipleri 
tarafından yürütülen 
devriye esnasında 
pak halindeki bir 
araçta şüphe üzer
ine arama yapıldı. 
Yapılan kontrolde 
Y.A.(40), L.Ç.(41), 
S.G.(37), S.Ç.(34), Y.l 
(31). isimli şahıslar 

Jandarma araçları 
ile ayrı ayrı getirilen 
kavganın tarafları, 
birlikte adliye 
binasına girdi.

Bazı zanlılar giysi
leri ile yüzlerini kap
atırken, bazılarının 
ise soğukkanlı 
duruşu dikkat çekti.

trislik yapan Aynur 
D. ile Güihan C. 
saba ha karşı aşırı 
alkollü halde 
Dikkaldırım Mahal 
leşi Kanalboyu 
Caddesi üzerindeki 
apartmanda birlikte 
oturdukları daireye 
geldi. Saat 06.00 
sıralarında ikili 
tartışmaya başladı. 
Güihan C.'un 
sevgilisini sık sık 
eve getirmesine 
stntrtenenD.,C.*a ”• 
"Niye sevgilini 
sürekli eve getiri 
yorsun?" diye bağır

girişinde durdurup 
arama yapan 
jandarma ekipleri, 
9 bin 990 adet 
paket kaçak sigara 
ele geçirdi. 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile sigaralar ilgili 
makama teslim 

kaçak kazı yaptıkları 
tespit edilerek 
suçüstü yakalandı. 
Şahıslarla birlikte 
çevrede yapılan ara
mada, 1 adet detek
tör, 1 kazma, 1 baly
oz, 1 adet levye, 1 
adet keser, 2 adet 
murç, 2 manivela, 1 

maya başladı. İki 
kadının tartışması 
bir süre sonra kav
gaya dönüşüçe D. 
çantasından 
çıkardığı biber 
gazını C.'un yüzüne 
sıkarak, onu 
tartakladı. 
Sinirlenen Güihan 
C. da mutfaktan 
aldığı meyve 
bıçağıyla Aynur 
Dürel'e saldırmak 
istedi. Evden 
çıkarak dışarı kaçan 
D.'i kovalayan 
Coşkun, caddenin 
sonunda Aynur D.'i 

edilmek üzere 
muhafaza altına 
alındı. Olayın 
şüphelisi H.Y. 
Jandarma tarafın
dan sevk edildiği 
adli makamlarca 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

el feneri ve 50 cm ip 
ele geçirildi. 
Cumhuriyet 
Savcısının talimatı 
ile Jandarma tarafın
dan şahıslar ifadesi 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
Olayla ilgili tahkika
ta başlandı

Yaşı tutan 9 zanlı 
adliye binasına ön 
kapıdan sokulurken, 
küçük bir zanlı ise 
gazetecilerin 
görüntü almasını 
önlemek için adliye 
binasına arka kapı
dan alındı. 
Gözaltına alınan 
Ahmet M. (24), 
Mehmet M. (27), 
Mehmet E.Y.'yi (24) 
Metin C. (19), Fatih 
Ö. (21), Şevket Ş. 
(18), Yusuf K. (18), 
Ali K.B. (18) ve 
Mustafa A.A. hakim 
karşısına çıkarıldı 

yakalayarak, onu 
kalçasından bıçakla
yarak yaraladı. 
Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne giden 
Aynur D., burada 
tedaviye alındı.
D.'in sağlık durumu
nun iyi olduğu öğre
nilirken, C. ise olay
dan 2 saat sonra 
gözaltmar atındr. " 
Polis, olayla ilgili 
soruşturmaya 
başladı.

Silahlı kuvvetler ne yapsın?
Sınırda 35 vatandaşımız “bombalama’’ 

sonucu öldü..
Gece vakti sınırı geçen”kaçakçılara” 

terörist zannedilerek ateş açıldı.
F-16 havalandı ve bu iç acıtan sonuç 

ortaya çıktı.
Durum şu; Uydu ve casus uçak görüntü

lerinde yaklaşan 50 kişilik bir grup fark 
ediliyor.

Önce top ateşi açılıyor..
Sonra F-16 lar vuruyor..
Şimdi ölenler dışında herkes suçlu ilan 

edilecek, suçlu aranacak.
Tabiii suçlu belli..
Türk Silahlı Kuvvetleri...
(Şamar oğlanı oldu)
Pekili... Şimdi ey halkım; hakkaniyette 

düşünelim.
Silahlı kuvvetler ne yapsın.?.
50 kişilik* grup katırlarla sınırı geçiyor.
Vurmayıp.vatandaştır - kaçakçıdır deseler, 

ardından da bir karakolumuz saldırıya 
uğrayıp 20 -25 şehit versek “Görüntüler 
Genel kurmaya geldi.

Hiç bir şey yapmadılar.” diye gazetelerde, 
televizyonlarda çiyak çiyak bağıracaklar.

Herşey ortada adamlar katırlarla ağır ma 
kineli tüfek taşıyarak önümüzden geçiyorlar

Komutanlar vatandaştır, dokunmayın dedi 
diyecekler..

Askerin eli kolu bağlandı, diye yazacaklar.
Görüntüler internette - televizyonlarda 

yayınlanacak.
Vurmayın “vatandaştır “ diyen komutan 

hangi rütbeden olursa olsun, ordutan atıla
cak, yargılanacak, hedef olacak.

İnsansız hava aracının “vicdanı” olur 
mu?... El insaf...

Heronları en çok mesele yapan gazete dün 
“devlet halkını bombaladı” diye acımadan 
yazıyordu.

Karakol baskınlarında Heron görüntü
lerinin zamanında değerlendirilmeyişine 
öylesine şartlanmıştık ki, bu defa 40-50 
kişinin sınırdan geçişi (Gece karanlığında ) 
terörist zannedip vursalar bu sefer, “Masum 
sivilleri, zavallı kaçakçıları” vurdular diye
cekler.

Bana söyleyin bu asker ne yapsın ?. 
Söyleyin ne yapsın ?..

Genelkurmay, ailelere başsağlığı mesajı 
göndermiş.

Operasyonla ilgili soruşturma başlatılmış.
2011 yılını böylesine ağır bir trajediyle kap

atıyor olmamız hazindir..
Gelinen süreçte elbette PKK’nın 

“ateşkes’e son verip Silvan ve Çukurca 
saldırılarıyla orduya kayıplar verdirmesinin 
rolü büyük. Askerlerimiz ölürken ses çıkar
mayanlar şimdi meydanlarda halkı tahrik 
edererk kaos yaratmaya çalışıyorlar.
“Özerk Kürdistan” açıklaması, Leyla 

Zana’nın, “Özerklik yetmez, bağımsızlığı 
referanduma götürelim” sözleri bu bağlam
da görülmeli.

'Kimse kimseye, babasının tarlasını 
bağışlar gibi, vatan toprağı veremez'.

Bu toprakları nasıl aldıysak o fiyata veririz. 
Hotri meydan.”

KCK operasyonları da gerilimi tırmandırdı. 
Bu havayı değiştirmek hükümetin görevi.
2012’de barışçı bir siyasi iklime her 

zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Bu ağıtlar, anaların gözyaşları dinsin.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Belediyespor’un başarısı...
Gemlik Belediyespor’un başarılan yalnız 

U 15 futbol katılımıyla sınırlı değil.
Daha önce de Belediyespor Kulübü 

bünyesinde çalışmalarını sürdüren, tek
vando takımı da Türkiye birinciliği ve 
üçüncülüğü elde etmişti.

Satrançta başarılar devam ediyor.
Yüzmede küçük yüzücüler, il düzeyinde 

derece üzerine derece alıyorlar.
Tüm bunların ötesinde Belediyespor, 

kurulduğundan bugüne binlerce gence 
birçok dalda spor yaptırdı.

Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı 
Mahir Gencer, amaçlarının gençlere boş 
zamanlarında spor yaptırmak olduğunu 
söylüyor.

Gelin görün ki; Gemlik Belediyesi’nde 
yönetim değişmesinden sonra, Belediye 
nin bir kuruluşu olan bu kulüp, salt CHP’ 
lilerin yönetimde olduğu için mevcut yö 
netim tarafından yeterli destek verilmiyor.
Dertleri Kulübe kiralanan Sosyal Tesis 

leri de kulübün elinden almak. Bunun gi 
rişimleri başlatıldı.

Belediyespor’un her başarısı sanki 
CHP’nin başarısıymış gibi geliyor beyle 
re..

Dün, Kestel Belediyespor ile yapılan ma 
çın kazanılmasından sonra gazetemize 
açıklama yapan Mahir Gencer, bunu acı 
bir dille ifade etti.

“Biz, Gemlik Belediyesi’nin kuruluşu 
yuz. Bütün faaliyetlerimizi Belediye adına 
yapıyoruz. Bugünkü maçta, Gemlik Beledi 
yesi diye çağrıldık. Ancak, sahada rakip 
/erimizin malzemelerine ve onları getiren 
araçlara baktığımızda, aradaki farkı gör 
dük. Kestel Belediyesi’nin spor kulübüne 
yaptığı desteği biz göremiyoruz. Bunun 
burukluğunu yaşadım. Gemlik 
Belediyesi’nin kulübü olmanın avantajı ile 
bu başarıyı elde ettik. Belediyeden fazla 
destek olsa diğer branşlarda da başarılar 
elde edilir. Türkiye finallerinde de iddiamı 
zı sürdüreceğiz.”

Başka söze gerek yok.
Bugün belediye meclis toplantısı var.
Belediyespor Kulübü, 400 yoksul 

öğrencinin yüzme havuzundan yararlan
ması için geçen ay meclise verdikleri bir 
önerge ile belediyeden destek istedi.

Dün bana gelen gündeme baktığımda 
böylesi önemli ve güzel bir projenin gün
deme alınmadığını gördüm.

AKP li başkanvekili CHP’lilerden gelen 
her öneriye ters bakıyor.

400 yoksul öğrencinin yüzme sporundan 
yararlanmasına belediye destek vermeye
cek de kim verecek?

Belediyespor’un yönetiminde bugün 
CHP’Hler var, ilerde başka bir parti ola
bilir.

Bu doğal değil mi?
Yerel seçimlerde seçmen anahtarı CHP’ 

ye verdi.
Ama yaşananlara bakıldığında, halktan 

onay almayanlar, mecliste yaptıkları 
transferler ve koltuk vaadleriyle yönetimi 
ele geçirdiler.

Bu yönetimin arkasında halk iradesi 
olmadığı gibi hukuken de geçersizler.

| Hukuk devletinde, hukuk diye diye 
hukuk katlediliyor.

Köpekten kaçarken 
kamyonetin altına airdi
Dün akşam Gemlik 
Küçük Kumla 
yolunda meydana 
gelen kazada, bir 
kişi öldü, 4 kişi de 
yaralandı. 
Olay, dün saat 
19.oo sıralarında 
Gemlik Manastır 
çıkışının 750 metre 
ilerisinde Kumla 
yolunda meydana 
geldi.
Uğur Maya (17) mn 
kullandığı 16 ZY 750 
plakalı özel araç 
Kumla yönüne 
giderken, Narlı 
Köyü’nden yağlık 
zeytin alan, 
Süleyman Kaplan’ın 
kullandığı 16 ZD 
386 plakalı kamyo
net ile kafa kafaya 
çarpıştı.
Feci kazada, araç 
sürücüleri araçların 
içinde sıkıştılar. 
Özel araçta bulunan 
Uğur Maya ağır 
yaralı olarak 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken, haya 
tını kaybettiği öğre
nildi. Yanında otu
ran ağabeyi Onur 
Maya’nın ise yaralı 
olarak Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nden, 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildiği bildirildi. 
Özel aracın arka 
koltuğunda oturan 
Gökay Karakuş’un 
ise başından 
hafif yaralandığı 
öğrenildi.
Yağlık zeytin yüklü 
kamyonette bulu
nan şoför Süleyman 
Kaplan’ın ayağının 
sıkıştı ve itfaiyenin 
yardımı sonucu 
sürücü kur
tarılırken, ayağının 
kırıldığı öğrenildi. 
Yanındaki arkadaşı 
Şevket Apak’ın ise 
boynundan ve 
başından yara aldığı

görüldü. İlçedeki 
tüm ambulansların 
olay yerine gelmesi 
ve yaralıları 
hastaneye taşıması 
ile anında yüzlerce 
Gemlikli olay yerine 
ve hastanelere 
doldu.
Kazanın duyulması 
üzerine özel araçta 
bulunan Uğur ve 
Onur Maya’nın 
babası Halil Maya 
ve annesi ile 
kardeşleri de has
taneye geldiler. 
Dramatik anların 
yaşandığı Acil 
Servis’te Maya 
ailesinin fertleri 
gözyaşlarını 
tutamadılar.
Olayla ilgili soruş
turma başladı.

__ 'Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 10/06/2010-10160400EX034749 
■S tarih ve sayılı GÇB ,10/06/2010-0213015 tarih ve sayılı Gümrük vezne 
S alındısı .01/06/2010-10160400EX032607 tarih ve sayılı GÇB, 01/06/2010-

I 0212074 tarih ve sayılı Gümrük vezne alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür 
LOW PROFİLE İSTANBUL TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.
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Bursa’nın geleceği el birliğiyle şekilleniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
1/100000 ölçekli 
Bursa il çevre 
düzeni planının 
‘Bursa’nın geleceği, 
anayasası ve yol 
haritası’ olduğunu 
söyleyerek, 
"Geleceğimiz için 
herkesin uyması 
gereken bir yol 
haritasını belirle 
meye çalışıyoruz” 
dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Atatürk 
Kongre Kültür Merke 
zi’nde (Merinos 
AKKM) gerçekleşti 
rilen 1/100000 ölçek
li Bursa il çevre 
düzeni planı 2. viz 
yon toplantısında, 
Bursa’nın özellik
lerinin öne çıkarıl
ması gerektiğini 
söyledi. Uzun 
süredir yoğun bir 
tempoyla çalışılan 
planla ilgili bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, “Bursa’mızın 
geleceği, anayasası 
ve yol haritası olan 
1/100000’lik planlarla 
ilgili vizyon belir
leme çalıştayım 
gerçekleş tiriyoruz. 
Bizim gibi bizden 
sonraki nesiller de 
Bursa’da yaşayacak. 
Geleceğimiz için 
herkesin uyması 
gereken bir yol hari
tasını belirlemeye 
çalışıyoruz. Bu çalış
maya herkes katkı 
koyuyor. Çünkü katı 
hmcılık çok önemli 
ve alınan kararlann 
üzerinde durulması 
gerekiyor” dedi. 
Çalışmaya kentin 
tüm dinamiklerinin 
katkıda bulun
duğunu belirten 
Başkan Altepe,

“Bizler her zaman 
Bursa için yapıla
cakların en iyisini 
istiyoruz. Bu çalış
malarla güzel sonuç 
lar ortaya çıkacak. 
Bursa, her türlü 
nimeti, özelliği ve 
birikimi olan bir tu 
rizm şehri... Bursa, 
Ipekyolu ve baharat 
yolu gibi önemli 
tarihi ticaret yolları 
üzerinde bulunan 
bir cazibe merkezi. 
Verimli topraklarıyla, 
ovasıyla, deveci 
armudu ve şeftal
isiyle dünyada 1 
numara olan özellikli 
bir şehir. Aynı 
zamanda, birçok 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış 
arkeolojik kent. 
Şimdiden sonra 
Bursa’nın ne yönde 
gelişeceğine burada 
tüm kent dinamik
leriyle Bursa karar 
verecek” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Bursa’nın son yıllar
da çok hızlı bir şek
ilde geliştiğini ifade 
ederek, "Bursa’nın 
merkezi bugün 2 
milyon oldu.
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bizler Bursa’nın 

yaşanabilir, sağlıklı 
ve ulaşılabilir bir 
kent olması yolunda 
çalışmalarımızı 
sürüyoruz” dedi.

“Bursa tek 
yönlü gelişti” 
Bursa’nın bugüne 
kadar yek yönlü 
olarak sanayi alanın
da geliştiğine dikkati 
çeken Başkan 
Altepe, geçen yıl 
Türkiye’de en çok 
dış göç alan şehrin 
Bursa olduğunu 
söyleyerek, sanayi 
açısından tek yönlü 
gelişen bir şehirde 
sıkıntı olabileceğini, 
yurtdışında 
yaşanacak olası bir 
krizden en çok 
Bursa’nın etkilene 
bileceğini bildirdi. 
Bursa’nın çok yönlü 
gelişmesi gerektiğini 
özellikle vurgulayan 
Başkan Altepe, 
"Bursa potansiyel 
bir turizm şehri. Bu 
şehirde turizm başta 
olmak üzere tüm 
diğer özelliklerinin 
de öne çıkması 
gerekiyor. 4 binin 
üzerinde tescilli 
yapısı olan Bursa, 
İstanbul’dan sonra 
en birikimli yer 
olarak belirlendi.

Tarihiyle doğasıyla 
her türlü güzelliğin 
bulunduğu Bursa’da 
sadece Uludağ’da 
100’ün üzerinde 
gezilecek nokta var. 
Uluabat Gölü ile 
Marmara Denizi’nin 
birleştirilmesi için 
yaptığımız 38 km’lik 
mevcut derenin 
kanal haline getiril 
mesi çalışması, böl
genin Disneyland 
gibi büyük bir cazibe 
merkezi haline getir
ilmesi, çevreyle 
bütünleşen bir tur
izm yatırımı olması 
önemli” dedi. 
Bursa’nın önemli bir 
kaplıca kenti 
olduğunu da hatırla
tan Başkan Altepe, 
eskiden kaplıcaların 
iyi şekilde değer
lendirildiğini ancak 
sanayinin öne çık
masıyla kaplıcaların 
da göz ardı edildiği
ni kaydetti. Artık 
şehrin turizm alanın
da gelişmesi gerek
tiğini de vurgulayan 
Başkan Altepe, 
altyapının sanayiye 
yetmediğini örnekle 
yerek, "Bursa sanayi 
konusunda yeterli 
yatırımı aldı. Artık 
daha teknolojik 
yatırımlara açığız. 
Dağından sahiline, 
göllerine ve tarihi 
birikimine kadar her 

türlü özelliğiyle 
Türkiye’de yaşayan 
canlı bir tarih şehri 
olan Bursa’da bu 
doğal güzelliklerle 
turizme nasıl katkı 
koyarız, hizmet sek
törüne nasıl destek 
oluruz bunu düşün
meliyiz” şeklinde 
konuştu.

Bursa için hedef en 
iyiye ulaşmak 
"Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her türlü yatırımda 
en iyi noktada 
olmaya çalışıyoruz” 
diyen Başkan 
Altepe, kentte mev
cut dokunun 
yenilenmesine de 
önem verdiklerini 
belirtti. Sanayi ile 
konut alanlarının iç 
içe olmasını 
istemediklerini vur
gulayan Başkan 
Altepe, "Şehir 
içindeki alanlar 
nitelikli konut alan
ları olsun. Yeteri 
kadar yükümüzü 
aldık, bundan sonra 
Bursa’da çok fazla 
nüfus artışı 
olmamalı. Şehir 
içindeki bölgelerin 
yenilenmesini hedef 
liyoruz. Mevcut 
dokuların kaldırıl
ması, sanayinin 
konuttan ayrılması 
ve belli bölgelerin 

kaliteli 
ve nitelikli konut 
alanı olmasının kısa 
zamanda Bursa’nın 
değerini daha çok 
artıracağına inanı 
yoruz. Yatırım 
yapılacaksa Sıcaksu 
öncelikli olmalı, 
bu alanlar düzenlen
meli ve dalga 
dalga bu yatırımlar 
yayılmak. Halkın 
beklentisi de bu 
yönde. Bugünkü 
semtlerin yerini 
çağdaş nitelikli 
semtler alabilir” 
dive konuştu.
Öncelikle kentin 
merkezindeki 
düzenlemelerde 
dönüşüm yapıl
masının önemli 
olduğunu da dile 
getiren başkan 
Altepe, dönüşümün 
yapılmasının 
deprem yasasına 
da katkı sağlaya
cağına inandığını 
ifade etti.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu da 
çalışmada gelinen 
noktayı özetleyerek, 
mevcut durum 
değerlendirme 
ve sentez çalış
malarının bitme 
aşamasında 
olduğunu 
kaydetti.

Minibüsler kalkıvür
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Kadir Topbaş, 
minibüs esnafını 
mağdur etmeden 
bölüm bölüm 
minibüslerin oto
büslere dönüştürüle
ceğini söyledi. 
Kadir Topbaş, 
Pakistan Pencap 
Eyaleti Başbakanı

Şahbaz Şerif ile 
belediyenin 
Saraçhane'deki 
binasında görüştü. 
Yaklaşık 1 saat 
süren görüşmenin 
ardından ortak basın 
açıklamasında işbir
liği mesajı verildi. 
Topbaş, Pakistan'a 
katı atık ve toplu 
taşımada metrobüs 

hattına benzeri bir 
çalışma teknik 
destek verdiklerini 
söyledi. Şubat ayı 
içerisinde katı atık 
yönetim merkezinin 
ve metrobüs hattının 
bir bölümünün devr
eye gireceğini ifade 
eden Topbaş, 
Pakistan ile kadim 
bir dostluğa sahip 

olduklarını acıları ve 
dostluklarını birlikte 
paylaştıklarını 
ifade etti.
Basın açıklamasının 
ardından gazeteci
lerin, "İstanbul'da 
minibüs hatları 
kaldırılacak mı?" 
şeklindeki sorusunu 
cevaplayan Topbaş, 
minibüslerdin İstan
bul'a önemli hizmet
leri olduğunu fakat 
zaman içerisinde 
fonksiyonlarının 
giderek azaldığına 

söyledi. Minibüs 
esnafını mağduf 
etmeden bölüm 
bölüm onları da'sis
teme dahil edilerek 
otobüs şeklinde 
dönüşmelerini arzu 
ettiklerini aktarân 
Topbaş, "Bugün 
itibariyle minibü's 
esnafı 'biz artık 
çalışma yapmıyoruz' 
dese büyük sıkıntı 
yaşarız. Burada 
oluşmuş bir sistem 
var. Bazı noktalarda 
sıkıntı çeksek de

bazı problemli 
sonuçlar çıksa bile 
taşıma sisteminde 
önemli katkıları 
var. Artık kentin 
modernleşmesi 
sürecinde bu tip 
sistemlerin yerine 
daha büyük 
toplu taşımanın 
gelişmesi gerekmek
tedir. Bunu 
yaparken de bir 
tarafı yok ederek 
sadece tek taraflı 
düşünmek durumun
da değiliz." dedi.
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tsnal. Yeni nnavasadaKendisine ELEMAN ARANIYOR
Sahip Çıkılmasını İstiyor

Bursa Muhtelif 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası (MESO) 
Başkanı Fehmi 
Duban, yeni 
anayasada esnafı 
gözeten bir yak
laşım beklediklerini 
söyledi.
Fehmi Duban, yap
tığı yazılı açıklama
da, 2011 yılında 
krizin teyetinin bile 
esnafı olumsuz et 
kilediğini kaydetti. 
Ekonomideki güzel 
gelişmleri kendi
lerinin de gözlem
lediğini vurgulayan 
Duban, sanayici için 
gelişmelerin iyi 
olduğunu ancak 
esnafın kazandıkları 
ile hayatını idame 
ettirmeye çalıştığını 
vurguladı. 2012 
yılından mikro 
ekonomik den
gelerinde yerine 
oturtulmasını bek
lediklerini kaydeden

Duban, şunları dile 
getirdi: "2012'den 
en büyük beklen
timiz esnaf kesim
imizin de sanayici
lerimiz gibi nefes 
almasıdır. 
Hükümetimizden de 
2012 yılında yazıla
cak olan yeni 
anayasada geçmişi 
ahilik kültürüne 
dayanan esnaf ke 
simimizi gözeten bir 
bakış açısını 
anayasanın ruhuna 
işlemesidir. Sivil bir 
anayasa parolasıyla 
hazırlanacak bir 

anayasada da zaten 
sivil toplumun bel 
kemiği olan 
esnafların göz 
önünde bulundurul
ması gayet doğal." 
MESO'nun 2012 
yılında esnaflar için 
ortaya koyacağı 
hizmetler hakkında 
da bilgi veren 
Duban, şunları ifade 
etti: "Esnaflarımız 
kendjişleriyle ilgili 
bilgi birikimlerini ve 
donanımlarını 
sürekli olarak arttır
mak durumundalar. 
Her iş kolundaki

standartları 
belirleyecek 
esnaflarımızın bilgi 
birikim ve donanım
larını arttırmalarını 
hedefliyoruz. 
Kriterlerin ortaya 
konulması ve mesle
ki sertifikasyonun 
yürürlüğe girme
siyle birlikte en 
büyük sorunların 
başında gelen kayıt 
dişilik merdiven altı 
üretimden kay
naklanan haksız 
rekabet sorunları da 
oldukça azalacak. 
MESO bünyesinde 
144 farklı meslek 
grubunun olduğunu 
düşünürsek 
üyelerimizin 
MESO'ya bağlılığı ve 
kendilerini MESO'ya 
bağlı hissetmelerini 
de sosyal etkinlikler 
ve beraberce 
yapacağı mız 
faaliyetlerle arttır
mayı istiyoruz."

GAZETE DAĞITIMI
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

HATİ ADLI TEKNEME AİT 038118 
NOLU TEKNE RUHSATIMI 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 
HALİL AYKUT TÜRKGİL

O. GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ALDIĞIM 
ÖĞRENCİ KİMLİK BELGEMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
SERDAR BİÇİCİ

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

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, VRta, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGRGt BROKCRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 

Arsa-Villa -Daire bulunur.
KONUT KREDİLERİME ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m2 3 TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün İçinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçeriidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

10 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyespor’un Bursa U-15 futbol takımı, B gurubunda Play - Off grubunda 
Kestel Belediyespor takımını son maçında 3-1 yenerek Türkiye finallerine kaldı

Dün, Bursa Dikkaldırım Sahası’nda Kestel Belediyespor Futbol Takımı ile karşılaşan Gemlik 
Belediyespor U-15 takımı rakibini ikinci yarıda yendi. Karşılaşmanın birinci devresini 1-0 yenik 
kapatan Gemlik Belediyespor, ikinci yanda 3 gol atarak karşılaşmayı 1-3 galip bitirdi;/

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyespor 
U-15 takımı Play-Off 
gurubu maçlarında 
beklenen başarıyı 
göstererek, 
B gurubunu birinci 
sırada tamamlayarak 
Bursa'yı Türkiye 
finallerinde temsil 
etme hakkını 
kazandı.
Bursa Dikkaldırım 
sahasında oynanan 
ilk yarısını 1-0 yenik 
kapadığı maçın ikin
ci yarısında 
muhteşem bir futbol 
sergileyen Gemlik 
Belediyespor, rakibi 
Kestel 
Belediyespor'u 3-1 
yenerek finallere 
gitme vizesi aldı. 
Maça daha iyi

başlayan mavi 
beyazlı Gemlik 
Belediyespor takımı, 
yakaladığı gollük 
pozisyonlar' 
cömertçe harcayınca 
gelişen atakta yediği 
golle devreyi 1-0 
kapadı.

İKİNCİ YARIDA GÖL 
YAĞDIRDILAR 
İkinci yarıda üstün
lüğünü devam 
ettiren Mavi beyaz 
lılar, 52. dakikada 
Furkan'ın attığı golle 
beraberliği yakaladı. 
65. dakikada 
Soner'le 2-1 öne 
geçen Gemlik 
Belediyespor, 65. 
dakikada Furkan'la 
skoru 3-1 yaparak 
iyice rahatladı.

Maçın kalan 
dakikalarında başka 
gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
sahadan 3-1 galip 
ayrıldı.
B gurubunda 4 puan 
toplayan Gemlik 
Belediyespor, diğer 
rakipleri 4 puan 
toplayan Yıldırım 
Beledeye Jimnastik 
ve Bursa 
Güvenspor'un 
önünde averajla ilk 
sırayı aldı.
Guruptan çıkan 
diğer takım ise 
Yıldırım Belediye 
Jimnastik takımı 
oldu.

Gemlik Belediyespor 
sahaya;
Soner Tepe, Soner 
Şen, Mustafa, İlhan, 
Yusuf, Eray, Yunus, 
(Dk. 20 Umut) 
Hakan, Furkan, 
Onur, (Dk. 60. 
Şinasican) Rahim 
kadrosu ile çıktı. 
İlçemizi Türkiye 
finallerinde temsil 
edecek olan Gemlik 
Belediyespor U-15 
futbol takımı maçtan 
sonra tesislerin 
önünde antrenörleri 
Haydar Yiğit'i 
havalara kaldırarak 
başarıyı birlikte kut
ladılar.

GENCER KUTLADI 
Gemlik Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Mahir Gencer, U-15 
futbol takımı finalle 
rine kalması üzerine 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Biz, 
Gemlik Belediye 
si’nin kuruluşuyuz. 
Bütün faaliyetleri 
mizi Belediye adına 
yapıyoruz. Bugünkü 
maçta Gemlik Beledi 
yesi diye çağrıldık. 
Ancak, sahada rakip 
/erimizin malzemele 
rine ve onları getiren 
araçlara baktığımız
da aradaki farkı 
gördük. Kestel 
Belediyesi’nin spor 
kulübüne yaptığı 
desteği biz göremi 
yoruz. Bunun

burukluğunu 
yaşadım. Gemlik 
Belediyesi’nin 
kulübü olmanın 
avantajı ile bu 
başarıyı elde ettik. 
Belediyeden fazla 
destek olsa diğer 
branşlarda da 
başarılar elde edilir. 
Türkiye finallerinde 
de iddiamızı 
sürdüreceğiz.
U-14 yaş gurubunda 
da başarılar 
devam ediyor. 
Kulübü müzün 
Çalıştırıcısı Haydar 
Yiğit ve Mehmet 
Tan’a katkılarından 
dolayı sporcu
larımıza da 
başarılarından 
dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi

PLAKET- KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

clJcJOS
matbaaglik - fm/tfiaüK - ORcwiizASYortvE tahitim
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı do: 5/ B GEMLİK 

Tel : (0.22-4) 515 06 S3 Fa>< * (O 22<4) 515 55 95

Madalya ve ÖdCİhKupaları 
Ahşap Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Kenan Enıen'e IMeı Hapis Sılııı!
12 Eylül soruştur
ması iddiana 
meşinde Kenan 
Evren ve Tahsin 
Şahinkaya için 
müeebbet istendi. 
Özel yetkili Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcıvekilliğinin, 
12 Eylül askeri 
darbesine ilişkin 
soruşturmasının 
tamamlandığı ve 
soruşturma sonu
cunda hazırlanan 
iddianamede, 
dönemin 
Genelkurmay 
Başkanı, 7. 
Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ile 
dönemin Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Emekli Orgeneral 
Tahsin Şahinka

ya'nın ’'şüpheli" 
olarak yer aldığı 
açıklandı.
Özel yetkili Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcıvekili 
Hüseyin Görüşen, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, özel 
yetkili Cumhuriyet 
Savcısı Kemal Çe 
tin'in soruşturmayı 
tamamladığını açık

ladı. Görüşen, 
iddianamede, 
dönemin Genelkur 
may Başkanı, 7. 
Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren ile 
dönemin Hava 
Kuvvetleri Komutanı 
Emekli Orgeneral 
Tahsin 
Şahinkaya'nın 
"şüpheli" olarak yer 
aldığını kaydetti.

İddianamede, Evren 
ve Şahinkaya'nın, 
765 sayılı TCK'nın 
"Devlet Kuvvetleri 
Aleyhinde 
Cürümler*'e ilişkin 
146. maddesi ile 80. 
maddesi uyarınca 
"ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına" çarptırıl
malarının istendiğini 
bildirdi.
BİR SAĞDAN BİR 
SOLDAN ASTIM 
DEMİŞTİ 
Kenan Evren bir 
belgeseldeki konuş
masında, 12 Eylül 
darbesinin ardından 
idamların ne şekilde 
yapıldığını ortaya 
koyarken, bir sağ
dan, bir soldan 
astım demişti.

Uludağ'da Kar Kalınlığı
98 Santimetre

Uludağ'da kar kalın
lığının 98 santime
tre olduğu bildiril- 
di.Son olarak pazar 
günü kar yağışının 
yaşandığı 
Uludağ'da bu hafta 
içi kar yağışı bek
lenmiyor. Uludağ 
meteoroloji yet 
kilileri, zirvede

ölçülen son sıcak
lığın 6 derece 
olduğunu belirte 
rek, önümüzdeki 
cumartesi ve pazar 
günleri kar yağışı 
beklediklerini bildir
di. Yetkililer, Ulu 
dağ'daki kar kalın
lığının 98 santimet 
re olduğunu belirtti

Bursa'nın sb hanzalan telılilıe alımda MUlUMWlMlll
Bursa Kent Konseyi 
Arazi ve su 
Kaynakları Çalışma 
Grubu, Doğancı 
Barajı ve çevresin
deki inceleme gezi
leri sonucunda su 
toplama 
havzalarının tehlike 
altında olduğunu 
tespit etti.
Bursa Kent Konseyi 
Arazi ve Su 
Kaynakları Çalışma 
Grubu, arazinin 
korunması, yeniden 
ağaçlandırma, 
erozyonla mücadele, 
sürdürülebilir tarım, 
su kaynakları ve su 
kalitesinin korun
ması amacıyla çalış
malarını sürdürüyor. 
Çalışma grubu 
üyeleri, mermer

ocakları tarafından 
atılan molozların su 
havzalarını tehlike 
altında bıraktığını 
belirtti.
Bursa Kent Konseyi 
Arazi ve Su 
Kaynakları Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Ayhan Sarıbıyık, 
Doğancı Barajı 
üstünde bulunan 

mermer ocaklarının 
su toplama 
havzaları için tehlike 
oluşturduğunu 
söyledi.
Mermer ocakların
dan çıkan molo
zların dağdan inen 
çamurlu suyla 
beraber dere yatak
larına taşındığını 
ifade eden Sarıbıyık,

“Bu yüzden her yıl 
binlerce metreküp 
çamur ve moloz 
Doğancı Barajı’na 
taşınmaktadır. Bu 
durum, içme suyu 
kaynaklarına zarar 
vermektedir. Mermer 
ocaklarının çalışma 
durumları tekrar 
gözden geçirilme
lidir." dedi

Bursa'da yaklaşık 4 
aydır araç sürücü
lerinin büyük sıkıntı 
yaşadığı Ankara 
yolundaki 
Esenevler
Kavşağı inşaatının 
2,5 ay içerisinde 
biteceği bildirildi. 
BursaRay Kestel 
hattındaki çalış
maları yerinde 
inceleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursaray 
Arabayatağı İstasy
onu ile Kestel ilçesi 
arasında uzanan, 
toplam 8 bin 366 
metrelik hat, 7 adet 
hemzemin istasyon 
ve 1 adet depo 
sahası ile depo 
sahası düzenlemesi 
kapsamında depo 

alanı hizmet binası, 
depo bağlantı 
hattı, bekleme 
hatları bulunan 
raylı sistem hattın
da çalışmalar 
hızla sürdüğünü 
kaydetti.
Görükle hattından 
sağlanan tasarrufla 
hayata geçirilen 
Emek hattına 
olan ilginin gün 
geçtikçe artığına da 
dikkat çeken 
Başkan Altepe, 
günde ortalama 17 
bin kişinin bu hattı 
kullandığını söyle
di. özellikle sanayi 
bölgesindeki fir
maların servis taşı
macılığına son 
vermesinin ardın
dan bu hatta ilginin 
iyice artacağına 
dikkat çekildi.

KAŞ€D€ B(KIEM(K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Sağlık sigortasına 
başvurmayan borçlu olacak

Sağlık sigortasına 
başvurmayan 
borçlu olacak. 
Ancak sosyal gü 
venlik kapsamında 
olmayanların bir an 
önce genel sağlık 
sigortasına başvur
ması büyük önem 
taşıyor. Aksi halde 
gelirlerine bakılmak
sızın 212 TL'lik borç 
çıkarılacak.
Son yıllarda sağlıkta 
dönüşüm programı 
çerçevesinde birbiri 
ardına uygulamaları 
hayata geçiren 
Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu, bir ilke 
imza attı. Yeni uygu
lama ile nüfusun 
tamamı sağlık 
güvencesi kapsamı
na alındı.
Önceki günden 
itibaren 74 milyon 
nüfus, artık zorunlu 
genel sağlık sigor
talısı oldu. Kişilerin 
kendi isteğine bakıl
maksızın tamamı, 
genel sağlık sigor
tası kapsamına alın 
dı. Hiç kimse 'ben 
devletin sağlık 
güvencesini istemi 
yorum’ deme hakkı
na sahip değil.
Sosyal güvencesi 
olmayanların genel 
sağlık sigortasına 
başvurması zorun
lu. Bu kapsamda 1,7 
milyon kişi var. Bu 
kişilerin bir ay 
içinde başvuru 
yaparak genel

sağlık sigortalısı 
olması gerekiyor. 
Aksi takdirde ailede 
ki her kişi için aylık 
en yüksek tavan 
olan 212 TL prim 
borcu çıkarılacak. 
Bu bir kereye mah
sus da olmayacak. 
Her ay aynı prim 
borcu işlemeye 
devam edecek. Bu 
nedenle sosyal gü 
vencesi olmayan- * 
ların bir an önce 
genel sağlık sigor
tasına başvurması 
gerekiyor.
GSS’li olmayanlar 
ve sigortalılık statü 
sü sona erenler ile 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler, SGK 
tarafından resen 
tescil edilecek. Bu 
kişilerin gelir tespi
tini yaptırmak üzere 
1 ay içerisinde 
vakıflara başvur
ması gerektiği, SGK 
tarafından tescil 
edilen kişilere 
bildirilecek.

GSS tescilinin resen 
yapıldığı tarihten 
itibaren prim 
tahakkuk ettirilecek 
ve prim ödeme 
yükümlülüğü 
başlayacak. 
Kendisine gelir testi 
yapılmasını iste
meyenler ile tescilin 
tebligatı yapıldığı 
tarihten itibaren 1 
ay içerisinde gelir 
testi yapılması 
yönünde muvafakat 
vermeyenler asgari 
ücretin iki katı prim 

ödeyecek. Özürlü ve 
yaşlı olanlar vekili 
aracılığıyla başvuru 
yapabilecek 
Tescil başvurusu, 
kişinin adrese day
alı nüfus kayıt siste
minde kayıtlı 
ikametgâhının 
bulunduğu il ve ya 
ilçe idari sınırları 
içerisindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na 
yapılacak. Vakıf per
soneli, bilgi formu 

vasıtasıyla başvuru
da bulananların 
evlerine gidecek. 
Doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma 
gibi olayların ardın
dan gelir testi 
yenilenecek. GSS 
tescili yapıldığı tari
hten itibaren primi 
devlet tarafından 
ödenenler ile asgari 
ücretin 3’te 1’i 
üzerinden prim 
ödeyenlerin hane 
ziyaretleri her yıl 
yenilenecek.
Gelir tespitinde, aile 
bireylerinin harca
maları, taşınır ve 
taşınmazları ile bun
lardan doğan hak
ları da dikkate alı
nacak. Aile birey
lerinin banka 
hesapları ve aldık- 
marı nakdi yardım
lar da incelenecek. 
Gelir tespiti işlem
leri, kişinin gelir 
tespiti başvurusun
dan itibaren en geç 
1 ay içerisinde 

tâmamıânacaKj ner 
bir aile için elde 
edilecek ortalama 
aylık gelir, aile 
bireyi sayısına 
bölünecek. Hesap 
lamalar sonucu 
tespit edilen ortala
ma geliri, mevcut 
asgari ücretin üçte 
birinden (295 TL) 
az olan vatandaşlar 
yoksul kabul 
edilerek primleri 
devlet tarafından 
ödenecek.

Enflasyon 
canauarı tekrar 

hortladı

Enflasyon Aralık 
ayında TÜFE'de 
yüzde 0.58 arttı, yıl
lık bazda yüzde 
10.45'e yükseldi. 
Böylece enflasyon 
yılık bazda 
Kasım 2008'den 
beri en yüksek 
düzeye çıktı.
Enflasyon 2011'i 
çift haneyle 
tamamladı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun veri
lerine göre, enflas 
yon TÜFE'de yüzde 
0.58, ÜFE'de yüzde 
1 arttı. Yıllık 
TÜFE 10.45, ÜFE

yüzde 13.33 olarak 
gerçekleşti.
Yıllık enflasyon 
böylece Kasım 
2008'den beri en 
yüksek düzeye 
çıktı. Enflasyon 
son olarak Nisan 
2010'da çift 
haneyi görmüştü 
Bu rakamlar, 
Devlet memurları, 
sözleşmeliler 
ve memur 
emeklilerinin 
maaşlarına enflas 
yon farkı olarak 
yüzde 2,79 ek 
zammın önünü 
açtı.
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İtfaiye
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51,3 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 Mûd. 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
Yenlkapi (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. .513 23 94

WAPDR - FERİBC________
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 ^8

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

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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET <513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol 513 O1 03

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 Takai 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
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4158

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

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

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

GÜLER AJANS
Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

MlııUuiMil
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

http://www.gemljkkorfezgazetesi.com




Atatepe Sosyal Tesisleri nin temeli alıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2 milyon liraya mal 
olacak olan 2 bin 200 metrekare alanda yapılacak Atatepe Sosyal 
Tesisleri, restaurant, kafeterya, ofis alanları, otopark ve terastan oluşa
cağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Ata 
Mahallesi’nde yaptırılacak olan Atatepe Sosyal Tesisleri’nin temel atma 
töreni yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’de, “Gemlik 
bizim önemli bir parçamız. Vizyonumuz, vitrinimiz” diyerek başladığı 
konuşmasında bugüne kadar yapılan 50 milyon liralık yatırımları anlattı. 
Daha sonra, sosyal tesislerinin temeli butona basılarak atıldı. Sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Ocak 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Beleaiııe Meclisimle lıilirtisi raponı tartışması
Gemlik Belediye Meclisinin dünkü toplantısında, 
revizyon imar planlarına meclis ve imar komisyo 
nunun bilgisi olmadan eklentiler yapıldığı konusunda 
Cumhuriyet Savcılığı’nca bilirkişiye yaptırılan ince 
leme raporlarının komisyona havalesi sırasında 
tartışma çıktı. Meclis, daha sonra gündemde bulunan 
maddelere geçti. CHP’liler, Necdet Ersoy, Fikret 
Çolakoğlu ve Cemil Kurt’u, AKP ise, Çiğdem Kuş ile 
Turhan Alkış’ı aday gösterdi. Gizli oyla yapılan seçim
lerde aday olmayan üyelere de oy kullanıldığı görül 
dü. Seçimlerde CHPTı üyeler 16 oyla, AKP’li üyeler ise 
13 oyla komisyon üyesi seçildiler. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
_________________X.________

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Atatepe Tesisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 

dün temeli atılan Atatepe Sosyal 
Tesisi, Gemlik’e tepeden kuşbakışı 
bakıyor.

Gemlik Atatepe’den tüm ihtişamıy 
la görülüyor.

Kimine göre Sarıyer sırtlarından 
İstanbul boğazı, kimine göre 
Beykoz’dan boğaz..

Kim ne derse desin, Atatepe Gem 
iik’in müstesna bir köşesi.

Fatih Mehmet Güler’in ele aldığı 
projeyi, Büyükşehir gücünü katarak 
sahiplendi.

Proje yaz aylarında tamamlandığın
da tepeden Gemlik Körfezi’ne doğru 
çayımızı yudumlayacağız. Dev. 4’de

Genç öğrenci, gözyaşlarına 
Umuriıey'de toprağa «erildi
Önceki akşam, 
Kumla Yolu uda 
meydana gelen 
trafik kazasında 
yaşamını yitiren 
Gemlik Lisesi 
öğrencisi Uğur 
Maya, dün ikindi 
namazından sonra, 
Umurbey Merkez 
Camiinde kılınan 
cenaze namazıyla 
toprağa verildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik 
Lisesi Müdürü

Ertuğrul Kılıçlar, 
okul müdürleri, 
Gemlik Lisesi 
öğrencileri ve

vatandaşlar 
katıldılar.
Cenaze sırasında
yaşamını kaybeden

Uğur Maya’nın 
bababı Halil 
Maya ve annesi 
Elmas Maya ile 
yakınları fenalık 
geçirdi.
Cenazenin cami
den alınması 
sırasında 
gözyaşları sel oldu. 
Ote yandan, 
Bursa’da tedavisi 
süren Onur 
Maya’nın durumu
nun ciddiyetini 
koruduğu 
öğrenileli.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Riaıepe Sosyal Tesislerinin temeli alıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2 milyon liraya mal olacak 
olan 2 bin 200 metrekare alanda yapılacak Atatepe Sosyal Tesisleri, restau
rant, kafeterya, ofis alanları, otopark ve terastan oluşuyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik Ata 
Mahallesi’nde yap
tırılacak olan 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri’nin temel 
atma töreni yapıldı. 
2200 metrekarelik 
alan üzerinde inşa 
edilecek olan ve 2 
milyon liraya biti 
rilmesi planlanan 
tesislerin temel atma 
törenine Kaymakam 
Bilal Çelik. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Ak Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz’ın yanı sıra İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri, sivil toplum 
örgütü yöneticileri, 
siyasi parti temsilci
leri ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı 
törende, Ata 
Mahallesi Muhtarı 
Süleyman Özgüneş 
Recep Altepe’ye 
şükran plaketi 
sundu.
Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, temeli 
atılan Atatepe Tesisi 
nin Gemlik ve Bursa 
hların buluşacağı bir 
merkez olacağını 
söyledi. “Gemlik ile 
Bursa’yı daha fazla 
buluşturalım, yakın
laştıralım. Boğaz 
manzaralı bir 
yeryüzünün en güzel 
yerlerinden birine 2 

milyon liralık yatırım 
ile başlıyoruz.
Gemlik bir cazibe 
merkezi olacak. 
Bursa’nın yaşana 
bilir bir kent olması 
için de çalışmala 
rımızı sürdürüyo 
ruz.” dedi.
Törende konuşan 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
sinin yaklaşık bir 

■ vıldır hi7mptlpri 
sağanak şeklinde 
yağdırdığını vurgu
ladı.
Gemlik Belediyesi ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyösi’nin ortak
laşa başlattığı alt 
yapı ve tesisleşme 
atılımları sayesinde 
ilçenin cazibe merke 
zine dönüştüğünü 
savunan Refik 
Yılmaz, hrtık ilçenin 
asbestli borulardan 
su içmeyeceğini, 
yağmur Sonrası 
kanalizasyon taş
ması veSel felaket
lerinin yarattığı 
görüntülerin yaşan
mayacağını söyledi, 
ilçede yapılan son 
bir yıllık? çalışmaları 
da anladın Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, daha temiz 
ve sağlıklı Körfez 
amacıyla arıtma 
tesisi çalışmalarının 
da devam ettiğini 
kaydetti.
Gemlik’i sağlam 
zeminli arazilere 
geçirme çalışmala 
rını bir kez daha 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Bursa 
Büyükşehir

Belediyesi’nden 
yapılan imar planı 
çalışmalarını hız
landırmalarının yanı 
sıra, arıtma tesisi 
konusunda da ivedi
lik beklediğini ifade 
etti. Yılmaz, ayrıca 
mezbaa ihtiyacına 
da dikkat çekerek 
talepte bulundu. 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’te konuş
masında Gemlik’in 
Anadolu’da az rast
lanır bir coğrafyaya 
sahip olduğunu 
belirterek, “Bu 
güzelliği insanlar ne 
kadarını kullanması
na bağlı. Türkler Ana 
doluya yerleşince 
buralara gelmişler. ’’ 
dedi.
Kaymakam Çelik, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin Körfezi’n 
kurtulması için arıt
ma tesisi konusun
daki çalışmaların 
önemine vurgu yapa 
rak, ilçenin evsel ve 
sanayi atıklardan 
kurtulması gerek
tiğine işaret etti. 
Eski evlerin restore 
çalışmalarına destek 
verilmesini isteyen 

Kaymakam Bilal Çe 
lik, ilçenin özlediği 
ve beklediği eksiklik
lerin giderildiğini 
belirterek, Bursa 
Büyükşehir ve 
Gemlik Belediyeleri 
ne teşekkür etti.

2 MİLYONLUK 
YATIRIM 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’de, 
“Gemlik bizim önem
li bir parçamız.
Vizyonumuz, vitrini
miz" diyerek başla 
dığı konuşmasında 
bugüne kadar 
yapılan 50 milyon 
liralık yatırımları 
anlattı. Gemlik’e 40 
milyon liralık daha 
yatırım yapacakları 
sözünü tekrarlayan 
Recep Altepe, kolek- 
törle, derin deşarj 
sistemi ile başlatılan 
deniz kirliliğini 
önleme atılımının 
arıtma tesislerinin 
yapımıyla taçlanaca 
ğım açıkladı.
Altepe, Bahkpazarı 
Hamamı ve Paşa 
Konağı’nın kamu
laştırmalarının 

tamamlandığını ve 
restorasyon projesi 
hazırlıklarının 
sürdüğünü vurgu
ladı. İlçe sınırlarında 
asfaltlama çalış
malarına 3 milyon 
lira harcadıklarını 
belirten Başkan 
Altepe, “Bursa’mızın 
sahile açılan en 
önemli kapısı olan 
Gemlik’in vitrinini bu 
yaptığımız çalış
malarla yeniliyoruz. 
Devam eden çalış
malarımız tamam
landığında Gemlik, 
Bursa’nın vitrini 
haline gelecek" dedi.

KÖRFEZ PIRIL 
PIRIL OLACAK 
Göreve geldikleri ilk 
günden itibaren 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri ile ilgili 
çalışmaları başlattık
larını dile getiren 
Başkan Altepe, 
konuklarına boğaz 
manzarası yaşatacak 
olan tesisleri yaz 
aylarına kadar 
tamamlamayı 
amaçladıklarını vur
guladı. Tesis için 
yaklaşık 2 milyon TL 

harcanacağını ifade 
eden Başkan Altepe, 
çevre düzen
lemeleriyle bölgenin 
tamamen elden 
geçirileceğini söyle
di. Gemlik’in 
Körfezinin evsel ve 
sanayi atıklardan 
arındırılması için 
önemli çalışmaları 
hayata geçirdiklerine 
değinen Baskan 
Altepe, “Derin deşarj 
sistemi ile Körfez’i 
bir nebze de olsa 
korumaya başladık. 
Ancak çevre ilçe ve 
köylerin atıkları 
derelerle yine 
Körfez’e taşınıyor. 
Arıtma tesislerinin 
devreye girmesiyle 
bunlar da kontrol 
altına alınacak ve 
Körfez pırıl pırıl ola
cak. Gemlikliler yine 
ilçe merkezinde 
denize girebilecek 
ve balık tutabilecek
ler" diye konuştu. 
Atatepe Sosyal 
Tesisleri, 
toplam 2 bin 200 
metrekare inşaat 
alanına sahip olan 
tesislerde, restoran 
ve kafeterya bölümü 
900 metrekare olarak 
planlandı. Ofis ve 
toplantı odaları için 
120 metrekare alan 
ayrılırken, terasta 
yer alan yemek 
salonu ise 1200 
metrekareden 
oluşuyor.
Otoparkları ve çevre 
düzenlemeleriyle 
bölgeye ayrı bir 
değer katacak olan 
tesislerin 2 milyon 
TL’ye mal olması 
bekleniyor.
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Genç kadının boynuna doladığı 
kayışla inanılmaz intiharı

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Bursa'da, ilk eşi 
vefat akrabası 31 
yaşındaki Mahmut 
Çiftçi ile 13 ay önce 
evlenen 21 yaşında
ki Emine Çiftçi, 
evinde ölü bulundu. 
Genç kadının boy
nuna iki kez dola 
nan kemerle, salon
da masada iskem 
leye oturur durumda 
cesedini bulan eşi 
Mahmut Çiftçi cina 
yet şüphesiyle gözal 
tına alındı, Adli Tıp 
uzmanlarının 'Nadir 
görülse de benzer 
intiharlar olabiliyor* 
raporu üzerine 
serbest bırakıldı. 
Bursa'da Merkez 
Osmangazi İlçe 
Belediyesi'nde 
temiz lik görevlisi 
olarak çalışan 31 
yaşındaki Mahmut 
Çiftçi bir süre önce 
eşi ölünce Şanhur 
fa'da yaşayan 
akrabası Emine 
Çiftçi ile 2010 yılının 
Kasım ayında evlen
di. Mahmut Çiftçi

Partin ortasında Bacaklarınılan ınıruldu
Bursa'da 27 yaşın
daki genç parkın 
ortasında bacak
larından vuruldu. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri ise 
silahın fişeklerini 
bulmak için murç ile 
yeri kazdı.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Ziraat 
Parkı'nda meydana 
geldi, iddiaya göre 
17.20 sıralarında 
parka gelen 27 
yaşındaki U.S. tanı
madığı bir kişilerle 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
U.S. tanımadığı kişi
lerin saldırısına 
uğradı. Bacaklarına 
4 kurşun isabet 

düğün sonrası yeni 
eşi ve ölen karısın
dan dünyaya gelen 
5 yaşındaki oğlu ile 
birlikte Merkez Os 
mangazi İlçesi 
Koğukçınar Mahal 
lesi'ndeki evinde 
yaşamaya başladı. 
Geçen cumartesi 
akşamı yılbaşını 
kutlamak için ilk 
eşinden olan oğlu 5 
yaşındaki E.Ç.'yi 
yanına alarak marke 
te alışverişe giden 
Mahmut Çiftçi, eve 
dönünce salonunda
ki masada iskeml
eye oturup, kemeri 
boynuna iki kez 
doladıktan sonra 
sıkarak intihar ettiği 
tahmin edilen eşinin 
cansız bedeni ile 
karşılaştı. Yaşadığı 
şoku üzerinden atan 
Mahmut Çiftçi, daha 
sonra önce 112 Acil 
Servisi, ardından da 
155 Polis İmdat tele
fonunu aradı. Kısa 
sürede belirtilen 
adrese gelen sağlık

eden U.S. olay yeri 
ne gelen ambulans 
la Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Olaydan sonra 
parka gelen polis 
ekipleri çevrede 
geniş güvenlik 
önlemleri aldı. Yaralı 

ekipleri yaklaşık 20 
dakika kalp masajı 
yaptıkları Emine 
Çiftçi'ye yaşama 
döndüremedi.

POLİS ÖNCE 
CİNAYETTEN 
ŞÜPLENENDİ 
Polis önce Emine 
Çiftçi'nin kendini 
tavana kemer ile 
asıp daha sonra 
düşmüş olabileceği 
ihtimali üzerinde 
durdu. Ancak tavan
da herhangi bir çen
gelin olmaması ve 
cesedin iskemlede 
oturur halde bulun
ması cinayet şüph
esini akla getirdi ve 
eşi Mahmut Çitfçi 
gözaltına alındı.
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürülerek sorgu
lanan Mahmut 
Çiftçi, eşiyle zaman 
zaman tartışmaları 
olduğunu ancak 
eşine bir şey yap
madığını söyledi. 
Oğlu E.Ç. ile Yılbaşı 

şahsın verdiği ifade 
doğrultusunda 
silahı kullanan kişiyi 
aramaya başlayan 
polis ekipleri, görgü 
tanıklarının da 
ifadelerine başvur
du. Olay Yeri 
İnceleme Ekipleri 
ise parkın içersinde
ki gazellerin arasın

alışverişi için gittiği 
marketten döndü 
ğünde eşini hareket
siz bulduğunu belir 
ten Mahmut Çiftçi, 
''Her ailede olduğu 
gibi bizim aramızda 
zaman zaman tartış
malar olurdu. 
Emine'nin bu yüz
den canına kıya
cağını hiç düşün
medim'' dedi. 
Mahmut Çiftçi'nin 
ilk eşinden olan ve 
olayın tanığı oğlu 
5 yaşındaki E.Ç. de 
götürüldüğü 
Çocuk Şubesi'nde 
pedagogların 
yanında olayı 
anlattı. "Annem" 
dediği Emine 
Çiftçi'nin, kendileri 
markete giderken 
evde tek başına 
kaldığını belirten 
E.Ç., "Biz 
babamla alışveriş 
yaptık, eve 
döndüğümüzde 
annemi boynunda 
kemerle hareketsiz 
Bulduk" dedi.

da mermi aradı. 
Saatlerce mermi 
arayan ekipler, yerin 
dibine doğru bir 
delik açıldığını ve 
buna da silahtan 
çıkan merminin 
sebebiyet verdiğini 
tahmin etti. Bir polis 
memuru murç ile 
toprağı eşerek 
mermiye ulaş- 
mayaçalıştı. Ekipler, 
saatler süren 
alışmanın ardından 
silahın fişeklerine 
ulaştı.
Olay yerinden elde 
edilen deliller 
neticesinde zanlıyı 
arama çalışmaları 
devam ederken, 
polisin yaralı şahsın 
ifadesine yeniden 
başvuracağı öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Gemlik Körfez wwwjenHittorfezg»otesLCMi

Utanıyor musunuz?
Fransa'nın kalleşçe arkamızdan vur

duğu .günün gecesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki milletvekilleri de memurunu, 
emeklisini, fakir- garibanını çiğneyip, 
“ayıp” bir düzenlemeye imza attılar!...

Emekli milletvekillerinin maaşlarının 
yüzde 100’e yakın artırılmasının önünü 
açtılar!.. (8.000 tl)

Kendilerine böyle cömertçe yontarken, 
bu parayı çıkarmak için faturayı da yok
sul vatandaşa kesmeyi unutmadılar!

Bundan sonra reçetelerde yer alan üç 
kutuya kadar ilaç için 3 lira, sonraki ilave 
her ilaç için 1 lira katılım payı alınmasına 
karar verdiler!

Sayın okurlar, tekrar ediyorum:
Bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ve atalarımızın Fransa tarafından tarihin 
en büyük hakaretine uğradığı günün 
gecesinde, yangından mal kaçırırcasına, 
“sinsice” yapıldı!

Evet gece yarısı „kul hakkı yemelerinin 
utancı ile el birliğiyle yapıldı.

Basın olmasaydı halkım senin haberin 
bile olmazdı.

Bu yasa; Türk halkına hakarettir!
Vekilin, millete karşı kendisini “ayrıcalık

lı sınıf” olarak gördüğünün kanıtıdır!
Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine ihanettir! 
“Bal tutanın parmağını yalaması” değil, 

elini bileğine kadar ağzına sokmasıdır!
(Ben 53 yıllık hekim emeklisi olarak 800 

tl, ilk okul mezunu millet vekili bile 8.000 
tl. alacak)

Umarım o ellerinizi, çıkaramazsınız 
boğazınızdan...

Umarım; hasta ve yoksul insanların kul
lanacakları ilaçlardan kutu başına ala
cağınız 1’er lirayla “emekliliğinize” yap
tığınız bu yatırım, burunlarınızdan fitil fitil 
gelir!

Tanıdığım ve CHP 1i milletvekillerinin 
bazılarına onlara yakıştıramadım bu 
ayıbı...

Bundan sonra ne deseniz boş...
Meğer gırtlak, mide ve bağırsaklar söz 

konusu olunca; insanın nasıl da çirkin- 
leşebildiğini unutmuşum!

Haktan yana, adaletten yana sandığım 
vekillerin bile, üç kuruşluk çıkar uğruna, 
böylesine “özel” bir gecede, “fırsattan 
istifade” yöntemine sarılabileceklerine 
ihtimal bile vermemişim!

işte, buradan ilan ediyorum:
Karşılaştığım yerde gözlerinin içine 

bakıp, “Yazıklar olsun” diyeceğim!
Çünkü bu düzenleme; AKP’lisinin, 

CHP’lisinin, MHP’lisinin kısa adı TÇP olan 
“Türkiye Çıkar Pprtisi”nin vekilleri 
olduğunu gösterdi! Meclis’teki partilerin 
birbirlerinden hiçbir farkı kalmadığını gös
terdiler..

Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 
Devlet Bahçeli..

Her konuda milletin önünde gırtlak gırt
lağa girerken, emekli vekillere kıyak 
konusunda“kan kardeşi” olan parti
lerinizin hayata geçirdiği bu skandal dan 
vicdanınız sızlayıp, sizler utanıyor 
musunuz?.

Biliyoruz ,sizler izin vermeden bunlar 
olmazdı.

Bunu da biz biliyoruz.

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

Atatepe Tesisi
Gemlik Bursa yolundan Körfezi’ne hakim 

olan Ata Mahallesi’nde tesislerin çevresinde 
birkaç kişiye ait, birkaç dönümlük alan var. 
Bu alanların tüm Atatepe Tesisleri’nin bütün 
lüğü içinde yapılacak bir proje ile halkın 
hizmetine açılmalı.

Bir tek gazino veya kafeterya ile o alan 
heba edilmemeli.

Tesisin çevresi Bursa yoluna kadar, hatta 
alt sırtlara kadar restorasyona tabi tutulmalı 
ve bir bütünlük sağlanmalı.
0 zaman Gemliklilerin ve yoldan geçenler 

ile BursalIların da cazibe merkezi haline 
gelebilir.

Bu güzel eser için Büyükşehir’i kutluyo
rum.

Temel atılış töreninde, Kaymakamımız 
Bilal Çelik’in konuşması da dikkate değerdi.

Eski evlerle ilgili konuşması, 100 bin nüfus 
lu bir kentin bir tek spor tesisi olmasının ek 
sikliği, Körfezi kirleten tesislerle mücadele 
ve arıtma tesisinin bir an önce yapılması 
konuları..

Yerleşke içine Belediye tarafından yap
tırılan hah sahanın açılışında ise Uludağ 
Üniversitesi Rektörü’nün Hukuk Fakültesi 
ile ilgili sözleri de dün güne damgasını 
vuran konuların başındaydı.

Rektör Kamil Dilek, Hukuk Fakülteşi’nin 
Gemlik’te kalacağını kesin bir dille tekrar
ladı.

Asım Kocabıyık’tan sonra Gemlik 
Belediyesi de elinden geldiğince Üniversite 
ye destek oluyor.

Bu desteklerin devam edeceği belirtiliyor. 
Etmeli de.
******* ******** ******* *******
Dün, açılışlardan sonra Belediye Meclis 

toplantısı vardı.
Geç başlayan Meclis’te, gündem maddeleri 

arasındaki Savcılık tarafından imar plan
larının hazırlanması sırasında meclisin ve 
imar komisyonunun bilgisi dışında 32 kişiye 
ait alanda değişiklik yapıldığı iddiaları üzeri 
ne bir bilirkişiye yaptırılan iriceleme üzerine 
bu raporların Belediye’ye soruşturma aşa
masında verilmesi tartışmalara yol açtı.

Meclisin en kıdemli üyesi MHP’li emekli 
savcı ve yargıç Suat Laçinofc, adeta bir 
başka hukukçu Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a hukuk dersi verdik

Laçinok, savcıların yazı yazarak, bilirkişiye 
yaptırdığı inceleme ile planlarda değişiklik 
yapmasını belediyeden isteyemeyeceğini 
söyledi.

Belediyenin davaya müdahil olmasının 
ancak yargı aşamasında mümkün olabilece 
ğini, soruşturmanın gizliliğinin bozuldu 
ğunu, devlet birimlerini idare etmenin belli 
sorumlulukları olduğunu söyledi.

Gündem maddesi geri çekildi.
Savcılık iddianamelerini, Belediye internet 

sitelerine koyarak, yargılama aşamasındaki 
bir konuyu yayınlayarak, yangılanmadan 
kişileri infaz etme yerine, belediye internet 
sitesine Meclis toplantılarını koyunuz ki 
vatandaş Mecliste neler konuşuluyor bilsin.

Yoksa bunu bir yapan olur.

‘Gemli t için yapılanlar m yanınflayı/'
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
ilçenin ihtiyacı olan 
konulara Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi ile Gemlik 
Belediyesi’nin el 
atmasının memnun
luk yarattığı 
belirtildi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nden yapılan 
yazılı açıklaması 
şöyle:
"Gemlik Belediyesi, 
Büyükşehir Beledi 
yesi ortak çalış
malarıyla Gemlik’in 
ihtiyacı olan konu
lara el atmasını 
memnuniyetle 
karşılıyoruz.
Meydan Projesi, 
Dere Islah Projesi, 
bugünde temel 
atma törenine

KaliteŞehrinde »alile Günleri"
Uludağ Uniuer sitesinıle yanılacak
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından düzenle
nen "Kalite 
Şehrinde Kalite 
Günleri" adlı eğitim 
programları, Uludağ 
Üniversitesinde 
(UÜ) yapılacak. 
TSE Bursa Bölge 
Koordinatörü 
Mustafa Karaman, 
yaptığı açıklamada, 
kalitenin her alanda 
aktif olması için 
yapmayı planladık
ları eğitim programı 
dahilinde UÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek'i ziyaret 
ederek, eğitim pro
gramına ilişkin 
işbirliği teklifinde 

katıldığımız Atatepe 
Sosyal Tesisleri 
Projesi Gemlik’in 
ihtiyaçlarına cevap 
verecek projelerdir. 
Mimarlar Odası 
kamu yararı için 
vardır. Gemlik’e 
yapılan her çalış
manın arkasındadır, 
yeter ki projenin 
kapmasını, yeterli 
olup olmadığını 
tartışabilelim.
Geçen ay meclisten 
geçen tescilli tarihi 
binaların rölöve 
kararı şehir için 
önemlidir. Hatta İl 
Özel İdarede biriken 
fon bile talep edile 
bilir. Kaçak yapı ile 
yapılan mücadele 
de önemlidir.
Kaçak yapı, hem 
teknik hizmet 
almamış, sağlıksız 
yapılmıştır, şehri 
kötü göstermekte
dir, hem de plan 

bulundu.
Geçen yıl vefat 
eden eski Rektör 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz, döneminde 
yarım kalan 
projelerini aynı 
şekilde devam 
ettirmek istedikleri
ni belirten Karaman, 
şöyle konuştu: 
"TSE, bu konuda 
akredite bir kuruluş
tur. Herhangi bir kar 
amacı gütmeyen 
kurumumuz, öğren
cilerin de rant aracı 
olarak görülmesine 
karşıdır. Üniversite
den mezun olan 
öğrencilerin, bu 
seminerlerle 
sanayiye ve üretim 

yaparken^meycut 
yapılar, engel teşkil 
etmektedir. JJzun 
yılların sorunu olan 
altyapı, her kış 
yaşanan sıkıntılar 
bu kış yaşanmaya
cak gibi. Bir ülkenin 
gelişmişliği önce 
plan sonra altyapı 
ile belli olur.
Planlar konusu ise, 
şehrin önünü aç 
mak, çarpık kaçak 
yapılaşmayı önle
mek, işsizliği azalt
mak için önemlidir. 
Gemlik’in acil 
olarak, yeni yerle 
şim alanları ve 
depremsellik açısın
da plan yapması 
lazımdır. Bu belir
tilen konular 
Gemlik’in kaderidir. 
Tüm kamu kurum
lan olarak ele almak 
hızlı olmak lazımdır. 
Görünen odur ki, 
hizmet çabası ile, 

sektörüne katkısı 
çok büyük 
olacaktır. Bu 
amaçla TSE ve UÜ 
arasında söz 
konusu olan pro
tokolü imzalayıp, bu 
iki kurum arasında
ki tel örgüleri 
kaldırma karar
lılığındayız." 
Eğitim programıyla 
kaliteyi kamu 
kurUmlarında 
Yaygın hale 
getirmek istedikleri
ni dile getiren 
Karaman, 
özellikle "Temel 
Dokümantasyon, 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği" konulu 
eğitim seminer- 

acele davranılmış, 
plansız olarak her 
yere müdehale 
edilmiştir.
Projeler hızlı 
çıkarılmış, altyapıya 
her yerden müdeha 
le edilmiştir.
Kamu kurumlan 
arası bir koordi
nasyonsuzluk 
var gibi.
Önerimiz, mevcut 
projeler ip, kıştan 
önce, planlayıp, 
etap etap, hızlı 
bitirilmesi, 
başlanacak olan, 
meydan projesi, 
tescilli tarihi 
yapıların çalışması 
gibi önemli konu
ların tartışılıp, 
Gemlik için en 
iyisi nasıl olur 
sorusuna tüm 
birimlerden cevap 
bulunduktan sonra 
uygulamaya 
geçilmelidir.” 

leriyle kaliteyi 
her alanda artırmayı 
hedeflediklerini 
vurguladı.
Rektör Dilek ise 
Üniversite olarak 
projeyi destekledik
lerini ifade ederek, 
"Memnuniyetle 
katkı sağlayacağız. 
İşbirliği teklifinize 
destek olmak 
için elimizden 
geleni yapacağız" 
dedi.
"Kalite Şehrinde 
Kalite Günleri" 
adı altında 
düzenlenecek 
eğitim, TSE 
bünyesindeki 
eğitmenler tarafın
dan verilecek

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


5 Ocak 2012 Perşembe Gemlik KHrfez

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dünkü 
toplantısında, 
revizyon imar plan
larına meclis ve imar 
komisyonunun bil
gisi olmadan eklen
tiler yapıldığı 
konusunda Cumhu 
riyet Savcılığı’nca 
bilirkişiye yaptırılan 
inceleme rapor
larının komisyona 
havalesi şırasında 
tartışma çıktı. 
Belediye Başkanve 
kilinin 25 dakika geç 
katıldığı Meclis 
toplantısı, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması 
ile başlandı.
Meclis, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yllmaz’ın yapılan 
hizmetlerle ilgili 
sunumu ile başladı. 
Yılmaz, çalışmaları 
anlatırken, Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun kaba 
inşaatının bittiğini 
söyleyince, inşaatın 
mimarlığını yapan 
CHP’li üye Arzu 
Karataş, yerel 
gazetelerde konuyla 
ilgili haberi okudu 
ğunda hayret ettiğini 
belirterek, her hafta 
inşaatı denetlediğini, 
binanın, 3 bölümden 
oluştuğunu, birinci 
etabın 1/3’ü oranın
da bitirildiğine dik 
kat çekti. Karataş, 
“Böyle giderse 
inşaat 2012-2013 
eğitim öğretim yılına 
yetişmez. ” dedi.

ERSOY, BİLİRKİŞİ 
RAPORUNA 
İTİRAZ ETTİ 
Gündem dışı söz 
alan CHP grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy ise konuş
masına Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilçemi 
ze yaptığı hizmetler
den dolayı kutladı ve 
mutluluk duyduğunu 

belirtti.
Ersoy, konuşmasını 
şöyle sürdürdü.: 
“Büyükşehir Beledi 
yesi her nedense 
ilçemize 10 yıldır 
gelmedi. Şimdi yöne
tim değişince hizmet 
lerde hızlandırdı.
Çağdaş ülkelerde 
hizmetler bir sistem
le yapılır. Hizmet 
getiriyoruz diye 
Gemlik’in her yerin 
de kazı yapılıyor. Bu 
durumda vatandaş 
ne yapacağını 
şaşırıyor. Girdiğimiz 
yollardan geri döne
miyoruz. Bu işler bir 
plan ve düzen içinde 
yapılırsa vatandaşa 
kolaylık sağlanır. ” 
dedi.
Kamuda önemli 
olanın devamlılık 
olduğunun altını 
çizen Ersoy, kendi 
dönemlerinde 
Cumhuriyet 
Mahallesi’ne yapmak 
istedikleri Çocuk 
Parkı’nın ortadan 
kaldırıldığına, Balıkçı 
Barınağının ihalesi 
nin yapılmasına 
karşın kaldırıldığına 
dikkat çtekerek, “Bu 
projelerde eksikler 
varsa düzeltilmeliy
di. Gemİİk’e prestij 
kazandıracak bu 
projeleri!} akıbeti ne 
oldu?” diye sordu. 
Meclisteki komisyon
lara gönderilen ve 
görülenykonuların 
bazılarının hemen 
meclise^getirilme- 
sine karşın, bazı la 
rının getirilmediğini 
de eleştiren Ersoy, 
“Bu komisyon 
üyeleririjn emekle 
rine saygısızlıktır” 
şeklindekonuştu. 
1/5000 bin ölçekli 
planlara ^1/1000 
ölçekli planlarının 
işlenmesi gerek
tiğine dikkat çeken 
ÇHP grup sözcüsü 
Necdet Ersoy,

Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin imar 
yönetmeliğinde 
değişiklik yapıldığı 
nı, CHP grubunun 
okul ve sağlık tesisi- 
lerinde yüzde 15 kat 
yükseltilmesine 
karşı olmadıklarını 
ancak, AKP grubunu 
nu çoğunluğu ile 
tüm binalarda yüzde 
15 kat yükseltilmesi 
yapıldığını söyledi. 
CHP’li üye Gürhan 
Çetinkaya ise konuş
masında, sporun 
sevgi, barış, pay
laşım, dostluk ve 
dayanışma olduğu 
na dikkat çekerek, 
Belediyespor 
Kulübü’nün 400 yok
sul öğrenciye 
Gemlik Belediyesi ile 
yüzme kursu açması 
konusunun korniş 
yona gittiğini ve 
görüşüldüğüne 
dikkat çekerek, “Bu 
teklif sporun tabana 
yayılmasıdır. Yüzme 
sporunun yoksul ke 
sime yayılmasıdır. 
İlkokul 1-2-3-4. sınıf 
öğrencilerine spor 
yaptırılmasıdır.” 
dedi.
Çetinkaya, projeye 
Belediyenin ilgi ve 
desteğini göster
mediğini belirterek, 
“Bu projenin dikkate 
alınmasını istiyo 
ruz.” dedi.

DENETİM

KOMİSYONU 
SEÇİLDİ 
Meclis, daha sonra 
gündemde bulunan 
maddelere geçti. 
Meclise Hesap 
Denetim Komisyonu 
için seçimlerle baş
landı.
CHPliler, Necdet 
Ersoy, Fikret 
Çolakoğlu ve Cemil 
Kurt’u, AKP ise, 
Çiğdem Kuş ile 
Turhan Alkış’ı aday 
gösterdi.
Gizli oyla yapılan 
seçimlerde aday 
olmayan üyelere de 
oy kullanıldığı görül 
dü. Seçimlerde 
CHP’li üyeler 16 
oyla, AKP’li üyeler 
ise 13 oyla korniş 
yon üyesi seçildiler. 
Denetim uzmanı 
olarak ta İsmail 
Bıyıkh’nın 30 gün 
hizmet yapması 
kararlaştırıldı.
Gündemin 2. madde
si komisyona gön
derilirken, Zabıta 
görevlilerinin mesai 
ücretlerinin en üst 
düzeyden ödenme
sine oy birliği ile 
karar verildi.
Belediyede 
sözleşmeli personel 
çalıştırılması, geçici 
işçi çalıştırılması ile 
ilgili konularda kabul 
edilirken, diğer mad
delerin komisyonlara 
gönderilmesi kabul 
edildi.

Gündemin 12. mad
desindeki Savcılığın 
revizyon imar plan
ları ilgili şikayet 
üzerine görevlen 
dirdiği bilirkişinin, 
değişik tarihlerde 
verdiği raporların da 
komisyona gönderil 
meşine CHP’li 
Necdet Ersoy karşı 
çıktı.
Ersoy, konuşmasın
da şunları söyledi: 
“Savcılığın inceleme 
si Belediyemizi bağ 
lamaz. Bu bilirkişinin 
raporu bir iddiadır.
Yargı kararı değildir. 
Komisyona gönderil 
mesi doğru değildir. 
Meclisi boşuna 
uğraştırır. Revizyon 
imar planlarında 
görülen eksiklikler 
planın ihalesini alan 
kişi çağrılarak 
düzeltilmelidir.
Aradan geçen 6 
ayda Belediyede 
imar çalışmaları 
kilitlendi. Bunun 
faturası halka 
çıkıyor." dedi.
MHP Grup Sözcüsü 
Suat Laçinok ise. 
konuşmasında, 
Savcının idareye 
emir veremeyeceği
ni, Savcılığın bilirkişi 
raporlarına göre 
planlarda değişiklik 
yapılmasını 
Belediyeden isteye
meyeceğini söyledi. 
“Savcılıkça açılan 
soruşturmada bilir 

kişi raporları 
belediyeye hangi} 
yolla geldi?
Söruştüfmahih gizlili 
ği söz konusudur. 
Belediye taraf bile 
olsa, bu aşamada 
savcılık belediyeye 
bilgi veremez.
Bilirkişi raporu tek 
nik bir görüş bildir 
medir.
Bu bilirkişinin 
raporu doğru mü 
değil mî kesin 
değildir. Biz, ne yap
tık da 2006 yılı plan
larını iptal yoluna 
gittik. ” dedi.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise Laçinok'a 
yanıt verirken, 
“Biz, belediye olarak 
tarafız. Soruşturma 
aşamasında 
savcılıktan 
dosyayı istedik 
raporları da aldık. " 
dedi.
Suat Laçfnok ise bu 
aşamada belediye 
hin müdahil ölarfra 
yacağını belirtti.
Tartışmalar uzadı ve 
karşılıklı konuşmalar 
ile ıhecliste bilirkişi 
raporu konusunda 
CHP ve MHP liler 
sert eleştiriler yap 
tılar.
Tartışmanın uzaması 
üzerine Başkanvekili 
Yılmaz, meclis 
toplantısına ara 
verdi.
Aradan sonra gün
demin 12. maddesi 
geri çekildi. Planları 
çizen müellifin 
belediyeye 
çağrılarak bilirkişi 
raporundaki iddialar 
üzerinde bilgi ver
mesi ve planların 
düzeltilmesine 
karar verildi.
Meclis, önümüzdeki 
hafta Sah günü 
kalan maddelerin 
görüşülmesi 
için yeniden 
toplanacak.
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Ruhsatsız serııis lasımacılığına iıin yok
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 100 bin 750 TL 
bedelle ihaleye açı 
lan S plakalara, ser 
vis taşımacılığı yap
mak isteyenler 
yoğun ilgi gösterdi. 
Açık artırma usulü 
yapılan ihalede, ilk 
etapta 100 dosya sa 
hibi S plakasını aldı. 
Bursa’da konforlu 
ulaşımı vatandaşla 
rın hizmetine sunan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, servis taşıma 
alığını kontrol altına 
almak amacıyla S 
plaka ihalesini 
gerçekleştirdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar’ın 
başkanlığında, 
Heykel’deki tarihi 
belediye binasında 
gerçekleştirilen 
ihalede S plakaları, 
100 bin 750 TL 
bedelle açık artır
maya sunuldu. 
Kentte servis taşı
macılığı yapmaya 
yetkili araç sayısının 
yetersizliğinden

hareketle, ruhsatsız 
çalışmaların önüne 
geçmeyi amaçlayan 
uygulamada, ilk 
ihalede 100 dosya 
sahibi, S plaka için 
başvuruda bulundu. 
Toplamda bin plaka 
nın sahibini bula
cağı ihalelerin, 
Büyükşehir Bele 
diyesi bünyesinde 
periyodik olarak 
tekrarlanacağı 
bildirildi. İlk ihalede 
açık artırmaya katı 
lan Serdar Tetik, 100 
bin 800 TL + % 18 
KDV bedeliyle S pla 
kanın sahibi oldu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, 
kentte faaliyet 
gösteren tüm toplu 
taşıma araçlarını 
belirli bir sisteme 
dahil etmek istedik
lerini vurgulayarak, 
yeni düzenlemeyle 
ruhsatsız servis 
taşımacılığının 
önüne geçileceğini 
belirtti. İzinsiz 
çalışan servis 
araçlarının şehir 
içinde birçok olum
suz duruma yol 
açtığını anlatan 
Başkan Altepe, yeni 
plakalarla denetim
lerin de sıklaşa
cağını kaydederek, 
“Büyükşehir

Belediyeci olarak 
halkın ulaşım 
hakkını en uygun ve 
en konforlu şekilde 
sağlamak zorun
dayız. Vatandaşları 
mızın çıkarlarını 
düşünerek adım
larımızı atıyoruz” 
dedi. S plakalı 
araçların deneti
minin Büyükşehir 
Belediyesinin kon
trolünde olduğunu 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “S plakalı 
araçların da trafik 
kurallarına uymaları 
gerekiyor. Bunu da 
ancak bizim yetkili 
birimlerimiz 
sağlayabilir. İşin 
mali boyutuna 
gelince S plaka da 
bir gelir kapısı. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
gelirden kar 
almamız kadar 
doğal bir şey ola
maz. Buradan elde 
edeceğimiz geliri 
yine Bursa için, 
yatırımlar için kul
lanacağız” diye 
konuştu.

ELEMAN ARftNIYOR
GAZETE DAĞITIMI
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SflHİBİHDEH 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

İticide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, OASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her ÇeşitEmlak 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

KKumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel:5132474 Fax:5141021

m2 3 TL

KIŞ GELDİ HACILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DljYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Rim-'-Tj- Kredi kartı geçerlidir
KFiggyri İn Siteler Mah. Hizmet Cad. 
MMIMU g ■ Aygün Sitesi 68/B

05358155711 
j_ _ KÜÇÜK KUMLA
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11M Bllıı Hutt dayanış ıttlı eğilime HI
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
örnek davranışların
dan ve başarıların
dan dolayı okul 
idaresi tarafından 
ödüllendirildiler. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
her ay aralıksız 
olarak 6.7.8. sınıf 
öğrencileri arasın- 
dan branş öğret
menleri ve rehber 
öğretmen tarafından 
“Ayın örnek 
öğrencisi” projesiyle 
yürütülen faaliyet 
kapsamında Kasım 
ve Aralık aylarında 
6. sınıflardan 
Mahmutcan Cengiz- 
Doğa Doğan,

7. sınıflardan 
Gamze Akkaya- 
Rumeysa Çetin, 
8. sınıflardan Dilan

Irmak- Hatice Sena 
Zeren adlı öğrenciler 
ayın örnek öğrencisi 
seçilerek ödül

lendirildiler.
Bu tür uygula
maların çok olumlu 
sonuçlar verdiğini

belirten Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş, bu ödülü 
almaya hak kazanan 
öğrencileri ve 
ailelerini kutlayan 
Okul Müdürü, 
bu projeyi yürüten 
tüm öğretmenlere 
teşekkür etti.
Bu tür faaliyetlerdeki 
amaçlarının çocuk
larımızı eğitim 
sistemimizin sınav 
odaklı yapısından 
az da olsa uzak
laştırıp, duygu ve 
davranış kazamat
larının da önemli 
olduğunu hisettir- 
erek, verilen bilgileri 
davranışa 
dönüştürüldüğü 
belirtildi.

Okul Müdürü 
Ercan Akbaş, 
"Bireyleri ve 
toplumu eğitmeden 
kalkınmak mümkün 
değildir" dedi.. 
Okulumuzda 
bu tür çalışma ve 
etkinliklerin devam 
edeceğini belirterek, 
öğrencilerimizin 
hem akademik 
başarılarını hem de 
davranış odaklı 
eğitimlerini 
geliştirme açısından 
okul olarak 
her türlü desteği 
vereceklerini 
belirterek, "Öğrenci 
velilerimizin de bu 
konuda desteklerini 
bekliyoruz" 
dedi.

Zorunlu eğilim 13 yıla çıkıyor
Milli Eğitim Şurası'n 
da önemli kararlar 
alındı Zorunlu 
eğitimin süresi lise 
dahil 13 yıla çıkardı 
yor.. Ders saatleri 
azalıyor, teneffüs 
süresi artıyor Milli 
Eğitim Şurası'nda, 
zorunlu eğitim 
süresinin lise dahil. 
13 yıla çıkarılması, 
ilköğretim okulların
da zorunlu eğitimin 
eskisi gibi 5*3 şek
linde kademeli 
olması, ortaöğre
timde sınıf geçme 
yerine ders geçme 
sistemi getirilerek 
okulu erken bitirme 

olanağı verilmesi, 
haftalık ders saat
lerinin azaltılarak 
teneffüslerin süresi 
nin uzatılması konu
ları komisyon kararı 
olarak benimsendi. 
İlköğretim ve Ortaöğ 
retimin Güçlendiril 
mesi, Ortaöğretime 
Erişimin sağlan
ması” konularını 
tartışan komisyon, 
raporunu tamamladı. 
8 yıllık zorunlu 
eğitimin tartışıldığı 
komisyonda, 
“Gelişim özellikleri 
bakımından farklı 
düzeylerdeki öğren
cilerin bir arada 

bulunmasının ortaya 
çıkardığı pedagojik 
sorunların ortadan 
kaldırılması için 
ilköğretim okulların
da 8 yıllık zorunlu 
eğitim, öğrencilerin 
yaş ve gelişim özel
likleri dikkate alı
narak kadenielen 
dirilmeli. Fiziksel 
mekanlar bu kade 
melere göre öğrenci
lerin ayrı alanlarda 
eğitim görmelerini 
sağlayacak biçimde 
bölümlendirilmeli” 
önerisi kabul edildi. 
Komisyon ayrıca, 
zorunlu eğitimin 
süresinin lise dahil

13 yıla çıkarılması 
kararı da aldı. 
Komisyonda dün 
tartışılan “Milli Gü 
venlik dersi müfre
datı yenilenmeli, 
derse branş öğret
menleri girmeli” öne 
risi, “Milli Güvenlik 
dersi müfredatı yeni 
lenmesi ve derse 
öğretmenlerin girme 
si için yasal düzen
leme yapılması” 
şeklinde değiştirildi. 

Komisyonda, 
öğrencileri sevindi
recek bazı maddeler 
de kabul edildi. 
Bu çerçevede, 
ortaöğretimde

haftalık ders saat
lerinin azaltılması, 
teneffüs süresinin 
uzatılması, ortaöğre
timde sınıf geçme 
yerine ders geçme 
sistemi getirilerek 
okulu daha erken 
bitirmeye imk^n 
sağlanması” gibi 
konularda görüş bir
liğine varıldı.
Kız öğrencilerin 
okullaşma ora

larının artırılmasının 
da tartışıldığı 
komisyonda 
“kız öğrencilerin 
ortaöğretime 
devamlarına ilişkin 
teşviklerin artırıl
ması, yeni yatılı 
liseler açılması ve 
kız çocuklarının 
okula erişimi için 
pozitif ayrımcılık 
yapılması” 
benimsendi.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLEDİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı tto: 3/ B GEMLİK 
Tel : (0 224) 515 96 S3 Fax : (O 224) 515 55 95

Ahşap Kristel Ve Metal 
renkli Plaketler
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Halı saha hizmete girdi

Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesinde 
yapılan ve 30 gün 
içinde tamamlanan 
hah sahanın açılışı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

ı Recep Altepe, 
I Kaymakam Bilal
Çelik, U.Ü. Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek, 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye ve 
İl Genel Meclisi 
üyeleri, öğretim 
görevlileri ve çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 
Törende üniversite 

ile Gemlik 
Belediyesi arasında
ki uyumlu çalış
malara ve üniversite 
yerleş kesjjçin de 
yapılarf^ok, sayıda 
yatırıma dikkat 
çekilerek, Hukuk 
Fakültesinin de 
nereye taşınacağı 
konusundaki 
spekülasyonlara son 
nokta konuldu. U.Q. 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, yatırım
larla öğrencilerin A 
daha kaliteli eğitim ' 
ve öğretim görme
sine olanak 
sağlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür

ederek, "Hukuk 
Fakültesi artık 
Gemlik’in Hukuk 
Fakültesi oldu” dedi. 
Bpğaziçi Üniver
sitesini aratmayan 
bir kampus çalış
ması başlattıklarını 
bildiren ve Gemlik 
Körfez manzaralı 
yatırımlara dikkat 
çeken Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, liseler ile 
üniversite yollarının 
ayrılıp genişletilme
si, arazinin çehre 
düzenlemesi, bas
ketbol sahası, okul 
bahçelerinin 
restorasyonu gibi 
çalışmaları hatır
latarak, hah sahanın 

ardından yerleşkeye 
basketbol bahası ve 
liselerin kollanabile
ceği spor şalönu 
yapacakları sözünü 
verdi. Yılmaz, “Tıpkı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile olduğu 
gibi Üniversite yöne
timiyle de, öğrenci
leriyle de uyum 
içinde çalışıyoruz. 
Hedefimiz öğrenci
lerimizin buradan 
mutlu ayrılmalarıdır” 
dedi.
U.U. Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek’te, 
Gemlik 
Belediyesinin yer
leşkeye gerçekten 
çok büyük yatırımlar 
yaptığına dikkat çek

erek, Hukuk 
Fakültesinin 
Gemlik’in hukuk 
fakültesi olduğunu 
vurguladı.
Kaymakam Bilal 
Çelik’te 
tesisleşmelerin 
ilçenin değerini 
artırdığını savu
narak, özellikle spor 
tesisleri yönünden 
yapılan yatırımların 
göz kamaştırdığını 
dile getirdi. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’de, Bursa’nın 
başta sportif yatırım
lar, alt yapı hamleleri 
ve tesisleşme 
açısından 
Türkiye’nin en iyi 

ilçesi olduğunun 
altını çizerek, şu 
anda Bursa ve 
çevrelerinde 100 ü 
aşkın tesisin 
temelinin atıldığını 
kaydetti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a destek
lerinden dolayı 
teşekkür eden 
Altepe, Gemlik 
belediyesinin yaptığı 
her hizmete katkı 
koymaya devam 
edeceklerini 
sözlerine ekledi. 
Kurdele kesiminin 
ardından protokol 
üyeleri penaltı 
vuruşları yapıp, hah 
sahayı incelediler.

Bursa sporda ila örnek olacak
2010-2011 yılı Dünya 
Avrupa ve Balkan 
şampiyonalarında 
çeşitli spor branş 
lan n da dereceye 
giren 64 sporcuya 
Bursa Valiliği’nde 
düzenlenen törenle 
ödülleri verildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe, Bur 
sa’nın sportif aktivi 
telerdeTürkiye’nin 
üçüncü şehri 
olduğunu belirterek, 
spor yatırımlarına 
büyük bir hızla 
devam ettiklerini 
vurguladı. Bursah 
sporcuların ulusal 
ve uluslararası are

nada elde ettiği 
başarılardan gurur 
duyduklarını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Sporcularımızın 
başarılarında, 
tesisleşmeye verdi 
ğimiz önemin de 
payı bulunduğuna 
inanıyorum. Yatırım 
programımızda,

spora ayrı bir önem 
veriyoruz. Pek çok 
konuda Türkiye’ye 
örnek olan Bursa’nın 
sporda da örnek 
olması en büyük 
hedefimiz. Yarın lan 
mızı emanet edece 
ğimiz gençlerimizin, 
sorumlu bireyler 
olarak yetişme

lerinde sporun ve 
sportif aktivitelerin 
büyük bir önemi 
bulunuyor. Bu bil
inçle spora olan 
yatırımlarımıza de 
vam edeceğiz” dedi. 
Vali Şahabettin 
Harput da Bursah 
sporcuların ulus
lararası arenada 

elde ettiği başarının 
aynı zamanda 
Bursa’nın da 
başarısı olduğunu 
belirterek, başta 
sporcular ve 
antrenörler olmak 
üzere bu başarının 
elde edilmesinde 
emeği olan herkesi 
tebrik etti.
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Emeklinin gözü kulağı Erdoğan'da
Emeklilerde maaş 
farklılıklarını 
ortadan kaldıracak 
tasarıda, gelişme 
hızının emekliye 
yüzde kaç olarak 
yansıtılacağına 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan karar 
verecek. 
Bu rakam, intibak
tan kaç kişinin 
yararlanacağını ve 
zammın ne kadar 
olacağını 
belirleyecek.
Yaklaşık 2,7 milyon 
SSK emeklisini 
ilgilendiren intibak 
düzenlemesi önceki 
gün Bakanlar 
Kurulu'nda imza
landı.
Hükümet Sözcüsü 
Bülent Arınç'ın 
"İntibak bekleyen 
emeklilerin gözü 
aydın." açıklaması 
da bilgiyi teyit etti. 
Maaş farklılıklarını 
ortadan kaldıracak 
tasarıda, gelişme 
hızının (ekonomik 
büyüme) 
emekliye yüzde 
kaç olarak 
yansıtılacağına ise 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan karar vere
cek. Gelişme hızı 
yüzde 50 ile yüzde 
100 arasında her
hangi bir rakam ola
bilecek Bu rakam, 
intibaktan kaç 
kişinin yarar
lanacağını ve zam
mın ne kadar ola
cağını belirleyecek.

Zaman'ın haberine 
göre, Başbakan 
Erdoğan, önceki 
gün yapılan 
Bakanlar Kurulu 
toplantısından yak
laşık 1 saat önce 
ayrıldığı için 
gelişme hızının 
yüzde kaç olarak 
uygulanacağı tespit 
edilemedi. Bu oranı 
Başbakan Erdoğan, 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, Çalışma 
Bakanı Faruk 
Çelik ve Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek ile 
birlikte tespit 
edecek.
Gelişme hızı ile ilgili 
10 ihtimal üzerinde 
duruluyor.
Yüzde 50, 55, 60, 
65 gibi yüzde 100'e 
kadar herhangi bir 
rakam belirlenebile- 
cek. Eğer gelişme 
hızı yüzde 100 
olarak uygulanırsa 
2000 yılı öncesinde 

emekli olan 2 
milyon 743 bin 
kişinin tamamının 
maaşı artacak. 
Yüzde 50 olarak 
belirlenirse bu kez 
yaklaşık 1,4 milyon 
kişi intibaktan 
faydalanacak. 
Kabul edilecek 
gelişme hızı, emek
linin alacağı zam
mın miktarını da 
etkileyecek. Buna 
göre işçi 
emeklilerinin 
maaşında 10 ile 
200 TL arasında 
artış olacak.
Düzenlemenin 
esasını ise eşit 
prime eşit maaş 
formülü oluşturu 
yor. Böylece 
örneğin 9 bin gün 
prim ödeyerek 
emekli olanla 
5 bin gün prim 
ödeyerek emekli 
olanın aynı 
maaşı almasının 
önüne geçilecek. 
9 bin gün prim 

ödediği halde 
5 bin gün 
ödeyenle aynı 
maaşı alan kişinin 
aylığı gelişme hızı 
uygulanarak yük
seltilecek.

MAAŞA 
YANSIMASI 
2013'Ü 
BULACAK 
Yasanın Meclis'ten 
geçmesi 2012'nin 
ilk çeyreğinde 
olacak.
Ancak yasanın 
çıkmasının ardından 
SGK dosya bazında 
inceleme yapacağı 
için ödeme zaman 
alacak. Bu sebeple 
intibakların maaşa 
yansıması 2013'ü 
bulacak.
İntibak, 2000 yılın
dan önce emekli 
olan SSK'hları 
ilgilendiriyor.
Emekli Sandığı'nda 
intibak otomatik 
olarak yapıldığı 
için memur 
emeklilerinin 
böyle bir sorunu 
bulunmuyor.
Bağ-Kur'da da 
prim ödenen 
basamak üzerinden 
emekli maaşı 
bağlandığı için 
intibak sorunu 
yok. İntibak 
düzenlemesiyle 
2000'den önce 
emekli 
olan SSK'hların 
maaşları yeniden 
hesaplanacak.

Hamsi fiyatı 
tavan yaptı

Deniz suyu sıcak
lığının geç düşmesi 
nedeniyle Türk kara 
sularını terk eden 
hamsinin şu sıralar 
kilosu 10 liraya 
kadar yükseldi. 
Karadeniz’de Ekim 
ayında avına 
başlanan ve yak
laşık 3 ay boyunca 
bol miktarda 
avlanan hamsi, 
sezon boyunca 
hem vatandaşların 
hem de balıkçıların 
yüzünü güldürdü. 
Karadenizlinin 
rüyasında görse 
bile "hayra" yor
duğu, adına şiirler, 
hikayeler, türküler, 
fıkralar yazdığı, 
ekmeğine katık 
edip, pilavından, 
tatlısına kadar 
sofrasında yer 
verdiği hamsi, 
bereketli geçen 
sezonun ardından 
Türkiye karasularını 
terk etmeye başla 
dı. Samsun Balık 
Hali Komisyoncu 
lan Dernek Başkanı 
Davut Kıyak, yap
tığı açıklamada, bu 

KRŞ€D€ B6KLEMEK YOK
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sene hamsi avının 
erken başlayıp 
erken bittiğini 
söyledi.
Hamsinin Türk 
karasularını erken 
terk etmesine rağ
men balıkçıların 
verimli bir sezon 
geçirdiklerini ifade 
eden Kıyak, ham
sinin sezon boyun
ca vatandaşlardan 
büyük rağbet 
gördüğünü 
belirterek, "Hamsi 3 
aylık dönemde et 
ve diğer balık fiyat
larını yüksek bulan 
vatandaşların ve 
balıkçıların yüzünü 
güldürdü. Bu sene 
hamsi avı kısa 
sürmesine rağmen 
çok bereketli geçti. 
Sezon, hem vatan
daş hem de 
balıkçıların yüzünü 
güldürdü. Sezon 
geçen yıla göre 
yüzde 20 daha ver
imli geçti. Havalar 
geç soğuduğu için 
hamsi buraları terk 
ederek, soğuk 
yerlere gitmeye 
başladı.

Vîfe ■ 1 • ,
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513

Savcılığı 513
, Savcı Yrd. 513

• mnıyet Müd.
ULAŞIM

MfTRO 513 12 12
Aydırt Turizm 513 20 77

zer Turizm 512 10 72
K.mheroğlu-Esadaş 514 45 49
Arutur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER 
.rnviet Hastanesi 517 34 00
Sanıl Dev Hast. 513 23 29
M». Sağ.Ocağı 513 10 68
on.okay Tomografi 513 65 29

unlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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 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

BELEDİYE

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

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

Gemlik Karfez
GEKLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MıılıınMii

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

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
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4159 

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 
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


5 Ocak 2012 Perşembe Gemlik Karfez Sayfa 10

Karatenin kalbi Bursa’da atacak
Türkiye Ümitler, 
Gençler ve 
21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası 
bugün Bursa’da 
başlayacak. 
Şampiyonanın 
resmi açılışı 
6 Ocak Cuma günü 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç tarafından 
yapılacak. 
Karatede sezon, 
5-7 Ocak tarih
lerinde Bursa’da 
yapılacak Türkiye 
Ümitler, Gençler ve 
21 Yaş Altı 
Şampiyonası ile 
start alacak. 
48 ilden 900'ün 
üzerinde sporcunun 
katılacağı 
şampiyonanın

ilk gününde Ümit erkekler kata ile 
bayanlar ve ümit genç bayanlar ve

genç erkekler kata 
elemeleri ve repesaj 
maçları yapılacak. 
Ayrıca akşam 
seansında ümit 
bayanlar kumite 
kategorisindeki 
sporcular eleme 
maçları için 
tatamiye çıkacak. 
8 Ocak Pazar 
günü ise Şubat 
ayının başında 
Azerbaycan'ın 
başkenti Bakü'de 
yapılacak Avrupa 
Ümitler, Gençler ve 
21 Yaş Altı 
Şampiyonası'nın 
seçmeleri gerçek
leştirilecek.

AÇILIŞI BAKAN 
ARINÇ YAPACAK 
Türkiye Ümitler, 
Gençler ve 21 Yaş

Altı Şampiyona 
sı'nın resmi açılışı 
6 Ocak Cuma 
günü saat 
17.00'de gerçek
leştirilecek. 
Turnuvanın açılış 
törenine Devlet 
Bakanı ve Başba 
kan Yardımcısı 
Bülent Arınç da 
katılacak.
Türkiye Karate 
Federasyonu 
Başkanı Esat 
Delihasan, 2011 
yılını önemli 
başarılarla kapatan 
karatenin 2012 
yılında da yeni 
hedeflere yelken 
açacağını söyledi. 
Spor Genel 
Müdürlüğü'nün 
yılın ilk dokuz 
ayı içinde 

yaptığı değer
lendirme sonunda 
karatenin 
uluslararası 
alanda en başarılı 
branş seçilmesinin 
kendilerini mutlu 
ettiğini belirten 
Delihasan "Yıl 
içinde ulusal ve 
uluslararası 
alanda çok fazla 
turnuva yaparak 
sporcularımızın 
formda kalmasını 
sağlıyoruz. Başarı 
için tüm imkan
larımızı seferber 
ediyoruz. Bu 
çalışmalarımızın 
karşılığını 
madalyalar ve 
şampiyonluklar 
olarak almak 
mutluluk verici." 
diye konuştu.

KUTUMA
Bursa Dikkaldırım Sahası’nda, 

KestelBelediyespor Futbol Takımı’nı 
3-1 yenerek Türkiye finallerine 

katdmaya hak kazanan 
Gemlik Belediyespor Kulübü ’nün 

U-15 Futbol Takımındaki 
sporcularını, çalıştırıcılarını ve 

yöneticilerini tebrik eder, 
Türkiye finallerinde yapacağı 

karşılaşmalarda başarılar dileriz. 

KUMia GENÇLİK SPOB KULÜBÜ
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Uludağ Kayak ve 
Kamp Merkezi açılıyor
AK Parti Bursa 
Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu, 
Uludağ'daki yeni 
yapılanma ve imar 
planları kapsamında 
kapatılması 
gündeme gelen 
Kayak Eğitim ve 
Kamp Merkezi'nin, 
yapılan girişimler 
sonucunda bu yıl 5 
-11 Ocak tarihleri 
arasında hizmet 
vereceğini söyledi. 
Çavuşoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İl 
Müdürlüğü'ne ait 65 
yatak kapasiteli 
Kayak Eğitim ve 
Kamp Merkezi'nin 
Uludağ'ın yeniden 
planlanması 
kapsamında 
2012 sezonunda 
kapatılmasının 
gündeme geldiğini 
hatırlattı.
Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti: "2012 
sezonunda Kayak 
Milli Takımı sporcu
larımız ile Bursa 
kayak kulüplerinin 
sporcularının mağ

dur olmamaları 
amacıyla Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
nezdinde girişim
lerde bulunduk. 
Sonuç olarak; 2012 
sezonu için mevcut 
tesisin kullanılması
na izin verildi." 
Alınan karar gereği, 
Uludağ Kayak 
Eğitim ve Kamp 
Merkezi'nin 5 Ocak 
Perşembe günün
den itibaren kayak 
sporcularının 
hizmetine açıla
cağını bildiren 
Çavuşoğlu, şöyle 
devam etti: 
"Böylelikle 2012

sezonunda 
Uludağ'da planlanan 
Kayak Federasyonu 
ve il Müdürlüğü 
faaliyetleri aksine 
sebebiyet vermeden 
yapılacaktır.
Bu kapsamda 
Uludağ Kayakevi 
05-11 Ocak 2012 
tarihleri arasında 
kulüpler ve okul 
müsabakalan, 
kayak biniciliği 
müsabakalarına 
ev sahipliği yapacak 
ve müsabakalara 
katılacak sporcu, 
antrenör ve 
hakemleri ağırlaya
caktır."



tMffîMlmıiılıı
Eşref Dinçer Mahallesi Çarşı Deresi Hürriyet Caddesi Köprüsü’nün 
yakınlarında geçtiğimiz yıl açılan PTT Şubesi’ne gelen kar maskeli 
silahlı bir şahıs, kasada bulunan paraları silah zoruyla bir torbaya koy
durdu ve yaya olarak kaçtı. Polis MOBESE ve PTT içindeki kamera 
kayıtlarından soyguncunun eşgalini belirledi. Silahlı soyguncunun 20 
yaşlarında 1,70 boylarında bir genç olduğu tahmin ediliyor. Syf4’de
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jzheı “Relilı Yılmazın kıyılığı nilıahlar oeijeısizJir
CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, Türk Medeni Kanunun 134. maddesinin nikah 
kıyma işlemlerinde Belediye Başkanlarına yetki verdiğini, hukuken Belediye 
Başkanvekilliği bulunmayan Refik Yılmaz’ın kıydığı ve imzaladığı tüm nikahların 
geçersiz olduğunu iddia etti. Gemlik BelediyesTnde hukuk ihlallerinin devam 
ettiğini, yargı kararlarına karşın, belediye başkanvekiliğinin koltuğu bırakma
yarak, bir hukukçu olarak işgali sürdürdüğünü söyleyen Özbey, “Bu durum 
Gemlik halkı için vahimdir. Bu hukuk ihlali nedeniyle ileride Gemlik halkı için bir 
çok konuda mahrumiyet doğacaktır. Yargıdan doğan endişelerimiz var.” dedi. 
Belediye Başkanvekilinin kıydığı nikahlar konusunda birinin dava açması 
halinde nikahın hükümsüz olacağını söyleyen Özbey, bunun Yılmaz’ın işten 
çıkardığı personel konusunda yargının verdiği kararlarda görüldüğü belirtti. 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış MHP kongresi 29 Ocak ta »apılmor
MHP ilçe kongresinde, İlçe Başkanlığı’na Başkan Yardımcısı ve eski 

Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu’nun aday olması kesinleşti.

Yılmaz’ın kıydığı nikahlar!
CHP İlçe Başkanı dün düzenlediği 

basın toplantısında, ilginç bir iddia 
ortaya attı.
Belediye Başkanvekili Refik 

Yılmaz’ın kıydığı nikahların hukuken 
geçersiz olduğunu söyledi.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 2011/436 
esas, 2011/455 karar nosu ile Gemlik 
Belediye Başkanvekilliği için 17 Mart 
2011 tarihinde yapılan Belediye 
Meclis toplantısının, hukuken geçer
siz olduğunu, bu meclis toplantısın
da seçilen Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın da hukuken Başkan 
vekili olamayacağını karara 
bağlamıştı. Devamı sayfa 4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın olağan 
kongresi, 2r Jcak 
2012 Pazar günü 
yapılacak.
Milton Düğün 
Salonu’nda saat 
lO.oo’da toplana 
cak olan ilçe 
kongresinde 
çoğunluk sağlan
madığı takdirde, 
aynı gün saat 
13.30’da çoğunluk 
aranmaksızın 
yapılacak.
KONGREDE 
TEK ADAY DURDU

MHP ilçe kongre
sine, tek adayla 
gidileceği öğre
nilirken, ilçe örgütü 
nün, partili üyelerin 
ve il yönetimi,

genel merkezin ilçe 
başkanlığı için ilçe 
başkan yardımcısı 
eski Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
D urdu’ya görev

verildiği bildirildi. 
Gazetemize 
açıklama yapan 
Durdu, kongrede 
aday olmayacağını, 
kendisine bu 
görev verildiğinde 
göreve talip ola
cağını söyledi.
Durdu, bugüne 
kadar görevden 
kaçmadığını, 
bundan sonra da 
partinin her 
kademesinde 
kendisine verilen 
her türlü görevi 
yerine getireceğini 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mamıaralıirlik’in aldığı ürünün arısı yağlık
Marmarabirlik, 17 
Kasım tarihinde 
açtığı 2011-12 kam
panya döneminde 
sadece Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi 
ve İznik kooperati
fleri aracılığıyla 
toplam 20 bin ton 
ürün alımı gerçek
leştirdi. 
Ancak hava koşulla 
rından ötürü dalında 
kararmadan buruşan 
ürünün yaklaşık 
yarısı yağlık oldu. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, temel iştigal 
konusu tümüyle

sofralık zeytin olan 
Birliğin, Bursa böl
gesinden beklediği 
miktarda ürün ala
madığını bildirdi. 8 
kooperatif bölgesin 
de toplam 55 bin 500 
ton alım hedefiyle 
yola çıkan 
Marmarabirlik’in, 
dünyanın en kaliteli 
sofralık zeytinlerinin 
yetiştiği Gemlik ve 
İznik Havzası’nda 
şimdiye kadar aldığı 
ürünün 10 bin 700 
ton olmasının 
düşündürücü 
olduğunu söyledi. 
Gemlik, Mudanya, 
Orhangazi ve

İznik’ten alınan yarısının yağlık
toplam ürünün olduğunu kaydeden

Hidamet Asa, 
“Ürünün var yılında 
alacağımız sofralık 
miktarı bundan 
fazla olmalıydı. 
Ancak bundan da 
önemlisi üreticimizin 
yaşadığı mağduriyet 
tir” dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, 8 kooperatif 
bölgesinden aldıkları 
sofralık ve yağlık 
ürünün parasal 
karşılığının da yak
laşık 73.5 milyon 
lira olduğunu 
belirterek, şimdiye 
kadar üç aşamada

üreticiye toplam 
32.7 milyon lira 
ödeme yaptıklarını 
söyledi.
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik ortağı 
zeytin üreticilerinin 
büyük mağduriyet 
yaşadığını, avans 
fiyat uygulamasıyla 
başladıkları 
kampanyanın 
daha ortasında 
5.10 lira gibi, ancak 
yok yılında 
verilebilecek nihai 
fiyatı vererek, 
üreticinin mağduri 
yetini gidermeye 
çalıştıklarını ifade 
etti.

Belediye dükkanları boşaltılıyor
Gemlik Belediyesi’ 
ne ait, Çarşı Deresi 
eski Minibüs Garajı 
içindeki işyerlerinin 
boşaltılmasına 
başlandı.
31 Aralık 2011 tari
hine kadar Belediye 
ile kira sözleşmesi 
bulunan işyerlerinin 
sözleşmelerinin 
uzatılmaması, 
Belediye tarafından 
işyerlerinin tahliye 
edilmesinin isten

mesi üzerine, esnaf 
yer aramaya başladı. 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü’n 
den emekli olduktan 
sonra manav 
işletmeye başlayan 
Osman Acar, işyerini 
boşaltan ilk kişiler
den oldu.
Acar Manavı’nın 
yanında bulunan 
Balık Lokantası da 
kapısını kapadı.
CHP Belediye Meclis

üyesi Özen Ciğercisi 
Zafer Ülgen ise aynı 
semtte Bayraktar 
Apartmanı’nın altın
da bir işyeri kirala
yarak, işyerini 
boşaltma çalışma 
larına başladı. 
Belediye dükkan
larında bulunan 
diğer esnafın da 
taşınacak işyeri 
baktıkları ve yakında 
dükkanlarını boşal
tacakları öğrenildi.

TlR m konıeyneri döndü, »ol trafiğe kapandı
Bir fabrikadan 
yüklediği yükü 
limana götürmekte 
olan TIR’ın üzerinde
ki konteyner Gemlik 
girişinde sapanların- 
da çıkınca Gemlik 
Bursa yolu trafiğe 
bir süre kapandı. 
TIR Orhangazi 
yönünden Gemlik’e 
girdiğinde, Dörtyol 
ağzı Mevkiine 500 
metre kala, kasasın
da yüklü olan 
konteyner yerinden 
çıktı. TIR kasasının 
2 metre kadar yola 
doğru çıkması 
üzerine yolda 
tehlike meydana 
geldi.
TIR sürücüsünün 

aracını yol kenarına 
park etmesinden 
sonra, durumu İlçe 
Trafik ekiplerine 
haber verdi. 
İlçe trafik ekipleri 
bunun üzerine 
yoğun trafik akışı 
olan yolda, araç 
trafiğini Terminal 
girişinden, Karsak 
Deresi yönüne 
kaydırdı.
Çağrılan bir 
kurtarıcı ile TIR’ın 
kasasındaki 
konteynerin 
yerine yerleştiril 
meşinden sonra 
Gemlik Bursa yolu- 
trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Bir fabrikadan yüklediği konteyneri limana götürmekte olan TIR’ın üzerindeki konteynerin 
sağanlarından çıkması üzerine konteyner araçtan 2 metre dışarıya kaydı. Facia kıl payı atlatıldı
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Bursa'da 3 bin 740 paket 
kaçak sigara yakalandı

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmaH.conT 
www.milliyet/blog/özcan vura!

Bursa'da düzenle
nen operasyonla 
polis, 3 bin 740 
paket kaçak sigara 
ele geçirdi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri düzenledik
leri operasyonla 
kaçak sigara satan 
20 kişiyi gözaltına 
alırken, 3 bin 740 
paket kaçak sigara 
ele geçirdi. Ele 
geçirilen kaçak 
sigaralar, Şehit 
Şerafettin Yılmaz 
Polis Merkezi'nde 
düzenlenen stantta 
basına gösterildi. 
Sorumluluk alanın
da bulünan

Köylüleri dolandıran şebeke çökenimi
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde, 5 kişiyi 
"hediye kazandınız" 
diyerek dolandıran 2 
kişi suç üstünde 
yakalandı.
Harmancık'a bağlı 
Okçular, Kozluca, 
Hobandanişment,

Duvara çarpan otomobilıle 2 kişi yaralanılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kontrolden 
çıkarak duvara 
çarpan otomobilde 
bulunan 2 genç 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi'nde Nene

»WIliilillMIllilMlllSlilltMllKIllWltllll
Bursa'da bir otomo
bilin camını kıran 
hırsızlar, döviz ve 
ziynet eşyalarını 
çaldî.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi

Santralgaraj 
Mahallesi başta 
olmak üzere 
Gençosman 
Ayakkabıcılar 
Çarşısı gibi 
semtlerde kaçak 
sigara satıldığı 
ihbarını alan ekipler 
çalışma başlattı.

Yeşilyurt ve Akpınar 
köylerinde ikamet 
eden vatandaşları, 
'Size hediye 
süpürge, fırın çıktı, 
ancak bunun için 
başka ürün almanız 
gerekiyor' diyerek 
dolandıran Sedat Ö. 
ve Erhan D. suç

Hatun Kız Meslek
Lisesi 
istikametinden 
Selçuk Yahşi 
İlköğretim Okulu 
yönüne giden Emre 
A. (19) idaresindeki 
16 PT 907 plakalı 
otomobil, 

ilçesi Soğukkuyu 
Mahallesi'nde, 
Sonay A'nın park 
halindeki 16 DL 564 
plakalı otomobilinin 
sağ ön kapı camını 
kıran hırsız ya da 

Kaçak sigara satışı 
yapan şahıslara 
karşı bugün sabah 
07.00 sularında 
başlatılan operasy
on kapsamında 20 
şahıs yakalandı. 
Şahıslara ait toplam 
6 değişik ev ve iş 
yerlerinde arama 

üstü yakalanarak 
göz altına alındı. 
Özellikle okuma 
yazması olmayan 
yaşlı insanları 
dolandıran şebeke, 
jandarma ekiplerinin 
düzenlediği 
operasyonla yak
laşık 3 bin lira ile 

sürücünün direksiy
on hakimiyetini kay
betmesi ^sonucu yol 
kenarında bir vil
lanın bahçe duvarı
na çarptı. Kazada 
sürücü Emre A. ve 
araçta bulunan 
Kemal Hasret (20) 

hırsızlar, 5 bin avro, 
2 bin lira, bin Dolar, 
700 Gürcistan 
parası, 2 küçük 
altın, bir çift altın 
küpe, bir adet altın 
zincir, İphone-4, 

yapan ekipler, 3 bin 
740 paket kaçak 
sigara, 2 kurusıkı 
tabanca ve taban
caya ait 8 mermi 
ele geçirdi.
Yakalanan 20 
kişiden 2'sinin 
Azerbaycan uyruklu 
olduğu belirtilerek 
yabancılar şube 
müdürlüğüne teslim 
edildi. Uygulama 
sırasında toplam 
40 şahıs sorgu
lanırken, 29'unun 
kaydının olduğu ve 
4 kişinin ise 
arandığı tespit 
edildi. Aranan 
şahıslar, ilgili 
birimlere teslim 
edildi 

yakalandı. 
Dolandırılan Vedat 
A., Ayşe O., Mustafa 
K., Mustafa C., 
Veysel S., şahıslar
dan şikayetçi oldu. 
Zanlılar Kütahya 
Tavşanlı Cumhuriyet 
Başsavcılığına sevk 
edildi 

yaralandı. İlk müda
halesi olay yerine../ 
gelen 112 ekipleri 
tarafından yapılan 
yaralılar, İnegöl 
Devlet Hastaneşi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor 

nüfus cüzdanı, kredi 
kartları, ehliyet ve 
araca ait ruhsatın 
bulunduğu çantayı 
çalarak kaçtı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Gemlik Körfez «nm4wmlMwtezgazitesi.com

Müftü efendi çizmeyi aşdın!..<
Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri, (TV. de 

gördüm)
Noel Baha’yı yerden yere vurmuş.
Kelimenin tam anlamıyla ‘ipliğini pazara 

çıkarmış!’
Dediği aynen şu: ‘Noel Baba diye birisi 

yoktur.
Aziz Nicholaus diye biri var ama bu uydu

ruk bir kişidir.
Noel Baba baca ve pencereden giriyor.
Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan girer

di’...Valla helal olsun.
Noel Baha’nın ‘hane’ye giriş yaptığı yer 

itibariyle ‘rezil’ edileceği aklımın ucundan 
geçmezdi.

Müftü Bey’in cahilliğini avuçlarım patlar
casına alkışlıyor, ayağa kalkıp önünde 
saygıyla eğiliyorum! (Şu cahilliğe bak )

Müftü Bey (sağolsun) lafı dolandırmadan, 
direkt mevzuya girmiş ve pek iyi etmiş:

‘Adam olsa bacadan değil, kapıdan gi 
rerdi!’..

Bu laflar çok yanlış ama biz bu işinde 
cılkını çıkardık..

Çıkın yaşadığınız şehrin meydanına V# 
şöyle bir bakın!

Ortalığın Noel Baha’dan geçilmediğini 
göreceksiniz!

Şişmanı var, zayıfı var, uzunu var, kısası 
yar, var oğlu var!

Ama hiçbiri doğru dürüst değil. Hepsinin 
amacı evlere sızmak, hem de pencereden 
bacadan bile değil, hayatın gerçek sponsoru 
babaların cüzdanından!

İşin doğrusu... Çoğu kimse bilmez Noel 
Baba Demre’lidir.

(Antalya’nın eski adı Kale olan ilçesi.) 
Orada bir kilisesi de var.

Kilisenin bahçesinde de bir heykeli. Olayın 
bir efsane olduğu doğru.

Ama 2-5 yaş arası çocukların çoğunun 
Noel Baha’ya inandığı da doğru.

Hasılı kelam, rahat ol Müftü Bey!
Yılbaşı kutladı diye kimse hıristiyan olmadı 

bu memlekette...
İnançlara saygı gösterelim.
Onlarda bize ait bir şey söylerlerse ne ola

cak müftü efendi.
Bugün Türkiye’nin neresine gitseniz, 

Türklükle sorunları olmayan,
Türklüğü benimsemiş insanlar 

görürsünüz...
Kökenleri Boşnaktır, Çerkezdir, Arnavuttur, 

Giritlidir, Çeçendir...
Bunu çekinerek değil, övünerek söylerler, 

kimse de onlara niye Boşnaksınız, niye 
Çerkezsiniz, Arnavutsunuz demez, sormaz...

Peki bu insanlar, niye kendi öz vatanların
dan kopup, kendilerine ikinci vatan 
Türkiye’yi seçmişlerdir.

Bırakın AvrupalIyı, Türkler bile bunu merak 
edip öğrenmiş midir?

Çerkez niye Kafkasya’dan gelmiş, Abaza 
Kafkasya’yı niye terk etmiş,

Giritli neden Ege’ye yerleşmiş...
Sormaz bile...
Bu insanların ataları, dedeleri Balkan faci

asında, Kafkas savaşlarında topraklarından 
kaçıp gelmişlerdir,...

Zulüm ise işte size zulüm, ama bunu kimse 
anmaz.

Bilmez ki ansın! Oysa hepsinin anılarında 
dedelerin, ninelerin anlattığı zulümden kaçış 
hikâyeleri vardır.

Hepsine acı, yürek burkan cinsden...
Ama hepsi o kadar!
Ermeni tehciri, facia da, Balkan savaşı 

facia değil mi?
Değil miş .... Niye?.. Niye...

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
nm4wmlMwtezgazitesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz’ın kıydığı nikahlar!
Dursun Özbey’in basın toplantısında dik 

kat çektiği konu hafife alınacak bir konu 
değil.

Birçok kişi, Başkanvekili tarafından kıyılan 
nikahların hukuken geçersiz sayılacağını 
öğrenirse ne olacak?

Resmi nikahı geçersiz olanlar, imam nikahı 
ile idare edebilirler mi?

Gemlik Belediyesindeki bu hukuksuzluk 
durumu nereye kadar sürecek.
Bir ülkede yargı kararları ya vardır, ya yok

tur.
Bursa 2. İdare Mahkemesinin daha sonra 

Refik Yılmaz tarafından işten çıkarılan bele 
diye personelinin açtığı davalarda, 1. ve 3. 
İdare Mahkemeleri de Sayın Yılmaz’ın 
hukuken Belediye Başkanvekili sayılamaya
cağını pekiştiren kararlar verdiler.

Tüm bu kararlara karşın, İç İşleri Bakanlığı, 
“yürütmenin iptali red edildi" diyerek, yargı 
kararlarını bilerek yanlış yorumlama yoluna 
gitti.

Bakanlık bu konuda CHP İlçe Başkanı Dur 
sun Özbey’in Cumhuriyet Savcılığına yaptığı 
şikayet üzerine, Savcılık Yılmaz’ın yargılan
ması için Bakanlıktan izin istedi.

Bakanlık, Refik Yılmaz’ın yargılanmasına 
izin vermedi.

Bunda da, 2. İdare Mahkemesi’nin kararı 
nın gerekçe bölümünü görmezlikten gele 
rek, karar bölümündeki “iptalin reddine" 
cümlesini dikkate aldı.

Bu, tamamen siyasi bir karardır.
Hukukla alay etmektir.
Yargıyı hafife almaktır.
CHP’lilerin 2. İdare Mahkemesine başvu

rarak verilen kararın anlaşılmadığını, kara 
rın anlaşılır şekilde yazılması isteyen başvu
rusuna ise mahkeme, kararda anlaşılmaya
cak bir yönün bulunmadığı, İdare Mahkeme 
sinin kararlarında gerekçe ve hükümün bir 
bütün olduğunu, birlikte değerlendirilmesi 
nin zorunluluğunun bulunduğunu belirterek 
isteği yine “Red" etmişti.

Sonuçta, Bursa 2. İdare Mahkemesi kara 
rında ısrarlı.

Yani, 17.3.2011 günlü Meclis toplantısı hu 
kuken geçersiz, bu meclisin seçtiği Baş 
kanvekili Refik Yılmaz ise hukuken yok sayıl 
maktadır.

Hukuken geçersiz bir başkanvekilinin kıy
dığı nikahlar nasıl geçerli olacak?

CHP ilçe başkanı bir tehlikeyi işaret ediyor. 
Başkanvekilinin kıydığı nikahlar geçersiz 

olunca, karı kocalık da geçersiz sayılır.
Böyle durumda olan kişiler hakkında bir 

şikayet sonucu mahkemeler 2. İdare Mahke 
meşinin verdiği kararı dikkat almak zorunda 
kalacaklar.

Çıkın bakalım işin içinden çıkabilirseniz.
Gerçekten ileride çok vahim sonuçlar do 

ğuran olaylarla karşı karşıya kalınabilir.
O’nun için, Dursun Özbey vatandaşları uya 

rıyor, Belediye ile yapacağınız işler için bir 
hukukçuya başvurun diyor.

Başınızın ağrımaması için bu öneriyi hafife 
almayın.

Giipeaiinıliiz m Şubesl’nl sowlular
Eşref Dinçer Mahallesi Çarşı Deresi Hürriyet Caddesi Köprü 
sü’nün yakınlarında geçtiğimiz yıl açılan PTT Şubesi’ne gelen kar 
maskeli silahlı bir şanıs, kasada bulunan paraları silah zoruyla bir 
torbaya koydurdu ve yaya olarak kaçtı. Polis MOBESE ve PTT 
içindeki kamera kayıtlarından soyguncunun eşgalini belirledi.
Eşref Dinçer Mahal 
lesi’ne geçtiğimiz yıl 
açılan PTT Şubesi 
silahlı bir şahıs 
tarafından soyuldu. 
Olay dün saat 15.45 
sıralarında meyda 
na geldi.
Başında kar maske
si, ellerinde eldiveni 
olan silahlı bir 
şahıs, Eşref Dinçer 
Mahallesi PTT 
Şubesi’ne girdi. 
Soyguncu, içeride, 
bankın arkasında 
bulunan görevliye, 
kasadaki paraları, 
uzattığı torbaya 
koymasını istedi. 
Görevliye, “Sana bir 
zararım dokunma 
yacak. Torbaya para 
lan koy’’ dediği 
öğrenildi.
Bu sırada içeride 
bulunan başka bir 
görevlinin gelmesi 
ile telaşlanan soy
guncu, torbaya 
konan paraların bir 
bölümünü alıp yaya 
olarak kaçtı.

POLİS İZ PEŞİNDE 
Olayın Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
bildirilmesinden 
sonra, olay yeri 
inceleme ekipleri 
PTT Şubesi’ne 
geldiler.
Görevlilerden

soygunla ilgili ola 
rak bilgi alan polis, 
PTT içindeki karne 
ra kayıtları ile 
poliste bulunan 
MOBESE kayıtla 
rının incelenmeye 
aldı. Silahlı soygun

cunun 20 yaşlarında 
1.70 boylarında bir 
genç olduğu tahmin 
ediliyor.
Polis çevrede yap
tığı araştırmada, 
soyguncunun kul
landığı maske ile

eldivenin bulundu 
ğu öğrenildi.
Polisin kamera 
kayıtlarından soy
guncunun eşgalini 
belirlediği öğrenildi. 
Olayla ilgi i soruş
turma sürdürülüyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GEMIİK İLÇE TEŞKİIATINDAN 
KONGRE İLANI

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı’nın olağan kongresi 29.01.2012 
Pazar günü Saat 10:oo da Hükümet Konağı Karşısı’nda bulunan MILTON Düğün 
Salonu GEMLİK adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 
toplanacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı 
gün ve aynı adreste saat 13:30 da aynı gündemde çoğunluk aranmaksızın 
toplanacaktır. Üyelerimize duyurulur. İLÇE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Yoklama ve Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Kongre Başkanlık Divanı seçimi.
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Mali Raporunun okunması,
6- Siyasi konuşmalar,
7- Seçimler,
8- Dilek ve Temenniler
9- Kapanış

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özlıey,"Relil( Yılmazın lııııflığı nikahlar gecersizılir"
CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, Türk Medeni Kanunun 134. maddesinin nikah kıyma işlem
lerinde Belediye Başkanlarına yetki verdiğini, hukuken Belediye Başkanvekilliği bulunmayan 
Refik Yılmaz’ın kıydığı ve imzaladığı tüm nikahların geçersiz olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı düzenlediği 
basın toplantısında, 
Belediye Başkan

yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı 
toplantıda konuşan 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey,

hukuken geçersiz 
sayılan, bu konuda 
6 tane mahkeme 
kararı bulunan Refik 
Yılmaz maalesef

vekili Refik 
Yılmaz’ın kıydığı 
nikahların hukuken 
geçersiz olduğunu 
iddia etti.
Dün, CHP İlçe 
Binası’nda İl
Başkanvekilleri 
Özcan Yerlikaya ve
Şükrü Aksu ve İl 
Kadın Kolları
Başkanı Ayşe Şahin 
ile Belediye Meclis 
üyesi ve CHP’lilerin 
seçtiği Belediye 
Başkanvekili Necdet 
Ersoy, Kadın Kolları 
Başkanı Nil Avcı ve 

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın Belediye 
Başkanlığı 
koltuğunu hukuksuz 
olarak işgal ettiğini, 
bu yönde hukuk 
mücadelelerinin 
devam ettiğine 
dikkat çekerek, 
şöyle konuştu: 
“Gemlik 
Belediyesinde 
hukuk ihlalleri 
devam ediyor.
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nce 
Başkanvekilliği

Belediye 
Başkanvekilliği 
koltuğundan bir 
hukukçu olarak 
işgal etmeyi 
sürdürüyor.
Durum, Gemlik 
halkı için vahimdir. 
Bu hukuk ihlali 
nedeniyle, ileri de 
Gemlik halkının 
birçok konuda 
mahrumiyetleri 
doğacaktır.
Yargıdan doğan 
endişelerimiz var. 
Medeni Kanunun 
134. maddesi 

açık ve nettir. 
Evlendirme 
işlemlerini yasa 
tarif ederken, bu 
görevi Belediye
Başkanlarının veya 
görevlendireceği bir 
görevlinin huzurun
da kılınacak nikah 
olarak tanımlar.
Belediye Başkan 
vekili olduğunu 
iddia eden Refik 
Yılmaz’ın kıydığı 
nikahlar var.
Bu nikah sahipleri 
hakkında biri dava 
açarsa, nikah 
hükümsüz sayılır. 
Bunu daha önce 
Refik Yılmaz’ın 
işten çıkardığı 
personelin açtığı 

davalarda gördük. 
Bizim endişemiz 
Gemlik halkı adı- 
nadır. CHP gurubu 
olarak Belediye
Meclisi ve Belediye 
çalışmalarının 
yasalara 
dayanılarak yapıl
masını istiyoruz. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
yapılan işlerin 
büyük bir bölümü 
hukuk aleminde 
geçersizdir.’’ dedi. 
Gemlik halkının 
Belediye ile 
yapacağı bir iş 
konusunda bir 
hukukçuya danış
ması gerektiğini . 
söyleyen

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, “Yalnız, bu 
Sayın Yılmaz gibi 
bir hukukçu 
olmasın. Çünkü, 
televizyonda yargı 
kararlarını önüne 
koyduğum zaman 
‘Bırakın 
dedi biz o yargı 
kararlarını 
biliyoruz’ dedi. 
Yani, Yargı karar
larını böyle 
yorumlayan bir 
hukukçuya değil, 
işini gerçekten 
hukukçu olarak 
yapan bir 
hukukçuya 
danışsınlar.’’ 
şeklinde konuştu.

W iılıılm fiilin M l m ilimi
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl ve İlçe 
Kadın Kollarının 
Gemlik’e gelen 
depremzedelere 
geldikleri ilk günden 
beri süren destekle 
rine devam ettiler. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, İl 
Yöneticileri Şükrü 
Aksu ve Özcan 
Yerlikaya, CHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yöneticiler Hulusi 
Ateş, Dilek Taşpınar, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Şahin 
ve Yönetim Kurulu, 
Gemlik İlçe Kadın

Kolları Başkanı Nil 
Avcı ve Yönetiminin 
de katıldığı çalışma
da depremzede 
ailelere eşya, 
çocuklara da yaş 
gruplarına göre, 
temel ihtiyaçlar 

başta olmak üzere 
kıyafet temini 
yapıldı.
Yaptığı yardım çalış
maları ile birçok kez 
gündeme gelen 
CHP’li kadınlar, 
depremzede ailelerin 

yanı sıra daha önce 
de destek oldukları 
Gemlik’te yaşayan 
bir aileye doğum 
yapacağından 
dolayı doğum öncesi 
ve sonrası gereke
cek eşya ve bebek 

için yeni doğan 
malzemeleri temin 
ederek yardımcı 
oldular.
Yapılan faaliyetler 
sonrasında açıklama 
yapan CHP Bursa İl 
Kadın Kolları

Başkanı Ayşe Şahin; 
“Başta Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı Nil 
Avcı ve yönetimi 
olmak üzere, 
tüm Gemlik ilçe 
örgütüne yaptığı 
çalışmalardan 
dolayı teşekkür 
ederim. Bizler gerek 
İl gerek ilçe örgüt 
lerimiz ile sosyal 
yardımlaşmaya 
önem veriyoruz. 
Sadece deprem 
konusunda değil 
herhangi bir konuda 
ihtiyaç sahibi olanlar 
ile yardımseverleri 
buluşturmalıyız. ” 
Dedi
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Bursa cini' açacak
Bursa’nın sahip 
olduğu kültürel ve 
tarihi değerleri yur
tiçi ve yurtdışından 
gelen turistlere tanı
tarak, kentin marka 
değerine ivme 
kazandırmayı hede
fleyen Büyükşehir 
Belediyesi, metro 
istasyonları ile 
kentin belli başlı 
noktalarındaki güz
ergahları, İznik çin
isiyle işlenmiş tarihi 
figürlerle donat
maya hazırlanıyor. 
İznik Çini Vakfı 
Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Işıl 
Akbaygil’le Gönül 
Dostları Sofrası’nda 
bir araya gelen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, pro
jenin Bursa’nın kent 
kimliğine estetik bir 
değer katacağını 
vurguladı. Bursa’nın 
tarihi ve kültürel 
değerleriyle, dünya 
kültür birikimine pek 
çok kazanımlar sun
duğunu belirten

Başkan Altepe, 
“Türk gölge oyu
nunun Bursa orijinli 
iki karakteri 
‘Karagöz-Hacivat’, 
hiçbir müzik enstrü
manı kullanılmadan 
sergilenen dünyanın 
ilk ve tek folklorik 
gösterisi ‘Kılıç 
Kalkan’, yine çini 
sanatının en seçkin 
örneklerinin yer 
aldığı ‘Yeşil Türbe’ 
gibi Bursa’nın sim
gesi haline gelmiş 
tarihi ve kültürel 
değerlerinin İznik 
çinisi ile işlenmiş 
figürlerini, metro 
istasyonları ile yaya 
trafiğinin yoğun 
olduğu gezinti alan
larında, BursalI 
hemşeriierimizle 

buluşturacağız. 
Böylelikle, Bursa’nın 
tarihi değerleri 
hakkında genç 
kuşaklarımızı bilgi 
sahibi yapabile
ceğimiz gibi 
Bursa’ya yurtiçi ve 
yurtdışından gelen 
turistlere de şehrim
izin değerlerini tanıt
mış olacağız” dedi. 
İlk uygulama 
Şehreküstü Metro 
Istasyonu’nda 
Projeyle ilgili ilk 
uygulamanın 
Şehreküstü Metro 
Istasyonu’nda ver
ileceğini vurgulayan 
Başkan Altepe, 
çalışmayı İznik Çini 
Vakfı ile ortaklaşa 
yürüteceklerini 
belirtti.İznik Çini

Vakfı Kurucu 
Başkanı Prof. Dr. Işıl 
Akbaygil de Başkan 
Altepe’ye gösterdiği 
kültürel duyarlılık 
nedeniyle teşekkür 
etti. İznik Çinisi’nin 
uluslararası arenada 
Türkiye’nin sembolü 
olarak kabul 
edildiğini belirten 
Akbaygil, “Bursa, 
İznik Çinisi gibi 
dünya çapında çok 
önemli bir değere 
sahip. Vakıf olarak, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi metro 
duraklarının duvar
larını, İstanbul’un 
tarihi kesitinde 
dönüm noktası teşk
il eden olayların 
tasviriyle resmettik 
Çini sanatının 
merkezi Bursa’da 
benzer çalışma 
içerisinde bulun
maktan büyük bir 
onur duyacağız. AB 
ülkelerinin kendi 
bünyesinde kurduk
ları ‘seramik bir- 
liği’ne Türkiye de 
davet edildi.” dedi.

ELEMAH MAHIYOB
GAZETE DAĞITIMI

YAPACAK ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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

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

MORTGRGG 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
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■nuifti GEMLİK İLÇE STADIARKASI HANİ GÜN SAYIYORDU!

Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe stadının 
çimlerinin değiştiril 
meşinden sonra 
yapılan açıklamada, 
maçların ikinci yarının 
başlamasıyla oynana 
cağı yönündeydi.

Ne yazık ki, evdeki 
hesap çarşıya uymadı.
İhale ile başlayan 

hatalar zinciri futboldan 
anlamayanların gayret
leriyle gözler önüne 
serilmeye başladı.
Sahanın drenajını öyle 

yaptılar ki, bilmeyenler 
bile gülüyor.

Zemine yeni çim seri 
yorsun ama altına yağ
mur suyu gideri koy
muyorsun.
Gemlikspor maçlarını 

ikinci yarıda Orhangazi 
Göl Tesisleri’nde 
oynayacak.

Hani, boy boy 
fotoğraflar çekilip, 
“saha gün sayıyor” 
açıklamaları yapılmıştı.
Allahın günleri bitmez 

ama verilen sözlere 
yapılan hatalar ekle 

nince bu sahanın biti 
rilmesi de uzadıkça 
uzar.
Çimlerin üzerinde 

gezenler hayretlerini 
gizleyemiyorlar.

Çünkü havalar 1 haf
tadır iyi gitmesine rağ
men sahanın çimleri su 
içinde, ayakkabılarınızı 
bastığınızda kapanacak 
derecede su var.

Çünkü çim altında 
suların gitmesi için 
mazgal denilen ızgar
alar yapılmadı.

Yağan yağmur suları 
nereye gidecek.

Duyduğuma göre, 
sahalara maçları veren 
tertip komitesinden 3 
haftalık süre istenmiş.

Bu şartlarda sahada 
maç oynanırsa çim 
katliamı olur.
Zemini kontrol edecek 

hakemlerimiz maçı 
oynatır.

Onlar görevlerini 
yapacaktır.

Ama çimde toplanan 
sular yeni yağışları da 

göz önüne alırsak nasıl 
tahliye edilecek.

Çimlerin altı su ile 
kaplı sahada maç 
oynanırsa hasar çok 
büyük olur.
“Biz yaptık” mantığıy

la yapılan hizmetler 
böyle olmamalı.

Hele ki, yeni yapılan 
bir saha göz boyamaca 
gibi gösterilirse hiç 
olmaz.

Futboldan anlamayan
lar ancak bu kadar 
hizmet yapabilir.

Kumla sahasının 
eninin 45 metre yapıla
cağını düşünürsek İl 
Tertip Komitesi acaba 
burada Milli Maç 
oynatır mı? diye sor
mak geliyor içimizden.

İşin espirisi ama, 
Kumla sahasının eni 
gerçekten 45 metre ola
cağı öne sürülüyor.

Gemlik’te 2012 yılında 
yapılacak spor hizmeti 
atağını merak etmeye 
başladım.

İnşallah ben yanılırım.

OLMAYANI VAR 
ETMEK 
Bursa ilinde kuruluş 

mazisi en genç kulü
plerden biri de Gemlik 
Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü’dür.

Önce maddi, sonra da 
ismini taşıdığı kurum 
tarafından manevi açı
dan da destek göre
meyen bu 
kulübümüzün 2 yıl önce 
oluşturulan alt yapı fut
bol takımının göstermiş 
olduğu başarıyı 
Bursa’daki hocalarımız
da beğeniyor.

Gemlik Belediyesi 
Futbol takımının 
maçlarına nasıl çıktığını 
görenler hayret ediyor.
“Bu nasıl Belediye 

takımı” diye.
Bazı futbol sevdalısı 

şahısların maddi 
destekleriyle maçlara 
çıkan bu takımın 
başarılı hocası Haydar 
Yiğit kendi meslek
taşlarının da övgüsünü 
almakta.

Haydar Hoca, 
Gemlik’te olmayanı var 
etti.

En büyük desteğin 
verilmesi gereken 
Belediyespor 
Kulübü’nün futbol alt 
yapısına maalesef 
gerekli değer verilmi

yor.
Şimdi düşünelim, aynı 

başarıyı Gemlik’te kaç 
kulüp başarmıştır.

Haydar Yiğit ve öğren
cileri U-15 yaş liginde 
gidecekleri Türkiye 
şampiyonasında 
Bursa’yı temsil eden 
takımlardan biri olacak.
“Yapıyoruz, gün sayı 

yor, sporda hizmet 
atağı başlattık” diyenler 
maalesef sınıfta 
kaldılar.

Eni 45 metre olan sen
tetik sahanın ancak 
idman sahası olabile
ceğini söylediğimizde 
“Onlar ne anlar” diyen
ler ancak böyle bir spor 
hizmeti verebilirler.
“Biz anlamıyoruz, 

bilenlere danışalım” 
diyerek Bursa’da 
Amatör Spor 
Federasyonuna sor- 
salar kendilerine yol 
gösterilirdi.

Bursa kamuoyu 
Gemlik sahasının 
övünülecek gibi 
olmasını bekliyorlar.

Onlarda “İnşallah” 
hayal kırıklığı yaşa 
mazlar.

Şimdi bakın neler ola
cak, Gemlik 
Belediyespor futbol 
takımına kimler sahip 
çıkacak.

Bekleyelim ve görelim
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YfiS je başvurularda artış
Gemlik 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nda 
görevlendirmeyle 
çalışan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
Rehber Öğretmeni 
Gonca Karakaya 
tarafından 
“Davranış odaklı 
eğitim ” projesi 
kapsamında 
çocukta olumlu 
davranış kazandır
ma seminer sunumu 
yapıldı.İlk kez 
yapılan seminerde 
katılım yeterli 
görüldü.

Dev ikramiyenin ikinci 
talihlisi üniversiteli
Milli Piyango’nun 
40 milyonluk 
Yılbaşına özel 
büyük ikramiyesi 
çeyrek bilete vur
muş ve dört kişiye 
bölünmüştü. 
İkramiyenin 
talihlilerinden 
bir İstanbul'da 
ortaya çıkarken 
diğer bir talihlinin 
ise İsparta'dan 
olduğu iddia 
edildi.
40 milyon TL'lik 
büyük ikramiyenin 
talihlilerinden 
birinin İstanbul'da 
bir gecekondu da 
yaşayan 73 yaşın
daki Yusuf 
Akoğlu’nun olduğu 
ortaya çıkmasından 
sonra gözler diğer 
talihlilerin kimler 
olduğuna çevrildi.

Okul Müdürü 
Şenel Çağlayan 
ileriki dönemlerde 
katılımın daha da 
artmasını temenni

ederek, sunumu 
gerçekleştiren 
Rehber öğretmene 
ve katılımcılara 
teşekkür etti.

İstanbul'da yaşayan 
Yusuf Akoğlu'ndan 
sonra diğer bir tal
ihlinin ise 
İsparta'da okuyan 
üniversite öğrencisi 
Ö.Y. olduğu iddia 
edildi.
İsparta'nın Sütçüler 
ilçesi kütüğüne 

kayıtlı Ö.Y.'nin 
babasının ise 
Antalya'da taksicilik 
yaptığı belirtilirken, 
ailenin büyük 
ikramiyenin kendi
lerini çıktığını 
öğrendikten sonra 
sırra kadem bastığı 
belirtiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ali Demir, 
"YGS'ye başvurular 
35 bine ulaştı.
Geçen seneyle 
mukayese edildi 
ğinde adayların 
daha bilinçli oldu 
ğunu görüyoruz, 
daha fazla başvuru 
söz konusu" dedi. 
Prof. Dr. Ali Demir, 
yaptığı açıklamada, 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'na 
(YGS) 3 Ocak'ta 
başlayan başvuru
ların devam ettiğini 
ifade etti.
Adayların daha bi 
linçli bir şekilde 
başvurularını yap
tığını belirten Demir, 
"Bugün itibarıyla 
başvurular 35 bine 
ulaştı. Geçen seney 
le mukayese edildi 
ğinde adayların 
daha bilinçli olduğu 
nu görüyoruz, daha 
fazla başvuru söz 
konusu" dedi.
Bu seneki YGS'ye 
başvuru sayısındaki 
artışı "bilinç artışı
na" bağladığını 
ifade eden Demir, 
"Adaylar daha çok 
internet kullanıyor
lar" dedi.
-"Her adaya farklı 
soru kitapçığı uygu

Rus uzay aracı 15 Ocakla diiçecek i
Rusya'nın 9 
Kasım'da Mars'a 
gönderdiği, ancak 
Dünya'mn yörün
gesinden ayrılmayı 
başaramayan 
uzay aracının 
parçalarının 15 
Ocak'ta düşmesi 
bekleniyor.lnterfax 
ajansının 
haberine göre, 
Rusya askeri

laması devam 
ediyor"- 
YGS'ye başvuracak 
adaylara önerilerde 
de bulunan Demir, 
geçen seneyle bu 
yıl arasında sis
temin değişmediğini 
söyledi.
Her adaya farklı 
soru kitapçığı uygu
lamasının devam 
ettiğini belirten 
Demir, farklı soru 
kitapçığı uygula
masının sınav 
güvenliğinin, hak ve 
adaletin tesisi için 
temel unsurlardan 
bir tanesi olduğunu 
vurguladı.
Soru tipleri ve 
yapılarının geçen 
senekilerle benzer 
olacağını ifade eden 
Demir, adaylara 
kılavuzu baştan 
aşağı incelemeleri 
tavsiyesinde 
bulundu.

uzay kuvvetleri 
sözcüsü Aleksey 
Zolotuhin, 
sabah sahip 
oldukları verilerin, 
Phobos-Grunt 
uzay aracının 
parçalarının 15 
Ocak'ta düşeceğini 
gösterdiğini belir
tirken, nihai tarihin 
dış etkenlere göre 
değişebileceği

Sınav güvenliğine 
ilişkin değer
lendirme de yapan 
Demir, güvenliğe 
ilişkin kılavuzda 
belirtilen hususların 
dikkate alınması 
gerektiğinin 
altını çizdi.
Prof. Dr. Demir, 
"Güvenlik tedbirle 
rimiz konusunda 
ısrarlıyız. Onlarda 
herhangi bir 
değişiklik yapmıy
oruz. Dolayısıyla 
adayların nüfus cüz
danları ve sınava 
giriş belgeleri ile 
sade bir kıyafetle 
sınava gelmelerini 
istiyoruz" diye 
konuştu.
YGS'ye başvuru 
süreşinin 13 Ocak'ta 
sona ereceğinin 
anımsatan Demir, 
adaylara bu sürenin 
uzatılmayacağı 
uyarısında bulundu.

uyarısında bulundu. 
Rus yetkili, şu an 
Dünya'dan 184 kilo
metre ve 224 kilo
metre arasındaki 
bir uzaklıkta bulu
nan 13,5 tonluk 
uzay aracının 
atmosfere girdikten 
sonra 20 ila 
30 parçaya 
ayrılmasının bek
lendiğini söyledi.

K RŞ€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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Asgari ücretli 60 kurusa 'flovacak'
DİSK’in araştırması
na göre zamlı ücret 
alacak olan asgari 
ücretlinin öğün 
başına 69 kuruşla 
karnını doyurması, 
226 liraya ısınması 
ve barınması, çocuk 
başına 2.5 lira 
eğitim için harca
ması gerekiyor. 
Zamlı ücret alacak 
olan asgari ücretli, 
geçinmek için 
mucizeler yaratmak 
durumunda. Öğün 
başına 69 kuruşla 
karnını doyurması 
ile çocuk başına 2.5 
TL çocuklarını yetiş 
tirmesi gerekecek. 
Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
Araştırma 
Enstitüsü’nün 
(DİSK-AR) hazır
ladığı rapora göre 
eşi çalışmayan ve 
iki çocuklu bir 
asgari ücretli, Ocak

Sözleşmeli memura ıromos» miiMesi
Banka promos 
yonunu alamayan 
sözleşmeli öğret
men mahkemeye 
gitti.Karar lehine 
çıkınca bütün 
sözleşmeli memur 
lara imkan doğdu. 
İsparta İdare 
Mahkemesi'nin 
banka promosyon
larının tamamının 
personele dağıtıl
ması yönündeki 
kararının ardından 
çalışanları

2012 yılında elde 
edeceği geliri ile 
gıdaya ancak gün
lük 8.25 TL ayıra
bilecek. Cumhuriyet 
gazetesinin haber
ine göre, asgari 
ücretlinin üç öğün 
için kişi başına 
ayırabildiği tutar 
2.75 TL olurken 
öğün başına bu 
tutar sadece 69 
kuruş düzeyinde 
kalıyor.
Rapora göre özetle 
asgari ücretliden, 
öğün başına 66 
kuruşla karnını 
doyurması, 1 buz
dolabı için 28 ay 
çalışması, 226 TL’ye 
ısınması ve barın
ması, çocuk başına 
2.5 TL’lik eğitim 
harcaması ile 
çocuklarını 
yetiştirmesi bek
leniyor.
AYLIK 226 TL İLE 
BARINMA 

sevindirecek bir 
diğer haber de 
Kasta monu'dan 
geldi.
Kastamonu İdare 
Mahkemesi, 
sözleşmeli öğret
men olduğu için 
maaş promosyonu 
ödenmeyen Z.D.'nin 
lehine karar verdi. 
Banka tarafından 
verilen promosyon 
miktarının 
tamamının perso 
nele dağıtılmasının 

Rapora göre Kasım 
2011 tarihi itibarıyla 
ortalama kira bedeli 
509 TL’yi bulurken 
asgari ücretlinin 
kira ve diğer konut 
harcamaları için 
ayırabildiği tutar 
sadece 226 TL.
Buna göre asgari 
ücretli en sağlıksız 
çevrede, kentsel 
donatı hizmetlerinin 
en az olduğu, 
deprem riski altın
daki konutlarda 
yaşamak zorunda 
bırakılıyor. 
GÜNLÜK 1.87 TL 
İLE ULAŞIM 
Tek bir belediye 
otobüs biletinin 
Türkiye ortala
masında 1.45 TL 
olduğu koşullarda, 
asgari ücretlinin 
ulaşım için ayıra
bildiği günlük pay 
sadece 1.87 TL. Bu 
gelirle bulunduğu 
yerden hareket 

genel ilke olarak 
benimsendiğine 
dikkat çekilen karar
da, şöyle denildi: 
"Davacının, Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve banka arasında 
protokol kapsamın
da öğretmenlere 
ödenen 300'er TL 
maaş promosy
onundan yarar- 
landırılmadığı 
görülmektedir. Bu 
durumda sözleşmeli 
öğretmen olan 

etmesi bile imkân
sız. Kültür ve 
eğlence için ayıra
bildiği pay toplamda 
aylık 9 TL.
ÇOCUK BAŞINA 2.5 
TL İLE EĞİTİM 
Isınma, bakım, 
onarım, temizlik ve 
hatta kadro eksikliği 
nedeni ile öğretmen 
ihtiyacı, kaynak 
yokluğu bahanesi 
ile velilerin ödediği 
katkı paylarına tes
lim edilen eğitim 
koşullarında, asgari 
ücretli çocuğuna 
defter, kalem bile 
alamayacak durum
da. Çocuğunun oku
ması aylık 5 TL’lik 
ayrılan pay ile yok
luktan dolayı 
neredeyse mucize. 
İki çocuk olduğu 
düşünüldüğünde 
çocuk başına 2.5 TL 
eğitim bütçesi 
düşüyor.

davacıya banka 
promosyonlarından 
payına düşen 
miktar ödenmesi 
gerekirken, aksi 
yönde tesis edilen 
işlemde hukuka 
uygunluk 
görülmemiştir.
Davcının işlem 
nedeniyle uğradığı 
parasal kayıplarının 
dava tarihinden 
itibaren faiziyle 
ödenmesine karar 
verilmiştir."

Gramı 
düştü, fiyat 
aynı kaldı!

Gramajı 300 gram
dan 250 grama 
düşürülen ekmeğin 
fiyatı değişmeye
cek.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Halil İbra 
him Balcı, ekmekte 
yeni düzenlemenin 
ardından ekmek fiy
atında kesinlikle 
olumsuz bir 
değişikliğin söz 
konusu olmadığını 
bildirdi.
Balcı, düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türk Gıda Kodeksi 
ekmek ve ekmek 
çeşitleri tebliğinin 
dün Resmi 
Gazete’de yürür
lüğe girdiğini 
hatırlattı.
Tebliğle ekmekte 
tuz oranının 
azaltıldığını, kepek 
oranının ise 
artırıldığını bildiren 
Balcı, tebliğle gra
majın da 300 gram
dan 250 grama ger
ilediğini ifade etti.

Ekmek fiyatına da 
değinen Balcı, 
kesinlikle ekmek 
fiyatında olumsuz 
bir değişikliğin söz 
konusu olmadığını 
söyledi.
Balcı, "Ülkemizde 
yaklaşık 18-20 aydır 
ekmeğin azami kilo
gram fiyatı 2 lira 85 
kuruştur. Bu, 
gramın düşmesiyle 
beraber yine 2 lira 
85 kuruşu 
geçmeyecektir" 
dedi.
Balcı, fiyata ilişkin 
bir soru üzerine, 
"Ekmeğin kilogram 
fiyatının ülke 
genelinde uygu
lanan 2 lira 85 
kuruşun üzerinde 
olması söz konusu 
değil. Gramın 
düşmesiyle birlikte 
fiyat da ona göre 
düşmüş olacak. 
Bugün itibarıyla 
ekmek fiyatında bir 
değişiklik söz 
konusu değil" diye 
konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye . 11®
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K, 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
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 612 0163

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
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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBP________

Yalova (226) 8 14 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 _  „
MAR-PET 30 3!
Tuncay Otogaz 5-13 16 45
Beyza Petrol 513 0.1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 5*13 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 İO 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KRrfez
■ 6tKLİK*İM İLK OONLÛK »İ748İ OAZETE1I v

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4160 

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)

ımstaMil
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:4544:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30
REZERVASYON 

5133321
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Bursa'da Sinema Günlen' günleri taslıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bugünden 
itibaren gerçek
leştirilecek olan 
‘Sinema Günleri’, 
en güzel filmleri 
vatandaşlarla bu 
luşturmayı 
hedefliyor. 
Vizyonun en 
sevilen filmlerinden 
olan ‘Bir Zamanlar 
Anadolu’da’, 
‘Anadolu Kartalları’, 
‘Alfa ve Omega’ ile 
‘Rio’ adlı filmler, 6 
Ocak Cuma günün
den itibaren 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
izlenebilecek. 7’den 
77’ye herkesin sine
mayla buluşmasını 
sağlamayı 
amaçlayan prog 
ramda tam bilet 3 
TL, indirimli biletler

de 2 TL’ye satıla
cak. Her ay farklı 
filmlerle devam 
edecek olan 
‘Sinema 
Günleri’nde, filmler, 
10.30, 11.00, 13.30, 
15.00, 16.00, 18.30 
ve 21.00 saatlerinde 

izlenebilecek. 
‘Sinema Günleri’ 
Ocak ayı programı 
-TKM
6 Ocak Cuma - 
“Rio” 10:30 -13:30 
“Bir Zamanlar 
Anadolu’da” 15:00
8 Ocak Pazar -

“Rio” 13:30 
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
9 Ocak Pazartesi - 
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30, 
21:00
10 Ocak Salı - “Rio” 
10:30 ve 13:30
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
12 Ocak Perşembe - 
“Rio” 10:30 ve 
13:30
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
13 Ocak Cuma - 
“Rio” 10:30 ve 
13:30
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
15 Ocak Pazar - 
“Rio” 13:30
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
16 Ocak Pazartesi - 
“Bir Zamanlar

Anadolu’da” 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30, 
21:00 
17 Ocak Sah - “Bir 
Zamanlar 
Anadolu’da”, 15:00 
19 Ocak Perşembe - 
“Rio” 10:30 ve 
13:30 
“Bir Zamanlar 
Anadolu’ da” 15:00 
20 Ocak Cuma - 
“Alfa ve Omega”, 
10:30 ve 13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00 
22 Ocak Pazar - 
“Alfa ve Omega” 
13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00 
23 Ocak Pazartesi - 
“Anadolu 
Kartalları” 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30, 
21:00 
24 Ocak Sah - “Alfa 
ve Omega” 10:30 ve

13:30
“Anadolu 
Kartalları” 15:00
26 Ocak Perşembe - 
“Alfa ve Omega” 
10:30 ve 13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00
27 Ocak Cuma - 
“Alfa ve Omega” 
10:30 ve 13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00
29 Ocak Pazar - 
“Alfa ve Omega” 
13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00
30 Ocak Pazartesi - 
“Anadolu 
Kartalları” 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30, 
21:00
31 Ocak Sah - 
“Alfa ve Omega” 
10:30 ve 13:30 
“Anadolu 
Kartalları” 15:00

flsansörlere sılıı denelim geliyor
Türkiye Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Baş 
kanı İbrahim Mart, 
Türkiye genelinde 1 
Ocak 2012 tarihi 
itibariyle mesken ve 
fabrikalardaki asan
sörlere denetim 
mecburiyeti getir
ildiğini belirterek, 
"Asansörler yılda en 
az bir kez denetle 
necek. Denetimi 
yaptı rılmayanlar 
mühürlenecek" 
dedi.
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Mart, asansörlerin 
denetimi konusunda 
yeni yasa ve uygu
lamalar akında bilgi 
verdi. Mart, Asansör 
Bakım ve İşletme

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Yönetmeliği kap
samında, 
"01.01.2012 tarihin
den itibaren, yapı 
mn bağlı bulunduğu 
belediye ve belediye 
hudutları dışındaki 
yapılar için Valilik 
veya ilgili kanunlar 
çerçevelinde yapı 
ruhsatı vermekle 
yetkilendirilen ku 
rum ve kuruluşların, 
asansörlere yönelik 
yıllık kontrolleri TS 
EN ISO/IEC 17020 
Standardına göre 
asansör konusunda 
akredite olmuş A 
tipi muayene kuru
luşları tarafından 
yapılmasının zorun
lu hale geldiğini 
ifade etti.
Bakım ve İşletme 
Yönetmeliğinin 18 
Kasım 2008 tari
hinde zorunlu uygu

lamaya girdiğini 
anlatan Mart, 
Asansör Bakım 
ve İşletme 
Yönetmeliğinin 05 
Kasım 2011 tari
hinde revize edi 
lerek tekrar yayın
landığını hatırlattı. 
Mart, "Bu kapsamda 
konutlarda ve 
Organize Sanayi 
Bölgelerinde bulu
nan tüm asansör
lerin güvenli ve 
işletme yönünden 
uygun şekilde 
çalıştığının tespiti 
için yılda en az 
bir kere bina 
sorumlusu veya 
işletme sorumlusu 
tarafından A tipi 
Muayene 
Kuruluşlarına dene
timlerinin yaptırıl
ması gerektiğini 
dile getirdi.

Tekstilciler, 10 Milyar Dolarlık ihracat 
ve 50 Bin Yeni İslilıdam Hedefliyor
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
(UTIB) Başkanı 
Ibrahim Burkay, 
düzenlediği basın 
toplantısı ile tekstil 
sektörünün son 
durumu, ihracat 
rakamları ve gerçek
leştirdikleri projeler 
hakkında bilgi verdi. 
Tekstil sektörünün 
hem Türkiye'de hem 
de dünyada 
Yükselen yıldız 
haline geldiğini 
vurgulayan Burkay, 
"Sektör olarak yak
laşık yüzde 15 ila 17 
artışla 9.5 - 10 mil
yar Dolar ihracat ve 
50 bin yeni istihdam 
hedefliyoruz" dedi. 
Burkay, Türkiye'nin 
şu anda Avrupa'nın 
en büyük tekstil 
üreticisi olduğunu 
hatırlatarak 2011 
yılının 8 milyar 
Dolar ihracatla 
kapandığını söyledi. 
Burkay, "Bugün 
Avrupa'nın en 
büyük tekstil üreti- 
cisiyiz. Birkaç yıl 
içinde Avrupa'nın 
en büyük tekstil

ihracatçısı olacağız" 
dedi. Ev tekstili 
ihracatının da 2011 
sonunda 3 milyar 
doları aştığını açık
layan Burkay, oto
motivde Bmw, 
Mercedes, AUDİ 
markalarının 
Almanya için ne 
ifade ediyorsa; ev 
tekstili sektörünün 
de Türkiye için onu 
ifade ettiğini dile 
getirdi.
Tekstil sektöründe 
2011 yılının 11 ayın
da, son 4 yılın reko
ru kırılarak 4 milyar 
694 milyon liralık 
yatırım teşviki 
alındığını açıklayan 
Burkay kamuoyun
da tartışılan vergi
lerin de uluslar 
arası rekabet açısın
dan faydalı 
olduğunu söyledi. 
Burkay, "Getirilen 
ek vergiler rakipler
imizle mütekabiliyet 
esasına göre haksız 
rekabete engel 
olması adına 
getirildi. Rant için 
getirilmedi." dedi. 
İbrahim Burkay,

ihracat yapılan 
pazarlara da değin
di. Rusya'ya yapılan 
ihracatta 1 milyar 
Dolar barajını aşan 
tek sektör olduk
larını söyleyen 
Burkay, şunları 
kaydetti: 
"Rusya'da 1 milyar 
Dolar barajını aşan 
tek sektörüz. İkinci 
sırada yer alan ve 
krizle uğraşan 
İtalya'ya yüzde 
30 artışla
813 milyon Dolar, 
en büyük üçüncü 
pazarımız olan 
Almanya'ya 500 
milyon dolara yakın 
ihracat yaptık. 
Hemen ardından 
Ingiltere ve İran'da 
yüzde 30 artışla 
300 milyon Dolar 
barajını aştık. 
Cezayir ve Suriye 
hariç ilk 30 
ülkede ortalama 
yüzde 30a yakın 
artış sağladık. 
Mısıra siyasi krize 
rağmen geçen yılla 
aynı miktarda 220 
milyon Dolar 
ihracat yaptık."



Sal yete ftl to Milli Majinacağfilılı
Gemlik Yelken Spor Kulübü’nün şampiyon yelkencileri Hasan Sal ve 
Tuğba Öksüz, Türkiye Yelken Milli Takımı’rıın kampına çağrıldılar. 2012 
Laser Radial sınıfı hazırlık çalışmaları kapsamında, 19-23 Ocak 2012 ta 
rihleri arasında Laser Radial Kampı, sınıf antrenörü Giedrius Guzys 
(Sunny) ve Burçin Yılmaz gözetiminde Çeşme Yelken Spor Kulübü’nde 
yapılacak olan kampa katılacak olan Hasan Sal, hazırlıklara başladı. 
Kamp, 23 Ocak 2012 Pazartesi günü 17.00 de sona erecek. Kamp, 23 
Ocak 2012 Pazartesi günü 17.00 de sona erecek. Haberi sayfa 8’de
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İçişleri Bakanlığı Yılmaz a SaucılıK 
incelemesi için izin «ermedi

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, Cumhuriyet Başsavcılığına başvu
rarak, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Başkan vekil- 
liği’nin yok hükmünde olduğu kararına karşın, kamu görevini usulsüz üstlendiğini ve 
görevini kötüye kullandığı için cezalandırılmasını istemişti. Özbey, Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın görevini usulsüz olarak üstlendiği ve yargı kararlarına göre hareket 
etmemek suretiyle görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına 
başvurarak, cezalandırılmasını istemesinden sonra, Cumhuriyet Başsavcılığının Yılmaz 
hakkında inceleme başlatabilmesi için İçişleri Bakanlığından izin istemine inceleme yapıl
masına gerek olmadığı şeklinde karar verdiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Başbuğ’u da tutukladılar..
Türkiye Cumhuriyetinin emekli 26. 

Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’ 
da tutuklandı.
Başbuğ’un tutuklanmasını isteyen 

Özel Yetkili Savcının istemine uyan 
Mahkeme Hakimi Vedat Dalda, tutuk
lama kararını şöyle açıklıyor:
“Suçun niteliği, silahlı terör örgütü 

kurmak ve yönetmek, Türkiye Cum 
huriyeti Hükümetini ortadan kaldır
maya veya görevini yapmasını engel 
lemeye teşebbüs etme, suçların vasıf 
ve mahiyeti, şüphelinin üzerine atılı 
suçları işlediğine ilişkin kuvvetli suç 
şüphesinin varlığını gösteren bulgu
ların bulunması” Devamı syf 4’de

Temizsicilhu 
ayhasliMor!

Bankalar, müşteri
lerinin ödeme alış 
kanlıklarını takibe 
alarak temiz sicil 
kaydı oluşturacak. 
Karnesi temiz olan 
lar kredi imkân
larından daha ko 
lay yararlanacak. 
Tasarıya göre, 
kanuni ibraz süre
si içinde, çekle 
ilgili olarak 'karşı 
lıksızdır' işlemi 
yapılmasına sebe
biyet veren kişi 
hakkında uygu
lanan adli nitelik
teki yaptırım, idari 
nitelik te bir yap
tırıma önüştürüle- 
cek. Haberi 7'de

Siıldetli lodos 
Bursa'da 17 kişiyi 

zehirledi

Bursa'da dün gece
den bu yana etkili 
olan lodos, 17 
kişinin karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenmesine 
sebep oldu. Fırtına 
sebebiyle bazı 

feribot seferleri de 
iptal edilirken, 
bugün Marmara'nın 
batısında lodosun 
yerini şiddetli 
yağışa bırakacağı 
bildirildi
Haberi sayfa 3’de

Bu yıl 
TL deler 

kazanacak
Merkez Bankası 
Başkanı Başçı, 
2012 yılında TL'ye 
yatırım yapanların 
hep kazanacağını 
kaydetti.
Başçı, "2012'de 
doları TL olarak 
yeneriz, bunu bir 
tarafa yazın" dedi. 
Merkez Bankası 
geçen yılın son 
günü ve 2012'nin 
ilk üç günü 
dolara doğrudan 
müdahalede 
bulunmuştu.
Haberi sayfa 7’de

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


7 Ocak 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

İçişleri Bakanlığı yılmaz a Savcılık
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak. Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz’ın Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Başkanvekilliği’nin yok hükmünde olduğu kararına 
karşın, kamu görevini usulsüz üstlendiğini ve görevini kötüye kullandığı için cezalandırılmasını istemişti.

Gemlik Belediyesi 
Başkanvekilliği 
makamının Bursa 3. 
İdare Mahkemesi 
kararına karşın 
işgalinin sürdüğünü 
söyleyen CHP ilçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın görevini 
usulsüz olarak 
üstlendiği ve yargı 
kararlarına göre 
hareket etmemek 
suretiyle görevi 
kötüye kullandığı 
gerekçesiyle 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, ceza
landırılmasını 
istemesinden sonra, 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
Yılmaz hakkında 
inceleme başlata
bilmesi için İçişleri 
Bakanlığımdan izin 
istemine inceleme 
yapılmasına gerek 
olmadığı şeklinde 
karar verdiğini 
söyledi.

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞINDA 
ÇİFTE 
STANDART 
CHP İlçe Başkanı

—- Uemiı» tun’hiiriyeı tarih **•
toanı* Kursa ?S İO İGİİ titih <•» WlSMJl»?? %y,lı

Dursun Özbey, 
“İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 
3. İdare Mahkemesi’ 
nin 17.3.2011 tarihli 
Belediye Meclis 
toplantısında 
yapılan toplantıyı 
yok saymış, yapılan 
toplantıda başkan
vekili seçilen Refik 
Yılmaz da görevini 
yürütmesini 
sağlayacak bir 
işlemin söz konusu 
olmadığı kararına 
varmıştı. Yok 
sayılan bir işlemin 
iptalinin de söz 
konusu olmayacağı 
için, ilgili mahkeme 
“davanın incelen- 
meksizin reddine” 
karar vermiştir. 
Ancak, daha sonra 

bu karar Bakanlıkça 
uygulanmayınca 
aynı mahkemeye 
yapılan bir başvuru 
ile kararın anlaşılma 
dığı ve açıklanması 
istenmiş, mahkeme, 
İdari Mahkemelerde 
gerekçe ve karar
ların bir bütün 
olarak ele alınacağı 
net bir şekilde 
belirtmiştir.
Buna karşın İç İşleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü bunu 
görmemezlikten 
gelmiştir. Cumhuri 
yet Başsavcılığının 
istemini de mahke
menin karar 
bölümünü ele alarak 
red etmiştir.
Bu karar, bir çifte 
standart olup, siyasi

_
wıhn!«t

...... . , ** sayrtı yiursirxl»MâMuaıfe
"Mev;»r hilktalentnn dv§crleınftrilmc»i netiıesinde;
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karar olduğu açıktır, 
nettir. Hukuk içinde 
mücadelemize 
devam edeceğiz. 
Cumhuriyet 
Başsavcılığının bu 
karara itiraz etmesi
ni bekliyoruz.” 
dedi.

ERSOY’UN 
AÇIKLAMASI 
CHP Belediye Grup 
Sözcüsü ve

«al toast; «çıbıns oMıı£>ı.

»Kİli?

CHP’lilerin oylarıyla 
başkanvekili seçilen 
Necdet Ersoy ise 
açıklamasında, 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde bu hafta 
yaşanan olayları 
değerlendirdi. 
Ersoy, Belediye 
Meclisi’nin savcılık 
tarafından bir bilir 
kişiye hazırlatılan 
Revizyon imar plan
ları hakkındaki

raporun mecliste
görüşülmek istemi
nin meclisi lüzüm- 
süz yere işgal 
etmek olduğuna 
dikkat çekti.
Ersoy, “Gemlik 
Belediyesinde imar 
konulan 6 aydır 
kilitlenmiştir.
Belediyede işler 
tıkanmıştır.
Yöneticiler, 2006 
planlarına 
dönüldüğü için işin 
içinden çıkamıyor
lar. Gemlik Belediye 
Meclisi’nde görüşü 
len planların 1/5000 
ölçekli planlara 
işlenmelidir.
Eksiklik veya yan
lışlıklar görülmüşse 
bunu konu meclise 
gelir ve planlar 
üzerinde bu konu
larda görüşme 
açılarak sorun 
giderilir.
İddia ettikleri konu
ların tümünü 
inceleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye İmar 
Komisyonu gerekli 
yanıtı kendilerine 
verdi. Gemlik’in 
önünü tıkamasınlar 
açsınlar. ” 
dedi.

Güngör Zeytincilik inşaatı II metre geri cektifildi
Güngör Zeytincilik 
tarafından Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
önünde yaptırılan 
inşaatın karayolları 
çekme alanına teca 
vüz ettiği gerekçe
siyle bir bölümü 
yıktırılıyor.
Öner Zeytincilik 
tarafından Güngör 
Zeytincilik firmasına 
satılan bina, geçtiği 
miz yıl yıkılarak iş 
merkezi yapılmasına 
başlanmıştı.
Gemlik Belediyesi’n 
den gerekli temel 

GERİ ÇEKTİRİLDİ 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nün

ruhsatını aldıklarını 
ve inşaat çahşmala 
rina başladıklarını 
söyleyen Güngör 
Zeytincilik yetkilileri, 
Belediye’de yönetim 
değiştikten sonra 
inşaatın durdurul 
duğunu, aylardır 
gerekli izinleri almak 
için beklediklerini bu 
arada büyük kayıp 
lara uğradıklarını 
söylediler.

Orhangazi Gemlik 
karayoluna inşaatın 
zemin katında 10 
metre tecavüz edil di 
ği belirtilmesi üzeri 
ne, Gemlik Belediye 
si İmar Müdürlü 
ğü’nce yapılan ince 
lemede, zemin katta 
yola doğru 10 metre 
girildiği bunun için 
inşaatın gerekli tadi
lat ruhsatı alınmasın 
dan sonra karayolu 
yaklaşım alanına 
tecavüz edilen 
yerlerin yıktırıldığını 
belirttiler.
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Polis Merkezi önünde 
silahlı saldırıya uğradı

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

Bursa'ya İzmit'ten 
gelip 340 bin lira 
alacağını tahsil 
etmek isteyen iki 
kişi polis merkezine 
sığınmak isteyen 
Şahin Kaya'yı 
kurşun yağmuruna 
tuttu. Güvenlik kam
eraları tarafından 
saniye saniye 
kaydedilen saldırı 
anından sonra 
kaçan iki kişi kısa 
sürede yaka- 
landılar.Olay Merkez 
Gürsu ilçesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
bulunan Gürsu 
Polis Merkezi 
önünde meydana 
geldi. Gıda top
tancıları Şahin Kaya 
(44) ve Yüksel Altun 
(40) yaklaşık bir yıl

Şiddetli lodos Bursa'da 17 kişiyi zehirledi
Bursa'da dün gece
den bu yana etkili 
olan lodos, 17 ki 
şinin karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenmesine 
sebep oldu. Fırtına 
sebebiyle bazı feri
bot seferleri de iptal 
edilirken, bugün 
Marmara'nın batısın
da lodosun yerini 
şiddetli yağışa 
bırakacağı bildirildi. 
Lodos kabusu 
BursalIlara yine zor 
anlar yaşattı. Bazı 
ağaçların dalları 
kırılırken, yapraklar 
rögar kapaklarını 
tıkadı. Lodos en çok 
işe gitmek isteyen 
BursalIları ve kömür 
sobasını yakıp 
uyuyan 17 kişiyi

İMBıMiiiıiııiMiiliıııiıııııilıısıııjılJlıl
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 12 yıllık 
cezaevi arkadaşını 
kendisinden haraç 
istediği iddiasıyla 
öldürüp dere yatağı
na gömdükten 
sonra üzerine çam 
fidanı diktiği iddia 
edilen A.K. ile olaya 
karıştıkları öne 
sürülen 5 kişi, 

önce şeker alım 
satımı için anlaşma 
yaptılar. İddiaya 
göre Şahin Kaya 
malları göndermesi 
için 340 bin lirayı 
Yüksel Altun'un 
hesabına havale 
yaparak gönderdi. 
Ancak malları 
gelmeyen Şahin 
Kaya defalarca 
Yüksel Altun'dan 
malları göndermesi
ni istedi. Şekerlerin 
gelmemesi için 
yanına arkadaşları 
Fatih Gül (48) ve 
Emir Kaya'yı (24) 
alan Şahin Kaya 34 
SSU 16 otomobiliyle 
Gürsu ilçesine 
geldiler. Üç kişi 
konuşmak için 
Yüksel Altun'u

etkiledi. Karbon 
monoksit gazından 
zehirlenen 17 kişi 
Bursa Devlet, Şev 
ket Yılmaz, Yüksek 
İhtisas ve Uludağ 
Üniversitesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Zehirlenen bu kişi
lerin hayati tehlike 
sinin bulunmadığı, 
oksijen verilerek 
taburcu edildikleri 
öğrenildi. Şiddetli 

toplam 33 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"tasarlayarak adam 
öldürmek" suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapsi iste
nen tutuklu sanıklar 
A.K. (33), F.T.(23), 
K.M. (35) ve M.K. 
(58) ile davanın 

arabaya alarak 
hareket haline 
geçtiler. Korkuya 
kapılan Yüksel 
Altun Gürsu Polis 
Merkezi önüne 
geldiklerinden oto
mobilden inerek 
kaçmak istedi.
Silahını çeken Şahin 
Kaya polis 
merkezine kaçarak 
sığınmak isteyen 
Yüksel Altun'un 
arkasından ateş 
etmeye başladı. 
Polis Merkezi 
önünde ve içeride 
bulunan polislerin 
müdahale etmesi 
sonucu Şahin Kaya 
otomobiline binerek 
kaçtı. Ekipler kısa 
sürede kaçan oto
mobili ve içinde 

rüzgar bayrak 
direklerini, reklam 
tabelası ve pankart
ları da etkiledi.
Öte yandan şiddetli 
lodos sebebiyle 
Kadıköy Bursa 
13.00, Bostancı 
Yenikapı Bandırma 
12.00, Bursa 
Yenikapı-Kadıköy 
09.30 deniz otobüsü 
seferleri iptal edildi. 
Meteoroloji yet 

tutuksuz sanıkları 
Y.N. ve İ.U. (32) son 
defa hakim karşısı
na çıktı. Son söz
lerinde mahkemenin 
takdirine sığındık
larını ifade eden 
sanıklardan A.K.'yi, 
mahkeme "adam 
öldürmek" suçun
dan önce müebbet 
hapis cezasına 

bulunan üç kişiyi 
gözaltına aldılar. 
Şahısların üzerinde 
yapılan aramada bir 
adet tabanca yirmi 
adet fişek bulundu. 
Kurşunların 
hedefindeki 
Yüksel Altun 
silah seslerinden 
korkup yönünü 
şaşırın polis 
merkezi yerine 
karşısında bulunan 
bir ayakkabı satış 
mağazasına sığındı. 
Silahlardan çıkan 
kurşunlar çevrede 
bulunan üç ayrı işy
erinin camlarına isa
bet ederken olay 
yerinde geniş 
güvenlik önlemleri 
alan ekipler ince 
leme yaptılar.

kilileri, lodosun yeri
ni yağmur ve sağa 
nak yağışa bıraka
cağını, Marmara'nın 
batısı ile zamanla 
İstanbul, Bursa, 
Kocaeli Yalova ve 
Balıkesir'de kuvvetli 
olmak üzere yağmur 
ve sağanak yağış 
görüleceğini açık
ladılar. Bursa II 
Sağlık Müdürlüğü 
de, vatandaşaları 
bilboardlarla uyarı 
yor. Kent merke 
zinde, "son uykusu 
olmasın" başlıklı bir 
kız çocuğunun 
fotoğrafının yer 
aldığı dev tanıtım 
panosunda kömür 
sobalarının lodoslu 
havalarda yakılma
ması isteniyor 

çarptırdı.
Suçun tahrik altında 
işlenmesi ve duruş
madaki iyi hali 
sebebiyle sanığın 
cezası 16 yıla 
indirildi. Sanığa 
ayrıca "Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan da 1 yıl hapis 
cezası verildi.

Güzel yıllara...
2011 yılını ülkem geride bıraktı.
Yıl iyi mi geçti kötü mü ?
Karar sizin.. Faldan anlamam ama 

bildiğim kadarıyla .
Önümüzdeki 12 ay nelerle karşı karşıya 

gelebileceğimizi sizlere anlatmaya 
çalışayım..; I

AncaK buJjala başlamadan önce, tek 
isteğim, hem kendi ailemin hem de sizlerin 
sağlıklı bir yıl geçirmesidir..

Gerisi, emin olun çok boş.
Düşenin halinden sadece düşen anlar.
Bundan dolayı olacak, artık hiçbir şey 

umurumda değil.
Varsa yoksa sağlık....
Her akşam yatarken "Oh bugünü de 

ayakta geçirdim" diyorum.
Sabah kalktığımda da "İnşallah bu 

günüm sağlıklı geçer" diye yola çıkıyorum.
Ama dünya dertleri bitmiyor ki ;
Nelerle karşı karşıya kalabiliriz?
Paramızı ne yapalım?
Terörle nasıl baş edilecek? ..
Arap baharı nereye gidecek?..
Bunlar işin detayı, bırakın bunları 

sağlığınıza bakın.
Allah’tan,» hepimize sağlıklı bir 2012 

nasip etmesini diliyorum.
Gerisini boş verin. Gerisi nasıl olsa, şu 

veya bu şekilde gelip geçecek.
Geriye sadece sağlıklı olanlar kalabile

cek... Nice yıllara.
Bazen uçan bir kuş, bazen bir göz 

seğirmesi geleceğe dair mutluluk işaretleri 
verir.

Kulağımız çınladığında mutlaka bir dos
tumuz bizi anmıştır.

2012'nin en büyük tehlikesi,dışarıda esen 
mali fırtınanın, kasırgaya dönüşmesi ve

, bizim kapımızı da kırıp içeri girivermesidir. 
İşte o zaman hep birlikte yandık.
Avrupa'daki kriz öyle bir noktaya geldi ki 

kimse neyin ne olacağını tam anlamıyla 
hesap edemiyor.

Önümüz kapalı, görünmüyor..
Türkiye'nin, Avrupa’yı sarsacak böyle bir 

depremin yan etkilerine dahi dayanmasına 
imkan yok.

Kurlar fırlayabilir, iflaslar ardı ardına 
t gelebilir..

Ekonomi uzmanlarfnm verdikleri tek 
tavsiye, "Aman borçlanmayın, hele dövizle 
hiç borçlanmayın.

Elinizde ne Varsa, o kadarını tutun ve 
fırtınanın gejçfTiesinrbekleyin”.

Ben 2012’ye umutlarla girelim istiyorum.
Elbette kaygılarım da var.

Ama bugün yazmayacağım bunları.
Bugün tek diyeceğim böyle derin ve kar
maşık sorunlar öfkeyle değil, itidal ve akıl
la çözülür.

Her yeni yıla girerken içimden bir ses 
sorar:

Bir yıl geçti, bir yıl sonra ne halde ola
cağız?

Eşim, çocuklarım, dostlarım, Türkiye ve 
dünya?..

İnşallah diyorum,
2012’yi iyi geçirelim de bir yıl sonra her 

şey daha güzel olsun.

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

Bursa'da Uludağ eteklerine 
ulaşım artık daha kolay olacak

' Başbuğ" u da tutukladılar.. 
b ilker Başbuğ, 2008 yılında Genel Kurmay^ 
Başkanı oldu.) İıT

Genel Kurmay Başkanı olmasını, Cumhur 
başkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı 
onayladı.

Başbuğ, AKP hükümeti döneminde görbv 
yaptı.

Her hafta Başbakan’a çıktı, bilgi verdi.
Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili her türlü ilgili 

ona geldi.
Sınırlarımız içinde ve dışındaki Türkiye 

düşmanlarıyla mücadelenin başını çekti.
Göreve geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerini 

yıpratmak için başlatılan bir kampanya 
vardı.

Basınımızı bir kısmına sızdırılan asılsız 
haberlere TSK kamu oyunda küçük düşürül 
mek isteniyordu.

Bu gazetelerin başında, eski marksitlerin 
bulunduğu Taraf geliyordu.

Bir de Fethullah Hoca’nın yayın organı 
Zaman, AKP nin yan organı Yeni Şafak...

Diğer yandaş basını yazmıyorum.
Türkiye’de demokratikleşme diye, Atatürk 

çü düşünceye ve onun ilkelerini savunanla 
ra karşı da bir savaş başlatılmıştı.

Gerekçe, seçimle iktidara gelmiş hükümeti 
yıkmak, görev yapamaz hale getirmek...

Ülke 4 yıldır öylesine bir süreçten geçiyor- 
ki, bir değişim yaşatılıyor.

Kendileri gibi düşünmeyenlerin içeri tıkıl 
dığı, muhalif gazetecilerin bu şekilde sustu
rulduğu, iktidarı eleştiren ve destekleme 
yen gazete patronlarına ağır para cezaları 
uygulandığı, başbakanla yapılan toplantılar
da bunlara gözdağı verildiği, gazetecilerin, 
askerlerin, akademisyenlerin tutuklandığı 
bir Türkiye de yaşıyoruz.

Askeri vesayetin yok edildiği belirtilirken, 
hukukun ayaklar altına alındığı, savcıların 
soruşturma aşamasında aldığı ifadeleri aynı 
günde iktidar yanlısı basına sızdırdığı, buna 
karşın ceza almadığı, dahası ödüllendirildiği 
bir dönemden geçiyoruz.

Bu dönemde, 26. Genel Kurmay Başkanı 
İlker Başbuğ da tutuklanır.

Bunu hukukun üstünlüğü gibi göstermek 
isteyenler de olur.

Suç varsa ceza da olacaktır.
Ama, İlker Başbuğ gibi bir askeri, siz silah 

lı örgüt kurmakla suçlayacaksınız, sonra bu 
örgütü yönetmekle..

Bu çok yakışıksız.
Başbuğ delileri ortadan kaldıracak bir 

makamda değil.
Yurt dışına kaçak kadar onursun bir asker 

de değil.
Peki bu tutukluluk nedir?
Bir gözdağı!
Başbuğ’un savunmasını okuyorum.
Bir yüzbaşının ortaya attığı iddialar var.
İnternet andıcı davasıyla ilgili bir kişinin 

suçlamaları ile yaşamını devletine hizmetle 
geçirmiş bir askerin tutuklamadan bu dava 
görülebilirdi.

İktidar, yargı üzerinden askere gözdağı 
veriyor.

Böyle demokratikleşme olmaz.

b#/ 'A' \ A ■ ‘ *•> 
ursa'da, Uludağ 

eteklerinde ikamet
çcfen vatandaşlar ^ 
artık daha kolay 
evlerine ulaşabile-

BURULAŞ, Uludağ 
eteklerindeki 
semtlerde yaşayan 
vatandaşların da 
rahat ulaşımını

Bursa bilgileniyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İstan
bul Bilgi Üniversite
sinin 17 Şubat'tan 
itibaren Bursa'da 
eğitimlere başlaya
cak olmasının şehir 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.
Düne kadar sanayi
cilerin gözdesi olan 
Bursa'nın artık tur
izm ve eğitim sek
törünün gözdesi 
haline geldiğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, Bilgi 
Üniversitesi ile her 
alanda işbirliği yap
maya hazır olduk
larını söyledi. 
İstanbul Bilgi

Bilimsel ünlielere teknik İnceleme
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan şehre kazan 
dırılacak olan Bilim 
ve Teknoloji 
Merkezi düzenek
leri, Bursa Teknik 
Üniversitesi öğren
cilerinden büyük 

\ilgi gördü.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
Kültür A.Ş. 
fuayesinde sergile
nen bilimsel 
üniteleri ilgiyle 
inceleyen Üniver
site öğrencileri, 
Türkiye'de bir ilke 
adını yazdıracak 
olan bilim ve\ 
teknoloji merkezinin

s^ğ(âterk otoyla 
’62 hath umâral^

f ̂ |tğbus^jjı} 
" devreye soktu. 

. * Biırsa'nıhen eski 
yerleşim yerlerin 
den Plân Kuştepe, 
Ivazpaşa ve 
Pınarbaşı / 
Mahalleleriyle 
Kazım Baykal

Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Remzi Sanver, 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. 
Rıfat Sarıcaoğlu, 
Mütevelli Heyeti 
Üyesi Prof. Dr. 
Deniz Ülke 
Arıboğan, Genel 
Sekreteri Çağrı 
Bağcıoğlu, Bursa

Bursa'da bilim 
adına atılmış önemli 
bir adım olduğunu 
söyledi.
Büyükşehir Bele 
diyesi'nin bilim ve 
teknolojiyi destek 
leyen bu yatırımının 
önemine değinen 
öğrenciler, der
slerde teorik olarak 
gördükleri bilimsel 
materyalleri pratikte 

Caddesi, Atatürk 
Caddesi, Maksem 
ve Kuştepe arası 
ring yaparak yolcu 
taşıyacak olan 62 
hat numaralı oto
büslerde, tam bilet 
kullanıcıları 1,35 TL, 
indirimli bilet 
kullanıcıları ise 
0,90 TL ödeyerek

Bölge Müdürü 
Yar.Doç.Dr. Duygu 
Yılmazer ve YÖK 
Yürütme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Eriş, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi 
Heykel'deki tarihi 
binada ziyaret etti. 
Bilgi Üniversitesi 

de gözlemleyebilirle 
nin mesleki anlam
da ufuklarını açtı 
ğını da vurguladı. 
'Bilim ve Teknoloji 
Merke zi'nin 
Hollanda, Almanya 
ve Türkiye'de 
üretilen düzenek
lerini büyük dikkatle 
inceleyen gençler, 
merkezin, kentin 
bilim ve teknoloji 

aktarma 
yapabilecek. 
Sabah 07.00 ile 
akşam 18.30 
saatleri arasında 
çalışacak olan 
otobüsler, saat 
başlarında 
Kazım Baykal 
Caddesi'nden 
hareket edecek.

olarak Türkiye 
genelinde vakıf 
üniversiteleri 
arasında önemli 
bir konuma geldik
lerini dile getiren 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof.Dr. 
Rıfat Sarıcaoğlu, 
Türkiye'ye yayılma 
hedeflerine de emin 
adımlarla gittikleri 
söyledi. Bu bağlam
da Bursa'da da 
eğitim çalışmalarını 
başlattıklarını 
vurgulayan 
Sarıcaoğlu, Bursa 
Merkezi'ni 17 
Ocak'ta açacaklarını 
ve yüksek lisans 
eğitimlerine de 17 
Şubat'ta başlaya
caklarını hatırlattı.

alanında duyduğu 
ihtiyaca cevap vere
ceğine inandığını 
bildirdi. Gençler, 
görsel, işitsel, 
deneysel düzenek
lerle fizik, mekanik, 
statik, elektrik, 
enerji, manyetizm, 
ışık, renkler, biyolo
ji, tıp, anatomi, 
DNA, astronomi, su 
dinamiği, mate 
matik, ısı, yön bul 
ma, koku, tat, do 
kunma, ses, bakış 
açısı ve kimya alan
larında aldıkları 
eğitimi eğlenerek 
pekiştirecek olma 
mn da heyecanını 
yaşadıklarını 
belirtti.

mailto:i_guler@hotmail.com
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Bakan Eker: Yeni Bir Çıda Güvenliği
Sistemi llyfliılamaya Konulacak

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, "Önü 
müzdeki hafta gıda 
ile ilgili 90 yönet
meliğin bir arada 
devreye girdiği 
Türkiye'de yeni bir 
gıda güvenliği siste
mi uyulamaya konu
lacak." dedi. 
Nestle'nin kah
valtılık gevrek fab
rikası Karacabey'de 
açıldı. Tesisin 
açılışı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker 
ve Nestle Türkiye 
İcra Kurulu Başkanı 
Dr. Hans-Ulrich 
Mayer'in katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Nestle'nin kah
valtılık gevrek fab
rikasının açılışında 
konuşan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, 
Nestle fabrikasının 
Karacabey'de açıl
masının büyük 
önem arzettiğini 
söyleyerek sözle 
rine başladı.
Bakan Mehdi Eker, 
insan hayatına 
belirli zamanlarda

başka araçlarda 
girmesine rağmen, 
insanlığın her 
zaman tarım ve 
gıdaya ihtiyaç duy
duğunu söyledi. 
Tarım ve gıdanın 
bin sene önce de 
bin sene sonra da 
olacağını belirten 
Eker, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Başlangıç olarak 
insanlar gıdalarını 
kendileri için üretir 
tarımsal faaliyetleri 
kendileri için 
yaparlardı. Fakat 
insanlar şehirleşme 
ile toplumsal olarak 
yaşamaya başlayın
ca sadece kendileri 
için değil başkaları 
için de üretmeye 
başladılar ve gıda 

sanayii vücut buldu. 
Bu gün dünya 
nüfusunun büyük 
kısmının şehirlerde 
yaşaması ile gıda ve 
gıda sanayi çok 
önem kazandı.
Çünkü insanlara 
yiyecekleri gıdaları 
hazırlamak sureti ile 
çeşitli üretim 
teknikleri yapıldı."

"TARIMSAL 
OLARAK TÜRKİYE 
BU GÜN DÜNYADA 
7. GÜÇ" 
Türkiye'nin Ar-Ge 
stratejik değeri yük
sek bir ülke 
olduğunu kaydeden 
Bakan Mehdi Eker, 
"Türkiye sahip 
olduğu coğrafya ve 
tarım potansiyeli ve 

endemik bitki türü 
sayısı ile bu bakım
dan önemli bir ülke. 
Dünyadaki 4 bin 
endemik bitki türü 
Türkiye'de var. Biz 
de çıkardığımız 
kanunlar ve destek
leme politikaları ile 
bu stratejiye uygun 
bir tarım politikası 
sürdürüyoruz. 
Bugün Türkiye 
dünyada tarımsal 
olarak 11. sıradan 
7'ci sıraya yükseldi. 
23 milyar dolarlık 
hasılasını 64 milyar 
dolara çıkardı." 
dedi.

"YENİ GIDA 
GÜVENLİĞİ 
SİSTEMİ" 
Yeni gıda güvenliği 
sisteminin hayata 
geçeceğini anlatan 
Bakan Eker, 
önümüzdeki hafta 
gıda ile ilgili 90 
yönetmeliğin bir 
arada devreye 
girdiği Türkiye'de 
yeni bir gıda 
güvenliği 
sisteminin uygula
maya konulacağını 
açıkladı.

Merkez Bankası 
Başkanı Başçı, 
Bursa'da Yeni

Şube flctı
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem Baş 
çı, Bursa'da Merkez 
Bankası Bursa 
Şubesi'nin yeni 
hizmet binasının 
açılışını yaptı. 
Erdem Başçı, açılış 
için geldiği 
Bursa'da Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO)'nda düzen
lenen 'Para poli
tikaları' konulu kon
feransa katıldı. 
Daha sonra Merkez 
Bankası Bursa 
Şubesi'nin yeni 
hizmet binasının 
açılışına katılan 
Başçı, Bursa'nın 
sahip olduğu doğal 
güzellikleri, tarihi 
ve kültürel zengin
likleri ve milli gelire 
yaptığı katkıyla çok 
önemli bir konuma 
sahip olduğunu 
söyledi. Bursa'nın 
otomotiv tekstil ve 
mobilya sektör
lerinde Türkiye'nin 
önde gelen şehirleri 

arasında yer aldığı
na dikkat çeken 
Başçı, şöyle konuş
tu: "Bursa, 2010 
yılında gerçek
leştirdiği 10,7 mil
yar dolarlık ihracatı 
ile İstanbul'dan 
sonra en önemli 
ihracat merkezi 
konumundadır. 
2011 yılı için 
Bursa'nın ihra
catının 12 milyar 
Dolar olması bek
leniyor. Bursa, ayrı
ca ihracatının itha
lattan fazla olması 
nedeniyle dış 
ticaret fazlası ve 
rerek, ekonomiye 
değer katan kent." 
Binanın açılışına, 
AK Parti Bursa 
milletvekilleri İsmet 
Su, Mustafa 
Öztürk ile CHP 
Milletvekili 
Turan Tayan ve 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar 
katıldı.
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Nasrettin Hoca'ZüBeyde Hanım 
Anaokulu nda sahnelendi

Gemlik Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
Öğrencileri Bursa 
Geleneksel Tiyatro 
grubundan Hasan 
Ulusoy- Hüseyin 
Ulusoy ve ekibinin 
sahnelediği 
“Nasrettin Hoca”^( 
adlı çocuk oyunu 
ile çocukların çok 
ilgisini çekti. Ayrıca 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu ve 
Şehit Cemal İlköğre
tim okulu Anasınıfı 
öğrencileri de 
anaokulunda sah
nelenen Tiyatroyu 
seyretmeye gelerek 
okullar arası işbir
liğine örnek 
davranış sergiledi. 
Zübeyde Hanım

ELEMAN ARANIYOR
GAZETE DAĞITIMI
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması riqa olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Adımıza bastırmış olduğumuz 
Seri A 001-050 sıra numaraları 1 cilt 

w Müstahsil Makbuzu ve 
2" Seri A1101-1150 sıra numaralı 1 Cilt 

Sevk İrsaliyesini kaybettik.
.CX Hükümsüzdür.

KÖKÇAMLAR ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞ 
NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTI.

Gemlik V.D. 5830304394

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı Beko
398 SR AG70800315 seri nolu yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

S YAĞ PINAR GIDA MAD. VE FİDANCILIK ÜRT. PAZ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

T MÂ A “SUYUNU BOŞA 
~ HARCAMA”

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP E ML AK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

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

caNSU HALI YIKAMA
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN! 
ffitiüi'inı Biz>siz£ hİzmet 

İÇİN'VÂklZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ 
Kredi kartı geçertidir 

$'te'er Hizmet Cad.
BMfİBf Aygün Sitesi 68/B

0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bu yıl Tl değer kazanacak
Merkez Bankası 
Başkanı Başçı, 2012 
yılında TL'ye yatırım 
yapanların hep 
kazanacağını kay
detti. Başçı, 
"2012'de doları TL 
olarak yeneriz, bunu 
bir tarafa yazın" 
dedi.
Merkez Bankası

I Başkanı Erdem 
ı Başçı, Bursa 
| TSO'da "Para 

Politikaları" konulu 
konferans verdi. 
Kurdaki hareketle 
ilgili değerlendirme 
yapan Başçı, "1 
dolar 1 TL olsaydı 
Türkiye için büyük 
bir risk oluşurdu" 
dedi.
"2012’de TL’ye 
yatırım yapanlar 
kazanacak" diyen

EmeMi vekillerin zam oranı düsürülılii
Ak Parti'nin teklifi 
ile emekli vekil 
maaşları, emekli 
Cumhurbaşkanı’nın 
maaşının 
yüzde 45’ine 
endekslenecek. 
Meclis'te bu oranın 
daha önce yüzde 
60'a çıkması öner
ilmiş, ancak 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül 
reddetmişti. 
Şu anda emekli 
bir Cumhurbaşkanı 
13 bin 400 lira 
alıyor. Buna göre 
emekli bir vekilin 
maaşı 6 bin 30 lira 
olacak.

Başçı, bu yıl TL'nin 
değer kazanmasına 
izin vereceklerini 
kaydetti. Başçı, 
"2012’de doları TL 
olarak yeneriz bunu 
bir tarafa yazın" 
diye konuştu.
Merkez Bankası 
Başkanı, 2012'nin 
TL'nin dünyada en 
çok güçlenen, en

Cumhurbaşkanı 
Gül, emekli mil
letvekillerinin 
maaşında artış 
öngören yasayı 
"emekli aylığının 
belirlenmesine 
esas olan oranın 
sekiz yıllık bir süre 
için yüksek oranda 
artırılarak uygulan
masının kamu 
vicdanında da 
rahatsızlığa yol 
açtığı" gerekçesiyle 
veto etmişti.

YÜZDE 42’DEN 
YÜZDE 60’A 
ÇIKMASI 
ÖNERİLMİŞTİ

çok değerlenen par
alarından birisi 
olduğu bir yıl ola
cağını söyledi. 
MAYIS'TAN ÖNCE 
TEK HANEYE 
DÜŞÜREBİLİRİZ 
Başçı, Merkez 
Bankası'nın birinci 
önceliğini enflasy
onun oldukça 
düşük seviyede ve

Daha önceki 
uygulamada yaş 
ve prim gün sayısı 
koşullarını sağla
mak ve iki yıl 
milletvekilliği 
yapmış olmak 
kaydıyla, 
milletvekillerine 
Cumhurbaşkanına 
bağlanacak yaşlılık 
aylığının yüzde 
42’si oranında 
emekli maaşı 
bağlanacaktı. 
Bununla, 2012’de 
emekliliğe hak 
kazanan bir 
milletvekilinin 
emekli aylığının 
yaklaşık 5 bin 

istikrarlı olması 
olarak gösterdi. 
Başçı, enflasyonu 
Mayıs ayından önce 
tek haneye düşüre
bilecek pek çok 
araca sahip olduk
larını söyledi.
Cari açıkla ilgili 
konuşan Başçı, 
"Cari açığa ilişkin 
aldığımız tedbirlerin 
hepsi cevap verdi 
ve başarıya ulaştı" 
dedi.
DOLAR GERİLEDİ 
Erdem Başçı'nın 
TL'yle ilgili açıkla
maları sonrası dolar 
1,87'ye geriledi. 
Merkez Bankası 
geçen yılın son 
günü ve 2012'nin ilk 
üç günü dolara 
doğrudan müda
halede bulunmuştu.

600 TL olması 
sağlandı.
Ancak bu karardan 
birkaç saat 
sonra, ikinci 
operasyonla da 
emekli maaşı 
hesaplama yönte
minde yer alan 
yüzde 42’lik oranın, 
31 Aralık 2020’ye 
kadar yüzde 60 
olarak uygulanacağı 
hükmü getirildi.
Bu, emekli 
maaşlarını 
katlayarak, 
yaklaşık 7 bin 
750 TL’ye yük
seltilmesi anlamına 
gelecekti.

Temiz sicil bu 
ay başlıyor!

Bankalar, müşteri
lerinin ödeme alış 
kanlıklarını takibe 
alarak temiz sicil 
kaydı oluşturacak. 
Karnesi temiz olan
lar kredi imkânların 
dan daha kolay 
yararlanacak.
Türkiye Bankalar 
Birliği, "pozitif sicil 
uygulamasına" bu 
ay başlıyor. Bugüne 
kadar sadece müş
terinin negatif sicil 
kaydını tutan 
bankalar artık temiz 
sicili de kayda ala
cak. Habere göre 
bankalar, GSM, 
elektrik, doğalgaz 
şirketleri ile anlaş
malar yaparak 
vatandaşın ödeme 
alışkanlıklarını da 
takip edecek. 
Karnesi temiz olan
lar kredi imkânla 
rından daha kolay 
yararlanacak.
Türkiye Bankalar 
Birliği Genel Sekre 
teri Ekrem Keskin, 
yeni sistemle geri 
ye doğru 5 yıi 
gidilerek ödeme 
alışkanlıklarının 
görülebileceğini 
söyledi.
Risk Merkezi'nin 
Merkez Bankası'n 
dan Türkiye 
Bankalar Birliği'ne 
devredilmesiyle bir
likte yeni bir dönem 
başladı. Artık 
tüketicilerin hem 
negatif hem de poz
itif kredi ve diğer 
kamu ödemelerine 
ilişkin sicili bu 
merkezden izlenm
eye başlıyor. Bu 
merkezde sadece 
bankacılık değil, 

leasing, faktoring 
ile ilgili bütün müş
teri bilgileri de yer 
alıyor. Ayrıca 
belediyeler, doğal
gaz şirketleri, ASKİ, 
İSKİ gibi kuruluş 
lara yapılan öde 
meler de bu mer 
kezde konsolide 
edilecek. Artık, bir 
vatandaş otomobil 
almak için bayiye 
gittiğinde kredi 
sicilini sorgulaya
bilecek. Borcunu, 
faturasını düzenli 
ödeyenlere iyi 
koşullarda ödeme 
planı sunulacak. 
Ekonomi yönetimi 
Risk Merkezi'ne 
GSM şirketleri, 
elektrik, su, doğal
gaz şirketleriyle de 
anlaşma yapması 
konusunda geniş 
yetki verdi. Böylece 
vatandaşların öde 
me alışkanlıklarıyla 
ilgili veriler daha 
hızlı bir şekilde 
güncellenebilecek. 
Karşılıksız çek 
keşide etme eylem
ine adli nitelikte bir 
yaptırım uygulan
ması nedeniyle 
yaşanan sıkıntılara 
çözüm bulmayı 
amaçlayan tasarı, 
TBMM Başkan hğı'- 
na sunuldu.
Tasarıya göre, 
kanuni ibraz süresi 
içinde, çekle ilgili 
olarak 'karşılık
sızdır' işlemi yapıl
masına sebebiyet 
veren kişi hakkında 
uygulanan adli nite
likteki yaptırım, 
idari nitelikte bir 
yaptırıma 
dönüştürülecek.

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR- FFRİRRT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57

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

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

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

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS

ULAŞIM
Özel İd. Md. 513 15 07

513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
612 01 63

IdpU OILI. Ivl U U .
Müftülük Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 10 45
513 77 73

. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

Habaş 
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

Mer. Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta 
BUSKİ Bütünler Likitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

itfaiye 
Muhasebe Md.

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

913 30 33
913 19 45
913 O1 03

Gemlik Körfez
seilIkMn İlk «Ohlök sItasI «azetesI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4161 

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)

IHttllMİİ
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30 
REZERVASYON 

5133321
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Sal ıe Öksüz Velken Milli Takım kampına çağrıldı
Gemlik Yelken 
Spor Kulübü’nün 
şampiyon yelkenci
leri Hasan Sal ve 
Tuğba Öksüz, 
Türkiye Yelken Milli 
Takımı’nın kampına 
çağrıldılar.
2012 Laser Radial 
sınıfı hazırlık çalış
maları kapsamında, 
19-23 Ocak 2012 
tarihleri arasında 
Laser Radial 
Kampı, sınıf 
antrenörü 
Giedrius Guzys 
(Sunny) ve
Burçin Yılmaz göze
timinde Çeşme 
Yelken Spor
Kulübü’nde yapıla
cak olan kampa 
katılacak olan 
Hasan Sal, hazırlık
lara başladı.
Şirin Villa Oteli’nde 
konaklayacak olan 
erkek laserciler

Hasan Sal

fi

kampa 19 Ocak 
2012 Perşembe 
sabahı 10.00 da 
katılacaklar.
Kamp, 23 Ocak 
2012 Pazartesi

günü 17.00 de sona 
erecek.
Kamptan sonra 
yelkenciler, 
24 Ocak günü 
Bodrum'a

Tuğba
giderek Yarı Yıl 
Kupası yarışmaları
na katılacaklar.

KIZ LAZERCİLER 
ARASINDA TUĞBA

Öksüz
ÖKSÜZ DE VAR 
2012 yılı Laser 4.7 
sınıfı hazırlık çalış
maları kapsamında 
12-15 Ocak 2012 
tarihleri arasında 

yapılacak olan 
Laser 4.7 Kampı, 
sınıf antrenörü 
Burçin Yılmaz 
gözetiminde 
düzenlenecek. 
Çeşme Yelken 
ihtisas Kulübü’nde 
yapılacak olan 
kampa katılacaklar 
Şirin Villa 
Oteli’nde 
konaklayacaklar. 
12 Ocak 2012 
Perşembe sabahı 
saat 10.00 da 
başlayacak olan 
kamp, 15 Ocak 
Pazar günü 
saat 17.00 de 
sona erecek.
Bayanlar laser 
milli takım kampına 
Gemlik Yelken 
Spor Kulübü’nün 
şampiyon 
yelkencisi Tuğba 
Öksüz de 
çağrıldı.

Bursa'da şiddetli Ilins
Marmara bölgesinde 
dün sabah saat
lerinde etkili olan 
fırtına, Bursa ve 
Balıkesir'in 
Bandırma ilçesinde 
yaşamı olumsuz 
yönde etkiledi. 
IDO, Bursa'da 
saatteki hızı 
60 kilometreye 
ulaşan lodos 
nedeniyle Yenikapı- 
Bursa ve Bandırma- 
Yenikapı arasındaki 
feribot seferlerini 
karşılıklı olarak 
iptal etti.
Fırtına nedeniyle 
kopan bazı elektrik 
telleri bir çok 
mahallede elektrik
lerin kesilmesine 
yol açtı.
Bursa'da kömür

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS

KRŞ€D€ Ö€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

sobasından sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
17 kişi çeşitli has
tanelere kaldırılarak 
tedavi altına 
alındılar.
Türkiye'nin en mod
ern kayak merkezi 
olan Uludağ'da kar 
kalınlığı 95 santim 
olarak ölçüldü. 
Yoğun sisin etkili 
olduğu Uludağ'da 

hava sıcaklığı 
sıfırın altında 2 
derece olarak 
ölçülürken 
Meteroloji hafta 
sonu Uludağ'da 
kar beklendiğini 
duyurdu.
Uludağ'ın giriş ve 
çıkışında önlem 
alan jandarma 
araçların zincirsiz 
gidiş ve gelişine 
izin vermiyor

Türkiye Karate 
Şampiyonası’nda 
görev almak üzere 
Bursa’ya gelen 
hakemlere, Bursa 
Kent Konseyi’nin 
faaliyetleri hakkında 
bilgi verildi. 
Karatede yılın ilk 
organizasyonu olma 
özelliği taşıyan 
Türkiye Ümitler, 
Gençler ve 21 Yaş 
Altı Karate 
Şampiyonası, 
Bursa’da başladı. 
Şampiyona 
öncesinde 
Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen milli 
hakemlere, Bursa 
Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyesi Hasan 
Vanlıoğlu ve 
Bursa Kent 
Konseyi Spor 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Hasan 
Özyıldırım tarafın
dan yapılan çalış
malar hakkında 
bilgi verildi.
Türkiye Karate 
Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu Başkanı

Nizam Baran, 
Asbaşkan Akif 
Gürbüz ve Türkiye 
Karate Federasyonu 
Asbaşkanı Timur 
Özdemir'in de hazır 
bulunduğu toplantı
da konuşan 
Vanlıoğlu, Bursa 
Kent Konseyi çalış
malarının tüm 
Türkiye’ye örnek 
olduğunu söyledi. 
Katılımcı demokrasi 
anlayışıyla hareket 
ettiklerini söyleyen 
Vanlıoğlu, konseyin 
bünyesinde 4 
meclis ve 33 çalış
ma grubu bulun
duğunu ifade etti. 
Kent Konseyi olarak 
spora daha fazla 
ağırlık vereceklerini 
ifade eden 
Vanlıoğlu,

“Önümüzdeki 
süreçte Spor 
Çalışma Grubu’nu 
oluşturacağız. 
Çalışma grubu 
olarak Bursa’da 
spora katkı 
sağlamayı ve 
yön vermeyi 
hedefliyoruz” dedi. 
Türkiye Karate 
Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu Başkanı 
Nizam Baran ise, 
göstermiş oldukları 
ilgiden dolayı 
Bursa Kent 
Konseyi yönetimine 
teşekkür etti. 
Toplantının 
sonunda milli 
hakemlere Bursa 
Kent Konseyi çalış
maları anlatan set 
hediye edildi.



Gemlik Gümrük Müdürlüğü nün 
2011 yılı 11 aylık verileri helli oldu
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 2011 yılının 11 ayında ithalat ihracat 
arasında denge oluştu. Gemlik Gümrük Müdürlüğümden 2011 yılının 1 
Ocak - 30 Kasım tarihleri arasında 8 milyar 634 milyon 918 bin 983 dolar
lık ihracat gerçekleşirken, aynı dönemde 8 milyar 611 milyon 821 bin 493 
dolarlık ithalat gerçekleşti. 2011 yılının ilk 11 ayında, Gemlik Gümrük 
Müdürlüğümde 2 bin 899 gelen gemi işlem gördü, 2 bin 911 adet giden 
gemi işlemi gerçekleşti. Aynı dönem içinde 164 bin 221 konteyner 
geldi, 162 bin 6 konteynerin ise çıkışı yapıldı. Haberi sayfa 5’de
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İssizdim onun için soydum”
Geçtiğimiz hafta, Eşref Dinçer Maha 
İlesi PTT Şubesi’ni soyan kişi olduğu 
belirlenen B.Y. kamera kayıtlarının 
incelenmesinden sonra, bir internet 
cafede yakalandı. Zanlı B.Y. polisteki 
sorgusunda suçunu kabul etti. 
Soygunda kullandığı tabanca ise 
attığını söylediği yerde bulunamadı. 
B.Y. adlı şahıs, "Paraya ihtiyacım var 
dı. Soygun yapmak zorunda kaldım" 
dediği öğrenileli. Şahıs, tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi. Haberi syf2’de

Dikkat! 
Bugün 

kar 
geliyor

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklama
da, soğukların 
Marmara Bölgesin 
de etkisini göstere 
ceği, sıcaklığın 
bölgede 10 derece 
nin altına ineceği 
ve kar yağışının 
etkili olacağı belir
tildi. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Pazar keyfi..
Kış günlerinde pazar tatilimiz güzel 

geçmiyor.
Sabah kalktığınızda yine kapalı ve yağ

murlu bir hava ile karşılaşıyorsunuz.
Bu baştan günün karamsar geçeceğinin 

işareti oluyor size..
Yağmur gün boyu sicim gibi yağdı 

durdu.
Sonbaharda ağaçlardan düşen yaprak

lar, yerde çürümüş ve kahverengiye 
dönüşmüş.

Bahçeye çıktığımda amacım dış kapıyı 
kapatmaktı.

Sicim şeklinde yağan yağmur etkilemez 
diyerek, çeşmeyi açarak çürüyen yaprak
ları temizlemeye koyuldum. Dev. 4’de

Kanlan yollar yağmurla 
Balcık kuyusuna döndü
BUSKİ tarafın
dan yaklaşık 8 
aydır sürdürülen 
alt yapı çalışma 
larında açılan 
yollar asfaltlan
mayınca dün 
başlayan yağ
murla cadde ve 
sokaklar balçık 
kuyusuna dön 
dü. Bora Sokak 
ta açık bırakılan 
çukur ise tehli 
ke yaratıyor.
Mahalle sakin
leri, çocukların 
çukura düşme 
sinden korku 
yorlar. Syf 5’de

Gemlikspor 
yara allı: 1-1

Süper Amatör B gurubunda üst sıralar 
için mücadele eden Gemlikspor, 
geçtiğimiz hafta olaylı geçen maçta 
Yavuzselim’e 3-0 yenilmesinden sonra 
ikinci yarının ilk maçın da berabere 
kalarak 2 puan daha kaybetti.
Seyfettin Şekersöz’ün haberi syf 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sokaktaki çocuklarımız...
Türkiye ekonomisi bilmem kaç oranın

da büyümüş... Elmalarla armutları 
toplayıp, çarpıp, bölen istatistik? verilere 
göre; Kişi başına düşen ulusal gelir üç 
sıfırlı dolarlara yükselmiş. Gerçek yaşa
ma yansıyor mu yansımıyor mu?
Asıl büyük fotoğraftaki yüzleri görmek 

gerek...
Nasıl bakıyorlar, neyi hissediyorlar...

“işsizdim onun itin soydum"
Eşref Dinçer Mahallesi PTT Şubesi’ni soyan kişi olduğu belirlenen 

B.Y. kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra, bir internet cafede 
yakalandı. Zanlı B.Y. polisteki sorgusunda suçunu kabul etti.

Soygunda kullandığı tabanca ise attığını söylediği yerde bulunamadı

Kırmızı ışık yanıyor.
Otomobiller duruyor.
Murat, Adnan, Enver, Songül, Meryem 

hep birlikte akın ediyorlar...
Kiminin elinde kâğıt mendil...
Kiminin elinde sakız...
Umut...
Belki bir ekmek parası...
Belki de çikolata...
Gün geceye dönmüş.
Hava soğuk...
Ayaz insanın iliklerini donduruyor.
Çocuklar...
Çocuklarımız...
Salıncakta şatlanamamış.
Parka gidememiş.
Şeker alamamış.
Oyuncağı olmamış, uçurtma uçur

mamış çocuklarımız...
Sokaktaki çocuklarımız...
Sosyal gerçeğimiz...
İyileşmeyen yaramız...
Tahminlere göre 9 milyon çocuğumuz 

yoksulluk sınırının altında. Beş yüz bin 
kadar sokak çocuğumuz veya sokakta 
çalışan gencimiz var.

Sokağın sınırsız ve sorumsuz özgür
lüğünü seçme gerçeği, sokakta çalışan 
çocukları sokak çocuğu olmaya doğru 
yöneltiyor.

Çocuk politikalarımız onlara güvenli bir 
gelecek sağlamıyor.

Sağlamadığı gibi dışlıyor.
Dışlanan, itilen, kakılan çocuk doğal 

olarak suça yöneliyor.
Kırılıyor...
Dökülüyor...
Sevgiye aç yürekte kin tohumlanıyor...
Büyüyor... Büyüyor...
Suç makinesine dönüşüyor.
Eline geçen ilk fırsatta da kendisine 

kötülük eden herkesten intikamını alıyor.
Annesinden, babasından, arkadaşın

dan, kardeşinden dahası toplumdan...
Bir sokak çocuğunun yüreğinden 

dökülenler...
Kulak vermek, dinlemek, gereğini yap

mak üzerimize düşen!
"Ben sokak çocuğuyum!
Fakat siz sokak çocuğu deyip de 

geçmeyin, beni bir dinleyin
Bu sokaklar yaralı bilinçlerin, kör vic

danların eseridir.
Sizler sıcak yataklarınızda sabahlarken, 

biz uzandık soğuk taşlara...
Yüreklerimiz hep korkuyla tetikte bek

ledi gecenin ayazında
Kalmaz size de köşkler, saraylar, 

kâşaneler ve süslü hanlar...
Suçlusunuz ey insanlar! ...
Suçlusunuz ey insanlar! ...”

Geçtiğimiz z 
Perşembe günü, 
güpe gündüz Eşref 
Dinçer Mahallesi 
PTT Şubesi’nde 
gerçekleştirilen 
silahlı soygunun 
zanlısı olduğu belir
lenen B.Y. eşgalinin 
belirlenmesinden 
sonra bir internet 
cafede yakalandı. 
Çarşı Deresi, 
Hürriyet Caddesi 
köprüsünün biraz 
ilerisinde geçtiğimiz 
yıl açılan PTT 
Şubesi’ne Saat 15.47 
sıralarında başında 
kar maskesi bulu
nan, eldivenli eliyle 
silahlı bir soyguncu, 
kasada bulunan 
paraları uzattığı tor
baya koymasını 
istemişti.
PTT Şubesi’nde 
tek başına olan 
görevli, mevcut para 
yı torbaya koyduğu 
sırada, içeriden 
arkadaşının geldiği
ni gören soyguncu, 
torbayı alarak 
kaçmıştı.
Soygun olayının 
polise bildirilmesin
den sonra, çevrede 
yapılan araştırmada 
eldiven ve kar 
maskesi bir apart
manın bahçesinde 
bulundu.
Polis, PTT

Dikkat! Bugün kar geliyor
Kuvvetli soğuklar 
geliyor, hafta ortası 
özellikle Anadolu'da 
kar yağışları var 
Pazar gecesi 
balkanlardan gele
cek soğuklar ilk 
olarak Marmara'da 
etkisini hissettire
cek. Pazartesi sıcak
lık bölgede 10 dere 
cenin altına iniyor. 
Pazartesi günü ise 
Marmara'ya kar _ 
geliyor.
Hafta başında 
Trakya'da etkili ola
cak kar, Çarşamba 
günü İstanbul dahil 
tüm Marmara’yı

Şubesi’ndeki 
kamera kayıtları ile, 
MOBESE kayıtların
da yaptığı 
incelemede, soy
guncunun eşgalini 
belirledi.
Soyguncunun evin
de yapılan aramada 
bulunamaması 
üzerine, gidebile
ceği yerleri arayan 
polis, soyguncuyu 
bir internet cafede 
yakaladı.
B.Y.'nin, yapılan sor 
gusunda suçunu iti
raf ettiği öğrenildi. 
Şahsın, işsiz olduğu 
nu belirterek, "Para 
ya ihtiyacım vardı. 
Soygun yapmak 
zorunda kaldım" 
dediği öğrenildi. 
Polis, sorgudan 

etkileyecek.
Hava sıcaklığı 
Kuzey kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak. 
Bu arada, Marmara' 
nın batısı, Kıyı Ege 
ile Antalya ve 
Burdur çevrelerinin 
yağmur ve sağanak 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ile Antalya 
ve Burdur 
çevrelerinin yağmur 
ve sağanak yağışlı

sonra, B.Y. ye yer 
belirleme ve soygu
nun tatbikatını yap
tırdı.
Zanlı soygunda kul
landığı tabancayı 
attığı yeri gösterdi. 
Ancak, tabanca 
gösterdiği yerde 
bulunamadı.
B.Y.nin Eşref 

geçeceği tahmin 
ediliyor. Yurdun 
kuzey, iç ve doğu 
kesimlerinde, sabah 
ve gece saatlerinde 
sisle birlikte buzlan
ma ve don olayı 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı 
Kuzey kesimlerde 1 
ila 3 derece artacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Rüzgar, genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, Ege ile 
Akdeniz'in batısında 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif

Dinçer PTT 
Şubesi’ndeki soy
gunda, kasada bulu 
nan 90 lirayı aldığı 
öğrenildi.
Soyguncu B.Y. 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

arasıra orta 
kuvvette esecek.

BUZLANMA VE 
DON OLAYI 
UYARISI 
Sabah ve gece 
saatlerinde yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı bek
lendiğinden, 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı başta 
sürücüler olmak 
üzere ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli olmalar 
gerekiyor
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Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı YazıYORUM

Bursa'da, evine git
mek için yol 
kenarında minibüs 
bekleyen 51 yaşın
daki Burhan Özv
eren uğradığı silahlı 
saldırı sonucu sağ 
bacağından vuru
larak yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
Özveren tedavi altı
na alınırken polis 2 
kişiyi gözaltına aldı. 
Olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ankara Yolu 
Ortabağlar Mahal 
lesi'nde meydana 
geldi. Evine gitmek

İşçiler kalıpların altında kaldı
Bursa'da bir 
inşaatta çalışan 
4 işçi devrilen 
kalıpların altında 
kalarak yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, ' 
merkez Nilüfer ilçesi

Otomııhll İle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir otomo
bil ile minibüsün 
çarpışması sonucu 
2 kişi yaralandı. , 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl'den 
Hamzabey köyü 
istikametine gitmek
te olan İlhami Y. 
yönetimindeki 17 EY 
599 plakalı kapalı 
kasa minibüs, Istaş 
Sitesi mevkisinde 
hatalı sollama sonu
cu Hamzabey 
istikametinden 
gelen Bekir Vurgun 
(37) idaresindeki 16

Hırsız iç çamaşırlarını çaldı
Bursa'da bir eve 
giren hırsız evde 
bulunan kırmızı dan
telli bayan iç 
çamaşırını alarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye

üzere yol kenarında 
minibüs bekleyen 
ve Karacabey llçe- 
si'nde bir emlakçı 
yanında çalışan 
Burhan Özveren, 
uğradığı silahlı 
saldırı sonucu sağ 
bacağından yara
landı. Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 2 çocuk 
babası Özveren, 
ifadesinde, şöyle 
dedi: "Resul Orhan 
adlı arkadaşımdan 
cep telefonu 
almıştım. Parasını 
vermemiştim.

i Altınşehir Mahallesi 
Bülent Ecevit 
Caddesi üzerindeki 
bir inşatta 
meydana geldi. 
İnşaata 
beton döken mik
serin devrilmesi 

PM 227 plakalı oto
mobille kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada 
otomobilin şoför 
mahallinde sıkışan

Bekir Vurgun ile 
yanındaki Ali Akkoç 
(28) yaralandı. Şoför 
mahallinde sıkışan 
yaralı sürücü, olay

göre olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mimarsinan 
Mahallesi 2. Şimşek 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
N.Ç.'nin ikametinde

Telefon bozuktu. 
Kendisiyle vurul
duğum yerin hemen 
yanında bulunan 
75'inci Yıl Çocuk 
Parkı'nda buluştuk. 
Telefonu iade ettim 
ve ayrıldım. Bir süre 
sonra bana yak
laşan tanımadığım 
siyah bereli bir kişi 
tabanca ile ateş etti. 
Bacağımdan yara
landım. Benim düş
manım yok. 
Kimseden şüphe
lenmiyorum." 
İfadeden sonra olay 
yerinde saatlerce 

sonucu inşaatın 
kalıpları bir anda 
çöktü. Kalıpların 
devrilmesi sonucu 
inşaatta çalışan 
işçilerden F.T., 
I.D., M.E. ve C.K. 

hafif şekilde yara

giren kimliği belirsiz 
kişi, ev sahibine ait 
pantolon ve kırmızı 
dantelli bayan elbi 
sesinin çalarak 
evden kaçtı. Sabah 
uyandığında

boş kovan x 
arayan polis 
Özveren'iı? cep 
telefonunu iade 
ettiğini öne 
sürdüğü Resul 
Orhan ile eşgale 
uyan 37 yaşındaki 
Hakkı Kartalmış'ı 
gözaltına aldı. 
Emniyet 
Müdürlüğ'nde 
sorgulanan şüphelil
er suçlamayı kabul 
etmedi. Olayla ilgili 
soruşturmaya Bursa 

'Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş- ' 
landı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

landı.
Yaralıları olay 
yerine gelen 
ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

yerine gelen kur
tarıcıların yardımı ile 
sıkıştığı yerden 
çıkarıldı.
Yaralı Ali Akkoç 
olay yerinden geçen 
özel otomobille 
sürücü Bekir 
Vurgun ise 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu 
bildirilirken, kazayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor 

elbiselerini göre
meyen kadın ise 
polis ekiplerine 
haber verdi. 
Polis, elbisenin 
bulunması için 
çalışma başlattı.

Kimi ağlar, kimi güler!
2O12’de daha güzel bir Türkiye olmasını 

diliyoruz ama bu gerçekleşebilir mi?
Yeni yılın diğerlerinden daha iyi geçme

si, milli gelirimizin artması, ülkeyi bölün
meye doğru götüren hainliklerin bitmesi 
sadece bir temenni tabii...

Türkiye’miz için mutlu günler, güzellik
ler ummak istiyoruz.

Kişisel ihtiraslar, ülke çıkarlarının 
üstünde tutuluyor,

Etraf yalaka dolu, El etek öpmek ayıp 
değil,

Aman ha, uluorta Laf etme, haddini 
bil!., deniyor.

İki tip insan gerçeği görmez: Kör olan
lar ve akılsızlar!

Biz hangi sınıfa giriyoruz, bilemiyorum!
Ülkelerde, büyümenin ve zenginleş

menin nimetlerinden her kesimin yarar
lanması gerekirken “Biri yer, biri bakar, 
kıyamet ondan kopar” denir ya...

4 .Ocak 2012 Çarşamba. Hava güzel. 
Kordonlar daki fiskiyelerin çalışması 

içimi kıpır kıpır etti.
Bu yapılmış fiskiyelerin çalıştırılmaması 

sinirime dokunuyordu.
Zamanında çok söylemiştim ama 

adım”ukala “ya çıkmıştı.
Eşofmanlarımı giyip yürüyüşe çıktım.
Kordon tertemiz, tazyikli su ile yıkadık

larını penceremden görmüştüm. Zevkle 
yürüyorum.

Ta üniversite bağlantısının yapıldığı 
yere kadar yürüdüm.

Sonra derenin derinliğine temizlendiği
ni gördüm.

Zaten öbür dere temizlenip etrafı 
düzeltiliyor.

Atatepe sosyal tesislerinin temeli 
atılmış.

Çok iyi..
Sayın okurlarım; Ben yerel belediyeler 

de siyasi görüşümü ortaya koymam.
Bana, ilçeme kim hizmet ediyorsa 

başımın üzerinde yeri var.
Siyasi dedikodulardan uzak, yapabilene 

aferin diyorum.
Efendim bunları Büyükşehir yapıyor

muş falan filan.
Kim yapıyorsa yaptıranlara da aferin.
Gerisi lafügüzaf...
Yalnız evime dönerken keyfim kaçtı. 
Adliyenin önü asfaltlandı. Tertemiz. 
Ama bütün çamuru, kiri Gazhane

Caddesine kaldı.
Sayın Başkan, asfaltlanma zaman ala

caksa tazyikli suyla yıkat, şu caddeyi de 
keyfimize toz düşmesin..

Bu isteğe ne dersin ?...

T CM A A “SUYUNU BOŞA 
HIM |g HARCAMA”

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

Pazar keyfi..
Yaklaşık bir saat hafif yağan yağmur altında, 

bahçede yaprakları su ile temizledim.
*Kış aylarında bahçenin zevki olmuyor.
Her gün çevreyi düzenlesen, ertesi gün yine 

bozuluyor.
Kış soğuklarının bitmesini, bahar aylarının 

gelmesini bekleyeceğiz.
Her pazar olduğu gibi dün de gazetenin hazır

lanması için ailece işyerine geldik.
Gece yağan yağmur, Gemlik’in her tarafını 

çamur içinde bırakmış.
Hele bizim büronun bulunduğu sokak ile 

aralarda asfaltlanmamış sokak ve caddelere 
girilecek gibi değil.

Bu sokaklara bakmaya ne gelen var ne giden.
Örneğin, bizim sokağın Gazhane Caddesine 

yakın bir bölümünde bir kanalizasyon logarı 
yoldan çökmüş, her an bir araç veya bir yaya 
buraya farkında olmadan girebilir.

On gündür aynı halde duruyor.
Ne zabıta, ne fen işleri, ne de BUSKİ çalışan

ları bu sokakların halini görmüyor.
İstiklal Caddesi Bora Sokak, ilçenin 

merkezine 100 metre uzaklıkta.
Yani ilçenin göbeğinde sayılır.
Köşesinde yabancılarında kaldığı bir 4 yıldızlı 

otel bulunuyor.
Buna karşın, yaklaşık bir ay önce alt yapısı 

tamamlanan sokağın, üç kuruşluk asfalt kapla
ması yapılmadığı için durum içler acısı.

İlçenin hangi sokağına girerseniz girin, aynı 
durumla karşılaşabiliyorsunuz.

Bu günlerde en boğun şikayet, Manastır’a 
çıkan Kumla Sokaktan geliyor.

Kumla Sokak ilçenin en eski yerleşim birim
lerinden biri.

Bu sokak Manastır’a çıkan en işlek yollardan 
biri.

Alt yapı çalışmaları nedeniyle Kumla 
Caddesi’nin parke taşları söküldü, çalışmalar 
tamamlandı.

Günlerdir trafiğe kapalı kalan yol, Çevre Yolu 
üzerinden ve değişik yerlerden verildiği için 
Manastır ulaşımı çileye dönüştü.
i Sürücüler tamamlanmayan Kumla 
Çaddesi’ndeki alt yapı tamamlanınca bozuk 
olan yolu kullanmaya başladı.

Ancak, yol yol değil ki.
Köstebek yuvası olduğu için araçlarda hasar

lara meydana geliyor.
I Geçtiğimiz hafta, Belediye Mecüsi’nde bu 
konu gündeme geldiğinde Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz bu yola asfalt 
kaplayacaklarını söyledi. Muhalefet, kış ayların
da asfalttın yolda donma ve kaymalara neden 
olacağını söyledi.

Ancak, yönetimdekiler kararlarını vermişler. 
Bu yolun üzerindeki elektrik tellerinin yol 
bozukken yer altına alınması hatırlatıldı. Ama, 
gecikme olacağı için elektriklerin direkler 
üzerinden eskisi gibi gideceği bildirildi.

BUSKİ’nin çalışmaları neredeyse tamam 
landı. Gemlik’in önemli bir bölümünde yollarda 
asfalt kalmadı.

Şimdi her yere yamalı asfalfkaplanacak.
Gemlik’te 2 yıl önce 8 milyon liralık asfalt 

kampandı.
Bugün her yer delik deşik.
Sizin anlayacağınız 8 trilyon uçtu gitti.
Bunun hesabını soran yok.

Biiyüksehir, üst geçit 
ihalesini bugün yapıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Gemlik’te yaptıra
cağı yaya üst geçidi 
inşaatı ihalesini 
bugün yapacak. 
İhale, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Acemler Yerleşkesi 
Destek Hizmetleri 
Daire 
Başkanlığımdaki

“İkizler Firarda” Bursa’da çekiliyor
Seda Sayan, Oya 
Aydoğan, Sümer 
Tilmaç ve Cengiz 
Küçükayvaz'ın rol 
aldığı 'İkizler 
Firarda' filmi 
Bursa'da çekiliyor. 
Tarihi Hisar böl
gesinde çekimleri 
devam eden 'İkizler 
Firarda' filminin 
Oyuncuları, 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar'ı 
ziyaret etti.
Sümbüllü Bahçe 
Konağı'ndâr gerçek
leşen buluşmada 
keyifli anlar 
yaşanırken, Başkan 
Dündar Osmangazi 
hin ve Türkiye'nin 
tanıtımında önemli 
bir sektör olduğunu 
vurguladı.

Kamu sosyal tesis ücretlerine zam
Maliye Bakanlığı, 
kamuya ait eğitim 
ve dinlenme tesis
leri, misafirhaneler, 
kreş ve çocuk 
bakımevleri ile spor 
tesislerinden yarar
lanma ücretlerini 
yeniden belirledi. 
Maliye Bakanlığının, 
Kamu Sosyal 
Tesislerine ilişkin 
Tebliği, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak, 1 Şubat 2012 
tarihinden geçerli 
olmak üzere yürür

Hizmet Binası’nda 
yapılacak.
4734 sayılı kamu 
ihale kanununun 19. 
maddesini göre açık 
ihale usulü ile 
yapılacak olan 
ihaleye katılmak 
isteyenlerin 
Elektronik Kamu 
Atımları Platformu 
sitesinden ihalenin 
niteliği, türü ve

Dündar, çekimleri 
Hisar bölgesinde 
devam eden 'İkizler 
Firarda' isimli fil
minde rol alan 
Sümer Tilmaç, 
Cengiz Küçükayvaz 
ve filmin yapımcısı 
Magic Necmi ile 
Sümbüllü Bahçe 
Konağı'nda buluştu. 
Emektar Oyuncu 
Sümer Tilmaç ile bir 
süre sohbet eden 

lüğe girdi. 
Tebliğe göre, 
kamu kurum ve 
kuruluşla rmca 
işletilen yüz me 
havuzu, hamam, 
sauna, sıcak su, plaj 
gibi 21 özellikli 
eğitim ve dinlenme 
tesislerinde kişi 
başına günlük 12,20 
lira yemek ve 4,75 
lira (1 Temmuz -15 
Ağustos döneminde 
6,30 lira) konaklama 
bedeli alınacak.
Özelliklerden asgari 

ayrıntıları ile bilgi 
alabilecekleri 
açıklandı. 
Bugün saat 
15.oo’de yapılacak 
olan ihaleye katıl
mak isteyenler, 
gerekli belgeleri 
sağlayarak, ihale 
saatinde ihale 
usulüne uygun 
olarak yanlarında 
bulundurmaları

Dündar, Türkiye'nin 
her alanda olduğu 
gibi film sektöründe 
de önemli atılımlar 
yaptığını söyledi. 
Bursa'nın sinema 
ve diziler için eşsiz 
bir merkez olduğu
na dikkati çeken 
Dündar, sektörün 
hızla Bursa'ya 
yöneldiğini söyledi. 
Daha sonra filmin 
yapımcısı Magic

12 ve en fazla 14 
tanesini taşıyan 
tesislerde kişi başı
na günlük 10,35 lira 
yemek ve 4,15 lira (1 
Temmuz -15 
Ağustos döneminde 
5,35 lira) konaklama 
bedeli ödenecek. 
Özelliklerin 12 
tanesinden daha azı 
bulunan tesislerde 
kişi başına günlük 
8,15 lira yemek 
ve 3,45 lira (1 
Temmuz -15 
Ağustos

gerekiyor.
İhaleyi alan firmanın 
sözleşmenin imza
landığı tarihten 
itibaren 5 gün 
içinde yer teslimi 
yapılarak işe 
başlayacak ve yer 
tesliminden 180 gün 
sonra ihalede aldığı 
işi bitirmiş olacağı 
belirtiliyor.

Necmi ve ünlü 
Oyuncu Cengiz 
Küçükayvaz da 
sohbete katılırken 
yapımcı Magic 
Necmi, "Sayın 
Başkanımız 
Mustafa Dündar'a 
çok teşekkür 
ediyoruz. Onların 
yatınmları ve 
hizmetleri bu 
filmlerin çek
ilmesinde en 
önemli paya sahip. 
Batıda film çekmek 
için milyon dolarlar 
harcanarak çekim 
alanları oluşturu 
luyor. Oysa 
Bursa doğal bir 
film platosu adeta. 
Biz doğal haliyle 
çekiyoruz. Yeniden 
bir plato inşa 
etmiyoruz" dedi 

döneminde 
5,10 lira) 
konaklama 
bedeli alınacak. 
Ayrıca, konut 
veya bağımsız 
bölümde, buzdolabı 
bulunanlarda 
günlük en az 
1,65 lira, televizyon 
bulunanlarda 
günlük en az 1,90 
lira ve klima bulu
nanlarda günlük en 
az 2,60 lira, konut 
başına ilave bedel 
alınacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kazılan yollar yağmurla 
flalcılı kuyusuna döndü

Elektrik 
açma kapama 
ücretine son

BUSKİ tarafından 
yaklaşık 8 aydır 
sürdürülen alt yapı 
çalışmalarında 
açılan yollar asfalt
lanmayınca dün 
başlayan yağmurla 
cadde ve sokaklar 
balçık kuyusuna 
döndü.
Kentin değişik 
semtlerinde plansız 
olarak sürdürülen 
ve her yeri kazan 
müteahhit firma, 

kazı çalışmaları 
nedeniyle trafiği alt 
üst ederken, günler 
önce kapatılan 
çukurların asfalt 
kaplanmaması 
nedeniyle araç 
sahipleri sıkıntı 
anlar yaşıyor

YAĞMURDAN 
SONRA
Cumartesi akşamı 
başlayan ve devam 
edeceği öğrenilen 

yağışlı hava 
nedeniyle başlayan 
yağmurlar, asfalt 
kaplanmayan cadde 
ve sokaklarda su 
birikintilerine ve 
yolların çamur ve 
balçık deryasına 
dönüşmesine 
neden oldu.
Manastır’a çıkan 
Kumla Caddesi’nde 
ki çalışmaların 
tamamlanmasından 
sonra yolun trafiğe 

açılması ise araç 
sürücülerine 
tam bir sorun 
oldu.
Bozuk yolda araç 

sürenler, araçlarının 
alt takımlarının her 
an bozulabileceğini 
söylüyorlar.
Kumla Caddesi’nin 
bir an önce tamam
lanması ve trafiğin 
düzenli işlemesinin 
sağlanması 
istendi.

Bursa'da elektrik 
faturasına yan
sıtılan 20 liralık 
açma kapama 
bedelinin haksız 
olduğunu iddia 
eden bir vatandaş, 
UEDAŞ'tan parasını 
geri almayı başardı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Mollarap 
Mahallesi'nde 
ikamet eden 
Gürkan Kanbir, 
elektrik faturasına 
yansıtılan 20 TL 
açma kesme 
bedelinin ihbar
name gönderilme
den faturasına 
eklendiğini 
belirterek, UEDAŞ 
Yıldırım 
Müdürlüğüne 
dilekçe yazdı. 
Kanunsuz olarak 
kesildiğini iddia 
ettiği 20 liranın 
kendisine iade 
edilmesini talep 
eden Kanbir'e, 
Yıldırım İşletme 
Müdürlüğü, "İlgili 
dilekçenize istina 
den yapılan 
incelemede, 23-08- 
2011 tarihinde 

enerjiniz kesilerek 
sayaçınız mühür
lenmiş olup, 
yapılan işlemden 
dolayı faturanıza 
enerji açma 
kesme bedeli yan
sıtılmıştır. Bu 
bedelin tarafınıza 
ödenmesi mümkün 
değildir” cevabını 
verdi.
Bunun üzerine 
UEDAŞ Genel 
Müdürlüğüne duru
munu belirten bir 
dilekçe yazarak 
parasının iadesini 
isteyen Kanbir'e, 
genel müdürlükten 
açma kesme 
bedelinin geri 
ödeneceğini 
bildiren bir cevap 
geldi.
Kanber, açma 
kapama bedelini 
geri aldı.
Kanbir, kendisi gibi 
birçok vatandaşın 
mağdur olduğunu 
belirterek, 
"Vatandaşların hak
larını aramalarını 
istiyorum. Bu olay 
benim gibi bütün 
mağdur abonelere 
emsal teşkil ede
cek" diye konuştu.

Gemlik Gümrük Miidiirliiflii’niin 
2011 yılı 11 aylık Merileri belli oldu
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 2011 
yılının 11 ayında 
ithalat ihracat 
arasında denge 
oluştu.
Bursa Gümrük 
Müdürlüğü internet 
sitesinde yayınlanan 
istatistiklere göre, 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nden 
2011 yılının 1 Ocak - 
30 Kasım tarihleri 
arasında 8 milyar 
634 milyon 918 bin 
983 dolarlık ihracat 
gerçekleşirken, aynı 
dönemde 8 milyar 
611 milyon 821 bin 
493 dolarlık ithalat 
gerçekleşti.

lat gerçekleşti.
2011 yılının ilk 11 
ayında en düşük 
ihracat 618 milyon 
330 bin 936 dolarla 
Eylül ayında 
gerçekleşti.
En düşük ithalat ise 
692 milyon 27 bin 
660 dolarla Kasım 
ayında meydana 
geldi.
2011 yılının ilk 11 
ayında Gemlik 
Gümrük 
Müdürlüğü’ne 
62 bin 507 giriş, 81 
bin 948 çıkış 
beyannamesi 
işlemi yapıldı.
Yine aynı dönem 
içinde Gemlik

Gümrük 
Müdürlüğü’ne 
9 bin 783 TIR 
karnesi 
girişi yapıldı, 4 bin 
671 TIR çıkışı 
yapıldı.
2011 yılının ilk 11 
ayında, Gemlik 
Gümrük 
Müdürlüğü’nde 
2 bin 899 gelen 
gemi işlem gördü, 
2 bin 911 adet 
giden gemi işlemi 
gerçekleşti.
Aynı dönem içinde 
164 bin 221 
konteyner geldi, 
162 bin 6 konteyner- 
in ise çıkışı 
yapıldı
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Gençler, politikalarını belirleyecek
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
gençler arasında 
hem kentlilik bil
incinin oluşmasını, 
hem de yerel yöne
timlere katkı sun
malarını sağlayarak 
özgüven kazan
malarını sağlıyor. 
Gençlerin kent 
yönetimine katılması 
için çalışan Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
2012 yılının ilk 
yürütme kurulu 
toplantısını gerçek
leştirdi. Yürütme 
kurulu üyelerinin 
katıldığı toplantıya, 
Bursa Kent Konseyi

“Bcm Öğretimdeki öğrenci Sayısı Düşürülmeli"
Yüksek Öğretim 
Kurulu (YOK) Yürüt 
me Kurulu Üyesi 
Durmuş Günay, açık 
öğretimdeki öğrenci 
sayısının düşürül 
mesi gerektiğini 
söyledi. Eğitim-Bir 
Sen Uludağ Üniver
sitesi Temsilciliği

Başkanı Mehmet 
Semih Pala konuk 
oldu. Gençlik 
Meclisi çalış
malarının Bursa için 
çok önemli 
olduğunu ifade eden

YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Durmuş 
Günay'ın katılımı ile 
'Gelece ğin Üniver
sitesi ve 
Yükseköğretimin 
Temelleri' konulu bir 
konferans düzenlen
di. Uludağ Üniver

Başkan Mehmet 
Semih Pala, 
“Gençler ve diğer 
kesimler 
düşüncelerini 
rahatça ifade ede
bilmelidir. Özellikle 

sitesi yerleşkesinde- 
ki Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür Merke 
zi'nde gerçekleştin 
len konferansta ko 
nuşan Eğitim Bir- 
Sen Üniversite 
Temsilcisi İlyas 
Kaya, Milli Eğitim 
Bakan lığı'nın 

yarınların yönetici
leri olan gençler, 
yeni anayasa 
hakkında görüşlerini 
ortaya koymalıdır. 
Darbeci 
anayasadan, özgür
lükçü bir anayasa 
geçilmelidir” dedi. 
Yeni yılın Gençlik 
Meclisi için yoğun 
geçeceğini söyleyen 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar ise, ‘isti
hdam ve kariyer’, 
‘gençlik politikaları’ 
ve ‘sağlık’ ana 
başlıklarında çalış
malar yürütecekleri
ni anlattı.

ELEMAN ARANIYOB
GAZETE DAĞITIMI 
YAPACAK ELEMAN

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

yapılanmasında 
çeşitli değişimler 
yaşandı ğım ve bu 
değişimleri 
en yetkili 
kaynaktan öğren
mek adına böyle 
bir konferans 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

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

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

MORTGRGt 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

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m2 3 TL 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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“HALKIN EKMEĞİDİR ADALET”

Ünlü Alman şairi 
Bertolt Brecht 
eserlerinde 
evrensel insanlığın 
sorunlarını pek 
çok yazar ve şair 
gibi dile getirmeye 
çalışmıştır.

Bizler onun 
insanlık adına 
söyleyebildiği her 
şey için ona min
net borçluyuz.
‘‘Çağdaş yazarlar

dan pek azının 
eserleri bu büyük 
Alman şairinin, bu 
dahi dram 
yazarınınki kadar 

barış düşüncesiyle 
dolmuş, barışa 
hizmetin gerekli 
ligini belirtmiştir.” 
Diyor Jorge 
Amado.

Son günlerde 
ülkemde yaşanan 
olayları düşününce 
söyleyecek söz 
bulamıyorum. Hani 
sözün bittiği 
yerdeyiz, denir. 
Gerçekten de o 
noktaya geldik mi 
diye korkarak 
sorguluyorum 
yaşadıklarımızı.Ke 
ndimi inandıracak, 

mutlu edecek bir 
yanıt bulamıyo
rum. Gelecek 
adına, çocuk
larımız, torun
larımız adına güzel 
bir dünya bıraka
mayacağımız için 
üzülüyorum.
Yaşadıklarımızdan 
dolayı karamsar 
değilim, her 
gecenin bir sabahı 
olduğu unutulma
malı ve “alma 
mazlumun ahım 
çıkar aheste 
aheste,” demiş 
atalar. Elbet 

devran döner, 
hesap sorulur bir 
gün. Adalet hepi 
mize gerekli, 
onsuz yapamayız; 
çünkü halkın 
ekmeğidir adalet. 
Ben demiyorum , 
ünlü şair Bertolt 
Brechht diyor.

HALKIN EKMEĞİ

Bilin: Halkın 
ekmeğidir adalet, 

bakarsınız bol 
olur bu ekmek, 

bakarsınız kıt, 
bakarsınız doyum 

olmaz tadına, 
bakarsınız berbat. 
Azaldı mı

ekmek,başlar açlık, 
bozuldu mu

tadı,başlar hoşnut
suzluk boy 
atmaya.

Bozuk adalet 
yeter artık!
Acemi ellerle 

yoğrulan, iyi pişi 

rilmemiş adalet 
yeter!

Yeter katıksız, 
kara kabuklu 
adalet!

Dura dura bayat
layan adalet yeter!

Bolsa insanın 
önünde ekmeky 
lezzetliyse, 

gözler öbür yiye
ceklere yumulsa 
da olur.
Ama her şey bol

laşmaz ki birden
bire...
Bilirsiniz, nasıl 

bolluk doğurur 
ekmek:
Adaletin 

ekmeğiyle beslene 
beslene.

Ekmek her gün 
nasıl gerekliyse 
nasıl, 
adalet de gerekli 

her gün, 
hem o, günde bir 

çok kez gerekli.

Sabahtan akşama 
dek, iş yerinde, 
eğlencede, 

hele çalışırken 
çanla başla, 

kederliyken, sev
inçliyken, 

halkın ihtiyacı var 
pişkin, bol 
ekmeğe?

günlük, has 
ekmeğine adaletin.

madem adaletin 
ekmeği bu kadar 
önemli, 

onu kim pişirmeli, 
dostlar, söyleyin?

Öteki ekmeği kim 
pişiren?

Adaletin ekmeği
ni de 
kendisi pişirmeli 

halkın, 
gündelik ekmek 

gibi.

Bol, pişkin, ve 
rimli.

ÖSYM'deıı YGS’ye başvuru uyarısı
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
YGS başvurularının 
son güne bırakılma
ması uyarısında 
bulundu. Üniversite 
adaylarının gireceği 
YGS’ye başvurular 3 
Ocak’ta başladı. 
ÖSYM’den yapılan 
açıklamaya göre, 
2012 ÖSYS’ye 6 
Ocak Cuma saat

08.30’a kadar toplam 
291 bin 526 aday 
başvuru yaptı. Baş 
vuruların 250 bin 
661’i başvuru merke
zlerinden, 40 bin 
865’i ise internet ara 
çalığıyla bireysel ola 
rak yapıldı. 2011- 
2012 eğ iti m-öğreti m 
yılında lise son sınıf
ta öğrenim gören öğ 
renci sayısı yaklaşık 

600 bin. Bu adaylar 
okullarının bağlı ol 
duğu 'Başvuru Mer 
kezleri'nden başvu
rularını yapacaklar. 
Mezun durum da 
olup bireysel başvu
ru hakkı olan yakla 
şık bir milyon adayın 
ise internet aracılı 
ğıyla bireysel başvu
ru yapması bekleni 
yor. 1 Nisan da yapıl 

acak YGS’ye başvu
rular, 13 Ocak’ta so 
na eriyor.
Bu süre nin uzatılma 
yaca ğını belirten 
ÖSYM adaylara yön 
elik bir de uyarıda 
bulundu: “ÖSYM 
aday başvuru işlem
leri sistemi aynı an 
da binlerce adayın 
başvurusunu alabi 
lecek güçlü ve gü 

venli alt yapıya sa 
hip olmakla birlikte, 
son gün yapılan 
başvurular nedeniy 
le başvuru 
merkezlerindeki 
yoğunlu ğun adayın 
mağduriyetine 
yol açacak herhangi 
bir sorun 
oluşturmaması 
için, lise son sınıf 
öğrencisi adayların 

bir an önce 
başvuru merkez
lerinden başvuru-z 
larını tamamlama 
lan, internet üzerin 
den bireysel 
başvuru yapacak 
adayların da 
en kısa sürede 
başvurularını 
yapmaları 
yararlarına 
olacaktır.”
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Bursa'ya Otelcilik «e 
Turizm Meslek Lisesi

Bursa'ya yeni II Özel 
İdaresi Binası yapılıyor

Hayırsever İşadamı 
Nihat Aslanoba 
tarafından Nilüfer 
ilçesi Odunluk 
mahallesinde yap
tırılan Havva 
Aslanoba Anadolu 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesinde 
sona yaklaşıldı. 
Bursa, bir eğitim 
kurumuna kavuşu 
yor. 2012-2013 
Eğitim ve Öğretim 
yılından itibaren 
öğrenci alınması 
planlanan okulun, 
eğitim binasının 
yanı sıra Kız ve 
Erkek Öğrenci 
Pansiyonu ile 
Uygulama Oteli de 6 
ay içinde hizmete 
hazır hale getirile
cek. Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gül 
sar ile birlikte yapıl
makta olan okul 
pansiyon ve uygula
ma oteli inşaatlarını 
gezen Hayırsever 
İşadamı Nihat 
Aslanoba, tüm 
imkanların seferber 
edilerek eğitim 
binası ile pansiyon 
ve uygulama otelin
in önümüzdeki 
eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirileceği-

lodos, mezarlıkları vurdu
Bursa'da mezarlık
larda bulunan sel 
viler fırtınaya daya 
namayıp devrilir 
ken, belediye ekip
leri ağaçları kaldır
mak için seferber 
oldu.
Bursa'yı etkisi altı
na alan ve büyük

üretildiği anda
Bursa'nm turizm tüketilen ve has-
alanında çök ciddi 
bir atılım içinde ı 
olduğunu ifade U ' 
eden Atilla Güisar, 
halen faaliyette olan 
otel sayısının İki yıl 
içinde iki katına 
çıkacağını ve bunun 
doğal sonucu 
olarak yetişmiş ele
man ihtiyacının 
önümüzdeki yıllarda 
daha çok artacağını 
söyledi.
Turizm alanının bir 
hizmet alanı 
olduğunu ve bu 
alanda çalışacak 
personelinin çok iyi 
eğitim alması gerek
tiğini belirten 
Gülsar, "Hizmet sek
törünün kendi 
içinde özel şartlan 
var. Turizm 

hasara yol açan 
lodos, mezarlıkları 
da vurdu. Sanat 
Güneşi Zeki Mü 
ren'in mezarının da 
bulunduğu Emir 
sultan Mezarlığında 
çok sayıda selvi 
ağacı devrilerek 
kabirlerin üzerine 

sasiyetin üst 
düzeyde olması 
gereken bir hizmet 
alanıdır. Sektörde 
çalfşşn personelin 
bu şartlama uygun 
yetiştirilmesi 
gerekiyor. Bu alan
da çalışacak en iyi 
personelin Otelcilik 
ve Turizm Meslek 
Liselerinden yetişe
ceğine inanıyorum. 
Bu anlamda 
Hayırsever 
İşadamımız Nihat 
Aslanoba'nın 
Türkiye'ye örnek bir 
proje ile eğitime 
katkı sağlıyor.
Bursa için son 
derece önemli bir 
yatırım olduğunu 
düşünüyorum" 
dedi.

düştü. Bazı mezar 
taşları zarar görür 
ken, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Mezarlıklar 
Müdürlüğü ekipleri, 
devrilen ağaçları 
parçalayarak 
mezarların 
üzerinden kaldırdı.

Bursa İl Özel İdare
si'ne yeni bina 
yapılacak. İl Genel 
Meclisi AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
Ahmet Er, mevcut 
binanın satılarak 
bütün dairelerin 
bulunduğu yeni bir 
bina yapılacağını 
söyledi.
Bursa İL Özel İdare
si, yeni binasına 
kavuşuyor. Çarşam
ba semtindeki mev
cut binanın yetersiz 
kalması sebebiyle 
harekete geçen 
yetkililer, idare 
binasını satarak 
Arabayatağı'na yeni 
bina yapacak.
Mevcut bina ile ilgili 
belediyeden yer 
tespiti çalışmalarını 
tamamladıklarını 
söyleyen İl Genel 
Meclisi AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
Ahmet Er, binayı en

Teleferik kış tarifesine geçti
Bursa’da 48 yıldır 
Uludağ’a kent man
zarası eşliğinde 
ulaşımı sağlayan 
teleferikte kış tarife
si uygulaması 
başladı.
Bursa’nm en önemli 
simgelerinden biri 
olan teleferiğin se 
fer saatleri ve ücret 
tarifesi yeniden 
düzenlendi.
Uludağ’a ulaşımda 
yerli ve yabancı tur
istlerin vazgeçilmez 
alternatiflerinden 
olan teleferik, kış 
aylarında da ilgi 
odağı olacak.
Teferrüç’ten sabah 
saat 08.30’da 
başlayan seferler,

kısa sürede ihale 
usulüyle satıla
cağını söyledi. İl 
Özel İdaresi'ne ait 
dairelerin farklı böl
gelerde olduğunu 
kaydeden Er, yeni 
yapılacak binanın 
projesinin hazır 
o|duğunu vurguladı.

YENİ BİNA 30 
MİLYON TL 
Arabayatağı'ndaki İl 
Özel İdaresi'ne ait 
arsa üzerine yeni İl 
Özel idaresi 
binasının yapıla

saat 20.20’de 
Sarıalan’dan 
Teferrüç’e yapılan 
seferle sona eriyor. 
Uludağ’a ulaşımda 
teleferikten yarar
lanacak olan vatan
daşlar, Teferrüç’ten 
Sarıalan’a gidiş 
dönüşte 20 TL, halk 
günü olan Çarşam
ba ve Cuma günleri 

cağını kaydeden Er, 
"Bu binaya büyük 
ihtiyacımız var. 4 
ayrı yerde il özel 
idaresi hizmet 
vermeye çalışıyor. 
Bu, zaman 
kaybına yol açıyor. 
8 daire birimi ve 
1 il Genel Meclisi, 
tek bir binada 
toplanacak. Binanın 
30 milyon TL'yi 
mal olması 
düşünülüyor. Her 
şey mevcut binanın 
satışına bağlı" 
dedi 

de 15 TL ücret 
ödeyecek. 
Teleferikte 0-6 yaş 
grubu çocuklardan 
ücret alınmazken; 
7-12 yaş grubu 
çocuklar için 
Teferrüç’ten 
Sarıalan’a gidiş 
dönüşte 10 TL, halk 
günlerinde ise 7,5 
TL ücret ödenecek.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Emekli vekil 6 hin 270 lira alacak
Milletvekili emekli 
maaşlarıyla ilgili 
düzenleme, 
maaşların katlan
masına neden olan 
yüzde 60 oranını 
yüzde 45’e çekilerek 
kabul edildi.
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
(TBMM) Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
“kamu vicdanında 
rahatsızlık yarattı” 
gerekçesiyle iade 
ettiği milletvekili 
emekli maaşlarıyla 
ilgili düzenlemeyi, 
maaşların katlan
masına neden olan 
yüzde 60 oranını 
yüzde 45’e çekerek 
kabul etti.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, yeni 
düzenlemeyle mil
letvekili emekli 
maaşlarının 5 bin 
860 lira ile 6 bin 270 
lira arasında değişe
ceği bilgisini verdi. 
Komisyonun dün 
sabah 1.5 saat 
süren oturumunda, 
Ak Parti’nin önerge
siyle, milletvekili 
emekli maaşı 
cumhurbaşkanı 
emekli maaşının 
yüzde 45’ine endek
stendi. Böylece 
emekli aylığı da 
alan milletvekil
lerinin maaşı 18 bin 
liraya kadar çıka
bilecek. Aynı düzen
lemeyle vali, 
müsteşar ve genel 
müdür gibi temsil 
ve makam tazminatı 
ödenen üst düzey

reddedildi.bürokratik görevler
den gelen vekillere, 
2 yıl görev yapma 
koşulu aranmak
sızın hemen emekli 
aylığı bağlanması 
da öngörüldü.
Emeklilik hakkını 
elde edemeden mil
letvekilliği sona 
erenlerden herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kapsamında 
olmayanların 4 yıl 
süreyle primlerinin 
TBMM tarafından 
ödenmesi olanağı 
da geçmiş dönem
leri kapsayacak 
şekilde genişletildi.

AK PARTİ 
OYLARIYLA GEÇTİ 
Ak Parti oylarıyla 
geçen düzenlemeye 
CHP itiraz ederken, 
Önceliğin normal 
emeklililerin intibak 
düzenlemesine ver
ilmesini isteyen 
MHP çekimser kaldı, 
BDP görüşmelere 
katılmadı. Eski 
vekillerin prim
lerinin kendilerince 
ödenmesieni 
isteyen CHP’nin, 
yüzde 45’lik oranın 
yüzde 42’ye çek
ilmesine ilişkin 
önergesi de AK 
Partililerin oylarıyla

ÇELİK: BU DA 
İNTİBAK
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Gül’ün 
veto ettiği maddeyi 
dün görüşerek yeni 
haliyle kabul eden 
komisyon toplan
tısının ardından 
gazetecilere, “Bu da 
intibak” dedi.
Üzerindeki çalış
malar bitince nor
mal emeklilerin 
intibak düzen
lemesinin de 
Meclis’e gönderile
ceğini anımsatan 
Çelik, “Millet ve 
vekilleri birlikte 
intibak olurlar” 
dedi. Ak Parti 
Aksaray Milletvekili 
Ali Rıza Alaboyun, 
bir düzenleme 
yapılmaması 
halinde gelecek 
dönemlerde mil
letvekillerinin 
milletin değil, 
holdinglerin vekili 
olacağını belirterek, 
“Gençler 
milletvekili olsun 
diye Anayasa 
değişikliği yaptık. 
Ama genç mil
letvekilleri 30 yaşın
dan sonra işsiz. 45 

yaşında bir vali, 6 
ay sonra merkez 
valisi olsa, sonra 
gider Muğla’da 
villasında yaşar. 
Onun tüm 
ödemelerini 60 
yaşına kadar devlet 
yapar.

"VURUN 
VEKİLE" OLMAZ 
Komisyon Başkanı 
Lütfi Elvan da mil
letvekillerinin aylık 
10-11 bin liralık 
ödeneğinin bürokra< 
side bir genel 
müdürün temsil ve 
ağırlama gider
lerinin altında 
olduğunu savu
narak, 
“Milletvekilleri mis
afirleri geldiğinde 
kendi cebinden 
yemek yediriyor, 
hastanın mas
raflarını cebinden 
karşılıyor. Lobi gru
plarını anlamak 
mümkün değil. 
‘Vurun milletveki
line’ diyorlar. Böyle 
bir anlayış olmaz” 
dedi.

VETOLU YASA 
KAÇ KİŞİYİ ~ 
ETKİLEYECEK? 
2 bin 395 emekli 
vekilin maaşı 
zamlanıyor. 
170 vekil yüksek 
emekli maaşını 
garantiliyor. 
120 vekile yüksek 
emeklilik için prim 
desteği geliyor. 
Vekilerin bakmakla 
yükümlü olduğu 15 
bin kişi de 
iyileştirmeden 
yararlanıyor.

"Cumhuriyet"
rekor kırdı, 

takıyı solladı!
Cumhuriyet mes 
kük altın üretimi 
2010'a göre yüzde 
285'lik artışla geçen 
yıl 32,1 tona ula 
şarak rekor kırdı. 
88 yıllık geçmişe 
sahip Cumhuriyet 
altını, 2011'de altın 
fiyatlarındaki rekor 
yükselişlere karşın 
yatırımda, takı terci
hini geride 
bırakırken, yatırım 
amaçlı alınan 
Cumhuriyet 
meskük altını 
2010'a göre yüzde 
285'lik artışla geçen 
yıl 32,1 tona 
ulaşarak üretim 
rekoru kırdı. 
Alınan bilgiye göre, 
Cumhuriyet altın
ları, ziynet ve 
meskük olmak 
üzere 2 türde, 10 
ayrı çeşit olarak 
üretiliyor. Halk 
arasında "Ata Lira" 
olarak bilinen 
Cumhuriyet 
meskük altını daha 
çok yatırım amaçlı 
alınırken, Cum 
huriyet ziynet altın
ları ise takı amaçlı 
tercih ediliyor. 
Parmaksız, 
Darphane'nin 
toplamda rekor üre
timinin 2006'da 
olduğuna işaret 
ederek, "2011 yılın
da ise meskük üre
timinde rekor 
kırıldı. 2006 ve 2011 
yılları arasında bir 
farklılık var; 2006 
yılındaki 66 ton 
üretimin yaklaşık 
43 tonu ziynet,

23 tonu meskük 
iken, geçen 
yıl 64,2 tonluk üre
timin yarısı ziynet, 
yarısı meşkûkten 
oluştu. Geçen yıl 
meşkûkteki artış, 
2006'ya göre yak
laşık yüzde 40, 
2010'a göre de yak
laşık yüzde 285 
oldu. Ziynette ise 
önceki yıla göre 
2011'de yüzde 15'lik 
artış kaydedildi" 
şeklinde konuştu.

"BİZ GELECEK 
TALEBE HAZIRIZ" 
Darphane'nin 
ürettiği Cumhuriyet 
meskük altın 
miktarının 2010'da 
11,2 ton, ziynette 
ise 27,7 ton 
olduğunu hatırlatan 
Parmaksız, 
"Geçmiş dönemler 
itibariyle en 
yüksek Cumhuriyet 
meskük altını 
rakamlarını 
2011'de gördük. 
Bu 2012'de devam 
eder mi? Bu tama
men piyasanın 
talebiyle alakalıdır. 
Bu konuda isabetli 
bir öngörüde 
bulunmamız 
mümkün değildir. 
Ama biz gelecek 
taleplere hazırız. 
2011'de 64,2 ton 
üretim yaptık. 
Önümüzdeki 
yıllarda da bu 
miktarlarda talep 
gelirse de 
karşılama kapa
sitemiz mevcuttur" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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

UfDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ 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 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 031

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokey Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 so 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
■ GEMLİ K’ İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4162 

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tıniısMiıiii
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30
REZERVASYON 

5133321
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Genıliksnor yara aldı: 1-1

Seyfettin SEKERSÖZ

İkinci yarıya gali
biyetle başlamak 
isteyen Gemlikspor, 
sert oyun 
sergileyen Millet 
Mahallesi karşısın
da 1 puanı zor kur
tardı.
Süper Amatör B 
gurubunda üst 
sıralar için 
mücadele eden 
Gemlikspor, 
geçtiğimiz hafta 
olaylı geçen maçta 
Yavuzselim’e 3-0 
yenilmesinden 
sonra ikinci yarının 
ilk maçın da 
berabere kalarak 2 
puan daha kaybetti. 
Sahasının ikinci 
yarıya yetişmemesi 
nedeniyle 
Orhangazi Göl 
Tesisleri sahasında
ki maça mutlak 
galibiyet için 
hızlı başlayan 
Gemlikspor 
karşısında Millet 
Mahallesi takımı 
uzun paslarla gol 
aradı, ilk anlardaki 
hızlı futbolunu 
kaybeden 
Gemlikspor 
karşısında Millet 
Mahallesi takımı 
daha pas yaparak 
uzun toplarla gol

aradı. Rakip kalede 
ilk tehlikeli atağını 
geliştiren Millet 
Mahallesi 18. 
dakikada 
Muharrem’in sert 
şutunu Gemlikspor 
kalecisi Ömer ayak
larıyla önleyerek 
gole izin vermedi. 
30. dakikada

Gemlikspor’un 
kazandığı çift 
vuruşta kaleci 
Emrullah’ın 
göğsünden seken 
topu önünde bulan 
Arif topu sağ köşe
den ağlara gönde 
rerek takımını 1-0 
öne geçiren golü 
attı. 43. dakikada

Millet Mahallesi 
atağında 
Gemlikspor kalecisi 
Ömer direk 
dibinden gole izin 
vermeyince ilk yarı 
Gemlikspor’un 1-0 
üstünlüğüyle 
kapandı.
İkinci yarıda başla
ma vuruşu

düdüğüyle rakip 
kaleye yüklenen 
Millet Mahallesi 46. 
dakikada penaltı 
kazandı. Atışı kul
lanan Sinan köşe
den topu ağlara yol
layarak skoru 1-1 
yaptı. Beraberlik 
golünü erken yiyen 
Gemlikspor rakip 
kalede etkili ola
mazken 67. dakika
da öne geçme fır
satı yakaladı. Ceza 
vuruşunda direk 
kaleye giden ve 
kalecinin müdahale 
edemediği 
pozisyonda yardım
cı hakem bayrak 
kaldırınca gol 
kalecinin görüş 
alanı engellendiği 
gerekçesiyle iptal 
edildi. Orta 
hakemin verdiği 
kararlara iki takım 
futbolcularının da 
sürekli itirazda 
bulunduğu maçın 
75. dakikasında 
küfür ettiği 
gerekçesiyle Emir 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında kalın
ca Millet Mahallesi 
sahada 10 kişi 
kaldı. Orta hakemle 
yardımcılarının taç 
atışlarında anlaşa
madıkları maçın

son dakikalarında 
Millet Mahallesi 
yüzde yüz iki gol 
pozisyonunu gole 
çeviremedi. Kalan 
dakikalarda 
Gemlikspor gali
biyet sayısını bula
mayınca maç 1-1 
sona erdi.
SAHA : 
Orhangazi Göl 
HAKEMLER: 
Halil Barlas (?) 
Kemal Elmas (4) 
Cengiz Korucu (5) 
GEMLİKSPOR: 
Ömer 6, Samet 5, 
Gaff ur 5, Adil 5, 
Yusuf 5, Ümit 6, 
Burak 4, Bergan 5, 
Arif 5, Oğuz 4, 
(Nazif 2) Murat 4, 
(Serkan 3) 
MİLLET 
MAHALLESİ: 
Emrullah 5, Bayram 
5, (Murat 4) Mehmet 
5, Ali 5, Kenan 6, 
Sinan 6, Yakup 4, 
(Yunus 5) Murat 5, 
Emre 4, (Ceyhun 2) 
Emir 5, Muharrem 
66, 
GOLLER 
Dk. 30. Arif, 
(Gemlikspor) Dk. 
46. Pen. Sinan, 
(Millet Mahallesi) 
KIRMIZI KART : Dk. 
75. Emir, (Millet 
Mahallesi) .

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR 
GÜLER AJANS istiklal i Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



irniaiinmin evinin misi Mili
Son yağışlar ilçemizdeki korunmayan eski evlerin yıkılmasına yol 
açıyor. Demirsubaşı Mahallesi Yedievler Sokak’ta bulunan Tangün 
Ailesi’ne ait tescilli eski evin bir bölümü daha çökerek, yola düştü. 
Tehlike yaratan kalan bölümün her an çökmesi bekleniyor. Çökme 
anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir tehlikeyi önledi. 
Tangün Ailesi’nin tescilli eski evi, geçtiğimiz günlerde bir bölümünün 
yıkılması üzerine, araçların girmesi yasaklı olan Yedievler Sokak’ta 
yayaların gidip gelmesi de tehlike yaratmaya başlamıştı. Haberi 2’de

10 Ocak 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Ziraat Bankası çiftçilerin 
hasar ödemelerine Başladı
Ziraat Bankası aracılığı ile tarım sigortası 
(TARSİM) yaptıran 99 poliçe karşılığı sahibi 
ne 516 bin Hra hasar ödemesi yapılmaya baş
landı. Ziraat Bankası Gemlik Şube Müdürü 
Hayati Karlıca, gazetemize yaptığı açıklama
da, bireysel olarak Ziraat Bankası aracılığıy
la, tarım sigortası yaptıran çifçilere, geç 
tiğimiz yıl meydana gelen ürün kaybı ve kali 
te düşmesi nedeniyle hasar yardımı 
yapıldığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

Dini hizmet 
verecek 
dernek 
kuruldu

Gemlik Camilerini 
Yaptırma, Yaşat 
ma ve Dini, Hayri, 

ı Sosyal Hizmetler
Derneği, hizmete 
girdi. Paşa Resta 
uran t’ta bir araya 
gelen dernek 
üyeleri, faaliyet 
alanlarını ve der 
nek amaçlarını 
görüştüler. 4’de

Gine Bakış

Zeytinde sona doğru
Geçtiğimiz bahar, zeytin ağaçlarında 

çiçek bolluğu, ürünün de bol olacağının 
işaretiydi.

Öyle de görüldü.
Çiçek tozlaşmasını uygun koşullarda 

gerçekleştirdi ve ürün tuttu.
İlk aylar küçük saçma büyüklüğündeki 

zeytin meyvesi, giderek büyüdü.
Ağaçlarda kendini gösterdi ürün.
Zeytin üreticisi bu yıl bol mahsul alacak

tı anlaşılan.
Tüm kurumlar, rekoltenin son yılların en 

yükseğini işaret ediyordu.
Üretici sevinçliydi.
Artan girdileri karşılayacak, borçlar öde 

necekti. Deva. Sayf. 4’de

Gemlik Yelken Spor Kulübü’nün 
genel kurul toplantısı yapıldı

Yeni başkan 
Ali Turgut

Gemlik Yelken Kulübü’nün Kayık 
hane Tesisleri’nde geçtiğimiz hafta 
yapılan genel kurulunda, kulüp baş 
kanlığına Ali Turgut getirildi. Turgut, 
“yıldız sporcular yetiştirmeye devam 
edeceğiz. “ dedi. Haberi sayfa 10’da

Beleölyespor ü-14 
takımı Burgazspor’u 

6-1 yenil

U-15 final maçlarında grup lideri olarak 
Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı tem
sil etme hakkı kazanan Gemlik Bele 
diyespor, U-14 yaş lig maçında da 
başarılarına sürdürüyor. Haberi syf 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Okuyun, okutun...

Tangünlerin eninin yansı cöktii
Son yağışlar ilçemizdeki korunmayan eski evlerin yıkılmasına yol 
açıyor. Demirsubaşı Mahallesi Yedievler Sokak’ta bulunan Tangün 
Ailesi’ne ait tescilli eski evin bir bölümü daha çökerek, yola düştü. 

Tehlike yaratan kalan bölümün her an çökmesi bekleniyor.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 tar

ihinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kitap bilginin ve deneyimlerin top

landığı, gelişme ve yeniliklerin biriktir- 
ildiği ciddi bir kaynaktır.

Uygarlıkların kurulmasında ve 
büyümesinde en önemli şey bilgidir, 
kitaptır. Kitaba verilen değerdir.

Bir ülkenin insanları ne kadar çok kitap 
okuyorsa uygarlığa katkıları ve gelişmiş
lik düzeyleri de ona göredir.

Mustafa Kemal Atatürk siyasi ve askeri 
dehasını savaş alanlarında dahi kitap 
okuyacak kadar kitap sevgisine 
borçludur.

Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti 
kurmak ve dünya devletlerinin gözü 
önünde büyük savaşlar vererek kazan
mak çok kolay bir şey değil kuşkusuz.

Almanya, Japonya gibi devletlerin İkin
ci Dünya Savaşı’nda yerle bir olmasına 
karşın günümüzde ekonomik ve sosyal 
yönden bizden daha iyi durumda 
olmasının açıklanabilir bir tek özelliği 
vardır. O da çok iyi okur olmalarıdır.

Örneğin; Japonya’da ayakta kitap oku
manın adı vardır ve “taşiyomi” olarak 
sözlüğe geçmiştir.

40 ülke arasında yapılan bir araştırma
da ülke insanların günlük okuma oran
larını saptamışlar.

Sonuç bizim açımızdan iç açıcı değil. 
Araştırmaya göre Almanya 24 dakika 

ile birinci gelirken aynı araştırmada 
Türkiye’deki oranın 12 saniye olduğu 
görülmüştür.

Gerçek şudur ki, millet olarak daha ileri 
gitmek, yurttaş olarak daha iyi ortamda 
yaşamak için okumak, çok okumak 
gerekmektedir.

Yoksa kifayetsiz muktedirlerin idare-i 
maslahatçı anlayışlarıyla oradan oraya 
savrulup dururuz.

Gemlik’te korun
maya muhtaç eski 
evler, birer birer 
yıkılmaya devam 
ediyor.
Geçtiğimiz gün
lerde, bir bölümü 
koparak yola düşen 
AVM’nin arka 
tarafındaki Yedievler 
Sokak’ta bulunan, 
Tangün Ailesi’nin 
uzun zamandır kul
lanılmayan evi 
önceki gece yağan 
yağmurlardan sonra 
çöktü.
Çökme anında 
sokakta kimsenin 
bulunmaması olası 
bir tehlikeyi önledi. 
Tangün Ailesi’nin 
tescilli eski evi, 
geçtiğimiz günlerde 
bir bölümünün yıkıl
ması üzerine, 
araçların girmesi 
yasaklı olan 
Yedievler Sokak’ta

Gemlik Körfez Gazetesi: 
www.gem I i kkorfezgazetesi .com

Tfeaı— ■ , “SUYUNU BOŞAEMA A HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Ziraat Bankası çiftçilerin 
hasar ödemelerine başladı
Ziraat Bankası 
aracılığı ile tarım 
sigortası (TARSİM) 
yaptıran 99 poliçe 
karşılığı sahibine 
516 bin lira hasar 
ödemesi yapılmaya 
başlandı.
Ziraat Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Hayati 
Karlıca, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
bireysel olarak 
Ziraat Bankası 
aracılığıyla, tarım 
sigortası yaptıran 
çifçilere, geçtiğimiz 
yıl meydana gelen 
ürün kaybı ve kalite 
düşmesi nedeniyle 
hasar yardımı 
yapıldığını söyledi. 
99 poliçe sahibi 
çifçiye, 516 bin lira 
hasar yardımı 
ödeneceğini belirten 
Hayati Karlıca, 
Devlet Destekli 
Çiftçi Tarım 
Sigortası yaptıran

yayaların gidip 
gelmesi de tehlike 
yaratmaya 
başlamıştı.
Bina sahiplerinin 
Belediye’ye başvu
rarak eski binanın 
yıkılması istedikleri 
öğrenildi.

ların, hava koşulları 
nedeniyle meydana 
gelen ürün kaybı 
sonucu yapılan tes- 
bitlerden sonra 516 
bin lira destek 
yardımı yapılması 
kararı verildiğini 
söyledi.
Karlıca, geçtiğimiz 
yıl başlayan tarım 
sigortasından 2010 
yılında kimsenin 
zeytinliklerini sigor
talamadığını, ancak 
yapılan çabalar 
sonucu 2011 yılında

Gemlik Belediye 
Meclisi, geçtiğimiz 
ay ilçemizdeki eski 
tescilli evlerin 
rolövelerinin mülk 
sahipleri tarafından 
çıkarılmasını, 
çıkarılmaması 
halinde ise belediye 

bazı üreticilerin 
sigorta kapsamına 
alındığını ve bunun 
faydalarını da 
daha ilk yıldan 
gördüklerini 
söyledi.
Karlıca, devletin 
ödediği afet 
yardımından yarar
lanamayan bir 
üreticinin yıllık 7 bin 
lira prim ödemesi 
karşılığı tarım sigor
tasından hasar 
yardımı olarak 95 
bin lira destek 

tarafından çıkartıl
ması kararı alın
mıştı. İlçemizde bir 
dönemlerin en güzel 
ve gösterişli 
evlerinin kullanılma- 
maları nedeniyle 
birer birer yıkılması 
üzüntü yaratıyor.

ödendiğini söyledi. 
Devletin tarım 
sigortasını 
genişleteceğini de 
belirten Karlıca, 
‘‘Çiftçilerimiz 
bireysel olarak 
zeyetinliklerine 
tarım sigortası 
yaptırmaları 
menfaatlerinedir. 
Bu sigorta aynı 
araçlara yapılan 
kasko veya evlere 
yaptırdığımız 
deprem sigortası 
gibidir.” dedi.

http://www.gem
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OrtatıgazFfe kacai şiara mrasmı Yazı YOR L M
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesi girişinde dur
durulan bir kamyon
da 68 bin paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi, bir kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
istihbari çalışmaları 
değerlendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik

5? liı 500 lire taeak atanıatrt He gecMMi
Bursa'da jandarma 
tarafından düzenle
nen operasyonda, 
15 bin 500 lira 
tutarında, toplam 57 
bin 500 litre karışım
lı akaryakıt ele 
geçirildi. Kaçak 
akaryakıtla ilgili 
gözaltına alınan 3 
şüpheli, savcılık 
tarafından tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Bir ihbarı değer
lendiren Mustafa 
kemalpaşa İlçe Jan 
darma Bölük Komu 
tanlğı'na bağlı ekip 
ler, Tatkavaklı

Jandarmayı görünce kaçan 
defineci hafta ile oğlu aranıyor
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Sarıpınar köyünde, 
kaçak kazı yaparken 
jandarmaların 
geldiğini görünce 
kaçan baba ile oğlu 
aranıyor.
Bir ihbar üzerine 
harekete geçen jan-

lln SOI lira iiitılııH II iiirtııl çaldılar
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde bir 
küseme giren kişi 
veya kişiler bin 
500 lira değerinde 
olan 10 güvercini 

Büro Amirliği ekip
leri, Şanlıurfa'dan 
kaçak sigara getir
ildiği tespit edilen 
63 EH 434 plakalı 
kamyonu takibe 
aldı.
Söz konusu 
kamyonu Orhangazi 
ilçesi girişinde 
durduran ekipler, 
kameralarında kayıt 
yaptığı operasyonda 
sürücü Şehmuz M'yi 
gözaltına aldı.

Beldesi'nde bir 
akaryakıt istas 
yonuna baskın 
düzenledi.
Baskın da, tanker
lerde toplam 
31 bin 500 litre 

darma ekipleri 
Fındıklı mevkiine 
operasyon düzenle
di. 3 metre çapında 
ve 4 metre derin
liğinde bir çukurla 
çalışır vaziyette bir 
jeneratör ve h i İti 
gören ekipler, kaçak 
kazı yapan 

çaldı.
Altın şehir Mahallesi 
229. Cadde üzerinde 
Ufuk Tiryaki'ye (46) 
ait bahçede profil ve 
ahşap malzemeler

Araçtaki aramada 
çuvallar içine 
gizlenmiş halde 68 
bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
İddiaya göre zanlı 
Şehmuz M, ilk 
ifadesinde çuvallar
da kaçak sigara 
olduğunu bilmediği
ni ve taşıdığı şeyin 
"kepek" olduğunu 
zannettiğini söyledi. 
Şehmuz M, 
ifadesinin ardından 

karışımlı akar yakıt 
ele geçirildi. Aynı 
gün Karacabey 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ekipleri 
ise Bursa karoyu- 
lunda şüphe 

şahısların kısa süre 
önce kaçtığını tespit 
etti. Bölgede yapılan 
aramada olay yerine 
300 metre uzaklıkta 
bir bşğ evinin 
olduğu tespit edildi. 
Evde yapılan kon
trolde, bir hitli, mut
fak ve gıda mad

den yapılan kümes 
kırılarak maddi 
değeri bin 500 lira 
olan 10 adet 
güvercin çalındı. 
Ufuk Tiryaki'nin yak- 

adliyeye sevk 
edildi.
Öte yandan İl 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, 6 ayda 
gerçekleştirilen 
operasyonlarda 600 
bin paket kaçak 
sigara ele geçi 
rildiğini, operasyon
larda toplam 
35 kişi hakkında 
yasal işlem 
yapıldığını 
bildirdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

üzerinde durdukları 
tankerde 26 bin litre 
karışımlı akaryakıt 
ele geçirdi.
Jandarma her iki 
olayla ilgili olarak 
34 yaşındaki R.E., 
45 yaşındaki İ.B. ve 
33 yaşındaki 
C.A.'yı gözaltına 
aldı.
Kaçak akaryakıt, İl 
Özel Idare'ye 
teslim edilirken, 
adliyeye sevk 
edilen 3 şüpheli, 
savcılık tarafından 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı 

dbleri, yanan soba 
ile elbiseler bulun
du. Temiz elbiselerin 
ceplerinde A.A (56) 
ile oğlu B.A. ( 31) 
adına düzenlenmiş 
kimlik bulundu. 
Firarda olan şüpheli 
lerin yakalanmasına 
çalışılıyor 

laşık 1 yıl önce bir 
kez daha güvercin
lerinin çalındığı 
ifade edildi. Polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı

Bir de hekimleri dinleyin...
Değerli bir uzman Hekim bakın neler 

diyor..
Amerika’da Doktor 12, Ingiltere’de 20 

hasta bakar.
Fransa’da KBB Doktoruna muayene 

olmak için 1 ay önceden sıra almak 
zorundasınız, dünyada şartlar böyle.

Ben ayda 20 büyük, 20 küçük ameliyat 
yaparım.

60 hastaya gastroskopi, 10 hastaya 
kolonoskopi yapar, 500’e yakın hasta 
muayene ederim.

Ben 11 yıl bunun için mi geceli gündüz 
lü çalıştım?

Kan, idrar temizledim...
Devlette çalışan bendende az okuyan 

bazı meslek grupları nöbetsiz, temiz 
ortamlarda 6 milyarın üzerinde para ala
cak, ben doğu görevi, nöbet, bayram 
çalışacağım!

Vicdanınız el veriyor mu?
Bu mu eşitlik...
Ben hata yaparsam inanılmaz para 

cezaları ödeyeceğim,
Onlar yaparsa ceza yok!..
“Olur böyle şeyler!’’
Büyük şehirde ev kiraları, okul ücretleri 

kaç para ki, sen Doktor’una 3 bin 500 lira 
veriyorsun?..

Bir de önünü tıkamak için özel hastane 
kadrolarını kapatıyor, sınırlandırıyorsun.

Hastaları abartmayın; güler yüzlü 
davranırsanız işin b.k unu çıkartırlar.

Ağırlığının üç katı ekmek tüketen tek 
toplumuz; Beynimiz çalışmaz bizim. Dr’u 
dinlemek zahmetine bile katlanmayız.

5 defa odasına girip sormazsak anla
mayız, yine de anlamayız.

Düşünmeyiz ki, bu adam 100 hasta 
bakacak, gece nöbetten çıkmış, hafta 
sonu acilde çalışmış, sen uyurken kaza, 
bela, bıçaklanmış, kurşunlanmış insan
lara ikinci bir hayat vermiş.
Soruyor musunuz, “Artık devlette 

organ nakli yapan var mı?” diye...
Arabanla git, başka şehirden organ al, 

ekibe yemek söyle, organları getir, 
saatlerce nakil yap; devlet sadece bir 
kişiye 200 lira versin, yol paranı yemeği
ni karşılamasın.

Kimse devlette yapmıyor, yapanlar da 
sadece öğrenmek için, tecrübe ameliyat
ları yapıyor. Bu da biline..

Doku nakli yapan da kalmadı. Lösemi 
olursanız öğreneceksiniz bunları...

Cahil insan seviyesine inmek, defalarca 
anlatmaktan yıpranırsınız ama o sizi yine 
de dinlenmez.

İlaçlarını getirtirsiniz eczaneden, üstüne 
yazarsınız, kullanmaz bile...

Bir de iftira atar, “Sen böyle dedin“ 
diye... Artık kimse severek yapmıyor 
Doktorluğu... Halkı eğitmeden, kalite ve 
güler yüz beklemeyin.

Halk eğitilmiyor, gün geçtikçe daha 
kötüye gidiyor.

Bunlarda meydanında suçu var..
Sizin eseriniz, elinize sağlık.

Gemlik Kirftı BwAMiiiiiMia

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

Gemlik Camilerini Yaptırma, Yaşatma ve Dini, Hayri, 
Sosyal Hizmetler Derneği Hizmete Girdi

Zeytinde sona doğru
Ama zeytin ürünün bir kış ürünü unu 

tuldu..
Beklentileri hava koşulları yine bozdu.
Sert geçen hava koşulları, bereketli bir 

yılın ürünü, daha toplanmadan bereket
siz hale getirdi.
Zeytin dalında kalite yitirdi.
Dünyanın en ünlü zeytininin yarısı 

ağaçta yağlığa ayrıldı.
Bu üreticinin sezonu yine zararla kap

atmasının işaretiydi.
öyle de oldu.
Zeytin üretişinin durumu, horozun 

kendini buğday ambarında görmesi 
öyküsündeki gibi oldu.

Üreticinin kuruluşu olan Marmarabir 
İlk, fiyatlarda iyileştirmeye gitse de, 
sonra yağan yağmurlar, ürünü biraz 
toparlasa da, sonuç değişmedi.
Zeytinde hasadın sonuna gelindi.
Birçok üretici ürününü toplayıp, ya 

kabına koydu, ya da çiğ olarak sattı.
Bölgemizdeki en büyük stokçu 

Marmarabirlik, alım hedeflerine ulaşa
madı.

Katırlı Köyü Kalkınma Koooperatifi, 
çevreden de zeytin aldı ama, onlarda 
beklediklerini bulamadı.

Hem de fiyatları tavanda 6 lira 50 
kuruşa yüksettikleri halde.

Bu yılda böyle geçti.
Zeytin üreticisi şimdiden devletten 

destek bekliyor.
Zeytinci üst üste 3 ürün yılı doğanın 

gazabına uğradı.
Dün, Ziraat Bankası tarafından zeytin 

ağaçlarını ürün kaybına karşı tarım si 
gortası yapan 99 poliçe sahibinin ürün 
kaybı zararına karşı sigortadan parala 
rının ödendiği haberi geldi.

Her şeyi devletten bekleme anlayışımız 
bu konuda da değişecek.

Ama nasıl..
Aldığı ilacın parasını zeytin hasadında 

ödeyen üretici, tarım sigortasının primi
ni nasıl ödeyecek.

Beni düşündüren bu.
Bu onuya bir çözüm bulunursa zeytin 

üreticisi ürününü sigortalatmış olacak.
Herhangi bir doğa olayı karşısında 

ürünü kaybı olduğunda, bunun zararını 
sigortadan alacak.

Banka Müdürü Hayati Karlıca ile 
görüşmemizde, bu sigortayı, aynı evler
imizi dep reme karşı yaptığımız sigor
taya benzet ti.

Veya araçlarımıza yaptırdığımız kasko 
sigortasına..

Zeytinci doğa olaylarını kader olarak 
görmemenin çaresini bulmak zorunda.

Her yıl devletten afet yardımı alma 
sının da giderek güçleşeceği görülen 
bir gerçek. Öyleyse tarım sigortası üre 
ticinin de sigortası olacak.
Bunu hafife almadan pirim ödeme gü 

cü olan ürünün sigortasını yaptırsın.
Yoksa, tüm emekler ve harcamalar 

boşa gidecek.
Sonra beklentilerin üzerine bir bardak 

su içilecek. _____

Gemlik Camilerini 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Dini, Hayri, 
Sosyal Hizmetler 
Derneği, hizmete 
girdi.
Paşa Restaurant’ta 
düzenlenen 
organizasyonda bir 
araya gelen dernek 
üyeleri, faaliyet 
alanlarını ve dernek 
amaçlarını görüş 
tüler.
Ocak ayının ilk haf
tasında kurulan 
dernek, Gemlik’in 
önde gelen isimleri
ni bir araya getirdi. 
Gemlik Camilerini 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Dini, Hayri, Sos 
yal Hizmetler Derne 
ği, geniş faaliyet 
alanı ve kuruluş 
amaçları ile bir ilke 
imza attı.
Dernek Başkanlığı 
na Gemlik Merkez 
Cami İmam Hatibi 
Süleyman Yedek 
getirilirken, Yusuf 
Köse Başkan 
Yardımcısı, İbrahim 
Ayışık sekreter, 
İbrahim Koç say
manlık görevine 
getirildi.
Kadir Özaydın,

Has Parti İlçe Başkanı Emir Kantur partilerinde “Gemlik İle ilgili söylenecek Sözüm var” konulu 
konuşma platformunun ilk konuşmayı yapmaya Belediye Başkanı Güler’i davet ettiler

İlk tonaşmacı fatih Mehmet Giilef
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, ‘Gemlik ile 
ilgili söylenecek 
sözüm var’ konulu 
konuşma platformu 
kurduklarını ve 
Gemlik halkının 
bu platformda 
istediği gibi 
konuşabileceğini 
söyledi.
Kantur, yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
*- Bu güne dek 
siyasiler ve makam 
sahipleri konuştu, 
halk dinledi.
Bugün, biz Gemlik' 
de Gemlik ile ilgili

Osman Sivas, 
Mehmet Gürşimşir 
ise dernek üyelik 
lerine getirildi. 
Derneğin kuruluş 
amaçlarına ilişkin 
bilgi veren Dernek 
Başkanı Süleyman 
Yedek, öncelikli 
amaçlarının, ilçede
ki tüm camilerin 
eksikliklerini gidere 
rek, ibadete verimli 
hale getirmek ve 
yeni yapılacak cami 
lerde aktif olarak rol 
alarak, temelinden, 
ibadete açılana 
kadar tüm sorumlu
luğu üstlenmek 
olduğunu söyledi. 
Bunun yanı sıra, ku 
ran kursları açarak, 
eğitim hizmetlerin 
de bulunacaklarını 
kaydeden dernek 

fikri olan, konuşa
cak sözü olan, ma 
kam sahibi olsun 
olmasın, hangi 
siyasi düşüncede 
olursa olsun, hangi 

üyeleri, bu yönlü 
çalışmalar ile 
Gemlik’e faydalı bir 
kuruluş olacaklarını 
belirttiler.
Paşa Otel Resta 
urant’ta yapılan 
toplantıya ilçe 
Müftüsü Muammer 
Turan da katıldı. 
Turan, yaptığı konu- 
mada, "Gemlik 
Camilerini Yaptırma, 
Yaşatma ve Dini, 
Hayri, Sosyal Hiz 
metler Derneği’nin 
Gemlik’e hayırlı 
uğurlu olmasını 
diliyorum.
Bu yönlü hizmet 
veren derneklerin 
yetersiz olduğu 
kanısına vararak^ 
böyle bir girişimde 
bulunduk.
Gemlik’te bu hizme 

dine, hangi mez 
hebe, hangi etnik 
kökene ait olursa ol 
sun, ‘Gemlik ile ilgi 
li söyleyecek sözüm 
var’ diyen herkese 

ti yapabilecek ve 
tecrübe sahibi 
insanları bir araya 
getirdik. Böylece 
aktif rol alabilecek 
ve sorunlara çözüm 
getirecek bir dernek 
oluşturuldu.
Dini hizmet yolunda 
faaliyet gösterecek 
olan bu derneğimiz, 
adına yakışır bir 
şekilde Gemlik’e 
hizmet edecektir. ” 
Gemlik’teki cami 
sayısının azlığına 
dikkat çekilen 
toplantıda, özellikle 
Manastır Bölgesine 
yapılacak 2 yeni 
cami ve Gemlik’e 
yakışır bir merkez 
Camii’nin bir an 
önce faaliyete 
sokulması gerektiği 
bildirildi.

kapılarımız sonuna 
kadar açıktır.
Kendilerini sıra ile 
her çarşamba 
akşamı saat 20.30 
da parti binamızda 
misafir edip 
dinleyeceğiz. 
11 Ocak 2012 
çarşamba günü 
saat 20.30 da ilk 
programımızda 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
alınan Belediye 
Başkanımız 
Fatih Mehmet 
Güler'i misafir edip 
dinleyeceğiz. 
Gemlik halkı davet
lidir. " dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli minik yüzücüler 
dereceleri paylaştılar

Bursa Yüzme İl 
Temsilciliği’nin 
organize ettiği 8-9 
yaş bayan ve erkek 
sporcular yüzme 
teşvik yarışlarına 
katılan 17 kulüp ve 
370 sporcu arasın
da, Gemlik 
Belediysi Gençlik ve 
Spor Kulübü, 
yüzme takımı 
karşılaşmalarda 
3 birincilik, 
4 ikincilik, 1 
üçüncülük, 1 
dördüncülük ve 2 
beşincilik aldılar. 
Alınan dereceler 
branşlara göre 
aşağıda sıralan
mıştır.
7-8 Ocak 2012 gün
lerinde Bursa’da 
yapılan yarışmalara 
katılan Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
yüzme takımı 
sporcuları yarışlar
dan şu sonuçlarla 
döndüler.
9 yaş Bayanlar 25 
metre Serbest

jm~? ne# i|i

1. Sena Eda Akdağ, 
9 yaş erkekler 25 
metre Serbest te 2. 
Çağan Öztürk, 
9 yaş Bayanlar 50 
metre Kurbağalama 
da 1. Sena Eda 
Akdağ, 2. Ezra Su 
Gür, 
- 9 yaş Erkekler 50 
metre Kurbağalama 
da 2. Çağan Öztürk 
- 9 yaş Bayanlar 50 
m Kelebekte

1. Sena Eda Akdağ, 
- 9 yaş Erkekler 50 
metre Kelebek
2. Çağan Öztürk, - 
9 yaş Bayanlar 25 
metre sırtüstü
3. Ezra Su Gür, - 
9 yaş bayanlar 100 
metre serbest 4.
Ezra Su Gür, - 8 yaş 
Erkekler 25 metre 
Kurbağalama ve 
serbestte Ahmet 
Girenay 5. - 4 x 50

metre 9 yaş 
Bayanlar 
Serbest Bayrak 
yarışında

Gemlik Belediyesi 
Gençlik Spor 
Kulübü Sena 
Eda Akdağ, Secern

Tunaboylu, 
Ezra Su Gür, 
Aslı Keşkek takımı 
2.1 iği elde ettiler.

AyKentli masa tenisçileri Bursa 3.ncüsü oldu

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği ve 
Bursa Dikkaldırım 
Spor Salonu’nda 
4-5 Ocak tarihlerin 
de yapılan yıldız 
erkek masa tenisi 
okullararası İl

Şampiyonasına 
ilçemiz adına katılan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu erkek 
masa tenisi takımı, 
36 okul takımı 
arasında 4’lü grup 
lardan lider çıktı. 
Çeyrek finalde

İnegöl Ishak Paşa 
İlköğretim Okulu’nu 
eleyerek, Mümin 
Gençoğlu İlköğretim 
Okulu ile yarı final 
oynayarak, 
İl şampiyonasında 3. 
oldular.
Atakan Peker,

Göktan Yaman, 
Onuralp Adacan, 
Vahit Dağdelen ve 
Burak Tunah’dan 
oluşan Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Yıldız erkek masa 
tenisi takımı, yaptığı 
başarılı karşılaş

malar sonucu Bursa 
3. sü olmayı 
başardı.
5 Ocak Perşembe 
günü Bursa 
Dikkaldırım Spor 
Salonu’nda yapılan 
törende kupa ve 
madalyalarını

Gençlik ve Spor İl 
Müdüründen aldılar. 
Özel Aykent ilköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
öğrencileri 
başarılarından 
dolayı kutladı ve 
onur belgesi verdi.

Gemlik Körfez wiMW.gemlikkorfezgazetesl.com

wiMW.gemlikkorfezgazetesl.com
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Hemşehri Dernekleri 
Kent Konseyi İle güçleniyor

Bursa’da faaliyet 
gösteren hemşehri 
dernekleri, 
Bursa Kent 
Konseyi Hemşehri 
Çalışma Grubu 
çatışı altında bin
leşerek daha da 
güçleniyor. 
Hemşehri ve 
soydaş dernekleri 
arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi ve 
kent yararına çalış* 
malar yapılması 
amacıyla Bursa 
Kent Konseyi 
bünyesinde oluştu
rulan Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu, Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
toplantı. Toplantıya, 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala konuk oldu. 
Topraklarından 
3 kıtaya hükmetmiş 
bir devlet

çıkaran Bursa’nın 
tarihin her döne
minde insanları 
kendisine çektiğini 
söyleyen Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
“Bursa her 
nimeti içerisinde 
barındırıyor. Gerek 
Türkiye’nin dört 
bir coğrafyasından, 
gerekse Balkanlar 
ve Kafkaslardan 
göç edenler bu 

şehirde kardeş 
olmuştur. Bursa, 
farklı kültürden 
insanların barış 
içerisinde yaşadığı 
örnek bir şehirdir. 
Bu yüzden Bursa’da 
yaşayanların görevi 
ve misyonu fazladır” 
dedi.
Türkiye’de ilk kez 
Bursa Kent Konseyi 
içerisinde hemşehri 
derneklerine özel bir 
çalışma grubu 
kurulduğunu 

belirten Başkan 
Pala, Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu’nda müthiş 
bir taban olduğunu 
dile getirdi.
Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Lütfi Taşçı ise, 
“Hemşehrilerimizin 
kentle olan sosyal 
bağlarını güçlendi
recek biçimde, 
yaşadıkları kentin 
farkına varmalarını 
sağlıyoruz.
Kendilerini bu şehre 
ait ve şehrin bir 
parçası olduklarını 
hissettirmek isti 
yoruz. Şehrin her 
türlü değerine bu 
bilinçle sahip çık
malarını temin 
etmek amacıyla 
çalışmalar yürütü 
yoruz” şeklinde 
konuştu.

ElEMflN ABANIYOR
GAZETE DAĞITIMI
YAPACAK ELEMAN 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SAHİBİMDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire
O 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 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

m2 3 TL
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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Seyfettin
ŞEKERSÖZ

KALE
HAKLI OLAN 
PARMAĞINI 

KALDIRSIN...

Geçen hafta Gemlik 
İlçe Stadının son duru
mu hakkında az da olsa 
açıklayıcı yazı 
yazmıştım. Bu yazıya iyi 
yönde yorumlar aldım. 
Demek ki yazılanlar 
doğru. Sahanın zemi
ninde ızgara olmaması 
nedeniyle şu an suların 
çekilmesi zorlaşıyor. Bu 
nedenle de zeminin 
bayrak direği denilen 
köşelerine çukurlar 
açılarak suların tahliye 
edilmesi düşünülmüş, 
ancak bunu düşünen
lerin bu işe ne kadar 
uzak olduklarını da 
açıkça gösteriyor.
Şimdi bu yazıları 

okuyan belediye yöneti
mi ilgili firmayı arayarak 
işi hızlandırmak isteye
bilir ancak bu çaba 
ileride sahanın zemi
ninde tahribat yarata
caktır.
Taraftar derneğinden 

Serhat Çolak 
kardeşimiz bana bir 

açıklama göndermiş. 
Birçok slogan hazır
lamışlar, kendilerini 
tebrik ediyorum ancak 
bu sloganları şimdilik 
yayınlamıyorum, 
zamanı geldiğinde 
kendileri açıklama 
yaparlar. Yazıyı 
değiştirmeden aynen 
yayınlıyorum.

Okuyun ve kararı siz 
verin.

Bu arada Orhaneli’den 
de bir arkadaşımız yap
tığı yorumda Orhaneli 
sahasının da aynı 
durumda olduğunu 
belirterek ilgili 
belediyenin işi aksat
masına tepki göstermiş. 
Demek ki zarar gören 
sadece Gemlik değil.

“GEMLİKSPOR STADI
NA KAVUŞUYOR..!“

Sloganından o kadar 
etkilendik ki ilk yarı 
maçlarımızı sürekli 
deplasmanda oynamak 

bize ilham verdi, çünkü 
ikinci yarı bütün 
maçlarımızı kendi 
stadımızda seyredebile
cek ve bu stat ile rakip
leri de etkileyecek idik. 
Bu doğrultuda koca bir 
ilk yarıyı son birkaç 
maç hariç kendi imkan
larımız ile hareket 
ederek takımımıza hep 
destek olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz, her 
ne kadar takımımız göz 
ardı edilse de bizim 
Gemlikspor sevdamız 
devam ediyor.

Bu sevda bizi Gemlik 
de yaşayan yöneten ve 
nemalanan kişileri 
sorgulamaya, denetlem
eye, Gemlikspor sev
dasının büyümesi için 
mücadele etmeye itiyor.

Bu duygular içerisinde 
taraftar olarak son tablo 
bizi bazı söylemler 
geliştirmeye ve tepkiler 
koymaya itmiştir ve bu 

durum kamuoyuna 
gerek basın açıklaması 
olarak gerek ise görsel 
olarak paylaşılacaktır. 
Ancak aklımıza şu soru
lar da gelmektedir.

Stat yapım işi verilen 
firmanın bu konuda 
tecrübe sahibi olup 
olmadığına bakılmış 
mıdır, bakılmamış mıdır 
diye düşünüp cevap 
arıyoruz ve cevap bek
liyoruz.

Peki, Bu stat bu iş 
bilmezlik ve ilgisizlik ile 
ikinci yarıya yetişecek 
midir, yetişmeyecek 
midir?

Bu sorular yerel yöne
timin ve Gemlikspor 
yönetiminin yani bu 
sözü bize verenlerin 
cevaplaması gereken 
sorulardır ama taraftar 
olarak kanaatimiz bu 
soruların cevabı olum
suz olacaktır ve bu da 
bizi öncelikle “Gemlik 
stadına kavuşuyor” 
yazılarının bulunduğu 
tabelaların kaldırıl
masını istemeye ayrıca 
bu konu ile ilgili teza
hüratlara ve çeşitli tep
kilere itmektedir.

Unutmayalım evimizde 
oynamadığımız her maç

DEPLASMANDIR ve bu 
duruma sebebiyet ver
mek de İHANETTİR.

Gemlikspora yapılan 
ihanetleri biz taraftarlar 
kesinlikle unutmaya
cağız.

Biz Gemlikspor sev
dalıları olarak kimsenin 
adamı ve yaltakçısı 
olmadığımız gibi kims
eye de eyvallahımız 
yoktur zihniyetinden 
hareket ile şunu da 
sorgulamak istiyoruz. 
Acaba neden 
Büyükşehirin omuzla
ması sonucu yapılan 
birçok hizmet bize göre 
heyecanı yüksek ama 
boş çıkmıştır. Ayrıca 
hemşeri sporların 
kapılarına giden araçlar 
varken neden 
Gemliksporun maçları
na araç verilmemektedir 
diye düşününce o 
bilindik söylem geliyor 
aklımıza. Acaba OY 
KAYGISI mı vardır?

Bizim beklentimiz 
taraftar olarak iyi günde 
kötü günde bu takımın 
yanında olmak.

ÖNÜMÜZE TAŞ KOY
ANIN KARŞISINA 
ÇIKACAĞIZ.

HAKH- KUM VE MAMIYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

HATBMOJK>RMO - ORGAHİZASYOn VE TAMITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı tto: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0 224) 515 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Belediyespo r U-14 ta kimi Burgazspor'u 6-1 yendi
U-15 final maçların
da grup lideri 
olarak Türkiye 
Şampiyonası’ nda 
Bursa’yı temsil 
etme hakkı 
kazanan Gemlik 
Belediyespor, 
U-14 yaş lig maçında 
da başarılarına 
sürdürüyor.
7 Ocak 2012 
cumertesi günü a 
Mudanya Güzelyah 
sahasında 
Burgazspor’u 
ilk yarıda Onur (2), 
Mustafa (1), ikinci 
yarıda Onur (1), 
Mustafa (2) 
golleriyle 6-1 
mağlup eden 
Gemlik 
Belediyespor, arka 
arkaya dördüncü

Karadenizspor U-14 maçı ertelendi
Sezon başında 
yeniden Gemlik 
Karadenizspor 
Kulübü’nün 
U-14 futbol takımı, 
Pazar günü Umur 
bey sahasında 
Orhangazi 
Componenta ile 
yapacağı karşılaş
ması maçın hake 
minin ‘Bu sahada 
maç maç 
oynanmaz’ 
diyerek karşılaşma 
ertelendi.
Akşam idmanından 
sonrası açıklama 
yapan Kulüp 
Başkanı Alican 
Durdu; “Gemlik 
Karadeniz spor 
olarak Şampiyonluk 
lara değil, gençleri 
mizi Atatürk’ün de 
demiş olduğu gibi 
zeki, çevik ve ahlaklı

deme getirmek 
değil, görmezlikten 
gelenlere göstermek 
için her platformda 
hizmet etme gayreti

tesis problemi söz 
konusuydu, son 
dönemde yapılan 
çalışmalarla en azın
dan bu konuda adım

umut ediyoruz. 
Gemlik Karadeniz 
Spor olarak
5 yıl önce Çıktığımız 
yolda, Giresunlu

takımımızın ardından 
2. takımımızı kurduk. 
Amacımız, Gemlik 
için 3. takımıma y 
kurarak spora katkı

yapılan akşam 
idmanı sonrası 
pasta ve limonata 
ikramı ile idman 
sona erdi.

KBŞ€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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Mile neni ınl cezalan el nlmıor
Trafik cezaları, yıl
başından itibaren 
yüzde 10 arttırıldı. 
Kırmızı ışık ihlaline 
154 lira, alkollü araç 
kullanmaya 650 lira, 
hız sınırı aşımına 
154 lira ceza uygu
lanacak.
Trafik cezaları, 
Maliye Bakanlığının 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 
yılbaşından itibaren 
yüzde 10,26 oranın
da arttırıldı.
Buna göre, servis 
freni, lastikleri, ışık 
donanımı noksan, 
bozuk veya teknik 
şartlara aykırı olan 
araçları kullanan 
sürücülere 72 lira 
ceza uygulanacak. 
Görüşü engelleye
cek veya bir kaza 
halinde içindekiler 
için tehlikeli olabile
cek süs, aksesuar 
ve eşya bulunan, 
tehlike yaratacak 
veya çevredekileri 
rahatsız edecek 
derecede duman ya 
da gürültü çıkaran 
araçları kullanan 
sürücüler 154 lira 
ceza ödeyecek. 
Kamyon, çekici ve 
otobüslerde 
takoğraf, taksilerde 
ise taksimetre 
bulundurmayan ya 
da kullanmayan 
sürücüler 319 lira, 
takoğraf veya tak
simetreyi bozuk 
imal eden ya da 

, bozan, bu durumda
ki cihazları kullanan 
kişilere ise 4 bin 

. 927 lira ceza verile
cek.
Aracın muayene

süresini geçirenler 
72, sürücü belgesiz 
araç kullanan ya da 
kullanıma izin 
verenlere de 319 lira 
ceza yazılacak. 
Sürücü belgesi 
sınıfına göre sürm
eye yetkili aracın 
dışındaki araçları 
kullananlara 319, 
şürücü belgesi 
almak için yanlış 
bilgi veya sahte 
belge veren sürücü 
adaylarına 814, araç 
kullanırken sürücü 
belgelerini yanların
da bulundurmayan 
sürücülere ise 154 
lira ceza verilecek 
IŞIK İHLALİ 
Aksi bir işaret 
bulunmadıkça, 
trafiği aksatacak 
veya tehlikeye 
düşürecek şekilde 
şerit değiştirme ya 
da gidişe ayrılan en 
soldaki şeridi sürek
li işgal etmenin 
cezası 154 lira oldu. 
Kırmızı ışık kuralına 
uymayan 
sürücülere 154 lira 
ceza yazılacak.
Toplu taşım 
araçlarında sigara 
içmenin cezası 82 
lira oldu. Alkollü 
araç kullanan 
sürücülere birinci 

defasında 650, ikin
ci defasında 814, 3 
ve 3'ten fazlasında 
ise bin 306 lira para 
cezası verilecek. 
Uyuşturucu veya 
keyif verici mad
deleri alarak araç 
kullanan sürücüler 
de bin 306 lira ceza 
ödeyecek.
Taşıt kullanma 
süreleri dışında 
araç kullanmak ve 
kullandıranlara 72 
lira ceza verilecek. 
HIZ SINIRI
Hız sınırlarını yüzde 
10'dan yüzde 30'a 
kadar (otuz dahil) 
aşan sürücülere 
154, yüzde 30'dan 
fazla aşanlara da 
319 lira ceza verile
cek. Hız sınırlarını 
tespite yarayan 
cihazların yerlerini 
belirleyen ya da 
sürücüyü ikaz eden 
cihazları imal veya 
ithal edenlere bin 
967 ile 3 bin 280 lira 
arası ceza verilecek. 
Araçların hızlarını, 
kavşak, dönemeç, 
tepe üstleri, yaya 
geçitleri, hemzemin 
geçitler, tünel, dar 
köprü ve menfezlere 
yaklaşırken, yapım 
ve onarım alanlarına 
girerken azaltmayan 

sürücülere 72 lira 
ceza verilecek. 
Dönüş kurallarına 
riayet etmeyen 
sürücüler 72, geçme 
kurallarına uymayan 
ya da yasak yerde 
geçen sürücüler ise 
154 lira ceza ödeye
cek. Şerit izleme ve 
değiştirme kuralları
na uymayan 
sürücülere de 72 
lira ceza verilecek. 
Önlerinde giden 
araçları güvenli ve 
yeterli bir mesafe
den izlemeyip 
yakından takip eden 
sürücülere de 72 
lira ceza verilecek. 
Kavşaklara yak
laşırken şartlara 
uyacak şekilde 
yavaşlamamak, 
geçiş hakkı olan 
araçlara ilk geçiş 
hakkını vermemek 
de 72 lira ile ceza
landırılacak.
Düraklamanın 
yasaklandığı yerde 
duraklayanlar, 
kavşak, tünel, 
rampa, köprü ve 
bağlantı yollarına 
yerleşim birimleri 
içinde beş metre, 
yerleşim birimleri 
dışında ise yüz 
metre mesafede 
duraklayanlara 72 
lira ceza verilecek. 
Park etmenin trafik 
işaretleri ile yasak
landığı yerlerde, 
geçiş yolları önünde 
veya üzerinde, 
yangın musluklarına 
her iki yönden beş 
metre mesafede 
park eden 
sürücülere 72 lira 
ceza uygulanacak.

Köprü «e 
otoyollardan 
rekor gelir

Özelleştirilmesi 
gündemde olan 
köprü ve otoyollar 
rekor gelir elde 
etti.
Köprü ve otoyollar
dan 2011 yılında 
elde edilen gelir 
732 milyon TL'ye 
ulaşarak rekor 
kırıldı.
Karayolları Genel 
Müdürlüğü Otoyol 
Mali Gelirleri veri
lerinden derlenen 
bilgiye göre, 2010 
yılında köprü ve 
otoyollardan 689 
milyon 858 bin 171 
lira elde edilirken 
2011 yılında bu 
gelir 732 milyon 
TL'ye ulaştı. 
350 MİLYON 
ARAÇ GEÇTİ 
2010 yılında 329 
milyon 639 bin 343 
aracın geçiş yaptığı 
köprü ve oto yollar
dan 2011 yılında 
349 milyon 847 bin 
151 aracın geçiş 
yaptığı belirtildi. 
Öte yandan,2001- 
2011 yılları arasında 
köprü ve otoyollar

dan elde edilen 
gelirin 4 milyar 600 
milyon TL olduğu 
ifade edildi.

YILLARA GÖRE 
GEÇİŞ YAPAN 
ARAÇ SAYISI VE 
ELDE EDİLEN 
GELİR 
GELİR ARAÇ 
2001 197.659.463 
187.412.615 
2002 182.035.082 
196.423.528 
2003 221.127.989 
217.322.874 
2004 310.959.911 
243.158.943 
2005 351.492.873 
257.477.206 
2006 410.663.489 
280.950.045 
2007 522.153.670 
303.111.480 
2008 493.554.997 
309.834.182 
2009 494.887.113 
314.214.820 
2010 689.858.171 
329.639.343 
2011 732.681.161 
349.847.151 
Toplam: 
4.607.073.919 
2.989.428.187

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

m

itfaiye 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

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 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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

D
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

n DAĞITICILAR

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

1

1

1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5*17 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 es 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Akcan Petrol ____.______
MAR-PET ™
Tuncay Otogaz S13 1e 45
Beyza Petrol 5*13 01 03

Gemlik Karfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4163 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IHIİISİBIİUI
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30 
REZERVASYON 

5133321
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Gemlik Yelken Spor Kulübü’nün genel kurul toplantısı yapıldı

Yeni başkan fili Turgut
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü genel kuru* 
lunda, kulüp 
başkanlığına Ali 
Turgut getirildi. 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nün 
Kayıkhane Tesisle 
ri’nde geçtiğimiz 
hafta yapılan genel 
kurulunda, eski 
yönetim kurulu 
çalışma raporu 
okundu.
Çalışma raporunun 
genel kurulca 
aklanmasından 
sonra, yeni yönetim 
kurulu üyelerinin 
seçimine geçildi. 
Seçimlerde, 
Yönetim Kurulu’na: 
Ali Turgut (Başkan) 
Mümtaz Ünel 
(Başkan Yardımcı 
sı), Mahmut Solak 
subaşı (Sayman), 
Mahmut Baraş 
(Genel Sekreter), 
Zafer Işık (Üye), 
Serdar Özkaleli 
(üye), Mustafa İzgi

I (üye), Uygun Değir

menci (Üye) 
Yedek Üyeler: 
Koray Yaşar, 
Özcan Büberci 
Mustafa Vatansever, 
Ahmet Coşkun, 
Erhan Ateşli, 
Denetim Kurulu: 
Ahmet Gencer, 
Arif Akçıllar, 
Gökhan Çetik.

Eski Belediye Baş 
kanı Mehmet 
Turgut’un oğlu olan 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Turgut, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada genel 
kurulda 2012 yılı 
kulüp hedefle rinin 

görüşüldüğü, 
kulübe yeni 2 tek
nenin alınmasına 
karar verildiğini 
söyledi.

GENÇLERE 
YEKLENİ 
SEVDİRECEĞİZ
Amaçlarının 
Gemlikli gençlere 

yelken sporunu 
sevdirmek olduğu 
nu söyleyen Ali Tur 
gut, “Gemlik Yelken 
Spor Kulübü bugü 
ne kadar yaptığı 
çalışmalarla genç
lerimize yelken spo 
runu sevdirdi.
Yelkende alt yapımı 
zı oluşturduk.

Bundan sonra 
yıldız sporcular 
yetiştirmeye 
devam edeceğiz. 
Sporcu sayımı 
arttıracağız. İki 
sporcumuzu 
milli takım kampına 
çağrıldı. Bu 
sayıyı arttıracağız." 
dedi.

DOM Me Spor Kulübii’niin 
başarıları devam eniyor
Bursa’da yapılan 
karate karşılaş
malarında Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü sporcuları 
ilk 10’a girmeyi 
başardılar.
5-6-7 Ocak 2012 ta 
rihlerinde Bursa’da 
yapılan Türkiye

Karate 
Şampiyonasına 
katılan Gemlik 
Dojo Karate Spor 
Kulübü’nün 7 
sporcusu, üstün 
rakiplerine karşın 
çıkardıkları 
başarılı karşılaş
malar ile ilk 10 a 

girmeyi başardılar. 
Kulüp Başkanı 
Gökhan Özler, 
Göktay Özler ile 
Sefa Özdemir adlı 
sporcuların katada 
5. olduğunu 
söyledi.
19-21 Ocak 2012 
tarihlerinde

Uşak’ta yapılacak 
olan Türkiye 
Veteranlar 
Karate 
Şampiyonasına da 
katılacak olan 
Gökhan Özler, 
“Uşak’ta Gemlik’ 
temsil edeceğim.” 
dedi.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır
0 533 320 54 64

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS ıİstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



Belediye Meclisî’nin Ocak ayı toplantıları tamamlandı

Meclisle Belediyespor projesi kahul edildi
Belediye Meclisî’nin dünkü Ocak ayı ikinci toplan
tısında, Belediyespor Kulübü ile Gemlik Be lediye- 
si’nin 400 yoksul öğrencinin yüzme kurslarından 
yararlanması projesi kabul edildi. İmar ile ilgili 
konu komisyonlara havale edildi.
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Belediye 
Hizmet Binası’nın kolonlarında yapılan testlerde 
farklı değerler çıktığını belirterek, binanın bir an 
önce boşaltılarak, Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
hizmete devam edilmesi gerektiğini söyledi. 4’de

11 Ocak 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesj.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÇOKAL TİCARET N° GEMLİK 

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677

Onur Maya kurtarılamadı
Geçtiğimiz hafta Kumla yolunda meydana gelen 
trafik kazasında önlerine çıkan köpeğe çarpma
mak için karşıdan gelen zeytin yüklü kamyone
tinin altına giren Uğur Maya’nın kullandığı araç
ta, ağır yaralanan ağabeyi Onur Maya, 
kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesinde hayatını 
kaybetti. Onur Maya’nın cenazesi, dün Umurbey 
Çarşı Caminde ikindi namazı ardından kılınan 
cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son 
yolculuğuna uğurlandı. Maya ailesi, bir hafta 
içinde iki evladını toprağa vermenin üzün
tüsüyle zor ayakta durabildi. Haberi sayfa 2’de

Siyasiler 
yerel 
gazeteleri 
ziyaret etli 
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler 
Günü nedeniyle, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yıl 
maz, CHP, MHP, 
Has Parti ilçe yö 
neticileri Çalışan 
Gazeteciler günü 
müzü kutladılar. 
Haberi sayfa 5’de

Gine Bakış M'llİMİİİllttlIlMİlÜllMl
Kurtul’da benzinlik ve marketi soydukları ve bir kişiyi yaraladıkları 

iddia edilen 5 şahıs, Zonguldak ve Bursa’da yakalandılar.

Çalışan Gazeteciler günü..
10 Ocak 2012. 212 sayılı Çalışan Gazete 

çilerle ilgili yasanın çıkışının 51. yıldönü 
müydü.

Siyasi parti yöneticileri ve Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz ve bazı dost
larımız, bizleri ziyaret ederek günümüzü 
kutladı.

Aslında, gazetemizin künyesine bakıldı 
ğında, Kadri Güler gazete sahibi olarak 
görülür.

Oysa, ilçelerde gazete patronları, gaze 
tenin gerçek emekçileridir.

Gemlik Körfez Gazetesi bu yıl, 40 yaşına 
girecek.

Geçen 39 yıldır, gazetenin patronluğunu, 
başyazarlığını, muhabirliğini, montaj 
cılığını, düzeltmenliğini ve dağıtıcılığını 
yapmaktayım... Devamı sayfa 4’de

Kurtul köyü 
çıkışında, benzin
lik ve marketi 
soydukları ve 
bir kişiyi yara 
ladıkları iddia 
edilen 5 kişi jan
darma tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kurtul böl
gesinde bir ben
zinlik ve büfeyi 
silahla soydukları 
ve bir kişiyi 
yaraladıkları öne 
sürülen S.M., 
Y.K., Y.S., F.K. ve

M.M. adlı zanlılar, 
Gemlik İlçe jan
darma Komutanlı 
ğı'nın sıkı takibi 
sonucu, Zongul 
dak ve Bursa'da 

yakalandı. 
Zanlıların Aralık 
ayı sonunda, 
Opet Kurtul ben
zin istasyonunda 
ve ocak ayı başın

da da Kurtul 
Köyü’nde bulu
nan bir büfede 
pompalı tüfekle 
ve kar maskesi 
giyerek, yağma 
yaptıkları ve 
büfede bulunan 
Yılmaz Şimşek'i 
silahla yaraladık
ları öğrenildi. 
Zonguldak 
ve Gemlik'te 
geniş güvenlik 
tedbirleri altında 
Ad üyeye sevk 
edilen 5 zanlı 
tutuklandı

http://www.gemlikkorfezgazetesj.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Onur Maya kurtarılamadı
Tiplemeler...

Bukalemun: Bulunduğu ortama göre farklı 
davranan nabza göre şerbet veren ve bu şek
ilde başarı sağlamaya çalışan insan tipidir.

Çakal: Katırlara yük yükleyip kendileri yap
mış gibi gözükerek bir yerlere gelmeye 
çalışan... Kendileri hakkında anlatacak çok 
şeyi olan ve başarılarını abartan, aslında bom
boş olduklarının ortaya çıkmasından çok 
korktukları için de vahşi gülme çığlıkları atıp 
duran insan tipleri...

Deve: Geçmişteki bir iki başarısını hörgüç
lerine 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 
atılmaz 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...

inek: Bu tipteki insanlar tek bir işte çok 
iyidir ve o işi yaparak firmaya iyi para 
kazandırır. Genelde yeniliklere kapalı, gözlük
lü ve kilolu bir tablo çizerler. Bu tip insanlara 
sağmak dışında kimse fazla dokunmaz, yapıl
mak üzere iş verilir o kadar.

Karınca: Son derece düzenli ve disiplinli 
çalışırlar ve teknik bir alanda iyi bir uzmanlığa 
sahiptirler... Çok iyi çalışırlar ve başarılı 
sonuçlar alırlar, ancak liderlik vasfına sahio 
değillerdir. Karınca tipli insanlar şirketlerin 
gizli lokomotifleridir... Ayrıca ineklerin aksine, 
kendilerini yenileyip yeni şartlara ayak 
uydurabilirler.

Kartal: Gerçek liderlerdir... Daha yukarıda 
uçarlar, yukarıda olmayı hak edecekleri kanat
ları vardır, geniş resmi, geçmişi ve geleceği 
herkesten daha iyi görürler ve güçlü gibi 
davranmaya 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 yük
lerini taşımaya devam ettikçe daha da yük
lenir...

Kedi: Yerine çok bağlıdır... Bulunduğu yere 
kök salmıştır ve orada ölmeye niyetlidir...

Köpek: Sadece yaltaklanarak ya da kuyruk 
sallayarak yer edinmeye çalışır.

Koyun: Hiçbir şeye gıkı çıkmaz. Katır kadar 
çok çalışmazlar ve inek kadar para getirmez 
ler. Genelde günlük işleri yapan ortalama 
pasif çalışanlardır...

Maymun: Papağanlara çok yakındır, tek fark
ları, konuşmalarının arasında sürekli komiklik 
yapmaya çalışmalarıdır. Biraz da şaklabandır
lar...

Papağan: Çok ve boş konuşmaktan başka 
hiçbir işe yaramazlar...

Sinek: Zayıf olmasına rağmen tavırlarıyla 
mide bulandıran insan tipidir... Vızıltılarıyla 
katırları, koyunları, inekleri hep rahatsız eder
ler

Timsah: Genelde üst kademede olurlar ve 
işlerine 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, 
domuzların aksine oldukça tehlikelidirler.

Tanımladığım karakterler aslında hayvanlara 
özgü...Öyle olması çok da doğal...

Geçtiğimiz hafta Kumla yolunda meydana gelen trafik kazasında 
önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için karşıdan gelen zeytin yüklü 

kamyonetinin altına giren Uğur Maya’nın kullandığı araçta, 
ağır yaralanan ağabeyi Onur Maya, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti
Yeni aldıkları 
arabayla Kumla 
yönüne gezmeye 
giderken, Manastır 
çıkışında karşı 
yönden gelen 
zeytin yüklü 
kamyonet ile 
çarpışan Uğur 
Maya yönetiminde
ki özel araçta bulu
nan ağabeyi Onur 
Maya (19) 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 
yaşamını kaybetti. 
Geçtiğimiz hafta 
perşembe akşamı 
Uğur Maya (17) 
yönetimindeki 16 
ZY 750 plakalı özel 
araçla Kumla 
yönüne giderken, 
önlerine köpek çık
ması sonucu

Kumla yönünden 
Gemlik’e doğru 
gelen Süleyman 
Kaplan yönetimin
deki 16 ZD 383 
plakalı zeytin yüklü 
kamyonet ile 
çarpıştı.
Kazada özel araç 
sürücüsü Uğur 
Maya (17) olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, yanında
ki ön koltukta otu

ran ağabeyi Onur 
Maya (19) ağır 
yaralı olarak Bursa 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 
kaldırıldı.
Tıp Fakültesi’nde 
yapılan müdahele- 
den sonra yoğun 
bakım ünitesine 
bağlanan Onur 
Maya’nın sabaha 
karşı yaşamını 
yitirdiği öğrenildi.

Maya’nın cenaze 
sinin dün ikindi 
namazından sonra 
gözyaşları arasında 
Umurbey’de 
toprağa verildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ 
AMELİYAT OLDU 
Kazada yaralanan 
zeytin yüklü 
kamyonun şoföre 
Süleyman Kap 
lan’ın ise kazada 
iki ayağının kırıldı 
ğı bugün ameliyat 
edileceği öğrenildi. 
2 kardeşin ölümü 
ne neden olan 
16ZY 750 plakalı 
özel araçın arka 
koltuğun da oturan 
Berkay Karakuş 
adlı genç, kazada 
hafif yaralanmıştı.

Gemlik Ticaret Borsası tarafından Üretici Zeytin Haline yaptırılan kantarı, Hal Yönetimine devredildi

Kuman Hui Yönetimi işleıecelı
Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
Üretici Zeytin Hali’ 
ne yaptırılan kanta 
rın işletmesi Hal 
Yönetimi’ne verildi. 
Dün, Gemlik Ticaret 
Borsası’nda birara 
ya gelen Borsa ve 
Üretici Zeytin Hali 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, sade bir 
törenle devir pro
tokolünü imza 
ladılar.
Üretici Zeytin Hali 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem 
Çiçek, protokol imza 
töreninden sonra 
Gemlik Ticaret

a Borsası Başkanı 
İlhan Acar’a teşek 
kür plaketi verdi. 
Zeytin Hali’ndeki 
ihtiyacı gidermek 
amacıyla Ticaret 
Borsası tarafından 
60 tonluk kamyon 
kantarı yaptırdı. 
Bugüne kadar 
Ticaret Bosası tara

tan bundan böyle Hal Yönetimi tarafın- dan işletilecek.fından işletilen kan
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Ucüncü kattan ölüme alladı YazıYORUM

Bursa'da bir yıldır 
psikolojik tedavi 
gören 19 yaşındazi 
Zehra Çelik, önceki 
akşam, ziyarete 
gittiği teyzesinin 
üçüncü kattaki 
evinin penceresin
den atlayarak 
canına kıydı. 
Merkez Osmangazi 
İlçesi, Maksem 
Mahallesi'nde 
oturan ve bir 
süredir psikolojik 
tedavi gören 
Zehra Çelik, 
akşam saat

Memivenltrılen düşen wslı iaüin öldü
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde gece geç 
saatlerde yatağın
dan kalkan 85 yaşın
daki Şehriye Öztürk, 
elektrikler kesilince, 
önünü görmeyerek 
merdivenlerden 
düştü. Hastaneye 
kaldırılan Öztürk

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Turgutalp Mahallesi 
Park Caddesi'nden 
Mimarsinan Caddesi 
yönüne giden R.A.

Uluabat Gölü nde kaybolan avcı bulunamadı
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, 
Uluabat gölünde 
ördek avlarken kay
bolan avcıyı arama 
çalışmaları sona 
erdi.
25 Aralık 2011 günü 
gölde kaybolan 
İbrahim Şengül (35) 
bulunamadı.
Askerlerin yanı sıra 
sivil savunma ve 
belediye ekiplerince 
Uluabat Gölü ve 
çevresinde 9 gün 
boyunca yapılan 
arama çalışmaları 
bir netice vermedi. 
Bölge karış karış 
arandı, fakat ne

19.30 sıralarında, 
aynı mahallede 
oturan teyzesi 
İmaret K.'nın evine 
oturmaya gitti. 
Teyzesi akşam 
yemeğini hazırla

öldü.
Eşiyle birlikte 
yaşayan Şehriye 
Öztürk, gece yarısı 
elektriklerin kesik 
olduğu saatte 
tuvalete gitmek için 
yatağından kalktı. 
Karanlıkta önünü 
göremeyen Öztürk

(18) yönetimindeki 
45 NF 925 plakalı 
otomobil, yol 
kenarında park 
halinde olan 16 PE 
750 ve 16 PG 558 
plakalı otomobillere 
çarptı. 
Kazada ehliyetsiz 

kayıp avcıya ne de 
sandalına ulaşıl
mayınca arama 
çalışmaları sona 
erdi. Bursa Valiliği'n 
den yapılan açıkla
mada, "Aramalara 1 
askeri, 1 özel 
helikopter, 20 
balıkçı teknesi, 

mak için mutfağa 
gidince odada yal
nız kalan Çelik, 
üçüncü kattaki evin 
penceresinden 
atladı.
Çevredekilerin 

dengesini kaybed
erek merdivenlerden 
düştü. Gürültüye 
uyanan eşi tarafın
dan ilçe devlet has
tanesine kaldırılan 
Öztürk daha sonra 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.

olduğu öğrenilen 
sürücüsü R.A, oto
mobilin direksiyon 
kabininde sıkıştı. 
Otomobil içinde 
bulunan 2 genç kız 
ise araçtan inerek 
kaza yerinden uzak
laştı.

Bursa ve Mudanya 
sivil savunma ekip
leri, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
ait air-boat, jandar
malar ve köylüler 
katıldı. Arama çalış
malarına her gün 
saat 08.30-17.00 
arasında devam edil 

haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri, ilk 
müdahalesini yap
tıkları Zehra Çelik'i, 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Ameliyata 
alınan Çelik, doktor
ların tüm müdahale
sine rağmen kur- 
tarılamayıp yaşamı 
m yitirdi.
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı'nca başlandı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yaşlı kadın, has
tanede yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men bugün sabah 
saatlerinde 
yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Savcılığı tarafından 
başlandı.

Olay yerine çağrılan 
112 acil servis 
ekipleri ile çevrede
ki vatandaşlar 
tarafından sıkıştığı 
yerden çıkarılan 
R.A, İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı 

di. Karacabey İlçe 
Jandarma Komu 
tanhğında oluşturu
lan 15 kişilik asayiş 
timi, Sivil Savunma 
İl Müdürlüğüne bağlı 
8 kişiden Oluşan 
arama timi, bölgeyi 
iyi bilen tekneli 15- 
20 kişilik vatan
daşlardan teşkil 
edilen arama ekip
leri çalışmalarına 
destek verdi. Jandar 
ma Su Altı Arama 
Kurtarma Timi, 9 
gün boyunca göl 
yüzeyi ve çevredeki 
sazlıklarda dalgıç 
larla beraber arama 
yaptı-

Bazıları hala yanlış yolda !...
Özellikle son yıllarda her alanda şid

detin zirve yaptığını gördük...
Siyasi parti temsilcilerinin bugüne 

kadar görülmemiş şekilde birbirlerine en 
ağır hakaretleri ettiğini, hatta toplu kav
galara giriştiğini gördük..

Ama “bir Başbakanın Meclisteki 
kapısının önünde bir parti genel başka 
nının, milletvekillerinin, figüran olarak 
kullanılan ne yaptığını dahi bilmeyen 
kadınları toplayarak, başlarında PKK 
renkleriyle fütursuzca eylem yaptığını” 
görmemiştik.

Bir parti genel başkanının “Türkiye 
artık bölünmüştür” dediğini 
görmemiştik, bir bunlar eksikti o da 
tamamlandı.

Bu olay bölücüler için tam fırsattı..
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 

Uludere’de 35 kişinin hayatını kaybettiği 
olay duyulduğu andan itibaren, “bunun 
kasıtlı bir operasyon olduğunu” söyleme 
ye ve olayı “Türk-Kürt ayırımına” çekm
eye başlamıştı bile..

Bunun arkasından Kaymakam’a yapılan 
ve onun yaralandığı saldırı geldi.. Ve 
BDP’liler Uludere olayını “ordunun 
Kürtlere kasıtlı katliamı” olarak vurgula
mayı, dünyaya da bunu böyle duyurmayı 
sürdürdüler.

Oysa bir deprem anında Türk-Kürt 
ayırımı yapmadan her vatandaşı kurtar
mak için canla başla çalışan da aynı 
ordudur..

Yaptığı yardımlarla bunu gösteren Türk 
halkıdır..

O ordunun içinde Kürt gençler de 
askerlik yapmaktadır...

Sayın okurlar; Böyle anlamsız ve hak
sız suçlama olur mu?..

Elbette bu yaşanan olay çok üzücü, çok 
dramatiktir, ancak buna kasıtlı bir 
katliam gibi yaklaşmak sadece art niyet 
ürünü olabilir. Siyasetin çirkin yüzüdür..

Eski bir asker olarak söylemeliyim ki 
savaş ortamında buna benzer olaylar her 
ülke de ve her zaman olmuştur.

İkinci dünya savaşında Amerikan 
askerlerini kendi uçakları vurmuş, Alman 
askerleri Rus kışında binlercesi 
öldürülmüştü...

Bu tip çatışma ortamlarındaki, kazalar
dan biri de Kıbrıs savaşı sırasında kendi 
gemimizin kendi uçaklarımız tarafından 
vurulmasıydı ...

300’den fazla askerimiz şehit olmuştu.. 
Bu unutulmasın..

Evet, ortada ciddi ve açıklanması 
gereken bir hata var ve bunu hepimiz 
yazdık.

Yazarken de aynen Van depremi ne 
nasıl “Türk-Kürt ayrımı yapmadan” haf
talarca üzüldüysek, hala üzülüyorsak 
buna da içtenlikle üzülerek yazdık.

O nedenle BDP’lilerin “sanki 35 kişinin 
kaybı ve üzüntüsü sadece kendilerine 
aitmiş gibi” ortaya çıkıp bunu bir etnik 
bölücülük fırsatı haline getirmeleri kabul 
edilemez.

Bu ülke hepimizin, parçalanmasına da 
izin verilmez.

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

Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantıları tamamlandı

Mi MIİMI Bil W Mİ
Çalışan Gazeteciler Günü...

Gemlik Körfez Gazetesi, 39 yıldır dü 
zenli çıkıyorsa, bu o gazeteye gönül 
verenlerin sayesindedir.

-Gemlik Körfez’in emekçileri benimle 
birlikte, gecesini gündüzünü bu gazete 
ye adamış, Yazı İşleri Müdürlüğümüzü 
de yürüten eşim Serap Güler, bizlerin 
çilesini geç saatlere kadar çeken oğul 
larımız Barış ve Özgür ile gazeteyi 
basan ustalarımız, katlayan, karşılıksız 
yazı yazan yazarlarımız ve satıcılığını 
yapan küçüklerdir.

Devletten bir kuruş destek almadan, 
kimseye vefa borcu bulunmayan, öde 
necek bir diyeti olmayan, bu nedenle 
özgür ve bağımsız kalan gazeteler, bilini 
niz ki yerel gazetelerdir.

Gazetesini gazetecilik için yapan, bu 
nun yanında başka akçeli işlerle uğraş
mayan gazeteciler, maalesef giderek 
azalıyor.

Gazetecilik işi bir ticari iş haline geldi.
Ve de büyük patronların denetimine 

girdi.
Bu işadamlarının devletle olan diğer 

ilişkileri nedeniyle gazetelerinin bağım
sız kalma olanağı kalmadı.

Siyasi iktidarlar gazetecilerin hep 
kendilerinden yana olmasını istedi.

Muhalif gazeteci olmak günümüzde 
olduğu gibi ya işsiz kalmak, ya da ko 
dese atılmakla eş değer oldu.

Kendinden olmadığını yok eden iktidar 
gücü, kendinden olanları besleyerek 
büyütüyor.

10 yıllık AKP iktidarı dönemi, gelecekte 
basın tarihimizde kara bir leke olarak 
anılacak.

Abdülhamit dönemini aratmayacak 
baskılar yaşanıyor bu dönemde..

Dünyanın en çok gazetecisinin tutuklu 
olduğu tek ülke Türkiye’dir..

Bu kadar gazetecisi tutuklu bir ülkede 
demokrasiden söz edilebilir mi?

Onun için demokrasi sıralamasında 
89. ülke durumundayız.

Onun için fikir özgürlüğü sıralamasın
da Türkiye 138. sıradadır.

Bu ülkede, gazeteciler siyasi cinayet 
lere kurban edilmektedir.

Hasan Tahsin’den başlayarak, bugüne 
kadar uzanan zaman diliminde, Saba 
hattın Ali, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur 
Mumcu, Mehmet Cengiz Göral, Bülent 
Ülkü, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışla 
h, Metin Göztepe, Hrant Dink ve niceleri 
düşüncelerinden ve gazeteci olmaların
dan olayı öldürüldüler.

Katledildiler.
Her biri birer Çalışan Gazeteciydi. 
Emekleri, düşünceleri ve kalemleriydi. 
Gemlik Körfez Gazetesi de bu uğurda

3 Temmuz 1979 tarihinde şehit verdi. 
Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Cengiz 
Göral katledildi.

Gemlik Körfez Gazetesi, 12 Eylül yöne
timince 4 ay kapatıldı.

Gölcük Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 
yargılandık ve aklandık.

Böyle bir ortamda Çalışan Gazeteciler 
Günü kutlanır mı?

Belediye Meclisi’nin dünkü Ocak ayı ikinci toplantısında, 
Belediyespor Kulübü ile Gemlik Belediyesi’nin 400 yoksul 
öğrencinin yüzme kurslarından yararlanması projesi kabul edil
di. İmar ile ilgili konu komisyonlara havale edildi.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Ocak 
ayı ikinci toplantısı 
dün yapıldı. 
Belediye Mecli 
si’nde Belediyespor 
Kulübü’nün gün
deme aldırdığı 400 
yoksul öğrencinin 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki 
yüzme havuzundan 
yararlanma projesi 
komisyondan 
geldiği gibi oy 
çokluğuyla kabul 
edildi.
Belediyespor 
Kulübü Başkanı ve 
CHP Belediye 
Meclis üyesi Mahir 
Gencer, projenin 
kabul edilmesinden 
sonra yaptığı 
konuşmada, “Bu 
proje ile yüzme 
havuzundan yarar
lanamayan 400 yok
sul öğrenci yarar
lanabilecektir.
Gemlik Belediyesi

Gül'ün görev süresi belli oldu
TBMM Anayasa Alt 
Komisyonu, Cum 
hurbaşkanı seçimi 
Kanunu Tasarısını 
bazı değişikliklerle 
kabul etti. Tasarıya, 
geçici maddeyle, 
"11. Cumhurbaş 
kanı'nın görev 
süresinin 7 yıldır” 
ifadesi eklendi. 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mustafa 
Şentop'un başkan
lığında toplanan alt 
komisyon, tasarı 
üzerindeki çalış
masını tamamladı. 
Toplantı sonrasında 
gazetecilere açıkla

ile birlikte bu pro
jeyi uygulamaktan 
mutluluk duyacağız. 
Meclis üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.’’ 
dedi.
Gündemde bulunan 
imar ile ilgili 
konuların ilgili 
komisyonlara 
havalesinden sonra, 
gündem dışı söz 
alan MHP’li üye 
Ömer Kahraman 
yaptığı konuşmada, 
bugünün İnönü 
Meydan Savaşı’nın 
kazanıldığı gün 
olduğunu hatır
latarak, “Türk 
ordusu İnönü’de 
düşmana karşı 
karşıya kaldı ve 
İsmet İnönü 
karşısında düşmanı 
yenilgiye uğratarak, 
yurdumuzdan 
kovulmasını 
sağladığı gündür. 
Burada şehit olan 
tüm subay ve erle 

ma yapan Şentop, 
yapılan değişiklikler 
hakkında bilgi verdi. 
Geçen dönem 
Anayasa Komisyo 
nunun kabul ettiği 
metin üzerinde 
çalıştıklarını ve bazı 
değişiklikler yap
tığını söyledi. 
Tasarıya geçici bir 
madde eklendiğini 
ifade eden Şentop, 
şöyle konuştu: 
"Geçici maddeyle, 
11. Cumhurbaşka 
nı'nın görev süresi 
nin 7 yıl olduğu 
ifade ediliyor. 
Tasarının, Cumhur 

rimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 
Onların sayesinde 
bugünleri yaşı 
yoruz” dedi.
Kahraman, 
10 Ocak tarihinin 
aynı zamanda 
Çalışan Gazeteciler 
Günü olduğunu da 
hatırlatarak, 
Türkiye’deki ve 
dünyadaki çalışan 
fedakar gazetecileri 
kutladı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise, 
geçtiğimiz hafta 
Sarıkamış şehitleri
ni anma günü 
olduğunu 
hatırlatarak, 
“Sarıkamış’ta 90 bin 
askerimizi şehit 
verdik. Onları da, 
Mustafa Kemal 
Atatürk ve diğer 
şehitlerimizi de yad 
ediyor ve rahmetle 
anıyoruz’’ dedi.

başkanı'nın görev 
süresi konusunda 
genel hükmü içeren 
3. maddesi var. 11. 
Cumhurbaşkanı 'nın 
bu hükümden istis
na olduğu ifade 
ediliyor. Burada 
bizim yaklaşımımız, 
referandumla 
yapılan değişiklik 
öncesi ve sonrası 
statülerin bir bütün 
olarak değerlendiril 
mesi yönünde. Daha 
önce Cumhur baş 
kanı TBMM tarafın
dan seçiliyordu, 
7 yıllık süre için 
seçiliyordu, bir

Yılmaz, geçtiğimiz 
günlerde yağan 
yağışlardan sonra 
tavanı çöken 
Sosyal Yaşam 
Merkezi ’n i 
gezmeye meclis 
üyelerini davet 
etti.
Yılmaz, konuş
masında Belediye 
Hizmet Binası’nda 
yaptırdıkları 
incelemede, kolon
larda yapılan 
testlerde farklı 
değerler çıktığını 
belirterek, binanın 
bir an önce 
boşaltılarak, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
hizmete devam 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Yılmaz, “Binaya 
gittiğimizde hangi 
birimlerin nerede 
çalışacaklarına 
birlikte karar 
verelim’’ dedi.

daha da seçilemi 
yordu. Yapılan 
yeni düzenleme; 
halk tarafından 
5 yıl süreyle seçilme 
ve iki kez seçilme 
esası getiriyor. 
Bunu bir bütün 
paket olarak 
düşündük. Bu açı
dan eski hükme 
tabi olduğunu için 
Sayın Cumhurbaş 
kanımız, bu konuyla 
ilgili olarak 
Cumhurbaşkanı 
seçimi Kanunu 
Tasansıyla getirilen 
hükümlerden istisna 
tutuluyor."

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle, siyasi 
partiler ve Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
gazetemizi ziyaret 
ederek günümüzü 
kutladılar.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz saat 11.15’de 
Belediye Meclis 
üyesi Turhan Alkış 
ile birlikte 
gazetemizi ziyaret 
ederek, gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ile Yazı İşleri 
Müdürü Serap 
Güler’i ve yazarımız 
özcan Vural’ı 
kutlayarak bir 
demet çiçek 
verdi.
Gazetecilerin 
toplumu bilgilen 
dirme açısından bü 
yük görevler üstlen 
diğini söyleyen 
Yılmaz, yerel 
gazetelerin önemine 
değindi, 
ilçe sorunlarının 
ele alındığı ziyaret
ten sonra 
Başkanvekili 
Yılmaz, ilçemizdeki 
diğer yerel gazete 
leri ziyaret etti.

ÖZBEY 
HİCAP 
DUYUYORUZ 
Öte yandan, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Kadın 
Kolları Başkanı Nil 
Avcı ile yöneticiler 
gazetemizi ziyaret 
ederek, Yazı İşleri 
Müdürümüz Serap 
Güler’in ve 
gazetemiz çalışan
larının Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü 
kutladı.
CHP’liler gazetecilik 
konusunda yazılmış 
bir şiiri de çerçeveli 
olarak Yazı İşleri 
Müdürümüze 
armağan ettiler.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey açık
lamasında, 1961 
yılında yürürlüğe 
giren 212 sayılı 
Yasa’nın kabulünün 
Çalışan Gazeteciler 
Günü olarak kabul 
edildiğini belirterek, 
“Bu yasa ile gazete
cilerin çalışma 
koşulları iyileştiril 
miş ancak bu yasa 
son yıllarda işlemez 
hale getirilmiştir. 
Gazetecilerin 1961

yılında sağladığı 
haklar bugün birer 
birer geri alındı. 24 
saat gazetecilik 
yapan ve her türlü 
zor koşulda çalışan 
gazetecilerin yıpran
ma hakları 
ellerinden alındı. 
Bu ve bunun gibi 
sebeplerle ortadan 
kutlanacak gün ne 
de kutlanacak bir 
bayram var. Kaldı ki 
hapishanelerde 
çürüyen gazeteciler 
için bir umut doğdu. 
Onlar, dışarıda 
kalanlara, “ayakla 
rınızı denk almaları 
gerektiğini” göster
mek için orada. 
Bu ülkenin veli 
tayin ettiği seçilmiş 

gazeteciler dahi 
kodeslerde 
çürütülüyorsa, 
çokta güzel günler 
beklenmemektedir 
bu mesleği ve 
özgürce yazan 
kalemleri..” dedi.
Özbey, 99 
gazetecinin tutuklu 
olduğu halde, fikir 
özgürlüğünden ve 
demokrasiden 
bahsedilmesinden 
hicap duyduklarını 
da söyledi.

YEREL BASIN 
ÖNEMLİ
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkan 
Yardımcısı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyeleri de 

gazetemizi ziyaret 
ederek, gazetemiz 
sahibi Kadri Güler 
ile çalışanlarının 
Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutladı.
Durdu, “MHP olarak 
yerel basına önem 
veriyoruz, önemsi 
yoruz. Yerel basın o 
kentin sesidir.
Haberleri yerel ba 
sında bulabilirsiniz. 
Yerel siyaseti yerel 
basında görebilir 
siniz. Gemlik’te 
yerel basın denince 
önce Gemlik Körfez 
akla geliyor. Bu da 
sizlerin gayretleriniz 
ve çabalarınız sonu
cudur3’ dedi.
Has Parti İlçe 
Başkanı Emin

Kantur ise yaptığı 
yazılı açıklamada, 
“Demokrasinin 
temel unsurlarından 
biri olan basın; 
kamuoyunu bil
gilendirmek ve 
aydınlatmak, vatan
daşlarla kamu 
kurumlan arasında
ki ilişkilerin gelişti 
rilmesine yardımcı 
olmak, toplumu 
eğitmek ve düşünce 
dünyasını zengin
leştirmek gibi çok 
önemli bir rol 
üstlenmiştir. 
Günümüzün en 
dinamik meslek
lerinden biri olan 
gazetecilik, insan
lara haber ve bilgi 
akışı sağlamak gibi 
çok yönlü bir 
misyonu içermekte
dir. Bu önemli 
misyonu yerine 
getirmek için her 
şartta görevleri 
peşinde koşan 
gazeteciler, doğal 
olarak, birçok zor
lukla karşı karşıya 
bulunmaktadır. O 
nedenle gazeteci
lerin ekonomik ve 
sosyal imkanları 
hususu büyük önem 
arz etmektedir.” 
dedi.

KRŞCDE B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÖİ.ER 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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BursalIm Değerleri Filmlerle 
Dünyaya Tanıtılacak

Bursa Müftülüğü, 
Osmangazi, Orhan 
gazi, Yıldırım Baye 
zid, 1. Murat Hûda 
vendigar, Somuncu 
Baba, Emir Sultan, 
Üftade Hazretleri ve 
Aziz Mahmud 
Hüdayi gibi devlet 
adamı ve "manevi 
yat büyükleri" ile 
Ulucami ve Yeşil 
Camii ve benzeri 
tarihi-dini mekan
ların kısa ve uzun 
metrajlı filmlerini 
çekecek.
II Müftüsü Prof. Dr. 
Mehmet Emin Ay, 
Sümbüllü Bahçe 
Konağı'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, doğal güzel
likleri yanında 
kestane şekeri, şef
talisi, bıçağı ve 
havlusuyla da tüm 
dünyada tanınan 
Bursa'nın, manevi 
değerleriyle de 
tanınmayı hak ede
cek bir zenginliğe 
sahip olduğunu

söyledi.
Ay, Osmangazi, 
Orhangazi, Yıldırım 
Bayezid, 1. Murat 
Hüdavendigar gibi 
devlet adamları, 
Somuncu Baba, 
Emir Sultan, Üftade 
Hazretleri ve Aziz 
Mahmud Hüdayi gibi 
maneviyat büyük
lerinin hayatlarını 
ele alarak tüm 
dünyaya tanıtacak 
çalışmalar yapacak
larını belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Bu tarihi ve dini 
şahsiyetler ile 
Ulucami ve Yeşil 
Camii gibi mekanlar
la ilgili özgün 
senaryolar kaleme 
alınarak bu senar 
yoları farklı dünya 
dillerine çevirmeyi 
düşünüyoruz. Yerli 
ve yabancı dillerde 
hazırlanan bu tanıtı 
mın çalışmalarının 
kitapçık ve broşürler 
haline dönüştü 
rülmesini de hedef 

liyoruz. Müftülüğü 
müz personeli olup 
medya alanında 
çalışmaları bulunan 
arkadaşlarımızdan 
bir ekip oluşturarak 
ve gerekli teknik 
donanımı sağla
yarak, sözü edilen 
değerlerle ilgili kısa 
ve uzun metrajlı 
filmler çekmeyi plan 
liyoruz. Çekilen film
lerin yerli ve yaban 
cı dillerle seslendin 
lerek dünya kamu 
oyuyla paylaşımını, 
gerek internet 
gerekse TV kanalları 
vasıtasıyla sağla
mayı hedefliyoruz." 
Müftülük olarak aile 
içi iletişim problem
lerine çözüm bulma 
amacıyla "Ailemiz 
Her Şeyimiz" adlı 
proje geliştirdikleri
ni anımsatan Ay, 
"Aile içi iletişim 
konularında vaaz ve 
hutbelerle toplum 
nezdinde, özellikle 
erkekler arasında

konunun önemini 
vurgulamaya ve 
gündemde tutmaya 
çalışacağız. Ayrıca 
Kur'an-ı Kerim 
kurslarında eğitim 
öğretim gören 
gündüzlü öğren
cilere, farklı 
konularda bilgiler 
verecek uzmanlar 
aracılığıyla aile içi 
sevgi ve saygı orta 
minin oluşmasına 
katkıda bulunacak 
çalışmaların gerçek
leştirilmesini sağla 
yacağız” dedi. 
Küçük kitapçıklar, 
broşürler, afiş ve 
grafik çalışmalarıyla 
halkın bilgilen 
dirileceğini vurgu
layan Ay, cami 
cemaati içinde 
saygın bir kadın ve 
anne ile saygın bir 
erkek ve baba 
kimliği kazandırıl
masına katkıda 
bulunmaya çalışa
caklarını dile 
getirdi.

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

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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 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)

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Will WlM

Kocaman bir heybemiz 
var yanımızdan ayır
madığımız...

İçini kocaman koca
man hayaller ile doldur
duğumuz...

Birbirimizden ne bir 
eksiğimiz var ne bir 
fazla...

Yalnızca hayallerimizin 
ve umutlarımızın rengi 
farklı olabilir..

Bir de zaman içinde 
mutasyona uğrayan 
bukalemun hayaller.... 
(imiz)

Şaşırtıyor hayat; 365 
gün önce yatırım yap
tığımız düşlerimiz, bugün 
tepetaklak düşmüş bor- 
sada! Oysa biz bu kadar 
(!) çok inanmıştık değeri 
ne...

Nereden bilebilirdik, 
çat kapı giren bir düşün 
karşısında devalüasyona 
uğrayacak düşlerimiz...

Ve düşler renk 

değiştirecek heybemizde!
Sarılıp, koynunda 

büyütmemek lazım hayal
leri.

Gözünde büyütmeye
cek kadar paydası olmalı 
gönlünde...

Ne kadar küçük bir 
dilim ayırırsan kenara; o 
kadar az hasarla atarsın 
şoku borsa battığında! 
Suyun akışına bırak, 
elbet karışacak vakti 
geldiğinde deniz ananın 
kucağına...

İşte o vakit heybenden 
taşacak kadar büyük 
ummanların olacak nasıl 
olsa...

Öyle renkleri arasında 
geçişleri de sert olmaya
cak hayallerinin.

Ümitlerinin rengi 
değişirken incinmeyecek 
yüreğin...

Dün büyüttüklerimiz, 
bugün emekleyemeden 
kaybolup yok oldular

ufukta
Korktuk önce 
Sarıldık kendimize 
Boş bir çuval parçasıy

dı ayaklarımıza dolanan
Gözyaşlarımız 

düştüğünde yüreğimize...
Baharı müjdeleyen 

güneş
Yeni bir gökkuşağı 

doğurdu düşlerimize
Şimdi düşlerimiz 

bukalemun gibi ren
garenk

umutlarımın ışığı 
düşüyor heybemize...

Üzerimize ne kadar dar 
gelse de bazen hayat; biz 
ölçümüzü şaşırmayalım. 
Süregelen sıkıntılar 
karşısında gerek yok 
diyete girmeye..Siz umut
larınızdan vazgeçmeyin, 
hayalleriniz elbet 
ruhunuza dokunacaktır..

Umut ve Sevgi doldur
sun heybenize 2012..

Anadolu'ya özgü 
aşıklık geleneği, 
Bursa'da Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde 
haftada 3 gün 
icra edilerek 
yaşatılıyor.
Yıldırım Belediyesi 
bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Barış Manço 
Kültür Merkezi, 
aşıkları ağırlıyor. 
Özellikle gençlerin 
ilgi gösterdiği pro
gramlar, aşıkların 
ilginç atışmalarına 
sahne oluyor.
Aşıklık geleneğinin 
yaşatılarak 
gelecek kuşaklara

aktarıldığı 
merkezde, çay ve 
saz eşliğinde ren
kli görüntüler 
oluşuyor.
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, 
Uluslararası 
Türkiye Aşıklar ve 
Şairler Bayramı'na 
ev sahipliği yaptık
larını, pazartesi, 
çarşamba ve cuma 
günleri düzenlenen 
etkinliklere önem 
verdiklerini söyle
di. Keskin, aşıklık 
geleneğinin 
yaşatılmasının çok 
önemli olduğunu 
vurguladı
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Bursa tarımının master planı çıkıyor
Bursa'nın tarımda 
verimliliğinin 
artırılmasını sağlaya 
cak il tarım master 
planı için hazırlık 
çalışmalarında 
sona gelindi.
Yaklaşık bir yıldır 
sürdürülen master 
plan çalışmalarına 
son şeklini vermek 
üzere Bursa İl 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü'nde

müdür yardımcıları, 
şube müdürleri ve 
çalışma gruplarında 
görev alan teknik 
personel katıldı. 
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü 
Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler 
Şube Müdürü Gürsel 
Günay, "Belirlenen 
gruplarla bir yıl 
boyunca yürüt
tüğümüz çalışmayla

ortaya güzel bir 
ürün çıktı. Bu çalış
mayı kamuoyuyla 
paylaşacağız. Bugün 
yapılacak değer
lendirmeler ile 
çalışmalarımızı bir 
kez daha gözden 
geçirmiş olacağız. 
Bu sayede eksiklik
lerimizi gidermek ve 
İl Tarım Master Pla 
m'na son şeklini ver
mek istiyoruz" dedi. 
Yapılan çalışmaları

değerlendiren Piral, 
kamuoyu ile pay
laşılacak olan 
master plan çalış
malarının ortak 
akılla son kez 
değerlendirildiğini 
ifade etti. Master 
plan ile Bursa'nın 
zirai yapısı ve kay
naklarının belir
lenerek verimliliğin 
ve çiftçi gelirlerinin 
artırılması 
hedefleniyor

issizler onlusunun sayısı azalıyor
Bursa'da işsizlere 
yönelik açılan 
meslek edindirme 
kursları ile istih
dama yeni elemanlar 
kazandırılıyor.
Bursa Valiliği 
öncülüğünde 
Bursa Çalışma ve 
İş kurumu 
Müdürlüğünce 
2011 yılında 
gerçekleştirilen

çalışmalarla 
işsizler meslek 
sahibi oluyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumunun işsizlik 
rakamlarını yılda 
bir kez haziran 
ayında yayım
landığını vurgulayan 
Vali Harput, 2010 yılı 
itibariyle ilde 
işsizlik oranının 
yüzde 10,5 olarak

gerçekleştiğine 
işaret etti.
Ülke geneli yayım
lanan 2011 Eylül ayı 
işsizlik oranının 
yüzde 8,8 olduğunu 
vurgulayan Harput, 
işsizlik başvuru
larının aylık 2 bin 
200-2 bin 500 
aralığında, işsizlik 
ödeneği bağlanan 
kişi sayısının ise

bin 200 ila bin 
500 aralığında 
değiştiğini söyledi. 
Harput, işsizlik 
ödeneği başvuru
larında
2010 yılı aylık 
ortalama 2 bin 300 
iken 2011 yılında 
aylık başvuran 
ortalamasının 2 bin 
418 olduğunu dile 
getirdi

"BursalI Yıkarak Güzelleştiriyoruz”
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, merkez 
ilçelerde sürdürülen 
çalışmaları kap
samında Soğanlı 
Mahallesi'nde proje
lendirilen belediye 
hizmet alanı ve mey
dan ile bölgeye 
nefes aldıracak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Osmangazi 
llçesi'nde bulunan 
Soğanlı Mahallesi 
Merkez Camii'nin 
yanında yapılacak 
meydan düzenleme
si için kamulaştırılan 
binaların yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
Bursa'nın daha 
yaşanılabilir bir kent 
olması hedefiyle

çalışmalarını hızla 
sürdürdüğünü 
belirterek, 
"Bursa'mızı yıkarak 
güzelleştiriyoruz. 
Çarpık yapılaşmanın 
yoğun olduğu ken
timizde semtlerim
izin sadece ana 
arterlerinde değil, 
merkezi mahalle ve 

semtlerde de kamu
laştırmalarımızı 
yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz" dedi.

Kentin merkezindeki 
eski yerleşim böl
gelerine nefes 
aldıracak projelerin 
hazırlandığım 
belirten Başkan

Altepe, "Kentteki 
eski semtlerin 
geliştirilmesi ve 
yenilenmesi çalış
malarımız kapsamın
da Soğanlı'daki 1200 
metrekarelik alanda 
düzenleme çalış
malarımızı gerçek
leştiriyoruz. Burada 
kamulaştırması biten 

2 binanın yıkımı 
yapılıyor. 3 binanın 
da kamulaştırılması 
tamamlanınca, 
Soğanlı Camii 
yanındaki bu alanda 
yapılacak belediye 
hizmet alanı, 
park alanı ve 
rekreasyon pro
jeleriyle bölge 
güzel bir meydana 
kavuşacak" diye 
konuştu.
Merkezde olmasına 
rağmen birçok 
eksikliği bulunan 
bölgenin tüm 
ihtiyaçlarının gider
ileceğine dikkati 
çeken Başkan 
Altepe, çalışmaların 
kimse mağdur 
edilmeden hayata 
geçirildiğini ve 
meydan projesinin 
de kısa.sürede 

vatandaşların 
hizmetine sunula
cağını vurguladı. 
Başkan Altepe, daha 
sonra iş makinesini 
kullanarak kamu
laştırılan binaların 
yıkımını 
gerçekleştirdi. 
Soğanlı Mahallesi 
Muhtarı Adem Asa, 
mahallelerine 
hizmetlerinden 
dolayı Başkan 
Altepe'ye 
teşekkür etti.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Soğanh'da vatan
daşları mağdur 
etmeden çalışmalar 
yaptığını 
söyleyen Asa, 
2012 yılının Soğanlı 
için güzel bir yıl 
olacağını belirtti

Gemlik K0rffez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur maaş katsayıları değişti
Bakanlar Kurulunun 
"Kamu Personelinin 
Maaşlarının 
Hesabına Esas 
Tutulan Katsayıların 
Tespiti ve İlgili 
Mevzuatı Uyarınca 
İstihdam Edilen 
Sözleşmeli 
Personelin Ücret
lerinin Artırılması, 
Devlet Memurlarına 
ödenecek Zam ve 
Tazminatlar ile Bazı 
Kararlarda 
Değişiklik Yapılma 
sına İlişkin Karan", 
Resmi Gazetenin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Buna göre, 2011 
yılının Temmuz- 
Araiık döneminde 
0,06446 olarak 
uygulanan maaş 
katsayısı 
0,066187'ye, 0,86251 
olan taban aylık kat
sayısı 0,88562'ye, 
0,02044 olan yan 
ödeme katsayısı da 
0,020987'ye 
çıkarıldı.
Karara göre, 
KİT'lerde sözleşmeli 
olarak çalışan per
sonelin 3 bin 382 
lira olan ücret 
tavanı Ocak'ta 3 bin 
473 lira olacak. 657 
Sayılı Devlet

Kamu 
Kuramlarına

Sınav 
Hizmetleri 

Uzmanı

Memurları Kanunu 
4-B kapsamında 
çalışanların ücret 
tavanı 2 bin 999 
liradan, 3 bin 79 
liraya yükseltildi. 
En yüksek devlet 
memuru olan 
Başbakanlık 
Müsteşarının 2011 
yılının Temmuz- 
Aralık döneminde 3 
bin 489 lira olan 
aylık sözleşme 
ücreti de Ocak'ta 3 
bin 583 lira olarak 
belirlendi.
Karara göre, kamu
da çalışan memur 
ve her statüdeki 
sözleşmeli perso 
netin taban ve tavan 
ücretleri (Temmuz 
ayında aldıkları 
yüzde 4 zamma 
ilaveten) yüzde 2,68 
oranında artırıldı. 
Kapsama dahil, tüm

Kamu kurumlan, 
yazılı veya 
sözlü sınavla 
4/B kadrosunda 
çalışmak üzere 
sözleşmeli, 
sınav hizmetleri 
uzmanları 
istihdam 
edebilecek.

personel için 2012 
yılının birinci altı 
aylık dönemindeki 
ortalama ücret 
toplamı üst sınırı 6 
bin 485 lira olarak 
tespit edildi. Mevcut 
karar, onay veya 
diğer mevzuat 
uyarınca kapsama 
dahil personele 
yapılmakta olan 
ayni veya nakdi 
ödeme unsurlarına 
yeni bir unsur ilave 
edilmemesi ve belir
tilen ortalama ücret 
toplamı üst sınırının 
aşılmaması kaydıyla 
2012 yılının birinci 
altı aylık döneminde 
kapsama dahil 
personelin Mali ve 
sosyal hakları, 
kurum içi hiyerarşik 
yapıların gerek
tirdiği ölçüde ve 
mevzuatı dahilinde

Bakanlar 
Kurulunun 
konuya ilişkin 
kararı, Resmi 
Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Karar ile 
Sözleşmeli 
Personel 

yüzde 2,68 oranına 
kadar yetkili organ
lar tarafından belir
lenecek oranlarda 
artırılabilecek. 
Kamudaki çalışan
ların ücretlerine, 15 
Ocak'ta yüzde 
2,68'lik enflasyon 
farkı yansıtılacak. 
Bakanlar Kurulunun 
"Kamu Personelinin 
Maaşlarının 
Hesabına Esas 
Tutulan Katsayıların 
Tespiti ve İlgili 
Mevzuatı Uyarınca 
istihdam Edilen 
Sözleşmeli 
Personelin Ücret
lerinin Artırılması, 
Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve 
Tazminatlar ile Bazı 
Kararlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 
Kararı", Resmi 
Gazetenin bugünkü 
sayısında 
yayımlandı.
Maliye yetkilileri, 
toplu sözleşme 
görüşmelerinden 
çıkacak sonuç 
ile oluşacak farkın, 
Ocak ayından 
geçerli olmak 
üzere maaşlara 
yansıtılacağını 
belirtti

Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların 
ilgili cetveline 
programcı 
ibaresinden 
sonra gelmek 
üzere, sınav 
hizmetleri 
uzmanı ibaresi 
eklendi

Otomotiv 
Satışlarında 
Tarihi Rekor

Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (Odd) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Bayraktar, 2011 
yılında otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazarının yüzde 
13,61 oranında 
büyüyerek 864 bin 
439 adetlik yeni bir 
rekorla tamam
landığını bildirdi. 
Bu sonuç tüm 
zamanların en yük
sek adedi oldu. 
Bayraktar, Odd 
Gladyatör Ödülleri 
2011'in ödül 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
"yılın ilk yarısında 
gaz pedalı, ikinci 
yarısında da fren 
pedalı bozulan" 
otomotiv 
piyasasının yıl 
sonunda kendilerini 
iyi bir sonuca 
ulaştırdığını 
kaydetti.
Geçen yıl otomobil 
ve hafif ticari araç 

pazarının yüzde 
13,61 oranında 
büyüyerek 864 bin 
439 adetlik yeni bir 
rekorla tamam
landığını dile 
getiren Bayraktar, 
otomotiv sek
töründe bu satış 
adetlerinin tüm 
zamanların satış 
rekoru olduğunu 
ifade etti.
Bayraktar, bu 
SPtl«î rakamının 
593 bin 519 ade
tinin otomobilden, 
270 bin 920 
adetinin ise hafif 
ticari araçtan oluş
tuğunu belirterek, 
henüz resmi olma
makla beraber yak
laşık 45 binlik adet
lik ağır vasıta 
satışının da 
eklendiğinde, 
toplam pazarın 910 
bin adete ulaştığını, 
bunun da 1 milyon
luk pazara biraz 
daha yakın- 
laşıldığını gös 
terdiğini anlattı

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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 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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

ao
ı METRO 613 12 12

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

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

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 g8

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 
Sü 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

Akcan Petrol __
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4164 

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)

tlllllÜlHlIİlliil
VENÜS SİNEMASI 

SÛMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30
REZERVASYON 

5133321
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CMe Foioğrallarla İpek Yolu” konleransı
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılı etkinlik
leri kapsamında, 
Ressam Reyhani 
Akan’ın Türkiye, 
İran, Pakistan ve 
Hindistan’a kara 
yolu ile yaptığı 
gezinin izlenimlerini 
fotoğraflar 
eşliğinde anlatacağı 
‘İpek Yolu’ndan 
Yansımalar’ konulu 
konferans düzen
lendi.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer, 17 Ocak 2012 
Sah günü saat 
14.30’da okullarının

ressam Reyhani 
Akan’ın resimlerinin

kabul edildiğini 
söyledi.

malarını ve gezi 
anılarını dinleyerek,

farklı dünyalara 
gideceklerini 
söyleyen Özer, bu 
tür etkinlikleri 
sürdüreceklerini 
belirtti.
Ünlü sanatçı 
Reyhani Akan, 
dünya genelinde 
30., Hindistan’da 2. 
kişisel sergisini 
Külküta’da açtı. 
Kolaj ve foto mon
taj gibi çağdaş 
sanat tekniklerinin 
üç boyutlu yak
laşımlarını tualine 
yansıtan Reyhani 
Akan, sonsuzluk 
hissini izleyicilerine 
aktarıyor.
Akan, resimlerinde 
dinsel öğelerin yanı 

sıra Doğu- Batı, 
Savaş-Barış, 
Geleneksel - 
Modern, Gizlilik - 
Açıklık gibi uyum
ları konu ediyor. 
Reyhani Akan, yurt 
içi ve yurt dışında 
24 kişisel sergi 
açtı.
Ayrıca, 50’ye yakın 
da karma sergiye 
katıldı.
Ulusal ve ulus
lararası bir çok 
sanat festivallerine 
ve sergi organiza
syonlarına imza 
atan Reyhani 
Akan’ın eserleri 
çeşitli yarışmalarda 
sergilendi ve ödüle 
layık görüldü.

Öğrencilerde karne sendromuna dikkat!
2011-2012 eğitim ve 
öğretim döneminin 
ilk yarısının bitimi 
ne az bir süre kala 
öğrencileri şimdi
den karne korkusu 
sardı.
Günümüzde birçok 
aile çocuklarına 
zayıf notlarından 
dolayı şiddet uygu
luyor, onları ceza
landırıyor. Karne 
sinde zayıf olan 
öğrencilerse bu 
durum karşısında 
karne sendromu 
yaşıyor.
Reem Nöropsi kiya- 
tri Merkezi'nden 
Uzman Dr. Mehmet 
Yavuz, bu hassas 
dönemde anne- 
babaların dikkat 
etmesi gereken 
noktalar konusunda

bilgiler verdi. 
Ailenin zayıf bir 
karne karşında 
göstereceği tutu
mun, öğrencinin 
tüm eğitim hayatın
da önemli rol 
oynadığının altını 
çizen Dr. Yavuz, 
"Zayıf bir karnenin 
sorumluğu sadece 
öğrenciye yüklen
memelidir çünkü 

çocuğun okuldaki 
başarısı aileden 
aldığı eğitimle para
leldir" şeklinde 
konuştu.
Kötü bir karnenin 
arkasında birçok 
neden olabileceğini 
belirten Dr. Yavuz, 
aile içinde yaşanan 
sorunlar, çocuğun 
kendine ait bir 
çalışma odasının 

olmaması, arkadaş 
çevresi, öğretmen- 
öğrenci ilişkisi, 
dikkat eksikliği, 
öğrenme güçlüğü 
ve depresyon gibi 
sorunların zayıf 
bir karnenin alt 
sebepleri olarak 
incelenebileceğini 
vurguladı.
Yavuz, bu dönemde 
ailelerin nasıl 
davranması gerek
tiği konusunda 
şunları söyledi: 
"Başarısızlığının alt 
sebeplerini ince
leyin, okuldaki 
rehber öğretmenle 
ya da bir uzmanla 
çeşitli metotlar 
geliştirerek 
öğrencinin başarı 
düzeyini artırmaya 
odaklanın.

Çocuğunuzu din
leyin ona birey 
olarak davranın ve 
yaşadığı sorunları 
küçümsemeyin. 
Karnesini başka 
çocukların notları 
ile kıyaslamayın. 
Bu durum çocuğu 
rencide ederek, 
aileden ve okuldan 
uzaklaşmasına 
yol açar. Baskıcı 
davranışlar sergile
meyin. Bu durum 
çocuğun ders
lerindeki başarıyı 
artırmaz, aksine 
depresyona girme
sine sebep olur. 
Öğrencinin 
yeteneklerini 
keşfedin ve onu 
bu yetenekler 
doğrultusunda 
yönlendirin.

Çocuğunuzu 
eleştirirken yapıcı 
olmaya çalışın fakat 
kötü olan dersleri 
için de motive edici 
aktiviteler geliştirin. 
Başarsızlığını 
yüzüne vurmak 
yerine ona 
inandığınızı gös
terin ve onu başarılı 
olacağına ikna edin. 
Başarılı karne 
getiren öğrenciyi 
ödüllendirirken 
abartmayın. 
Çocuğun büyük 
hediyeler için 
değil, geleceği için 
çalışmasını 
sağlayın. Ayrıca 
hediyelerinizi okul 
başarısına katkı 
sağlayacak objeler
den seçmeye özen 
gösterin"

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır
0 533 320 54 64

K AŞ€D€ G€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: GEMLİK
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Harmarabirlilı üreticiye 23 milyon ödeyecek
Marmarabirlik, aldığı ürün karşılığında zeytin üreticisi ortaklarına Cuma günü 23 milyon 162 bin lira daha ödeme 
yapacak. Bugüne kadar 40 bin ton ürün alan Marmarabirlik’in üreticiye ödediği paranın tamamı 55 milyon 850 bin 
lira olacak. Hidamet Asa, alımları başladıkları 17 Kasım 2011 tarihinden bu yana yaklaşık 80 milyon lira değerinde 
40 bin ton ürün aldıklarını kaydetti. Zeytine “var yılı”nda “yok yılı” fiyatı verdiklerini ifade eden Asa, kooperatif 
lere ürün teslim eden ortaklara Ccuma gününden itibaren bir ödeme daha yapılacağını söyledi. 23 milyon 162 
bin liralık ödemeyle, üreticiye şimdiye kadar ödenen miktarın 55 milyon 850 bin lirayı bulduğunu bildiren 
Hidamet Asa, alımlara devam ettiklerini, kampanya dönemi hedefinin 55 bin 550 ton olduğunu hatırlattı.

Kez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 7712 Ocak 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kamu görevlilerinin vatandaşlarla olan 
iletişimlerini düzeltmeleri için düzenle
nen seminer nedeniyle, Gemlik’te bir ilk 
yaşandı ve Hükümet Konağı’nda hizmet 
ler durdu. Hükümet Konağı kapısına ası 
lan duyuruda, seminer süresince hiz 
met verilmeyeceği duyuruldu. “İletişim, 
İnsan Kaynakları, Inovasyon Eğitimi” 
konulu seminer nedeniyle, Hükümet 
Konağı’nda kapılar kapandı, resmi 
kurumlar hizmet vermedi. Sayfa 4’de

BaMıUemlilı Gübrenin 
kimyasaltanklarına 

verdiBiyamtıa'siireci

Bursa Kent Konseyi’nin, Gemlik'te 
yapılması planlanan kimyasal mad 
deyi depolayacak 142 adet ürün tan 
kının kenti tehlikeli bir durumla karşı 
karşıya getireceğine dair yaz dığı 
dilekçeye, Çevre ve Şehircilik Ba 
kanlığı cevap verdi. Haberi syf 5’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Hükümet Binasında bir ilk..
Dün, Gemlik’te ilginç bir ilki yaşadık.
Hükümet binasında görevli tüm perso 

nelin, iletişim konulu bir seminere katıl
maları nedeniyle, Hükümet Konağı’nın 
kapıları vatandaşa kapandı.

Seminer konusunda bir telefon ile bilgim 
oldu.

Hükümet Konağı’nda hizmet verilmediği 
bildirildi.

Üşenmedim, saat 13.30 sıralarında bina 
ya gittim.

Kaymakamlık katına kadar merdivenler
den çıktım.

Herkes görevinin başındaydı.
Binanın kapanmadığını, İmam Hatip Oku 

lu’nda seminer yapılacağını öğrendim.
Bir saat sonra telefondaki aynı şahıs, Hü 

kümet Konağı’nın kapatıldığını söyledi.
Devamı sayfa 4’de

Oflrencitasnıan 
minibüsler.

Sılakaolmadan 
servis 

taşımacılığı 
vanamaııacat

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi şehir 
içindeki servis 
taşımacılığının 
kontrollü bir şekil 
de sürdürülebil 
mesi için S plaka 
satışlarını sürdü 
rürken, kaçak 
servis taşımacık 
ğına da geçit ver
miyor. Sayfa 5’de

lıMHınıM adan Milim'
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, Nisan ayında 
yapılması beklenen ilçe kongresinde aday olmayacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, yapılacak 
olan ilçe kongre 
sinde aday olma 
yacağını açıkladı. 
Dursun Özbey, 
“Cem Güler’in 
milletvekili aday 
adayı olması 
nedeniyle 
görevlendirildiğim 
ilçe başkanlığını 
bu güne kadar 
yürüttüm. 
İlçe kongresinde 
aday olmaya

cağımı bugünde 
duyuru yorum. 
CHP demokratik

bir partidir. " şek
linde konuştu.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Ozbet Kongreıle aday değilim"
Aydınlanma’ya karşı 

durulur mu?
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, Nisan ayında 
yapılması beklenen ilçe kongresinde aday olmayacağını açıkladı.
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Soğuk hava... İnsanın iliklerine işliyor. 
Aydinlanma karşıtları bir bir hedeflerine 
ulaşıyor.

Atatürk’ten nefret eden ve ruh halini her fır
satta fütursuzca açığa vuran bir adam Atatürk 
Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun yönetimine 
seçiliyor.

Sonra kendi söylemleri yüzünden O’nu 
atayan Cumhurbaşkanı tarafından üyelikten 
istifa ettiriliyor.

700 bin kişilik orduya 2 yıl süreyle komuta 
eden bir orgeneral “yetkili özel mahkeme” 
tarafından terörist nitelemesiyle tutuklanıyor.

Bu güzel ülkenin üzerinde ciğerlere işleyen 
soğuk rüzgârlar esiyor.

Aydınlanma karşıtları 1923’ten bu yana 
faaliyetlerini açık ya da gizli sürdürüyorlar.

Onlar işbirlikçi...
Onlar çıkarcı...
Onlar korkak...
Onun için, 
Aydınlanma ışığı onların gözlerini kör ediyor. 
Oysa;
Aydınlanma Hareketinin amacı insanları 

aslında "kötü", "köleleştirici" ve "karanlık" 
olduğuna inanılan önyargı, hurafe ve bunları 
üretip yaydığına inanılan dinin ve kilise 
yapılanmasının oluşturduğu eski düzenden 
kurtararak, yine "iyi" ve "özgürleştirici" 
olduğu kabul edilen "aklın düzeni"ne sok
mak...

Aydınlanma insanlar için iyi kabul edilen 
tüm unsurları kapsıyor.

Dolayısıyla aydınlanma hareketinde her 
türlü felsefi ve toplumsal proje akla ve akılda 
somutlaşan ilkelere dayanıyor.

İşte bu nedenle aydınlanma aynı zamanda 
"Akıl Çağı" olarak da adlandırılıyor.

Aydınlanma aslında inşanın doğasında var... 
Ne var ki bu doğal gerçeği kabul etmeyen 

aydınlanma karşıtları sürekli hareket halinde.
Faaliyet yöntemleri dönemsel olarak nitelik 

değiştiriyor.
Siyasi iradeye ve ortama göre değişkenlikler 

gösteriyor.
Sosyo-ekonomik yapı düzeyi onları çok 

yakından ilgilendiren en temel etken.
Aydınlatma karşıtlarının elindeki en büyük 

silah ise din.
Din alanındaki reformist gelişmelere, 

değişime, deneysel kanıtlara ve bilime set 
çeken bu anlayış sürekli geriye dönüşe odak
lı.

Kuşkusuz insanların dinsel değerlerini 
“layık-ı veçhile” yaşaması inkâr edilemez bir 
gerçek.

Ancak bu istek diğerlerine karşı baskı ve 
şiddete dönüştüğünde “işin şekli” değişiyor.

Önemli olan barış içinde yaşayabilmek. 
Çünkü din önemli bir moral değerdir.
Ve insanların bu moral değere her zaman 

gereksinimi vardır.
Ne var ki;
Din siyasete alet edilemeyecek kadar kut

saldır.
Ortaçağın karanlık din anlayışı yerini mod

ern düşüncelere bırakmak zorundadır.
Yaşam sürekli ileri akan bir olgudur. 
Gelişimdir.
Değişimdir.
Tersine döndürme isteği doğal olarak bir 

çatışma nedenidir.
Aydınlanma yanlıları ile köktendincilerin bir

birlerini değiştirmek ve dönüştürmek yerine 
birbirlerini anlamak için çaba göstermeleri 
gerekmekte...

Çünkü bu dünya çatışılmayacak kadar 
güzel...

Hele bizim ülkemiz hepsinden daha güzel...

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkam Dursun 
Özbey, yapılacak 
olan ilçe kongre 
sinde aday olmaya
cağını açıkladı. 
Şubat ayında 
köy ve mahalle 
delege seçimlerinin 
yapılacağını, 
daha sonra ise 
ilçe kongresinin 
toplanarak ilçe 
başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri ile il 
delegelerini seçe
ceğini söyleyen 
Dursun Özbey, 
gazetemize şu 
açıklamada 
bulundu: 
“İlçe kongreleri 
takvimi daha 
belli olmadı.

M B Mjî jiiıtf Mııı
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü bir 
ilki daha geçrek- 
leştirerek, şiir 
dinletisi gecesi 
düzenliyor. 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan 
açıklamada, 
20 Ocak 2012 
Cuma günü akşamı 
Halk Eğitim

Meteoroloji’ılen kar yağışı uyarısı
Günlerdir devam 
eden soğuk hava ve 
kar yağışı yurt gene 
linde etkisini hisset
tirmeye başladı. 
Son yağışlarla 
beyaza bürünen 
ülkenin büyük bir 
kısmında, bu hafta 
kar kalınlığını da 
artırması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü yurdun 
iç kesimlerinde 
yoğun kar yağışı 
uyarısında bulunur

Ancak, muhteme
len Nisan ayı için 
de kongreler baş 
layacaktır.
Cem Güler’in 
milletvekili aday 
adayı olması 
nedeniyle 
görevlendirildiğim 

Merkezi Müdürlüğü’nde şiir

ken, Marmara ve 
Ege denizlerinde ise 
fırtına beklendiğini 
açıkladı.
Meteoroloji'nin son 
Verilerine göre, yur
dun büyük bölümün 
de görülecek 
yağışlar; kıyı kesim
ler ile Güneydoğu 
Anadolu'da yağmur 
ve sağanak, yağış 
alan diğer bölgel
erde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacak. 

ilçe başkanlığını bu 
güne kadar 
yürüttüm.
İlçe kongresinde 
aday olmayacağımı 
bugünde duyuru 
yorum. CHP 
demokratik bir 
partidir.

Günlerdir devam 
eden soğuk hava ve 
kar yağışı yurt 
genelinde etkisini 
hissettirmeye 
başladı. Son yağış 
larla beyaza bürü
nen ülkenin büyük 
bir kısmında, bu 
hafta kar kalınlığını 
da artırması bek
leniyor. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü 
yurdun iç kesim
lerinde yoğun kar 
yağışı uyarısında

Kongrelerini de 
kendi demokratik 
gelenekleri içinde 
gerçekleştirir. 
CHP’nin bayrağını 
daha yükseklere 
çıkaracak 
arkadaşların dele 
gelerimizin oylarıy
la ilçe başkanlığı 
görevine getirile
cektir.” dedi.

İLK ADAY 
AYTEN ÇİPLİ 
Ote yandan, bir 
süre önce ilçe 
yönetim kurulu 
üyeliği ve ilçe 
başkanlığını bir 
süre yürüten Ayten 
Çip li’nin ilçe 
kongresinde aday 
olacağını 
açıklamıştı.

sevenleri biraraya 
getirecekleri ve 
şiir dinletisi yapıla
cağını söyledi.
Şiir sevenlerin 20 
Ocak 2012 günü 
akşamı şiir seven
lerin Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
gelerek, ücretsiz 
olarak şiir 
dinletisi etkinliğine 
katılabileceklerini 
söylediler.

bulunurken, Marma 
ra ve Ege deniz
lerinde ise fırtına 
beklendiğini açık
ladı. Meteoroloji'nin 
son verilerine göre, 
yurdun büyük 
bölümünde görüle
cek yağışlar; kıyı 
kesimler ile Güney 
doğu Anadolu'da 
yağmur ve sağanak, 
yağış alan diğer böl* 
gelerde karla karışık 
yağmur ve kar şek* 
linde olacak.

3.
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Bahasını, kendisine elektrik 
vermek istediği için öldürmüş

YazıYORUM

Bursa'da eve geç 
gelmesine kızan 
babası 43 yaşındaki 
Ferudun K.'yi, 
kalbinden bıçakla
yarak öldürdüğü 
öne sürülen 14 
yaşındaki A.K. 
hakkında 12 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. Babasının 
kendisine ve anne
sine sürekli şiddet 
uyguladığını 
söyleyen genç kız, 
olay günü de kendi
sine elektrik vermek 
istemesi üzerine 
bıçakladığını iddia 
etti.

Almanya'da ölen genç toprağa verildi
Bursa'nın Orhangazi 
İlçesi'nden, geçtiği 
miz Kasım ayında, 
Almanya'daki fırında 
işçi olarak çalışan 
ağabeyi Eşref Öz 
kan'ın yanına giden 
ve yılbaşı akşamı 
metro istasyonunda 
yaralı olarak bulu 
nup hastanede 
yaşamını yitiren 21 
yaşındaki Kemalet 
tin Özkan'ın cenaze
si, Orhangazi’de 
toprağa verildi. 
Cenaze töreninde 
sinir krizi geçiren 
anne Ayşe Özkan 
güçlükle sakinleşti 
rildi. Talihsiz gencin 
dayı sı Şerif Türk 
kan ise, yeğeninin 
metro istasyonunda 
vagonları çeken 
bölmeye binmek 
isterken düşerek

Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge 
Komutanlığı Kışlasında "Sigara" konferansı
Bursa Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanlığı 
kışlasında, "Sigara, 
Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Zarar 
lan" konulu konfe 
rans düzenlendi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı 
Dr. Yusuf Ziya 
Leventoğlu'nun

Merkez Osmangazi 
İlçesi Adnan 
Menderes Mahallesi 
Akgün Caddesi'n 
deki evde, geçen yıl 
kasım ayında mey
dana gelen olayda, 
ilköğretim 7'nci Sınıf 
öğrencisi A.K. eve 
geç geldiği için ken
disine bağıran 
babasını mutfaktan 
aldığı bıçak ile 4 
yerinden bıçakladı. 
Eşi Gülten K.'nin 
haber vermesi üzer
ine gelen ambu
lansla ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan Ferudun 
K. kalbine isabet 

yaralandığının ken 
dilerine söylendiğini 
fakat görüntülerin 
gösterilmediğini 
açıkladı.
Bulgaristan'ın Bur 
gaz şehrinde 1991 
yılında dünyaya 
gelen ve 1993 yılın
da annesi Ayşe ve 
babası Osman Öz 
kan ile Türkiye'ye 
göç eden Kemalettin 
Özkan, Bursa'nın 
Osmangazi ilçesin 
de yaşıyordu. Özkan 
çiftinin 3 çocuğun
dan biri olan Kema 
lettin Özkan, geçen 
kasım ayında, 
Almanya'nın baş 
kenti Berlin'de fırın
da işçi olarak çalı 
şan ağabeyi Eşref 
Özkan'ın yanına 
gitti. Burada ağabe 
yi ile fırında 

konuşmacı 
olarak katıldığı 
konferansta, sigara, 
alkol ve madde 
bağımlılığının insan 
sağlığına ve çevreye 
etkileri, pasif içicilik 
ve sigaranın 
nasıl bırakılacağı 
hakkında bilgiler 
verildi.
Garnizon ve 

eden bıçak darbe
siyle yaşamını 
yitirirken, gözaltına 
alınan A.K. sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklandı.

'UCU AÇIK 
KABLOYLA 
ELEKTRİK 
VERECEKTİ' 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı, olayla ilgili 
soruşturmayı 
tamamladı.
Hazırlanan 
iddianameye göre 
A.K. ifadesinde, 
babasının annesi 
ve kendisine 
sürekli kötü 

çalışan 
Kemalettin Özkan, 
31 Aralık günü 
akşam saatlerinde, 
"Hava almaya gidi 
yorum" diyerek 
cep telefonu hattını 
istediği ağabeyinin 

ya nından ayrıldı. 
İddiaya göre, aynı 
gece binmek için 
gittiği metro istas 
yonunda rayların 
arasına düşerek 
ağır yarala nan 
Kemalettin Özkan, 
kaldırıldığı has
tanede yaşamını 
yitirdi. Alman polisi 
Öz kan'ın cesedini 
otop si yapılması 
için adli tıp kurumu 
morguna kaldırır 
ken, kimlik bilgilerin 
den yola çıkılarak 
ağabeyi Eşref 
Özkan'a ulaşıldı.

Jandarma Bölge 
Komutanı 
Tuğgeneral Ümit 
Yılmaz, konferansın 
ardından personele 
hitaben yaptığı 
konuşmada, çok 
önemli ve hassas 
bir konu olan 
"sigara, alkol ve 
madde bağımlılığı" 
hakkındaki farkın- 

davrandığını 
ve dövdüğünü 
söyledi.
Olay günü de eve 
geç geldiği için, 
babasının ucu açık 
kablo ile kendisine 
elektrik vermek 
istediğini, korktuğu 
için de babasını 
bıçakladığını 
öne sürdü.
Hakkında 12 yıla 
kadar hapis cezası 
istenen A.K.'nin 
yargılanmasına 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 
4'üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlanacak

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kemalettin 
Özkan'ın ölümüyle 
ilgili soruşturma 
başlatan Alman 
Polisi, otopsisi 
yapılan 
talihsiz gencin cena 
zesini geçtiğimiz 
cumartesi günü 
ailesine verdi. 
Kemalettin 
Özkan'ın cenazesi 
Almanya'daki 
işlemlerin tamam
lanmasının ardından 
dün gece uçakla 
Türkiye'ye getirildi. 
Talihsiz gencin 
cenazesi, bugün 
Orhangazi'de öğlen 
namazının ardından, 
Soydaşkent 
Camii'nde kılınan 
cenaze namazının 
ardından Orhangazi 
Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

dahğın, ancak 
bu tür faaliyetler 
sayesinde sağlan
abileceğini söyledi 
Tuğgeneral Yılmaz, 
bu faaliyetlerin 
sayısının ve sık
lığının artırılarak 
personelin 
bilinçlenmesinin 
hedeflendiğini 
bildirdi

Şerefsiz!
Ey sağduyulu insanlar: Dünya’da 1938’de 

vefat etmiş bir liderin bu kadar tartışıldığını, 
her gün köşe yazılarına konu edildiğini, 
taraftarlarıyla karşıtlarının kanlı bıçaklı 
olduğunu hatırlıyor musunuz?.

Dünyada böyle bir örnek var mı?. Pekiii.. 
Bu size garip gelmiyor mu?.

Birazcık aklı olan herkes, bu işin durup 
durup neden köpürtüldüğünü biliyor.

Kara beyinler inlerinden çıktılar.
Türkiye Cumhuriyeti anormal şartlar altın

da oluşmuş bir ülkedir.
İmparatorluğun Batı tarafından planlı bir 

şekilde çökertilmesinden sonra, Balkanlar, 
Orta Doğu ve Kafkasya’daki müsiüman 
Osmanh te baası, son kale olarak 
Anadolu’ya göçtü.

Bu -kılıç artığı- insanların kültürleri, âdet
leri, yaşam biçimleri farklıydı.

Bu büyük farklılıklar, Anadolu’da zaten 
karma karışık olan etnik ve dini yapıya 
eklenince, acayip bir karışım doğdu.

O ‘karışım’ın hayatta kalabilmesinin ve bir 
arada yaşayabilmesinin tek şartı, yeni bir 
ulus ve yeni bir devlet oluşturmaktı.

Bu işbir çok güçlüğe rağmen başarıldı, 
ama Batı’daki gibi zaten var olan homojen 
bir ulus, bir devlet yaratmadı.

Tam tersine, yeni devlet, bir ulus yarattı.
Bu karmakarışık yapıdan bir ulus yaratan 

iradenin başında iseMustafa Kemal vardı.
Bu mücadele sırasında ortam gereği bir 

sürü aşırılık yapıldı..
İstiklal Mahkemeleri, Dersim isyanı da..
Ama, bugün ülkede esen rüzgârlar, bunu 

amaçlamıyor.
İstedikleri tek bir şey var, Mustafa Kemal 

Atatürk...
Yakın tarihteki, Hitler gibi bir cani haline 

getirmek.
Çünkü bunu başardıkları gün, bu kara 

yüzlü lerce, Türkiye Cumhuriyeti gayri 
meşru hale gelecek.

Bazılarının bilinçli, bazılarının ise bilinçsiz 
olarak girdikleri yol bu.

Mustafa Kemal, bu Cumhuriyeti kuran lider 
dir.

Çünkü, devlet ve ulus, onun iradesiyle 
kurulmuştur.

Atatürk’ü bir suçlu haline getirebilmek için 
gösterdikleri bu sabırsız iştahın sebebi 
budur.
Atatürk’ü yıkmak, onun dayandığı üç unsu

ru devirmekle mümkün olabilirdi.
Neydi bu üç unsur?
Partisi, ordusu ve halktaki sevgi.
Önce partiyi yıktılar..
CHP’nin yerinde yıllardır yeller esiyor.
Ordu ise perişan. AKP sadece, bu bitmiş 

kuruma son darbeyi indirdi.
Şimdi oyunun bu son perdesi oynanıyor.
Mustafa Kemal’i itibardan düşürme gayre

tle ri sergileniyor.
Bir devrim döneminde ortaya çıkan bütün 

fenalıklar, suçlar, kabahatler ona yüklenm
eye çalışılıyor...

Büyük Neyzen diyor ki;
“Esir iken mümkün mü ibadet -Yatıp kalkıp 

Atatürk’e dua et.
Senin gibi dürzülerin yüzünden - Dininden 

de soğuyacak bu millet..
İşgaldeki hali sakın unutma - Atatürk’e dil 

uzatman gereksiz
Sen anandan yine doğardın amma -Baban 

kim olurdu bilemezdin, şerefsiz’’

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

17:00

Şferarj'm'teiı TOm-BairelerdB Hizmet

VB'riletneyâoekti

.Hüküm el Konağımda [i ahşan Tüm Personel:

j -13 Ocak Tarihlerinde 14:30 • 

Saatleri Arasında Seminerde

Hükümet Binasında bir ilk..
jiıyfeS!-,»i;• İte /, y,,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MırtMıHinM
Kamu görevlilerinin vatandaşlarla olan iletişimlerini 
düzeltmeleri için düzenlenen seminer nedeniyle, Gemlik’te 
bir ilk yaşandı ve Hükümet Konağı’nda hizmetler durdu. 
Hükümet Konağı kapısına asılan duyuruda, seminer 
süresince hizmet verilmeyeceği duyuruldu.

Yalancının mumu hikayesindeki gibi 
demedim, Hükümet Konağı’na yeniden 
gittim.

Söylenen doğruymuş.
Bir genç sırtında çantasıyla binaya 

girmek için uğraşıyor.
Ama kapıda asılı bir yazı var.
O’nu birlikte okuyoruz.
“Hükümet Konağı’nda Çalışan Tüm 

Personel 11-12-13 Tarihlerinde 14.30- 
17.oo saatleri arasında seminerde olaca 
gından, tüm dairelerde hizmet verilmeye 
çektir. ”

Bu seminerin özü, kamu çalışanlarının 
vatandaşa hizmet verirken insan ilişkile 
rinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini 
öğrenecekler.

Yani, hizmette kalite. “Ceberrut devlet 
görevlisi görünümü yerine, güler yüzlü 
memur" olmanın yolları öğretilecek.

Bunun için 2.5 saat devletin memuru, 
vatandaşına hizmet etmeyecek.

Bu, 3 gün sürecek.
Kamuda hizmet için eğitim önemlidir.
Çağımızda bilhassa iletişimde yaşanan 

hızlı değişimler, dünyayı değiştirdi.
Devlet bu değişimde biraz geride kaldı.
Özel sektör, değişimi çok çabuk yaka 

layıp, uyum sağlayabiliyor.
Bunun için, hiçbir fedakarlıktan da 

çekinmiyor.
Kamunun kaynakları daha kıt olsa 

gerek.
Bu semineri kimini düzenlediği bilgi

sine ulaşamadı.
Ama, hizmet aksatılarak bir seminer 

düzelenmesini de ilk kez gördüm.
Genelde kamuda Hizmet içi Eğitim, 

belli birimlerde küçük birimlerde hizmet 
aksatılmadan yapılır.

Gerekirse bu çalışma saatleri dışında 
bir günde de olabilir.

Tapuda, nüfusta, Mal Müdürlüğü’nde 
işi olan bir vatandaş, dün Hükümet 
Konağı’nın kapısının kapalı olduğunu 
görünce şaşırdı.

Bugünde konudan bilgisi olmayanlar 
aynı şaşkınlığı yaşayacaklar.

İmam Hatip Lisesi’ndeki seminerin bir 
bölümünü izledim.

Doğrusu bu seminerin ne kadar yararlı 
olacağını bilemiyorum.

Devletin yapısı değişmeden, hizmetin 
yapısını değiştirmek öyle kolay bir iş 
olacağını sanmıyorum.

“İletişim, İnsan 
Kaynakları, Ino- 
vasyon Eğitimi” 
konulu seminer 
nedeniyle, Hükümet 
Konağı’nda kapılar 
kapandı, resmi 
kurumlar hizmet 
vermedi.
Gemlik’te ilk kez 
gerçekleştirilen 
uygulama vatan* 
daşlar tarafından 
hayretle karşılandı. 
Dün, saat 
14.30 ile 17.oo 
arasında kapıları 
kapanan Hükümet 
Konağı’nın giriş 
kapı camına 
“Seminer 
nedeniyle Hükümet 
Konağı saat 14.30 
ile 17.oo arasında 
hizmet verilmeye
cektir.” yazan bir 
duyuru asıldı. 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi Bahçesine 
yaptırılan Caminin 
altındaki Konferans 
Salonu’nda düzen
lenen seminere, 
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik, Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar ve 
diğer Müdürler ile 
dairelerde görevli 
personeli ve okul 
müdürleri, emniyet, 
Devlet Hastanesi 
personeli katıldı. 
“İletişim, İnsan 
Kaynakları, 
Inovasyon 
Eğitim Programı 
seminerini Arge 
Star firması eğitim
ci, Mustafa Çey- 
itçioğlu sundu. 
Yaşamın etkileyen 
öğeler olduğuna 
dikkat çeken 
Çeyitçioğlu, 
Yaşamın iç ve 
dış odakları 
konusunda 
ayrıntılı biligiler 
verdi.

s»İnsanlar 
arasındaki iletişim 
konusunda nelere 
dikkat edileceğini, 
görsel efektlerle 
anlatan sunucu, 
seminere katılanlar 
tarafından 
dikkatlice 
dinlendi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bakanlık, Gemlik Giilıre'nin fcimyasal lanfclanna 
yenlim yanıtta “süreci durılunlık” dedi

Bursa Kent 
Konseyi’nin, 
Gemlik ‘te yapılması 
planla nan kimyasal 
maddeyi depolaya
cak 142 adet ürün 
tankının kenti 
tehlikeli bir durumla 
karşı karşıya getire
ceğine dair yazdığı 
dilekçeye, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
cevap verdi.
Bakanlık, yazıda 
sürecin durdurul
duğunu açıkladı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, bir süre 
önce ‘Gemlik Gübre 
Limanı Rıhtım İlave

si ve Depolama 
Alanları Projesi’ 
kapsamında 100 bin 
metrekarelik alanda 
220 bin metreküp 
kimyasal maddeyi 
depolayacak olan 
142 adet ürün tankı
na dikkat çekmişti. 
Böylesine büyük bir 
yatırımın Bursa’da 
tehlikeli bir durum 
ortaya çıkartacağını 
belirten Pala, 
Bursa’nın, sanayi 
kenti ve tehlikeli 
sanayi atıklarının 
depolandığı bir yer 
olmaktan çıkarıl
ması gerektiğini 
ifade etti ve daha

sonra da konuyla halinde hükümet
ilgili yapılan yetkililerine iletti,
incelemeleri rapor Konuyu takip eden

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Bursa 
Kent Konseyi’nin 
gönderdiği yazıya 
istinaden bir açıkla
mada bulundu. 
Genel Müdürvekili 
Mustafa Satılmış 
imzalı açıklamada, 
“Bursa ili, Gemlik 
ilçesi sınırları 
içerisinde Gemlik 
Gübre San. Aş. 
Tarafından mevcut 
Gemlik Gübre 
Limam’nda ‘Rıhtım 
ilavesi ve depolama 
alanları projesine’ 
ilişkin 8 Mart 2011 
Bakanlığımıza 
yapılan başvuruya

istinaden inceleme- 
değerlendirme 
komisyonu oluştu
rularak ÇED süreci 
başlatılmıştır. 
Söz konusu proje 
nin inceleme-değer- 
lendirme sürecinde 
inceleme-değer- 
lendirme komisyon 
üyelerinin görüşleri 
dikkate alınarak 6 
Aralık 2011 tarihin? 
den itibaren süreç 
durdurulmuş olup, 
Bakanlığımızca pro
jeyle ilgili verilmiş 
ÇED olumlu-olum- 
suz kararı bulunma
maktadır” ifadesine 
yer verildi.

Öğrenci taşıyan minibüsler, S plaka 
olmadan servis iaşımacılıaı yapamayacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi şehir 
içindeki servis 
taşımacılığının 
kontrollü bir şekilde 
sürdürülebilmesi 
için S plaka 
satışlarını 
sürdürürken, 
kaçak servis taşı
macılığına da 
geçit vermiyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri ve UKOME 
Başkanı Seyfettin 
Avşar’ın başkan
lığında yapılan

ihalelerde 86 S 
plakasının satışı 
gerçekleştirildi. 
Toplamda bin 
plakanın sahibini 
bulacağı ihalelerin, 

Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde periyo
dik olarak tekrar
lanacağı bildirildi. 
Kentte servis taşı

macılığı yapmaya 
yetkili araç 
sayısının yetersiz 
liğinden hareketle, 
ruhsatsız çalışma 
ların önüne geçmeyi 
amaçlayan uygula
mada 100 bin 750 
TL bedelle açık 
artırmaya sunulan 
plakaların fiyatların
da herhangi bir 
indirime gidilmesi 
nin söz konusu 
olmadığı da 
belirtildi.
Denetimler 
sürüyor

Yeni uygulamayla 
kentteki ruhsatsız 
servis taşımacılığı 
nin da önüne geçme 
yi hedefleyen 
Büyük şehir 
Belediyesi, 
bu kapsamda kaçak 
servis taşımacılığı 
yapan araçlara 
yönelik denetimleri
ni aralıksız 
sürdürüyor. 
Aralık ayı itibari ile 
334 araca işlem 
yapan Büyükşehir 
Belediyesi 
Zabıta Daire

Başkanlığı ekipleri, 
136 aracı bağlarken, 
tespit edilen 
105 aracın 
da takibe alındığını 
kaydetti. 
Bu arada Kestel, 
Mudanya ve 
Gemlik’te daha 
önce özel izinle 
öğrenci taşımacılığı 
yapan araçlar da 
İdare Mahkeme 
si’nin aldığı 
kararla, ruhsatlı 
S plakası olmadan 
servis taşımacılığı 
yapamayacaklar.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 5133595
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Uluslararası Çocuklar Dünyanın
Direkleridir' kongresi yapılacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Türkiye ile 
Balkan ülkeleri 
arasındaki dostlu 
ğun pekiştirilmesi 
hedefiyle düzen
lenecek olan 
‘Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir’ adlı 
kongre, 17-20 
Ocak tarihleri ara 
sında çocukların 
sesini Bursa’dan 
dünyaya duyuracak. 
Büyükşehir Bele 
diyesi Protokol ve 
Dış İlişkiler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan gerçekleştirilen 
program, Balkanl 
ardan gelen çocuk
ları BursalIlarla 
buluşturacak.
İlk kez 2000 yılında 
Bosna’da gerçek
leştirilen programın

2.’si bu yıl Bursa’da 
hayata geçirilecek. 
Balkan ülkelerinden 
konsolosluklar 
aracılığıyla belir
lenen 100 çocuğun 
Bursa’da ağır
lanacağı programa 
Ulubatlı Hasan

Anadolu Lisesi, TED 
Bursa Koleji, Doğa 
Bursa Koleji ve 
Sınav Okulları, eğit
men ve öğrenci 
kadrosuyla bu 
programa destek 
veriyor.
Geleceği, bugünün

çocuklarının 
kurtaracağı 
bilinciyle gerçek
leştirilecek olan 
program, başarıya 
da ancak yüksek 
ahlaklı ve kaliteli 
eğitim öğretim alan 
çocuklar sayesinde 
ulaşılabileceği 
fikrini benimsiyor. 
17 Ocak Sah 
günü saat 09.30’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde açılışı 
yapılacak olan 
‘Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir’ pro
gramı kapsamında, 
Dr. Bahadır İslam’ın 
arşivinden derlenen 
ve çocukların o 
dönemde yaptıkları 
savaş resimleri 
sergisi de sanat 
severlerin beğeni
sine sunulacak.

TEKNOSA TKS-28P1 VF HK 27070739 SERİ NUMARALI YAZAR 
KASAMIN RUHSATINI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR. 

AHMET KÜRNE

SAHİBİNDEN SfiTILIK
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
Samsun Bafra Nüfus 

Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur.
AHMET ÇELİK

FİRMAMIZ ADINA KESİLMİŞ 
— OLAN 213015 VE 212074 SIRA
“ NUMARALI GEMLİK GÜMRÜK

I MÜDÜRLÜĞÜ ALINDI BELGELERİ 
ZAYİ OLMUŞTUR.

9 LOW PROFİLE İSTANBUL TEKSTİL 
* SAN.VE DIS TIC.A.S

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 

MORTGRGC BROKGRİ
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)Yehi 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
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iıttlıtiıMMMrtıiiiitılıii
Gemlik Belediye 
Meclisi Ocak ayı 
ikinci toplantısında 
Belediye Hizmet 
binasının deprem- 
selliği konusunda 
bilgi veren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, binanın 
kolonlarında 
yapılan testlerde 
olumsuz değerlerin 
ortaya çıkması 
üzerine üzerine 
meclis üyelerini 
Belediyenin taşın
ması düşünülen 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde ince 
leme yapmaya 
götürdü.

BELEDİYENİN 
TAŞINACAĞI 
YERLER 
İNCELENDİ 
Belediye Daire 
Müdürlerinin de 
katıldığı inceleme 
de, taşınılması 
düşünülen Belediye 
birimlerinin nereye 
yerleştirileceği 
incelendi.
Meclis üyeleri ve 
Belediye Başkan 
vekili Yılmaz, son 
yağmurlarda çatısı

Me İmim 
ftnaoMdancayeMiği

çöken Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonu’nda 
da incelemelerde 
bulundular.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, belediye 
binası test ve 
ölçüm raporlarını 
tüm belediye 
meclis üyelerine 
verdiklerini 
belirterek, Sosyal 
Yaşam Merkezi’n 
deki incelemelerin, 
belediyenin hangi 
birimlerinin, hangi 
alanlara taşınması 
konusunda 
yapıldığını kaydetti. 
İncelemelerde

Sosyal Yaşam 
Merkezine yapıla
cak yeni düzen
lemeler ve çatısının

bir kısmı çöken 
belediye düğün 
salonu konusu da 
masaya yatırıldı.

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul 
Aile Birliği üyele 
rinin organizasyo 
nunda bayanlar 
için çay etkinliği 
düzenlendi.
Okul Müdürü Şenel 
Çağlayan, yaptığı 
konuşmada Okul 
Öncesi Eğitimin 
Zorunlu olduğunu 
Gemlik’te halen 
500’ün üstünde 
çocuğun Okul 
öncesi Eğitimden 
yaralanamadık- 
larının tespit 
edilmiş olduğunu

belirterek, çaya 
katılan velilerden 
“Bizlere ses 
olunuz. Sosyal 
SorumluluğumaZ 
ortak olunuz” 
çağrısında bulu
narak, Belediyenin 
ücretsiz yer tahsisi 
nedeniyle 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti.
Çay etkinliğinde, 
müzik eşliğinde 
eğlenilirken, 
çocuklar arasında 
da çeşitli yarış
malar düzenlendi.
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Mtepe, inlin başkanı seçildi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 2011 
yılında eğitim ve 
kültür alanında yap
tığı çalışmalar 
nedeniyle Türkiye 
Gönüllü Eğitimciler 
Derneği tarafından 
‘Yılın Büyükşehir 
Belediye Başkam’ 
seçildi.
Türkiye Gönüllü 
Eğitimciler 
Derneği’nin, eğitim 
ve kültür alanında 
çalışmalar yapan 
kişi, kurum ve kuru
luşları teşvik etmek 
amacıyla verdiği 
‘Yılın Enleri’ ödül
leri, Ankara Rixos 
Otel’de düzenlenen 
törenle sahiplerini 
buldu. Törenin 
açılışında konuşan 
Türkiye Gönüllü 
Eğitimciler Derneği 
Genel Başkanı 
Yar.Doç.Dr. İbrahim 
Erdoğan, Türkiye 
genelinde yoksul ve 
yardıma muhtaç 
çocukların yanrsıra 
Somali’de ilköğretim 
okulu yapılması için 
yardım kampanyası 
başlattıklarını söyle
di. Binlerce öğren
ciye eğitim desteği 
verdiklerinin altını 
çizen Erdoğan, üç

Zirai eğitimin haşlamasının 166. Monlıııııi kutlandı
Türkiye'de zirai 
eğitimin başla
masının 166. yıl 
dönümü, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Ziraat Fakültesi'nde 
törenle kutlandı. 
Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Filya, 
törende, gelişmekte 
olan ülkelerin 
2008 yılında global 
ekonomik krizden 
etkilendiğini ve 
tarımsal üretimin 
büyük darbe 
aldığını söyledi. 
Bundan sonra 
çıkacak ve tüm 
dünyayı saracak 
global krizin, 
tamamen gıda ve 
su kaynakları 
üzerinde kendisini 
göstereceğini vur
gulayan Filya,

yıldır düzenledikleri 
yılın enleri ödülleri 
ile eğitim alanında 
yapılacak çalış
maları teşvik etmeyi 
hedeflediklerini 
kaydetti.

Başkan Altepe, 
Yılın Başkanı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Türkiye Gönüllü 
Eğitimciler Derneği 
tarafından eğitim ve 
kültür alanında yap
tığı çalışmalar 
nedeniyle ‘Yılın 
Büyükşehir Bele 
diye Başkam’ seçil
di. Bursa’da en 
önemli proje ortak
larından birinin Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
olduğunu ifade 
eden Başkan 
Altepe, “Yerel yöne 
tidier olarak kent

şöyle konuştu: 
"Bugün dünyada 
yaklaşık 1 milyar 
insan açlıkla karşı 
karşıyadır. Oysa 
dünyadaki mevcut 
tarımsal üretim tüm 
dünyayı fazlasıyla 
doyurabilecek 
düzeydedir. 
Dolayısıyla açlığın 
nedeni, kaynakların 
adaletsiz bölüşümü 
sonucu insanların 
ekonomik güçlerinin 
yetmemesine bağlı 
olarak gıdaya ulaşa
mamalarıdır. Tüm 
bunlara rağmen çok 
az ülke tarımın öne
mini kavramıştır. 
ABD'nin efsane 
Dışişleri Bakanı 
Henry Kissenger'ın 
1970’li yıllarda 
söylediği 'Eğer 
petrolü kontrol 

lerimizin gelişme 
sinin öncelikle 
insanımızın gelişme 
sinden geçtiğini 
biliyoruz. Bu neden
le de eğitime büyük 
önem veriyoruz. Bir 
okulun çatısının 
akmaması, ısınma 
sorununun yaşan
maması gerekir. 
Çünkü o okullarda 
bizim çocuklarımız 
okuyor. Tüm fiziki 
eksiklerin giderilme
si noktasında 
Bursa’da önemli 
çalışmaları hayata 
geçirdik. 200’ün 
üzerinde okula 
çeşitli fiziki destek
ler verdik. Ancak 
şehir merkezinde 
400 civarında okul 
var, elimizden gel 
diğince hepsine ye 
tişmeye çalışıyoruz” 
dedi.

ederseniz ülkeyi 
kontrol edersiniz, 
gıdayı kontrol 
ederseniz toplumu 
kontrol edersiniz' 
sözleri çok 
manidar olup 
tarımın stratejik 
önemini gözler 
önüne sermektedir." 
Filya, tarımın büyük, 
zor ancak stratejik 
bir sektör olduğunu 
ve daima ciddi 
sorunlarla karşı 
karşıya olacağını 
çok iyi bildiklerini 
ifade ederek, 
"Bardağa sürekli 
dolu tarafından 
bakıyor, bölge ve 
ülke tarımının 
içinde bulunduğu 
sorunlara karşı 
öğretim eleman
larımız, pay
daşlarımız ve

Eğitime her alanda 
destek 
Belediyelerin 
okullara yatırım yap
masının eskiden 
yasal olarak 
mümkün olmadığını 
ancak son 6 yıldır 
bu destekleri 
rahatlıkla verebildik
lerini kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Spor salonları 
bulunmaya 
okullarımıza salon 
kazandırıyoruz. Şu 
ana kadar okullara 
yaptığımız spor 
salonu sayısı 30’a 
ulaştı. Bunun yanın
da yine gençlerim
izin kullanımına 
açmak üzere 
tamamladığımız ve 
devam eden 92 spor 
tesisimiz var. En 
önemlisi de çocuk
larımızın görerek, 
deneyerek öğrenme 
imkanına kavuşa
cakları Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
mizi Bursa’ya 
kazandırıyoruz. 
10 bin metrekare 
kapalı alanda 
sergileyeceğimiz 
240 deney ünitesi 
çocuklarımızın 
eğitimine büyük 
katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

Üniversite yönetim
imizle birlikte 
çözümler üretmeye 
çalışıyoruz" 
diye konuştu.
Temel önceliklerinin 
kaliteli eğitim-öğre- 
tim olduğunu dile 
getiren Filya, 
"Fakültemizin 
ziraat ve çevre 
alanında 
dünyanın en iyi 
500 Üniversitesi 
arasına girmesi, 
büyük bir gurur 
kaynağı olmuştur. 
Kaliteyi daha da 
artırmak için tüm 
öğretim eleman
larının dünya stan
dardı olan yılda 
en az bir indeks 
yayın ortalamasını 
mutlaka tutturmaları 
gerekiyor" 
dedi.

Bursa’da "metip”
Uygulaması

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"METİP kapsamın
da yapılan çalış
malarla, Bursa'daki 
mevsimlik işçiler 
daha sağlıklı, 
hijyenik ve yaşan
abilir mekanlara 
sahip olmuşlardır" 
dedi.
Vali Harput, 2011 
yılında Mevsimlik 
Tarım İşçilerinin 
Çalışma ve Sosyal 
Hayatlarının 
İyileştirilmesi 
Projesi (METİP) 
kapsamında yaptık
ları çalışmalar 
hakkında gazete
cilere bilgi verdi. 
Proje kapsamında 
Bursa’ya gelen işçi
lerin kaldığı yer
lerde birçok çalış
ma yapıldığı 
belirten Harput, 
"İşçilerin kaldığı 
konteynerlerde 
tuvalet ve banyo 
ihtiyaçları için sey
yar üniteler kurduk. 
Bölgede sürekli 
içilebilir ve kul
lanılabilir su bulun
masını sağladık. 
Sosyal hayatlarını 
devam ettirmelerini 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

sağlamak için 
evlere TV antenleri 
ve internet bağlan
tısı kurduk" dedi. 
Harput, işçilerin 
kaldığı yerlere çok 
sayıda çöp 
konteyneri konul
duğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Belediye araçları 
ile de haftanın 
belirli günlerinde 
çöplerin toplan
masını sağladık. 
Ayrıca, işçilerin 
çalıştıkları yerlere 
güvenlikle ulaşa
bilmeleri için kendi
lerine servis 
araçları tahsis 
ettik. Çalışanların 
çocuklarının bulun
dukları ilçe veya 
köyde okula git
melerini sağlamak 
için gerekli her 
türlü malzeme ve 
servis desteğini de 
sağladık.
Kısacası, METİP 
kapsamında 
yapılan çalışmalarla 
Bursa'daki 
mevsimlik işçiler 
daha sağlıklı, 
hijyenik ve yaşa 
nabilir mekanlara 
sahip olmuşlardır."

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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100 ilin yeni memur alınacak Dolar müdahale
sonrası ilk kez

Kamuya son yılların 
en büyük atımların
dan biri 2012 yılında 
gerçekleştirilecek. 
Bütçe hazırlık aşa
masında 90 bin 
olarak tahmin 
edilen kamuya 
alınacak personel 
sayısı 100 bini 
geçti. 2012 yılı 
bütçe kanununda 
yer alan düzenleme 
ile bu yıl içinde 
emekli olanların 
yüzde 50'si oranın
da kamuya 
personel alınması 

öngörülmüştü.
Bütçe hazırlıkları 
sırasında, 180 bin 
kişinin emekli 
olacağı tahmini ile 
2012'de 90 bin 
civarında 
memurun alınacağı 
hesaplanmıştı. 
Üniversitelere 
9 bin akademik 
personel 
2012 yılında 
kamuya alınacak 
memur sayısının, 
hangi branşlarda 
olacağı ise kamu 
kurumlarının

M otorinden sour a öenzine Je zam gelıli
95 ve 97 oktan benzinin fiyatına bu 
gece yarısından geçerli olmak üzere 
5 kuruş zam yapıldı.
Petrol fiyatlarında ve dolarda 
yaşanan yükselişin ardından 95 ve 
97 oktan benzinin fiyatına bu gece 
yarısından geçerli olmak üzere 5 
kuruş zam yapıldı.
Dün de motorin ve gaz yağına zam 
yapılmıştı.

1,85'i gördü

yapacağı çalış
malarla netleşecek. 
Kamu kurumlan 
personel 
ihtiyaçlarını Maliye 
Bakanlığı'na ve 
Devlet Personel 
Başkanhğı'na 
bildirecek. Maliye 
Bakanlığı da kamu 
kurumlarına kadro 
tahsis edecek. 
Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfü 
Elvan da kamu 
kurumlarına bu yıl 

100 binin üzerinde 
personel alınacağını 
duyurdu. Bir tele
vizyon kanalında 
konuşan Elvan, IMF 
ile yapılan anlaş
malar çerçevesinde 
önceki yıllarda 
kamuya sadece 
emekli olanların 
yüzde 10'u 
düzeyinde 
personel alındığını 
hatırlatarak, 
"Şu anda emekli 
olan veya kurumun- 
dan ayrılan 

personel sayısının 
yüzde 50'si 
kadar dışarıdan 
atama yapılabiliyor. 
Şu an itibariyle 
2012 yılında 100 
binin üzerinde 
atama yapılacağını 
söyleyebiliriz" 
dedi. Öte yandan, 
üniversitelere de 
bu yıl içinde 
7 bini araştırma 
görevlisi olmak 
üzere toplam 
9 bin akademik 
personel alınacak.

Yabancı girişiyle 
dolar 30 Aralık'tan 
beri ilk kez 1,86'nın 
altına indi.
Merkez Bankası'nın 
art arda yaptığı 
müdahalelere rağ
men çok düşmeyen 
dolarda ibre aşağı 
inmeye başladı.
Bankalararası 
piyasada dolar 30 
Aralık'tan beri ilk 
kez 1,86'nın altına 
indi. Dolar 1,8530'a 
kadar geriledi.
Merkez Bankası 
dolara doğrudan 
müdahalelere 30 
Arahk'ta 1,91 
seviyesinden 
başlamıştı.
Dolardaki düşüşte 
dış piyasalardaki 

toparlanma ve 
Londra kaynaklı 
yabancı girişleri 
etkili oldu.
Merkez Bankası 
geçen yılın son 
günü ve 2012'nin 
ilk üç gününde yap 
tığı doğrudan 
müdahalelerde 
piyasaya 4 milyar 
dolardan fazla 
döviz sattı.
Dolar 29 Arahk'ta 
1,9230 TL ile tüm 
zamanların en yük
sek düzeyine çık
mıştı.
Öte yandan sepet 
bazında TL 2,1152 
ile 17 Kasım 
2011'den bu yana 
en düşük seviyeye 
geriledi.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞEL.ER

__ UYGUN Fİ YAT LA R LA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora SoKaK Mo : 3/B CSEIVILİK 
_____________ Tel : <0.224} 513 96 83 Fax : 513 3S aa.

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

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 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

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

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtuf 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

1
1 ı

■ s

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haat. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı . 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 ao 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KSrfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4165 
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

Matbaacı lı k-Yay inci 11 k-Reklamcı lı k Tesisi f 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

laiısMilü
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ 

11:45-14:00-16:15- 
18:30-20:30 
ENTELKÖY 

EFEKÖY’E KARŞI 
12.00-14.15-16.30- 

20.30
REZERVASYON 

5133321
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Minili üzücüler Bursa'dan derecelerle tlöndiileı
7-8 Ocak 2012 
tarihinde 
Bursa’da 
Bursa Yüzme İl 
Temsilciliği’nin 
organize ettiği 8-9 
yaş (bayan erkek) 
sporcular yüzme 
teşvik yarışlarına 
katılan 17 
kulüp ve 370 
sporcu arasında 
Gemlik Beledi 
y esi Gençlik ve 
Spor Kulübü Yüzme 
takımı olarak 
3 birincilik 4 ikinci
lik, 1 üçüncülük, 1 
dördüncülük ve 2 
beşincilik aldı. 
Alınan dereceler 
branşlara göre 
aşağıda şöyle:

9 yaş bayanlar 25 
metre Serbest 1. 
Sena Eda Akdağ, 
9 yaş erkekler 25

metre Serbest te 2. 
Çağan Öztürk, 
9 yaş bayanlar 50 
metre Kurbağa da

1. Sena Eda Akdağ 
2. Ezra Su Gür, 
- 9 yaş Erkekler 50 
metre Kurbağa da

2. Çağan Öztürk , - 
9 yaş bayanlar 
50 m Kelebek te 1. 
Sena Eda Akdağ ,

- 9 yaş Erkekler 
50 metre Kelebekte 

2. Çağan Öztürk, 
9 yaş bayanlar 
25 metre sırtüstü 
3. Sü Ezra Su Gür, - 
9 yaş bayanlar 100 
metre serbest 4.
Ezra Su Gür, - 8 yaş 
erkekler 25 metre 
Kurbağa ve serbest 
te Ahmet Girenay 
5., - 4 x 50 metre 9 
yaş bayanlar Ser 
best bayrak yarışın
da Gemlik Belediye 
si Gençlik Spor 
Kulübü Sena Eda 
Akdağ, Ecem Tuna 
boylu, Ezra Su 
Gür, Aslı Keşkek 
takımı 2.liği elde 
ettiler.

Başkanııelıili Yılmaz, ııerel 
gazeıecilere ııemelı «erdi

IlhtfinMıM
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
önceki gün Çalışan 
Gazeteciler 
Günü’nü kutlamak 
için yerel basın 
bürolarını ziyaret 
ettikten sonra aynı 
gece Paşa 
Restoran da 
gazete çalışanları
na yemek verdi. 
Yılmaz, “Gemlik’i 
hep birlikte 
güzelleş tirmek 
için çaba sarf 
ediyoruz. Herkesin 
penceresinden 
bakmak, sizlerin 
bakış açısıyla da 
hizmetleri değer
lendirmek istiyo 
ruz. Hoşumuza git
meyen, eleştirel

KAŞCDC 8€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİKI
MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel ı (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

yazılardan da 
kendimize pay 
çıkarıyoruz” dedi. 
Basın mensu
plarının sorularını 
da yanıtlayan ve 
ilçede yapılan 
hizmetleri masaya 
yatıran Refik 
Yılmaz, alt yapı 
atağı sonrasında 
ilçenin şantiyeye 
döndüğünü 

belirterek, sıkıntılı 
sürecin sonunda 
Gemlik’in uzun 
yıllar alt yapı 
konusunda sorun 
yaşamayacağına 
dikkat çekti. 
Belediye Meclis 
üyeleri Turan 
Alkış, Aslan Özay- 
din ve Aydın 
Bayraktar’ın da 
katıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Türkiye ile 
Balkan ülkeleri 
arasındaki 
dostluğun pekişti 
rilmesi hedefiyle 
düzenlenecek olan 
'Çocuklar Dünya 
nın Direkleridir* 
adlı kongre, 17- 20 
Ocak tarihleri 
arasında çocuk
ların sesini 
Bursa'dan dünyaya 
duyuracak. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Protokol ve Dış 
İlişkiler Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan gerçekleştir
ilen program, 
Balkanlardan gelen 
çocukları 
BursalIlarla buluş
turacak. İlk kez

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİBE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır 

0 533 320 54 64

2000 yılında 
Bosna'da gerçek
leştirilen pro
gramın 2.'si bu yıl 
Bursa'da hayata 
geçirilecek. 
Balkan 
ülkelerinden 
konsolosluklar 
aracılığıyla belir
lenen 100 çocuğun 
Bursa'da ağır
lanacağı programa 
Ulubatlı Hasan 
Anadolu Lisesi, 
TED Bursa Koleji, 
Doğa Bursa Koleji 
ve Sınav Okulları, 
eğitmen ve öğrenci 
kadrosuyla bu pro
grama destek 
veriyor. Geleceği, 
bugünün çocuk
larının kurtaracağı 
bilinciyle gerçek
leştirilecek olan 
program, 

başarıya da ancak 
yüksek ahlaklı ve 
kaliteli eğitim 
öğretim alan 
çocuklar sayesinde 
ulaşılabileceği 
fikrini benimsiyor. 
17 Ocak Salı 
günü saat 
09.30'da Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
açılışı yapılacak 
olan 'Çocuklar 
Dünyanın 
Direkleridir* pro
gramı kapsamında, 
Dr. Bahadır 
İslam'ın arşivinden 
derlenen ve 
çocukların o 
dönemde 
yaptıkları savaş 
resimleri sergisi de 
sanatseverlerin 
beğenisine 
sunulacak.



Sahte 50 ve 100 liraya flikkai!
Emniyet Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkan 
lığı (KOM), son zaman
larda 50 ve 100 liralık 
kâğıt paraların sahteleri
ni ele geçirmeye başladı. 
Emniyet ile Merkez

Bankası'nın yürüttüğü 
koordineli çalışmalarda 
çoğunluğu 50 ve 100 Hra 
olan yüklü miktarda 
sahte para ele geçirildi. 
Yetkililer, sahte paraların 
daha çok pazarlar ve 
alışveriş merkezlerinde

görüldüğünü belirtiyor. 
Merkez Bankası yetkili 
leri, Türk Lirası banknot
ların güvenlik özellik
lerinin fazlaca olduğuna 
dikkat çekerek buna 
dikkat edilmesi uyarısın
da bulundu. Sayfa 3’de

"Intihak Yasasrnıla 
oran halli oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "İntibak Yasası’nın, 2 
milyon 743 bin emekliye 2000 sonra 
sında olduğu gibi gelişme hızından 
pay vermeyi öngördüğünü belirtti. 
Ve, "Önümüzdeki pazartesi büyük 
ihtimal le yapacağımız toplantıda 
nihai bir açıklamayı gerçekleştirmiş 
olacağız" dedi. Haberi sayfa 9’da
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İçişleri Bakanlığı Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı ancak anlayabildi

Baslıaılıili secimizi plbyamla tali
S İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Gemlik Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin yenilenmesi 
kararı aldı. Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 20.6.2011 günlü 
verdiği karar bunda etkili oldu. Kararın yerine getirilmesi için 
Bakanlık, Bursa Valiliği’ne yazı yazdı. Valilik, Gemlik 
Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin ne gün yapılacağını 
Gemlik Kaymakamlığına bugün bildirecek.

S Kaymakamlığa dün mesai saatleri içinde gelmeyen Valilik 
kararının, bugün gelmesi ve muhtemelen Belediye Başkanve 
kili seçimlerinin 19 Ocak’ta yapılması bekleniyor. Mecliste, 10 
CHP, 10 AKP, 2 MHP, 1’de bağımsız meclis üyesi bulunuyor. 
Dün, CHP Meclis üyeleri Cemil Acar ve Özkan Ateşli’nin istifası 
ile CHP’nin oyları 12’ye yükseldi. MHP'li üyelerin oyları, 
başkanvekili seçiminin sonucunu değiştirecek. Haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cemil acar ye Özkan flieşli 
meclis ieeliklerinılen istila ettiler

Hatalı bir karar daha
İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel 

Müdürü, Bakanlık Hukuk Müşavirliği, görüşünü 
alarak, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 20.6.2011 
tarihli kararının yeni farkına varmış.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 17.3.2011 günlü 
Gemlik Belediye Meclis toplantısının hukuken 
geçerliliği olmadığını ve Refik Yılmaz’ın bele 
diye başkanvekilliği görevini yürütmesini 
sağlayacak kesin ve icrai nitelikte bir işlemin 
bulunmadığına karar vermişti.

Bu kararın verilmesinin nedeni ise, 
CHP’lilerin daha sonra Belediyeler Yasasının 
23. maddesine göre, meclis kararının hukuk
suz yapıldığını iddia ederek, Meclisi yeniden 
toplantıya çağırması ve kapı önünde yapılan 
toplantıda, Necdet Ersoy’u Belediye 
Başkanvekili seçmesiyle ilişkilidir.

Devamı sayfa 4’de

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlü 
ğü’nün Gemlik 
Belediye Başkan 
vekilliği seçim
lerinin yeniden 
yapılmasını isteyen 
yazısının Bursa 
Valiliği’ne gelmesi 
üzerine, dün 
toplanan CHP 
meclis grubunda 
CHP Belediye 
Başkanvekili ve 
meclis üyeleri 
Cemil Acar, Özkan 
Ateşli meclis

Cemil Acar
üyeliklerinden 
istifa etti.
Grup toplantısında 
haklarında yargıla
ma kararı bulunan

Özkan Ateşli
CHP’li yedek birinci 
ve ikinci üyeler
Hasan Yüksel ve 
Gürcan Kenar da 
görevlerinden istifa

ederek yerlerine 3. 
yedek üye Hasan 
Alyüz ile, Bülent 
Dalkılıç getirildi. 
İstifa ve yedek 
atamaları içeren 
dilekçeler, Belediye 
Başkanlığı’na 
verildi.
Belediyenin, 
kararı İlçe Seçim 
Kurulu’na gönder
mesi gerekiyor. 
Bu durumda, 
CHP’nin mecliste 
oy kullanacak 
üye sayısı 12 ye 
yükselecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BiMft taWa IP8IMI
Bektaşi fıkraları...

Bektaşi çok yaman. Ne düşündüğünü 
saklar...

Ne de sözünü sakınır...
Aklına geleni denk düşürdüğü anda 

dışa vurur.
Çekinmek nedir bilmez. Neden?
Çünkü yürekleri tertemizdir...
Kimseyle ilgili kötülük düşünmezler de 

ondan...
Düşünseler aşağıdaki fıkralar üretilir 

miydi?
Bektaşi ve Sofu...

Koyu sofu bir adamcağızla Bektaşi, bir 
başka kente gitmek üzere bir kervana 
katılırlar. Sofu, ikindi üzeri namaz kıla
cağını söyler.

Bektaşi :
-Geç kalırsan kervanı kaçırırsın ; onun 

için sünneti bırak da yalnız farzı kıhver, 
diye öğüt verir.

Bektaşi'nin sözüne uyar adam. O gece 
bir yerde konaklarlar. Ertesi sabah sofu, 
Bektaşi'ye sitem eder;

-Dün bana sünneti kıldırmadın, gece 
rüyama Peygamber Efendimiz girdi.

Bektaşi adamın sözünü ağzına tıkar :
-Daha ne istiyorsun! Farzı da bırak 

rüyana bu kez Tanrı girsin!
Bir gün fazla tutmuş...
İkinci Mahmut,Yeniçeri ocağını 

kaldırdıktan sonra, Alevi-Bektaşi kesimi 
üzerinde terör estirmiş, kimilerini öldür
müş, kimilerini ise sürdürmüştü.

İstanbul'da hiçbir Bektaşi ortaya çıka
maz olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan 
geçerken korkmadan, göğsünü gere 
gere dolaşan bir Bektaşi babası görmüş. 
Adamın rahat tavırları padişahı etk
ilemiş. Çağırtılmasını buyurmuş. Baba 
gelince şöyle demiş:

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, 
gizlendi.Sen burada yalnız başına ne 
dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış:
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık 

bıraktılar!
İyi rüyalar...
Mevlevi, Bektaşi ve Softa yemekten 

sonra ikram edilen bir tepsi baklava için 
rüyaya yatarlar. En hayırlı düşü gören 
baklavayı alacak. Örteri kabul edilir.
Yatar, uyurlar. Sabah ölunca Sofu :

-Ne düş gördünüz ahTatm bakalım?, 
der.

Mevlevi sikkesini başına geçirerek : 
-Hayırdır inşallah göklere çıktım, der. 
Hoca da :
-Ben ise düşümde cennete gittim, der.
Bektaşi :
-Erenler, ben de gece birinizin göklere 

uçtuğunu, diğerinizin de cennette 
gezdiğini görünce, artık bunlar fani 
dünyaya dönmezler diyerek kalkıp 
baklavayı temizledim!, der.

Ahmet Dural Meydanı’ndaki işyerlerinin çatılarındaki 
reklam panoları söküldü. Büyükşehir Belediyesi 

bu konuda yönetmelik hazırladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hazırlanan 
“İmar ve Reklam 
Uygulama 
Yönetmeliği” 
yürürlüğe girdi. 
İlçemizde, 
Büyükşehir 
Belediyesi hizmet 
alanı bölgesinde 
bulunan ana cad
delerdeki işyerleri 
ve konutların 
duvarlarına yapılan 
ilan ve reklam- 
panolarına yeni 
düzenleme getirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi bu 
konuda “Anlatımlı 
İlan ve Reklam 
Uygulama 
Yönetmenliği” 
adlı bir kitapçık 
bastırdı. Bu 
kitapçıkta ilan ve 
reklamların işyeri 
ve konutlara nasıl 
uygulanacağı resim 
lerle anlatıldı.
Yeni yönetmeliğe 
göre, Büyükşehir 
Belediyesi hizmet 
alanlarındaki işyeri 
ve konutların 
çatılarına kentin

görüntüsünü 
bozacak ilan ve 
reklam panoları 
konamayacak. 
Bu nedenle, 
geçtiğimiz günlerde 
Ahmet Dural 
Meydam’nda bulu
nan Özer Eczane 
si’nin üzerinde 
bulunan bir 
reklam panosu, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
uyarısı üzerine, 
işyeri sahibi 
Eczacı Ayşen Özer

tarafından bir 
demirciye 
söktürüldü. 
Yönetmenliğe 
uymayan işyerleri

ve konutların 
uyarıldıktan sonra 
hatalı ilan ve 
reklamlarının kaldı 
rılacağı belirtildi.

Umurbey nefes alıyor

m “SUYUNU BOŞAı ma * harcama- 
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin temiz 
çevre hedefiyle 
gerçekleştirdiği 
çalışmaları kap
samında Umurbey 
çöp döküm 
sahasının da 
rehabilitasyon 
çalışmaları tamam
landı.
Bursa’nın merkez 
ilçelerinden 
Gemlikte bağlı 
Umurbey 
Mahallösitede yak
laşık 35 yıl düzensiz 
çöp depolama 
sahası olarak 
kullanılan alan, 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol

Dairesi Başkanlığı 
tarafından rehabilite 
edildi. Olumsuz 
çevresel etkilerin 
ortadan kaldırılarak 
sağlıklı bir ortamın 
sağlandığı çalış
malar kapsamında; 
3 bin metrekarelik

alanda bulunan 
yaklaşık 7 bin 
metreküp katı atık 
tesviye edildi, ardın
dan saha toprakla 
kapatılıp üzerine 
uygun noktalarda 
metan çıkışının 
sağlanması için 2

adet gaz bacası 
konuldu.
Ayrıca bölgeye 
insan ve hayvan 
girişinin engellen
mesi için de 
saha tel çitle 
çevrilerek koruma 
altına alındı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kiralık hırsızla şantaj yaptılar
Bursa'da, eski 
patronlarından 
intikam almak için 
hırsız kiralayıp 
şantaj yapan 2 
kişinin planını 
polis bozdu.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Altıparmak 
Mahallesi Değirmen 
Caddesi'nde, 
medikal firması 
sahibi Emin P.'nin 
(48) evine hırsız 
girdi. Sabah 
uyandığında içinde 
150 bin lira 
değerinde evrak 
bulunan çantanın 
yerinde olmadığını 
gören Emin P., duru
mu polise bildirdi. 
Olay yerinde par
mak izi araştırması 
yapan polis, zan
lıların yakalanması 
için çalışma başlattı.

19 yaşındaki dedeyi 1 bin Tl dolandırdılar
Bursa'da, bir şahıs, 
evlenmek için 
anlaştığı bir bayan 
tarafından 7 bin TL 
dolandırıldığını iddia 
ederek karakola

Karbonmonoksit gazından 9 İtişi zehirlendi
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ve Mu 
danya ilçelerinde 
sobadan sızan kar
bonmonoksit gazın 
dan 9 kişi zehirlen
di.
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafake 
malpaşa ilçesi Yeni

İHIMIHİIİI iMilnil lilli IIİİSIH İMİ
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde kamyo
netiyle aşırı hız yap
tığı iddia edilen 34 
yaşındaki Akif A., 
akrabaların yol 
kenarındaki tek katlı 
evine çarptı. Evin 
yatak odasına giren 
kamyonette bulunan 
iki kişi hafif 
yaralanırken, ev 
sahiplerinin olay

Ancak olaydan 10 
gün sonra polise 
gelen Emin P., eski 
işçisi A.K. (44) ile 
sözleşmelerin ken
disinde olduğunu 
söyleyen bir kişinin 
kendisini arayarak 
sözleşmelere 
karşılık 15 bin lira 
para istediğini 
söyledi. Bunun 
üzerine harekete 
geçen Osmangazi 
İlçe Asayiş Büro 
ekipleri, buluşma 

müracaat etti. 
Edinlen bilgiye 
göre, Demmirtaş 
Mahallesi İnönü 
Caddesi'nde A.A 
(78) evlenmek için

Mahalle Sakinler 
Caddesi üzerindeki 
Zeynep Çelik'e ait 
bir evde sobadan 
karbonomksit gazı 
sızdı. Ev sahibi 
Zeynep Çelik (38), 
Erdinç Çelik 40), 
Hankuş Dumrul (61) 
ile H.Ç (5) ve G.Ç.

anında küçükbaş 
hayvanlarına bak
mak için ahıra inmiş 
olması faciayı önle
di. İnegöl'den 
Çeltikçi Köyü'ne 
giden Akif A. 
yönetimindeki 
16 F 3252 plakalı 
kamyonet, aşırı 
hız nedeniyle 
kontrolden çıkarak 
yol üzerinde bulu

noktası olan 
Karapınar dolmuş 
duraklarına geldi. 
Dolmuş durakların
da içinde para 
bulunan çantayla 
bekleyen Emin 
P.'nin yanına yak
laşan bir kişi çan
tayı alıp uzaklaşmak 
istedi. Dolmuş 
şoförü ile çaycı 
kılığına giren polis, 
isminin I.K. (25) 
olduğu öğrenilen 
zanlıyı kıskıvrak 

anlaşığı F.T.'nin (57) 
kendisini 7 bin TL 
parasını 
dolandırdığını iddia 
etti. Polis, 
müştekinin beyanı

(17) gazdan 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
Zehirlenenlerin 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi. 
Diğer olay ise 
Mudanya Halit Paşa 
Mahallesi 12 Eylül 
Caddesi üzerindeki 

nan Kazım (44) ve 
Fatma Özdemir (47) 
çiftinin oturdukları 
evin yatak odasının 
duvarına çarptı. 
Duvarı yıkan kamyo
net evin içerisine 
kadar girerken, yat
madan önce küçük
baş hayvanları bak
mak için ahıra giden 
ve kamyonet 
sürücüsünün akra

yakaladı. Kestel ve 
Yıldırım ilçelerinde 
yapılan eş zamanlı 
operasyonla A.K., 
suç ortağı olduğu 
öne sürülen G.Ö. 
(44) ile hırsızlık 
yapan şahsı bulan 
H.A. da (24) 
gözal tına alındı. 
Şüphelilerden A.K. 
ile G.Ö.'nün eski 
patronlarından ala
cakları kaldığı için 
hırsız kiralayarak 
evde bulunan satış 
sözleşmelerini 
çaldırdıkları iddia 
edildi. İfadesi alınan 
4 kişi, "evden hırsız 
lık, mala zarar ver 
me, konut dokunul
mazlığını ihlal 
ve şantaj" suçların
dan adliyeye 
sevk edildi. Öte 
yandan olayla ilgili 
2 kişinin ise 
arandığı öğrenildi 

üzerine şüpheli 
bayan hakkında 
tahkikata 
başlattı.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor 

bir evde meydana 
geldi. Evde 
bulunan Şükran 
Yayıkçı (59), Ö.K. 
(3), I.N.K. (9), H.K. 
(12)gazdan 
zehirlenerek 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı 

baları olduğu belir
tilen Özdemir çifti 
ölümden kıl payı 
kurtuldu.
Kazada hafif 
yaralanan sürücü 
Akif A. ve yanında 
oturan arkadaşı 
Furkan Sever, 
kaldırıldıkları 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

Sahte 50 ve 100 
liraya dikkat!

Emniyet ile Merkez 
Bankası'nın yürüt
tüğü koordineli 
çalışmalarda ço 
ğunluğu 50 ve 100 
lira olan yüklü 
miktarda sahte 
para ele geçirildi. 
Yetkililer, sahte 
paraların daha çok 
pazarlar ve alışver
iş merkezlerinde 
görüldüğünü ifade 
ediyor.
Emniyet Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı 
(KOM), son zaman
larda 50 ve 100 
liralık kâğıt para 
ların sahtelerini ele 
geçirmeye başladı. 
Merkez Bankası ile 
de koordineli 
yürütülen çalış
malar kapsamında 
yüklü miktarda 
sahte para ele 
geçirildi. Edinilen 
bilgilere göre, 
kalpazanların en 
fazla rağbet göster
diği banknot, 50 ve 
100 lira. 200 lira ise 
hem vatandaşın 
hem de esnafın 
alırken güvenlik 
özelliklerine dikkat 
etmesi nedeniyle 
fazlaca tercih 
edilmiyor. Merkez 
Bankası yetkilileri 
Türk Lirası ban
knotların güvenlik 
özelliklerinin fazla
ca olduğuna dikkat 
çekerek buna 
dikkat edilmesi 
uyarısında bulunu

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Tu Bfl A u, “SUYUNU BOŞA 
W1M HARCAMA”

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

yor. Bankaya yakın 
kaynaklar, düşük 
kupürlü paraların 
daha çok pazarların 
yanı sıra taşrada 
daha sık piyasaya 
sürüldüğüne dikkat 
çekerken, büyük 
kupürlü banknot
ların ise son 
dönemde alışveriş 
merkezlerinde gö 
rülmeye başlan 
dığını ifade ediyor. 
Enflasyondaki 
artışın da etkisiyle 
kalpazanların en 
gözde sahte ban
knotlardan biri 
haline gelen 20 
liralıkların üretimi 
ise devam etmesine 
rağmen bir miktar 
yavaşladı. KOM'un 
2011 yılı verileri 
henüz netleşmese 
de önceki yılki 
rakamlarına göre 
Türkiye'de en fazla 
sahtesi üretilen 
para birimi Türk 
Lirası, ikinci sırada 
ABD Doları ve Euro 
yer alıyor. En fazla 
sahtesi üretilen 
banknot değerler 
ise 50 TL olarak 
öne çıkıyor. Sahte 
banknotların 
basımında ise 
Ankara ve 
Diyarbakır dikkat 
çekiyor. Üç yıl önce 
tanışılan Türk Lirası 
banknotlarda 
değişim ise tamam
landı. Piyasada 
bulunan kâğıt 
paranın yüzde 99'u 
TL'den oluşuyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hatalı bir karar daha..
İçişleri Bakanlığı Bursa 3. İdare Mahkeme 

sinin kararının yine bir bütün olduğunu görme 
mezlikten geliyor.

17 Mart 2011 günlü Meclis toplantısını geçer
siz sayan mahkeme, kararda ısrarcı olunmadı 
ğı için, CHP’lilerin yaptığı seçimin hukuki 
olduğuna karar vererek, 17 Mart’ta Belediye 
Başkanvekili seçilen Refik Yılmaz’ı da 
hukuken geçersiz saydı.

Bu ne demektir.
Necdet Ersoy’un seçildiği meclis geçerli ve 

Gemlik Belediye Başkanvekili de Necdet 
Ersoy’dur demek.

Yargı, bunu diyor ama, İçişleri Bakanlığı ve 
o’nun hukuk müşavirliği, karara şaşı bakıyor
lar.

Şimdi ne olacak.
önceki gece, geç saatlerde Ankara dan gelen 

haber, Gemlik’e bomba gibi düştü.
Beni de arayarak haber verdiler.
Dün sabah, MHP İlçe 2. Başkanı Osman Dur 

du aradı.
Haberimin olup olmadığını sordu.
Olduğunu söyledim.
MHP’nin yine kilit parti olduğunu da belirttim.
CHP’nin bu durumda bu hukuksuz karara 

karşı çıkacağını sanmıyorum.
Dün yaptıkları uzun toplantıya, İl Başkanı 

Gürhan Akdoğan da katıldı.
17 Mart 2011 günlü toplantıda, mecliste oy 

kullandırmayan Başkanvekilleri Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli, meclis üyeliklerinden istifa etti 
ler.

Onların yerine gelecek olan birinci ve ikinci 
yedek üyeler, Hasan Yüksel ve Gürcan Kenar 
da Meclis üyeliklerinden istifa ettiler.

Böylece, yerlerine 3. ve 4. yedek üyeler getiril 
di. Dün, bu konuda yazılı başvuru Belediye 
Başkanlığına yapıldı.

Muhtemelen bugün, Valiliğin yazısı üzerine 
| Refik Yılmaz makamını boşaltacak.

Bu görevi; yapılacak seçimlere kadar, CHP’li 
Meclis 1. Başkanvekili Fikret Çolakoğlu 
yürütecek.

CHP’lilerin de katılacağı bu seçimlerde 
CHP’nin mecliste üye sayısı 12’ye çıkacak.

AKP’nin 10 meclis üyesi, bir de onları destek 
leyen bağımsız Meclis üyesi Mehmet Çelik var.

Dün, belediyeye seçim haberi geldiğinde, çal 
kantılar yaşanmış. Bize gelen bilgilere göre 
Muharrem Sarı, “AKP’den isitifa ediyorum diye 
belediyeden çıkıp gitmiş. ” Yılmaz muhalifleri 
ise "ipler bizim elimizde diyorlarmış!”

MHP’nin ise kararı belli değil. Ya ilk toplantı
daki tavırlarını sürdürecekler, ya da 4. tur da 
bir adayı destekleyecekler. Bu konu önümüz 
deki günlerde netlik kazanacak.

MHP’de birliğin olmadığı söylentileri var.
MHP’liler 4. turda AKP’li adayı desteklerse 

sonuç 13-12 olur.
Yine bir AKP’li koltuğa oturur.
Bu Yılmaz olmayabilir!
MHP’lilerden biri, CHP’ye, biri AKP’ye oy ve 

rirse, durum 13 - 12 olur. CHP’li aday koltuğa 
oturur. MHP’liler 4. turda seçimlere katılmazsa, 
yine CHP’li aday Necdet Ersoy başkanvekili se 
çilir.

Koltuk için daha önce nelerin yaşandığını, 
kimlerin satın alındığını gördük.

Bakalım, bu kez satın alacakları adam bula
bilecekler mi?

Ne demiştik, "Sap döner, keser döner, gün 
gelir hesap döner’’ diye.

Hesaplar dönüyor mu dersiniz?

İçişleri Bakanlığı Bursa 3. İdare Mahkemesinin verdiği kararı ancak anlayabildi

Ü!İİM
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Gemlik Belediye 

Başkanvekilliği seçimlerinin yenilenmesi kararı aldı. Karar, ilgililere iletilmesi 
Bursa Valiliği’ne yazı yazıldı. Valilik, Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin ne 

gün yapılacağını Gemlik Kaymakamlığıma bildirecek
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin yeni 
lenmesi kararı aldı. 
Karar, gereğinin 
yapılması için 
Bursa Valiliği’ne 
gönderildi.
Dün, geç saatlere 
kadar Kaymakamh 
ğa elektronik 
ortamda gelmesi 
beklenen valilik 
yazısı gelmedi. 
Valiliğin İçişleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Mü 
dürlüğü’nün yazı 
sim bugün Gemlik 
Kaykamhğı’na 
iletmesi bekleniyor. 
Bu durumda, 
Belediye 
Başkanvekilliğinin, ' 
Belediyeler 
Yasası’na göre, 17 
Mart 2011 tarihinden 
önce Belediye 
Meclisi 1.
Başkanvekili olan 
CHP’li üye Fikret 
Çolakoğlu’na 
devredilmesi, 
Çolakoğlu’nun da 
meclisi Valiliğin 
belirttiği tarihte 
toplayarak, Gemlik 
Belediye Başkanve 
kili seçimini yapıl
masını bekleniyor.

BAKANLIĞIN YAZISI 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 
10.1.2012 gün ve 
885-53007 sayılı 
“Görüş” konulu 
yazısı ile Bursa 
Valliğine gönderdiği 
yazıda şu görüşe 
yer verildi: 
"Valiliğin 20/7/2011 
ve 4/10/2011 günlü 
yazıları dikkate 
alarak, Gemlik 
Belediyesi Belediye 
başkanvekilliği seçi
mi ile ilgili (a) ve (b) 
yazılarınız üzerine 
Bakanlığımız Hukuk 
Müşavirliğinden 
görüş istenmiş olup, 
Hukuk Müşavirliği 
görüşünde;
“Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin

IÇİŞLLRİ BAKANLIĞI
Mahalli İdvelet Gçaeî Müdürlüğü

Sap = 305^^.0060001.521.2011724 ‘ ‘

•: Görüş

BURSA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli tdfttelûr Müdürlüğü)

h£! : a)20ı'07*'201ll«ihve94l!>ttyıh yızu-jz.
t.) C4/ io,>2011 ıtrih. ve 12704 sayılı yasınız. •

İliniz Gemlik Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği secim; ile ilgüi(a) ve O’) 

wilimmt üzerine Bakariıjum Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmiş oıup, hukuk

"Bursa f jdare Mahkaoesinip 30.0450‘-l tariMi ve E:20llM6', K x0lU732 Myılı 

İMtsnnrh ise belediye meclisinin b*U2.n vekili seçimine ilişkip. tam, 
vürötffiebılir bit işlem niıeliğı kaşanmadı âı ve Ut-geçesi şalısın belediye taştaaı।’•*” » 
görevini vûnimcstni sağhyşcak kesin ve ierai nitelikte bir işlemin bulunmadığı gerekçesi yit, 

Mavanm'ineelenınefaiiziarcldine’ şeklinde kasar verildiği, .

Dolayımria, idarenin
zetekhft bu çerçevede t>3?3 sayılı Belediye Kanummuı 45 mci maddesi jeteğmce geçerli bir 
me^tarannın oluşmasını »inin «narayla,belediye başkan vekili seçimi sûrecmm yemden 
başlablmaS’.mn uygun run dcğarl^-dırildiği belirtilmektedir.

Uygulemanuı İra doğru; tada yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

30.6.2011 tarihli ve 
E: 2011/467, K 2011/ 
732 sayılı kararında 
ise Belediye 
Meclisinin başkan
vekili seçime ilişkini 
kararının, kesin ve 
yürütülebilir bir 
işlem niteliği kazan
madığı ve adı geçen 
şahsın Belediye 
Başkanı vekilliği 
görevini yürütmesini 
sağlayacak kesin ve 
icrai nitelikte bir 
işlemin bulunmadığı 
gerekçesiyle, 
“davanın incelen- 
meksizin reddine’ 
şeklinde karar 
verdiği, Dolayısıyla, 
idarenin yargıya 
yerince verilen 
karara uygun olarak 
işlem tesis etmesi 
gerektiği, bu 
çerçevede 5393 
sayılı Belediyeler 
Kanunu’nun 45. 
maddesi gereğince 
geçerli bir meclis 
kararının oluşması 
nı temin amacıyla, 
belediye başkanve 
kili seçimi sürecinin 
yeniden başlatıl
masının uygun ola
cağının değerlendiril 
diği belirtilmektedir. 
Uygulamanın bu 
doğrultuda yapılma 
sı hususunda bilgi 
ve gereğini rica 
ederim.”
Yavuz Selim Köşger

Bakan adına 
Genel Müdür” 
Valilik tarafından 
bugün Gemlik 
Kaymakamlığına 
gönderilmesi bekle
nen İçişleri Bakanlı 
ğı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’ 
nün yazısına göre 
Bursa Valisi Şahabe 
ttin Harput’un 
önümüzdeki hafta 
19 Ocak 2012 
Perşembe günü, 
Belediye Meclisi’nin 
Belediye Meclisi 2. 
Meclis Başkanvekili 
tarafından toplana 
rak, Belediye Baş 
kanvekilini seçme 
sinin isteyeceği 
sanılıyor.

YILMAZ’IN 
AÇIKLAMASI 
Öte yandan, 
Belediye başkan 
vekiliği görevini 16 
Mart 2011 tarihinden 
beri yürüten AKP’li 
üye Refik Yılmaz, 
Belediye internet 
sitesinde yaptığı çık- 
lamada şu görüşlere 
yer verdi. "Bursa 3. 
idare Mahkemesinin 
verdiği karara istina 
den İçişleri Bakanlı 
ğı böyle bir tasarruf
ta bulunmuştur. 10 
ay lık süreçte beledi 
ye başkan yardım
cılarımız, belediye 
meclis üyelerimiz, 

birim müdürlerimiz 
ve tüm çahşanlan 
mızla beraber son 
derece uyumlu hiz 
met ürettik. Bu 
makamlar herkes 
için gelip geçicidir. 
Halkın yararına hiz 
met yapabilmek 
önemlidir. Bu anlam
da Gemlik'in yıllardır 
alamadığı hizmetleri 
10 aylık süreye sığ 
dırdık. Valilik seçim 
sürecini en kısa sü 
rede başlatacaktır. 
Önümüzdeki hafta 
muhtemelen seçim 
takvimi işleyecek ve 
olağanüstü meclis 
toplantısıyla meclis 
yeni başkan vekilini 
seçecektir. Hangi 
arkadaşımız seçi 
lirse seçilsin yanın
da olacağımızı belir
tir, kazananın Gem 
lik olmasını temenni 
ederiz. 10 aylık sü 
reçte bize güvenen, 
destek veren Gemlik 
halkına en içten te 
şekkürlerimizi 
sunuyoruz"

ERSOY; 
‘BAŞKANVEKİLİ 
BENİM”
Öte yandan, CHP 
Belediye Meclis 
üyesi ve 20 Mart 
2011 günü yapılan 
‘kapı önü meclis 
toplantısında’ 
Belediye 
Başkanvekili seçilen 
Necdet Ersoy, yap
tığı açıklamada şun
ları söyledi: 
“Bakanlığın bu 
konuda aldığı karar 
doğru değildir. 3. 
idare Mahkemesi 
kararına ısrar 
edilmediği için 
yapılan meclis 
toplantısında 
Belediye 
Başkanvekili ben 
seçildim. Gemlik’in 
Belediye 
Başkanvekili 
hukuken de belir
lendiğine göre 
benim. Konuyu 
görüşüyoruz. Bu 
konudaki 
görüşümüzü 
kamuoyuna duyura
cağız.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan IZGI

SOKRATEŞ'IN GUCU
Eski Yunan’da 

M.Ö 469-399 yılları 
arasında yaşamış 
olan Sokrates, 
yine o dönemde 
yaşayan Meletos, 
Anytos ve Lycon 
tarafından Devletin 
tanrılarını tanıma
makla, ortaya yeni 
kutsal yaratıklar 
atmakla ve en 
önemlisi gençleri 
baştan çıkarıp 
doğru yoldan ayır
makla suçlanmıştır. 
Bu suçlamalar 
yapıldığı zaman 
Sokrates 70 yaşın
dadır.

Yaşına aldır
madan mahkemede 
müthiş bir savun
ma yapar. Bu 
savunma tarihe 
“Sokrates’in 
Savunması” diye 
geçer.

Sokrates, Atina 
‘da 501 yargıçtan 
oluşan bir mahke
meye karşı gerçek
leştirir savun
masını:

“AtinalIlar! Beni 
suçlayanların 
üzerinizde nasıl bir 
izlenim bıraktık
larını bilmiyorum. 
O denli kandırıcıydı 
ki sözleri, kendi 
payıma ben onları 
dinlerken az kalsın 
unutuyordum kim 
olduğumu. 
Bununla birlikte 
inanın ki tek bir 
doğru söz söyle
memişlerdir. Bunca 
yalanın arasında 
beni en çok şaşır
tan, konuşmakta 
usta olduğumu, bu 
yüzden de sizleri 
kandırabileceğimi, 
uyanık bulunmanız

gerektiğini 
söylemeleridir.”

“AtinalIlar, ben 
size gerçeği 
söyleyeceğim. Ama 
onlar gibi baştan 
başa parlak ve gös
terişli deyimlerle, 
terimlerle bezenmiş 
usturuplu düzen
lenmiş söylevler 
çekecek değilim 
Tanrı göstermesin; 
yalnız dilimin ucu 
na gelen sözcükleri 
allayıp pullamadan 
söyleyeceğim.”

Gerçekten 
Sokrates savun
masında kendisiyle 
ilgili suçlamaları 
tek tek çürütür, 
iddia edilenlerin 
gerçek olmadığını 
ortaya koymaya 
çalışır. 
Düşüncelerinden 

ve eylemlerinden 
asla ödün vermez. 
Gerçek düşüncesi
ni yargıçlar kurulu
na şöyle anlatır:

“Seni salıvere
ceğiz, ancak bir 
koşulla, bundan 
böyle insanları 
sınamayacak, 
sorguya çekmeye
cek, filozofluk 
etmeyeceksin; bu 
koşulu yerine 
getirmezsen öle
ceksin” deseniz; 
söylediğim gibi 
beni bu koşulla 
salıverirseniz, 
şöyle yanıtlarım 
sizi: “ AtinalIlar, 
saygı ve sevgim 
vardır sizlere; ama 
ben size değil, tan
rıya boyun eğerim 
daha çok, son 
soluğuma değin, 
elimden geldiğince 
felsefe ile uğraş
maktan, sizleri 
buna yöneltmekten, 
felsefeyi öğretmek
ten geri durmaya
cağım.” der.

Mahkemedeki 
yargıçların 220’si 
suçsuz derken

281 ‘i suçlu olduğu
na karar verir.

Sokrates eşinin 
ve yakınlarının 
bütün yalvarmaları
na karşın 
mahkemeden aman 
dilemez ve baldıran 
zehriyle hayatına 
son verir, t

Bilim ve erdem 
yolunda tüketilen 
uzun bir yaşamı 
taçlandıran 
Sokrates hâlâ 
bütün ihtişamıyla 
düzenin adamları
na, madrabazlara 
ve şarlatanlara 
meydan okumak
tadır.

Ne acıdır ki insanı 
düşünmeye, sorgu
lamaya götüren 
felsefe, sosyoloji 
ve mantık dersleri 
bugün okullarımız
dan kaldırılmıştır. 
Düşünemeyen 
bireylerin oluştur
duğu toplumlar 
uygarlığa ve aydın
lığa nasıl ulaşacak
lar?

Sokrates, bin yıl
lar öncesinden tüm 
insanlığa bir çağrı
da bulunuyor:

Yaptıklarınızın 
doğru olduğuna 
inanıyorsanız; hiç 
kiıpseden, hiçbir 
mahkemeden kork
mayınız.

Çünkü zaman, 
sizi eninde sonun
da haklı çıkaracak
tır.

Sizi yargılayan ve 
cezalandıran 
yargıçlar gelecekte 
olmayacak ; fakat 
siz daima varola
caksınız. Asla bu 
gerçeği unut
mayınız,” diyor.

“Zaman en iyi 
yargıçtır.” Sözü bu 
gerçeği yansıtmı 
yor mu?

Bin yıllar önce 
Sokrates’i ölüme 
mahkum eden 
yargıçlardan bu 
gün eser yok; fakat 
kocaman granit 
kaya gibi duran 
Sokrates bütün 
canlılığıyla 
karşımızda bize 
gülümsüyor, 
cesaret veriyor.

Bu yaşanan 
gerçeklerden 
herkese bir ders 
var; ancak çıkar
masını bilene!..

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında aşağı

da aranan niteliklerde 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 
alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER
1- T.C. Vatandaşı olmak
2- Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Askerlik görevini yapmış olmak
4- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
5- Taksirli suç ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil 

edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan 
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah
siyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istihlak kaçaklığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden öncelikle Sosyal 
Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog, Halkla İlişkiler Uzmanı 
ve yine üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden iktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi iktisat ve İşletme ve Kamu Yönetimi ve 
Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak

7- Kamu personeli sınavlarına girmiş puan 3 türünden en 
az 60 almak,

8- Yabancı dil bilmek, Temel bilgisayar bilgisine (Windows, 
MC Office programları) iyi derecede sahip olmak

9- B sınıfı ehliyeti olmak ve iyi derecede araç kullanıyor 
olmak

10- ilçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak, ya da işe alım 
gerçekleştikten sonra ilçe sınırlarında ikamet etmeyi kabul 
etmek.

Başvuruların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru mektubu 
ile birlikte en geç 18.01.2012 saat 16.oo kadar Gemlik 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

“fiemlilı Konuşuyor Söz Siz ılo” 
programının ilk konuğu Falih Güler olılu
Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı'nın 
başlattığı ‘Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizde’ proğramının 
ilk konuğu Mehmet 
Fatih Güler idi. 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur yaptığı 
konuşmada, 
"Bundan sonra her 
Çarşamba akşamı 
Gemlik ile ilgili 
fikri, söyleyecek 
sözü olan kim olur
sa olsun, kendisini 
ilçe binamızda mis
afir edip düşüncele 
rini anlatmasına 
imkan tanıyacağız. 
Benimde söyleye
cek sözüm var 
diyen herkes bize 
ulaşıp randevu ala
bilir" dedi.
Daha sonra söz 
alan Mehmet Fatih 
Güler Belediye 
Başkan adaylığın
dan başlayarak 
görevden alınana 
kadar geçen süreci 
anlattı. Büyük 
şehirin alt yapı 
çalışmalarının 
kendi döneminde

başladığını, bunun 
yanında Gemlik'e 
20 milyon TL'lik 
yatırım yaptığını 
söyledi. “Görevden 
alınmasıyla Gemlik 
adına 80 milyon 
TL'lik bir gelir elde 
edecek projeleri 
olduğunu ve 
İlçenin çehresini 
değiştirecek çalış
malara imza atmak 
üzereydim" dedi. 
Belediye binasının 
depreme dayanık
sız olduğunu, 
buranın yıkılarak 
altı otopark 
üstünün de 
Gemlik'e yakışır bir 
cami düşündüğü

nü, fakat görevden 
alındığı için bunun 
içinde dert 
kaldığını söyledi. 
Karşılıklı soru 
cevap şeklinde 
devam eden prog 
ram esnasında 
Güler'in telefonuna 
gelen mesaj da 
Belediye 
Başkan Vekilliği 
seçiminin yeniden 
yapılması için 
İçişleri Bakanlığı 
Bursa Valiliğine 
talimat vererek 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçiminin yeniden 
yapılması gündeme 
yerleşti.
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İmzalar Uludağ için atıldı
Bursa Kültür ve 
Sanat Derneği 
tarafından ‘Uludağ 
Bursa’dan 
yönetilsin’ temasıyla 
başlatılan kampa
nyada toplanan 
imzalar, ilgili kişi ve 
kurumlara iletilmek 
üzere Bursa Kent 
Konseyi’ne 
teslim edildi.
Bursa Kültür ve 
Sanat Derneği üyesi 
tiyatro sanatçıları, 
Uludağ’daki yönetim 
karmaşasının sona 
ermesi ve tüm 
yetkilerin Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredilmesi için 
başlattıkları kam 
panyada toplanan 
imzaları, Bursa Kent 
Konseyi’ne teslim 
etti. Bursa Kültür 
ve Sanat Derneği 
Başkanı Arda Mat, 
‘Uludağ Bursa’dan 
yönetilsin’ adlı kam
panyada çok sayıda 
imza topladıklarını 
ve vatandaşların bu 
desteğinin kendileri
ni mutlu ettiğini

açıkladı. Gerek 
Bursa’dan, gerek 
şehir dışından ve 
yurtdışından 
yüzlerce imza 
topladıklarını anla
tan Mat, “Gerek 
birebir, gerekse 
farklı iletişim 
araçlarıyla kampa
nyamıza katkı veren 
herkese teşekkür 
ediyoruz. 
Topladığımız 
imzaları, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala’ya teslim 
ediyoruz” dedi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, katılım
cı dernek işbirliği 

çerçevesinde imza 
kampanyasına 
destek verdiklerini 
söyledi. Türkiye’nin 
en önemli kış ve 
doğa sporları 
merkezi olan 
Uludağ’ın, Bursa ili 
sınırları içerisinde 
bulunduğunu, 
Bursa’nın en önemli 
değerlerinden biri 
olduğunu ifade eden 
Pala, Uludağ’ın en 
iyi şekilde 
yönetilebilmesi için 
her türlü aksaklığın 
giderilmesi gerek
tiğini belirtti.
Uludağ’ın Bursa’dan 
yönetilmesi nok
tasında yıllardır 
süren tartışmaların

olduğunu hatırlatan 
Pala, “BursalIların 
da bu süre 
içerisinde talepleri 
oluşmuştur. Yıllardır 
biriken sorunların 
hızlıca giderilmesi 
için Bursa’da 
oluşan genel kana 
at, Uludağ’ın 
Bursa’dan yönetil 
mesi yönündedir. 
Bursa Kent Konseyi 
katılımcısı Bursa 
Kültür ve Sanat 
Derneği’nin ‘Uludağ 
Bursa’dan 
yönetilsin’ temalı 
kampanyasında, 
yüzlerce sembolik 
imza toplandı. 
İmzalar, Bursa Kent 
Konseyi başkanlığı
na teslime edildi. 
Bursa Kent Konseyi 
katılımcı dernek 
işbirliği çerçeve 
sinde bizler de 
imzaları, Cumhur 
başkanlığı’na, Baş 
bakanlığa, Bursa 
milletvekillerine ve 
özellikle Orman ve 
Su İşleri Bakanlı 
ğı’na gönderiyoruz” 
diye konuştu.

ELEMAN
BAY VEYA BAYAN 
SATIŞ ELEMANI 
ALINACAKTIR

KAVLAK ZEYTİNYAĞI FAB.
Tel: 538 22 88

538 05 38

SAHİBİHDEN 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

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel:5132474 Fax:5141021

,m!3TL.

cansÜ HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ 

_ Kredi kartı geçerlidir 

I O $’te'er Mak Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA
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Geçtiğimiz gün
lerde yapılan 
olağan kongre son
rasında 6. kez 
göreve seçilen 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener ve yeni yöne
tim kurulu üyelerini 
makamında kabul 
eden Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
“İşçi emeklilerinin 
huzurevi, emeklile 
rin gidebileceği 
park ve sosyal 
tesisler gibi talep
lerini de belediye 
imkânları dâhilinde 
gerçekleştireceğiz. ” 
dedi.
Hüseyin Yener 
başkanlığındaki 
yeni yönetim kurulu 
üyelerini kutlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, işçi emek 
lilerinin huzurevi, 
emeklilerin gide
bileceği park ve 
sosyal tesisler 
gibi taleplerini de 
belediye imkânları 
dâhilinde gerçek
leştirebileceklerini

kaydetti.
Gemlik’in bugüne 
kadar hiç olmadığı 
ölçüde alt yapı 
atağına kalktığını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, daha eski 
yıllarda yaşanan sel 
baskınlarının artık 
yaşanmadığını, 
kanalizasyon 
taşkınlarının görül 
mediğini, as 
bestli su boru
larının değiştir
ildiğini belirterek, 
yeni otopark alan
ları açmak için 
de çaba gösterdik
lerini vurguladı. 
Gemlik’in deprem
sel risklere karşı 
daha sağlam 
zeminli alanlara 
taşınması gerektiği 
görüşünü bir kez 

daha masaya 
yatıran Refik 
Yılmaz, toprak 
koruma kanunu ve 
zeytinlikleri koruma 
kanunu gibi 
kanunların ilçenin 
depremsel riski 
göz önüne alınarak 
değiştirilmesi 
yönünde çalışma 
ların sürdüğünü 
anlattı.
Gemlik Belediye 
binasının da ölçüm 
sonrasında tahliye 
edilmesine karar 
verdiklerini bildiren 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, taşocakları 
mevkiine yeni 
belediye binası 
yapılana kadar 
birçok belediye biri
minin sosyal yaşam 

merkezine taşı
nacağını ifade etti. 
Önce kamu bina 
larının taşınması 
gerektiğine dikkat 
çeken Yılmaz, kamu 
binalarının vatan
daşlara da örnek 
olacağını sözlerine 
ekledi.
Gemlik’in sağlam 
zeminli alanlara 
doğru taşınmasının 
yıllar alacağının 
altını çizen Refik 
Yılmaz, buna karşın 
ilçenin geleceği ile 
ilgili bu önemli pro
jeye kendi dönem- 
lerind başlanaca 
ğını vurguladı.
Yılmaz, yapılan 
çalışmaları da 
dernek üyelerine 
anlatırken, soruları 
da içtenlikle cevap
ladı. Hüseyin 
Yener’de, Refik 
Yılmaz’ın çalış
malarını yakından 
takip ettiklerini 
belirterek, “Sizi 
takdir ediyoruz. 
Dernek olarak tüm 
başarılı çalışmaları 
niza desteklerimizi 
sunacağımızı belir 
tiriz” diye konuştu.

Naylon poşet 
kullanılan esnala 

ceza kesilecek
Naylon poşet 
kullanan esnafa 
Kabahatler 
Kanununa göre 
cezai müeyyide 
uygulanacak. 
Bursa'da pasta 
neler yeni çıkan 
kanunla birlikte 
naylon poşet kul
lanmaktan 
vazgeçti.
Bursa Pastacılar 
Odası Başkanı 
Necip Daş, normal 
bir poşetin tabiatta 
çözülmeye 6 yıl 
sonra başladığını 
söyledi.
Poşetin tamamen 
çözülmesi ve yok 
olmasının asırlarca 
sürebileceğini 
kaydeden Daş, 
"Poşet, bakteri 
üreterek çürüyüp 
parçalara ayrılıyor. 
Zehirli madde

GemlikKErfez
«ııılrlı lıı «inli ilmi uııtııl 

içermeyen oxo bio 
poşet, karbondiok
sit, su ve mineral 
içeren fosil haline 
dönüşüyor" 
dedi.
Yeni çıkan kanunla 
birlikte 1 Ocak 
2012 tarihiyle 
doğada bozul
mayan naylon 
poşet kullanmaya 
devam eden 
esnafa cezai 
müeyyide uygu
lanacağını kayde
den Daş, "5326 
sayılı Kabahatler 
Kanunu hükümle 
rine göre esnafa 
ceza kesilecek. Biz 
bu hususta bütün 
Bursa esnafını 
uyarıyoruz. Naylon 
poşet kullanma
maya davet 
ediyoruz" diye 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlik sahası baharı mı bekliyorP

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör ligi 
ikinci yarı maçlarına 
yetiştirileceği 
müjdesi verilen 
Gemlik İlçe 
sahasında çalış
malar bir türlü iste
nilen düzeyde 
yapılamıyor. 
Zeminin drenajında 
yağmur suyu için 
tahliye ızgaralarının 
konmaması 
nedeniyle çim 
zeminde adeta su 
gölcüklerinin 
meydana geldiği 
Gemlik ilçe stadının 
ne zaman bitirileceği 
merak konusu 
olmakta.
İkinci yarının 
başında maçların 
oynanacağı müjde
siyle sporseverler

Gemlikspor’un 
maçlarını seyretme 
imkanı içinde 
beklerken yine 
hüsran yaşamaya 
başladılar. 
İlk yarı maçlarını 
Fidyekızık 
sahasında oynayan 
Gemlikspor, ikinci 
yarı maçlarını 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde bulu
nan sahada oyna
mak zorunda 
bırakılarak 
deplasmandan 
kurtulamıyor. 
Her maça temin 
edilen özel araçlarla 
giden taraftarlar da 
sıkıntı yaşayarak 
sahanın bitirile- 
memesine tepki 
gösteriyorlar.
Nüfusu 100 bine 
dayanan ve İlçe

sahasının tek alter
natifi olan Umurbey 
toprak sahasının 
yapımı için çıkılan 
ihale sonucunda 
sahanın bir kısmının 
özel mülk çık
masının ardından 
yapım işi askıya 
alınırken yağışlı 
havalarda balçık 
hale gelen zeminde 

futbol maçları sürek
li erteleniyor.
Şu an futbol 
oynanacak tek bir 
sahası olmayan 
Gemlik’te verilen 
vaatlerin bir türlü 
gerçekleşmemesi 
futbol izlemek 
isteyen seyircinin de 
tepkisini çekiyor. 
Etrafında bulunan 

çitlerin yenilendiği, 
tribünlerin kırmızı 
beyaz boyandığı, 
soyunma odalarında 
yenileme yapılan 
Gemlik stadında 
sahanın yanlarına 
açılan çukurlar 
dikkat çekiyor. 
Zemin kenarlarında 
ve sahanın içinde 
oluşan yağmur 
sularının tahliyesi 
için açılan su kanal
larının ne kadar 
başarı getireceği 
bilinmezken her 
yağışta sorunlar 
daha da büyüyor. 
Çalışmaların yavaş 
gittiğini söyleyen 
sporseverler maçları 
ne zaman Gemlik 
sahasında izleyecek
lerini merak ederken 
“Sahamız ancak 
havaların kuru

masıyla biter, biz de 
bahar aylarını bek
leriz" diyerek umut
larını karartmış 
dürümdalar.
“Gemlik’te spor 
hamlesi başlattık” 
diyerek önce 
Umurbey sahasının 
yapılamayışı, 
arkasından adeta 
halı saha görün
tüsündeki Kumla 
sahasının küçük 
olması beklentileri 
boşa çıkarırken 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yap
tırmakta olduğu sen
tetik sahanın da 
bahar aylarına 
yetiştirilecek olması 
Gemliklileri daha 
çok hayal dünyasın
da yaşamalarına 
neden olacak gibi 
gösteriyor.

Bıırsasııor'ıla Beşiktaş maçı haarlıklan siiriiyor
Bursaspor, 15 Ocak 
Pazar günü deplas
manda Beşiktaş'la 
yapacağı maçın 
hazırlıklarını sürdü 
rüyor. Teknik 
Direktör Ertuğrul 
Sağlam gözetiminde 
Özlüce Tesisleri’nde 
sabah yapılan 
antrenmana, Milli 
Takım kamplarında 
bulunan Basser ve 
Tagoe katılmadı. 2.

Lig Beyaz Grup 
takımlarından 
Şanlıurfa spor'a 
transferi gündemde 
olan Ramazan Sal 
da sahaya çıktı, 
ancak bir süre sonra 
soyunma odasına 
döndü.
Isınma koşularıyla 
başlayan antren
man, saha ortasında 
yapılan kültür fizik 
çalışması, 5'e 2

çalışmayla devam 
etti. Basına 30 
dakikası açık olan 
çalışmanın son 
bölümünde ise 
Beşiktaş maçına 
yönelik teknik ve 
taktik ağırlıklı 
çalışma yapıldığı 
öğrenildi.
Yeşil-beyazlılar, 
yarınki çalışmayla 
hazırlıklarını 
sürdürecek

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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''inM Vasası 'nda oran telli oluyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "İntibak 
Yasası’nın, 2 milyon 
743 bin emekliye 
2000 sonrasında 
olduğu gibi gelişme 
hızından pay ver
meyi öngördüğünü 
belirtti.
Ve, "Önümüzdeki 
pazartesi büyük ihti
malle yapacağımız 
toplantıda nihai bir 
açıklamayı gerçek
leştirmiş olacağız" 
dedi.
Çelik, Hak-iş heyeti
ni kabulünde, 
kamuoyunda 
"İntibak Yasası" 
olarak bilinen, 
emeklilerin maaş 
larında iyileştirme 
sağlayacak düzenle
meye ilişkin soruyu 
yanıtladı.
İntibakla ilgili 
düzenlemenin son 
Bakanlar Kurulu’n 
da görüşüldüğünü 
ifade eden Çelik, 
tasarının, SSK 
emeklilerinin 2000

İşte zamlı memur maaşları
1 Ocak'tan geçerli 
olmak üzere katsa 
yılar enflasyon far 
kına göre düzenle 
nirken, 2011 yılının 
Temmuz-Arahk 
döneminde 0,06446 
olarak uygulanan 
maaş katsayısı 
0,0661 87'ye, 0,86 
251 olan taban aylık 
katsayısı 0,885 
62'ye, 0,02044 olan 
yan ödeme kat
sayısı da 0,020

yılı öncesi ile ilgili 
intibaklarını 
öngördüğünü 
hatırlattı.
Çelik, 2000 sonrası 
gösterge esaslı sis
temden, gelişme 
hızından pay alınan 
bir sisteme 
geçildiğini, söz 
konusu emeklilerin 
ise 2000 yılı önce
sine ilişkin gelişme 
hızından pay 
almadıklarını ifade 
ederek şunları 
söyledi: "2000 
öncesindekilere, 2 
milyon 743 bin 
emeklimize 2000

987'ye çıkarıldı. Bu 
arada, 0-6 yaş gru 
bunda yer alan ço 
cuklar için 32.23 TL 
olarak ödenen aile 
yardımı ödeneği 
zam spnrası 33,09 
TL'ye, diğer yaş 
grubundaki çocuk
lar için ise 16,12 
TL'den, 16,55 TL'ye 
artırıldı. Aynı şekil 
de eş için ödenmek
te olan aile yardımı 
ödeneği ise 137,56 

sonrasında olduğu 
gibi gelişme hızın
dan pay vermeye 
dönük bir düzen
lemedir bu. 
Bakanlar Kurulu’n 
da görüşmemize 
rağmen, bu gelişme 
hızından verilecek 
pay oranıyla ilgili 
bir mutabakatımız 
olacaktı, yalnız 
sayın başbakanımız 
acil bir durumdan 
dolayı Bakanlar 
Kurulu’ndan ayrılın
ca o rakamda bir 
uzlaşı veya rakam 
üzerinde bir değer
lendirme olmadığı

TL'den 141,24 TL'ye 
yükselirken, asgari 
geçim indirimi 
bekar memurlar 
için 59,74 liradan 
66,49 TL'ye çıktı. 
Müste şar maaşı 6 
bin 649 liraya yük
seldi. Yeni kat
sayılar, memur 
maaşlarına yüzde 
2,68'lik enflasyon 
farkını yansıtacak. 
Söz konusu 
düzenlemelerin 

için ister istemez 
bizim de 
açıklamamız 
gecikmiş oldu. 
Yoksa görüşüldü, 
yetkili ilgili bakan
lıklarla teknik heyet
lerin çalışmaların
dan sonra da bu 
şekilde arz edildi. 
Karar noktası, 
gelişme hızının 
geçmişe, 2000 
öncesi emeklilere 
hangi oranda yan
sıyacağı noktasın
dadır. Çok 
zamanımızı 
almadan ilk 
yapacağımız 
toplantıda hemen 
karara bağlanacak 
bir konu olduğunu 
ifade edebilirim." 
Bu konuda bir 
çelişki olmadığını 
vurgulayan Bakan 
Çelik, "Önümüzdeki 
pazartesi büyük ihti
malle yapacağımız 
toplantıda nihai 
bir açıklamayı 
gerçekleştirmiş 
olacağız" dedi.

ardından aile 
ve çocuk 
yardımı almak 
kaydıyla müsteşar 
maaşı, 6 bin 472 
liradan 6 bin 649 
liraya, genel müdür 
maaşı ise 5 bin 667 
liradan 5 bin 822 
liraya çıkıyor.
Böylece müsteşar 
ve genel müdür 
maaşında yüzde 
2,73 oranında artış 
meydana geliyor.

MTV sistemi
değişiyor

Otomobilde vergi 
reformu için 
düğmeye basıldı. 
Otomotiv sek
törünün uzun 
süredir talep ettiği 
"çevre dostu 
araçlara düşük 
vergi" talebini 
Maliye Bakanlığı 
gündeme aldı. 
Sektörün talep- ?,, 
lerinin kabul 
edllmesidurumun- 
da çevreyi daha az 
kirleten,benzinli 
ve yeni nesil güneş 
pilli araçların 
vergisi düşecek. 
Dizel araç vergileri 
ise aynı seviyede 
kalacak. Maliye 
Bakanlığı 
geçtiğimiz günlerde 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi (MTV) ve 
Özel Tüketim 
Vergisi'nin (ÖTV) 
karbon emisyonuna 
göre düzenlenmesi 
için sektör temsilci
leri ile bir araya 
geldi. Otomotiv 
sektörü oyuncu
larının Maliye 
Bakanhğı'ndan 
vergilendirme 
sisteminin 
değişimine 

yönelik taleplerde 
bulunduğu 
öğrenildi.
Sektörün oyuncu
larının detaylı 
rapor hazırlamaya 
başladığı öğre
nilirken, raporun 
tamamlamasının 
ardından 
çalışmaya son 
şekli verilecek.

BENZİNLİ 
OTO VERGİSİ 
DÜŞECEK 
Sektörün talebinin 
kabul edilmesi 
halinde çevreye 
daha az zarar 
veren taşıtlardan 
düşük miktarda 
MTV ve ÖTV 
alınacak.
Örneğin bu 
durumda çevreye 
daha az emisyon 
veren benzinli 
taşıtların fiyatı 
düşerken, dizel 
araçlarda herhangi 
bir değişiklik 
olmayacak.
Yetkililer, bu 
çalışmanın 
Avrupa'da yaygın 
olarak uygu
landığını ifade 
ediyorlar.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
614 47 71
612 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

RELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
514 80 88

Santral 
Başkanlık

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

Zabıta 
BUSKİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Gemlik KHrfez
SEHLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ 6AZETE»!

IHIİIÜIHINİI

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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akçen Petrol 
MAR-PET 513 1O 79

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4166 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
SÜMELANIN ŞİFRESİ 
TEMEL:14:00-16:15- 

18:30-20:30 
ALVİNVE 

SİNCAPLAR 3:11:45- 
14:15-16:15-18:30

ENTELKÖY 
EFEKÖYE KARŞI: 

12:00-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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Milli yelkencilerden Yılmaz a ziyaret
Bayan Milli 
Takımının, 
12 Ocak-15 Ocak 
tarihlerinde 
yapacağı Çeşme 
kampına davet 
edilen Türkiye 
Şampiyonu Milli 
Sporcu Tuğba 
Öksüz ile yine 
Çeşme’de 19 Ocak 
23 Ocak tarihleri 
arasında yapılacak 
olan Milli Takım 
kampına davet 
edilen şafrıpiyon 
yelkenci Hasan Sal 
kamp öncesi 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
etti.
Gemlik Yelken 
Kulübü yöneticisi 
Mahmut 
Solaksubaşı ve 
Antrenörü Timur 
Arabalı ile birlikte 
Belediye 
Başkanhğı’na gelen 
Milli sporculara 
Refik Yılmaz’da 
2’şer adet Yelken 
Kıyafet takımı

hediye etti.
Gemlik ve Bursa 
Bölgesi’nin gururu 
olan Milli sporcu
ların başarılarının 
devamını dileyen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, hediye 
ettikleri yelken 
takımlarının uğurlu 
gelmesini temenni 
ettiklerini söyledi.
25 Ocuk ile 1 Şubat 
tarihisinde yapıla
cak olan Yarı Yıl

Kupası organizas 
yonu öncesinde 
Milli Takım kampına 
davet edilen 
sporcular, kupa 
organizasyonu 
sonrasında oluşa
cak olan Milli 
Takımın değişmez 
yelkencileri olmak 
istediklerini 
söylediler.
Gemlik’te başta 
yelkencilik sporu 
olmak üzere tüm 
deniz sporlarını 

sevdirmeye çalıştık
larını kaydeden 
Kulüp Yöneticisi 
Mahmut 
Solaksubaşı’da 
yüzme bilen öğren
cilerden yelken 
sporuna ve diğer 
deniz sporlarına ilgi 
beklediklerini 
kaydetti.
Gemlik Belediye 
si’nin Belediye 
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile 
ortaklaşa açacağı

“Olimpik Kulaçta 
İlk Adım Yüzme 
Okulu” projesini 
hatırlatan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, bu 
öğrenciler arasın
dan başarılı olan
ların yanı sıra Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ile işbirliği 
çerçevesinde 
derslerinde başarılı 
olan öğrencilerin 
yelken kulübüne 
yönlendirilebile

ceğini anlattı. 
Yelken Kulübü’nün 
yelken bağlama 
alanları, kayık 
indirme platformu, 
alt yapıya yönelik 
çehre düzenlemesi 
gibi eksikliklerini de 
gidereceklerini 
açıklayan Refik 
Yılmaz, ayrım yap
madan devam ettik
leri spor kulüplerine 
malzeme ve tesis 
yardımının yelken 
kulübüne yönelik 
de yapılabileceğini 
sözlerine ekledi. 
Refik Yılmaz, 
“Yelken Kulübü 
olarak hazırlaya
cağınız her türlü 
projeye biz belediye 
olarak katkı sun
maya hazırız. Hasan 
Sal ve Tuğba Öksüz 
gibi iki şampiyon 
sporcuyu çıkaran 
ve daha nicelerini 
de şampiyonalara 
hazırlayan 
kulübümüze her 
konuda destek 
oluruz” dedi.

Milli Eğitim'den 19 Mayıs için açıklama
Milli Eğitim Bakan 
lığı Müsteşar Yar 
dımcısı Salih Çelik, 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutla
malarına ilişkin 
genelgeyle ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
Çelik, "Genelge 
mizde 'Kanun ve 
yönetmeliklerde 
öngörülenlerin 
dışında ilave, gele 
neksel ya da adet 
haline getiril miş 
uygulamalarla hem 

öğrencilere hem 
vatandaşlara ilave 
yük ya da sıkıntı 
getirmeyelim' de 
dik" diye konuştu. 
Çelik gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutla
malarına yönelik 
Valiliklere gönder
ilen genelge ile ilgili 
değerlendirmelerde 
bulundu. Milli gün
lerin kurumların ve 
vatandaşların 
katılımı ile coşkuyla 

kutlandığını dile 
getiren Çelik, Tür 
kiye'de resmi bay 
ramların kutlanma 
sına ilişkin mevzu
atla ilgili bilgi de 
verdi. Cumhurbaş 
kanlığı Genel Sekre 
terliğinin başkan
lığında 11 Ocak 
2012'de Başbakan 
hk, Genelkurmay 
Başkanlığı, Dışişleri 
Bakan lığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Milli

Eğitim Bakanlığı 
temsilcileri ile top 
lantı yapıldığını a 
latan Çelik, konuy 
la ilgili çalışmaların 
sürdüğünü söyledi. 
Çelik, şunları kay- 
detti:"Toplantıdaki 
amaç, kutlamaların 
ithaf edildiği kesim
lerin doğrudan 
katılımını sağlamak, 
daha coşkulu daha 
anla mına uygun bir 
konseptte uygula
maların yürütülme
sidir. Bu çalışmalar 
başlamışken çalış

malar sonuçlanın
caya kadar net ola 
rak genelgemizde 
'Kanun ve yönet
meliklerde öngörü 
lenlerin dışında 
ilave, geleneksel ya 
da adet haline geti 
rilmiş uygulamalar
la hem öğrencilere 
hem vatandaşlara 
ilave yük ya da 
sıkıntı getirmeye
lim' dedik." Genel 
genin bunu illere 
hatırlatmak amacıy
la gönderildiğini 
belirten Çelik, ayrı

ca genel gede kut
lamaların yönet
meliğe uygun şek
ilde yapılmasının 
istendiğini söyledi. 
Çelik, "Bu genel
gemizi yanlış yo 
rumlamış olabilirler. 
Bizim genelgemizin 
temel esprisi Cum 
hurbaşkanhğındaki 
çalışmalar sona 
erene kadar mevcut 
kanun ve yönetme 
likte ne diyorsa ona 
ilişkin uygulamala 
rın yapılmasıdır" 
dedi.

KBM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS istiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B GEMLİK
matbaacilik - yayincilik • reklamcilik Tel: (0.224) 513 96 83 Fax! (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

. . . .. . . . . — 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİBE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır 

0 533 320 54 64

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Zeytindeki tuzu 10 kat 
düşürünce ihracatı patladı
Türkiye'de "Sofralık zeytin"de 
en büyük üretici konumunda
ki Marmarabirlik, zeytindeki 
tuz ora mm yüzde 25'ten yüz 
de 2,5'e çekince, etnik pazar 
larla sınırlı olan ihracatını 
2011 yılında 27 ülkeye çıka ra 
rak, 21 milyon 879 bin Dolar 
döviz geliri elde etti. Asa, "Bu

geleneksel yöntemle tuz oranı 
yüzde 25'lere varan sofralık 
zeytini ihraç etmek çok zordu. 
Şimdiye kadar hep etnik 
pazarlara sattık, ama yeni 
pazarlara girmemiz gerekiyor
du. Tuz oranından ötürü 
giremediğimiz bu pazarlara 
yavaş giriyoruz.” dedi. 2’de

Zeytin ağacından 
düşen adam öldü 
Dün, saat 15.oo sıralarında, İlçemize bağlı 
Narh Köyü Köy içi mevkiinde zeytin toplayan 
Yosun Restaurant sahibi Refik Aslan, 
yaşamını yitirdi.
Narh Köyü, köy içi arkasındaki zeytinliğine 
giden Refik Aslan’ın zeytin toplarken düş 
tüğü ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. 
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgli soruşturma 
başlattı. Aslan’ın cesedi Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 7677

İçişleri Bakanlığı’nın Belediye Başkanvekilliği seçimlerini yenilenme yazısı Gemlik Kaymakamlığına geldi.

llllt laMÜİ Mii
Gemlik Kaymakamlığı’na dün Valilikten gelen, Belediye Baş 

kanvekilliği seçimlerinin yenilenmesi yazısı, Gemlik Belediyesi’ne 
iletildi. Kaymakam Bilal Çelik, Başkanve kili Refik Yılmaz’ın meclis 
toplantısının yapılacağı güne kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanvekilliğinin Belediyeler Yasası’nın 45. madde
sine göre, CHP’li üye Meclis 1. Başkanvekili Fikret Çolakoğlu’na 
devredilmesinin yasal zorunluluk olduğunu söyleyen CHP’liler, 
buna uyulmadığı takdirde suç işlenmiş olacağının, yine hukukun 
çiğnenmiş olacağını iddia ettiler. Haberi sayfa 5’de Refik Yılmaz Fikret Çolakoğlu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Süreç işlemeye başladı
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 

seçildiği 17 Mart 2011 günlü meclis seçim
lerinin yargı kararıyla geçersiz sayılması 
ardından başlatılan yasal .süreç, sonunda 
İçişleri Bakanlığı’nın seçimleri yenilemesini 
isteyen yazısı, dün Gemlik Kaymakamlığı’na 
geldi.

Kaymakam Bilal Çelik, yazıyı gereğinin 
yapılması için Belediye Başkanhğı’na gön
derdi.

Ayrıca bana sorum üzerine yaptığı açıkla
mada, seçim gününe kadar Refik Yılmaz’ın 
görevini sürdüreceğini açıkladı.

Bu haber, CHP’lileri memnun etmedi.
Çünkü, konuyu hukukçulara inceleten 

CHP’liler, Refik Yılmaz’ın yargı kararıyla 
zaten Başkanvekili sıfatını taşımadığını gö 
revi hemen bırakması gerektiğini savunu 
yorlar. Devamı sayfa 4’de

'Mill Dll til 
2000ılolara 

çıkacak'
Altın fiyatlarında
ki yükselişin bu 
yıl sürmesi bek
leniyor. Altın üre 
ticilerinin yüzde 
80'ini temsil eden 
firmaların yöneti
cileri altın fiyat
larının bu yıl yük
selme ye devam 
edece ğini tah
min etti. Sektör 
temsilcileri altı 
nın yıl sonuna 
kadar 2000 dola 
ra tırmanacağını 
öngördü. 7’de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği nde toplantı

Dernek Başkanı Doğan Alkaya, Ocak 
ayı içinde yapılacak olan genel kurulda 
aday olmayacağını, bugün de üyelerle 
toplanarak genel değerlendirme 
yapacaklarını söyledi. Haberi syf4’de

Kentsel 
Dönüşüm

Kanun 
Tasarısı 
masana 
yatınım

Afet risklerini en 
aza indirmek ve 
kentlerde dönüşü 
mü sağlamak açı 
sından önemli bir 
adım olan 'Kent 
sel Dönüşüm 
Kanun Tasarısı', 
büyükşehir 
belediye başkan- 
larının katıldığı 
toplantıda masa 
ya yatırıldı. 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
La Fontaine’den 

Masallar
Gün geçmiyor ki; Bir aydın, bir general ya 

da doğruları söyleyen bir adamın yetkili 
mahkemeler” eliyle sesi kesilmesin...

Özgürlükleri elinden alınmasın.
Ne oluyor ne bitiyor, Türkiye nereye sürük

leniyor.
Anlaşılması hem kolay hem zor bir 

durum...
Sesini çıkaranın sesi kesiliyor.
Gözünü açanın gözü kör ediliyor.
Ülke insanı dış destekli projelerin yeri ne 

kendi yazgısını yaşamak istiyor.
Üreterek, çalışarak huzur içinde ülkesine 

katkı sunmayı özlüyor.
Artık ülke insanı işi gücü bıraktı “yarın 

sıra kimde” diye papatya falı açıyor.
Madem ekonomik veriler iyi... Madem 

ülkemizin yıldızı parlıyor... Madem 
demokrasi tabana yayılıyor bu yaşananlar 
niye...

La Fontaine’den Masalları çoğunuz oku
muşsunuzdur...

Kurbağa ile Fare hikâyesini anımsayan var 
mı?

Ben anımsatayım...
“Başkasını kafese koymak isteyen 
Çok kez kendini kor kafese. 
Bizim Dede Merlin böyle der 
O canım halk diliyle.
Şu masala göre de doğru söyler: 
Hiç oruca, perhize girmemiş, 
Yağlı, besili, göbekli bir fare 
Bir batak kıyısına gelmiş 
Dinlenip gönül eğlendirmeğe... 
Bir kurbağa çıkmış bataktan: 
— Bize buyursanıza, demiş; 
Güzel bir yemek yiyelim birlikte. 
Bay farenin canına minnet, 
Yemek dedin mi gelir elbet. 
Ama belki nazlanır diye 
Kurbağa başlamış dil dökmeğe: 
Çamur banyosuna doyum olmazmış. 
Neler varmış üstelik yol boyunca, 
Ne görülmedik, bilinmedik yerler, 
Üstüne yoktur, demiş, gezmeğe değer; 
Yaşlanıp torunlarınız olunca 
Anlatırsınız masal gibi, yıllarca, 
Bizim memleketin güzelliklerini.

Sazlarını, çiçeklerini.
Kurbağalar ne yer, ne içermiş; 
Batak devletinin kanunları nelermiş... 
Şişko hemen gidermiş gitmesine 
Ama iyi yüzemezmiş o kadar;
Yardım edilmeliymiş kendisine.

I Kurbağa, merak etme, demiş, kolayı var: 
ince bir saz koparıp getirmiş,

I Güzelce bağlamış kendini
I Fareyle ayak ayağa, 

Birlikte girmişler batağa. 
Yolda değişivermiş işin rengi, 
Kurbağa başlamış çekmeğe fareyi 
Derin suların dibine;
Ne milletlerarası haklar kalmış, 
Ne tekler arası haklar: 
Kurbağa düşmüş boğazının derdine. 
Yakaladık, demiş yağlı kuyruğu, 
Bundan iyi ziyafet can sağlığı... 
Allahtan kork, demiş fare. 
Allah da kim oluyor, demiş kurbağa. 
Biri çeker, biri çırpınırken, 
Açlıktan dört dönen atmaca 
Görmüş zavallı fareyi yukardan. 
Ve görmesiyle bir olmuş, 
Saldırıp havaya kaldırması, 
Kurbağa da ayağında cabası... 
Bir taşla iki kuş, 

I Atmacanın işi işi
Kral sofrası kurmuş, 
Hem et, hem balık yemiş.” 
Tavlayanlar tavlanır, 
Ava giden avlanır, 
Nice kuyu kazanlar 
Kuyuya yuvarlanır.

Türkiye'de "Sofralık 
zeytin"de en büyük 
üretici konumunda
ki Marmarabirlik, 
zeytindeki tuz ora 
nını yüzde 25'ten 
yüzde 2,5'e çek
ince, etnik pazarlar
la sınırlı olan ihra
catını 2011 yılında 
27 ülkeye çıkara 
rak, 21 mil yon 879 
bin Dolar döviz 
geliri elde etti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, yaptığı açıkla
mada, 17 Kasımda 
başlatılan 2011- 
2012 zeytin alım 
kampanyası döne
minde, şu ana 
kadar 80 milyon lira 
karşılığında 40 bin 
ton ürün aldıklarını, 
sezon sonu itibarıy
la bu rakamın 55.5 
bin tonu bulmasını 
beklediklerini 
belirtti.
Asa, son olarak 23 
milyon 162 bin lira 
hk ödeme dilimiyle 
birlikte, üreticiye 
yapılan ödeme mik
tarının 55 milyon 
850 bin lirayı bula
cağını belirterek, 
şimdiye kadar alı
nan ürünün büyük 
bölümünün yağlık 
olduğuna dikkati 
çekti.
Hava koşullarından 
dolayı dalında 
kararmadan 
buruşan ürünün 
sofralık vasfını

Araç filosu yenilerek güçleniyor
Gemlik Belediye 
si’nin araç filosu 
yenilenerek 
güçleniyor. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Fen İşleri Müdürlü 
ğünde kullanılmaz 
üzere Mercedes 
Marka Damperli 
Kamyonun yanı 
sıra, Mitsubishi 
Marka çift kabin bir 
araba ile Fiat Marka 
bir otomobili araç 
filosuna kattıklarını 
söyledi. Kamyonun 
200 bin liraya, 2 
otomobilin de 70 
bin liraya alındığını 
belirten Refik 
Yılmaz, 250 bin 
liraya alınan yeni iş

marmarabirlik
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPEP ^ ’̂RLİĞI

yitirerek yağlığa 
dönüştüğünü, bu 
yüzden "sofralık 
zeytin" alımında, 
planladıkları mik
tara ulaşamadık
larını bildiren Asa, 
şunları kaydetti: 
"Üreticimizin mağ
duriyetini gidermek 
için öncelikle 90 
kuruş olarak açık
ladığımız yağlık 
fiyatını, 35 kuruş 
destekleme 
yaparak 1.25 liraya 
çıkardık. Kısa süre 
sonra da nihai fi 
yatlarımızı da açık
ladık. 200 kalibre 
zeytine 5.10 lira, 
440-460 taneye de 2 
lira fiyat verdik. Bu, 
'var yılında, yok yılı 
fiyatı' demek. 
Kampanyanın ilk 
günlerinde avans 
fiyatı eleştirenlere 
karşılık 'son gülen 
üretici ortaklarımız 
olacak' demiştik ve 
sözümüzü tutup 
üreticimizin yüzünü 
güldürdük." 
Marmara Bölgesi 
sofralık zeytininin 
özelliğinden dolayı 
dalında olgunlaş
madan toplan

makinesinin de 
önümüzdeki gün
lerde belediyeye 
getirileceğini söyle
di. Belediye Başkan 
yardımcısı 
Muharrem Sarı, 

madığını anlatan 
Asa, böyle bir 
ürünün de şimdiye 
kadar "salamura" 
yöntemiyle yeme 
kıvamına getirildiği
ni anımsattı.
Asa, bu yöntemle 
üretilen sofralık 
zeytinde yüksek tuz 
oranları nedeniyle 
ihracatın "etnik 
pazar"larla sınırlı 
kaldığını vurgula
yarak, şunları 
kaydetti:
"Bu geleneksel 
yöntemle tuz oranı 
yüzde 25'lere varan 
sofralık zeytini 
ihraç etmek çok 
zordu. Şimdiye 
kadar hep etnik 
pazarlara sattık, 
ama yeni pazarlara 
girmemiz gereki 
yordu. Tuz 
oranından ötürü 
giremediğimiz bu 
pazarlara yavaş 
giriyoruz, çünkü 
Ar-Ge faaliyetleri 
sonucu 
geliştirdiğimiz ve 
'Gold' adını verdi 
ğimiz ürünümüzde 
tuz oranını yüzde 
2,5'e düşürdük." 
Son yıllarda olgun
laşıp buruşmasına 
zaman tanımadan 
toplanan zeytinler
den sele yapıla
madığına da deği
nen Asa, yine 
Ar-Ge biriminin 
geliştirdiği teknikle 
üretilen "Kuru 
Sele"nin de

Belediye Meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar ve Fen 
işleri Müdürü 
Ahmet Turan ile 
birlikte yeni araçları 
inceleyen Gemlik 

geleneksel damak 
tadına hitap 
ettiğini belirtti. 
Asa bu çalışmalar 
sayesinde 
Marmarabirlik'in 
2011 yılında 4 bin 
847 ton ihracat 
yaptığını ve karşılı 
ğında 21 milyon 
879 bin Dolar döviz 
girdisi sağladığını 
bildirdi.
Marmarabirlik'in 
ihracat yaptığı ülke 
ve bölgeler şöyle: 
"Almanya, 
Hollanda, Fransa, 
Belçika, Avusturya, 
Lüksemburg, ABD, 
Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, 
İsviçre, Avustralya, 
KKTC, İngiltere, 
Norveç, Gürcistan, 
Kanada, Rusya, 
Azerbaycan, 
Türkmenistan, 
Bulgaristan, 
Romanya, 
Macaristan, Yeni 
Zelanda, Dubai, 
Güney Afrika, 
Irak." 
Gemlik, Mudanya, 
Erdek, Orhangazi, 
İznik, Edincik, 
Mürefte ve Marma 
ra Adası'nda koop
eratifleri bulunan 
Marmarabirlik'in 
ürettiği ürünler 
arasında, 
"salamu ra", "yağlı 
salamura", "yağlı 
sele", "kurutulmuş 
sele", "zeytin 
ezmesi" ve "zeytin 
yağı" bulunuyor

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Belediyemizin 
araç filosu yenile 
nerek, güçleniyor.
İlçemize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
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"Ağrıyor" dediği miılesinaen kursun cıKmısu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, mide 
ağrısı şikayetiyle 
hastaneye giden ve 
çekilen rötgende 
karnına kurşun isa
bet ettiği ortaya 
çıkan kişinin ölü 
müyle ilgili soruş
turma tamamlandı. 
Cumhuriyet 
Savcılığının soruş
turmayı tamamlan
masının ardından 
tutuklu sanık Fikret 
B. hakkında, yoldan 
geçen Recep

Acemi siiriicii ewin üstünden yola uçtu
Bursa'da dün satın 
aldığı otomobiliyle 
çalıştığı fabrikaya 
gitmek isteyen 
acemi sürücü, 
yokuş aşağı inerken 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip evin üstünden 
yola uçtu.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İvazpaşa Mahallesi 
Derman 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Dün 
satın aldığı 16 P

Ulukavak'ı "kasten 
adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapis, müşterisi 
Battal K hakkında 
"kasten yaralamak" 
suçundan da 5 yıla 
kadar hapis 
istemiyle dava 
açıldı. Tutuklu sanık 
Fikret B, önümüzde
ki günlerde 3. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde hakim karşısı
na çıkacak.
Geçen yılın kasım 
ayında, Altıparmak 
Caddesi'nde evin

5043 plakalı otomo
biliyle çalıştığı fab
rikaya gitmek 
isteyen S.T. (36), 
araç yokuş aşağı 
inerken aşırı hızla 
mnca direksiyon 
hakimiyetini kaybet

den işe gitmeye 
çalışan boyacı 
Recep Ulu kavak 
(51), kurşunun karnı 
na isabet 
etmesi sonucu 
yaralanmıştı. 
Mide ağrısı şikaye 
tiyle Muradiye 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Uluka 
vak'ın, hastanede 
çekilen röntgen fil
minde midesinde 
kurşun olduğu ve 
vurulduğu ortaya 
çıkmıştı. Ulukavak, 
doktorların çabası

ti. Hızla bir evin 
üstünden uçarak 
yola düşüp takla 
atan araçtaki 
sürücünün yardımı 
na çevredeki vatan 
daşlar yetişti.
Hafif yaralanan 

na rağmen göbek 
deliğinden 
giren kurşun 
nedeniyle hayatını 
kaybetmişti. 
Soruşturma başla
tan polis, olayın 
meydana geldiği 
saatteki tüm güven
lik kameralarını mer< 
cek altına almış, 
Ulukavak'ın Battal 
K. adlı müşterisiyle 
tartışan gazinocu 
Fikret B'nin silahın
dan çıkan kurşunla 
vurulduğu tespit 
edilmişti.

sürücü olay yerine 
gelen ambulansla 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılırken, 
kaza esnasında 
yoldan kimsenin 
geçmemesi ise faci
ayı önledi. Aracın 
takla atmasıyla bir
likte açılan hava 
yastıklarının 
sürücünün ağır yara 
almadan kurtul
masını sağladığı 
belirtilirken, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Müşterisi ile Tartışırken 
Yoman Gecen Boııacıııı

Vuran Gazinocuya Müebbet
Bursa polisi, 3 ay 
önce 'mide ağırısı' 
şikayetiyle doktora 
başvuran ve çek
ilen filmde karnın
dan vurulduğu 
belirlenen şahsın 
ölümü ile ilgili 
soruşturmayı 
tamamladı. Polis, 
maktülün işe 
giderken karşılaş 
tığı bir kavga 
sırasında karnından 
vurulduğunu 
belirleyerek faili 
gözaltına aldı. Zanlı 
hakkındaki soruş
turmaya tamam
layan savcı, müeb
bet hapis cazası 
istemiyle dava açtı. 
Bursa Namazgah 
Mahallesi'nde otu
ran 2 çocuk babası 
boyacı Recep 
Ulukavak (51), yak
laşık 3 ay önce 
evinden çıkıp işine 
giderken sokakta 
bir kavgaya denk 
geldi. Altıparmak 
Mahallesi'nde 
karnına isabet eden 
kurşunu fark etme 
yen Ulukavak, yürü 
yerek evine döndü. 
Ailesine midesinin 
çok ağrıdığını 

söyleyen Ulukavak, 
112 ambulansıyla 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Çekilen röntgen fil
minde midesinden 
kurşun çıkan şahıs, 
ameliyat edilmesine 
rağmen kurtarıla
madı. Konuyu 
araştıran polisin, 
güvenlik kamera 
larını inceleme 
sinin ardından 
olayın gerçekleştiği 
görüntülere ulaştı. 
Ulukavak'ın, müş
terisi ile hesap 
yüzünden tartışan 
gazinocu F.B.'nin 
silahından çıkan 
kurşunla vurulduğu 
belirlendi. Gözaltına 
alınan gazinocu 
F.B. tutuklandı.
Davayı soruşturan 
Cumhuriyet savcısı, 
gazinocu F.B. 
hakkında, "kasten 
adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapis, müşterisine 
kurşun sıktığı için 
de "kasten yarala
ma" suçundan 5 yıl 
hapis cezası istedi. 
F.B 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yargılanacak

İMİ Mill Mİ ilil IİWWIİIİ1III!III!İIIIII1
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, çenesin
den ameliyat olarak 
hortumla beslenen 
bir hemşirenin 8 
yaşındaki kızına 
noel baba kıyafeti 
giyerek sürpriz 
yapan doktor ile 10 
hastane personeli 
hakkında soruştur
ma açıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
Devlet Hastane 
si'nde görevli hem 
şire Aysun Kaya'nın 
8 yaşındaki kızı 
Zeynep Sude Kaya 
bir süre önce rahat
sızlandı. Silver rus 
hel hastalığı sebe
biyle çenesinden 
ameliyat olan ve hor 
tumla beslenen kü 
çük Zeynep'e anne 
sinin mesai arka 
daşları sürpriz yap
mak istedi. Genel 
Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. İlker Şahin, 21

Aralıkta, öğle pay
dosunda hastanede 
noel baba kıyafeti 
giydikten, sonra 
hemşirelerle bera 
ber küçük Zeynep'i 
evinde ziyaret 
ederek moral verdi. 
Ancak şikayet üzer
ine İl Sağlık 
Müdürlüğü harekete 
geçerek, doktor 
hakkında noel baba 
kıyafetiyle has
tanede dolaştığı için 
soruşturma açtı. 
Ayrıca 10 hemşire 
ve personel hakkın
da da soruşturma 
başlatıldı. Hemşire 
Aysun Kaya, soruş
turma için ifade ver
meye hasta kızıyla 
beraber geldi. Acılı 
hemşire ve çocuğu 
göz yaşlarına boğul
du. 7 yıllık Genel 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
İlker Şahin, soruş
turmaya anlam 
veremediğini, üzün

tüden uyuyama 
dığını söyledi. 
Şahin, "Dün hasta 
çocuk annesiyle 
beraber hastaneye 
çağrıldı. Sürpriz yap 
tığımız çocuk ağla
maya başladı- Sevin 
cimizi üzüntüye 
dönüştürdüler. Ço 
cuk dostu hastane 
yiz. Bu etkinlikte en 
ufak bir art niyet 
yoktur. Servisimizde 
hem şire olarak 
görev yapan arka 
daşımızın hasta ço 
cuğunu sevindirdik. 
Has tanede noel ba 
ba kıyafeti giyerek 
dolaşmakla suçla 
nıyorum. Öğle pay
dosunda eve gider 
ken hastanede bu 
kıyafetleri giydim. 
Başka nerede giye
bilirdim? Ben ayda 
100 tane ameliyat 
yapıyorum. Sabah 
7.30'da mesai başlı 
yor, gece yarısına 

kadar çalışıyorum. 
Bu soruşturmada 
bir art niyet oldu 
ğunu düşünüyorum. 
Ben doktorum, ama 
aynı zamanda 
insanım. Hastalara 
moral vermek de 
görevim. Bir küçük 
çocuğu sevindir 
mekte nasıl art niyet 
aranabilir? Sağlık 
Bakanımız da çocuk 
doktoru. Hasta 
çocuğu da buraya 
çağırdılar. Çocuk 
ağlıyor, annesi ağlı 
yor, babası ağlıyor. 
Bizi şikayet edenler 
insan mıdır? Soruş 
turmanın altında 
yatan gerçeği niye 
açıklamıyorlar? 
Bakanımız ve valim
izin nasıl bir tavır 
izleyeceğini merak 
ediyorum. Sağlık 
için yapmamız 
gerekenler sadece 
ameliyat mı?" diye 
konuştu

Cay kaçakçılığına 
yönelik operasyon
Rize merkezli 9 ilde 
yapılan operasyon
da, Türkiye'ye kaçak 
çay soktukları ve 
çay atıklarını Türk 
çayına katıp 
piyasaya sürdükleri 
iddia edilen 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bilgiye göre, 
Rize Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince, Türki 
ye'ye kaçak çay 
sokan ve çay atık
larını da Türk çayına 
katarak piyasaya 
süren bir şebekeye 
yönelik olarak 
Rize'nin yanı sıra 
Ağrı, İstanbul, Bur 
sa, Adana, Antalya, 
Ankara, Hakkari ve 
Artvin'de eş zamanlı 
operasyon yapıldı. 
Operasyonda, bazı 
şirketlerin ortakları 

ya da yöneticilerinin 
de aralarında yer 
aldığı 17 kişi, "suç 
örgütü kurmak, 
yönetmek ve üyesi 
olmak", "eşyayı 
gümrük işlemlerine 
tabi tutmaksızın 
Türkiye'ye ithal 
etmek", "kamu 
görevlisine yalan 
beyanda bulunmak" 
iddialarıyla 
gözaltına alındı. 
Bu kişilerin adres
lerinde yapılan 
aramalarda çok 
miktarda kaçak 
çay ele geçirildiği 
belirtildi.
Zanlılardan 
11'inin polislerce 
ifadelerinin alın
masının ardından 
savcılık talimatıyla 
serbest bırakıldığı, 
6 kişinin ise 
ad üyeye sevk 
edileceği 
belirtildi



14 Ocak 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

Süreç işlemeye başladı
CHP’liler hukuksuzluğun 20.6.2011 günü 

3. İdare Mahkemesinin kararının yerine 
getirilmemesi ile başladığını, bu karara 
karşın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’nün, yapılan belediye- 
başkanvekili seçimlerinin yok hükmünde 
olduğu halde, bunu görmemezlikten 
geldiğini, tüm başvuruları olumsuz yanıt 
verildiğini belirttiler.

Bakanlık ne oldu da bugün farklı bir karar 
vererek, seçimlerin yenilenmesini istiyor. 
Mahkemenin, Refik Yılmaz’ın başkanvekil- 
liğinin seçilmesini hukuken geçersiz oldu 
ğunu bildirmesinin, CHP’nin Belediyeler 
Yasasının 23. maddesine göre yaptığı kapı 
önü meclis toplantısının hukuki sayıl
masından kaynaklandığını söyleyen 
CHP’liler, yine de Bakanlığın seçimleri yeni 
leme kararına uyacaklarını, yargı karar
larının uygulanmayarak hukukun çiğ
nendiğine dikkat çektiler.

Necdet Ersoy, dün Bursa medyasına da 
yaptığı açıklamada, Gemlik’in yasal Bele 
diye Başkanvekili kendisinin olduğunu 
söyledi.

Kaymakam Bilal Çelik’in Refik Yılmaz’ı 
görevinden hemen uzaklaştırması gerek
tiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu 
söylediler.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne sessizlik 
devam ediyor.

2 üyesi bulunan MHP’liler 17 Mart 2011 
günü yapılan meclisteki gibi mi davrana 
caklar?

Yani 3 tur kendi adaylarına oy verecekler, 
daha sonra meclisi terk mi edecekler.

MHP disiplinli bir partidir.
Geçen seçimlerde bu disiplin eski ilçe 

başkanı tarafından delindi.
Ve hemen ardından ihraç kararı geldi.
Suat Laçinok ve Ömer Kahraman meclis 

te tek bir ses.
İl ve ilçenin alacağı karara uyacakları sanı 

hyor.
Dün bir MHP’li ile yaptığım görüşmede, 

"Biz dün nasıl davrandıysak, bugünde öyle 
davranacağız” dedi.

Burası Türkiye, olmaz olmaz demeyin, 
olmaz olmaz...

Bugün gazetemizin son sayfasında Gem 
lik Halkına yazılmış uzun bir duyuru yazısı 
var.

CHP Meclis üyesi ve Belediye Başkan 
yardımcıları Cemil Acar ile Özkan Ateşli, 
meclis üyeliklerinden istifa ettikten sonra 
ilk açıklamalarını dün yaptılar.

Biliyorsunuz, Ateşli ve Acar, Cumhuriyet 
savcısının istemi ile İçişleri Bakanlığı’nca 
görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Ardından 17 Mart Belediye Başkanvekili 
seçimlerine saatler kala, İçişleri Bakanlığı 
tarafından mecliste oy kullanmaları engel
lendi.

CHP’liler hukuksal süreçi bundan dolayı 
başladı.

Bu yazıyı 8. sayfamızda okursanız, kırık 
bir veda yazısı olacağını anlarsınız.

Acar ve Ateşli, partilerini düşünerek, iste
meyerek de olsa görevlerinden istifa etti 
ler.

Dostum olan önemli biri AKP’linin dediği 
gibi, AKP Türkiye’yi ilçelerde germemeli. 
Bu gerginlik, hukukun üstünlüğü dikkate 
alınarak giderilmeli. Süreç başladı.

Oiisiince lığ» ıııia
Dernek Başkanı Diş Hekimi Doğan Alkaya, Ocak ayı içinde 
yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını, bugün de 

üyelerle toplanarak genel değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Ocak ayı içinde 
genel kurul toplan
tısı yapacak olan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nde kongre 
çalışmaları başladı. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı, Diş 
Hekimi Doğan 
Alkaya genel kurul
da aday olma 
yacağını belirterek, 
"Bugün dernek 
lokalimizde üyeleri 
mizle bir bilgilen 
dirme ve değerlen 
dirme toplantısı 
yapacağız.
Genel Kurulda aday 
olacak

arkadaşlarımın 
önünü açmak 
için üyelerimize 
aday olamayacağımı 
burada açıklaya
cağım. Atatürkçü

Düşünceyi savunma 
ve yayma görevi 
olan bizler, Atatürk 
çü Düşüncenin ikti
dar tarafından 
böylesine mahkum

edilmek istendiği, 
Atatürkçülerin ve 
ulusalcıların hapis
leri doldurduğu bu 
süreçte, 
Cumhuriyetin 
değerlerinin birer 
birer yok edilmek 
istendiğini üzülerek 
görüyor ve 
bunlara karşı 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 
Son olarak Milli 
Eğitim Bakam’nın 
19 Mayıs törenlerini 
kaldırması, genel 
törenlerin yalnız 
Ankara’da yapılması 
kararı alması 
bunun bariz bir 
örneğidir.” dedi.

Palu ile Man eğilimi M
Kış aylarının soğuk 
geçtiği bu günlerde, 
spor salonu bulun
mayan okullarımızda 
beden eğitimi ders
lerinin okul 
bahçelerinde öğren
cilerin palto ile 
beden eğitimi ders
lerine katılması ilgi 
ile karşılanıyor. 
Dışarıda hava 
ısısının 5 ile 7 
derece olduğu bu 
günlerde beden 
eğitimi derslerini 
zorunlu olarak 
bahçede yaptıran 
öğretmenlerde 
zor anlar yaşıyor. 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nun 
bahçesinde palto ile 
beden eğitimi 
dersi yapan ve 
19 Mayıs törenlerine 
hazırlanan 
öğrenciler, havanın 
soğukluğuna aldır
mayarak kendilerine

öğretilen hareketleri 
yapmaya 
çalışıyorlar.
İlçemizdeki ilköğre
tim okullarının 
büyük çoğunluğun
da kapalı spor salo
nunun bulunmaması 
beden eğitimi 
derslerinin layıkıyla 
yapılmasını

engelliyor.
Son günlerde grip 
hastalığının yaygın
laştığına dikkat 
çeken veliler ise, 
okulların depremsel
lik incelemesinin 
yapılmasını, ayrıca 
beden eğitimi ders
lerinin yapılabileceği 
kapalı spor salon

larına da kavuşturul
masını istiyorlar.
Veliler, soğuk 
havalarda öğrenci
lerin palto ile okul 
bahçesinde beden 
eğitimi derslerini 
yapmasının 
hastalığa davetiye 
çıkarabileceğini 
iddia ediyorlar.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İçişleri Bakanlığı’nın Belediye Başkanvekilliği seçimlerini yenilenme yazısı Gemlik Kaymakamlığına geldi.

Mil lasMİllİÜ Sicilli IStehMumM
Gemlik Kaymakamlığı’na dün Valilikten gelen, Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin yenilenmesi yazısı, Gemlik 
Belediyesi’ne iletildi. Kaymakam Bilal Çelik, Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın meclis toplantısının yapılacağı güne 
kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanvekilliğinin Belediyeler Yasası’nın 45. mad
desine göre, CHP’li üye Meclis 1. Başkanvekili Fikret Çolak 
oğlu’na devredilmesinin yasal zorunluluk olduğunu 
söyleyen CHP’liler, buna uyulmadığı takdirde suç işlenmiş 
olacağının, yine hukukun çiğnenmiş olacağını iddia ettiler.

içişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel 
Müdürlüğü’nün 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili seçim
lerinin yenilenmesi
ni isteyen yazısı 
dün Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
geldi.
Valilik, Belediyeler 
Yasası’nın 45. mad
desi gereğince 19 
Ocak 2012 
Perşembe günü 
saat 14.oo de topla
narak, Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yeniden yapılma 
sini istedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik, dün Gemlik 
Belediye Başkanlı 
ğına gönderdiği 
yazıda, Valiliğin 
isteğinin yerine 
getirilmesi için 
gereğinin yapılma 
sini istedi.

HAREKETLİ GÜN 
Dün sabahtan 
itibaren bütün 
dikkatler Bursa 
Valiliği’nden Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
gelecek yazıya 
odaklandı.
Öğle saatlerinden 
sonra yazı bilgisa
yar ortamından 
elektronik posta 
aracılığı ile Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
iletildi.
Kaymakam Bilal 
Çelik, Valilik’ten 
gelen yazıya ek 
tutarak, Gemlik 
Belediye Başkan 
lığına gönderdi. 
Valiliğin yazısında 
Belediye başkan
vekilliği seçim
lerinin 19 Ocak 
2012 Perşembe 
günü saat 14.oo 
yapılmasının 
sağlanmasını istedi.

CHP’DEN TEPKİ 
CHP’liler Valiliğin 
Gemlik’e göndere
ceği yazıyı dün 
merakla bekledi. 
Yazının ilçeye

gelmesiyle Belediye 
Başkanvekilliği 
makamında bulu
nan Refik Yılmaz’ın 
görevinin sona 
erdiğini söyleyen 
CHP’liler, 
“Belediyeler 
Yasası’nın 45. mad
desi açık ve nettir. 
Burada Belediye 
Başkanı bulun
madığı takdirde, 
meclisi 1. Başkan 
vekili toplar 
denmektedir. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
hukuken geçersiz 
olduğu kararı 
20.6.2011 tarihinde 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesiyle belir
lenmiştir. Ancak, 
bugüne kadar tüm 
başvurularımızda, 
bu yargı kararı 
görmezlikten gelin
miştir. Refik 
Yılmaz’ın başkan
vekilliği seçim
lerinin yapıldığı 
güne kadar 
Belediyedeki 
görevini sürdürme
si hukuken yok 
sayılan bir başkan- 
vekilinin o koltuğu 
hukuksuz işgalidir. 
Bu suçtur. Buna 
engel olmayan 
idare de suç işlemiş 
sayılır. İdarenin 
yargı kararlarına 
saygılı olmasını 
bekliyoruz. Refik 
Yılmaz, Belediye 
başkanvekilliği 
görevini 1. 
Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu’na 
devretmek zorun
dadır.’’ denildi.

MHP’DEN 
SESSİZ 
BEKLEYİŞ 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 2 üyesi 
bulunan Milliyetçi 
Hareket Partisi, dün 
süreyi izleyerek 
geçirdi.
Partinin kurmayları 
önceki gece ilçe 
merkezinde 
biraraya gelerek 
durum değer-

Refik Yılmaz
lendirmesi yaptılar. 
Dün yaşanan 
gelişmeleri 
gözlemleyen MHP 
ilçe yönetimi, 
ilerideki günkü 
gelişmelere göre 
nasıl bir tavır takı
nacaklarını kamu 
oyuna açıklamaya
caklar.
Öte yandan, AKP 
içindeki huzursuz 
luğun da sürdüğü 
ifade ediliyor. 
AKP’de bir grup 
meclis üyesinin 19 
Ocak 2012 günü 
Refik Yılmaz yerine 
Aydın Bayraktar’ın 
aday gösterilmesini 
istediği söyleniyor. 
Belediye başkan
vekili makamındaa 
bulunan Refik 
Yılmaz’ın ise, 
“Benim için makam 
önemli değil. ” 
değiği bilgisi 
gazetemize ulaştı. 
Öte yandan, CHP 
Belediye Meclis 
üyeliğinden istifa 
eden, Belediye 
Başkan yardımcıları 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli, 
Kamuoyuna Duyuru 
adıyla basın 
aracılığıyla yaptık
ları açıklamada, 
bugüne kadar olan 
gelişmeleri değer
lendirdiler.
Acar ve Ateşli, açık
lamalarında, 
29 Mart 2009 seçim
lerinde Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
tarafından idari ve

Fikret Çolakoğlu
teknik başkan 
yardımcılıklarına 
getirildiklerini, 
belediyeler tari
hinde ilk defa 
yaşanan belde 
belediyelerinin bir
leştirilmesi son
rasında oluşan kar
gaşanın bir an önce 
ortadan kaldırılması 
adına zaman kay
betmeden belediye 
başkanı, meclis 
üyeleri, belediye 
personeli ve 
muhtarlarla özverili 
bir şekilde çalış
maya başladıklarını, 
İlk defa aldıkları bu 
görevi yaparken her 
zaman önce insan 
düşüncesiyle 
hareket etmeye 
çalıştıklarını belirt 
tiler.

MASUM 
İNSANLAR 
ZARAR 
GÖRMESİN 
Acar ve Ateşli, 
açıklamalarında şu 
görüşe yer verdiler: 
“Elimizden 
geldiğince yasal 
mevzuat ve eldeki 
imkânlar dâhilinde 
siz halkımızın 
belediyesinden 
taleplerini, beklenti
lerini kişi, kurum ve 
kuruluş ayırt etme 
den yerine getirme 
ye çalıştık. Zaman 
geldi sözümüzü 
yerine getirdik, 
zaman geldi çok 
istememize rağmen 
verdiğimiz sözü 
yerine getiremedik.

İkinci yılımızın 
başında belediye ile 
ilgili kamuoyunda 
bir takım iddialar 
dile getirilmeye 
başlandı. Özellikle 
bir gazetede sanki 
bizim yaptığımız 
her işin kötü ve art 
niyetli olduğuna 
dair yanlı haberler 
ve köşe yazıları 
devamlı kaleme 
alındı. Önceleri 
önemsemedik 
gülüp geçtik. Ne 
zaman konu iftira 
boyutunu geçti, 
artık kişiliğimize ve 
haysiyetimize kadar 
dayandı, bizler de 
hukuki mücadeleyi 
başlattık.
Devam eden soruş
turmaların selameti 
açısından belediye 
deki görevlerimiz
den geçici olarak 
alındıktan sonraki 
gelişmeler 
nedeniyle bu 
yazılanların sebebi
ni hep beraber 
yaşayarak 
öğrendik.
Devam eden süreç 
te Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
belediye ile ilgili 
başlatmış olduğu 
soruşturma hakkın
da yazılı ve görsel 
basında hiçbir 
zaman konuşmadık. 
Biz ve belediye 
görevlileri hakkında 
birçok iddia ortaya 
atıldı. Bazı iddiaları 
duyduğumuzda bu 
kadarına pes dedik. 
Bu konular ile ilgili 
adalet mekaniz
masına olan inancı 
mız ve saygımız 
nedeniyle, herhangi 
bir açıklama yap
mayacağız. Ta ki 
bütün bu davalar 
sonuçlanıp kim 
suçlu, kim mağdur 
ortaya çıkana 
kadar. O gün geldi 
ğinde bizim de 
söyleyecek sözü 
müz elbette 
olacaktır. Ancak, 
sizlerin şunu 
bilmesini isteriz ki, 

hayatta en çok 
önemsediğimiz 
şeylerden birisi kul 
hakkına girmektir. 
Yaşantımız boyun
ca hiçbir şaibeye 
karışmadık, doğru
luğumuzdan ve 
dürüstlüğümüzden 
ödün vermedik. 
Bizlere güvenip 
oyları ile vekâlet 
veren sizlerin 
emanetine ihanet 
edecek herhangi bir 
şeyi dün de yap
madık, bugün de 
yapmayız yarın da 
yapmayacağız. 
12.01.2012 tari
hinde, çok 
önemsediğimiz ve 
uğruna hayatımız 
boyunca kendimizle 
asla bağdaştıra- 
mayacağımız bir 
durumun içinde 
kaldığımız halde, 
hiçbir etki ve baskı 
altında kalmadan 
tamamen hür vic
danımızla Gemlik 
halkının siyasi 
tercihinin yerine 
getirilmesi, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'ne oy veren 
17.128 kişinin 
hakkının teslim 
edilmesi, bu 
süreçte zarar gören 
masum insanların 
daha fazla zarar 
görmesinin önüne 
geçmek adına, 
geçmişte 
davrandığımız gibi 
şahsi menfaat 
gözetmeksizin, 
belediye meclis 
üyeliği görevleri 
mizden istifa etmiş 
bulunmaktayız.
Yerimize göreve 
gelecek olan 
arkadaşlarımızın da 
en az bizim 
kadar özverili bir 
şekilde görev 
yapacaklarına dair 
en ufak endişemiz 
yoktur. Yaptığımız 
görev boyunca has
belkader hakkımız 
geçen insanlara 
hakkımızı sonuna 
kadar helal 
ediyoruz.”
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MllttlllIİKttM
2012 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Uygulama Tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Tebliğ'e göre 
memur maaşların
dan kesilecek 
yemek tutarları 
şöyle: 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe 
konulan Devlet 
Memurları Yiyecek 
Yardımı 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklik ile 
yemek bedelinin 
bütçeden karşılan
mayan kısmının 
yemek yiyenlerden 
alınacağı hükme 
bağlandı.
Buna göre, öğle 
yemeği servisinden 
faydalanacak olan

Çek kanunu kabul edildi
Çek kanunu tasarısı 
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
TBMM Adalet Komis 
yonu, karşılıksız 
çeklere hapis ceza
sını kaldırılmasını 
öngören kanun 
tasarısını kabul etti. 
Kanun Genel 
Kurulda da kabul 
edilmesi halinde, 
karşılıksız çek ke 
şenlere ilişkin hapis 
cezası yerine, 10 yıl 
çek kullanma yasağı 
uygulanacak.
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin'in de 
katıldığı komisyon

lardan ek gösterge- 
siz görevlerde bulu
nanlardan 0,90 lira, 
1100’e kadar (1100 
dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 1,50 lira, 
2200'e kadar (2200 
dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 1,82 lira, 
3600'e kadar (3600 

toplantısında mil
letvekilleri tasarıya 
ilişkin görüşlerini 
dile getirdiler. 
Önergeler ile bazı 
değişiklikler yapılan 
5941 Sayılı Çek 
Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı 
kabul edildi. Yapılan 
değişikliklerle 
beraber karşılıksız 
çeke verilen 1 yıllık 
hapis cezası, idari 
ceza olarak 10 yıl 
çek kullanmama 
cezası olarak 
düzenlendi. 
Karşılıksız her çek

dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 2,34 lira, 
4800'e kadar (4800 
dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 3,07 lira, 
4800'den daha yük
sek ek göstergeli 
görevlerde bulunan
lardan 3,40 lira en 
az olmak üzere gün

sayfası için kesen 
kişiye ilişkin yapıla
cak idari tasarruflar 
arasına ayrıca 300 
TL'den 3 bin TL'ye 
kadar para cezası 
da öngörülüyor.
TBMM Genel 
Kurulu'na sevk 
edilen tasarı 
yasalaşırsa, kişi 
hakkında verilen 10 
yıllık çek kullanma
ma cezası, 
"Karşılıksız kalan 
çek bedeli, faizi ile 
birlikte ödenmesi 
durumunda" 
kaldırılacak sicili 
temizlenerek 
yeniden çek kesme 

lük yemek bedeli 
alınması uygun 
görüldü.
Sözleşmeli person
eli de kapsayan 
tebliğle, aylık brüt 
sözleşme ücretleri 
1,735 lira kadar 
(1,735 lira dahil) 
olanlardan 1,07 
lira, aylık brüt 
sözleşme ücretleri 
3,025 lira kadar 
(3,025 lira dahil) 
olanlardan 1,82 lira, 
aylık brüt sözleşme 
ücretleri 4,230 lira 
kadar (4,230 lira 
dahil) olanlardan 
3,24 lira ve aylık 
brüt sözleşme 
ücretleri 4,230 
liranın üzerinde 
olanlardan 4,08 lira 
yemek bedeli alı
nacak.

hakkı verilecek. 
Tasarıda ayrıca yeni 
düzenlemeye göre 
bankaların çek 
defterlerini müşteri
lerine vermeleri için 
de 2012 yılının 
sonuna kadar da 
süre verildi. Kanunu 
kabulünün ve 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
onayının ardından 
Resmi Gazete'de 
yayınlanmasıyla 
beraber halen bu 
suçtan cezaevinde 
bulunan yaklaşık 
bin 500'e kişi de 
özgürlüğüne 
kavuşacak.

'Altın bu yıl 
2000 dolara

çıkacak'

sürmesi bekleniyor. 
Altın üreticilerinin

ons fiyatı 1640 
doların üzerinde

yüzde 80'ini temsil 
eden firmaların 
yöneticileri altın fi 
yatlarının bu yıl 
yükselmeye devam 
edeceğini tahmin 
etti. Sektör temsil
cileri altının yıl 
sonuna kadar 200U 
dolara tırmanaca 
ğını öngördü. 
Birçok analist, 
küresel ekonomide
ki belirsizlik 
nedeniyle fiyatların 
yüksek seyrini

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

OJSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

seyrediyor.
Altın, Euro Bölgesi 
ve İran 
endişelerinden kay
naklanan güvenli 
liman alımlarıyla 
geçen üst üste ikin
ci haftayı da yük
selişle kapatmaya 
hazırlanıyor. Euro 
Bölgesi'ndeki kriz 
nedeniyle altın 
fiyatları geçen yılın 
Eylül ayında 1920 
doları aşarak rekor 
kırmıştı.

Gemlik Körfez ıııMıııılııiil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4167 

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 
SÜMELANIN ŞİFRESİ 
TEMEL:14:00-16:15- 

18:30-20:30 
ALVİNVE 

SİNCAPLAR 3:11:45- 
14:15-16:15-18:30

ENTELKÖY 
EFEKÖYE KARSI: 

12:00-20:15 
REZERVASYON 

513 33 21
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DUYUBU
Değerli Gemlikliler; bilindiği üzere 22 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 

sayılı kanunla K.Kumla, Umurbey ve Kurşunlu Belediyelerinin kapatılarak ilk yerel 
seçimlerde Gemlik Belediyesi bünyesine dâhil edilmesi yasallaşmıştı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde siz değerli Gemlik halkının takdiri ile belediye 
meclis üyesi seçildikten sonra belediye başkanı Fatih Mehmet Güler tarafından 
idari başkan ve teknik başkan görevlerine getirildik. Gemlik Belediyesi tarihinde 
ilk defa gerçekleşen bu durum nedeniyle oluşan kargaşanın bir an önce ortadan 
kaldırılması adına zaman kaybetmeden belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye 
personeli ve muhtarlarımızla özverili bir şekilde çalışmaya başladık.

İlk defa aldığımız bu görevi icra ederken her zaman önce insan düşüncesiyle 
hareket etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince yasal mevzuat ve eldeki imkânlar 
dâhilinde siz halkımızın belediyesinden taleplerini, beklentilerini kişi, kurum ve 
kuruluş ayırt etmeden yerine getirmeye çalıştık. Zaman geldi sözümüzü yerine 
getirdik zaman geldi çok istememize rağmen verdiğimiz sözü yerine getiremedik. 
İkinci yılımızın başında belediye ile ilgili kamuoyunda bir takım iddialar dile geti 
rilmeye başlandı. Özellikle bir gazetede sanki bizim yaptığımız her işin kötü ve art 
niyetli olduğuna dair yanlı haberler ve köşe yazıları devamlı kaleme alındı. 
Önceleri önemsemedik gülüp geçtik. Ne zaman konu iftira boyutunu geçti, artık 
kişiliğimize ve haysiyetimize kadar dayandı, bizlerde hukuki mücadeleyi başlattık.

Devam eden soruşturmaların selameti açısından belediyedeki görevlerimizden 
geçici olarak alındıktan sonra ki gelişmeler nedeniyle bu yazılanların sebebini hep 
beraber yaşayarak öğrendik.

Devam eden süreçte Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediye ile ilgili başlatmış 
olduğu soruşturma hakkında yazılı ve görsel basında hiçbir zaman konuşmadık. 
Biz ve belediye görevlileri hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bazı iddiaları duy
duğumuzda bu kadarına pes dedik. Bu konular ile ilgili adalet mekanizmasına 
olan inancımız ve saygımız nedeniyle, herhangi bir açıklama yapmayacağız. Ta ki 
bütün bu davalar sonuçlanıp kim suçlu, kim mağdur ortaya çıkana kadar. O gün 
geldiğinde bizim de söyleyecek sözümüz elbette olacaktır. Ancak, sîzlerin şunu 
bilmesini isteriz ki, hayatta en çok önemsediğimiz şeylerden birisi kul hakkına 
girmektir. Yaşantımız boyunca hiçbir şaibeye karışmadık, doğruluğumuzdan ve 
dürüstlüğümüzden ödün vermedik. Bizlere güvenip oyları ile vekâlet veren sîz
lerin emanetine ihanet edecek herhangi bir şeyi dün de yapmadık, bugün de yap
mayız yarın da yapmayacağız.

12.01.2012 tarihinde, çok önemsediğimiz ve uğruna hayatımız boyunca 
kendimizle asla bağdaştıramayacağımız bir durumun içinde kaldığımız halde, 
hiçbir etki ve baskı altında kalmadan tamamen hür vicdanımızla Gemlik halkının 
siyasi tercihinin yerine getirilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren 17.128 
kişinin hakkının teslim edilmesi, bu süreçte zarar gören masum insanların daha 
fazla zarar görmesinin önüne geçmek adına, geçmişte davrandığımız gibi şahsi 
menfaat gözetmeksizin, belediye meclis üyeliği görevlerimizden istifa etmiş 
bulunmaktayız.

Yerimize göreve gelecek olan arkadaşlarımızın da en az bizim kadar özverili 
bir şekilde görev yapacaklarına dair en ufak endişemiz yoktur. Yaptığımız görev 
boyunca hasbelkader hakkımız geçen insanlara hakkımızı sonuna kadar helal 
ediyoruz. İstemeyerek te olsa kırdığımız, üzdüğümüz, bize hakkı geçen insanlar 
varsa onlardan da dileğimiz bize haklarını helal etmeleridir.

Gemlik halkına en içten sevgi ve saygılarımızla;
Cemil ACAR - Özkan ATEŞLİ



142 kişilik üç ekip halinde ilçemizin değişim mahallele 
rinde eğitim alan Afet Gönüllüleri eğitimlerini tamamla
yarak düzenlenen törenle belgelerini aldı. Kaymakam 
Bilal Çelik, törende yaptığı konuşmada, bu uygulamayı 
yıllar önce Japonya’da gittiği bir seminerde gördüğü 
nü ve İstanbul Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Yalova’dan 
sonra Gemlik’te, de Mahalle Afet Gönüllüleri ekipleri 
nin kurulmasını istediğini belirtmesi üzerine projenin 
hayata geçirildiğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

40kövvolu 
ulaşıma kapandı

Bursa'da, yoğun kar yağışı sebebiyle 
40 köy yolu trafiğe kapandı. Kar yağı 
şı sebebiyle bazı köy yolları kapandığı 
bildirildi. Bursa İl Özel İdaresi Köylere 
Yönelik Hizmet Daire Başkanı İsmail 
Aksoy, kar yağışı sebebiyle 6 ilçedeki 
40'a yakın köyün yolunun kapandığını 
söyledi. Haberi sayfa 2’de

16 Ocak 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Milliyetçi Haraket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu CHP‘li başkanvekilliğinde 
başkan yardımcıları AKP ve MHP’den oluşan yönetim istedi.

MHP 3 lü koalisyon önemi
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Mehmet 

Kayaoğlu, yaptığı basın toplantısında 19 Ocak günü yapı 
lacak olan Belediye Başkanvekili seçimlerinde CHP, AKP 
ve MHP’den oluşan bir koalisyon kurulmasını istedi. 
Belediye Başkanvekiliği seçimlerinde çirkin oyunların 
döndürüldüğünü ve bir AKP’linin Belediye Başkanvekili 
seçildiğini söyleyen Mehmet Kayaoğlu, belediyenin 
geçen 10 ayda AKP tarafından sağlıklı bir şekilde 
yönetilmediğini, bu süreçte alel acele hukuki ve ahlaki 
olmayan birçok kararlar alındığını, oldu bittiyle yangın
dan mal kaçırır gibi işlerin yapıldığını söyledi. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Lefter’e yakışır bir uğurlama
Türk futol tarihinin en büyüklerinden 

biriydi o.
Türkiye’nin Pele’si, Maradonası’ydı..
Bazı isimler vardır belleğimize kazın

mıştır.
Onu kolay kolay atamazsınız.
Letter Küçükandonyadüs’de benim 

belleğimden atamadıklarımdandı.
86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ortaokul çağlarımızda, Gemlik’te genç

lerin tek ilgileneceği spor dalı futboldu.
Futbol sahamız şimdiki Diş Hastanesi 

ile 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın bulunduğu 
yerdeydi.

Biri, Tohumcu Hasan’ın bağlarına doğ 
ru, diğeri dereye doğru iki kalesi vardı.

Yerler toz toprak, caddeye doğru yük
sek duvarlarla çevriliydi. Devamı 4’de

450 hin 
yeşil kart

İptal
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan 
lığı'na aktarılan 
yeşil kartlılar ge 
lir testi yaptırma 
ya başladı. Şu 
ana kadar 125 
bin kişi sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma vakıf 
larına giderek 
kayda girdi. 5 bin 
yeşilkarth gelir 
testi yaptırırken 
bunların yüzde 
80'inin gelirinin 
olmadığı anlaşıl 
dı. Sayfa 9’da

ADD Genel Kurulu
Subai ayımla yapılacak

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şu 
besi’nin değerlendirme toplantısında, 
genel kurulun Şubat ayında yapılması 
kararı alındı. Dernek Genel Kurulu’nda 
yönetime girmek isteyenlerin çalış
malara zaman ayıracak gönüllü üyeler 
olmasına dikkat edilmesi istendi. 2’de

Kar 
altında 
1noi3 
puan

İlk yarısı 1-0 Gem 
likspor’un üstün
lüğüyle sona eren 
karşı taşmada 
ikinci yarı başla 
yan kar yağışı fut 
bolculara top oy 
nama imkanı ver
mezken maçın 
orta hakemi Er 
han Sönmez saha 
görevlilerine çizgi 
teri temizlettire 
rek maçın oynan
masını sağladı. 
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi syf 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Mi H M» Mil ant »M
Önceki gün...
Ovaakça’daki Doğal Gaz Çevrim 

santralında arıza oldu..
Bursa dâhil çevrede bulunan 6 il et 

kilendi.
Hem de hava kar yağışlı ve soğuk iken. 
Saatlerce elektriksiz kalındı.
Anlamak olanaksız.
Bu santral elbette ki arıza da 

yapacak...
Ama önlemlerini doğru ve akılcı bir 

biçimde alır dönem dönemde 
denetlersen arızanın giderilme süresini 
en aza indirebilirsin.

Kimin umurunda...
“Ben yaptım oldu...” 
Sorumsuzluk ve aymazlık... 
Söyleyecek başka sözcükler de yok.*****
“Astsubay” davalık...
“Asker arkadaşını satmaz” diyen ast

subay hakkında Genelkurmay başkanı 
Necdet Özel dava açmış.

Anlaşılan o ki generalin çok ağrına git
miş.

Neden ağrına gidiyor...
Astsubay’ın saptaması ve ardından 

orgenerale anımsatması yanlış mı?
Madem alınacaktın niye yaptın.
Ayrıca;
Teamüllerin aksine hareket edip 

Yüksek Askeri Şura toplantısında baş 
köşeyi başbakana, 

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama 
törenlerinde de Başkomutanlığı 
Cumhurbaşkanına bırakan sen değil 
misin?

Yine de BDP’li eş başkanın sana yap
tığı “onbaşı” nitelemesini sana değil 
ama onbaşılara ve onbaşılık rütbesine 
saygımdan hazmedemiyorum...

Askerde şöyle derlerdi hep;
“Onbaşı on kişinin başı...”*****
Gemlik’te “hukuk” tecelli etti...
Gemlik’te 10 ay önce gerçekleştirilen 

belediye başkan vekilliği seçimleri 
yenileniyor.

Düne kadar İdare Mahkemelerinin 
aldığı kararları hiçe sayanlar üyesinden 
milletvekiline dek CHP örgütünün gös
terdiği kararlı duruş ve mücadeleye 
daha fazla karşı duramadılar.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü de Valiliğe yargı kararını 
gerekçe göstererek seçimleri 10 gün 
içinde yenilemesi talimatını verdi.

Şimdi soluklar tutuldu 19 Ocak’ta yine
lenecek seçimler bekleniyor.

Bekleyip göreceğiz;
Hukuk ve ahlaki değerler mi 

kazanacak?
Yoksa... *****

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin değer
lendirme toplan
tısında, genel kuru
lun Şubat ayında 
yapılması kararı 
alındı.
Cumartesi günü 
saat 12.oo de Gürle 
iş Merkezindeki 
ADD Şube 
Lokali’nde 
bira raya gelen 
üyeler, durum 
değerlendirmesi 
yaptı.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Doğan Alkaya,

toplantının başında 
yaptığı konuşmada, 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin 
eski 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ı kay
betmenin derin 
üzüntüsü içinde 
olduklarını, 
Denktaş’ın, bir 
dava adamı 
olduğunu söyledi. 
Alkaya, Kıbrıs’ın 
meğola ideal 
uğruna rumlaştırıl- 
masını Rauf 
Denktaş ve 
arkadaşlarının, 
Türkiye 
Cumhuriyeti ile bir

likte izin vermedik
lerini, bu nedenle 
bir ömrün 
Kıbrıs’taki Türklerin 
haklarının korun
masına adadığını 
söyledi. 
Toplantıya katılan 
üyeler konuş
malarında dernek 
üyelerinin daha 
katılımcı olmalarını, 
düzenlenen etkin
liklere daha çok 
katılmalarını 
istediler.
Şubat ayında yapıl
ması kararlaştırılan 
dernek genel 
kurulunda, yöne
time girmek

isteyenlerin çalış
malara zaman 
ayıracak gönüllü 
üyeler olmasına 
dikkat edilmesi 
istendi.
Atatürkçü 
düşüncenin ve 
yurtseverliğin 
Ergenekonculukla 
suçlandığı, 
Atatürkçü 
düşün cenin yok 
edilmeye çalışıldığı 
belirtilen toplantı
da, 2012 yılında 
daha çok etkinlik 
yapılması, panaller, 
konferanslar ve 
seminerler düzen
lenmesi istendi.

40 köy yolu ulaşıma kapandı

Bir tavsiye...
Gösterime geçen hafta girdi.
Kurtuluş Son Durak...
Yapımcı ve yönetmenliğini Pirhasan 

kardeşlerin üstlendiği film hem 
senaryosuyla hem de oyuncu kalitesiyh 
mükemmel.

“Kadına şiddet” ancak bu denli doğru 
ve yerinde eleştirilebilirdi.

Erkek kadın mutlaka izlenmesi gereke 
bir film...

Bursa'da, yoğun 
kar yağışı sebe
biyle 40 köy yolu 
trafiğe kapandı. 
Kar yağışı sebe
biyle bazı köy 
yolları kapandığı 
bildirildi. 
Bursa İl Özel 
İdaresi Köylere 
Yönelik Hizmet 
Daire Başkanı 
İsmail Aksoy, kar 
yağışı sebebiyle 
6 ilçedeki 40'a 
yakın köyün 
yolunun

KAYIP

kapandığını 
söyledi. Gece 
gündüz çok sayıda 
ekibin 20'ye yakın

greyderle yolları 
açmaya çalıştığını 
ifade eden Aksoy, 
kar yağışının

etkisini yitirmesiyle 
yol açma çalış
malarının hız 
kazandığını söyle
di. Korkulacak 
bir durumun 
olmadığını 
söyleyen Aksoy, 
Büyükorhan, 
Orhaneli, Keleş, 
Orhangazi, Kestel 
ve İznik'e bağlı 
40 köy yolunu 
akşam saatlerine 
kadar açmayı 
hedeflediklerini 
dile getirdi

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ALAATTİN GÜLER

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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25 bin lira ziifiıei esyası olan kasan caUılar
Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar içinde 
25 bin TL'lik ziynet 
eşyası olan kasayı 
çalarak kayıplara 
karıştı.

4 kişi sıhadan Man [azdan zehirlendi
Bursa'nın 
Mudanya ilçesinde 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenen 
4 kişilik aile, 
hastanede tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
Güzelyah Eğitim 
Mahallesi Başaran 
Sitesi'nde bir 
dairede yaşayan 
Adalet Gönenç (46) 
ve kızları 
Nurseda (15), 
Nurseli (13) 
ile Sudenaz (9)

Bursa'da, bir otomo
bilin refüjdeki hava
landırmaya çarp
ması sonucu 
3 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
kaza, 02.30 sıraların
da Ulubatlı Hasan 
Bulvan'nda üzerinde 
meydana geldi. 
Ankara 
istikametinden
İzmir istikametine 

seyreden Ali 
Kürşat Alptekin (35) 
idaresindeki 16 Apa 
49 plakalı otomobil, 
Ulubatlı Hasan 
Bulvarı üzerinde 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
refüjdeki alt geçidin

BM ABONE OLDUNUZ MU?
«tıdi'la lıı «inli «İnil tızsrulk'.

Edinilen bilgiye 
göre, Nilüfer ilçesi 
Esentepe Mahallesi 
Tuna Caddesi 
üzerinde Ömer 
Çekirge isimli şah

Aras'tan komşuları Ailenin telefonlara
bir süre haber da cevap
alamadı. vermemeleri

havalandırma 
boşluğuna çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
Ali Kürşat Alptekin, 
eşi Merve Alptekin

(33) ve oğlu 
Alparslan Atakan 
Alptekin (7) savru
larak araçtan yola 
düştü, kazayı gören

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
T M B “SUYUNU BOŞA fflR HARCAMA”

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

sın evine kimliği 
belirlenemeyen 
hırsızlar girdi. Evin 
penceresinden 
giren hırsızlar, 
içinde 25 bin TL 

tutarında ziynet 
eşyası bulunan 
Çelik kasayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

üzerine durumdan 
şüphelenen 
komşuları, girdikleri 
evde 4 kişiyi 
baygın halde buldu. 
Vatandaşların 
ihbarı sonucu 
olay yerine gelen 
112 acil servisi 
ekipleri, zehirlenen 
aileyi Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Anne ve 
3 kızın hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
belirtildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

lerin ihbarı ile olay 
yerine 112 Acil 
Servis ve polis sevk 
edildi. Olay yerine 
kısa sürede gelen 
sağlık ekipleri, 
sürücü Alptekin'i 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırdı. Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
Merve Alptekin ve 
çocukları Alparslan 
Atakan, ekiplerin 
olay yerindeki 
müdahalelerinin 
ardından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Yan bakma 
kavgasında

kan
Bursa'da, iki grup 
arasında yan 
bakma sebebiyle 
çıkan kavgada bir 
kişi bıçakla yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacıseyfettin 
Mahallesi İncirli 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Anıl 
Doğan (21)ve 
Mustafa İyiçiftçi

Otobüs tan saonıiı

Kar yağışı sebebiyle 
yolda mahsur kalan 
bir otobüs, traktör 
yardımıyla kurtarıldı. 
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden olan 
Uludağ'a çıkan 
tatilciler gündüz 
kayak pistlerine akın 
etti. Karın tadını 
çıkartan tatilciler 
zirvede renkli görün
tüler oluşturdu. 
Yoğunluk sebebiyle 
Uludağ Yolu'nda 
trafik aksadı. 
Gündüz karın 
tadını çıkartan 
tatilcilerin dönüş 
yolculuğu ise çileli 
başladı. Bazı 
araçların kara 
saplanması sebe
biyle trafik saatlerce 
durdu. Araçlar 
güçlükle yolda 
seyretti.
Gün boyu etkisini 
sürdüren kar 
yağışı sebebiyle 
akşam saatlerinde 
Uludağ yolu 
trafiğe kapandı. 
Jandarma ekipleri,

aktı
(23) yolda yürürken 
tanımadıkları bir 
grup arasında 
tartışma yaşandı. 
Yan bakma sebe
biyle çıkan tartış
manın kavgaya 
dönüşmesi 
sonucu Anıl Doğan 
bıçakla yaralandı. 
Hastaneye kaldın 
lan Doğan'ın 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği 
bildirildi.

Uludağ yolunun 
8. kilometresinden 
itibaren, araçların 
zirveye gitmesine 
izin vermedi. Yolda 
kalan bir otobüs, 
traktör sayesinde 
kurtarıldı.
Otobüsteki yolcular 
araçtan inerek 
aracın saplandığı 
yerden çıkartıl
masını bekledi. 
Yolu kapanması 
sebebiyle sürücüler 
ve yolcular araç 
içinde saatlerce 
beklemek zorunda 
kaldı. Araç içinde 
soğuktan korunan 
vatandaşlar yolun 
bir an önce açıl
masını merakla 
bekledi.
Kara saplanan bazı 
araçlar ise çevredeki 
vatandaşların 
yardımıyla bulun
dukları yerden 
çıkartıldı.
Meteoroloji yetk
ilileri, kar yağışının 
sabaha kadar 
sürmesini bekledik
lerini söylediler.
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Güne Bakış Mî İt M llMİ İlilKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Lefter’e yakışır uğurlama
O günlerin Gemlik’in en iyi futbol takımı 

Sümerspor’du.
Güvenspor’da vardı.
Ama, Sümerspor Sunğipek Fabrikası’nın 

bir takımı olduğu için olanakları daha iyiy
di.

Futbol sahası o günlerin Gemlik’in de ken 
tin dışında sayılırdı.

O nedenle gençler, daha çok Atatürk İlko 
kulu bahçesinde top koştururlardı.

Televizyonların olmadığı, sadece gazete 
lerden ve radyolardan, İstanbul’da oynanan 
3 büyüklerin maçlarını okur veya dinlerdik.

Bizim evde sol kenarı kırık, lambalı bir 
radyo vardı.

Ağabeylerim evde olduklarında, küçük o 
turma odamızda radyodan maçları dinlerdi.

Veya Bahkpazan’nda gençler, Ali Bey’in 
bilardo salonu ile, Abdurrahim’in kahve
hanesine çıkarlar, maçları orada dinlerlerdi.

Enver Ayhan en popüler spikerdi.
Ben, o yıllarda koyu Fenerliydim.
Tüm futbolcuların adlarını ezbere bilir 

dim. Bakkallardan aldığımız şekerlemelerin 
içinden çıkan takımların fotoğraflarını birik
tirdik.

Takımların ful kadrosunu toplayanın 
havasından, geçilmezdi.

Letter, o yıllarda Fenerbahçe’nin ası, yıldı 
zıydı.

Her top koşturanın idolüydü.
Herkes bir Lefter olmak isterdi.
Öte yandan, Can Bartu, Metin gibi yine 

dev isimler de vardı.
Bunların isimlerin tümü, futbol tarihimize 

altın hafilerle yazıldılar.
Dün, Şükrü Saraçoğlu stadındaki tören ne 

muhteşemdi.
O yıllarda, Gemlik’ten de İstanbul takımla 

rina giden futbolcular vardı.
Coşkun, Nehir kardeşler, Ertan ve ağa 

beyim Erol.
Coşkun ve Nehir uzun süre birinci ligde 

oynadılar.
Yani bizimkiler de, Lefterlerin döneminde 

İstanbul sahalarında top oynuyorlardı.
Bu dörtlü bugün sağ.
Lefter’i uğurlama törenini izlerlerken, göz

lerinin dolduğunu hissediyorum.
Lefterin, Metin’in yeri hala futbolda doldu- 

rulamadı.
Bu büyük yetenekler ölseler bile halkın 

kalbinde yaşarmaya devam ederler.
Toprağı bol olsun.

142 kişilik üç ekip halinde ilçemizin değişim 
mahallelerinde eğitim alan Afet Gönüllüleri eğitimlerini 

tamamlayarak düzenlenen törenle belgelerini aldı.
Gemlik ilçesinde 
MAG Eğitimi alarak 
MAG kimliği almaya 
hak kazanan 142 
Gönüllü düzenlenen 
törenle katılım bel
gelerini aldı. 
Cumartesi günü, 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen törene, Bursa 
Vali Yardımcısı 
Hüseyin Demirci, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Bursa 
Büyükşehir itfaiye 
Müdürü Orhan 
Doğan, davetliler ve 
MAG Vakfı Genel 
Müdürü Elvan 
Cantekin ile Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
katıldı.
Gemlik’in birinci 
derecede deprem 
bölgesi olması 
nedeniyle 
Kaymakamlığın pro
jelendirdiği, Valiliğin 
desteklediği, 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri eğitim 
kursuna ilçemizde 
3 ekip halinde 
sürdürüldü.
Borusan Lojistik 
A.Ş. nin maddi 
katkılarıyla finanse

2012 için dev hedef!
MHP’DEN KOALİSYON İSTEMİ
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 

İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıl
masından sonra yaşananları ibretle izledik.

17 Mart 2011 günü yapılan meclis toplan
tısında, koltuğa sahip olmak için oylar 
satılığa çıkarıldı. Birileri birer oyla koltuk 
sahibi yapıldı.

Sonra CHP’nin başlattığı hukuksal 
süreçte bu meclisin hukuksuzluğu yargı 
tarafından kanıtlandı. Ama 7 aydır, mah 
keme kararına karşın koltuk boşaltılmadı.

Şimdi, Bakanlık yargı kararının yerine ge 
tirilmesini istiyor. Ama yine yanlış bir 
kararla başkanvekilliği seçimi yenileniyor. 
Kilit parti durumdaki MHP, elindeki kozu bu 
kez farklı kullanıyor. Daha önce yönetimde 
görev istemezlerken, şimdi "gelin Gemlik’i 
birlikte yönetelim’’ diyorlar.

Belediyedeki kaos süreceğe benziyor.

Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) Başkanı 
Celal Kaya, otomotiv 
endüstrisinin 2012 
yılında bir milyon 
200 bin adet araç 
üretimi ve 22 milyar 
dolarlık ihracat 
gerçekleştireceğini 
öngördü. Kaya, Türk 
otomotiv yan 
sanayine Rusya, 
Hindistan gibi birçok 
ülkeden yatırım için 
davetler geldiğini de 
hatırlatarak kalite ve 
güven unsuru yarat
tıklarını, yerli otomo
bil markası için de 
buna güvenerek 
yüzde 80'ine talip 
olduklarını vurgu
ladı. Taşıt Araçları 
Yan Sanayicileri

edilen kursta, 2 
konteynerde Afet 
Gönüllü ekipmala 
rımn da bulunduğu 
çalışmalarla, C 
grubu kişisel ekip- 
malarıyla katıldı. 
Törende konuşan 
Bursa Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Demirci, afetlerde 
ilk 72 saatin 
önemine değjndi. 
Demirci, kursu 
düzenleyenleri ve 
destekleyenlerle 
katılanları kutladı. 
Gemlik Kaymakamı

Derneği (TAYSAD), 
üyelerine 2012'den 
umutlu olduğunu ve 
stratejilerini buna 
göre kurgulamalarını 
istedi. Üyeleriyle bir 
araya gelen ve 2011 
yılının değer
lendirilmesi ile 2012 
yılının öngörülerini 
paylaşan TAYSAD 
Başkanı Celal Kaya, 
bu yıl bir milyon 200 
bin adet araç üretimi 
ve 22 milyar dolarlık 
ihracat bekledikleri
ni söyledi. Yerli oto
mobil markasının 
arkasında da dernek 
olarak durduklarını 
aktaran Kaya, 
"TAYSAD, tedarik 
sanayi olarak bütün 
bir yatırımı 
destekleyecek üre

Bilal Çelik ise bu 
uygulamayı yıllar 
önce Japonya’da 
gittiği bir seminerde 
gördüğünü ve İstan
bul Eğitim Gönül 
lüleri Vakfı’nın 
Yalova’dan sonra 
Gemlik’te de 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri ekip 
lerinin kurulmasını 
istediğini belirtmesi 
üzerine projenin 
hayata geçirildiğini 
söyledi.
Borusan’ın da 
maddi katkılarına 

tim yapısını organize 
etmeye ve arzusuna 
sahiptir. Biz yerli 
otomobil markamı 
zın yüzde 80'ine tali
biz. Parçalarını 
geliştirir, dizaynını 
yaparız. Kendimize 
güveniyoruz" dedi. 
Otomotiv 
endüstrisinin adeta 
görünmeyen kahra
manları olan yan 
sanayi yöneticileri, 
TAYSAD'ın organize 
ettiği üye toplan
tısında bir araya gel
erek son ekonomik 
gelişmelerle birlikte 
dünyadaki otomotiv 
endüstrisinin 
gelişimiyle ilgili bil
gilendirildiler. 
TAYSAD Başkanı 
Celal Kaya, üyelere 

teşekkür eden 
Kaymakam Bilal 
Çelik, projeye 
destek olan herkese 
ve kursiyerlere 
katılımları nedeniyle 
de ayrıca teşekkür 
etti.
Katılım belgesi 
dağıtım törenine, 
142 MAG eğitimcisi 
özel kıyafetleriyle 
geldiler.
Tören , Borusan 
Temsilcisi Mustafa 
Izgi’ye teşekkür 
plaketi verilmesiyle 
son buldu.

2011 yılının başında 
koydukları hede
flerin yüzde 99'unu 
doğru tahmin ettik
lerinin altını çizerek, 
bu dönemde bir 
milyon 260 bin adet 
araç üretildiğini, 
20.3 milyar dolarlık 
ihracat yapıldığını, 
adetsel olarak da 
801 bin 112 adet 
aracın dış satışının 
gerçekleştiğini 
söyledi.
Kaya, ihracattaki 
başarılarının her 
geçen dönem art
tığını hatırlatarak, 
toplam otomotiv 
endüstrisinin ihra
catının yüzde 
44'ünün yan sanayi 
tarafından yapıldığı 
nı vurguladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Haraket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu CHP‘li başkanvekilliğinde 
başkan yardımcıları AKP ve MHP’den oluşan yönetim istedi.

MHP 3 lü koalisyon önerdi
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, yaptığı 
basın toplantısında 
19 Ocak günü 
yapılacak olan Bele 
diye Başkanvekili 
seçimlerinde CHP, 
AKP ve MHP’den 
oluşan bir koalis 
yon kurulmasını is 
tedi.
MHP Parti binasın
da, Cumartesi günü 
yönetim kurulu üye 
leriyle birlikte basın 
toplantısı düzenle 
yen İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
gelinen süreçte, 
MHP’nin yine kilit 
parti konumuna 
girdiğini, bu neden
le CHP ve AKP 
yöneticilerinden 
kendileriyle 
görüşme yapmak 
istendiğini söyledi. 
17 Mart 2011 günü 
yapılan meclis top 
lantısı konusunda 
gelişmeleri anlatan 
MHP İlçe Başkanı 
Kayaoğlu, başkan- 
vekilliği seçimleri 
sürecinde meclis 
aritmatiğinde 
MHP’nin tavrının 
önemli olduğunu 
belirten Mehmet 
Kayaoğlu, CHP’nin 
meclis çoğunluğu
na karşın halkın 
verdiği yetkiyi kul
lanamayarak, ciddi 
yolsuzluk iddiala 
rının ortaya atıldı 
ğım, kimin suçlu 
olup olmadığını 
yargının karar vere
ceğini söyledi. 
Kayaoğlu, CHP’nin 
halkın kutsal 
emanetine sahip 
çıkamadığını, 
önleyemediğini, 
görevden uzak
laştırmalar sonucu 
yapılan belediye 
başkanvekilliği 
seçimlerinde bir 
takım gizli pazarlık
lar ve siyasi ahlak- 
sızlıklarlara hep 
birlikte tanık olun
duğunu, MHP 
olarak böyle 
pazarlıkların içinde 
olamayacaklarını

belirttiklerini ve 3 
tur kendi adaylarına 
oy verdikten sonra 
oylamadan çekildik
lerini söyledi.

AKP İLÇEYİ 
SAĞLIKLI 
YÖNETMEDİ 
Belediye 
Başkanvekiliği 
seçimlerinde çirkin 
oyunların 
döndürüldüğünü ve 
bir AKP’linin 
Belediye 
Başkanvekili 
seçildiğini söyleyen 
Mehmet Kayaoğlu, 
belediyenin geçen 
10 ayda AKP 
tarafından sağlıklı 
bir şekilde 
yönetilmediğini, bu 
süreçte alel acele 
hukuki ve ahlaki 
olmayan birçok 
kararlar alındığını, 
oldu bittiyle yangın
dan mal kaçırır gibi 
işlerin yapıldığını 
söyledi.
İmar konularında 
AKP’nin aldığı yan
lış kararlar sonucu 
imar çalışmalarının 
kilitlendiğini de 
belirten Kayaoğlu, 
“Belediye sorun 
yumağı haline 
getirilmiştir. AKP ile 
paylaşımcı, birlikte 
hareket etme 
kabiliyeti olan 
karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayalı bir 
yönetim anlayışı 
gözlenmemiş, adeta 
meseleler kan 
davasına haline 
dönüştürülmüştür. 
Neticede kaybeden 
Gemlik olmuştur. ” 
dedi.
Bu süreçte belediye

personelinin huzu
runun kalmadığını- 
na da dikkat çeken 
MHP İlçe Başkanı, 
bunun hizmetin 
kalitesini düşürdü 
g*nü söyledi. 
Kayaoğlu, açıkla
masına şöyle 
devam etti: 
“MHP, CHP’ye mi, 
AKP ile mi birlikte 
hareket edecek 
noktasına gelin
miştir. Bu ihtimaller 
doğrultusunda, 
birçok kronik 
sorunu olan en 
önemlisi 1. dere
cede deprem 
bölgesinde olan 
ilçemiz, acil çüzüm 
ve hizmet bekle
mektedir. Yeni 
belediye yönetimi 
ister AKP, ister 
CHP, isterse 
MHP’nin elinde 
olsun, bu meclis 
aritmetiğiyle her 
ihtimalde de sağlıklı 
dengeler oluştur
mayacağı, bir takım 
art niyetli menfaatçi 
insanların durum
dan vazife 
çıkararak, dün 
olduğu gibi, bugün 

de yarınlarda da 
hak etmediği 
makamları talep 
etmesine ve bir 
takım siyasi 
ahlaksızlıkların 
yaşanma sına fırsat 
verebilicek nitelik
tedir. Sonuç olarak 
gelinen bu noktada, 
Gemlik için en ya 
rarlı, en doğru karar 
nedir sorusuna ve 
rilecek cevap 
Şudur.
Üç partinin de 
şahsi hesapları bir 
kenarıya bırakarak 
bir araya gelip, 
Gemlik ve Gemlik 
halkı için bir ve 
beraber hareket 
etme zorunluluğu 
vardır. Üç parti ilçe 
başkanı acilen bir 
araya gelip, şeffaf 
bir şekilde halkımı 
zın ve basınımızın 
huzurunda birlikte 
görev ve sorumlu
luk paylaşımı yap
ması gereklidir. 
Örneğin bir parti 
belediye başkan- 
vekilliğini, iki parti 
birer başkan 
yardımcılığını 
alacak, belediye 

başkanvekilini alan 
parti doğal olarak 
encümene başkan
lık edeceğinden 
diğer iki partiden 
birer encümen 
üyesi, yine belediye 
başkanvekili 
belediye meclisine 
de başkanlık ede
ceğinden diğer iki 
partiden birer 
belediye meclis 
başkanvekili, ihti
sas komisyonlarına 
CHP 2, AKP 2, MHP 
1 üye her yıl kuru
lan Denetleme 
Komisyonu’na aynı 
oranda üye verilme
si belediye Ve 
meclis çalışmaların
da 3 partinin oluş
turacağı uzlaşma 
komisyonu kurul
ması, rutin işlem
lerin dışındaki 
önemli kararların 
bu üçlü mutabakat
la alınması ve 
belediye ile 
meclis gündemine 
getirilmesinin 
sağlanması gibi. 
Bu durum, 
hizmetlerin hızını 
ve kalitesini 
arttıracaktır.

Bu durum zamanla 
ahlaki zafiyetleri 
olan kişilerin hak 
etmediklerini 
makamları talep 
etmesine de engel 
olacaktır." dedi. 
Kayaoğlu, açıkla
masında, bu 
durumda 3 partinin 
birbirini şeffaf bir 
şekilde denetleye
bileceğini, sağlıklı 
bir ortamı da 
beraberinde getire
ceğini aynı zaman
da belediyede 
yaşanan yolsuzluk
larla alakalı yasal 
yargı süreci devam 
ettiğinden, bu duru
mu gölgelemeye 
dönük herhangi bir 
şaibeye meydan 
verilmeyeceğini 
söyledi.
Kayaoğlu, konuş
masını şöyle bitirdi: 
“Eğer gocunacak, 
saklayacak bir 
şeyiniz, Gemlik 
halkından saklı gizli 
bir gündeminiz 
yoksa, derdiniz 
Gemlik ve Gemlik 
halkı ise, gelin bir 
olalım, iri olalım, 
diri olalım. Bu 
cenazeyi birlikte 
kaldırıp, Gemlik’in 
iki yılını daha heba 
etmeden halkımıza 
hak ettiği hizmetleri 
ayrışarak, kavga 
ederek değil, birlik
te verelim. Bu 
vesile ile bizden 
randevu talap eden 
CHP ve AKP ilçe 
Başkanlarına birlik
te randevu verip 
samimi düşünce 
lerimizi onlarla 
paylaşacağız. ”
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Uludağ yolunda kar denetimi
Kar kalınlığının 
2 metreye 
yaklaştığı Uludağ'da 
jandarma ekipleri 
zincirsiz araçların 
zirveye çıkmasına 
izin vermiyor. 
Türkiye'nin 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
olan Uludağ'da 
kar kalınlığı 

175 santimetreye 
ulaştı.
Yoğun kar yağışı 
sebebiyle bazı 
tatilciler teleferikle 
teleferik ile zirveye 
çıkarken, bazı 
vatandaşlar da 
araçlarla çıkmayı 
tercih etti.
Jandarma Trafik 
ekiplerinin yoğun 
güvenlik önlemleri 
aldığı Uludağ 
Yolu'nda zincirsiz 
araçların geçişine 
izin verilmedi.
Çekirge ve 
Alacahırka yollarının 
birleştiği 8. kilome
trede kontrollerini 
sıklaştıran

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

O 533 320 54 64

ekipler, zincir 
takmayan araç 
sürücülerini 
uyardı.
Zincir takmayan 
araçlar yol kenarın 
da uzun kuyruklar 
oluşturdu.
Jandarma ekipleri, 
zincir bulunmayan 
araçları geri

gönderdi.
Yiğitali köyünde 
ikamet eden 
Hasan Caner 
isimli vatandaş, 
şehre gitmek için 
saatlerce otobüs 
beklediğini söyledi. 
Uludağ'a çıkan 
tatilciler de karın 
keyfini doyasıya

çıkardı. Kayak ve 
kızaklarla kar 
üzerinde kayan 
tatilciler zirvede 
renkli görüntüler 
oluşturdu.
Başta İstanbul ve 
Bursa olmak üzere 
çevre illerden gelen 
tatilciler karın 
tadını çıkardı.

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

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 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!

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

0 5358155711
KÜÇÜK KUMLA
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M te la ıl ı ImiMI Büğ lı İm' la item lı tMiw ı
Zeytinciler, bu 
dönem ürün 
veriminde hüsrana 
uğradı.
Ekim ve kasım 
aylarındaki soğuk , 
hava sebebiyle 
ürün kalitesinin 
düştüğünü belirten 
zeytinciler, ürünün 
yüzde 70'inin yağlık 
olduğunu, sofra 
zeytinde umduk
larını bulamadık
larını söyledi.
Konuyu Ankara'ya 
taşıyan zeytinciler, 
borçlarının ertelen
mesini istiyor. 
Marmara 
Bölgesi'nde üretilen 
sofralık zeytinlerin, 
olumsuz hava şart
larından dolayı 
dalında buruşması 
üreticiyi zarara 
uğrattı.
Konuyu Ankara'ya 
taşıyan siyasiler, 
üreticinin destek
lenmesini isterken, 
zeytin üreticileri 
Ankara'dan müjdeli 
bir haber bekliyor. 
Bursa milletvekilleri 
Tarım Bakanlığı 
Müsteşarı ile

görüşerek 
üreticinin kredi 
borçlarının ertelen
mesi için çalışma 
başlattı.
Sofralık zeytine 
prim desteği 
konusunun ise 
Bakanlık tarafından 
değerlendirilmesini 
umutla bekleyen 
üretici, yağlık zeytin 
oranının yüzde 70'e 
çıktığını, sofralık 
zeytinde hedefledik
leri orana ulaşa
madıklarını kaydet
ti. Üretici, zeytinde

ki kalitenin yüzde 
30'a kadar 
düştüğünü söyledi. 
Bursa'da 10 mil 
yonun üzerinde 
zeytin ağacının 
bulunduğunu 
belirten üreticiler, 
zeytinciliğin 
Bursa'da önemli bir 
geçim kaynağı 
olduğunu söyledi. 
Osmangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Sabri Akçalar, hafta 
içinde Ankara'da 
TBMM Tarım 
Komisyonu üyeleri 

ile görüştüklerini 
belirterek, 
Ankara'dan zeytin 
üreticisini sevindi
recek bir haber 
beklediklerini dile 
getirdi. Zeytincinin 
üründe verimsizlik 
yaşadığını söyleyen 
Akçalar, borç erte
lenmesinin üreticiyi 
biraz da olsa rahat
latacağını ifade etti.

ZEYTİNCİ 
ANKARA'DAN 
DESTEK BEKLİYOR 
Ekim ve Kasım 

aylarında hava şart
larının soğuk olma 
sı, kırağının erken 
gelmesi sebebiyle 
zor durumda kaldık
larını kaydeden 
Akçalar, geçen sene 
yüzde 25 olan yağ 
hk zeytin oranının 
bu sene yüzde 70'e 
ulaştığını ifade etti. 
Zeytincinin duru
munun pek parlak 
olmadığını söyleyen 
Akçalar, "Fiyatlar 
düşük. Marmarabir 
İlk'in alım lan da 
kotalı. Tüccar bu 
sene zeytini çok 
ucuza aldı. Yağlık 
fzeytin fiyatı 80 
kuruşa kadar düştü. 
Üretici bu sene iste
diği verimi alamadı. 
Yağlık zeytinin çok 
olması ve sofralık

zeytinin de 
kalitesinin düşük 
olması üreticiyi 
düşündürüyor" diye 
konuştu.

TÜCCARA SATMAK 
İSTEMEYEN 
ÜRETİCİ ZEYTİNİ 
KENDİ

DEPOLUYOR
Hasat döneminden 
önce Marmara böl
gesinde 180 bin ton 
zeytin üretimi hede
flendiğini söyleyen 
Akçalar, sözlerini 
şu şekilde sür 
dürdü: 
"Marmarabirlik 55 
bin ton zeytin alımı 
gerçekleştirmeyi 
istiyordu. Ama 
zeytindeki verim 
düşüklüğü ve yağlık 
oramın fazlalığı 
Marmarabirlik'! de 
düşündürüyor. 55 
bin ton kapasitesine 
ulaşacağını 
ummuyoruz. Bazı 
üreticiler zeytini 
ucuz fiyattan üreti
ciye tüccara sat
mayı tercih etti. 
Bazı üreticiler de 
zeytini ucuza ver
memek için kendi 
depolarında 
sakladı.
Marmarabirlikteki 
sofralık zeytin alımı 
çok düşük. Zeytin 
yağına verilen 
destek sofralık 
zeytin için de 
verilmeli."

PLAKET ■ TO VE MAMIIA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİ19ETİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OfWliZOOTI VE TAIİITIM

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı fio: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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4 günlük ulusal us İlan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin 
(KKTC) Kurucu 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş için 
tüm Türkiye'de ve 
dış temsilciliklerde 
bayrakların yarıya 
indirilerek, dört 
günlük ulusal yas 
ilan edildiği açık
landı.
Başbakanlıktan 
yapılan açıklamada, 
Rauf Denktaş'ın 
Hakk'ın rahmetine 
kavuştuğu 
belirtilerek, "Sayın 
Denktaş'ın acı kay
bından dolayı 14

Ocak 2012 tarihin
den itibaren merhu
mun naaşının 
toprağa verilmesin
den itibaren bütün 
yurtta ve dış 
temsilciliklerimizde 

bayrakların 
yarıya çekilmesi 
ve ulusal yas ilan 
edilmesi uygun 
görülmüştür.
Merhuma Allah'tan 
rahmet, ailesine,

Kıbrıs Türklerine 
ve aziz milletimize 
sabır ve başsağlığı 
dileriz" denildi. 
KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş'ın 
Cumhurbaşkanlığı 
döneminde 13 yıl 
boyunca resmi 
danışmanlık görevi
ni yürüten Hilmi 
Özen, Denktaş'ın 
cenazesinin, 
Lefkoşa'da Türk 
Mukavemet 
Teşkilatı Anıtı'nın 
bulunduğu parka 
defnedileceğini 
söyledi.

TASFİYE İLANI

TASFİYE HALİNDE ŞAFAK DEMİR 
ÇELİK SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
Gemlik Ticaret Sicil 

Memurluğunda 2389 sicil numarası 
ile kayıtlı Gemlik Vergi Dairesi 
7890054262 Vergi nolu şirketimiz 
01.01.2012 tarihi itibariyle tasfiyeye 
girmiş ve tasfiye tarihinde tescil 
edilmiştir.

Şirketimiz borçlu ve alacaklılarının 
ellerindeki belgelerle bu ilanın 
üçüncü defa yayınlanmasından 
itibaren en geç 1 yıl içinde Tasfiye 
Memurluğuna müracaatları ilan 
olunur.

ŞAFAK DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.
TASFİYE MEMURU 

ÖZCAN TÜRÜDÜ

112 acil çağrı merkezlerinde
çalışanlar eğitimden geçirilecek
içişleri Bakanlığı 
tarafından yürütülen 
çağrı merkezlerinin 
tek numarada 
toplanmasına yöne
lik proje kapsamın
da 112 acil çağrı 
merkezlerinde 
çalışanlar eğitimden 
geçirilecek.
112 acil çağrı 
merkezleri Projesi 
Hizmet İçi Eğitim 
Semineri, 30 Ocak- 
2 Şubat 2012 tarih
lerinde yapılacak. 
Adana, Amasya, 
Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, 
Düzce, Eskişehir, 
Hatay, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Manisa, Mersin, 
Muğla, Nevşehir, 
Sakarya, Sivas,

KAŞ€D€ fi(Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN A

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Uşak, Yalova, 
Yozgat illerinden 
toplam 110 kişiye 
eğitim verilecek. 
'Avrupa'da ve 
Türkiye'de 112 sis
temleri', 'Pilot il olan 
Antalya'da proje 
kapsamında yapılan 
çalışmaların 
sunumu' ve '112 acil 
çağrı merkezi uygu
lamasına geçecek 
olan illerde yapılan 

hazırlık çalışmaları' 
konularında bil
gilendirme yapıla
cak.
İçişleri Bakanlığı 
tarafından 
yürütülmekte olan 
112 acil çağrı 
merkezleri Projesi 
ile Türkiye 
genelinde hizmet 
veren 110 İtfaiye, 
112 Hızır Acil, 155 
Polis İmdat ve 156 

Jandarma gibi 
servislerin tek 
merkezde topla
narak acil çağrı 
hizmetlerinin illerde 
kurulan çağrı 
merkezlerinden 
etkin ve koordineli 
bir şekilde 
yürütülmesi 
hedefleniyor. Bu 
çerçevede, illerde 
görev yapan ve 
projeden sorumlu 
olan vali yardım
cıları ve il özel 
idaresi genel 
sekreter yardım
cıları ile 112 acil 
çağrı merkezi 
binalarının proje
lendirmesini 
yapacak birer 
mimar ve inşaat 
mühendisine yöne
lik hizmet içi eğitim 
semineri düzen
lenecek

Kamu Yatırımları 
2012’de Yüzde 

17.9 artacak
2012 yılı Yatırım 
Programı kap
samında kamu, 
toplam 56 milyar 
610 milyon 447 bin 
TL'lik yatırım 
gerçekleştirecek 
2012 yılı Yatırım 
Programı kap
samında kamu, 
toplam 56 milyar 
610 milyon 447 bin 
TL'lik yatırım 
gerçekleştirecek. 
2012 yılında geçen 
yıla göre yüzde 
17.9 artış göstere
cek kamu yatırım
larından 19 milyar 
397.2 milyon TL ile 
aslan payı ulaştır
ma yatırımlar ala
cak.
2012 Yılı Yatırım 
Programı 14 Ocak 
2012 tarihli Müker 
rer Resmi Gazete 
de yayımlandı.
Buna göre kamu 
yatırımlarına 56 mil
yar 610 milyon 774 
bin TL ayrıldı.
Geçen yıla göre 
yüzde 17.9 artan 
kamu yatırımları 
çerçevesinde 2012 
yılında 18 milyar 
442 milyon TL, 
merkezi yönetim 
bütçesine dahil 
idareler ile döner 
sermayeli kuru
luşlar, KİT'ler, iller 
Bankası ve

Özelleştirme kap
samındaki yatırım
lar çerçevesinde 
ise 38 milyar 168.8 
milyon TL kaynak 
aktarılacak.

-KAMU YATIRIM
LARINDA
ASLAN PAYI 
ULAŞTIRMANIN- 
2012 yılında, kamu 
yatırımları içinde 
ulaştırma ve haber
leşme sektörü 19 
milyar 397.2 milyon 
TL ile en büyük 
payı aldı. Kamu 
yatırımlarının yüzde 
34.3'ünü oluşturan 
ulaştırma ve haber
leşme yatırımları 
geçen yıla göre 
yüzde 17.9 arttı. 
DLH'nın yaptığı 
hizmetlerden kara 
yollarına birçok 
yatırımın sürdüğü 
ulaştırma sek
töründe mahalli 
yatırımlar çerçeve 
sinde 2012 yılında 7 
milyar 366 milyon 
TL, merkezi yöne
tim bütçesine dahil 
idareler ile döner 
sermayeli kuru
luşlar, KİT'ler, iller 
Bankası ve Özelleş 
tirme kapsamındaki 
yatırımlar çerçeve 
sinde ise 12 milyar 
31.2 milyon TL kay
nak aktarılacak

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İntihal, emekliye ne aetirecek?
İntibakla emekli 
maaşlarında ortala
ma 30 ile 80 TL, en 
yüksek 260 TL artış 
sağlanacak. 
2000 yılı öncesi 
emekli olan 2 
milyon 743 bin 
SSK emeklisini 
ilgilendiren 
intibak düzenlemesi 
kapsamında 
maaşlara yansıya
cak artış miktarları 
belirlendi.
İntibaktan yararlan-^ 
ma, en düşük 
kazanç (asgari) 
üzerinden prim 
ödeyip 3600 veya 
5000 gün prim 
ödeyenler için söz 
konusu olmayacak. 
Prim gün sayısı 
5200 günlerden 
sonra olanlar için 
en düşük artışlar 
başlayacak.
Emeklilerden gün 
sayısı ile kazançları 
orta ve üzerinde 
olanlar intibak 
düzenlemesinden 
daha fazla yarar
lanacak. Artışlar 
emekli maaşlarına 
ortalama 30-80 TL, 
en yüksek ise 
260 TL civarında 
yansıyacak. 
Bu şekilde intibak 
düzenlemesinin 
bütçeye maliyetinin 
3-4 milyar TL 
arasında olması 
tahmin ediliyor. 
16 Ocak Pazartesi 
günü Bakanlar 
Kurulu’nda 
görüşülerek nihai 
şekli verilmesi 
planlanan İntibak 
Yasa Tasarısı 
Taslağı’na ilişkin

ayrıntıları ele 
geçirdi.
Buna göre, intibak 
düzenlemesi 
yaklaşık 2 milyon 
743 bin 2000 öncesi 
SSK emeklisini 
kapsıyor.
2000 ve 2008 Ekim 
sonrası SSK 
emeklileri ve 
Bağ-Kur emeklileri 
için İntibak düzen
lemesi söz konusu 
olmayacak.

GELİŞME HIZINDAN 
VERİLECEK PAYIN
YÜZDE 60 İLA 80 
ARASI OLMASI 
GÜNDEMDE 
İntibak yöntemi 
2000 öncesi 
emekli olanların 
aylıklarına Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) ve gelişme 
hızı uygulanmasını 
öngörüyor.
Buradaki amaç 
2000 öncesi 
emekliler ile 
2000 sonrası 
emekliler arasındaki 
aylıklarda oluşan 
farklılıkları gider

mek. Aylıklar 
yeniden 
hesaplanacak 
ve kişilerin 
gerçek gün sayıları 
dikkate alınacak. 
SSK da düşük 
aylıklar için uygu
lanan destekleyici 
yöntem bu hesapta 
kullanılmayacak. 
Aylıkların yeniden 
hesaplanmasında 
TÜFE’nin yüzde 
100’ü verilecek 
ancak gelişme 
hızının oranı 
alternatifli 
olarak maliyet 
hesaplarında 
tartışılıyor.
Taslağa göre 
yüzde 60 ila 80 
arasında gelişme 
hızından pay 
verilmesi söz 
konusu olacak. 
İntibaktan 
yararlanma, en 
düşük kazanç 
(asgari) üzerinden 
prim ödeyip 3600 
veya 5000 gün prim 
ödeyenler için söz 
konusu olmayacak. 
Prim gün sayısı

5200 günlerden 
sonra olanlar için 
en düşük artışlar 
başlayacak. 
Emeklilerden gün 
sayısı ile kazançları 
orta ve üzerinde 
olanlar intibaktan 
daha çok yarar
lanacak. Artışlar 
çok yüksek 
düzeylerde olma
makla birlikte orta
lama 30-80 TL 
arasında seyrede
cek. En yüksek 
artış miktarı ise 
260 TL olarak 
belirlendi.
Özellikle üst 
göstergeden aylık 
alanlar için artış 
miktarları kademeli 
olarak artacak. 
İntibak sonucu 
aylıkları düşenler 
olsa bile mevcut 
aylıkları ödenmeye 
devam edilecek.

İNTİBAKIN 
BÜTÇEYE 
MALİYETİ 
3-4 MİLYAR TL 
ARASI 
OLACAK
İntibak işlemi 
yaşlılık, malullük 
ve ölüm aylıkları 
için geçerli 
olacak.
Bu yöntemle 
2000 öncesi 
emeklilerin 
refahtan pay 
alması sağlanıyor. 
Emeklilerin 
mevcut aylıklarında 
herhangi bir düşüş 
olmuyor. Taslağa 
göre, maliyetin 3-4 
milyar TL arasında 
olması tahmin 
ediliyor

450 bin yeşil
kart iptal

Aile ve Sosyal 
Politikalar 
Bakanhğı'na 
aktarılan yeşil 
kartlılar gelir testi 
yaptırmaya başladı. 
Şu ana kadar 125 
bin kişi sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma 
vakıflarına giderek 
kayda girdi. 5 bin 
yeşilkartlı gelir testi 
yaptırırken bunların 
yüzde 80'inin 
gelirinin olmadığı 
anlaşıldı.
Geliri 295 liranın 
altında olanların 
genel sağlık sigor
tası primini devlet 
yatıracak. Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma 
Şahin bir 
gazetecinin "Sizin 
önemli bir yetki 
alanınız da 
Yeşilkartlılar oldu. 

KAŞEDE 8EKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

9 milyon 100 bin 
yeşilkath genel 
sağlık sigortasına 
alınacak. Ve bunu 
sizin gelir test
leriniz ardından 
yapılacak. Şu ana 
kadar sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma 
vakıflarının hazır
lanması noktasında 
neler yapıldı?" 
sorusunu cevap
larken, Sosyal 
Yardımlar Genel 
Müdürü Aziz 
Yıldırım'ın cevapla
masını istedi. 
Yeşilkartlıların 1 
Ocak 2012 tarihin
den itibaren kendi
lerine devredildiğini 
söyleyen Yıldırım, 
önceden haberleri 
olduğu için çalış
maları 2 ay içinde 
tamamladıklarını 
aktardı.

Gemlik Körfez
" GEMLİK’İNİLK GÜN LÜK SİYASİ GAZETESİ

nıılıılmıtMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4168 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
SÜMELANIN ŞİFRESİ 
TEMEL:14:00-16:15- 

18:30-20:30 
ALVİNVE.

SİNCAPLAR 3:11:45- 
14:15-16:15-18:30 

ENTELKÖY 
EFEKÖYE KARSI: 

12:00-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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Kar altında 1 gol 3 puan

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarısı 1-0 
Gemlikspor’un 
üstünlüğüyle sona 
eren karşılaşmada 
ikinci yarı başlayan 
kar yağışı futbolcu
lara top oynama 
imkanı vermezken 
maçın orta hakemi 
Erhan Sönmez saha 
görevlilerine çizgileri 
temizlettirerek 
maçın oynanmasını 
sağladı.
Süper Amatör Lig B 
gurubunda oynadığı 
son iki haftada 5 
puan kaybeden 
Gemlikspor, kar 
altında tamamlanan 
maçta 5. dakikada 
Arif’in attığı golle 
sahadan 1-0 galip 
ayrılarak zirveden 
kopmadı.
Gol pozisyonunun 
hemen hemen hiç 
olmadığı maça

Gemlikspor hızlı 
başladı. Maçın 
henüz 5. dakikasın
da gelişen atakta 
Bergan’ın kafayla 
indirdiği topu rakip 
ağlara gönderen Arif 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçiren golü 
kaydetti. Gol pozis 
yonunun dışında her 
iki takımda tehlikeli 
pozisyon yaratama 
yınca ilk yarı Gemlik 
spor’un 1-0 üstün
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarının başla

masıyla birlikte kar 
yağışının da başla
ması futbolcuların 
oyununu etkilerken 
sahanın kardan 
kapanan çizgileri 
görevliler tarafından 

sürekli temizlendi. 
Kar altında ağırlaşan 
sahada iki takımın 
da gol pozisyonu 
bulamadığı maçı 
Gemlikspor ilk yarı
da bulduğu golle

1-0 kazanarak zirve 
yarışına devam 
derken takımlarına 
verdikleri destekle 
her zaman gündeme 
gelen Gemlikspor’lu 
taraftarların tribün 

şovları az sayıdaki 
seyircilerden büyük 
alkış aldı.
SAHA : 
Orhangazi Göl 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 6, 
İhsan Topsakal 6, 
Ahmet Ceyhun 
Yılmaz 6, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 6, Samet 6, 
Gafur 6, Adil 6, 
Yusuf 6, Ümit 5, 
Burak 5, (Cihat 1) 
Nazif 6, Arif 6, 
(Serkan 2) Metin 5, 
(Berkant 2) 
Bergan 5, 
FETHİYE 
İDMANYURDUSPOR 
Bülent 5, Ender 5, 
Hakan 5, Burak 
Keskin 5, Cengiz 5, 
Yasin 4, Mehmet 4, 
(Taner 2) Gökhan 
Çelik 4, (Erhan 2) 
Abdullah 5, (Anıl 3) 
GOL : Dk. 5. Arif, 
(Gemlikspor)

Şampiyon U-14'ler yemekte hulustu
Gemlik Belediyesi 
U-14 futbolcularının 
şampiyonluğu 
yemekte kutlandı. 
2011 yılı Bursa İl 
Spor 
Müdürlüğü’nün 
düzenlediği 
karşılaşmalarda 
sezon boyunca 
rakiplerine üstün
lük kuran Gemlik 
Belediyesi U-14 
futbol takımı 
şampiyonluğu, 
Ahmet Usta 
Lokantasında 
biraraya gelerek 
verilen yemekte 
kutladılar.
Gemlik Spor 
taraftarlar grubu 
Kios’un yönetici
lerinin de katıldığı

yemekte, Kios 
grubu futbolculara 
tatlı ısmarlarken, 
başarılarının sürekli

olmasını istediler. 
Kulüp Yönetim 
Kurulu üyesi 
Zafer Ülgen,

futbolculara 
başarılarından 
dolayı kutladı.
2012 sezonunda

yeni başarılar 
beklediklerini 
söyledi.
Takım çalıştırıcısı

Haydar Yiğit’in de 
katıldığı yemek, 
neşe içinde 
geçti.



AKP’li Başkanvekili Refik Yılmaz, dün sabah CHP’li 1. Başkan Yardımcısı 
Fikret Çolakoğlu’na mühürü teslim etti.

Vılmaz, giiıeııi Colatoğlu'na aemeni
Bursa 3. İdare Mahkemesinin Gemlik Belediyesinde 17.3.2011 tarihinde 
yapılan Belediye Başkanvekilliği seçimini hukuken geçersiz sayması, 
Belediye Başkanvekilliğine seçilen Refik Yılmaz’ı da Belediye Başkanvekil 
ligi görevini yürütemeyeceği hükmüne varmasından sonra, İçişleri 
Bakanlığinın bu karara dayanarak Gemlik Belediye Başkanvekilliği seçimini 
yenilenmesi istemi üzerine, Başkanvekili Refik Yılmaz, bu sabah görevini 
CHP’li birinci başkanvekili Fikret Çolakoğlu’na devretti. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Ocak 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, 
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın açıklamasına cevap verdi

Özbey, ‘Yılmazın açıklaması 
ilkesiz İki yüzlü siyasal ürünüdür’’

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, yaptığı yazılı açıklamada, “AKP ilçe Baş 
kanlığı’nca Gemlik Belediyesi Başkanvekilliği se 
çimine yönelik yapılan açıklama AKP’nin ilkesiz ve 
ikiyüzlü siyasetinin önemli bir ürünüdür.” dedi. Öz 
bey, Gemlik halkının oyları ile seçilen meclis üye 
lerini ve onların iradelerini hiçe sayarak, hiç de etik 
olmayan bir biçimde bir siyasi partinin tabanına 
yönelik mesajlar vererek yol alma anlayışı, ilkesiz 
ve ikiyüzlü siyasetlerinin sonucudur. ” dedi. 2’de

ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Kar yağısı hayatı 
olumsuz etkiledi

Dün sabah başlayan kar yağışı nede 
niyle Manastır ve Umurbey’den Gem 
lik’e gelmek isteyen vatandaşlar, oto
büs beklerken zor anlar yaşadılar. 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni döneme doğru
Gemlik’te siyaset yeniden hareketlendi.
Dün sabah, belediye başkanvekiliği ve 

iki başkan yardımcılığı koltuğu boşaldı.
Halkın vermediği oyu, iki meclis üyesini 

koltuk sahibi yapma vaadleriyle kendileri 
ne çeken AKP’liler, haksız olarak 10 ay 
ilçe yönetimi ellerinde tuttular.

Yargı kararlarını hiçe saydılar.
İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 
açık ve anlaşılır kararı olduğu halde, anla- 
mamazhktan geldiler.

Hukuk katledildi. Ne oldu da, 7 ay sonra, 
yine başka bir hukuksuz karar ile Baş 
kanvekilliği seçimlerinin yenilenmesini 
istiyorlar. Dev. sayf. 4’de

Hırsız 
kasiyeri 
otomobil 
sevdası 
ele «erdi
Bursa'da çalıştığı 
restorandan yak
laşık 200 bin lira 
Çaldığı iddia edi 
en kasiyeri, aldığı 
yeni otomobili ve 
sürekli yenilediği 
kıyafetleri ele 
verdi. Ö.Y. adlı 
şahıs, Adliye ye 
sevk edildi. 3’de

MHP adayı Durdıı’ya 
üyelerden destek

29 Ocak 2012 günü yapılacak olan 
Milliyetçi Haraket Partisi İlçe Kongresi 
için hazırlıklar başladı. Kongrede aday 
olacak olan Osman Durdu konuşmasın
da, “Birlikte olduğumuzu dosta düşma 
na göstereceğiz “dedi. Haberi syf4’de

Internel 
üankacıhaı 
kullananlar 

dikkat!
Virüstü mail tuza
ğıyla hesapları 
boşalttılar.
İstanbul polisi 
virüstü mail yol
lanarak internet 
bankacılığı kul
lanan kişilerin 
hesabından 388 
bin lira çektiği 
öne sürülen 12 
kişiyi gözaltına 
aldı. Haberi 9’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez.

Kar yanışı hayatı 
olumsar etkiledi

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, 
l|AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın açıklamasına cevap verdi 

Ozbeıı, “Yılnıahn açıklaması
■II ■ ■■ ■ ■■■■■■ ■ II II il |II IIilkesiz ıkı muzIii siyasal arunuılur
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Ozbey, 
yaptığı yazılı açık
lamada, “AKP ilçe 
Başkanlığınca 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekilliği 
seçimine yönelik 
yapılan açıklama 
AKP’nin ilkesiz ve 
ikiyüzlü siyasetinin 
önemli bir 
ürünüdür.” dedi. 
CHP İlçe Belediye 
Başkanı Dursun 
Özbey’in yazılı 
basın açıklaması 
şöyle: 
‘AKP fiçe 
Başkanlığınca 
Gemlik Belediyesi 
Başkan vekilliği 
seçimine yönelik 
yapılan açıklama, 
AKP'nin ilkesiz ve 
ikiyüzlü siyasetinin 
önemli bir ürünü 
dür. Hukukun ve 
yargının bağımsız

lığını hiçe sayan 
zihniyet, bu kez 
yargı süreci devam 
eden konularda 
beyanat vererek 
yargıyı ve kamu 
oyunu yönlendir 
mek anlayışını 
ortaya koymuştur. 
Gemlik halkının 
oyları ile seçilen 

mecITs üyelerini^ ve 
onların iradelerini 
hiçe sayarak, hiç 
de etik olmayan bir 
biçimde bir siyasi 
partinin tabanına 
yönelik mesajlar 
vererek yol alma 
anlayışı, ilkesiz ve 
ikiyüzlü siyaset
lerinin sonucudur.

Bu siyasetin bir 
uzantısı da, 
Gemlik MHP ilçe 
Başkanının iyi 
niyete dayalı 
çağrısının, AKP 
İlçe Başkanı 
tarafından istismar 
edilmesini de 
esefle 
izlemekteyiz. 
Hele bir siyasi 
partiye yol 
gösterme anlayışı 
ise hadsizi iğ in son 
sınırıdır.
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimleri, transfer
rer gmr sryaseım 
çirkin yüzünün 
dışında 
demokratik ve 
hukuka uygun 
ve Gemlik 
halkının oyları ile 
seçilmiş Meclis 
üyelerinin özgür 
iradeleri ile gerçek
leşecektir. ”

Dün, sabaha karşı 
başlayan ve kısa 
süren kar yağışı 
hayatı olumsuz 
etkiledi.
Dün, saat 06.30 
sıralarında 
başlayan kar 
yağışı, yüksek 
semtlerde, 
araçların trafiğe 
çıkmasına engel 
oldu.
İlçemizin, Manastır 
Bölgesi ve 
Umurbey 
Mahallelerinde 
kar yağışı 
nedeniyle zor 
anlar yaşandı.
Yolların don yap
ması, yer yer 
araçların kayması
na, trafiğin aksa 
masına neden 
oldu.
Okulların servis

gjjjjggj ABONE OLDUNUZ Mü?
CEiıiriı m cûmiı simi cızımı 

Taunum 1 “SUYUNU BOŞAIRA A HARCAWA-
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

araçlarının gelme 
mesi nedeniyle 
öğrencilerin 
okullarına gide 
mediği görüldü. 
Kar yağışları 
nedeniyle okullar 
tatil edilmedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
gelişmelere göre 
hareket edileceği
ni söyledi.
İlçemizin dağ köy
lerinde ise kar 
yağışları etkili 
oldu.
Yer yer yollarda 
kapanmalar mey
dana gelirken, yol
ların kapanma
ması için Köyler 
Birliği’ne ait 
araçların yolları 
açık tutmaya 
çalıştığını 
bildirildi.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

AKP ilçe Başkanı Necdet Yılmaz, MHP’nin çağrısına cevap verdi

Mı^^
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
yerel bir gazeteye 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’i MHP ile 
birlikte yönetebile
ceklerini söyledi. 
Yılmaz, açıkla
masında 
Kayaoğlu'nun basın 
yolu ile yaptığı bir 
araya gelme 
çağrısını ise 
masadan kaçan 
taraf olmamak 
için kabul 
ettiğini belirtti. 
Yılmaz açıklaması
na şöyle devam etti. 
"Ancak, şunu 
belirtmek gerekir ki, 
devam eden davalar 
ve soruşturmaların 
selameti ve Gemlik' 
in geleceği açısın
dan CHP'li bir 
yönetime sıcak bak

mıyoruz. 40’dan 
fazla belediye per
sonelinin yargı
landığını bunların 
bir çoğunun CHP'li 
belediye yönetimine 
karşı dava açtığı bir 
ortamda, yeniden 
başkanlığı vermenin 
vebal olduğu açıktır. 
Gelinen noktada 
MHP'ye tarihi bir 

sorumluluk yük
lendiğini ya 10 aydır 
milletin parasına 
sahip çıkan bu 
anlayışla birlikte 
hareket edecek ya 
da 2 yılda Gemlik 
Belediyesi’ni yolsuz 
luklarla anılmasına 
neden olan anlayış 
la hareket edecektir. 
MHP geçmişte 

olduğu gibi ben 
bu işe karışmıyo
rum deme hakkına 
sahip değildir. 
Ortadaki sayısal 
çoğunluk göz 
önünde bulundurul
duğunda, bu işe 
karışmamak, 
Gemlik Belediye 
si’ni yeniden 
CHP'ye teslim 
etmek demektir. 
CHP'li bir başkan- 
vekili olmadığı tek
lifler oturulup 
konuşulabilecek 
alternatiflerdir. 
Sağduyulu MHP 
tabanının AK Parti 
ile hareket edilmesi 
gerektiği yönünde 
baskısı vardır.
Umarım MHP yöne
timi tabanın sesine 
kulaklarını 
tıkamaz”
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Hırsız kasiveri otomobil sevdası ele nemi
Bursa'da çalıştığı 
restorandan yak
laşık 200 bin lira 
çaldığı iddia edilen 
kasiyeri, aldığı yeni 
otomobili ve sürekli 
yenilediği kıyafetleri 
ele verdi.
Hırsızlık suçundan 
adliyeye sevk edilen 
genç kız gözyaşları
na boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul yolu 
üzerindeki köfte 
salonunda çalışan 
20 yaşındaki Ö.Y., 
lüks bir otomobil 
alınca bütün dikkat

8 İtin liralılı güvercinleri calılılat
Bursa'da hırsızlar, 
baltayla kırdıkları 
kafesteki piyasa 
değeri 8 bin lira 
olan 40 güvercini 
çalarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yahşibey , 
Mahallesi'nde gece 
kimliği belirsiz kişi 
ya da kişiler, değeri 
yaklaşık 8 bin TL 
olan 40 güvercinin 
bulunduğu kafesin 
kapısını baltayla 
kırdı. Zanlılar, 
kafesin içersindeki 
takla atan değerli 
güvercinleri çalarak

Orhangazililer zehir soluyor
Orhangazi’nin 
eski kabusu hava 
kirliliği bu yıl yeniden 
hortladı.
Son yıllarda doğal- 
gaza geçiş ve kömür 
denetimlerinin art
ması ile azalan hava 
kirliliği bu kış 
kendisini iyiden iyiye 
hissettirmeye 
başladı. Bilhassa 
akşam saatlerinde 
şehir merkezinde 
hissedilen aşırı

leri üzerine çekti. 
Her gün yeni 
kıyafetlerle iş yerine 
gelen Ö.Y.'nin 
güvenlik kamerası 
incelemesinde 

kaçtı. Yıllardır 
güvercinlere gözü 
gibi bakan Yıldız 
Salim Değirmen, 
yem vermek için 
sabah geldiğinde 
kafesin kapılarının 
kırık olduğunu ve 

hava kirliliği vatan
daşların da tepkisini 
çekmeye başladı. 
Akşamları göz gözü 
görmezken nefes 
almak zorlaşıyor. 
Orhangazi'nin 2006 
yılına kadar kış 
aylarındaki en büyük 
şıkıntısı olan hava 
kirliliği yeniden 
başlamasından 
yakınan vatandaşlar, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun hava 

kasadan para 
çaldığı tespit edildi. 
900 lira ücretle 
çalışan genç kızın 
bankadaki hesap 
hareketleri polisi 

güvercinlerin 
çalındığını görünce 
şok oldu. Hemen 
polis çağıran 
Değirmen, güvercin
lerin satılması ihti
maline karşı Yıldırım 
ilçesindeki kuş 

kirliliği raporlarını 
ölçen cihazın 
mezarlık bölgesinde
ki sağlık ocağına 
taşınması ile ölçüm
lerin düşük çıktığını 
söyledi.
Vatandaşlar, aslında 
kirliliğin tehlikeli 
boyutlara ulaştığını, 
yetkililerin bu duru
ma acilen bir çare 
bulmaları gerektiğini 
ifade etti.
Şehir merkezinde 

alarma geçirdi. 1.5 
yıl boyunca söz 
konusu restoranda 
çalışan Ö.Y.'nin 
kasadan yaklaşık 
200 bin lira çaldığı 
iddia edildi. Savcılık 
tarafından hesabına 
el konulması bekle
nen Ö.Y., "hırsızlık" 
suçundan adliyeye 
sevk edilirken 
gözyaşlarına boğul
du. Basın mensu
plarının sorularını 
cevapsız bırakan 
Ö.Y., yüzünü de 
kapattı.

pazarına koştu. 
Ancak pazarda 
güvercinlerini bula
mayan Değirmen, 
daha sonra 
güvercin kafes
lerinin bulunduğu 
yere gelerek polise 
ifade verdi. Olay 
yeri inceleme ekip
leri de kafeste par
mak izi çalışması 
yaptı. Hırsızların 
kafeste sadece bir 
tane güvercin bırak
tığı ve bazı güvercin 
yavrularını öldürdü 
ğü belirlendi. Polis, 
güvercin hırsızlarını 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

hava kirliliğinin gözle 
görülür bir şekilde 
arttığını, çarşı 
merkezinde ise belli 
zamanlarda kirlilikten 
dolayı görüş 
mesafesinin dahi 20 
metreye kadar 
düştüğünü belirten 
vatandaşlar, "kirlilik 
çok net bir şekilde 
ortada olduğu halde 
bu konuda tedbir 
alınmamasını 
anlayamıyoruz" dedi.

Hem gasp 
ettiler, hem de 
bıçakladılar

Bursa'da, gece 
saatlerinde evine 
gitmek isteyen bir 
kişi, gaspçılar 
tarafından bıçak
landı.
İşyerinden çıkarak 
evine gitmek 
isteyen U.Ç., 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi Kükürtlü 
Caddesi üzerinde 
tanımadığı iki 
kişiyle karşılaştı. 
Zanlılardan biri 
U.Ç.'nin omzundan 
tutarak cep telefo
nunu istedi. U.Ç. 
telefonunu vere
meyeceğini söyledi.

Kazada yaralanan 
alkollü sürücü 

hastaneden kaçtı
Orhangazi’den 
sürücüsü hatalı sol
lama yapan otomo
bil, yolcu otobüsüne 
çarptıktan sonra 
takla attı. Hurdaya 
dönen otomobilin 
sürücüsü 28 yaşın
daki Mehmet Ali 
Alagöl yaralanırken, 
20 yolcusu bulanan 
otobüs devrilmekten 
son anda kurtuldu. 
Alkollü olduğu öne 
sürülen yaralı oto
mobil sürücüsü 
Alagöl'ün, ambu
lansla götürüldüğü 
hastaneden kaçtığı 
bildirildi.
Kaza, bugün saât 
10.00 sıralarında 
Orhangazi-Bursa 
Karayolu Çeltikçi 
Köyü yakınındaki 
akaryakıt istasyonu 
girişinde meydana 
geldi. Mehmet Ali 
Alagöl, yönetiminde
ki 34 UE 6816 plakalı 
otomobille,

Bunun üzerine U.Ç. 
ile şahıslar arasın
da tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
çıkan kavgada 
kimliği belirsiz iki 
kişi U.Ç.'nin cep 
telefonunu gasp 
etti. Zanlılar 
U.Ç.'yi bıçakla 
yaralayarak olay 
yerinden kaçtı. 
Yaralı, olay 
yerinden geçen bir 
taksiyle Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
gitti. Polis, U.Ç.'nin 
verdiği eşkal 
doğrultusunda zan
lıları arıyor.

akaryakıt istasyonu 
girişi yakınlarında 
Ali Ihsan Puras 
idaresindeki 
16 HG 509 plakalı 
yolcu otobüsünü 
sollarken kontrolü 
kaybederek otobüse 
çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle takla atıp, 
ters dönen otomo
bilin sürücüsü 
Mehmet Ali Alagöl 
yaralandı.
Kazayı fark eden 
akaryakıt istasyonu 
çalışanları, otomobil 
içindeki yaralı 
sürücüyü çıkararak 
öir kartonun üzerine 
yatırdı. Yaralı 
Mehmet Ali Alagöl, 
ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. Alkollü 
olduğu önü sürülen 
Alagöl'ün, has
tanedeki ilk müda
halesinin ardından 
hastaneden kaçtı.
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni döneme doğru..
Bu hukuksal ve siyasi çekişmeden 

Gemlik halkı da bıktı, usandı.
Şimdi gözler, 19 Ocak Perşembe günü 

yenilenecek olan Belediye Başkanvekilliği 
seçimlerinde.

17 Mart 2011 günü yapılan seçimlerde, 
son anda Bakanlıktan gelen yazı ile 
CHP’liler iki üyesine oy kullandıramadılar.

İçlerinde uğradıkları ihanet sonucu, bir 
üyelerinin de AKP’ye destek vermesi 
sonucu, başkanvekilliği koltuğu el 
değiştirdi.

Gemlik Belediyesi’nde yaşanan bu olay
lar, siyaset tarihine kara harflerle yazılacak 
türden.

Şimdi yeni bir dönem başlayacak.
Dilerim, geçmişteki olaylar bir kenara 

bırakılıp, siyasi ahlaksızlıkların yaşan
madığı, dürüst, ilkeli, seviyeli bir seçim 
yapılır.

Önümüzdeki Perşembe günü, Belediye 
Başkanvekili Fikret Çolakoğlu tarafından 
toplanacak olan Belediye Meclisi, salt kol 
tuğu elde etmek için değil, 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçimlerde, halkın 
siyasi tercihini de dikkate alarak hareket 
eder.

Bu seçimlerde seçmen birinci parti 
olarak CHP’yi, ikinci parti olarak AKP’yi, 
üçüncü parti olarak da MHP’yi tercih etti.

Belediye de savcılıkça başlatılan soruş
turmalar sonucu açılan davalar devam 
ediliyor.

Yolsuzluklarla ilgili iddiaların kararını 
yargı verecektir.

Yargılama bitmeden, yargılanan kişiler 
hakkında suçlayıcı ifadeler kullanmak, 
hukuka ve ahlaka sığmaz.

19 Ocak Perşembe günü mecliste yapıla
cak Başkanvekilliği seçimlerinde MHP kilit 
partidir.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı açıklamada, “Gemlik’i CHP’nin 
başkanvekilliğinde, AKP ve MHP’li başkan 
yardımcılarıyla birlikte yönetelim” diyor.

Kayaoğlu, 3 partinin ilçe başkanını konu 
yu görüşmeye çağırdı.

Dün, AKP ilçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın 
yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, 
Kayaoğlu’nun 3’lü koalisyon önerisine 
MHP’ye, “Gelin Gemlik’i birlikte yönetelim” 
diyor.

Bir yandan da MHP’yi tabanına şikayet 
ederek, aba altından sopa gösteriyorlar.

Ayıp değil mi?
Siyasi ahlaka sığar mı bu?

“Ortadaki sayısal çoğunluk göz önünde 
bulundurulduğunda bu işe karışmamak 
Gemlik Belediyesi’ni yeniden CHP’ye tes
lim etmek demek. ” ne demektir?

29 Mart 2009 seçimlerinde halk, ilçe 
yönetimine AKP’yi değil, CHP’yi getirdi.

Yılmaz’ın bunu unutmaması gerekir.
Nedense bu sonucu bir türlü kabullene 

mediler.
Refik Yılmaz’ın Başkanvekilliğini devret 

mesi hukuken doğru bir karar.
Ama, CHP’liler ısrar etmeseydi, koltuğu 

terke niyetleri de yoktu.
MHP’lilerin halk iradesini de dikkate ala 

rak doğru bir karar vereceğine inanıyo
rum.

i amıı itti Hm tti
29 Ocak 2012 günü yapılacak olan Milliyetçi Haraket Partisi İlçe Kongresi 
için hazırlıklar başladı. Kongrede aday olacak olan Osman Durdu konuş
masında, “Birlikte olduğumuzu dosta düşmana göstereceğiz “dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 29 Ocak 
2012 Pazar günü 
yapılacak ilçe 
kongresi ile ilgili 
olarak üyelerle 
yaptığı toplantıda 
durum 
değerlendirdi.
9 yıldır MHP Gemlik 
İlçe Başkanlığını 
görevini yürüten 
Mehmet Kayaoğlu, 
yapılacak olan ilçe 
kongresinde bu 
dönem aday olmaya 
cağını açıklamıştı. 
Kayaoğlu’nun 
kongrede aday 
olmayacağını açık
lamasının ardından, 
ilçe yöneticilerinin 
büyük kısmının 
desteği sonucu 
Gemlik Ülkü 
Ocakları eski 
Başkanı Osman 
Durdu adaylığını 
açıkladı.
Üyelere açık gerçek
leşen toplantıda, 
ilçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğ 
lu’na başarılı geçen 
başkanlık dönemi 
için teşekkür edildi. 
Toplantıya katılan 
üyelerin de İlçe 
Başkan adayı 
Osman Durdu’ya 
destek olduğu

“Biz göreve tabiliz, 
Gemlik’te AKP ve 
CHP Belediye 
Başkanlığı görev
lerinde bulunmuş 
ve bu imtihanları

Birlik olduğumuzu 
dosta, düşmana 
göstermeliyiz” dedi. 
Üyelerden gelen 
sorularda Perşembe 
günü yapılacak

Eğer gocunacak, 
saklayacak bir 
şeyiniz, Gemlik 
halkından saklı gizli 
bir gündeminiz 
yoksa, derdiniz

kaybetmişlerdir. 
Gemlik halkının ve 
Milliyetçi Hareket 
Partisinin menfaat
leri doğrultusunda, 
bu süreçte ne 
yaparsak halkımız 
ve üyelerimizle 
birlikte yapacağız. 
Sağlıklı olan 
yapı da budur. 
Önümüzdeki kongre 
teşkilatımızı 
Belediye seçimleri 
ne götürecek yöne-

Belediye Başkan 
vekilliği seçimi ile 
konuların da sorul
ması üzerine söz 
alan İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
“Yaptığımız çağrıyı 
yineliyoruz. 3 parti 
bir araya gelsin, 
beraber Gemlik’e 
hizmet edelim. 
Bu nun dışındaki 
tüm oluşumlar 
sağlıklı 
olmayacaktır.

Gemlik ve Gemlik 
halkı ise, gelin bir 
olalım, iri olalım, 
diri olalım.
Bu cenazeyi birlikte 
kaldırıp, Gemlik’in 
iki yılını daha heba 
etmeden halkımıza 
hak ettiği hizmetleri 
ayrışarak, kavga 
ederek değil, birlikte 
verelim. Samimi 
düşüncemiz ve 
inancımız budur.” 
dedi.
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AİLE ABANIYOR
Ev sahibi ile birlikte 

ikamet edecek 
bahçe işlerinden anlayan bay, 
ev işlerinden anlayan bayan 

35-40 yaşlarını aşmamış 
sigorta ve maaşlı çalışacak 

AİLE ARANIYOR

0 533 813 27 05

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin
| ŞEKERSÖZ

KALE 
W i ARKASI

GEMLİKSPOR 
TARAFTAR DERNEĞİ 

PANKART YARIŞMASI 
DÜZENLEDİ

Gemlikspor Taraftar 
Derneği en iyi pankart 
yarışması düzenledi. 
Takımlarının her maçına 
giderek yaptıkları teza
hüratlarla destek veren 
Kırmızı Beyazlı taraftar
lar şimdi de tribünlere 
astıkları pankartlar için 
yarışma düzenlediler.

Süper Amatör Liginin 
en renkli taraftarlarına 
sahip Gemlikspor 
Taraftar Derneği’nin 
açtığı pankart yarış
masında kazanan 
taraftara Grup Kios 
yazılı mont hediye edile
cek.

Takımlarının hiçbir 
maçını kaçırmayan ve 
Bursa’da tribün şovunu 
en iyi yapan Gemlikspor 
Taraftar Derneği yaptığı 
açıklamada yarışmanın 
tüm sporseverlere açık 
olduğunu belirterek 
yarışmaya katılacaklar
dan çok güzel pankart 
sözleri beklediklerini 
kaydettiler.

YAZILI AÇIKLAMA 
ŞÖYLE;
“Hepimizin yakından 

bildiği gibi bizler 
Gemlikspor taraftar 

derneği olarak süper 
amatörde mücadele 
eden takımımızın her 
deplasmanına gittik.

Bursa bölgesi amatör 
kümede bunu 
Gemlikspor taraftarı 
dışında yapan başka 
kulüp yoktur. Bizim sev
damız deplasmanlarda 
yeşerdi.

Ancak artık bizde 
kendi evimizde, kendi 
seyircimizi yanımıza 
alarak müsabakalarımızı 
oynamak istemekteyiz. 
Gemlikspor’a hizmet 
eden futbolcu kardeşler
imiz hangi takımda 
oynadıklarının farkına 
varamıyorlar doğal 
olarak, nedenine gelince 
bu kardeşlerimiz haf
tanın 3 günü idmanlarını 
Bursa’nın farklı 
sahalarında yapıyor. 
Üstüne üstlük resmi 
maçlarını da ikinci yarı 
itibarı ile Orhangazi Göl 
Tesis lerinde oynuyorlar.

Kent olarak, ilçe olarak 
stadın açılışının geciktir
ilmesini kabullenmemiz 
gerekmekte diye 
düşünüyoruz. Taraftar 
olarak bizim yöneticiler 
gibi bekleme lüksümüz 

yok. Bu konuda uzman 
olan kişiler ile görüşüp 
gerekirse teknik danış
manlık alıp hep birlikte 
çözüm yolları bulmak 
lazım.

Örnek 1- Yan taraftaki 
suni çim sahanın kalan 
işlerinin hızlandırılıp bir 
an önce bitirilip 
Gemlikspor’un maçlarını 
bu sahada oynaması.

Örnek 2- Yeni yapılan 
ve bitiminde 
Gemlikspor’a güç kata
cak olan çim sahanın 
drenaj sisteminin belir
lenip hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturulması.

Örnek 3- Bu saha da 
yapma işlerinde 
kazanılan tecrübelerin 
diğer Kumla, Umurbey 
sahalarının yapımında 
ders alınması ve tecrübe 
kazanılması.

Örnek 4- Bu çim 
sahanın yetiştirilememe- 
sine sebep olan yükleni
ci firmadan doğan bir 
durum söz konusu ise 
Göl tesislerine 
Gemlikspor maçlarına 
gitmek isteyen taraftarın 
araç giderlerinin bu fir
maya yükletilmesi gibi.

Bu takımın şu anki per

formansı 2-3 hafta sonra 
sürekli deplasmanda 
oynamanın verdiği
bunalımla başarı treni 
kaçmış olabilir. Madem 
Gemlik tarihinde ilk 
olduğunu bildiğimiz 
tesisleşme hareketi 
başladı tüm güzellikleri 
ile bu çalışmaları bitirip 
hizmetleri tamamla
manız gerekmektedir.

Bu konuda deplasman
lara gider iken bizlere 
verilemeyen otobüsler 
ile ilgili biz sizden kesin
likle sadaka, haraç vb 
şey istemiyoruz. Sadece 
Gemlikspor’un maçlarını 
seyretmek ve ilçemizin 
başarısına destek olmak 
istiyoruz. Buyurun gelin 
maçlarımıza hep birlikte 
sahip olalım bu gurura, 
bu takım deplasmanlı 
amatör lige çıktığında 
ilçemizin ismi daha çok 
duyulacak. Kentteki tüm 
halkın, esnafın buna 
ihtiyacı olduğunu 
düşünüyoruz.

Bizler Gemlikspor 
taraftar derneği olarak 
bir kez daha söylüyoruz, 
siyasetle işimiz olmaz. 
Biz siyasetten anla
mayız, bizim tek

amacımız
Gemlikspor’un menfaat
leri doğrultusunda kendi 
çabalarımız ile 
kulübümüze yük 
olmadan hizmet etmek
tir.

Gemlikspor’umuzun 
sahasının ikinci yarıya 
yetişmemesi adına 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüklerinin, basın 
önünde verdikleri söz
leri tutamamaları adına 
tepkimizi en iyi anlata
cak pankartı yaptırıp 
bundan sonraki maçlar
da bu pankartı asmak 
istiyoruz.

Bu yüzden en iyi 
PANKART yarışmasını 
sporseverlerimizin 
değerli fikirleri ile 
başlatıyoruz.

İlk pankart örnek teşkil 
etmesi adına aşağıdaki 
gibi olacaktır.

“SİZLER STAD YAP- .<• 
MAYI BECEREMEZKEN, 
BİZLER KALDIRIMLARI 
TRİBÜN YAPTIK”

GEMLİKSPOR 
TARAFTAR DERNEĞİ

PLAKET - KUPA VS MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

İCI ajans

MATB/VOJK - REKLAMCILIK - ORGATİİ2A5YOH VE TANITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı fid: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap Sı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Mobllua sekiörii 2112'ıleıı umuiln
Türkiye Mobilya 
Sanayicileri Derneği 
(MOSDER) Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Güleç, İnegöl'ün 
mobilya sektöründe 
"Türkiye'nin Çin'i" 
olarak değer
lendirilirken son 
dönemlerde ise 
"Türkiye'nin İtalya 
sı" gibi olmaya 
başladığını bildirdi. 
Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) İnegöl 
Şube Başkanı da 
olan Ahmet 
Güleç, basın 
mensuplarına yap
tığı açıklamada,

Tüketici güveni llıalık ayında arttı
Tüketici Güven - 
Endeksi, 2011 yılı 
Aralık ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,1 oranında 
arttı. Kasım ayında 
91,0 olan endeks 
Aralık ayında 92,0 
değerine yükseldi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi'nin 2011 
Aralık ayı sonuçları 
açıklandı.
Buna göre, Tüketici 
Güven Endeksi 
Aralık ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,1 oranında 
arttı. Geçen yıl 
Kasım'da 91,0 olan 
endeks, Aralık ayın
da 92,0 değerine 
çıktı.
Tüketici Güven 
Endeksindeki artış, 
tüketicilerin mevcut 
ve gelecek dönem 
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Bursa'nın İnegöl 
ilçesinin, Türkiye 
mobilya sektöründe 
önemli bir konuma 
sahip olduğunu 
söyledi.
İnegöl'ün önceden 
"Türkiye'nin Çin'i" 
olarak nite
lendirildiğini ifade 
eden Güleç, şöyle 
konuştu:
"Nasıl dünyada imajı 
düşük bir Çin varsa, 
İnegöl de mobilya 
sektöründe 
'Türkiye'nin Çin'i' 
olarak değer
lendiriliyordu.
Şimdi ise 
'Türkiye'nin İtalya'sı' 

satın alma gücü, 
gelecek dönem 
genel ekonomik 
durum, gelecek 
dönem iş bulma 
olanakları ile mev
cut dönemin 
dayanıklı tüketim 
malı satın almak için 
uygunluğu durum
larına ait değer
lendirmelerin 
iyileşmesinden 
kaynaklanıyor. 
Anket ile tüketici

gibi olmaya başladı. 
Fikir ve tasarımın 
İnegöl'den başla
ması 
gerektiğini artık 
Türkiye kabul etti. 
Bu sadece Mobilya 
Tanıtım Grubu ile 
var olan bir Hadise 
değil. Daha önce var 
olan bir hadiseyi 
Mobilya Tanıtım 
Grubu, İnegöllü 
mobilyacılar, sanayi
ciler keşfedip ona 
göre organize etti. 
Biz böyle değiliz. 
Mevlana'nın 'ya 
göründüğü gibi ol 
ya da olduğun gibi 
görün' sözünde 

lerin kişisel Mali 
durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut 
dönem değer
lendirmeleri ile gele
cek dönem beklenti
leri ölçülüyor ve 
yakın gelecekte 
yapılması planlanan 
harcamalarına 
ilişkin eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçların
dan hesaplanan 

olduğu gibi, madem 
biz kaliteli mal 
üretiyoruz, madem 
fikir bizde 
o zaman bir araya 
gelelim bir şeyler 
yapalım, bu ima
jımızı, bu kalitemizi 
herkes görsün 
diyerek Mobilya 
Tanıtım Grubu'nu 
kurduk. İnegöl'ün 
bu imajı tanındı ve 
kaliteli ve tasarım 
odaklı çalıştığını 
Türkiye tescilledi. 
Bunu devlet 
bürokrasisi de 
anladı, sektörü de 
anladı, tüketici de 
anladı."

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 
kötüm ser durum 
olduğunu gösteri 
yor. 2010 ve 2011 
yıllarında aylar 
itibariyle tüketici 
güven endeksi 
değerleri şöyle:

AYLAR 2010 2011 
Ocak 79,2 91,3 
Şubat 81,9 93,6 
Mart 8<7 93,4 
Nisan 85,8 93,5 
Mayıs 86,6 92,9 
Haziran 88,0 96,4 
Temmuz 87,5 94,8 
Ağustos «7,4 91,7 
Eylül 90,4 93,7 
Ekim 89,0 89J 
Kasım 91,3 91,0 
Aralık 91,0 92,0

Aday memurlara temel 
eğilim semineri

Bursa Valiliği, İl 
Özel İdaresi ve Afet 
Koordinasyon
Merkezine yeni 
atanmış 42 aday 
memurların 16 gün 
sürecek eğitim 
seminerlerine baş
landı.
Eğitimin ilk dersi İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Kemal 
Demirel tarafından 
verildi. Memur 
adaylarına tavsi 
yelerde bulunan 
Demirel: “Bizler 
kamu malını kul- 
tanıyoruz ve geçim 
imizi kamunun 
vermiş olduğu 
vergilerle sağlıy
oruz. Bir kamu 
kurumunda hangi 
işi yapıyorsanız 
yapınız, nerede 
olursanız olun 
işiniz gereği ne

145 Meteoroloji 
İstasyonu Kapatıldı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
Merkez ve Taşra 
Teşkilatında Dü 
zenleme Yapıl ma 
sı Hakkındaki Ba 
kanlar Kurulu Ka 
ran, Resmi Gaze 
te'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Karar gereği, 145 
meteoroloji istasy
on müdürlüğü 
kapatıldı.
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Tahmin 
ler,Dairesi Başkan 
lığı, Gözlem Sistem 
leri Dairesi Başkan 
lığı, Meteorolojik 
Veri İşlem Dairesi 
Baş kanlığı, Araştır 
ma Daire Başka 
nhğı, Strateji Geliş 
tirme Daire Başkan 
lığı, insan Kaynak 
lan ve Eğitim 

ise onu yapın. 
İşinizin gereğini 
layıkıyla yerine 
getirdiğinizde bir
Türk vatandaşı 
olarak işlerimizin 
daha düzgün ola
cağına ve ülkemizin 
refah seviyesinin 
daha çabuk yükse
leceğine emin ola
bilirsiniz” diye 
konuştu.
Özel İdareye son 
atamalarla gelen 
aday memurlar 
Dilbilgisi, Atatürk 
İlkeleri, T.C.
Anayasası, 
Devlet Teşkilatı, 
Halkla İlişkiler, 
Milli Güvenlik ve 
657 Sayılı Kanun 
gibi derslere 
girerek Temel 
Eğitim Kursunu 
tamalamış 
olacaklar.

Dairesi Başkanlığı 
ile İdari ve Mali 
İşler Daire Başkan 
lığı bünyesinde 
toplam 35 yeni 
şube müdürlüğü 
kuruldu. Ayrıca, 
Bölge Müdürlükle 
rine bağlı olarak 8 
yeni bölge müdür
lüğü kuruldu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


17 Ocak 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 9

Internet hankacılıgı kullananlar aitkai!
Virüslü mail tuza
ğıyla hesapları 
boşalttılar.
İstanbul polisi 
virüslü mail yollarak 
internet bankacılığı 
kullanan kişilerin 
hesabından 388 bin 
lira çektiği öne 
sürülen 12 kişiyi 
gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Bilişim 
Suçlarla Mücadele 
ekiplerinin 7 aydır 
sürdürdüğü çalış
mada internet 
üzerinden vatan
daşların banka

Bedelline düşük lalen
Bedelli askerlikte 
sürenin Haziran’da 
dolması nedeniyle 
ilk başvurular 
düşük oldu. 
25 günde gelen 
7 bin civarında 
başvurunun da 
büyük bölümünün 
peşin ödeme 
olduğu belirtildi. 
Bedelli askerlik 
için kredi kam 
panyaları 
düzenleyen 
bankalar ise ilk 
başvurulardan 
umduğunu bula
madı. Bazı aday
ların, maliyeti 
duyunca kredi 
almaktan 
vazgeçtiği, 
bazılarının da 
kriterleri taşımadığı 
için kredi alamadığı 
bildirildi. Böylece 
bedelli askerlik

hesabınlarına 
girdiği belirtilen 12 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şebeke üyelerinin

İnternet bankacılığı 
kullanan kişilerin 
bilgisayarlarına 
virüslü mail gönde

başvurularında 
umutlar Mayıs ve 
Haziran ayına kaldı. 
Yaklaşık 430 bin 
kişiyi ilgilendiren 
yasanın, ilk bir 
ayında bankaların 
kullandırdığı kredi 
tutarının çok düşük 
kaldığı öğrenildi. 
Bir kamu bankası 
genel müdürü, 
başvuruda bulunan

ların ancak yüzde 
15’inin banka 
kredisi kullandığını 
bildirdi.
Geri kalanların ise 
bedeli kendi 
mevduatlarından 
karşıladığı belirtildi 
Vatandaşların ilk 
etapta bedeli 
kendi kaynakların
dan karşılamaya 
çalıştığına 

rerek bilgilerini ele 
geçirdiği belirlendi. 
Bilgilerini ele 
geçirdikleri 9 kişinin 
hesaplarını boşalt
tığı belirlenen 
şüpheliler paraları 
çektikleri banka
matiklerin güvenlik 
kameralarına da 
yakalandı. Polis, 
388 bin liranın 124 
bin lirasının havale 
edilmesinin önüne 
geçti. Emniyette 
sorgulanan şüpheli 
ler Ümraniye Adli 
yesine gönderildi.

dikkat çeken 
bankacılar, başvuru 
süresinin dolmasına 
yakın ilginin daha 
da artmasını 
bekliyor.
Bankaların bedelli 
askerlik için kredi 
kampanyalarında 
faizler aylık 
yüzde 1.30 ila yüzde 
1.70 arasında 
değişiyor. Aylık 
faizi düşük olan 
bankalar, 
kredi için dosya 
masrafı da alıyor. 
Bedelli askerlik 
için düzenlenen 
kampanyalarda, 
vade 60 aya kadar 
çıkıyor. Taksitle 
ödeyecekler 
Haziran’da ilk 
peşinatı yatıracak. 
Kalanını ise 6 ay 
içerisinde ödemek 
zorunda.

İssizlikte 
Ekim sürprizi

olarak gerçekleşti. 
İşsiz sayısı 2 mil 
yon 454 bin kişiye 
geriledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
verilerine göre, 
Ekim ayında işsizlik 

Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 2.5 
puanlık azalışla 
yüzde 11.1, kırsal 
yerlerde ise 1.1 
puanlık azalışla

oranı bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre 2.1 puanlık 
azalışla yüzde 9.1 
oldu. İşsizlik oranı 
Eylül ayında ise

yüzde 5.3 oldu. 
Türkiye'deki
işsiz sayısı 2 
milyon 454 bin 
kişi, istihdam 
edilenlerin sayısı 
da 24 milyon 486 
bin kişi oldu.
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Ute lal Kılıç İlimim M öğrencileri Uludağ'a i

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, Uludağ 
gezisi düzenledi. 
Üç otobüs ile 
gerçekleştirilen 
gezinin amacının 
ülkemizin doğal 
güzelliklerini 
görmek, tarihini 
öğrenmek olduğu

belirtildi.
Geziye katılanlar 
Uludağ’ın doğal ve 
tabii güzelliklerine 
hayran kaldılar. 
Cumartesi günü 
08:00-18:00 saatleri 
arasında gerçek
leştirilen gezinin ilk 
durağı Türkiye’nin 
bilinen en yaşlı 

ağacı 6 asır yaşında 
olan bu doğa 
harikası “İnkaya 
Çınarı” oldu. 
Oradan Sarı Alanda 
mangal yakarak 
sucuklu ekmek 
yediler.
Gezinin son durağı 
ülkemizin en gözde 
kış sporları merkezi

Uludağ oldu.
Uludağ’ın kayak 
alanı (oteller bölge
si) nda bir süre 
gezildikten sonra 
Gemlik’e dönüldü. 
Okul Müdür Vekili 
Rezzak Arslan; 
“Öğrencilerimizi 
doğal güzellikleri 
mizi görmek, yorucu 

bir dönemin yükünü 
atmak ve daha 
zinde kalmak için bu 
geziyi tertipledik. 
Gezinin tertiplen
mesinde emeği ge 
çen herkese teşek 
kür ederiz."dedi. 
Öğrenciler geziye 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu

Müdür Vekili Rezzak 
Arslan ve öğretmen
leri: Aynur Sevgi, 
Hanım Çakal, Umut 
Çakal, Mustafa Sarı, 
Recayi Özdemir, 
Emin Keleş, Çiğdem 
Başkaya, Ayça Özel 
Dallı ve Seçkin 
Şengöz eşliğinde 
gittiler.

Cfltanakspor’dan galibiyet yemeği
~ ~~’“nFFTF-! IbmaMU  til

Gemlik Çotanak 
Spor U-19 takımı 
Dikkaldırım standın- 
da Bursa Barbaros 
spor ile karşılaştı. 
Karşılaşma Gemlik 
Çotanak Spor’un 1-0 
lık galibiyeti ile sone 

ererken, Çotanak 
Spor’un golü 74. 
Dakikada Sefer’den 
geldi. Karşılaşmanın 
80. Dakikasında 
Çotanakspor oyun
cusu Ramazan kır
mız kart gördü.

Galibiyeti Klüp 
Başkanı Cemil 
Karataş 
öncülüğünde Teknik 
direktör Alpaslan 
İlgin, Yönetici Telat 
Tepe, Yönetici Murat 
Karataş ve Çotanak

Spor U-19 takımının 
katıldığı, Gemlik 
Cafe Cafe’de verilen 
yemek ile kutladılar. 
Sezona şansız puan 
kayıpları ile 
başlayan, geçen 
sezonun şampiyonu 

genç Çotanaklar 
takımın birbirine 
uyum sağlamasın
dan sonra ivme 
kazanarak 3. sıraya 
kadar yükseldiler. 
Klüp yöneticileri 
yaptıkları açıklama

da şampiyonlukta 
iddialı bir konuma 
geldiklerini 
belirterek, 
“Taraftarlarımızın da 
desteği ile şampiyon 
olacağımıza inanı 
yoruz” dediler.
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Bir günde kara teslim olduk
Önceki gece başlayan kar yağıışları, bölgemizde ve ilçemizde etkisi
ni göstererek yaşamı felç etti. Akşam saatlerinde yağmaya başlayan 
kar, kısa sürede yolların kapanmasına neden oldu. Manastır, 
Hisartepe Mahallesi ve Umurbey yolları ile Küçük Kumla ve Kurşunlu 
yolları kar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Okulların bir gün 
süreyle tatil edilmesiyle öğrenciler, okullarına gidemedi. Belediye, 
gece boyunca trafik akışının sağlanması için yolları tuzladı. Temizlik 
işçileri ise, ilçe içindeki kaldırımlarda karları temizledi. Gemlik-Bursa 
yolunda da buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşandı, trafik felç oldu
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Özbev, "MP, CHPli hit 
tıaskanuekili islemiyor"

Yılmaz, "MHP ile ön şart 
aramadan görüşmeye hazırını”

y CHP İlçe Başkanı Dursun 
Özbey, yaptığı açıklamada 
Perşembe günü yapılacak 
belediye başkanvekilliği 
seçimleri konusunda AKP’nin 
MHP’nin çağrısının önünü tıka
yarak, CHP’nin yönetiminde bir 
belediye istemediklerini belir 
terek, “İyi niyetli bir çağrının 
önünü tıkamak isteniyor" dedi. 
Haberi sayfa 4’de

AKP İlçe Başkanı Necdet 
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklama
da,“CHP üç günlüğüne başkan 
lık koltuğuna oturur oturmaz 
Fatih Güler’i yeniden fiili baş 
kan yapmıştır." dedi. Yılmaz, 
aynı zamanda MHP İlçe Başka 
nından iki defa randevu istedi 
ğini ve alamadığını, ön şart ol 
maksızın Çarşamba günü MHP 
ilçe başkanlığında görüşmek 
istediğini söyledi. Syf 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

z Perşembe’nin gelişi, 
Çarşamba’dan belli olurmuş 

Yazımın başlığındaki gibi ‘Perşembe’nin 
gelişi, Çarşamba’dan belli olur’ derler 
Bugün Çarşamba, yarın Perşembe..

Yarın, Gemlik’i iki yıllığına yönetecek 
belediye başkanvekili seçilecek.

Bugün Çarşamba ama daha belli olan bir 
şey yok.

17 Mart seçimlerinde de yaşananları 
düşünün.

CHP’de kendi partisi ile gece yarılarına 
kadar sürdürülen pazarlıkları, olmayınca 
adam göndermeleri başkanyardımcılığı 
istemeleri, sonra gidip başka birisine oy 
vermeyi. Devamı sayfa 4’de

Zincir
takarken

Gemlik Umurbey 
sahası maçlara 

kanandı

Kar yağışı sebe
biyle aracına zin
cir takmak isteyen; 
bir kişi, geri ma 
nevra yapan oto
büsün altında ka 
larak hayatını kay
betti. M.A. adlı 
şahsın yaralı 
olarak ambulansla 
hastaneye kaldın 
lirken yolda haya 
tını kaybettiği 
öğrenildi. 3’de

Gemlik Umurbey Futbol sahası Bursa 
Futbol İl Temsilciliği’nin aldığı karar 
gereği maçlara kapatıldı. Türkiye Futbol 
Federasyonu Bursa İl Temsilciliği Gemlik- 
Orhangazi Futbol Temsilcisi Volkan 
Özgül, yaptığı açıklamada futbol maç 
larının oynanabilmesi için hiçbir önlemin 
alınmadığı Umurbey sahasının maçlara 
kapatıldığını duyurdu. Haberi syf 10’da

Hırsız, 
girdiği 

eve hurdacı 
sasım 

içerideki 
eşyayı sattı 
Burs a'da, özellik
le "satılık" ilanı 
bulunan evlere 
girip, buradaki 
eşyaları telefonla 
eve çağır dıkları 
hurdacılara sat
tıkları iddia 
edilen ve ihbar 
üzerine yakala 
nan 3 kişiden 2'si 
tutuklandı.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez.

“Gemlik Konuşuyor Söz Sizde” 
programının konuğu Ali Çelik

Vali Harput: 
Karla mücadelede 

ihmali olanlar 
affedilmeyecek

Halkın Sesi 
Partisinin Çarşamba 
akşamları düzen
lediği "Gemlik 
Konuşuyor, Söz 
Sizde" programının 
ikinci konuğu Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik olacak. 
HAS Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur yaptığı açık
lamada; "Belediye 
meclisindeki bütün 
siyasi partilerin 
koltuk savaşı yap
tığı bu, günde, biz 
Gemlik'in simgesi 
olan zeytin ve

zeytin üreticisinin 
son durumunu 
tartışıp çözüm üret
meye çalışacağız. 
Ziraat Odası

Başkanımız Ali 
Çelik Bey'in 
tecrübesinden 
yararlanarak elde 
edeceğimiz

sonuçları genel 
merkezimize 
ileterek genel 
başkanımız Prof Dr. 
Numan Kurtulmuş 
Bey'i, zeytin 
üreticilerinin son 
durumu hakkında 
bilgilendireceğiz. 
Bu akşam çok 
seviyeli olacak 
toplantımız saat 
20:30'da ilçe 
binamızda yapıla
caktır. Tüm 
Gemlik'li hemşehri
lerimiz davetlidir" 
dedi.

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
karla mücadele 
için aralıksız 
çalıştıklarını 
belirterek, kriz 
merkezi oluştur
duklarını bildirdi. 
Vali Şahabettin 
Harput, basın men
suplarına kış çalış
maları hakkında 
açıklama yaptı. 
Ağır bir kış 
yaşandığını anla
tan Vali Harput, 
"Bölge için ciddi 
bir kar ve ulaşım 
sıkıntısı yaşıyoruz. 
Özellikle aşırı 
soğuyan havanın 
buzlanmaya 
dönüşmesi ile yol
larda ciddi sıkın
tılar yaşanıyor. 
Dünden beri 
Bursa-lstanbul, 
Bursa-lzmir yol
larında buzlanma 
sonucu zaman 
zaman yol kapan
malarına ve sıkın
tılara rastlıyoruz. 
Bu maksatla bir 

MTOI ABONE ÖLDÜNÜZ İÜ!
■MIIIIMimiM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

vali muavini 
başkanlığında, 
trafik bölge 
müdürü, karayol
ları bölge müdür 
yardımcısı ve 
ilgili kurumlardan 
yetkililerin bulun
duğu bir ekibi kzim 
ekibi olarak oluş
turduk. " dedi.
Aralıksız çalış
malarla yolların 
kısa sürede 
açılarak vatandaşın 
mağdur olmaması
na çalıştıklarını 
anlatan Vali 
Harput, "Bursa gibi 
bir yerde kardan 
dolayı yolların 
kapanarak insan
ların mağdur 
olmasını kesinlikle 
kabul edemeyiz. 
Bundan dolayı 
karayolları ve 
emniyete kesin 
talimat verdim. 
Kimin nerede ne 
ufak bir bir ihmali 
varsa, o konuda 
affedilmeyecek." 
şeklinde uyardı

ı II

Bursa’dan sadece 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
projesi ön elemeyi 
geçebildi.
Acıbadem Üniver
sitesi tarafından 
düzenlenen 
“Fikrine Sağlık” 
Proje Yarışması 
Ön Değerlendirme 
Sonuçlarına göre 
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden iki 
proje yarışmaya 
katılmaya hak 
kazandı.
Acıbadem Üniver
sitesi tarafından 
düzenlenen “Fikrine 
Sağlık” Proje Yarış 
ması Ön Değerlen 
dirme sonuçlar belli 
oldu.
Üniversiteden 
yapılan açıklamaya 
göre, Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinin iki projesi 
15 Nisan 2012 tari
hinde İstanbul’da 
düzenlenecek yarış
maya katılmaya 
hak kazandı. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Biyoloji Öğretmeni 
Ahmet Gündüz 
Akıncı, danışman
lığında okulun 
11.sınıf öğrenci
lerinden Cemre 
Arslan ‘Fikrimde 
Anne Sütü projesi 
ile Cansu Esen ise 
‘Cilt yanıkları için

V

zeytin yağı spery’ 
adlı projesiyle 
yarışmaya katılarak 
ön elemeyi geçmeyi 
başardılar.
Okul Müdürü Nazım 
Özer öğrencilerini 
gösterdiği başarı
dan tebrik ederek, 
“Bursa ilinde ön 
elemeyi geçen tek 
okul Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi olduğunu 
ifade ederek okulu
muzu ve ilimizi 
15 Nisan 2012 tari
hindeki finallerde en 
iyi şekilde temsil 
edeceğimize inanı 
yoruz” şeklinde 
konuştu.
Üniversiteden 
yapılan açıklamada 
yarışma ile ilgili

‘Ülkemizde sağlık 
bilimleri alanında 
araştırma yapmak 
isteyen öğrencileri 
teşvik etmek 
amacıyla Üniver
sitemiz tarafından 
düzenlenen 
FİKRİNE 
SAĞLIK PROJE 
YARIŞMASI'na 
göstermiş 
olduğunuz ilgi ve 
katılımınızdan 
dolayı teşekkür 
ederiz. Üniversite 
mizce oluşturulan 
Proje Değerlen 
dirme Komisyonu 
tarafından 
yapılan ön 
değerlendirme 
sonucunda aşağıda 
belirtilen projelerin 
yarışmaya katıla

bilecek nitelikte 
olduğu belirlen
miştir. Bundan 
sonraki aşamada 
yapacağınız 
çalışmayla ilgili 
projenin tanıtımı, 
kullanılan 
yöntemler ve 
elde edilen 
sonuçlar ile 
getireceği yenilikler 
ve sağlayacağı 
katkılardan > 
oluşan dosyanın 
15 Nisan 2012 
tarihine kadar 
aşağıda belirtilen 
adrese posta veya 
e-posta yoluyla 
gönderilmesini 
önemle rica eder, 
başarılar d/7er/z” 
şeklinde açıklama 
yapıldı.
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Çaresiz şahıs benzin ackiip kenflinijaktı!
Bursa'da 3 yıl önce 
küçük kızını evde 
çıkan yangında 
kaybeden, son 
dönemlerde ise eşi 
ile sorunlar yaşa
maya başlayan 
fırıncı ustası, benzin 
dökerek kendisini 
yaktı.
Aralık 2009'da 
Burhaniye Mahallesi 
Kemalettin 
Samipaşa 
Caddesi'ndeki 
evlerinde çıkan 
yangında, panik 
yaparak merdiven
lere yönelen ilköğre
tim 6. sınıf öğrencisi 
12 yaşındaki Merve 
Nur Zülai hayatını 
kaybetmiş, duman
dan etkilenen anne 
Hediye Zülal İnegöl 
Devlet

"Hırsız, BimHi eve hurdacı 
çağırıp içerideki eşyayı sattı"
Bursa'da, özellikle 
"satılık" ilanı bulu
nan evlere girip, 
buradaki eşyaları 
telefonla eve 
çağırdıkları hur
dacılara sattıkları 
iddia edilen 3 kişiden 
2'si tutuklandı.
İhbar üzerine 
harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü

Hastanesinde 
tedavi gördükten 
sonra sağlığına 
kavuşmuştu.
Kızını yangında kay
bettikten sonra 
psikolojik olarak 
çöken fırıncı ustası 
Reşat Zülal (41), 
son dönemlerde 
eşiyle sorunlar 
yaşamaya başladı. 
Akşam kayınped
erinin ikamet ettiği

Güven Timleri 
Amirliği ekipleri, 
Hocaalizede 
Mahallesi Hocaali 
zade Caddesi'nde 
yer alan ve camında 
"satılık" ilanı 
bulunan İ.İ'ye ait 
eve gitti.
Kapısı kilidinin 
kırıldığı tespit edilen 
evde bulunan C.K.

Alanyurt Yeni 
Mahalle Dostlar 
Sitesi'ne giden 
ancak eşiyle arasın
daki sorunları çöze
meyen Zülal, yanın
da götürdüğü benzi
ni üzerine döküp 
kendisini ateşe 
verdi. Çevredeki 
vatandaşların 
yangın söndürme 
tüpü ile müdahale 
etmesi üzerine ağır

(29), N.G. (16) ve 
M.K. (30) 
gözaltına aldı. 
İncelemede, 
3 zanlının söz 
konusu eve kapı 
kilidini levye ile kırıp 
girdikleri, ardından 
telefonla çağırdıkları 
bir hurdacıya 
3 dikiş makinesi, 
bunlara ait yedek 

yaralı kurtulan 
şahıs, ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi
sine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Üçüncü derecede 
yanık teşhisi koyu
lan Reşat Zülal, 
yanık ünitesine 
sahip olan Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi ile İzmit 
Derince’deki has
tanelerde yer bulu
namaması üzerine 
Bursa Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Emniyet ekipleri 
Reşat Zülal'ın eşinin 
ifadesine başvu
rurken, olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

parçalar, doğalgaz 
sobası, set üstü fırın 
ve radyoyu 
sattıkları belirlendi. 
Sorgulamalarının 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
zanlılardan C.K ile 
M.K'nın tutuklandığı, 
N.G'nin serbest 
bırakıldığı 
bildirildi.

Çikolata hırsızları 
polisi yomu

Bursa'da bir büfeye 
girerek çikolata ve 
bisküvi çalan zan
lılar polis ekip
lerinin kovalamacı 
sonucu yakalandı. 
Olay, merkez 
Nilüfer İlçesi Çalık 
Halil Mahallesi 
Sarıyerler Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
gece saatlerde bir 
büfeye girmek 
isteyen S.T., İ.D., 
U.D. ve O.S., polis 
ekiplerini görünce 
bahçede gizlendi. 
Ancak polisin 
gözünden kaç

Zincir takarken öldü
Bursa'da, kar yağışı 
sebebiyle aracına 
zincir takmak 
isteyen bir kişi, geri 
manevra yapan oto
büsün altında 
kalarak hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, olay, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Musababa otobüs 
durağında meydana 
geldi. İddiaya göre, 
servis şoförlüğü 
yapan M.A., kar yağ
masından dolayı 
minibüsüne zincir 
takmak istedi.
Otobüs durağının 
yakına aracını park 

mayan zanlılar, 
ekiplerin kendilerini 
gördüğünü fark 
edince kaçmaya 
başladı. Ekipler, 
zanlılardan ikisini 
yakalarken; kaçan 
iki kişiyi gece boyu 
aradı. Zanlılar, 
girdikleri bir büfe
den çikolata ve 
bisküvi çaldıklarını 
itiraf ederken, 
hırsızların kul
landığı suç aletleri 
de polis tarafından 
teslim aidindi.
Olayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.

eden M.A, zincir tak
maya çalıştı. Ancak 
Musababa- 
Şehreksütü arasında 
çalışan M.Ş.’nin kul
landığın 3C otobüsü, 
geri manevra 
yaparken, kayarak 
servis minibüsüne 
çaptı. Duvarla oto
büs arasında sıkışan 
yaralıya ilk müdaha
leyi olay yerine 
gelen ambulans 
yaptı. Yaralı, 
ambulansla hastan
eye kaldırılırken 
yolda hayatını kay
betti. Polis, olayla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Gece eşkıyaları fazla kaçamadı
Önceki gece 
işyerinden çıkarak 

evine gitmek 
isteyen U.Ç., merkez 
Osmangazi ilçesi 
Kükürtlü Mahallesi 
Kükürtlü Caddesi 
üzerinde tanımadığı 
iki kişiyle 
karşılaştı.
Zanlılardan biri 
U.Ç.'nin omzundan 
tutarak cep telefo
nunu istedi.
U.Ç. telefonunu vere 

meyeceğini söyledi. 
Bunun üzerine 
U.Ç. ile şahıslar 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
çıkan kavgada 
kimliği belirsiz iki 
kişi U.Ç.'nin 
cep telefonunu 
gasp etti. Zanlılar 
U.Ç.'yi bıçaklayarak 
olay yerinden 
kaçtı.
Yaralı, olay yerinden 

geçen bir taksiyle 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne gitti.
Polis, U.Ç.'nin 
verdiği eşkal doğrul
tusunda zanlıları ara
maya başladı.
Geniş çaplı araştırma 
başlatan polis ekip
leri, zanlılardan 
M.A.'yı Soğanlı 
Mahallesi'nde 
otobüs beklerken, 
diğer zanlı F.U.'yu 
ise gasp ettikleri

cep telefonuyla 
Sırameşeler 
civarında yakaladı. 
Yakalanan 
zanlıların 
"cinsel istismar" 
suçlarından tutuk
landıkları ve kaldık
ları cezaevinde bir
birlerini tanıdıkları 
öğrenildi. Zanlılar, 
"nitelikli yağma ve 
kasten yaralama" 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Perşembe'nin gelişi,
Çarşamba’dan belli olurmuş

Bugünlere gelinmesinin nedeni, o gün 
yaşanan gizli pazarlıklardır...

Bir zamanlar, TBMM’de milletvekili pazar 
lan kurulmuştu.

Bizde de meclis üyeleri arasında pazarlar 
kuruldu!

En çok veren bir günde karşı tarafa geçti.
Vatandaşlar, siyasi ahlaksızlığın, çirkin 

yüzünü o günlerde gördü, tanıdı.
Aradan yıllar geçti, Gemlik’te buna benzer 

olaylara tanık olduk.
Yarın yâpılacak seçimler nedeniyle MHP 

kilit parti durumuna geçince, pazarlıklar hız
landı.

Bu yazımı yazdığım saatlerde AKP İlçe 
Başkanlığından bir açıklama geldi.

Necdet Yılmaz, MHP’nin çağrısı üzerine 
Mehmet Kayaoğlu’ndan iki kez randevu iste
diğini ancak cevap alamadığını söylüyor.

Ancak, benim öğrendiğime göre, Kaya 
oğlu’nun yaptığı üçlü görüşme çağrısına 
AKP’nin “CHP’ye belediyeyi teslim etme 
niyetinde değiliz. Kamuoyunda masadan 
kaçmış olmamak için bu çağrıyı kabul edi 
yoruz.” dediği yönünündedir.

MHP’nin çağrısı ise açıktır.
“Gelin, Gemlik’i hiçbir art niyet olmaksızın 

birlikte yönetelim. Belediye Başkanvekilliği 
CHP’nin hakkıdır, iki başkan yardımcılığı ise 
AKP ve MHP’ye verilsin’’ şeklindeydi.

AKP, MHP’nin çağrısına olumsuz bakmış, 
CHP’nin başkanvekilliğinde çağrıya yanaş
mamıştır.

Dün ise yapılan açıklamada, Kayaoğlu’ndan 
2 kez randevu istediğini, randevu ala
madığını, bugün ön koşulsuz olarak MHP ilçe 
başkanlığında buluşabileceklerini söylüyor.

Bu daha önce öne sürdükleri CHP’siz bir 
yönetim anlaşıyından dönmek midir?

Bence hayır.
Salt masaya oturmadılar denmemesi içindir.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in bir 

Tv. kanalına çıkacağı duyurusunun yapıl
masını bile polemik yaparak, CHP belediye 
yönetimine gelirse, ‘Belediyeyi Fatih Mehmet 
Güler yönetecek’ demeleri, başta o koltuğa 
oturacak olan CHP’liye karşı yapılan ayıptır.

CHP’nin de, “AKP’nin masadan kaçmış 
olmamak için çağrıyı kabul etmesini ve 
CHP’li bir başkanvekilliğine olumsuz bak
masının, iyi niyetli olmadıklarının göstergesi 
olduğunu’’ söylüyorlar.

CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, MHP’nin 
çağnsına açık olduklarını, AKP’nin başkan
vekilliği konusunu görüşmenin önünü 
tıkadığını belirtiyor.

özbey, 17 Mart günü yapılan kapalı kapılar 
ardındaki görüşmelerde kimlere nelerin veril 
diğini gördüklerini de altını kalın çizgiyle çize 
rek belirtiyor.

MHP, AKP’nin genel politikalarına karşı bir 
siyasi kuruluştur.

Bunu hergün televizyonlarda görüyoruz.
AKP ile yapılacak iki bir pazarlıkta isteseler 

kendilerine herşeyi de alabilirler.
Kulislerde, Başkanvekilliği dahil, gerekirse 

2 başkan yardımcılığı ve Gemport yönetim 
kurulu üyeliği sözleri boşuna dolaşmıyor.
Yani sizin anlayacağınız yine meclis üyeliği 
pazarında bol akçeli rakamlar dolaşıyor.

Yarın dananın kuyruğu kopacak.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yaptığı açıklamada 
Perşembe günü 
yapılacak belediye 
başkanvekilliği 
seçimleri konusun
da AKP’nin MHP’nin 
çağrısının önünü 
tıkayarak, CHP’nin 
yönetiminde bir 
belediye istemedik
lerini belirterek, “İyi 
niyetli bir çağrının 
önünü tıkamak 
isteniyor’’ dedi. 
Dursun Özbey, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, MHP 
nin çağrısının açık 
olduğunu, AKP’nin 
ise CHP’nin başkan- 
vekilliğini isteme 
diğini belirterek, 
“Sayın Necdet 
Yılmaz, kamuoyu 
karşısında masadan 
kaçmamış olmak 
için, bu çağrıyı 
kabul ettiklerini

söylüyor. Bu bile, 
çağrıya karşı iyi 
niyetli olmadık
larının gösterge
sidir. Daha sonra 
ise ön koşulsuz 
görüşme isteminde 
bulunuyor.
Bu nasıl siyasi bir 
anlayıştır.” dedi. 
CHP ilçe başkanı 
CHP’nin yargılan
makta olan kişilere 
karşı masumiyet.

ilkesine inandık
larını, yargı 
sürecinde konuş
mayı doğru bulma 
dıklarını, bunun ise 
ayıp olduğunu 
belirterek, açıklama 
sim söyle sürdürdü: 
“Biz, Deniz Feneri 
yolsuzluğundaki 
gibi hiçbir şeyin 
üzerinin örtülmesini 
istemiyoruz.
Gemlik Belediyesi

ile ilgili yargı karar 
verir ve suçlu bulur
sa. Kamuoyu 
karşısına çıkarak, 
Gemlik halkı huzu
runda biz de 
hesabını sorar ve 
üzerimize düşeni 
yaparız.” dedi. 
AKP zihniyetinin 
29 Mart seçimleriyle 
halk iradesini yok 
saymak olduğuna 
dikkat çeken 
Özbey, 
“Yargılanan kişiler 
yargılanmadan 
mahkum etmek 
isteniyor.
CHP halk oyuyla 5 
yıl süreyle seçilmiş 
tir. Bu süreç devam 
ediyor. AKP’nin 
niyeti Belediye 
yönetimini CHP’ye 
teslim etmemektir. 
Sağduyu ve aklı 
selim halkın terci
hinin gözardı 
eldilmemesi 
yönündedir.” dedi.

AİLE ABANIYOR
Ev sahibi ile birlikte 

ikamet edecek 
bahçe işlerinden anlayan bay, 
ev işlerinden anlayan bayan 

35-40 yaşlarını aşmamış 
sigorta ve maaşlı çalışacak 

AİLE ARANIYOR
0 533 813 27 05

İiraidSiıinnetıitni

KAŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
Jstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Gemlikli iş 
adamlarından 
Merhum Ali Şirin’in 
oğlu İbrahim 
Şirin(62) vefat etti. 
Uzun süredir İstan
bul’da yaşayan 
Gemlik’te bulunan 
Şirin Plazci’nın 
sahiplerinden olan 
İbrahim Şirin, yaka
landığı karaciğer 
rahatsızlığından

kurtulamayarak, 
önceki gün vefat 
etti. Cenazesi dün 
Gemlik’e getirilen 
İbrahim Şirin’in 
öğle namazında 
Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde kılınan 
cenaze namazının 
ardından İlçe 
Mezarlığındaki aile 
kabrine defnedildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkoilezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkoilezgazetesi.com
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IMF ili ün san aramadan Msw hazırım"
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"CHP üç günlüğüne 
başkanlık koltuğuna 
oturur oturmaz 
Fatih Güler’i 
yeniden fiili başkan 
yapmıştır." dedi.
Yılmaz, aynı zaman
da MHP İlçe 
Başkanından iki 
defa randevu iste
diğini ve ala
madığını, ön şart 
olmaksızın Çarşam
ba günü MHP ilçe 
başkanlığında 
görüşmek istediğini 
söyledi.
Necdet Yılmaz, açık
lamasında, 
Belediye hopör- 
lerinden yapılan 
duyuruda "Gemlik 
Belediye Başkan 

vekili Fatih Mehmet 
Güler'in Salı akşamı 
bir Tv kanalında 
programa katılacağı 
duyurulmaktadır. 
Ancak, hakkındaki 
yolsuzluk iddiaları 
ve açılan davalar 
nedeni ile Cumhu 
riyet Savcısının 
talebi üzerine ‘Açığa 
alınan’ demeyi 
unutmuşlar.
CHP başkanvekil- 
Iiğini kazanırsa 
belediyeyi kimin 
yöneteceği de bu 
olayla ortaya çık
mıştır.” dedi.
Yılmaz açıklama 
sında, devam eden 
soruşturmaların ve 
davaların selameti 
açısından açığa alı
nan Fatih Güler, 
hukuken olmasa da 
fiilen başkanlık

koltuğuna tekrar 
oturacağını, belir
tirken, "17 Mart 2011 
de bıraktığı yerden 
"halka hizmete" 
devam edecektir." 
dedi.
Açıklama şöyle 
devam etti: 
"CHP İlçe Başkanı 
ilkeli siyasetten 
bahsediyor, Sayın 
Dursun Özbey ve

Necdet Ersoy, 
beni iyi tanır. 
1999-2004 yılları 
arası beraber meclis 
üyeliği yaptık. İlkeli 
siyasetin nasıl 
olması gerektiğini o 
günleri hatırlarsa 
öğrenmiş olur.
Yanlışların karşısın
da kendi partimden t 
dahi olsa nasıl karşı 
durduğumun bizzat

şahididir.
Kaldı ki bizim karşı 
çıktığımız hizmetin 
yapılış yöntemi ile 
ilgiliydi.
Hamdolsun 10 yıllık 
belediye yönetimi 
mizde, bu gün 
olduğu gibi yolsuz 
luklarla anılan bir 
belediyecilik yapıl
mamıştır.
Buradan tüm sağ
duyulu MHP ve CHP 
lilere sesleniyorum, 
halkın emanetine 
hıyanet edenlere 
tekrar emaneti tes
lim etmeyin.
Aksi takdirde halk 
vicdanında mahkum 
olursunuz.
Sayın MHP ilçe 
Başkanından iki 
defa randevu iste
diğim halde henüz 
olumlu bir cevap

alûmadım.
Kendisi gizli bir 
hesabınız yoksa 
gelin bir araya gele
lim çağrısı yaptı 
Bende çağrısına 
olumlu cevap 
verdim.
Aradım ben 
hazırım dedim 
Ben şeni arayaca 
ğım dedi. Buradan 
MHP ilçe başkanına 
sesleniyorum bizim 
gizli bir hesabımı? 
yok Gemlik'i birlikte 
yönetelim.
Görüşmeye hazırım. 
Senin gizli bir hesa 
bin yoksa hiçbir ön 
şart olmaksızın 
Çarşamba günü 
MHP ilçe başkanlı 
ğında sizinle 
görüşmeye hazırım. 
Telefonum 24 saat 
açık bekliyorum."

Bursa'nın asırlık hayali gerçekleşti
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, şehri 
demir ağlarla örme 
hedefini bir asır 
sonra gerçekleştir
menin haklı guru
runu yaşadıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, tramvay 
hattı ile cephe ve 
çatı düzenleme 
çalışmalarıyla çeh 
resi tamamen 
değişen Cumhu 
riyet Caddesi'ndeki 
dönüşümü düzen
lendiği basın toplan
tısında kamuoyu ile 
paylaştı. Pirinç 
Han'da düzenlenen 
toplantıda 
Cumhuriyet 
Caddesi'nin tarihi 
hakkında bilgiler 
veren Başkan 
Altepe, 1900'lü yıl
ların başlarında 
şehirde yaşanan 
değişime paralel 
olarak bazı tarihi 
eserlerin yıkılarak 
Cumhuriyet 
Caddesi'nin 
açıldığını kaydetti. 
Cadde açılırken, 
Pirinç Han, Tahıl 
hanı, Eski-Yeni Han 
ve Perşembe

Hamamı gibi pek 
çoklarihi yapının 
kısmen veya tama- 
men\ıkıldığını 
belirten Başkan 
Altepe, şehir içi 
ulaşıma büyük 
rahatlama sağlayan 
Hamleliye Cadde 
si'nin.önce Meşru 
tiyet/1926 yılında 
da Cumhuriyet 
Caddesi adını 
aldığını söyledi. 
Bursa'da tramvay 
başta olmak üzere 
toplu4aşımanın 
yaygınlaştırmasına 
büyük önem verdik
lerini hatırlatan 
Başkan Altepe, 
şehrin demir ağlarla 
örülmesi fikrinin 
1904 yılında gün- 
deme geldiğini 

hatırlattı. Tarihi 
Bursa arşivlerinden 
derlenen bilgileri 
paylaşan Başkan 
Altepe, "1904 yılın
da Hacı Kamil 
Efendi Zade Arif 
Bey Bursa'da atlı 
tramvay yerine elek
trikli tramvay kurup 
işletmek için başvu
ruda bulunmuş. Bu 
gerçekleşmeyince 
elektrikli tramvay 
kurma ve işletme 
hakkı Payitaht 
tarafından belediy
eye devredilmiş. 17 
Şubat 1905'te 
Aşktı de re eşrafın
dan Süleyman oğlu 
Mehmed Ali Ağa 
Payitahttan aldığı 
referans ile Tramvay 
kurulup işletilme

sine talip olarak 
Belediye başvur
muştur. Şartnameye 
göre iki yıl 
içerisinde şirket 
kurulup binanın 
yapılmasına başlan
ması şart koşul
masına rağmen iste
nilen şartlar yerine 
getirilmeyince 20 
Eylül 1909 tarihinde 
Aşkudereli Mehmed 
Ali Ağa* haklarını 
tekrar belediyeye 
devretmiş. Daha 
sonra tekrar edilen 
ihale sonucunda 
İstanbul'da şirket 
merkezi olan 
Oropedi Mauri Matis 
Efendi ile 12 
Temmuz 1913 tari
hinde sözleşme 
imzalanır. Tramvay 
hatlarına ait yolların 
açılıp malzemelerin 
tamamlanmasına 
başlanır. Tramvaylar 
için ihtiyaç olan 
elektriğin üretileceği 
fabrikaların inşasına 
başlanarak bir kısmı 
kısmen tamamlanır. 
Birinci Dünya 
Harbi'nin araya 
girmesiyle çalış
malar durma nok
tasına gelince 
sözleşme feshedil
erek imtiyaz tekrar 

belediyeye devredi 
lir. I. Dünya Harbin 
den sonra 23 
Haziran 1924 yılında 
Bursa Cer, 
Tenvir Ve Kuvve-i 
Muharrike-i 
Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi adın
da bir şirket kurulur. 
Aynı yıl ilk santral 
binası, tramvay 
depoları ve tamir 
atölyeleri yani 
bugünkü Tedaş 
binası kurulur. 
Ancak üretilen elek
triğin öncelikle 
sanayiye kullanıl
ması nedeniyle 
tramvayla ilgili iste
nilen sonuç bir türlü 
alınamaz 1924 yılın
da imzalanan son 
sözleşme esasına 
göre 4'ü mecburi, 5'i 
tercihli olmak üzere 
9 hat belirlenmiştir. 
Bunlardan biri de 
bugün tramvay 
seferlerinin yapıldığı 
Cumhuriyet 
Caddesi.
Ecdadımızın bir asır 
önce çalışmalarını 
başlattığı tramvayı 
107 yıl sonra 
Bursa'ya kazandır
manın gururunu 
yaşıyoruz" diye 
konuştu.

Esnaf 
borcuna 

sadık
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Koopera 
tifi Başkanı Bahri 
Şarlı, odaya bağlı 
100 ortaktan 
97'sinin borcunu 
zamanında ödedi 
ğini belirterek 
"Esnafımız borcu- \ 
na sadık. Borcunu 
günü geldiğinde 
ödüyor" dedi. < 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifi'nin 60. 
mali genel kurulu
na odaya bağlı çok 
sayıda esnaf 
katıldı. Aynı zaman 
da Türkiye Esnaf 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatif 
leri Merkez Birliği 
(TESKOMB) Baş 
kanvekili olan Bah 
ri Şarlı, ekonomide 
ilk önce esnaf ve 
sanatkarın kalkın
ması gerektiğini 
söyledi. Esnafın ve 
sanatkarın devlet
ten aldığı her 
desteği kat kat geri 
ödediğini ifade 
etti.
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Butsa Kent Konseyi TBMM’de
Türkiye’nin yeni 
anayasa sürecine 
katkı sunmak için 
çalışmalarına 
başlayan Bursa 
Kent Konseyf, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Başkanı Cemil 
Çiçek’i Bursa’ya 
davet etti. Bursa 
Kent Konsey) 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Çiçek ile makamın
da görüşerek 
çalışmaları hakkında 
da bilgi verdi. 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşe 
Hacıoğlu ile birlikte 
ziyaret ettiği TBMM 
Başkanı Cemil 
Çiçek’e Bursa Kent 
Konseyi’ni anlattı. 
“Kent konseyleri 
demokrasi için 
önemli bir aktör” 
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, kent

konseylerinin 
demokrasi için çok 
önemli bir aktör 
olduğunu ifade etti. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin örnek 
çalışmalarının 
Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde de 
yaygınlaştırılması 
gerektiğini söyleyen 
Çiçek, özellikle 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile güçlü 
bağlar kurularak 
faaliyetler için 
destek abanması 
gerektiğini belirtti. 
Çiçek, yeni Anayasa 
^onusunda yapıla
cak olan çalışmalara 
da TBMM olarak 

destek vereceklerini 
ifade etti. Sivil 
toplumun örgüt
lerinin, yerelleşme 
ve demokrasi için 
önemli olduğunu 
vurgulayan Çiçek, 
tüm sivil toplum 
kuruluşları ve 
meslek odalarının 
bir araya getirilerek 
işbirliği içinde çalış
malar yapması 
gerektiğini söyledi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala ise, 
Bursa’da ‘Toplumsal 
Denge Çizgisi’ 
anlayışını 
geliştirdiklerini, 
herkese ve her 

kesime hitap eden 
bir yapı oluşturduk
larını kaydetti.
Bursa Kent 
Konseyi’nin ayrım 
yapmadan 
her kesime 
hitap eden toplum
sal bir kuruluş 
olduğunu anlatan 
Pala, demokrasi 
kültürünün 
gelişmesi, uzlaşma 
ve hoşgörünün 
yaygınlaştırılması, 
özgürlükler ve 
insan haklarının 
geliştirilmesi için 
çalıştıklarını ifade 
etti.
Bursa Kent 
Konseyi’nin yeni 
anayasa hazırlık 
çalışmalarına destek 
vermek istediğini de 
vurgulayan Pala, 
yeni anayasanın ülk
eye her açıdan 
fayda getireceğini 
dile getirdi. Ziyaretin 
ardından Pala, 
Çiçek’e İznik Çinisi 
ve Bursa Kent 
Konseyi’nin çalış
malarını anlatan bir 
kitap seti hediye 
etti.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİBE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

O 533 320 54 64

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

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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GÜLE GÜLE LEFTERABI...
“Ver Leftere, yaz 

deftere”
Bu slogan^’ 

Fenerbahçe 
Kulübü’nün yıldız 
futbolcusu, ellili yıl
ların sporsever
lerinin idolü 
Lefter’in gol
cülüğünün bir 
nişanesi olarak tüm 
yurtta milyonlarca 
gencin O’na olan 
güven ve 
sevgisinin, fut
boldaki yüceliğinin 
kanıtı olarak hep 
söylene gelmiştir.

Goller için “Ver 
Leftere, yaz 
deftere” denilmişse 
de o slogan aynı 
zamanda milyon
ların kalbine Lefter 
sevgisinin 
yazıldığının 
beyanıdır.

1948 yılında 
katıldığı 
Fenerbahçe forması 
altında oynadığı lig 
ve kupa maçlarında 
tam 832 golü var

Lefter’in. Bu 
erişilmez bir rekor. 
Türk Milli Takım for
ması ile 50 maç 
oynamış, 12 kez 
kaptanlık yapmış, 
12 gol atmıştır. 
Yunanistan’ı 3-1 
yendiğimiz maçın 
bir golü Lefterindir.

Bugün en çok 
seyirciye sahip bir 
kulüp ise 
Fenerbahçe, bunda 
en büyük pay Lefter 
Küçükandoniadis 
indir.

Çocuk gönülleri 
ne o vermiştir 
Fenerbahçe sevgisi
ni.

O sevgi hiçbir 
zaman eksik 
olmamıştır Fenerli 
si’nden, Beşiktaş 
lısı’ndan, Galata 
saraylısından

Fenerbahçenin 
en çok seyircisi ile 
oynanan maçların
da Lefterin futbol 
yeteneğini izlemek 
arzusu etkili olmuş

tur. Bugün bile o 
etki ile 
Fenerbahçe’nin 
maçları en çok 
seyirci ile oynanır 
durumdadır.

Fenerbahçe’ye 
gönül vermiş birisi 
olarak ben Lefter’le 
iki kez yakınen 
tanışmış, konuşmuş 
olmanın mutlu
luğunu yaşamış 
bulunuyorum.

Rahmetli Nasuh 
Balkaş dayım, has
tamı hasta, fanatik 
bir Fenerbahçeliydi.

Ha keza bende.
Ben, her hafta 

harçlığımla 
Fenerbahçespor 
mecmuası ile 
Fenerbahçeyi izliyor 
yendikçe seviniyor, 
yenilgi ve beraber
liğinde ciddi şekilde 
üzülüyordum. 
Yemek yemediğim 
bile oluyordu. 
Çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarımda 
kulüpler amatör bir 

ruhla spor yapardı. 
Profesyonellik 

sonrası, ilk dönem
lerin kulüp sevgisi 
renk aşkı, işin işine 
para girince eski 
gibi olmayıp bende 
küllenir gibi.

Yıl 1948. On bir 
yaşındayım. Nasuh 
Dayım İstanbul’dan 
geldi. Annemi ve 
beni alarak İstan
bul’a götürdü. 
Lefter’de o yıl 
Fenerbahçe’ye yeni 
tranfer olmuş.

Fenerbahçeye 
yeni bir hava getir
miş güç katmış. 
Fenerbahçe’nin 
Türk ordu takımı ile 
hazırlık maçı var. 
Nasuh dayım beni 
alarak Kadıköy 
Fenerbahçe statına 
götürdü. 
Fenerbahçe’de 
dayımı tanımayan 
yok.

Donanma Kamil 
(Eken) mesai 
arkadaşı.

Soyunma odası
na beraberce indik. 
“Bakın size yeğeni
mi getirdim. 
Affedersiniz b..ku 
bile Fenerbahçeli.” 
Hepsini Fenerbahçe 
mecmuasından 
tanıyordum.

Yan yana olmak 
ne sevinç, ne mutlu
luk.

Bir zamanların 
F.B.nin değişmez 
onbiri, Cihat, Murat, 
Ahmet, Selahattin, 
Kamil, Müjdat, 
Fikret, Erol, Melih, 
Lefter, Halit...

Aklımda kaldığı
na göre Ordu 
maçında da FB 
sahaya bu tertiple 
çıkmış, 2-2 
berabere bitmişti 
maç.

Lefter ile ikinci 
kez beraberliğimiz 
yirmiyıl sonra 
Rahmetli Tekbaş 
Mehmet Ağabeyin 
sayesinde oldu. 
Lefter, Tekbaş 
Mehmet’in dostu ve 
yakın arkadaşı idi. 
Lefter’i, Gemlik’e 
davet etmişti. 
Tekbaş, hasta 
GalatasaraylI idi. 
Ama Tekbaş’ın^a 
futbolunda 
Lefter’den esinle
nen bir kıvraklık, 

güzel çalımlar, gol 
olan isabetli 
vuruşlar vardı.

Bizler, Tekbaş’a 
Gemlik’in Lefter’i 
derdik.

Arnavut 
Şükrü’nün 
Gazinosu’nda 
yüzlerce kişi 
Lefter’le sohbet etti. 
Anıları dinledi 
Tekbaş’la şakalaştı. 
Gülüştük, toka edip 
ayrıldık.

O büyük futbol
cuyu, o büyük 
insanı, Türkün 
gurur kaynağı, 
Türkün spor elçisini 
sonsuzluğa göz 
yaşlarımızla 
uğurladık.

Anısını yaşatmak 
ulusal görevimiz 
olmalıdır.

O yalnız FB 
lilerin değil, tüm 
ulusun unutulmaz 
evladıdır.

O, bu ulusun 
kalp defterine 
yazılmıştır.

Pâima iyiliklerle 
anılacaktır.

Toprağın bol 
olsun.

Işıklar içinde yat 
Lefter Abi.

Ulusumuzun, 
Fenerbahçelilerin 
ye spor camiasının 
başı sağolsun.

PLAKET ■ KUPA VEMADAM ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

iMjPftAajK • flip • ooiz/wi ve tahitim
al Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Mo: 3/ B GEMLİK 

(0.224) 513 96 83 fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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I İMİ MİM!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Türkiye ile 
Balkan ülkeleri 
arasındaki dostlu 
ğun pekiştirilmesi 
hedefiyle düzenle
nen ‘2. Uluslararası 
Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir 
Kongresi’, BosnalI 
çocukları BursalI 
kardeşleriyle bir 
araya getirdi. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
başlayan kongre, 
çocukların sesini 
Bursa’dan dünyaya 
duyuruyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 4 gün 
boyunca Bursa’da 
kardeşlik ve 
dostluğun en güzel 
örneğinin 
yaşanacağı kon
grede Dr. Bahadır 
İslam’ın arşivinden 
derlenen ve çocuk
ların o dönemde 
yaptıkları savaş res
imlerinin bulunduğu 
serginin açılışını da 
yaptı.
Başkan Altepe, İstik
lal Marşı ve Bosna 
Hersek Milli 
Marşı’nın okun
masıyla başlayan 
programda, 
Balkanlardan gelen 
65 çocuğu Bursa’da 
önemli bir organiza

Meteoroloji Uyardı: Donacağız!
Kuvvetli soğuk 
hava hafta boyunca 
ülke genelinde et 
kişini sürdürecek. 
Ülke genelinin 
parçalı ve çok bu 
İutlu, Marma ra'nın 
doğusu (İstanbul'un 
Anadolu Yşkası, 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova ve 
Bilecik), Batı ve 
Doğu Karadeniz, 
Doğu Akdeniz'in 
doğusu, Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu ile bu 
sabah saatlerinde 
İsparta Burdur ve 
Konya çevrelerinin 
yağışlı geçeceği 
tahmin ediliyor. 
Hava sıcaklığının,

syonda ağırlamak
tan mutluluk duy
duklarını belirtti. 
Başkan Altepe, pro
gramın ilk kez 2000 
yılında Bosna’da 
gerçekleştirildiğini 
söyleyerek, 
“Bursa’da 2.’sini 
gerçekleştirdiğimiz 
program boyunca 
burada sevgi, 
kardeşlik ve dostluk 
mesajları verilecek. 
Balkanlar ve Türkiye 
arasında dostluk 
köprülerinin kurula
cağı bir kongreyi 
gerçekleştiriyoruz. 
Dünyanın neresinde 
olursanız olun, 
çocuklarımız gözbe- 
beğimizdir.
Dünyanın direkleri, 
evlerimizin ken
timizin neşesi, 
hayatımızın 
meyvesi olan 
çocuklarımız, gele
ceğimizin en büyük 
teminatıdır” dedi. 
Hedef dünya barışı 
Çocukların masum 

ülke genelinde 
hissedilir derecede 
olmak üzere (5 ila 7 
derece) azalacağı 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Güneydoğu 
Anadolu, Osmaniye, 
Kahramanmaraş ve 
Hatay çevrelerinde 
yağmur, diğer yer
lerde karla karışık 
yağmur ve kâr 
yağışı şeklinde 
olması beklenen 
yağışlar; Erzincan, 
Tunceli, Bitlis, Muş, 
Bingöl ve Diyar < 
bakır çevrelerinde 
kuvvetli olacak. Ege 

ve sevgi dolu 
bireyler olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, yıllar önce 
Bosna’da yaşanan 
savaşın ızdırabını 
çocukların derinden 
yaşadığını söyledi. 
Geçmiş dönem
lerdeki acıların 
tekrarlanmamasını 
dileyen Başkan 
Altepe, “Resimlerde 
gördüğümüz gibi 
çocuklar, duygu
larını, iç dünyalarını 
en güzel şekilde 
yansıtıyor.
Hedefimiz çocuklara 
güzel bir gelecek 
kurarak, dünyada 
barış ve dostluğun 
sağlanmasıdır.
Kavga ortamında 
hiçbir güzellik 
yaşanmıyor” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Balkanların hızlı bir 
şekilde gelişip 
kalkınmasını da 
arzuladıklarını 
belirterek, “Bursa, 

kıyıları ile Batı ve 
Orta Karadeniz 
kıyılarında orta 
kuvvette, iç ve batı 
kesimler ile Doğu 
Anadolu'da kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Rüzgarın iç ve batı 
kesimlerde kuzeyli, 
doğu bölgelerde 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette 
eseceği tahmin 
ediliyor.
Yağışların Erzincan, 
Tunceli, Bitlis, Muş, 
Bingöl ve 
Diyarbakır 
çevreler) fide 
kuvvetli olması bek
lendiğinden yaşan

Balkanlar ve Türkiye 
arasında önemli bir 
köprü vazifesi 
görüyor. Sosyal ve 
sanatsal 
aktiviteleriri yanında 
fiziki olarak da 
orada uzun yıllar 
yaşanamayan 
kültürün canlanması 
noktasında önemli 
faaliyetler yapılıyor. 
Her zaman için bir
birimize yakın ola
cağız, bizlere 
bizden fayda var. 
Burada dünyaya 
en güzel mesajlar 
verilmiş olacak” 
dedi.
Gençlerin sorunları 
mercek altında 
Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyesi Bekir 
İzzetbegoviç’in 
danışmanı Seidalija 
Mustafic de kardeş 
şehir Bursa’da 
gerçekleştirilen 
kongrenin sevincini 
yaşadıklarını 
söyledi.

abilecek olumsu
zluklara (Ulaşımda 
aksamalar, 
Buzlanma vb.) karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekiyor.
Ege kıyıları ile Batı 
ve Orta Karadeniz 
kıyılarında orta 
kuvvette, iç ve batı 
kesimler ile Doğu 
Anadolu'da kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
(ulaşımda aksama 
lar vb.) karşı ilgilije 
rin ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olması gerekiyor

SGK, özel hastane 
ler için reddedilme
si zor bir teklif 
hazırlıyor.
Sağlık Uygulama 
Tebliği (SUT) fiyat
larının 2003 yılın
dan beri artırılma- 
ması ve has
tanelerin öngörülen 
den fazla fark 
alması durumunda 
getirilen ağır 
cezalar nedeniyle 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun 2012 
sözleşmesini imza
lamayı kabul 
etmeyen özel has
taneler için dört 
farklı sözleşme 
hazırlanacağı belir
tiliyor. Alınan bil
giye göre Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
de bu konuya sıcak 
bakıyor.
Türkiye'deki 530 
özel hastaneyi 
ilgilendiren ve 
imzalanması için 
bugünün son gün 
olduğu sözleşmeler 
için SGK yönetici
leri ile özel hastane 
temsilcileri 
Ankara'da bir araya 
gelecek. Özel has
taneler sözleşmeyi 
imzalamayı kabul 
etmezse, SGK'lı 
hastalar bu has
tanelere gidemeye
cek. Bakan Çelik'in 
de üzerinde dur

Sütte Paniğe 
Herek Yok

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, sütte 
antibiyotik kalın- , 
tılarına rastlanıl- 
masına ilişkin 
olarak "bu binde bir 
bile değil, yani bin

udibinilwır4i
«ııldılu ctııta iiıısi tııttttl 

duğu, hastaneler i 
için dört ayrı 
sözleşme tıpı 
konusunda Başba 
kan ve Maliye 
Bakanı ile go.ru şu 
leceği belirtiliyor 
Verilen bilgiye gore ı 
eğer bu konuda 
anlaşılırsa, has
tanelerin alacağı 
farklar ve devletin 
hastaneye ödeye
ceği SUT 
fiyatları değişiklik 
gösterecek.
Hastadan sınırsız 
fark alacak özel 
hastaneye SUT 
fiyatlarının yarısı, 
üç kat fark almak 
isteyene SUT'un 
yüzde 70’i, iki kat 
fark almak isteyene 
SUT'un yüzde 8O'ı 
ödenecek.
Dördüncü grup 
hastaneler ise şu 
andaki uygulamaya 
devam edecek 
Zincir hastaneler, 
hangi has
tanelerinin hangi 
sözleşmeye uya
cağına, hasta port- I 
föylerine bakarak 
karar verebilecek. 
Bu tür bir uygula
manın olması duru 
munda bugüne 
kadar SGK'lı 
hasta bakmamış 
hastanelerin de 
uygulamaya dahil 
olabileceği ifade 
ediliyor.
________________ d 

tane örneğin 
içerisinde bir tane! 
bile değil, vatan- J 
daşlarımızın. tukeü 
çilerimizin bu koni 
da endişe etmeleri 
ni gerektirecek bir 
şey yok" dedi

A QAUr ni HILH ’ 
l'"\ L‘ > I i I.» ■. I M » « I » ,.
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EmeMlye 290 liraya kadar iam aeliyor
Hükümmet sözcüsü 
Bülent arınç refah 
payından emeklilere 
yüzde 75 pay verile
ceğini kaydederek 1 
milyon 913 bin 
emeklinin 
maaşlarında artış 
olacağını söyledi. 
Bulent Arınç, 2000 
yılı öncesinde 
emekli maaşı 
bağlananları 
ilgilendiren İntibak 
Yasa Tasar+sı’nın 
bugün TBMM’ye 
yollanacağını 
belirterek, düzen
leme ile refah 
payının yüzde 75 
olarak belirlediğini, 
bundan 1 milyon 
913 bin kişinin 
yararlanacağını 
açıkladı.
Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonrası 
açıklama yapan 
Arınç, şunları 
söyledi: 10 milyon 
emekliye 91.6 mil- 
yar.Geçmişte sosyal 
güvenlik alanında 
çok farklı şekillerde 
emeklilik aylıkları 
bağlanmış şimdi 
bunların arasındaki

Dolar düşüşe geçti
Yurtdışındaki olumlu 
seyir ve Euro/dolar- 
daki yükselişle 
dolar içeride 
1,84'ün altına indi. 
Çin’de açıklanan 
beklentilerin 
üzerindeki büyüme 
verisinin global 
piyasalara olumlu 
yansımasıyla 

intibakı çözmek için 
de ciddi bir teknik 
çalışma gerekiyor
du. Sayın Bakan’ın 
(Faruk Çelik) 
takdimleriyle de 
artık TBMM’de 
görüşülecek hale 
geldi. SSK tarım 
emeklisi 49 bin 383, 
Bağkur emeklisi 1 
milyon 760 bin 872, 
Bağkur tarım emek
lisi 534 bin 157, 
memur emeklisi de 
1 milyon 856 bin 
765. Böylece 9 
milyon 928 bin 960 
kişiye emekli aylığı 
ödeniyor. 2011 yılı 
tamamında şüphe
siz bu kişilere 
emekli aylığı 
ödemesi 91 milyar 
600 milyondur. 
Şartsız zam değil 
İntibak bütün emekli 
aylıkların kayıtsız 
şartsız artırılması 
anlamına gelen bir 
zam uygulaması 
değildir. İntibaktan 
kastımız, prim 
ödeme gün sayıları 
ve ödenen prim 
miktarları eşit olan 
fakat emekli olduk

Euro/dolar parkesin
deki yükselişe para
lel dolar/TL geriledi. 
Dolar, 12 Aralık'tan 
bu yana en düşük 
olan 1,84 seviyesinin 
altına, sepet bazında 
TL 2.0913'e kadar 
geriledi.
Bankalararası 
piyasada dolar 

ları tarihin farklı 
olması nedeniyle 
aylık hesaplama 
yöntemindeki 
değişikliklere 
bağlı farklılaşan 
emekli aylıkları 
arasındaki farkın 
giderilmesidir. 
Yüzde 60, yüzde 
70 veya yüzde 75’lik 
zam dilimlerine 
göre kaç kişi yarar
lanacak ve bu 
yararlanan kişiler 
hangi limitler 
arasında zam ala
caklar ve bundan 
kaç kişi istifade 
edecek konusu 
tartışıldı. Takdir 
edersinizki 92 mil
yar tüm emekliler
imiz için bir yıl 
içerisinde 
ödediğimiz para bir 
de bu intibaklar 
sebebiyle bütçeye 
ayrıca bir maliyet 
getirecektir.
Yapılan müzakereler 
sonunda en çok 
kişinin istifade ede
bileceği ve en yük
sek oranda artış 
yapılması kabul 
edildi. Bu artış

1,8320'ye kadar ge 
riledi. Çin'de GSYH 
2011 son çeyrekte 
yüzde 8.9 ile 2.5 yılın 
en zayıf büyümesini 
kaydetti. Asya bor
salar) ve Euro bekle
nenden biraz daha iyi 
ekonomik büyüme 
verisinin, Euro 
Bölgesi krizinin küre

yüzde 75 olarak 
Bakanlar 
Kurulu’nda kabul 
edildi. Bununla 1 
milyon 913 bin kişi 
istifade edecek. 
Bunun maliyeti 2.5 
milyarlık bir ek 
ödeme bütçeye yük 
olarak gelecektir.

Artış 10-290 TL a 
arası
Ücret artış bandı da 
10-20 lira artıştan, 
250-290 lira arasın
daki artışa kadar 
herkesin kendi 
gününe, ne zaman 
emekli olduğuna ve 
ne kadar prim 
ödediğine bakılarak 
ayrı ayrı hesaplandı. 
Bu yüzde 75’lik 
gelişme hızını ilave 
ettiğimizde 
10-20 arasındaki 
artışlar daha az 
sayıda ama 100 ile 
290 arasındaki 
artışlar hemen 
hemen 1.5 milyona 
yakın emekliyi 
ilgilendirmektedir. 
Refah payı yüzde 
75 olarak uygu
lanacaktır.

sel aktiviteyi 
yavaşlattığı yönünde
ki yatırımcı 
endişelerini azalt
masıyla bugün 
yükseldi. 
Euro/dolar paritesi 
dün 1.2665 
seviyelerinde iken 
bugün 1.2759'a kadar 
yükseldi.

'Bütçe açığı gücü’ 
gösteriyor'

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye’nin 2011’de 
ki güçlü performan
sının bütçede de 
kendini gösterdiği
ni belirtti.
2011 bütçe açığının 
2010’a göre yüzde 
56.5 azalarak 17.4 
milyar liraya indiği
ni ifade eden Şim 
şek, “Bütçe açığı 
nın GSYH’ye oranı 
2002’de yüzde 11.5 
düzeyindeydi. Bu, 
krizdeki Avrupa 
ülkelerinin bugün 
kü düzeyinden yük
sektir. Şimdi yüzde 
1.4’e indi. Yüzde 
2.8’lik hedefin tam 
yarısı” dedi.
MALİYE Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye’nin 2011 
yılındaki güçlü 
performansının, 
2012’ye ilişkin sırt
larına çok büyük 
bir sorumluluk yük
lediğini, bunun da 
global ekonomiye 
ilişkin belirsizler
den kaynaklan 
dığını söyledi. 
2011’de çok iyi bir 
performans sergile 
diklerini ancak 
bunun artık geride 
kaldığını belirten 
Şimşek, “Şimdi 
2012’ye bakmamız 
lazım. 2012, bu 
güçlü performansı 

devam ettirmek için 
mücadele ede
ceğimiz, çalışa
cağımız bir yıl ola
cak” dedi.
2011 yılı bütçe 
gerçekleşmelerini 
açıklayan Şimşek, 
şöyle konuştu: “En 
önemli getirisi, faiz 
yükündeki azalıştır. 
Bugün ülkemiz bu 
kadar çok altyapıya 
sahipse, bir çok 
anlamda mesafe 
kat ediyorsa aslın
da bütçenin yapısın 
daki iyileşmeden 
kaynaklanıyor. 2002 
yılında ülkemiz 
bütçenin yüzde 
43.2’sini faize har
cıyordu. Vergi gelir
lerinin yüzde 
86’sını faize harcı 
yordu. Bugün 2011 
sonu itibariyle 
bütçenin sadece 
yüzde 13.5’i faize 
gidiyor. Eskiden 
vergi gelirlerinin 
yüzde 86’sı faize 
giderken bugün 
16.6’sı faize gidiyor. 
Bugün ülkemiz, 
özürlüsüne, çiftçi-, 
sine, bütün vatan
daşlarına yatırım 
anlamında, maaşr 
anlamında bu im 
kanları sağlayabi 
liyorsa aslında bun 
da faiz giderlerinde
ki düşüş çok önem
li rol oynamıştır.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 8'6
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53

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 Askerlik Şb. 513 10 57

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük .513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. , 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
IŞ-KU'R 513 71 66

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. 51310 28 0T0RÜS

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 514 47 71
Kamil Koç 51^01 63

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş ' 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
IpragâjZ , 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz ' 513 65 00
BP Gaz ' 514 59 81
Bütüriler 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.Saft.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık. 513 45 20
Zabıta ' ’ *' 513 24 32
BUSKİ ı .■ 514.57 96
İtfaiye, 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. ' 513 45 21-111
Su Arıza . Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi . 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 443 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Patrol -13 1o 78
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

GemlikKarfez
YEREL SÜRELİ YAYJ^J 
YIL : 39 SAYI : 4^70 

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 Sasım Yeri : 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IlIlMliiMİ
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN ŞİFRESİ 
TEMEL:14:00-16:15- 

18:30-20:30 - 
ALVİNVE

I SİNCAPLAR 3:11:45- 
14:15-16:15-18:30

ENTELKÖY 
EFEKÖYE KARŞI: 

12:00-20:15 
REZERVASYON 

5133321
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zemini yağışlı 
havalarda balçık 
haline gelen Gemlik 
Umurbey Futbol 
sahası Bursa Futbol 
İl Temsilciliği’nin 
aldığı karar gereği 
maçlara kapatıldı. 
Türkiye Futbol 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği 
Gemlik-Orhangazi 
Futbol Temsilcisi

WwttlllilllillllllllgllWIlWlfc
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçı 
lan Birliği tarafından 
Ekonomi Bakanlığı 
ve Türkiye İhra
catçılar Meclisi'nin 
desteğiyle düzenle
nen 'Türkiye 
Otomotiv Sektörün 
de Ar-Ge Proje Paza 
rı ve Tasarım Yarış 
ması* için başvuru
lar 22 Ocak Pazar 
günü başlıyor.
Otomotiv sektörüyle 
ilgili her türlü çalış
maya açık olan yarış 
manın başvuruları 
20 Nisan tarihine 
kadar devam ede
cek. Başvuruların, 
online olarak

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Volkan Özgül, yap
tığı açıklamada fut
bol maçlarının 
oynanabilmesi için 
hiçbir önlemin alın
madığı Umurbey 
sahasının maçlara 
kapatıldığını duyur
du.
Daha önceleri 
kendinden oluşan 
çimleri sayesinde 
fazla çamur 
olmadığından 
maçların rahat

'www.otomotivpro- 
jepazari.com' adresi 
üzerinden yapılacak 
olan yarışma, 'Proje 
Pazarı' ve 'Tasarım 
Yarışması' olmak 
üzere iki farklı kate
goriden oluşuyor. 
Birincilerin 10 bin, 
İkincilerin 6 bin ve 
üçüncülerin ise 3 
bin TL ile ödül

oynandığı Umurbey 
sahasında sezon 
öncesi yapılan 
zemin düzeltme 
çalışmalarından 
sonra yağışlı 
havalarda zeminin 
balçık çamura 
dönüşmesi maçların 
sürekli ertelenme
sine yol açmıştı. 
Gemlik İlçe 
sahasının da henüz 
tamamlanamadığı 
için Gemlikspor 

lendirileceği yarış
malarda toplam 228 
bin TL ödül dağıtıla
cak. Ayrıca, 
Otomotiv Tasarım 
Yarışması'nda dere
ceye giren 2 
tasarımcı, Ekonomi 
Bakanlığı'nın 
desteğiyle eğitim ve 
aylık bin 500 dolarlık 
yaşam masraflarının 

maçlarını önce 
Fidyekızık sahasın
da, şimdi ise 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde oyna
mak zorunda kalıyor. 
Gemlik-Orhangazi 
sahalarından sorum
lu Futbol tamsilcisi 
Volkan Özgül açıkla
masında "Gemlik 
ilçe sahasının 
tamamlanamaması, 
alternatif olarak kul
lanılan Umurbey 

karşılandığı 
2 yıllık yurtdışı 
eğitimi de 
kazanacak.
Yarışmada dereceye 
girenlere ödülleri, 
17-18 Mayıs 2012 
tarihlerinde, İstanbul 
Haliç Sütlüce 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
tören ile dağıtılacak 

sahasının da zemini 
yüzünden sürekli 
tehir görmesi net
icesinde futbol 
maçlarına kap
atılmıştır. Şu anda 
Gemlik’te futbol 
maçları oynanacak 
bir saha bulun
madığından 
Gemlik’teki futbol 
kulüpleri maçlarını 
Orhangazi Göl 
Tesisleri ile 
Mudanya Güzelyalı

Kayalı Merkezinde 
tatil cep yakıyor

Kar yağışlarıyla bir
likte kayak merkez
lerindeki doluluk 
oranları yüzde 
100'e ulaşırken, bu 
yerlerde tatil yap
mak için önemli bir 
bütçe ayırmak 
gerekiyor.
Derlediği bilgiye 
göre, "her şey 
dahil" konseptinin 
yaygınlaşması ve 
erken rezervasyo 
nun sağladığı avan
tajlarla yaz ayların
da sahil bandındaki 
otellerde tatil yap
mak eskisi gibi 
pahalı olmuyor. 
Deniz kıyısında 4 
ve 5 Yıldızlı otel
lerin kişi başı fiyat
ları, bu dönemde 
erken rezervasyon 
yaptırırsanız 90 
liradan başlıyor ve 
bütçenize göre 
artabiliyor. Bu fiyatı 
bugünden verenler, 
"her şey dahil" 
olduğu için oteldeki 
havuza, yemeğe, 
eğlenceye, plaja hiç 

sahalarında oynaya
caklardır" dedi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından “Spor 
hamlesi” olarak 
başlatılan ve büyük 
umutlarla tamamlan
ması beklenen 
Gemlik İlçe 
sahasının bir türlü 
bitirilememesi futbol 
kulüpleri ile takım
ların taraftarları 
arasında büyük tep
kiye neden oluyor.

ücret ödemeden, 
bütçesini aşmadan 
tatilini yapıp döne 
biliyor. Fiyatlardaki 
gerilemede, sahil 
bandındaki otel 
sayısı ve yatak 
kapasitesinin yük
selmesinin de 
etkisi bulunuyor. 
Kış aylarında 
özellikle kayak 
merkezlerini tercih 
eden tatilciler ise 
ilave etkinliklere 
harcayacaklarıyla 
birlikte önemli bir 
bütçeyi ayırmaları 
gerekiyor. 
Öncelikle, kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
olan Uludağ, diğer 
benzeri bölgelerde 
olduğu gibi kış ayla 
rında fazla talep 
alıyor. Talebin de 
etkisiyle Uludağ'da 
konaklamanın 
bedeli günlük kişi 
başı 120 liradan 
başlıyor ve 300 
liraya kadar 
çıkabiliyor.



MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın partisiyle ilgili açıklamasının “küstahça” yapılmış bir açıklama 
olduğunu söyledi. Kayaoğlu, Yılmaz’a seslenerek, “AKP İlçe Başkanı telefonu 
benden değil, sözde sağduyulu, özde AKP ile işbirlikçi olan taban zannettiği biri 
lerinden beklesin. ” dedi. Kayaoğlu, partisinin, kirli oyunun içerisinde bulunma ya 
cağını, her iki partinin de yandaşı olmayacaklarını ve her iki partiyi de destekle
meyeceklerini söyledi. Kayaoğlu, seçim sonrası da bir işbirliği düşünmediklerini 
belirterek, “Gemlik halkının bize verdiği görevi 2 meclis üyemizle doğrunun ve 
güzelin yanında, haksızlığın karşısında durarak sürdüreceğiz” dedi. Syf 1O’da
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yr Bugün yapılacak Belediye Başkanvekili seçimlerinde CHP Belediye Başkanvekili 
adayı olan Necdet Ersoy, gazetemiz başyazarı Kadri Güler’in sorularını yanıtlarken, Refik 
Yılmaz’ın hukuksuz bir şekilde Başkanvekilliği yaptığını aylarca söylediklerini, geçerli olan 
seçimin kendisinin Başkanvekili seçildiği 27 Mart 2011 günlü meclis kararı olduğunu, ancak 
İçişleri Bakanlığı’nın mahkeme kararının bir bölümünü dikkate aldığını, buna karşın 
bugünkü oylamaya katılacaklarını, seçildikleri takdirde kayıp zamanı telafi etmekten başka 
çarelerinin olmadığını söyledi.

“MHP’nin Belediyeyi 3 partinin birlikte yönetmesi teklifine ne diyorsunuz?" sorusunu 
yanıtlayan Necdet Ersoy, Kayaoğlu’nun teklifini, CHP ve AKP’nin kabul etmeyeceğini baş
tan bildikleri iyi niyetli iki partiye de eşit mesafede duruşu olan bir teklif değil, temenni 
olarak gördüğünü söyledi. MHP’li iki üyenin AKPTı adayı destekleyeceği sorusuna ise, 
“Böyle bir şey olacağını sanmam. Olursa, siyasi partiler tarihinde bir ilk olur" dedi. 5’de

tüne Bakış Belediye Meclisi, Belediye 
Basltanuekilini huflün seçecekKadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail. com

MHP’den dik duruş..
Kozlar CHP’den yana Amma!

Bugün yapılacak olan Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin kilit partisi 
MHP’den, merak edilen açıklama geldi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 
CHP ve MHP adayını desteklemeyecekleri
ni söyledi.

Açıklamasının büyük bölümünü ise AKP 
İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın yaptığı son 
açıklamaya ayırdı. Yılmaz’ı sert eleştirdi.

Yılmaz’ın açıklaması, MHP’nin oylama 
daki tavrını belirledi.
AKP İlçe Başkanı için ise, yaptığı açıkla

manın siyasi bir gaf olduğu görüldü.
Akla kara bugün belli olacak. Dev.4’de

İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
istemiyle, Bursa3. İdare 
Mahke mesi’nin 17 Mart 2011 
günü yapılan Belediye Meclis 
Toplantısını ve bu toplantıda 
seçilen Refik Yılmaz’ın 
hukuken yok sayıldığını 
dikkate alarak, Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin 
yenilenmesini istemesi üzer
ine, Bursa Valiliği bugün saat 
14.oo’de seçimleri yenilen
mesini istedi. Belediye 
Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu, meclis üyelerine 
yaptığı çağrıda, üyeleri

Belediye Hizmet Binası’nda 
bulunan meclis salonunda 
yapılacak olan toplantıda 
hazır bulunmalarını istedi.
Belediye Meclisi, bugün

Belediye Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu başkanlığında 
toplanarak, Gemlik’i 2 yıl süre 
ile yönetecek başkanvekilini 
seçecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Türkiye 
duy sesimizi...

Hiçbir şey durduk yerde gerçekleşmiy
or. Önceden tasarlanıyor. Oyunun kural
ları saptanıyor.

Oyuncular belirleniyor. Tekstler 
dağıtılıyor.

Roller ezberletiliyor.
Provalar başlıyor. Sonra da oyun sahn

eye konuyor.
Tıpkı aşağıdaki gibi...
İster inanın ister inanmayın...
Ama belleklerinizi yine de bir zorlayın.
Ya da biz anımsatalım.
Ama iyi okuyun ve inanın lütfen.
Soru şu;
Laik-anti laik çatışması Türkiye’nin 

başına nereden musallat oldu?
Yanıt:
İki kutuplu dünyada ABD dinsizliği 

savunan Rusya'ya karşı din kozunu kul
lanmak istedi. Ve 1945’den itibaren 
Türkiye’de İslamcılığı körüklemeye 
başladı.

Devam edelim:
Bitmedi... Numaralamadan ve dikka

tinizi dağıtmadan devam edelim.
Yıl: 1962 “ABD Küba bunalımı son

rasında Türkiye’deki füzeleri sökerek 
SSCB karşısında ülkemizi savunmasız 
bıraktı” düşüncesi Türkiye’yi sarstı.

Yıl: 1964-65 Yine aynı ABD Kıbrıs 
bunalımında Türk ordusunun adaya çık
masını engelledi.

Yıl: 1969 Dolayısıyla Türkiye Avrupa ve 
Rusya’ya yakınlaşmaya başladı. İsk
enderun Demir Çelik Fabrikası Rus ser
mayesi ile kurulmaya başlandı

Yıl: 1967-1972 ABD destekli 
Komünizmle Yeniden Mücadele Birliği 
faaliyet göstermeye başladı.

Yıl: 1969,16 Şubat ; “Kanlı Pazar”
Rusya’ya yakınlaşmamız üzerine 6’ncı 

filo İstanbul’a geldi ve demirledi.
Bir gazetede yayımlanan bir yazı ile 

örgütlenen gösterilerde kışkırtılan 
Müslümanlar 6’ncı filoya karşı gösteri 
yapan milliyetçi gençlerin üzerine 
saidırtıldı. İstanbul’da büyük olaylar çıktı

Yıl: 1984; Rusya gücünü kaybetti fakat 
Avrupa Birliğinin doğuşu ABD’yi 
Avrupa’ya Karşı İslamiyet kozunu kul
lanmaya devam etmeye sevk etti...

Yıl 2002...
AKP iktidara geldi...
Yıl 2002-2011...
Ergenekon adıyla maruf bir safsata 

ortaya atıldı.
İlgili ilgisiz insanlar aynı kefeye konu

larak cezaevlerine dolduruldu.
Muhalif olan gazeteciler, askerler, 

komutanlar evlerinden toplatıldı...
Yıl 2012...
Türkiye işbirlikçiler eliyle Irak’a ve 

Suriye’ye karşı taşeron olarak kullanıl
mak isteniyor...

Mevcut Durum:
ABD politikası: Güçlü Avrupa’ya karşı 

ABD’ci Türkiye...
Medya: ABD yanlısı
Halk: Geçim sıkıntısında (bastırılmış)
Asker: Sindirilmiş
Gelecek: ABD kontrolünde, AB karşıtı, 

yozlaşmış, baskıcı ve Arapları kontrol 
altına almış bir ikinci OsmanlI Devleti.

Sonumuz hayır olsun...

Zafer Yavuz, servis aracında kalp krizine yakalanarak can verdi

Acı hir ölüm
İlçemizin esnafların
dan Pak Maya Bayii 
Zafer Yavuz (58), 
kullandığı aracıyla 
Orhangazi’den 
Gemlik’e doğru 
gelirken, geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
öldü.
Zafer Yavuz, önceki 
akşam saat 21.oo 
sıralarında, kendi 
kullandığı servis 
aracıyla 
Orhangazi’deki 
müşterilere maya 
götürdü.
Kalp rahatsızlığı 
bulunan Yavuz, 
dönüş yolunda, 
Bursa Çimento fab
rikası yakınlarında 
geldiğinde kalbi 
sıkıştırmaya başladı.

Fenalaştığını 
hisseden Yavuz’un 
aracını zor bir şekil 
de yol kenarına

çektiği ve orada can 
verdiği öğrenildi. 
Zafer Yavuz’un araç 
içinde öldüğünün

anlaşılması üzerine 
olay yerinde güven
lik güçlerinin 
araştırmasından 
sonra cesedi, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Savcılığın inceleme
si ardından ceset, 
Adli Tıp Kurumu’na 
sevk edildi.
İlçemizin sevilen 
esnaflarından olan 
Zafer Yavuz’un 
cenazesi, dün 
ikindi namazından 
sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
ikindi namazı 
ardından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Lodosla ısınacağız!
Lodosun etkisiyle 
Marmara'da hava 
sıcaklıkları artacak. 
İstanbul'da sıcaklık 
10 dereceye kadar » 
çıkacak. Lodos yağ
mur da getirecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Cuma günü 
Marmara'da başla 
yacak ve cumartesi 
etkisini artıracak 
lodosla birlikte 
hafta sonu hava 
sıcaklığı 13 dere 
ceye kadar çıkacak. 
Balıkesir'de gündüz 
sıcaklıkları 8 dere
celik artışla 11, 
Yalova'da ise 10

derecelik yük
selmeyle 13 
dereceye ulaşacak. 
İstanbul'da hava 
Cuma günü ısın
maya başlayacak.

Hafta sonu sıcaklık 
10 dereceyi aşacak. 
Cuma günü kentte 
parçacı bulutlu bir 
hava hâkim olacak. 
En düşük 2, en yük

sek 9 derece. 
Cumartesi günü çok 
bulutlu; en düşük 
hava sıcaklığı 5, en 
yüksek 12 derece. 
Pazar günü ise en 
düşük 5, en yüksek 
9 derece olacak. 
Mevsim normal
lerinin altında 
seyreden hava 
sıcaklıkları, 
20 Ocak Cuma 
gününden itibaren 
2 ve 4 derece 

artarak, mevsim 
normalle 
rine dönecek. 
Bölge genelinde 
lodosun yağmur 
getireceği ve hafta 
sonunda yağış bek
lendiği de bildirildi.
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Mınıt cinayetin Javası karara kalüı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde, 4 aylık 
hamile Leyla Algan'ı 
boğarak öldürüp 1.5 
yaşındaki oğlunu da 
canlı canlı dereye 
attığı iddia edilen 
sanığın davası 
karara kaldı.
Savcı, sanığın ağır
laştırılmış müebbet 
hapse çarptırıl
masını istedi.
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"hamile kadını ve 
çocuğu öldürmek" 
suçundan çifte ağır
laştırılmış müebbet 
hapsi istenen İ.A. 
(23), tekrar hakim 
karşısına çıktı.
Duruşmaya müşteki 
olarak katılan mak

Kazazedelere yardım etmek 
isterken düşen şahıs öldü

Bursa'da, trafik kaza
sı geçirenlere yardım 
etmek isterken buzlu 
zeminde kayarak 
düşen bir kişi, has
taneye kaldırıldığı 
sırada öldü.

Polislere uzaktan kumandalı eğitim
Her yıl personelinin 
yüzde 50'sini hizmet 
içi eğitimden geçiren 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, bunun 
için akıllı sınıflar 
oluşturdu. Güvenlik 
konusunda bazı 
temel eğitimleri 
almak için Ankara'ya 
giden emniyet men
supları, Türkiye'nin 
81 iline kurulan akıllı 
sistem sayesinde 
Ankara'ya gitmeye
cek. Emniyet mensu
pları bundan sonra 
görev yaptıkları ilde 
eğitime tabi tutula
cak.
Bakan Binali Yıldırım 
ile İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay,

tulün kardeşleri 
M.A. ve T.A. ile eşi 
H.A., 1.5 yaşındaki 
küçük Gökhan'ın 
yaşadığını öne sür
erek bulunması için 
mahkemeye bir 
dilekçe sundu.
Gökhan Algan'ın en 
son Erzurum'un 
Oltu ilçesindeki bir 
köyde sanığın uzak

Merkez Osmangazi 
ilçesi Adnan 
Menderes Mahallesi 
Şimşek Sokak'ta bir 
trafik kazası mey
dana geldi. Kazada 
yaralananlara yardım

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı'nda düzen
lenen "akıllı sınıfla 
rın açılışını yaparken, 
Bursa'da ise "akıllı 
sınıf açılışını Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ve Bursa 
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya yaptı. 
Projeyle, Türkiye 
güvenliğini 
ilgilendiren konular
da temel eğitimi 
almak için Ankara'ya 
giden polis, bundan 
sonra görev yaptık
ları illerde de eğitim 
alabilecek. Sistemle 
birlikte Ankara'ya git
mek zorunda 
kalmayan emniyet 

tan akrabası olan 
bir kişi tarafından 
görüldüğü iddia 
edildi.
Savcı, mütalaasın
da, hamile kadının 
öldürülmesi olayıyla 
alakalı sanığın 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapsini, 
halen cesedine 
ulaşılamayan küçük 

etmek isteyen Murat 
Yılmaz (24), buz 
tutan zeminde den
gesini kaybederek 
düştü. Başını kaldırı
ma çarpan Yılmaz, 
ağır yaralandı. Olay 

müdürleri, 
emniyet müdür 
yardımcıları, şube 
müdürleri, karakol 
amirleri ve polis 
memurları, güvenlik 
konularında verilecek 
eğitimleri görev yap
tıkları illerden ala
bilecek. Sınıflara 
kurulan kameralı ve 
bilgisayarlı sistem 
sayesinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nde 
verilen eğitim, 
Türkiye'nin 81 ilinde 
aynı anda izlenebile
cek.
Aynı şekilde 
Bursa'da yapılan 
eğitim semineri de 
başka illerden 
izlenebilecek. Okulun 

Gökhan'ın 
dosyasının ise tefrik 
edilmesini istedi. 
Duruşma, tarafların 
esas hakkında son 
savunmalarını yap
maları için ertelendi. 
Geçen celse şahit 
olarak dinlenen 
sanığın yakınları, 
Gökhan'ın evlatlık 
olarak verildiğini 
duyduklarını 
söylemişti. Bu 
duruşmada ise, 
müdahil vekillerinin 
küçük çocuğun 
sanık yakınları 
tarafından 
görüldüğünü ileri 
sürmesi, "Acaba 
Gökhan yaşıyor 
mu?" sorusunu 
akla getirdi.

yerine çağrılan 112 
Acil ambulansı ile 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Murat 
Yılmaz, yolda 
hayatını kaybetti.

açılış törenine katılan 
Harput, bazen teşki
lat mensuplarının 
eğitim için Ankara'ya 
veya başka illere 
çağrıldığını, ancak 
bundan sonra 
Ankara'nın 
mecburiyeti olmaya
cağını söyledi.
Bilgisayar ve kamera 
sistemi sayesinde 
sınıfın ve eğiticinin 
görüleceğini ifade 
eden Harput, "Polis, 
bundan sonra eğitim 
için yolda zaman 
kaybetmeyecek.
Akıllı sınıflarda eğiti
mini alacak olan 
teşkilat mensupları, 
eğitimin kolaylaşa
cak" dedi.

Genç Kızı Buz
Pateni Yaparken

Somular
Bursa'da bir 
alışveriş 
merkezinde puz 
pateni yapan genç 
kızın vestiyere 
bıraktığı ehliyeti, 
maaş kartı ve 
25 TL parası 
çalındı.
Olay, terminal 
yanındaki 
Anatolium Alışveriş 
Merkezi'nde 
meydana geldi.
İddiaya göre, buz 
pateni yapan 22

Çatı boşluğundan
nineni çaldılar

Bursa'da bir kişi 
Golden Retriever 
cinsi köpeğinin 
çalındığını iddia 
ederek polise 
başvurdu.
Olay, Osmangazi 
ilçesi İntizam 
Mahallesi Yatık 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 

KAŞ€D€ İKKL€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

yaşındaki A.F, çan
tasını vestiyere 
bıraktı. Geri dönen 
A.F. çantasının 
içinden ehliyeti, 
maaş kartı ve 
25 TL parasının 
çalındığını fark 
ederek polise 
müracaat etti. Olay 
yerine gelen polis, 
genç kızın ifade
sine başvurdu. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Bircan E. (28), 
polise müracaat 
ederek. 'Çapkın' 
isimli iki 
yaşındaki Golden 
Retriever cinsi 
köpeğinin çatı 
boşluğundan 
çalındığını ileri 
sürdü.
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı

Gcmlllc BCorfoz Mwwww.gemlikkorffezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorffezgazetesi.coni
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filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’den dik duruş..
Kozlar CHP’den yana Amma!

Kayaoğlu’nun açıklamalarının Gemlikliler 
tarafından ve AKP’liler tarafından iyi okunma 
sı gerekir.

17 Mart 2011 günü yapılan Belediye Baş 
kanvekilliği seçimlerinin içyüzünü bizler çok 
yazdık ama, bir de MHP İlçe Başkanından 
dinleyin.

Necdet Yılmaz’ın son siyasi demeci MHP’ 
Iileri kızdırdı.

Kızdırmayacak gibi de değildi.
AKP İlçe Başkanı bunu bilerek yapmadıy 

sa, büyük bir siyasi hata yaptı.
Bu hata, bugün yapılacak, seçimlerde CHP’ 

li başkanvekilinin seçilmesiyle sonlanırsa, 
Yılmaz’ın da siyasi sonu yaklaşır.

Yok, AKP’liter, 17 Mart öncesi yaptıkları 
gibi, CHP içinde bir çürük elmayı bulmuş 
larsa ve aynı yöntemlerle yanlarına çekmiş 
lerse, bunlar siyasetin şeytanlıklarının piri 
olmuşlar demektir.

önceki gün, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı sessizce Gemlik’e gelmiş.

Neden geldi acaba?
16 Mart 2011 günü Altepe’nin “Bir AKP’li, 

Gemlik Belediye Başkanvekili koltuğuna otu
racak’’ dediğini yazdığımda, telefonla bana, 
“Sandıkla gelen, sandıkla gitmeli” demişti.
AKP’liler, bu sözleri söyleyen Altepe’den 

mi medet umdular?
Göreceğiz.
Dün, AKP İl Başkanı Sedat Yalçın’ın aynı 

kaynağıma, Gemlik Belediye Başkanvekilliği 
ni AKP’nin adayının alacağını söylediği bana 
iletildi.

Buraya bir not düşüyorum.
Görülen o ki, AKP dünkü kadar avantajlı 

durumda değil.
Sıkıntıdalar..
Bugün meclisi salonunda sıkıntıdalar mı, 

değiller mi yüzlerinden okuyacağız.
CHP’den veya MHP’den bir çürük elma 

çıkacak mı göreceğiz.
Gelelim Kayaoğlu’nun açıklamalarına:
Kayaoğlu, MHP’li 2 üyenin kendi adaylarına 

oy vereceğini söyledi.
AKP İlçe Başkanı Yılmaz’a yüklendi.
Neler mi dedi:
"ilkeli kararlarımızı toplumun gözünden 

kaçırtarak, kirli emellerine bizleri alet et mek 
istemektedirler. "

"AKP İlçe Başkanı ’nın partimize dönük bu 
açıklamalarının siyasi ahlakla bağdaşmayan 
en hafif tabirle küstahça yapılmış açıkla
malar olarak değerlendirmekteyiz.”

"Bir de aynı açıklamanızda, MHP tabanın 
dan bahsetmişsiniz. Sizin taban zannetti 
ğiniz işbirlikçileriniz ve yandaşlarınızdan 
başkası değildir."

“AKP, 10 ay önceki seçimde hizmet ede
ceğim gerekçesiyle, inanç sahibi insanların 
kabul edemeyeceği, inancımızla bağdaş
mayan bir şekilde rüşvet vererek koltuğa 
oturmuştur!"

Bunlar yenir yutulur sözler değil.
Siyasi tarihimizde unutulmayacak sözler 

değildir.
Bugün bu noktaya getirilen bir seçimi 

ilgiyle izleyeceğiz.
Sonuçta dürüstçe, siyasi ahlaka uygun, 

vicdanları yaralamayan bir seçim yapılma 
sini diliyorum.

NeM in Mlhıl Gecesi
Gemlik 
Belediyesi’nin 
“2012 yılı Kültür 
Etkinlikleri” kap
samında organize 
ettiği “Mehmet 
Akif ile Hasbıhal” 
gecesi 19 Ocak 
Perşembe günü 
İmam Hatip Lisesi 
Seminer Salonunda 
yapılacak. Gündüz 
saat 14.00’da 
ilçedeki lise son 
sınıf öğrencilerine 
yönelik yapılacak 
olan etkinlik, saat 
20.00 de de

İmzalar çocuklar için atıldı
'2. Uluslararası 
Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir Kong 
resi* için Bursa'da 
bulunan BosnalI 
heyet, kongreye 
verdiği destekten ve 
misafirperverlikten 
dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye 
teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
BURULAŞ'ta gerçek
leştirilen görüşme 
de, Bosnah çocuk
larla ilgili çalışmalar
da destek sağlamak 
amacıyla hazırlanan 
iş birliği anlaşmasını 
imzaladı.
Başkan Altepe, '2. 
Uluslararası Çocuk
lar Dünyanın Direk 
leridir Kongresi* ile 
dostlukların pekiştir- 
ildiğini belirterek, 
Bursa'dan dünyaya 
çocuklar aracılığıyla 
kardeşlik mesajları 
verildiğini söyledi. 
Avrupa'da 
Müslüman bir 
ülkenin bulun
masının sevincini

yonunun ilki olan 
Mehmet Akif ile 
Hasbıhal programın
da tiyatro sanatçısı 
İbrahim Öner tek

protokol ve halka 
yönelik gerçekleşe
cek. 2012 yılının 
kültür etkinlikleri 
organizas

yaşadığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Türkiye ile Bal kan
lar arasında Bursa 
ve Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
köprü görevi görüy
oruz. Bu dostluk 
doğal bir şekilde 
gelişti, bundan da 
çok mutluyuz. 
Oradaki kardeşler
imizin, dostlarımızın 
yanında olmamız 
çok önemli" diye 
konuştu.
Bosna'da 20 yıldır 
savaşın acısının 
yaşandığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, "Bosna, 20 
yıldır Türkiye ve 
Bursa'nın günde
minde önemli bir yer 
alıyor. Savaşın 
izlerinin silinmesini 
amaçlıyoruz. Bu 
nedenle orada 

sürekli etkinlikler 
düzenliyoruz. Bu 
bize yük gelmiyor. 
Elimizden geldiğince 
keyifle çalış
malarımızı gerçek
leştiriyoruz" dedi. 
Başkan Altepe, 
Balkanlardaki 
faaliyetlerde 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne sivil 
toplum kuruluşları 
ve kent dinamik
lerinden de destek 
geldiğini anlattı. 
Başkan Altepe, kon
grenin önemine 
işaret ederek, 
"Çocuklarımız 
gözbebeğimizdir. 
Büyüklerin en has
sas noktası olan 
çocukların mutlu
luğunu önemsi 
yoruz" şeklinde 
konuştu. İki ülke 
arasındaki 

kişilik tiyatral 
sunum yapacak. 
Programda ayrıca 
Mehmet Akif’in 
hayatının anlatıla
cağı sene vizyon 
sunumu yapılacak. 
Bilindiği gibi 2011 
yılı Mehmet Akif 
Ersoy yılı ilan 
edilmişti. Gemlik 
Belediyesi de bu 
önemli yılın bir 
değerlendirmesi 
olarak, kültür etkin
liklerinin ilkine 
Mehmet Akif 
Ersoy’u ekledi.

dostluğun daha da 
ileriye taşınması 
gerektiğini kayde
den ve Bosna'nın 
Türkiye'ye yakınlaş
ması halinde ülkenin 
daha da gelişe
ceğine dikkati çeken 
Başkan Altepe, 
kente ilk kez gelen 
çocuklara kongreye 
katılım belgeleri ile 
Bursa'ya özel 
hediyeler verdi. 
Çocuklar Dünyanın 
Direkleridir Derneği 
Başkanı Prof. 
Fatima Hukic ise ilki 
2000 yılında 
Bosna'da yapılan 
kongrenin bu yıl 
Bursa'da gerçek
leştirilmesinin 
anlamlı olduğunu 
ifade ederek, des 
teklerinden dolayı 
Başkan Altepe'ye 
teşekkür etti.

III Jam Uludağ Üniversitesi BHlllllflAd Devlet Konservatu ||||ylllllUg varı Gençlik Senfoni
■■ ■ ■■ »i ı Orkestrası, MeteUnnıersnesınde KSraRS
yem yılın
İli KftlIOAH Alnıaçık (piyano), Kaçar (klarinet)İlil lıUlluuII Ezgi Gürbüz eşliğindeki

Bach, W.A. Mozart, 
C. M. Von Weber ve 
F. J. Haydın'dan 
eserler seslendirdi. 
Büyük ilgiyle izle
nen konserde 
Konservatuvar 
Müdürü Prof. İsmail: 
Bozkaya, okula 

। çeşitli katkılarda 
bulunanlara 
plaket vererek 
teşekkür etti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sevgili okurlar, 
Bugün Gemlik’in iki 
yıl daha kaderini 
belirleyecek olan 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimleri yapılacak. 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve başkanyarım- 
cıları, İçişleri 
Bakanhğı’nca 
Savcılıkça başlatılan 
soruşturma 
nedeniyle, belediye 
deki memurlara 
baskı uygulayabile
cekleri gerekçesiyle 
görevlerinden 
uzaklaştırılmıştı. 
Bunun üzerine 
Valilik, 17 Mart 2011 
günü, Başkanvekili 
seçilmesi için 
Meclisi toplantıya 
çağırdı. Yapılan 
Meclis toplantısını 
ve toplantıda, bu 
göreve seçilen 
AKP’li aday Refik 
Yılmaz hakkında 
GHP’liler daha sonra 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’ne açtık
ları dava sonucu, 
Mahkeme Meclis 
toplantısını ve seçi 
len Refik Yılmaz’ı 
hukuken geçersiz 
kılan karar verdi. 
Yargının ‘hukuken 
yok saydığı’ Refik 
Yılmaz, 30 Haziran 
2011 gününden, 16 
Ocak 2012 tarihine 
kadar koltuğunu 
terk etmedi.
İçişleri Bakanlığı 
ne hikmetse, 
3. idare Mahkeme 
si’nin kararının bir 
bölümünü dikkate 
alarak, Başkan 
vekilliği seçimlerinin 
yenilenmesine karar 
verdi.
Bugün, Gemlik Bele 
diye Başkanvekili 
seçimi yapılacak. 
Bu günlere nasıl 
gelindiğini, CHP 
Belediye Başkanve 
kili adayı ve Meclis 
Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy ile 
konuşacağız: 
Kadri Güler;
“Sayın Necdet 
Ersoy, Bugün, 
Belediye Meclisi bir 
başkan vekili seçe
cek. Siz, ÇHP’li bir 
Belediye Meclis 
üyesi olarak, bu 
seçimle ilgili ne 
düşünüyorsunuz?” 
Necdet Ersoy :

"Önce şunu söyle
mek isterim. Biz, 
aylardır iki şey 
söylüyorduk. Birin 
cisi, Refik Yılmaz’ın 
hukuksuz bir 
şekilde başkan 
vekilliği yaptığını 
söylüyorduk. İkin
cisi, geçerli olan 
seçimin benim 
başkanvekili seçildi 
ğim, 27 Mart 2011 
tarihli Meclis kararı 
olduğunu. Nihayet 
mahkeme kararı 
uygulandı ve Refik 
Yılmaz’ı işgal ettiği 
koltuktan kaldırdılar. 
Üstelik mahkeme 
kararını geç de olsa 
uygulayan da kendi 
partilerinin İçişleri 
Bakanı.
Yani, Refik Yılmaz’ın 
belediyeyi yönetme 
sinin en ufak bir 
hukuka uygun tarafı 
olsaydı, kendi par
tisinin İçişleri 
Bakanı O’nu oradan 
kaldırmazdı.
Varın, 10 aydır süren 
bu işgalin hukuksuz 
luk boyutunu siz 
düşünün. 19 Ocak’ta 
yapılacak seçime 
gelince. Bu seçim 
de temel de hukuk
suzdur. Çünkü, 
olması gereken, 
Refik Yılmaz’ın bu 
işgaline son verdik
ten sonra, benim, 27 
Mart 2011 tarihinde 
başkanvekili 
seçildiğim meclis 
kararının uygulan
ması ve göreve 
başlatılmamdı.
Benim seçildiğim 
meclis kararı 
hakkında olumsuz 
hiçbir mahkeme 
kararı yok. Karar, 
halen geçerli. 
Öyleyse, bu seçim 
niye?
Niye olduğu belli. 
İçişleri Bakanlığı’nın 
bu konuda hukuka 
yüzde yüz uygun 
davranmasını 
bekleyemezdik. 
Hukuku yüzde 50 
uyguladı. Refik 
Yılmaz’ı kaldırdı.
Yüzde 100 uygulasa, 
benim başkanvekili 
olarak göreve başla
mamı sağlardı.
Onu da bilerek yap
madı. Böylelikle 
yeni bir seçim süre
ci ve kendileri açısın 
dan bir şans yarat
tık

seçildiğiniz 27 Mart 
tarihli seçimi geçerli 
görüyorsunuz. 
Bu durumda 19 
Ocak günü (bugün) 
tavrınız ne olacak.?” 
N. Ersoy : 
"Elbette toplantıya 
ve seçime katıla
cağım. Çelişmemek 
adına katılmayıp 
dava açsam.
Dava, avlar sürebilir. 
Dava, benim için 
olumlu sonuçlansa 
İçişleri Bakanlığı’nın 
mahkeme kararını 
uygulaması aylar 
sürebilir. Zaten yerel 
seçimlere kaldı 2 yıl. 
Oylamaya katılma
mak partimin oyları 
nı bir oy eksiltir." 3 
K.Güler: 
“Belediye Mecli 
si’nin oy dağılımı 
belli. 12 CHP, 
Mehmet Çelik’le bir
likte 11 AKP ve 2 
MHP. Seçim sonu
cunu nasıl görüyor
sunuz?”
N. Ersoy: 
"Burada ilginç bir 
şey var tabi. Önce 
ondan söz etmek 
lazım. Bunca yılın 
MHP’lisi Mehmet 
Çelik’in kamuoyun
da AKP ile birlikte 
olduğunun söylen
mesi, AKP’ye oy 
vereceğinin garanti 
gözüyle bakılması. 
Mehmet Çelik 
açısından trajik. 
Mehmet Çelik, şöyle 
diyor mu? 
Hukuksuz bir 
başkanvekili tarafın
dan göreve getiril 
m iş de olsam, 10 ay 
Belediye Başkan 
yardımcılığı yaptım. 
Hevesimi aldım. 
Bütün belgeleri

Yolsuzluk aradım, 
Savcılığa suç duyu
rularında bulundum. 
Hırsımı da aldım, 
doydum. Artık 
bağımsız hareket 
edebilirim. Başkan 
Yardımcılığı da 
istemiyorum. 
AKP’ye oy vermek 
de istemiyorum 
diyor mu?
Demiyor. Öyleyse 
AKP’nin oyunu 11 
hesaplamak doğru. 
Seçimin sonucuna 
gelince. Normal 
koşullarda her parti 
bir aday çıkarır ve 
kendi adayına 
destek verir.
Bu şekilde meclis 
üyelerinin özgür 
iradeleri sonuca 
yansımış olur.” 
K.Güler: 
"Konuşulanlara 
bakılırsa, değişik oy 
hesaplan yapılıyor. 
Hatta 11 oya sahip 
AKP’nin sırf CHP 
kazanmasın diye, 
blok halinde 2 üyeli 
MHP’ye oy vereceği 
bile söyleniyor. ” 
N.Ersoy: “Böyle bir 
şey olacağını hiç 
sanmam. Olursa 
siyasi partiler tari
hinde bir ilk olur. 
Böyle bir durumda 
Gemlik’te AKP alay 
konusu olur. Ülke 
basınına haber 
olurlar. Bunun nere
si siyasi mücadele. 
Bu olsa olsa 
AKP’nin siyasi 
hezimeti olur. Sırf 
CHP Belediye yöne
timine gelmesin di 
ye CHP’ye oy veren 
binlerce Gemliklinin 
tercihlerini bloke 
etmek nasıl bir 
demokrasi

anlayışıdır.
Belediye yönetimini 
CHP’ye bırakmamak 
da ne demek.
Hepimiz, tüm siyasi 
partiler, Gemlik için 
iyi bir şeyler yapma 
ya, hizmet etmeye 
çalışıyoruz.
Seçimler siyasi par
tilerin kendilerinin 
kazanması için 
uğraş verdikleri 
süreçlerdir. Seçim 
demokratik bir 
yarıştır. Başkalarının 
kazanmaması için 
yarış olmaz.
K.Güler:
"AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
CHP’nin bu seçimi 
kazanmamasının 
mahkemelerde 
devam eden soruş
turmalarla ilgili ve 
önemli olduğunu, 
CHP kazanırsa 
bunun davalarda 
ifade verecek 
Belediye persone 
linde baskı yarata
cağını söylüyor. ” 
N. Ersoy: 
“Bunu AKP mi 
söylüyor?
Soruşturmalar için 
asıl tehlike AKP’nin 
Belediye yönetimin 
de bulunmasıdır.
Bakın, 10 aydır 
Belediye’yi yönetti 
ler. Özellikle 
Mehmet Çelik hırsla 
CHP’li Belediye 
dönemini suçlaya
cak belge aradı. 
Sadece bu iş için 
personeller görev 
lendirdi. CHP’nin 
aleyhine gördükleri 
en basit şeyleri 
Savcılığa taşıdılar. 
CHP’nin lehine olan 
işlemleri Savcılığa 
haber dahi vermedi 
ler. Şimdi o Belediye 
de çalışan bir Beledi 
ye personeli, AKP’li 
Refik Yılmaz’ın veya 
Mehmet Çelik’in bu 
soruşturmaya nasıl 
büyük bir hırsla 
destek verdiğini 
görmüyor mu?
Bunu gören Beledi 
ye personeli bir 
ifade verecek 
olduğunda baskı 
altında kalmaz mı? 
AKP’nin Belediyeyi 
yönetirken 
soruşturmaya 
tarafsız 
davranacağını 
düşünmek mümkün 
mü?

K.Güler: 
“MHP’nin belediyeyi 
3 partinin birlikte 
yönetmesi teklifine 
ne diyorsunuz?” 
N.Ersoy : 
"CHP ve AKP’nin 
kabul etmeyeceğini 
baştan bildikleri, iyi 
niyetli, 2 partiye de 
eşit mesafede 
duruşu olan bir tek
lif değil, temenni 
olarak görüyorum. 
Gelinen noktada biz, 
MHP ile uyum içinde 
Belediye’yi yönet 
meye açığız. 
Ama, bu ancak 
Belediye Başkan 
vekilliği’nin CHP’de 
olması halinde 
gerçekleşebilir. 
Zaten, MHP İlçe 
Başkanı Sayın 
Mehmet Kayaoğlu 
da basın açıkla
masında da bu 
hakkımızı teslim 
etmişti.
Eğer, başkan vekil
liği seçimini biz alır
sak, kayıp zamanı 
telafi etmek için çok 
çalışmaktan başka 
çaremiz yok.
Bunu da yapabile
cek güçteyiz.
Seçim sonucunu 
bekleyip göreceğiz. 
Demokratik, hukuka 
uygun ve ilkeli bir 
seçim olmasını 
diliyorum.” 
K.Güler: 
"Teşekkür 
ediyorum.
Bugün medyanın ve 
Gemliklilerin de 
büyük ilgi ile bek
ledikleri belediye 
Başkanvekilliği 
seçimin ilçenin 
yönetimini uzun 
süre meşgul eden 
tartışmaları bitirme
sine yol açacağını 
sanıyorum.
Meclis üyelerini 
ayartmanın 
yaşanmadığı, 
seçilmişlerin onu
runu inciltmeyen, 
arkalarından 
yıllarca konuşulacak 
kötü bir örnek 
teşkil etmeden, 
demokrasinin 
kurallarına uygun 
bir seçim yapıl
masını diliyorum. 
Gemlik halkı 
da bu nu bekliyor. 
Çünkü halk, çıkarları 
için bir gecede saf 
değiştirenleri 
sevmiyor.”
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Konlotlu yasam kıs uykısu nu tın utturdu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’nde barınan 
hayvanlar, kar yağışı 
ve hava sıcaklık
larının düşmesiyle 
birlikte enerji 
takviyeli gıdalarla 
besleniyor. Doğada 
genellikle Kasım - 
Nisan arasını kış 
uykusunda geçiren 
ayılar, her hava 
koşulunda gıdaya 
ulaşım sıkıntısı 
yaşamadıkları için 
kış uykusunu 
unuturken, kar 
üzerinde güneşlen
menin keyfini 
çıkarıyor.
Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve 
Akvaryumlar 
Birliği’nin üyesi olan 
ve 206 bin 600 
metrekarelik alanda 
76 türden 600’ün 
üzerinde hayvanın 
barındığı Bursa 
Hayvanat Bahçesi, 
kar yağışıyla birlikte 
beyaz örtüye 
büründü. Kış hazır
lıklarını haftalar 
öncesinden tamam
layan Hayvanat

Bahçesi yönetimi, 
aslan, leopar, babun 
ve flamingo gibi 
sıcak iklim hayvan
larının barınakları 
kalorifer sistemi ile 
ısıtırken, havaların 
soğumasıyla birlikte 
vücut ısıları düşen 
hayvanlara enerji 
içeriği yüksek vita
min ve mineral 
takviyeli gıdalar ver
meye başladı. 
Beslenmeden barın
maya tüm 
ihtiyaçlarıyla yakın
dan ilgilenilen hay
vanlar, doğadaki tür

lerine göre konforlu 
bir hayatın keyfini 
sürüyor. Doğada 3 
ile 7 aya yayılmış bir 
dönemi uyku 
halinde geçiren, 
mevsime göre 
Kasım-Aralık 
aylarında uykuya 
yatıp, Mart ile Nisan 
arasında uyanan 
ayılar, hayvanat 
bahçesindeki konfor 
sayesinde kış 
uykusunu unuttu. 
Günlük besin 
ihtiyaçları 
karşılanan, enerji 
takviyeli gıdalar

sayesinde vücut 
ısıları fazla 
düşmeyen ayılar, 
ziyaretçilerini kar 
üstünde 
güneşlenerek 
karşılıyor. 
Bu arada, kar 
yağışıyla birlikte 
düşen hava sıcaklığı 
yüzünden sabah 
kapalı barınakların
dan çıkmak iste
meyen maymun, 
aslan ve 
leoparlar güneşin 
çıkmasıyla birlikte 
kendilerini bahçeye 
attı. Hayvanat 
Bahçesine yeni 
gelen Leoparlar 
karla tanışmanın 
şaşkınlığını 
yaşarken, may
munlar ise alışık 
oldukları görüntü 
eşliğinde eğlendi. 
Karın en fazla mutlu 
ettiği kurtlar ve 
geyikler gün boyu 
bahçede turladı. 
Zebralar ise karla 
birlikte günlerini 
kapalı sıcak barı
naklarında 
geçirmeyi tercih 
etti.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

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

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 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 
içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Siteler Mah. Hizmet Cad.

canSU HALI YIKama
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

Aygun Sitesi 68/B

0 535 815 571
KÜÇÜK KUMLA



19 Ocak 2012 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

Doğalaazda kriz kamda mı?
Botaş, kış şartlarının 
çetin geçmesi ve 
aşırı gaz tüketim 
talebine karşılık 
tedbir amacıyla zor 
gün ilamında bulun
du. Yakın zamanda 
ihtiyacın artması 
durumunda doğalgaz 
arzının kademeli 
olarak verilebileceği
ni kaydeden Enver 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı Dr. 
Mühendis Mustafa 
Uysal, doğalgaz 
krizine karşı vatan
daşları uyardı. 
Son zamanlarda 
Rusya ve İran ile 
oluşan fiyat anlaşma
zlığından kay
naklanan bir arz 
sıkıntısının doğalgaz 
kısıntısını da gün
deme getirebileceğini 
dile getiren Enerji 
Verimliliği Derneği 
Bursa Şubesi 
Başkanı Dr. Müh. 
Mustafa Uysal, 
"Enerji verimliliğinde 
istenilen noktada 
olmamamızdan 
dolayı halen önemli 
miktarda tükettiğimiz 
enerjiyi israf edi 
yoruz. Bu aşamada 
yalıtım ve verimlilik

artırıcı yatırımların 
ısıtma sektörü için 
sağlayacağı orta 
vadeli çözümlerin 
yanı sıra hemen 
uygulayabileceğimiz 
çözümler ile 
bu darboğazı aşabili
riz" dedi.

TASARRUF İÇİN 
UYGULANABİLECEK
ÇÖZÜMLER
Uysal, evlerde uygu
lanabilecek çözüm
leri ise şu şekilde 
sıraladı: "Öncelikle 
evlerimizi 20 derece 
oda sıcaklığında tut
malıyız. Kombi veya 
merkezi ısıtma sis

temlerimizi ortalama 
ısıtmada tutup oda 
sıcaklığına göre 
sıcak su geçişini 
ayarlayan termostat
ları kullanmalıyız. 
Elektrik tüketimlerim
izi mümkün olduğun
ca akşam 17.00 ile 
22.00 arasındaki 
saatlerin dışına 
çıkarmalıyız. Gündüz 
evlerimizde bulun
madığımız takdirde 
oda sıcaklığını mini
mum seviyede tuta
cak şekilde ısıtma 
yapmalı, ısıtma sis
temini tamamen 
kapatmamalıyız." 
ENVER Derneği

Bursa Şubesi 
Başkanı Dr. Müh. 
Mustafa Uysal, 
sanayileşmenin art
masıyla enerjiye 
duyulan ihtiyacın art
tığını, çözüm için 
enerjinin çeşitlen 
dirilmesi gerektiğine 
vurgu yaparak, "Aşırı 
doğalgaz bağım
lılığını, nükleer ve 
yenilenebilir enerji 
kaynakları gibi temiz 
enerji kaynaklarına 
yaymamız gerekiyor" 
dedi.
Botaş ZOR GÜN 
İLAMINDA BULUNDU 
Dr. Mustafa Uysal, 
"Botaş, ocak ayının 
ortasında ortaya 
çıkan aşırı gaz tüke
tim talebine karşılık 
önlem amacıyla zor 
gün ilamında bulun
du. Bu, 'Yakın bir 
zamanda ihtiyaç art
ması durumunda 
doğalgaz arzı 
kademeli olarak ver
ilebilir' anlamındadır. 
Türkiye doğalgazı 
çoğunluklu olarak 
ısıtmada kullandığı 
gibi yüzde 47 oranın
da elektrik üretimin 
de de kullanıyor" 
diye konuştu

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

AİLE ABANIYOR
Ev sahibi ile birlikte 

ikamet edecek 
bahçe işlerinden anlayan bay, 
ev işlerinden anlayan bayan 

35-40 yaşlarını aşmamış 
sigorta ve maaşlı çalışacak 

AİLE ARANIYOR
0 533 813 27 05

ELEMAN ftRANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

PLAKET- KUPA VE MADALYA ÇEŞİ7LERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0R0ANİZA5Y0N VE TALKTIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı ho: 3/ B GEMLİK 
Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vali Harput, Kriz Merkezi ile karla 
mücadeleyi masaya yatımı

Uç Yürek El Ele 
Projesi' starı Alili

Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
kış kriz merkezi ile 
toplantı yaparak 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Tarihi Heykel Valilik 
binasında, Vali 
Harput'un başkan
lığında gerçekleşen 
toplantıya Vali 
Yardımcısı Ziya 
Güler, İl Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, İl Jandarma 
Alay Komutanı 
Vedat Çolak, Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Orhangazi 
Kaymakamı Mustafa 
Selman Yurdaer ve 
Karayolları Bölge 
Müdürü İsmail 
Kartal katıldı.
Vali Şahabettin 
Harput, ekiplerin 
aralıksız canla başla 
çalıştığını belirterek, 
"Ani ve beklenen 
kar yağışı dolayısıy
la özellikle şehirler
arası devlet yol
larında ve köy yol
larında kar ve 
buzlanmaya dayalı 
olarak trafiğin

imsa'ta 230 hin ima risk altında
İnşaat Müteahhitleri 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(İMSİAD) Başkanı 
Adil Gökçadır, 
Bursa'da 230 bin 
binanın risk altında 
olduğunu söyledi. 
İMSİAD, ilk genel 
kurul toplantısını 
Çelik Palas'ta yaptı. 
Bursa'daki müteah
hitlerin ve iş 
adamlarının bir 
araya geldiği toplan
tıda konuşan 
İMSİAD Kurucu 
Başkanı Adil 
Gökçadır, kentsel 
dönüşümün Bursa 
için çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Bursa'daki 230 bin 
konutun ciddi risk 
altında olduğunu 
belirten Gökçadır, 
"İnşaat sektöründe
ki meselelerin 
çözümü için bir 
araya geldik. Bu 
karar ile birlikte 
dışarıda bir güç bir
liği içinde oto kon

aksamaması, vatan
daşlarımızın yollar
da sıkıntı çekmeme
si adına Emniyet, 
Jandarma, 
Kaymakamlıklar, 
Karayolları teşkilat
ları bütün birimler 
büyük hassasiyetle 
vatandaşlarımızın 
emniyeti için görev 
başında 24 saat 
süreyle çalışıyor. 
Buna İl Özel idaresi 
imkanları da dahil." 
dedi.
Şüphesiz bölgenin 
alışkın olmadığı sert 
kış şartlarının 
yaşandığını anlatan 
Harput, sıkıntıların 
birinci nedeninin 

vatandaşların 
trafiğe çıkarken 
bütün uyarılara rağ
men zincir takma

trol oluşturarak 
çözümler üretmek 
olacak. Maalesef 
Türkiye'de ve özel
likli Bursa'da inşaat 
konusunda eğitimli 
personel sayısı 
oldukça az durum
da. İnşaat müteah
hitlerinin personel 
ve kalite sıkıntısı 
için eğitimler 
gerçekleştireceğiz. 
Biz bu eğitimlerle 
çok ciddi çözümler 
getirmeyi hedefli 
yoruz. Bunun dışın

ması olduğunu 
söyledi;
Vatandaşlardan bu 
konularda gerekli 
dikkati göster
melerini isteyen Vali 
Harput, "Çünkü bir 
otobüste bir has
tanın, yaşlının, 
çocuğun kış 
gününde saatlerce 
yolda beklemesi 
büyük bir haksızlık
tır. Bu tür yanlışlık
ların olmaması 
adına vatandaşları 
mızın duyarlı, görev 
tilerin de çok dikkat 
li çalışmaları gereki 
yor. Bu sorunun 
çözümü bizim işi' 
miz. Bunu başkası

na havale edeme 
yiz." şeklinde 
konuştu. Bursa gibi 
bir şehirde kardan 

da bildiğiniz gibi 
Bursa bir sanayi 
şehri ve çok sayıda 
göç alı 
yor. Göç ile birlikte 
gelişen kent ve 
artan nüfus içinde 
konut ihtiyacı artı 
yor. Bursa'da kaçak 
konutlar fazla.
Kaçak konutların 
denetimsizliği ile 
can güvenliği risk 
altında olduğunu 
herkes çok iyi 
biliyor. Bunun için 
kentsel dönüşüm 

dolayı vatandaşların 
yolda kalmasının 
kabul edilemez 
olduğunun altını 
çizen Harput, 
"Bursa gibi ülkem
izin en gelişmiş 
yörelerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın 
huzur ve güven 
içinde salimen 
yaşaması ve geçen
lerinde aynı güven 
içerisinde seyahat 
etmesi bizim temel 
hedefimizdir." dedi. 
Son iki günde 
yürütülen çalış
maları değer
lendirmek üzere 
kriz merkezi ile 
toplandıklarını anla
tan Vali Şahabettin 
Harput, "Çalışma 
lardaki sıkıntıları 
değerlendirip 
giderilmesine 
çalışacağız. Ben, 
gece gündüz 
demeden eksi 28 
derecelerde hizmet 
eden güvenlik ve 
karayolları 
personelimizi kut
luyorum." şeklinde 
konuştu 

çok önemli bir hal 
alıyor. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer 
yetkililer bu konuda 
ciddi kararlar ver
meli ve bir an önce 
harekete geçilme
lidir. Bursa'daki 
vatandaşların hay
atının kurtulması 
adına yapılabilecek 
ne varsa herkes 
elinden geleni yap
malıdır. Bizler 
bunun için hep bir 
arada hareket ede
ceğiz. Bursa hak 
ettiği yerlere gele
cektir" dedi.
11 kişilik yönetim 
kurulu şu üyelerden 
oluştu: Yaşar Adil 
Gökçadır, Nedret 
Bayramoğlu, Namık 
Ziya Mescioğlu, 
Naci Şahin, Haluk 
Özkıyıcı, Berat 
Göral, Ali Taşyakan, 
Atilla Ödünç, 
Nurcan Özdemir, 
Ramazan Sivri ve 
Levent Bilek.

Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi ile Faruk 
Saraç Tasarım 
Meslek 
Yüksekokulu ortak
lığında yürütülen 
'Üç Yürek El Ele' 
projesiyle, tasarım 
öğrencileri tarafın
dan dikilecek 
elbiseler engelli 
bireyler için akülü 
sandalyeye 
dönüşecek.
Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi koordinas 
yonunda Büyük 
şehir Belediyesi ve 
Faruk Saraç 
Tasarım Meslek 
Yüksekokulu ortak
lığında 'Engelsiz 
Hayata Yol ver' slo
ganıyla yürütülen 
'Üç Yürek El Ele' 
projesi, düzenlenen 
toplantıyla 
kamuoyuna 
tanıtıldı. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilen 
toplantıya, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) 
Başkanı Celal 
Sönmez, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Faruk 
Saraç Tasarım 
Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencileri, iş ve 
cemiyet hayatının 
tanınmış simaları 
katıldı.
Toplantı, Engelliler 
Meclisi Kalbin 
Ritmi Grubu'nun 
mini konseriyle 
başladı. Şef 
Cuma Çimen 
önderliğinde 
sahneye çıkan 
engellilerin perfor
mansı, izleyenler
den büyük alkış 
aldı. Toplantıda 
konuşan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bursa

BM ABONE OLDUNUZ MU?
tEiıli'lı ki tiıılıılhıl tinini 
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Kent Konseyi'nin 
yeni bir Bursa 
markası olarak 
önemli bir kuruluş 
haline geldiğini 
söyledi. Pala, 
"Yaklaşık 30 ayda 
yüz bine yakın 
gönüllünün 
katılımıyla 3 bin 
250 etkinlik düzen
lendi. Bursa Kent 
Konseyi 33 ayrı 
çalışma grubu, 4 
meclisi ve yüzlerce 
gönüllüsüyle 
Türkiye'nin en 
güçlü, en aktif kent 
konseyi olmuştur. 
Bursa'nın gençleri 
proje üretmiş. Bu 
proje sonucunda 
engelliler için akülü 
sandalye alınacak. 
Aslında akülü san
dalye almak zor bir 
şey değil. BTSO, 
Büyükşehir 
Belediyesi ve Valilik 
de akülü sandalye 
alabilir. Amaç, her 
bireyin vardımse I 
verlik duygusunu 
hareket geçire
bilmektir. Toplumun 
bu tür faaliyetlere 
katılmasını sağla
maktır. Bizlerde 
böylesi önemli ve 
farklı projeye 
destek oluyoruz" 
dedi.
Projenin manevi 
destekçisi olan 
BTSO Başkanı 
Celal Sönmez ise, 
fikir sahipleri Emir 
Malcıoğlu ve Yusuf 
Oranlı'nın projeyi 
kendisine anlat
masının ardından 
çok beğendiğini 
belirtti. Toplantı 
seve seve 
katıldığını kayde
den Sönmez, 
tüm Bursa'nın işin 
içerisinde olması 
gerektiğini vurgu
ladı. Sönmez, 
kendisinin ve 
BTSO'nun her 
zaman bu işin 
içerisinde ola
cağının sözünü 
verdi. |

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Tapuya giimeılen önce dikkat!
Ev veya arsa aldınız 
veya satıyorsunuz. 
Tapu dairesinde 
işlemler bazen o 
kadar uzun süre
biliyor ki, ala- 
cağınıza-sata- 
cağınıza pişman 
olabiliyorsunuz. 
İşte böyle bir kötü 
sürprizle karşılaş
mamak için tapuya 
gitmeden önce 
yapılması gereken 
bazı işlemler var. 
Alım-satım işlemleri 
için tapuya 
gitmeden 1 gün 
öncesinde bazı bel
gelerin hazır halde 
bulundurulması 
hem alıcıya hem de 
satıcıya zaman 
kazandırıyor, tapu 
çilesini ortadan 
kaldırıyor. Peki bu 
işlemler nelerdir? 
İşte tapuya 
gitmeden önce 
yapılması gereken 
işlemler: 
Belediye Rayiç 
Bedeli Belgesi 
Alıcı veya satıcı (her 
iki tarafın beraber 
gitme zorunluluğu 
yoktur) tapu 
fotokopisi ile gayri- 
menkulün bağlı 
olduğu belediyeye 
başvurabilir. 
Belediyede yetkili 
kişi, ada parsel 
numarası ve tapuya 
kayıtlı isim bilgiler
ine göre gayri- 
menkül bilgilerine 
ulaşır ve belediye 
rayiç bedelini 
gösteren belgeyi, 
istek yapan kişiye 
sunar. Bu belge 
alım-satımın yapıla

cağı gün tapuya 
verilecektir.
Nüfus Cüzdanı (TC 
Numaralı) ve Resim 
Her iki taraf da yan
larında nüfüs cüz
danının aslı ve birer 
fotokopisini, ayrıca 
satıcı için 1, alıcı 
için 2 resim bulun
durmak zorundadır. 
Resimler daha önce 
kullanılmamış 
olmalı (yırtık, 
üzerinde damga vb) 
ve fotokopi olma
malıdır.
Vergi Borcu Yoktur 
Yazısı 
Gayrimenkülün 
bağlı olduğu 
belediyeden alınır. 
Geçmiş döneme ait 
borçlar varsa bu 
boçların öncelikle 
ödenmesi gerekir. 
Alım-satım öncesi 
bu borçlara mutlaka 
bakılmalıdır. Tapuya 
gitmeden 1 gün 
önce varsa borçlar 
ev sahibine 
iletilmeli, pazarlıkla 
anlaşılan son fiyat 

ne ise bu fiyat 
üzerinden karşılıklı 
anlaşma sağlanarak 
son fiyat belirlen
melidir.
Tapu Aslı veya 
Fotokopisi 
Tapunun aslı, aslı 
bulunamıyosa 
fotokopisi önceden 
hazırlanmalıdır. 
Deprem Sigortası 
(DASK) 
DASK yapılmadan 
tapuda alım-satım 
işlemi yapılmaz. 1 
gün öncesinde alıcı, 
satın alacağı gayri- 
menkulün deprem 
sigortasını herhangi 
bir sigorta acen- 
tasından yaptıra- 
bililir. DASK yıllık 
yapılır. Bir sonraki 
yıl isteğe bağlı 
olarak yeniletilebilir. 
Vekaletname 
Tapu Sicil 
Müdürlüklerine alıcı 
ve satıcı birlikte git
melidir. Eğer tüm 
işlemler emlakçı 
veya tam yetkili kılı
nan kişi tarafından 

yapılacaksa önce
den vekaletname 
verilmelidir.
Satıcıdan İstenen 
Belgeler 
Tapu veya 
fotokopisi 
1 Resim
Nüfus Cüzdanı (T.C. 
Kimlik Numaralı) 
aslı ve 1 adet 
fotokopisi 
Vergi borcu yoktur 
yazısı (belediyeden) 
(belediye vergi 
borcu çıkaracak 
olursa, varsa 
geçmiş döneme ait 
ödendi makbuzları 
belediyeye ibraz 
edilmelidir.) 
Tapu işlemlerini 
emlakçı yapacaksa 
vekaletname 
(Emlakçı Adına) 
Alıcıdan İstenen 
Belgeler 
2 Resim
Nüfus Cüzdanı (T.C. 
Kimlik Numaralı) 
aslı ve 1 adet 
fotokopisi 
T.C. Kimlik Numa 
rası
Tapu işlemlerini 
emlakçı yapacaksa 
vekaletname 
(Emlakçı Adına) 
Ev veya arsa aldınız 
veya satıyorsunuz. 
Tapu dairesinde 
işlemler bazen o 
kadar uzun süre
biliyor ki, ala- 
cağınıza-sata- 
cağınıza pişman 
olabiliyorsunuz. 
İşte böyle bir kötü 
sürprizle karşılaş
mamak için tapuya 
gitmeden önce 
yapılması gereken 
bazı işlemler var.

Emekliye zam 
322 TL yi 

geçmeyecek

maaşlarına yansıy 
acak artışların üst 
sınırının 322 TL

Emekliler arasında
ki maaş farkını 
ortadan kaldırmayı

olacağını ve 
ödemelerin Ocak 
2013'te yapılacağını 
söyledi.
Emekliler araşında- 
ki maaş farkının 
ortadan kaldırıl
masının hede
flendiği İntibak 
Yasası'na ilişkin 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik'ten yeni 
açıklamalar geldi. 
Bakan Çelik, yasa 
kapsamında 
ödemelerin 2013 
yılının Ocak ayında 
yapılacağını ve üst 
sınırın 322 lira ola
cağını açıkladı. 
İntibak Yasası'yla 
yaklaşık 2 milyon 

öngören yasa 
tasarısı imzalana 
rak Meclis'e 
sevk edildi.
KIDEM TAZMİNATI 
ÇALIŞMASI 
ŞUBATTA
Çelik, Şubat ayında 
kıdem tazminatı ile 
ilgili çalışma yapa 
caklarını kaydetti. 
İŞ SAĞLIĞI 
YASASI HERKESİ 
KAPSIYOR 
Çelik, iş sağlığı ve 
güvenliği yasa 
taslağının bütün 
çalışanları kapsam 
altına aldığını, 
memurların da 
buna dahil 
olduğunu belirtti.

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

<1k
1

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

U
E

IV

İtfaiye TIO
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 - FEBİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular , (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

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

M 
n

t 
1
■

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 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

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

H 
B 
E

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

■
1
1
1

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 shlol?
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol____________ 513 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4171 

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)

■lıslıaıımili
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN ŞİFRESİ 
TEMEL:14:00-16:15- 

18:30-20:30 
ALVİNVE

SİNCAPLAR 3:11:45- 
14:15-16:15-18:30

ENTELKÖY 
EFEKÖYE KARŞI: 

12:00-20:15
REZERVASYON 

5133321
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Mil; Wilt MF amilin MfeMMİİf
MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, yaptığı yazılı 
açıklamada, AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’ın par
tisiyle ilgili açıklamasının “küstahça” yapılmış bir 
açıklama olduğunu söyledi. Kayaoğlu, Yılmaz’a ses 
lenerek, “AKP İlçe Başkanı telefonu benden değil, 
sözde sağduyulu, özde AKP ile işbirlikçi olan taban 
zannettiği binlerinden beklesin.” dedi.

Kayaoğlu, partisinin, kirli oyunun içerisinde bulunma 
yacağını, her iki partinin de yandaşı olmayacaklarını 
ve her iki partiyi de desteklemeyeceklerini söyledi. 
Kayaoğlu, seçim sonrası da bir işbirliği düşünmedik
lerini belirterek, “Gemlik halkının bize verdiği görevi 2 
meclis üyemizle doğrunun ve güzelin yanında, haksız 
lığın karşısında durarak sürdüreceğiz” dedi.

Bugün, İçişleri 
Bakanlığı’nın istemi, 
Bursa Valiliği’nin 
çağrısıyla 
toplanacak olan 
Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
seçilecek Belediye 
Başkanvekili seçim
lerinde, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin 
tavrı belli oldu. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
yaptığı yazılı açıkla
mada, her iki par
tinin de yandaşı 
olmayacaklarını, her 
iki partiyi de destek
lemeyeceklerini, 
seçim sonrası da bir 
işbirliği düşün
mediğini açıkladı. 
Kayaoğlu, “Açıkça 
hiç bir ikili kirli 
pazarlığa bulaş
madan, namus ve 
şerefimizle, Gemlik 
halkının bize yük
lediği kutsal görevi 
iki meclis üyemizle 
doğru ve güzelin 
yanında olarak yan
lışlığın ve haksızlı 
ğında karşısında du 
rarak halkımıza hiz 
met etmeye devam 
edeceğiz. ” dedi.
AKP’YE SERT YANIT 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın 
önceki gün yaptığı 
açıklamasında parti
lerine karşı sarf 
ettiği sözlere de çok 
sert yanıtlar verdi. 
Kayaoğlu, “ilkeli 
kararlarımızı 
toplumun gözünden 
kaçırtarak, kirli emel
lerine bizleri alet 
etmek istemekte
dirler. Özellikle, AKP 
İlçe Başkam’nın son 
yaptığı, partimizi ve 
şahsımızı zora sok
maya dönük açıkla
maları dikkatlerden 
kaçmamıştır.” dedi. 
Kayaoğlu, iki parti 
başkanıyla yaptığı 
konuşmaları anlat
tıktan sonra, Necdet 
Yılmaz’ın açıkla
masına şu sözlerle 
sert yanıt verdi: 
“AKP İlçe 
Başkam’nın par
timize dönük bu 
açıklamalarının 
siyasi ahlakla bağ
daşmayan en hafif 
tabirle küstahça

yapılmış açıklamalar 
olarak değerlendir 
mekteyiz.
AKP İlçe Başkanı 
dün olduğu gibi bu 
gün rüşvet verecek, 
mevki ve makamla 
satın alacak binlerini 
bulamadığınız için 
mi, ‘MHP’nin bu gün 
ne haliniz varsa 
görün’ demeye hakkı 
yoktur diyorsunuz. ” 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet kayaoğlu’- 
nun basın açıkla
ması şöyle: 
“Değerli Gemlik 
halkı. Bizler, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, 
bugüne kadar her 
konuda olduğu gibi 
bundan sonra da 
bütün kararlarımızı 
Gemlik halkının 
aeleceüi mutluluğu 
ve hak ettiği yaşam 
tarzına kavuşması 
için alacağımızdan 
hiç kimsenin şüphe
si olmasın.
10 ay önceki 
Belediye Başkan 
vekilliği seçiminde 
de, şimdiki 
Başkanvekilliği seçi
minde de partimize 
iki partiden de çeşitli 
makam ve koltuklar 
teklif edilmiş, fakat 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, kendini 
düşünerek makama, 
mevkiye, koltuğa 
heveslenerek 
hareket etmemiş, 
kirli pazarlıkların 
içine girmeyerek 
ilkeli dürüst ve 
ahlaklı tavrını sür 
dürmüş, bu tutumu 
halkımız tarafından 
takdir görmüştür. 
Bu gün gelinen nok
tada, Gemlik ve par
timiz üzerinde kirli 
hesaplar yapanlar, 
partimizi ve şah
sımızı karalamak, 
ilkeli kararlarımızı 
toplumun gözünden 
kaçırtarak, kirli emel
lerine bizleri alet 
etmek istemekte
dirler. Özellikle, AKP 
İlçe Başkam’nın son 
yaptığı partimizi ve 
şahsımızı zora sok
maya dönük açıkla
maları dikkatlerden 
kaçma mıştır.
Bu süreçte olaylar 
şöyle gelişmiştir: 
Mahalli idareler

Genel Müdürlü 
ğü’nün Bâşkanvekil 
liği seçiminin 
yenilenmedi ile ilgili 
verdiği kararın ilk 
günlerinde,\ AKP İlçe 
Başkanı beni ara
yarak, bu kapsamda 
bizimle görüşmek 
istediğini belirtti. 
Ben de kendisine 
ilçe yönetimimiz ve 
yetkili organlarımız 
la görüşüp, bir karar 
aldıktan sonra, 
kendilerini arayıp 
randevu taleplerine 
cevap verebileceği
mi söyledim.
Daha sonraki gün
lerde önceki basın 
açıklamamızda 
belirttiğimiz gibi, “üç 
parti birlikte taşın 
altına elimizi koya 
hm” noktasında iki 
ilçe Başkanına da 
çağrıda bulundum. 
Bu çağrıya, AKP İlçe 
Başkanı olumlu 
cevap verdi. Tek şart 
olarak, “üç ilçe 
başkanı, yalnız 
görüşelim oldu.” 
Ben de kendisine iki 
ilçe Başkanı da aynı 
saatte bir araya 
getirmek için CHP 
İlçe Başkam’nı ara 
yıp, randevu saatini 
kendisine belirte
ceğimi söyledim.
CHP İlce Başkam’nı 
aradığımda, basın 
açıklamamızı 
okuduğunu, tekli
fimizi parti teşkilatı 
ile görüşüp toplan
tıya katılıp katılma 
yacağını bildireceği
ni söyledi.
Ben, kendisinden 
cevap beklerken, 
AKP İlçe Başkanı 
ertesi gün tekrar 
beni aradığında, 

henüz CHP İlçe 
Başkam’nın tekli
fimiz konusunda 
bize geri dönüş yap
madığını, aradığı 
takdirde, ben kendi
sine döneceğimi 
söyledim.
Daha sonra, CHP 
İlçe Başkanı beni 
aradı. AKP ilçe 
Başkam’nın yaptığı 
basın açıklamasın
dan sonra, bir araya 
gelmemizin bir 
anlam taşımaya
cağını söyleyip, bu 
çağrımıza katılmaya
cağını belirtti. 
Ben de,hemen 
internet üzerinden 
AKP İlçe Başkam’nın 
basın açıklamasını 
okuduğumda, ön 
şartsız, üçlü birlikte
likten yana 
olmadığını, bizim 
teklifimize ‘hayır’ 
dediğini açıkça 
belirtmiş, fakat 
masadan kaçan taraf 
olmamak adına, for
maliteden bir araya 
geleceğini belirt
miştir. Yine aynı 
açıklamada, ‘MHP, 
dün olduğu gibi ben 
bu işe karışmıyorum 
deme hakkına sahip 
değildir. Ortada 
sayısal çoğunluk 
göz önüne bulun
durulduğunda bu işe 
karışmamak Gemlik 
Belediyesi’ni 
yeniden CHP’ye tes
lim etmek demektir. 
Sağduyulu MHP 
tabanının, AKP ile 
birlikte hareket 
etmesi gerektiği yö 
nünde baskısı vardı. 
Umarım MHP yöneti
mi tabanının sesine 
kulaklarını tıkamaz 
demektedir.”

Bu açıklamalar 
dikkatlice okun
duğunda, gözlerden 
kaçmaması gereken 
önemli bir ayrıntı 
vardır.
‘MHP, dün olduğu 
gibi bu işe karışmı 
yorum deme hakkına 
sahip değildir’ diyor. 
Sanki dün bu hakkı 
mız varmış, bu gün 
yokmuş gibi bir 
ifade kullanıyor. 
Oysa, 10 ay önceki 
Başkanvekilliği seçi
minde de meclis 
aritmetiği farklı 
değildi.
(CHP 10, AKP 9 idi) 
Buradan basın aracı 
lığı ile soruyorum. 
Sayın AKP ilçe 
başkanı dün olduğu 
gibi bu gün rüşvet 
verecek, mevki ve 
makamla satın ala
cak binlerini bula
madığınız için mi 
MHP’nin bu gün ne 
haliniz varsa görün 
demeye hakkı yoktur 
diyorsunuz. Bir de 
aynı açıklamanızda, 
MHP tabanından 
bahsetmişsiniz. 
Sizin taban zannet
tiğiniz işbirlikçi
leriniz ve yan
daşlarınızdan 
başkası değildir. 
MHP tabanı dimdik 
teşkilatının vereceği 
kararın arkasındadır. 
Dünde böyle olmuş
tur, bundan sonrada 
böyle olacaktır. 
Bunun dışındakiler, 
gövdesi burada, 
beyni menfaati 
dışarıda olan asalak
lardır. Onlarında 
içimizde sözü ve 
hükmü olmayacaktır. 
Neticede, AKP İlçe 
Başkanı telefonu 
benden değil, sözde 
sağduyulu özde AKP 
ile işbirlikçi olan 
taban zannettiği bin
lerinden beklesin. 
Bununla beraber, 
AKP İlçe Başkam’nın 
partimize dönük bu 
açıklamalarının 
siyasi ahlakla bağ
daşmayan en hafif 
tabirle küstahça 
yapılmış açıklamalar 
olarak değer
lendirmekteyiz. 
Buradan sağduyulu 
Gemlik halkına akıl 
ve vicdan sahibi 
herkese söylemek

isterim.
Yüce Allah, hiç kim
seye iyi bir şeyler 
yapması için, kendi 
yasak ve haram 
kıldığı şeyleri 
yaparak ulaşma sini 
meşrulaştırmamıştır. 
Örneğin bir kimse 
iyilik yapmak adına 
hırsızlık yaparsa bu 
akıl vicdan ve inanç 
sahibi hiç kimsenin 
kabul etmeyeceği bir 
davranıştır.
AKP, 10 ay önceki 
seçimde hizmet ede
ceğim gerekçesiyle, 
inanç sahibi insan
ların kabul edemeye
ceği, inancımızla 
bağdaşmayan bir şe 
kilde rüşvet vererek 
koltuğa oturmuştur. 
“Rüşvet alanda, 
veren de bizden 
değildir. ” diyen Pey 
gamberimiz sözünü 
tüm inanç sahibi 
halkımıza hatır
latırım. Sonuç olarak 
gelinen noktada, her 
iki ilçe başkanı da, 
“taşın altına Gemlik 
ve Gemlik halkı, üç 
parti elimizi birlikte 
sokalım” teklifimize 
sıcak bakmamış, 
söylemleriyle bunu 
açıkça beyan etmiş 
lerdir. Bu kapsamda 
sonuç ne olursa ol 
sun, ister AKP, ister 
CHP olsun, Gem 
lik’in iki yılı heba 
edilmiş olacaktır. 
Biz, Milliyetçi Hare 
ketçi Partisi olarak, 
dünden bu güne, 
bütün söylediklerimi 
zin arkasında dura 
rak, bu kirli oyunun 
içer sinde, her iki 
parti nin de yandaşı 
olma yacağımızı, her 
iki partiyi de destek
lemeyeceğimizi, 
seçim sonrası da bir 
işbirliği düşünmedi 
ğimizi açıkça hiç bir 
ikili kirli pazarlığa 
bulaşmadan namus 
ve şe refimizle Gem 
lik halkının bize yük
lediği kutsal görevi 
iki mec lis üyemizle 
doğru ve güzelin 
yanında olarak yan
lışlığın ve haksız 
lığında karşısında 
durarak halkımıza 
hizmet etmeye 
devam edeceğiz. 
Tüm Gemlik halkına 
saygı ile duyurulur.”



17 milyon öğrenci bugün name alacak
İlköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, Cuma günü 
karne heyecanı yaşayacak 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyılı 
tamamlanıyor. İlköğ retim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci 
Cuma günü karne heyecanı yaşayacak. 19 Eylül 2011'de başlayan 2011- 
2012 eğitim-öğretim yılının ilk yarı yılı, Cuma günü sona erecek. Okul 
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 16 milyon 845 bin öğrenci ve 775 
bin öğretmen, 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. Öğrencilerin karnelerinde 
olabilecek düşük notlarla ilgili aileleri uyaran uzmanlar, velilerin karneleri 
bir başarı ölçüsü olarak görmemesini istediler. Haberi sayfa 2’de
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CHP 4. turda fire verdi. MP adayı
Refik Yılmaz Başkanvekili seçildi

İçişleri Bakanlığı’nın Bursa 3. İdare Mahke 
mesi’nin 17 Mart 2011 günü yapılan meclis 
toplantısını geçersiz sayması üzerine, Gemlik 
Belediye Başkanvekilliği seçimlerini yenile 
meşini istemesi üzerine, dün toplanan Belediye 
Meclisi’nde 3 turu CHP adayı Necdet Ersoy’un 
önde götürmesine karşın 4. turda MHP adayı 
Suat Laçinok oy kullanmayarak salondan ayrıl
masıyla yapılan oylamada bir CHP’li üyenin 
AKP adayını desteklemesi sonucu Refik Yılmaz 
Belediye Başkanvekili seçildi. Haberi syf 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mecliste tuz koktu...
Tuz kokar mı demeyin.
Kokuyormuş.
Hem de çok pis kokuyormuş.
Dün, bunu bir kez daha gördük.
Belediye Meclisi’nde dün yapılan Beledi 

ye Başkanvekilliği seçimlerinde, CHP’nin 
içinden pis kokular çıktı.

MHP’nin dik duruşuna karşın, 12 CHP’li 
üyenin içinden biri, partisini sattı.

Kim bu satılık kişi?
CHP’liler şimdi bunu arıyor.
Parti tabanı kaynıyor.
Yönetime ateş püskürüyorlar.
Bulun O’nu diyorlar.
Yönetim ne yapsın. Devamı syf 4 ’de

Ozbey, “0 kişiyi bulacağız"
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Dursun Özbey, Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinde, AKP adayına oy veren CHP’li 
meclis üyesinin kendiliğinden aralarından ayrılmasını istedi.
Dün, yapılan Belediye 
Başkanvekili seçimlerinde 
CHP’li bir meclis üyesinin, 
4. turda AKP adayını 
desteklemesi sonucu, 
Başkanvekilliğinin AKP’ye 
kaptırılması üzerine, soru
larımızı yanıtlayan CHP ilçe 
Başkanı Dursun Özbey, 
“Bu kişi kimse, O’nu 
bulacağız. O kişi, biz 
bulmadan aramızdan 
ayrılıp gitmeli’’ dedi.
Özbey, meclis seçimlerinde 
3 tur fire verilmemesine 
karşılık, 4. turda bir 
CHP’linin AKP’li adaya oy 
vermesinin, siyasi bir

ahlaksızlık olduğunu, bu 
kişinin ortaya çıkmaması 
halinde 11 tane meclis 
üyesinin zan altında

kalacağını söyledi.
Özbey şöyle konuştu: 
“Bu kişiyi ortaya çıkara
cağız. Biz çıkarmadan 
aramızdan ayrılmasını 
bekliyoruz.
Yoksa onun yüzünden 
pırıl pırıl 11 meclis üyemiz 
zan altında kalacaktır. 
İçimizden birinin satıldığı 
ortada. Satılanı, satın alır
lar. Burada satın alınanı mı 
suçlayacağız? AKP’ye 
neden satın aldınız mı 
diyeceğiz.” dedi.
CHP İlçe Başkanı Özbey, 
MHP’lileri, dik duruşların
dan dolayı da kutladı.
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Buluşma 1? mllıııııı öğrenci hugiin teme alacak
Gürhan ÇETİNKAYA 

Tiplemeler...
Bukalemun: Bulunduğu ortama göre farklı 

davranan nabza göre şerbet veren ve bu şek
ilde başarı sağlamaya çalışan insan tipidir.

Çakal: Katırlara yük yükleyip kendileri yap
mış gibi gözükerek bir yerlere gelmeye 
çalışan... Kendileri hakkında anlatacak çok 
şeyi olan ve başarılarını abartan, aslında bom
boş olduklarının ortaya çıkmasından çok 
korktukları için de vahşi gülme çığlıkları atıp 
duran insan tipleri...

Deve: Geçmişteki bir iki başarısını hörgüç
lerine 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 
atılmaz 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, gözlük
lü ve kilolu bir tablo çizerler. Bu tip insanlara 
sağmak dışında kimse fazla dokunmaz, yapıl
mak üzere iş verilir o kadar.

Karınca: Son derece düzenli ve disiplinli 
çalışırlar ve teknik bir alanda iyi bir uzmanlığa 
sahiptirler... 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 
uçarlar, yukarıda olmayı hak edecekleri kanat
ları vardır, geniş resmi, geçmişi ve geleceği 
herkesten daha iyi görürler ve güçlü gibi 
davranmaya 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 yük
lerini taşımaya devam ettikçe daha da yük
lenir...

Kedi: Yerine çok bağlıdır... Bulunduğu yere 
kök salmıştır ve orada ölmeye niyetlidir...

Köpek: Sadece yaltaklanarak ya da kuyruk 
sallayarak yer edinmeye çalışır.

Koyun: Hiçbir şeye gıkı çıkmaz. Katır kadar 
çok çalışmazlar ve inek kadar para getirmez 
ler. Genelde günlük işleri yapan ortalama 
pasif çalışanlardır...

Maymun: Papağanlara çok yakındır, tek fark
ları, konuşmalarının arasında sürekli komiklik 
yapmaya çalışmalarıdır. Biraz da şaklabandır
lar...

Papağan: Çok ve boş konuşmaktan başka 
hiçbir işe yaramazlar...

Siriek: Zayıf olmasına rağmen tavırlarıyla 
mide bulandıran insan tipidir... Vızıltılarıyla 
katırları, koyunları, inekleri hep rahatsız eder
ler

Timsah: Genelde üst kademede olurlar ve 
işlerine 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 ınsan tipidir, 
domuzların aksine oldukça tehlikelidirler.

Tanımladığım karakterler aslında hayvanlara 
özgü...Öyle olması çok da doğal...

İlköğretim ve 
ortaöğretimdeki yak
laşık 17 milyon 
öğrenci, Cuma günü 
karne heyecanı 
yaşayacak 2011 - 
2012 eğitim-öğretim 
yılı ilk yarıyılı 
tamamlanıyor. İlköğ 
retim ve ortaöğre
timdeki yaklaşık 17 
milyon öğrenci 
Cuma günü karne 
heyecanı yaşayacak. 
19 Eylül 2011'de 
başlayan 
2011-2012 eğitim- 
öğretim yılının 
ilk yarı yılı, Cuma 
günü sona erecek. 
Okul öncesi, ilköğre
tim ve ortaöğre
timdeki 16 milyon 
845 bin öğrenci ve 
775 bin öğretmen, 2 
haftalık yarıyıl tati
line çıkacak. Bu yıl 
okula başlayan 1 
milyon 259 bin 
ilköğretim öğrencisi 
de ilk kez karne 
almanın heyecanını 
yaşayacak. İkinci 
yarı yıl, 6 Şubat 
Pazartesi günü 
başlayacak ve 8 
Haziran Cuma günü 
tamamlanacak.

-İKİNCİ DÖNEM 
SINAVLAR 
GERÇEKLEŞECEK 
Milli Eğitim

Bursa'da şüpheli paket Muttu
Bursa'da bir otobüs 
durağına bırakılan 
şüpheli paket, 
çevrede paniğe 
neden oldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Atatürk 
Caddesi'nde 
otobüs bekleyen 
vatandaşlar, 
durakta bir 
aket olduğunu 
görünce bomba 
olma ihtimali 
üzerine durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
ekipler, otobüs 
durağını güvenlik 
şeridiyle kapatarak

Bakanlığının sınav 
takvimine göre, 
Sbs ile Parasız 
Yatılılık Bursluluk 
Sınavı, ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri 
için 9 Haziran 
tarihinde yapılacak. 
İlköğretim 5, 6, 7. < 
ve ortaöğretim 
9, 10 ve 11. sınıfların 
gireceği Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk) 
Sınavı 10 Haziran 
tarihinde düzen
lenecek.
Üniversiteye giriş 
sınavlarının ilk 
aşaması 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı

(Ygs) 1 Nisan 
Pazar günü 
yapılacak. Lisans 
Yerleştirme 
Sınavları'nın (LYS) 
başvuruları 24-30 
Nisan tarihleri 
arasında alınacak. 
LYS, 16-17 Haziran 
ve 22-24 Haziran tar
ihlerinde beş otu
rumda gerçekleştir
ilecek.

-VELİLERE 
KARNE 
UYARISI- 
Öğrencilerin kar
nelerinde olabilecek 
düşük notlarla 
ilgili aileleri 

uyaran uzmanlar, 
velilerin karneleri 
bir başarı ölçüsü 
olarak görmemesini 
istediler.
Uzmanlar, çocuk
ların karnelerindeki 
notlardan dolayı 
aileleri çocuklarına 
baskı yapmamaları, 
başka öğrencilerle 
ve özellikle 
kardeşleriyle 
kıyaslamamaları 
ve yarıyıl tatilinde 
çocuklarının 
sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılımını 
sağlamaları 
gerektiğini 
hatırlattılar

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ayrılan eşlerin altın kavgasında 
silahlar konuştu: 2 yaralı

Bursa'da ayrılan 
eşlerin altın tartış
masına akrabalar 
karışınca silahlı 
kavga çıktı. Olayda 
2 kişi silahla 
yaralanırken, 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Olay, dün gece 
23.00 sıralarında 
Adnan Menderes

Önce m içliler, sıma bıçakladılar
Bursa'da konuşmak 
için bir kıraathanede 
buluşan 3 kişi önce 
çay içti, daha sonra 
tartıştıkları şahsı 
bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Küplüpınar Mahallesi 
Dr. Sadık Ahmet 
Caddesi'nde bir 
kıraathanede 
meydana geldi.
Aralarında alacak 
verecek meselesi 
olduğu iddia edilen 
A.K. ile S.Ö. ve M.Ö. 
buluşmak için bir

Silili İMİtM M: IS Bilil MHl
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen silah 
operasyonunda 13 
ruhsatsız tabanca ile 
130 mermi ele geçir
ildi. Silahlar arasında 
suikast silahı olarak 
da bilinen bir taban
ca da bulunuyor. 6 
aylık teknik takibin 
ardından harekete 
geçen polis, 
operasyon kap
samında 46 kişiyi 
gözaltına alırken, 31 
kişi ifadesi alındıktan 
sonra serbest 
bırakıldı. 15 zanlı 
da 'Toplu silah 
kaçakçılığı' suçun
dan adliyeye 
sevkedildi. Silah 
ticareti yapmakla 
suçlanan bir zanlı ise 
kullandığı belediye

Mahallesi Turgut 
Özal Caddesi'nde 
meydana geldi. İddi
aya göre evden 
ayrılan gelin, altın
ları da yanında 
götürdü. Damadın 
kardeşi Servet Ö. 
(21) ise yengesinin 
evine giderek altın
ları geri istedi.

araya geldi. Çaylarını 
içen şahıslar, alacak 
verecek meselesi 
yüzünden tartışmaya 
başladı. Çıkan tartış

manın büyümesi 
üzerine S.Ö. ve M.Ö 
A.K.'yi bacağından 
bıçakla yaraladı.
Tarafları

Kl
km

LIK VE ORGAMZt
ILA MÜCADELE

halk otobüsünde 
yakalandı.
Çoğu fırıncı bazı kişi
lerin ruhsatsız silah 
ticareti yaptıkları 
yönündeki ihbar 
üzerine harekete 
geçen Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

Bunun üzerine 
çıkan kavgada 
Servet Ö. ayak ve 
kalçasından vuru
lurken, Barış T. (33) 
ise dizinden yara
landı. Polis olaya 
karıştıkları tespit 
edilen Şerif A., 
Oğuzhan A., Hakan 
T. ve Kadir K.'yi

Organize Suçlar 
Büro Amirliği ekip
leri, operasyon için 
harekete geçti. 6 ay 
süren teknik takibin 
ardından düzenlenen 
operasyonda, ruhsat
sız silah ticareti yap
tıkları iddia edilen 46 
kişi gözaltına alındı. 
Zanlılarla birlikte 13 
ruhsatsız tabanca ile 

gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan 
incelemede silah, 
sopa ve boş kovan
lar bulunurken, 
yaralılar Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Çekirge 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

kıraathanede bulu
nan müşteriler 
ayırırken, olay yerine 
gelen polis ekipleri 
şüphelileri 
gözaltına aldı.
Vatandaşların haber 
vermesi üzerine 
kıraathaneye gelen 
112 ekipleri, yaralıyı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.
A.K.'nin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenilirken, yarala
ma olayı ile ilgili 
soruşturma 
başlatıldı;

130 mermi ele geçir
ildi. 31 kişi 
ifadelerinin ardından 
serbest bırakılırken 
15 zanlı 'Toplu silah 
ticareti yapmak ve 
6136 Sayılı Kanun'a 
muhalefet' 
iddiasıyla adliyeye 
sevkedildi.
Eskiden fırıncılık 
yaptığı belirlenen 
zanlılardan N.P.'ı (29) 
yakalamak için evine 
giden polis ekipleri, 
zanlının kullandığı 
belediye halk oto
büsünde olduğunu 
görünce otobüsü 
durdurdu. N.P.'ın 
fırıncılık yaptığı » 
dönemde edindiği 
çevreden silah 
isteyenlere silah 
temin ettiği ileri 
sürülüyor

Kavga ettiği çocuğu 
auartman hoşluğuna itti
Bursa'da 16 yaşın
da bir genç, kavga 
ettiği arkadaşını 
merdiven boşluğu
na itti.
İddiaya göre 
Şehreküstü 
Mahallesi Okul 
Caddesi'nde M.E. 
(15) ile B.B. (16) 
arasında tartışma 
çıktı

Polis tacizcini 
sahte profil 

kullanarak yakaladı
Bursa'da lise öğren
cisi 16 yaşındaki 
Y.B./internetten 
tanıştığı garson 20 
yaşındaki E.K.'hın 
kendisine cinsel 
tacizde bulunduktan 
sonra cep telefo
nunu alıp kaçtığını 
ileri sürerek 
şikayetçi oldu. Polis, 
sahte profille 
E.K.'nın sosyal 
paylaşım sitesine 
girdi ve randevu 
yerinde yakaladı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi'ne bağlı 
Arabayatağı 
Mahallesi'nde 
lokantada garsonluk 
yapan E.K., bir süre 
önce sosyal pay
laşım sitesi 
aracılığıyla lise 
öğrencisi Y.B. ile 
tanıştı. İddiaya göre, 
E.K., Tophane 
yamaçlarında buluş
tuğu Y.B.'yi çalılık
ların arasına 
götürüp, cinsel

Yaşlı adam dumandan 
zehirlenerek öldü

Mudanya’da çıkan yangını söndürmek 
isterken dumanların arasında kalan 84 
yaşındaki adam, hastanede yapılan müda
halelere rağmen kurtarılamadı.
Ömerbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde 
bulunan Can Sitesi'nde bir binada, önceki 
gece saat 00.30 sıralarında yangın çıkmış, 
birinci katta oturan emekli ve 3 çocuk 
babası Sıtkı Tezcan, yangını merak ederek 
aşağıya inmişti. Bir anda dumanlar arasın
da kalıp fenalaşan Tezcan, ambulansla 
Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 
Tezcan, hastanede yapılan tüm müda
halelere rağmen hayatını kaybetti.

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
B.B.'nin M.E.'yi 
ittiği öne sürüldü. 5 
metre yükseklikten 
merdiven boşluğu
na düşen M.E.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğre
nildi. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

tacizde bulundu, 
ardından da cep 
telefonunu alarak 
olay yerinden kaçtı. 
Polis, şikayet üze 
rine E.K.'nin sosyal 
paylaşım sitesine bir 
kız adıyla sahte 
profille girdi.
Şüphelenmeyen 
E.K., bir süre 
yazıştığı genç kız 
sandığı polislere 
yine Tophane 
yamaçlarında buluş
mak için randevu 
verdi. Teklifinin 
kabul edilmesi 
sonucu belirtilen 
yere giden E.K., 
polisler tarafından 
Y.B.'nin yardımı ile 
yakalandı.
Emniyetteki 
sorgusundan sonra 
'cinsel taciz* ve 
'emniyeti suiistimal' 
suçlamasıyla sevk 
edildiği adliyede 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı
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Gine Bakış Plaka satışınla servis araçları
kontrol altına alınıyor

Mecliste tuz koktu...
CHP’li meclis üyelerinin listeleri yapılırken 

çok titiz davranılması gerektiğinin o günler 
de anımsatmıştık.

Pek dikkate alınmadığı, verilen iki fire ile 
ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi’nde başlatılan soruştur
malar ve açılan davalardan sonra, Başkanlık 
makamının boşalmasıyla yaşanan uzun bir 
süreç var.

Bu süreç sonunda boşalan başkanvekilliği 
seçimleri, ardından itirazlar, açılan davalar, 3. 
İdare Mahkemesi’nin kararı, işten çıkarılan
ların yürütmeyi durdurma kararları, kararların 
uygulanması, İçişleri Bakanlığı’nın 3. İdare 
Mahkemesi’nin kararını aylarca görmemezlik
ten gelişi, sonunda bu kararın bir bölümünü 
var sayıp, başkanvekilliği seçiminin yenilen
mesi...

Bir film şeridi gibi uzayıp giden siyasi ve 
hukuksal bir süreç.

CHP bugüne kadar bu süreçte mağdurdu.
17 Mart 2011 günlü seçimlerde içlerinde bir 

çürük elmanın çıkması olay olmuştu.
Bugünkü olay, onu solda sıfır bıraktı.
Hiç olmazsa o günkü pazarlıkta, karşınızda 

bildiğiniz biri vardı.
İsteği belliydi.
Verilip kurtulacaklardı, ama daha çoğunu 

aldı ki başkalarını tercih etti.
Bugünkü durum daha vahim!
Çünkü, satın alınan belli değil.
Satın alanlar belli yalnız.
Şimdi bu eleştirimi ağır bulanlar olacak. 
Ben, bunlara başka bir ad bulamıyorum. 
Aslında, daha ağır sözler internet ortamına 

düştü bile.
Bir partilinin, 3 tur kendi adayına oy verdik

ten sonra, fikir değiştirip, -bunca ay, onca 
emekle mücadele verenlerin emeklerini bir 
kenara atıp- karşı partinin adayına oy ver
mesinin anlamı ne olabilir ki?

Adını siz koyun.
CHP içindeki çürük elmayı bulup çıkar

madıkça sıkıntıları bitmez.
İlçe Başkanı Dursun Özbey’in söylediği gibi 

“Satılanı satın alırlar”
“Biz satın alana neden satın aldın mı diye

ceğiz?” diyor.
"O kişi, aramızdan çıkıp gitsin, yoksa biz 

O’nu bulup atacağız" diyor.
CHP’nin 11 meclis üyesini, bu kişi zan altı

na soktu.
Gemlik’te bugün birçok CHP Belediye Mec 

lis üyesinin adı bu olay nedeniyle konuşulu 
yor.

Bu durum çok kötü sonuçlar doğurur.
Dünkü yazımda, AKP İl Başkanının “Gemlik 

Belediye Başkanvekilliğini AKP’nin adayını 
alacağım” söylediğini yazmıştım.

AKP’nin CHP veya MHP içinde bir çürük 
elma aradığını bulmuşlarsa ve aynı yöntemle 
yanlarına çekmişlerse “bunlar siyasetin şey
tanlıklarının piri” demiştim.

Kendilerini kutluyorum.
Bu işleri iyi beceriyorlar.
Böyle elde ettikleri koltukla, Gemlik halkına 

hizmet verecekler!
Sizce bu koltuk hak edilmiş, bir koltuk 

mudur? Hayırlı olsun. CHP ise o kişi bula
mazsa siyaset yapmasınlar.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent 
genelinde servis 
taşımacılığı yapan 
binin üzerinde 
aracın usulüne 
uygun çalışmadığını 
belirterek, S plaka 
satışı ile bu araçları 
kontrol altına almayı 
amaçladıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Ocak 
ayı toplantısı 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı. 
Toplantıda son bir 
ay içinde hayata 
geçirilen çalışmalar 
hakkında meclis 
üyelerini bil
gilendiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursaray 
Kestel hattında 
çalışmaların hızla 
sürdüğünü, 
Esenevler 
Kavşağı’nın 65 gün 
içinde tamamlan
masının hede
flendiğini kaydetti.

S plakalar kontrol 
altında
Bursaray Emek 
Hattının devreye 
alınmasının ardın
dan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren firmaların 
servis taşımacılığı 
yerine işçilerini 
Bursaray’a yön
lendirmesi konusun
daki çalışmalarının 
sürdüğünü belirten 
Başkan Altepe, bir 
taraftan faaliyette 
olan servisleri kont 
rol altına almaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Bursa’da binin 
üzerinde servisin 
usulüne uygun 
olmadan çalıştığının 
belirlendiğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, "Biz bugüne 
kadar plaka satmayı 
düşünmedik. Ancak 
satmayınca kontrol 
elden çıkıyor.
Geçtiğimiz haftalar
da 100 tane plaka 
sattık. Bir o kadar 
daha satacağız. 
Ancak bunlar yeni 
araçlar değil. Bunlar 
şuanda çalışan 
araçlar. Servisi ya 
kaçak olarak yapı

yorlar ya da ilçe 
belediyelerinden 
S plaka almaya 
başladılar. Önemli 
ölçüde araçlar kendi 
üzerine olmasına 
rağmen çalıştıkları 
kurumun aracı gibi 
gösteriyorlar.
Mülkiyet araç sahi 
binin ancak fabrika 
üzerine geçiriliyor. 
Bu şekilde binin 
üzerinde araç var. 
Çeşitli kılıflar 
bularak bunları 
yapıyorlar. Biz 
usulüne göre çalış
mayan araçlan bu 
sayede kontrol altı
na alıyoruz, ilçe 
belediyeleri 40 bin 
TL’ye satarken biz 
120 bin TL gibi 
piyasa fiyatlarıyla 
satıyoruz. Böylelikle 
hem araçlar kontrol 
altına alınıyor hem 
de belediyeye gelir 
sağlanmış oluyor” 
diye konuştu.
Hedef toplu taşıma 
Organize Sanayi 
Bölgesindeki firma 
ların işçilerini toplu 
taşıma araçlarına 
yönlendirmesiyle 
ilgili çalışmalarının 
da aralıksız 
sürdüğünü kayde
den Başkan Altepe, 
“Bizim hedefimiz 
trafik yoğunluğunu 
en aza indirmek. 
Bunun tek yolu ise 
toplu taşıma. Raylı 
sistem ağlarımız 
genişledikçe artık 
firmalar işçilerine 
aylık kartlar verecek 
ve taşımacılık raylı 
sistemle yapılabile
cek. Ancak bizim 
öncelikle çalışma 
saatlerini düzenle
memiz gerekli. 
Çünkü hem fab
rikalar, hem resmi 
kurumların mesai 
saatleri aynı. Sabah 
7-8 gibi aşırı 

yoğunluk oluyor 
ondan sonra yoğun
luk birden ortadan 
kalkıyor. Akşam da 
belirli saatte yığılma 
oluyor. Avrupa 
çeşitli kentlerinde 
kurumlar 5, 6, 7, 8, 9 
gibi farklı saatlerde 
işe başlıyorlar. Biz 
de bu sistemi 
sağlayabilirsek, 
toplu taşıma 
araçlarında yığıl
manın önüne geçe
biliriz. Bununla ilgili 
çalışmalarımız 
sürüyor” diye 
konuştu.
Konsey’in otoyol 
görüşü Meclis’te 
Bursa Kent Konse 
yi’nin 500’ün 
üzerinde katılımcı ile 
gerçekleştirdiği 
Istanbul-Bursa 
-İzmir Otoyolu’nun 
güzergahına ilişkin 
karar, Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
de görüşmeye 
açıldı. Konu hakkın
da meclis üyelerine 
bilgi veren Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
“Bu 6,5 milyar dolar
lık büyük bir yatırım. 
Toplam 421 kilome
trelik güzergahın 
135 kilometresi 
Bursa’dan geçiriyor. 
Bursa’nın sivil 
toplum ve kamu 
kuruluşlarının çatı 
örgütlenmesi olan 
Bursa Kent Konseyi, 
yasanın verdiği 
görevle konuyu 
ciddi biçimde ele 
aldı. Kent 
Konseyi’nde İstan
bul - Bursa - İzmir 
otoyol güzergahının 
Uluabat Gölü’nün 
güneyine alın
masının daha doğru 
olacağı görüşü 
hakim olmuştur. 
5393 sayılı yasa 

uyarınca Kent 
Konseyi’nin görüş
lerini Büyükşehir 
Belediye Meclisimi 
ze aktarıyoruz. 
Meclisimizin bu 
görüşler doğrul
tusunda kararlar 
alacağını düşünü 
yoruz" dedi.
Şehreküstü’ye 
üstgeçit önerisi 
Bu arada 
Şehreküstü 
Meydam’nda 
yayaların karşıdan 
karşıya geçişlerini 
kolaylaştırmak 
amacıyla tasarlanan 
üst geçit projesi de 
meclis üyelerinin 
görüşüne sunuldu. 
Bölgeye estetik açı
dan da bir güzellik 
katması amaçlanan 
projenin kesin bir 
proje olmadığının 
altını çizen Başkan 
Altepe, buraya 
yapılacak üstgeçidin 
anıtsal bir eser 
kadar önemli 
olduğunu hatır
latarak, meclis 
üyelerinin görüşleri
ni aldı. Bu konuda 
tüm meslek örgüt
lerinin görüşlerine 
de açık olduklarını 
dile getiren Başkan 
Altepe, herkes 
tarafından kabul 
görecek bir projeyi 
gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi. Toplantıda 
ayrıca Denetim 
Komisyonu 
üyelerinin seçimleri 
de yapıldı. AK Part 
den Celal Demir ve 
Hasan Makasçıoğlu 
ile CHP’den Mahir 
Gencer Denetim 
Komisyonu’na 
seçildi. Toplantıda 
komisyonlardan 
gelen evraklar ile 
28 önerge de görü 
şülerek karara bağ
landı.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP 4. turda fire verdi, AKP adayı 
Refik Yılmaz Başkanvekili seçildi

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel 
Müdürlüğü’nün iste
mi ile yenilenen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili seçim
leri dün yapıldı.
3 tur 12 oyla CHP’li 
aday Necdet 
Ersoy’un önde 
götürdüğü seçim
lerde, 4. turda MHP 
adayı Suat 
Laçinok’un mecliste 
oy kullanmayarak 
salondan ayrıl
masından sonra, 4. 
tura kalan CHP’nin 
adayı Necdet Ersoy 
ile AKP’nin adayı 
Refik Yılmaz arasın
da nefesler tutularak 
yapılan oylamada, 
CHP’li bir üyenin 
Refik Yılmaz’a oy 
vermesi sonucu 
Belediye 
Başkanvekilliğini 
Refik Yılmaz 12 oyla 
kazandı.

MECLİS 
SALONUNA 
SIĞMADILAR 
Dün, saat 14.oo de 
yapılan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimleri öncesi, 
toplantının yapıla
cağı salon, kapılar 
açılır açılmaz doldu. 
Yerel ve Bursa 
medyasının büyük 
ilgi gösterdiği 
Meclis toplantısı 
izdiham içinde 
başladı.
Meclis toplantısı 
CHP’li Belediye 
Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu tarafın
dan açıldı.
Çolakoğlu, yoklama 
yaptırdı.
MHP’li üye Ömer

Kahraman’ın 
mazeretli olduğunun 
bildirilmesi sonucu, 
Gemlik Belediye 
Meclisi bir eksikle 
açıldı.
CHP Belediye 
Meclis üyeleri Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşli ile yedek 
üyeler Hasan Yüksel 
ve Gürcan Kenar’ın 
istifa ettiklerini, İlçe 
Seçim Kurulunun 
bunu kabul ettiğini 
yasa gereği 
Belediye Meclisi’ni 
bilgilendirdiğini 
söyledi.
Çolakoğlu, açılışta 
yaptığı konuşmada, 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli idareler 
Genel Müdürlüğü’ 
nün Bursa Valiliği’ne 
gönderdiği yazı ile 
Gemlik 
Kaymakamlığı’nın 
Belediye Başkanlığı 
na yazdığı yazıyı 
okudu.
Bir önceki meclis 
tutanağının okun
muş kabul 
edilmesinden sonra, 
Belediye 
Başkanvekilliği’ne 
kimlerin aday 
olduğu belirtildi. 
Bu arada, CHP 
grubu adına Meclis 
Başkanlığı’na 
verilen dilekçe 
Fikret Çolakoğlu 
tarafından okundu. 
Ersoy dilekçesinde, 
dilekçesinin Meclis 
kayıtlarına geçiril 
meşini istedi.
Ersoy, yapılacak 
olan meclis toplan
tısı şerh kaydı 
konmasını istedi. 
Bunun üzerine, AKP 
adayı Refik 
Yılmaz’da Beledi 
yeler Yasası’nın 45.

maddesinin son 
fıkrasını hatırlatarak, 
sözlü olarak kayıt
lara geçmesini 
istedi.
Yılmaz, 17 Mart 2011 
günü meclisin 15 
gün içinde seçimleri 
tamamlayamamış 
olmasından fesh 
edilmiş sayılacağını 
ve yeniden belediye 
Meclisi seçimleri 
yapılması gerektiği
ni hatırlattı.
Bu konuşmalardan 
sonra, CHP’den 
Necdet Ersoy, 
AKP’den Refik 
Yılmaz, MHP’den ise 
Suat Laçinok’un 
aday olduğu 
Başkanlık divanına 
bildirildi.

SEÇİMLERE 
GEÇİLİYOR
Meclisi yöneten 
Fikret Çolakoğlu, 
seçimlerin 4 turda 
yapılacağını, ilk üç 
turda 18 oy alan 
adayın başkanvekili 
seçileceğini, bu 
sağlanamadığı 
takdirde 4. tur 
seçimlerinde hangi 
aday fazla oy alırsa 
onun başkanvekili 
seçileceğini söyledi. 
Çolakoğlu, meclise 
dinleyici olarak

katılanların tezahü
rat ve alkışlama 
yapmadan, seçimleri 
takip etmesini 
istedi.
Birinci tur seçimler 
ad okunarak ve gizli 
oyla yapıldı.
Birinci turun sonun
da, CHP adayı 12, 
AKP adayı 11, MHP 
adayı 1 oy aldı. 
İkinci ve üçüncü tur 
oylamaların da da 
aynı sonuçlar çıktı.

4. TURDA 
MHP SEÇİMLERE 
KATILMADI 
CHP FİRE 
VERDİ 
Dördürcü tura 
geçildiğinde MHP 
adayı Suat Laçinok, 
söz alarak aldıkları 
karar gereği 4. tur 
oylamasına katılma 
yacağını belirterek, 
iki adaya da 
başarılar diledi.
4. tur seçimlerine 
geçildiğinde, meclis 
salonunda sinirler 
gerildi.
Tüm salon oylama 
sırasında sessizliğe 
büründü.
Oylama sonuçların 
de ise ilk 3 turun 
aksine, AKP adayı 
Refik Yılmaz’a 12, 
CHP adayı Necdet

Ersoy’a 11 oy çıkın
ca salon birden 
karıştı.
CHP’lilerin protesto
su başlayınca, polis 
salonun boşaltıl
masını istedi.
CHP’lilerin sürpriz 
olarak karşıladığı 
sonuçlar, AKP’ler 
tarafından sevinçle 
karşılanırken, Refik 
Yılmaz kutlamaları 
kabul etmeye 
başladı.
Bu arada kamera 
lara karşı seçim 
sonuçlarının Gemlik 
halkına hayırlar 
getirmesini dileye 
rek, şunları 
söyledi:
“Gemlik’in yaşana 
bilir bir yer olmasını 
sağlayacağız.
Çalışanlarımızı 
mutlu edeceğiz. 
Onları sıkıntıya 
sokacak hiçbir 
muameleye imza 
atmayacağız.
Ve biz insanların 
mutluluğu refahı 
için çalışıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediyemiz ile 
beraber çok sayıda 
projelerimiz başla 
m ıştır. Deklarasyon 
projesi, Ata 
Mahallesi projesi, 
altyapı projeleri, ,

Umurbey top 
sahası, Kumla 
sahası Üniversite 
sahası gibi, birçok 
alanda projelerimiz 
var. İnsanımızın bize 
dua ettiklerini 
gördük. İnşallah siz 
gelirsiniz hizmet
lerinizi tamam
larsınız yarım 
kalmaz demişlerdi. 
Biz duanın gücüne 
inanan insanlarız ve 
bize güvenenleri 
asla mağdur 
etmeyeceğiz. Tekrar 
tüm meclis üyeleri 
ne teşekkür ediyo
rum. Gemlik‘e hayır
lı olmasın! diliyo
rum.” dedi.

CHP DE 
KAZAN 
KAYNIYOR 
Seçim sonuçlarının 
alınmasından ve 
CHP’li adayın kay
betmesi üzerine 
Meclis Toplantı 
binası önünde bek
leşen yüzlerce 
CHP’li “İstifa”, “Hain 
kim” , “Bulun onu” 
“Satılmış Kim” 
diyerek bağırdı.
Parti binasına giden 
CHP’li meclis 
üyeleri, yöneticiler 
ve partililer durum 
değerlendirmesi 
yaparken, sert 
eleştirilerin 
yaşandığı öğrenildi. 
Öte yandan, 
AKP’liler de 
salondan ayrıldıktan 
sonra parti 
merkezine giderek 
durum değer
lendirmesi 
yaptılar daha sonra 
Paşa Restaurantta 
seçim sonuçlarını 
verilen yemekte 
kutladılar.
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Bursa'nın gelinlik tarifti kitaplastı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
somut olmayan 
kültürel mirasını 
gelecek kuşaklara 
aktarmak amacıyla 
düzenlediği 
“Dünden Bugüne 
Bursa’da Gelinlik” 
sergisi kita
plaştrılarak Bursa 
belgeliğine 
kazandırıldı.
Tarihi ve kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında kentin 
her köşesinde 
restorasyon çalış
malarını aralıksız 
sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, somut 
olmayan kültürel 
mirası gelecek 
kuşaklara aktarmak 
amacıyla Bursa bel
geliğine yeni bir 
eser kazandırdı. 
Tüm medeniyetlerde 
önemli bir yere 
sahip olan ve evlilik 
çağına gelen tüm 
genç kızların hayal
lerini süsleyen 
gelinliklerin 
Bursa’da ki tarihine 
ışıt tutmak amacıyla

yaklaşık bir yıl önce 
Kent Müzesi’nde 
ziyarete açılan 
“Dünden Bugüne 
Bursa’da Gelinlik” 
sergisi, kita
plaştırıldı. Bu 
sayede Bursa’da 
1960 yılına kadar 
olan gelinliklerin 
hikayeleri belge
lenerek gelecek 
kuşaklara aktarılmış 
oldu.
Hiçbir değerimiz 
kaybolmayacak 
Kent Müzesi’nde 
düzenlenen kitabın 
tanıtım toplantısında 

konuşan Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
somut kültürel 
mirasın yanında 
somut olmayan 
kültürel birikimi de 
gelecek kuşaklara 
aktarmak amacıyla 
adeta bir yayın evi 
gibi çalıştıklarını 
vurguladı. Bugüne 
kadar Bursa bel
geliğine 
kazandırdıkları eser 
sayının 150’yi bul
duğunu ifade eden 
Başkan Altepe, 
“Bursa 2300 yıllık

surlarından 8500 yıl
lık arkeolojik böl
gelerine kadar tam 
bir tarih kenti. Biz 
de bu tarihi birikim
imizi en iyi şekilde 
kullanarak Bursa’yı 
tarih, turizm ve 
kültür şehri haline 
getirme yolunda 
önemli bir mesafe 
aldık. Gelinlikler de 
tüm toplumlar için 
özel bir yeri olan 
giysiler. Her döneme 
göre tasarımında 
farklılıklar olmasına 
rağmen anlamından 
hiçbir değer 
yitirmeyen gelinlik
lerin tarihine ışık 
tutmak amacıyla 
konunun uzmanı 
olan bilim 
adamlarıyla eşsiz bir 
eseri daha kentimize 
kazandırıyoruz. 
Kaybolmaya yüz 
tutan değerlerimizi 
gün ışığına çıkar
mak ve gelecek 
kuşaklara aktarmak 
için bu çalışmala 
rımız devam edecek. 
Bursa’nın hiçbir

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

SRHİBİNDEN 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

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

cak” diye kuiıü^tu
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AYRINTI
Sshso İzQl.

ULUSAL BAYRAMLARIMIZ
Dünyada pek çok 

ülkenin kendi tari
hine ve kültürüne 
uygun, 
varoluşunu 
simgeleyen bayra
mları vardır. Türk 
ulusu tarih sah
nesinden silinmek 
üzereyken büyük 
Önder’in ve Türk 
halkının canını 
dişine takarak 
verdiği büyük 
mücadele ve gös
terdiği büyük 
kahramanlıklar 
sonucunda Genç 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
kurulur. Bu olayın 
dünyada eşi benz
eri yoktur. Ulusal 
Kurtuluş Savaşı 
sonunda 
İngiltere, Fransa, 
İtalya hele hele 
Yunanistan büyük 
bir hayal kırıklığı
na uğrar. Umutları 
yok olup gider.

Altı yüz yıl süren 
OsmanlI impara
torluğu teokratik 
bir yaşamı benim
seyip ümmet 
olarak yaşamış; 
ancak ulus olma 
başarısı göstere
memiştir. Çağın ; 
gelişmelerine ayak 
uyduramamış, 
bilim ve araştır
maya sırtını 
dönünce gelişmiş 
ülkelerin kölesi 
olmaktan kendini 
kurtaramamıştır. 
Duraklama ve ger
ileme dönemleri 
OsmanlInın 
çöküşünün haber
cisi olmuştur. 
OsmanlI bu duru
ma bilgisiz, 
yeteneksiz, devlet 
adamı özellik
lerinden yoksun 
padişahlar 
sayesinde 
gelmiştir! Yirminci 
yüz yılın başların

da hasta adamdır. 
Birinci Dünya 
Savaşında da 
yenik sayılmıştır. 
Ülke işgale 
uğramış, bölge 
bölge pay- 
laşılmıştır.İşte 
böylesi bir ortam
da kurtuluş 
mücadelesi başlar 
Türk ulusunun.

19 MAYIS 
Kurtuluş ateşinin 
yakıldığı gündür. 
Bu günü unuttur
mak yerine bu 
günün önemini 
yeni kuşaklara, 
çocuklarımıza 
iyice anlatıp 
kavratmahyız. Bir 
Tarafta savaş 
diğer yanda 
demokrasi 
mücadelesi. Hem 
Yunanlılarla savaş 
hem Ankara’da 
TBMM çalış
malarını yürüt. 
Hele hele yanında

ki arkadaşların 
bile hala saltanata 
sıcak bakarken 
sen halkın ege
menliğinden söz 
et. Olacak şey mi? 
Dünyada hiçbir 
ülke çocuk bayra
mını kutlamazken 
meclisin açıldığı 
günü 23 NİSANI, 
ulusal egemen
liğin sevincini 
çocuklara bayram 
olarak armağan et. 
Ey Atatürk’üm 
başka yapacağın 
iş yok muydu? 
Bunca başarına 
karşın kendini 
niçin padişah ilan 
etmedin? Niçin 
yaptıklarının 
sefasını sürme 
gereği duymadın?

Hele hele 29 
EKİM gelince ülke 
yönetiminin 
cumhuriyet 
olduğunu dünyaya 
ilan ettin. Bu günü 
bayram olarak 
kutlayın dedin. 
Demokrasinin 
gereği ülkeyi 
yönetecekleri 
seçimle iş başına 
getirin, beğen
mediklerinizi 
görevden uzak
laştırın deme 
gereği duydun. 
Niçin kutsal 

değerleri, dini 
halkı kandırmak 
için kullanmadın? 
Senin neyineydi 
saltanatı ve 
hilafeti kaldırmak? 
Aklına şaşayım 
Atam. Paşa paşa 
keyif sürmek 
varken niçin 
ülkeni ve kendini 
zora soktun?
Aradan 90 yıl 

geçmesine karşın 
hâlâ seni anlaya
madık. İlkelerini, 
devrimlerini 
nedense benim
seyemedik; fakat 
benimser 
göründük. Atam, 
biz padişahlığı 
seviyoruz, kusura 
bakma eninde 
sonunda bin
lerinin yardımı ve 
desteğiyle ılımlı 
İslam modeline 
geçeceğiz. Bütün 
derdimiz sizin bu 
bayramlarınız. 
Bunları unuttur
mak , sizin adınızı 
da halkın gönlün
den silmek isti 
yoruz. Bunun 
içinde bayramların 
önemini ve özel
liğini yok sayarak 
işe başlıyoruz. 90 
yıldan beri kutluy
oruz, bir esprisini 
anlayamadık.

Bundan sonra 
anlasak ne ola
cak?

Önce 19 MAYIS, 
ardından 23 
NİSAN, daha 
sonra 29 EKİM, 
en sonunda da 30 
AĞUSTOS, yavaş 
yavaş tarihimiz
den silinecek. 
Bunun yerine 
kutlu doğumlar, 
mutlu ölümler 
koyarak eksiği 
gidereceğiz. 
Bunları yeterli 
görmezsek 
Süleyman 
Çelebi’nin şiirini 
okuyup hep birlik
te ağlayacağız. Ya 
da şairin dediği 
gibi: “Ey milletim 
/ Ben Mustafa 
Kemal’im / Çağın 
gerisinde kaldıysa 
düşüncelerim / 
Hâlâ en hakiki 
mürşit değilse ilim 
/ Kurusun 
damağım, dilim / 
Unutun tüm dedik
lerimi / Yıkın dik
tiğiniz heykelleri
mi” Atatürk’üm 
senin 
düşüncelerin 
çağın gerisinde 
kalmadı, biz kaldık 
çağın gerisinde; 
fakat farkında 
değiliz.

PLAKET ■ KUPA ft AMWIW fEf/HER/ İli mimli

MATBAAOUK - REKLAMOUK • OR(W1İ2A5YOn VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 5/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 83 Fax : (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Burîa'ıla Kaçalı Tütün İçin Enlem flam
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayın
lanan emir kap
samında Bursa'da 
kaçak tütün ve 
tütün mamüllerine 
yönelik eylem planı 
hazırlanacağını 
belirterek, 
"Kaçakçılığa izin 
vermeyeceğiz" 
dedi.
Bursa'da tütün ve 
tütün mamulleri 
kaçakçılığının 
önlenmesi toplantısı 
Vali Şahabettin 
Harput'un başkan
lığında yapıldı.
Çarşamba Valilik 
Binası'ndaki toplan
tıda konuşan Vali 
Harput, Bursa'da 
tütün ve tütün 
mamulleri ile ilgili 
kaçakçılık olay
larının üzerinde dur
duklarını kayded
erek, "Genelde her 
türlü kaçakçılığın 
suç olmasının 
yanında tütün ve 
tütün mamullerinin 
ayrı bir özelliği de 
bulunuyor. Bu mana 
da kaçakçılığın her

türlüsüne karşı alın
ması gereken 
önlemler konusun
da arkadaşlarımızın 
büyük bir has
sasiyetle çalıştık
larını biliyoruz. 
Gerek Polis, gerek 
Jandarma, gerek 
Gümrük Müdürlüğü 
ekipleri devletin 
bütün birimleri 
güzel bir koordine 
ile çalışıyor" diye 
konuştu.
Son olarak tütün ve 
tütün mamullerinin 
kaçakçılığıyla 
mücadele konusun
da bir eylem planı 
hazırlanmadı söz 
koıbusu olduğuna 
dikkat çeken 
Harput, "Bu eylem

planının kararlılıkla 
uygulanması 
konusunda İçişleri 
Bakanlığımız bir 
emir yayınladı. 
Daha önce de sayın 
Başbakanımızın 
emriyle bütün 
kurumlara bir görev 
olarak iletildi. Eylem 
planına göre 
mücadele kap
samında yerel 
düzeyde gerekli ted
birlerin alınması 
konusunda Valiler 
başkanlığında ilgili 
mücadeleci kurum- 
ların taşra birim
lerinin başkan- 
larının katılacağı 
toplantı yapılması 
öngörülmektedir. 
Biz bunun ilkini

bugün burada 
yapıyoruz. Bu 
toplantılarda 
tespit edilen 
hususlar İçişleri 
Bakanı başkanlığın
da İl Valilerinin 
katılımıyla en az altı 
ayda bir yapılacak 
toplantıda ele alı
nacaktır. Bu 
eylemin odak nok
tasında yer alan 
suçun önlenmesi, 
vergi kaybının 
azaltılması ve tütün 
mamulleri 
piyasasının kontrol 
altında tutulması 
hedefleniyor.
Tespitler yaparak 
gerekli bütün ted
birleri alacağız" 
ifadelerini kullandı

AİLE ABANIYOB
Ev sahibi ile birlikte 

ikamet edecek 
bahçe işlerinden anlayan bay, 
ev işlerinden anlayan bayan 

35-40 yaşlarını aşmamış 
sigorta ve maaşlı çalışacak 

AİLE ARANIYOR

0 533 813 27 05

İnenöl'e Mobilya MİM yapılıyor
İnegöl Mobilya Kent 
Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi tarafın
dan Bursa-Ankara 
karayolu üzerinde 
Akıncılar Köyü yol 
ayırımı mevkiinde 
mobilya AVM inşa 
edilecek.
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası (İTSO) 
toplantı salonunda 
düzenlenen toplan
tıya, Kaymakam 
Aziz inci, Belediye 
Başkanı .Alinur 
Aktaş, Başkan 
Yardımcıları Turgay 
Yel, Yusuf Şen, 
Yenice Belediye 
Başkanı Hasan 
Aksu, İTSO Başkanı 
Metin Anıl, 
Belediyenin daire 
amirleri ile kooper

atif üyeleri katıldı. 
İnegöl Mobilya Kent 
Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi Başkanı 
Haluk Özbek, AVM 
hakkihda bilgiler 
verdi.
Mimar Hasan 
SÖzüer ise, toplam 
110 bin 410 
metrekare kapalı 
alana sahip projedç 
58 adet işyerinin^ '

olacağını belirterek, 
"Mağazalar 95 bin 
410 metrekare, otel 
ise 15 bin metrekare 
kapalı alana sahip. 
47 adet standart, 2 
adet farklı tip ve 9 
yardımcı sektör 
mağazaları olmak 
üzere toplam 58 
adet mağaza bulu-

’ Kacak. 47 adet stan
dart mağazalar 450

metrekare alanı 
bulunacak.
3 katlı olan 
Mobilya AVM'nin 
239 araçlı kapalı 
otopark, 246 araçlı 
açık otopark olmak 
üzere toplam 485 
araçlık otopark alanı 
mevcut. 4 yıldızlı 
otel ise 130 
yataklı olacak" 
dedi.

T MA t “SUYUNU BOŞA 
f HARCAMA”

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

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 ■ 514 20 21

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
8^ CİHAN KARAPINAR

K nŞ€D€ I3€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
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Kredi alacaklar hunlara dikkat
Kredi alırken birçok 
tüketici sadece 
bankaların reklam 
ve ilanlarındaki faiz 
oranlarını 
karşılaştırarak karar 
veriyor. Asıl şikayet 
ise bundan sonra 
başlıyor çünkü 
krediye imza attık
tan sonra bankalar 
tarafından masraf 
üzerine masraf 
çıkartılıyor. Buna 
göre, faiz ödeye
ceğiniz tek masraf 
değil; hesap işlem 
ücreti, dosya mas
rafları, Banka 
Sigorta Muamele 
Vergfei (BSMV), 
istenilmeden 
yapılan sigorta 
masrafları, rehin 
kaldırma ücretleri, 
ekspertiz ücreti, 
istihbarat ücreti, 
başvuru ücreti ve 
hatta erken borcunu 
ödeyene ceza. 
Bankalardan kredi 
almak isteyen 
vatandaşlar 
bankaların reklam 
ve ilanlarında ver
ilen rakamları 
karşılaştırıp karar 
veriyor. Bankalar 
daha sonra yeni 
borçlar çıkarınca da 
şikayetler bitmek 
bilmiyor.
1 Ocak 2011-1 Ocak 
2012 tarihleri arasın 
da 280 bin şikayet 
alan Şikayetvar site
sine bankacılık sek
töründen toplam 40 
bin şikayet aldı. Bu 
şikayetlerin 700’e 
yakınını ‘Kredi mas
rafları’ oluşturuyor. 
Tüketicinin kredi

sözleşmesine imza 
attıktan sonra yeni 
borç çıkaran 
bankaların talep 
ettiği belli başlı 
masraflar ile ilgili 
şikayetler şöyle: . 
Çektiğim kredi 
tutarını ve faizini 
ödedim demeyin 
birde kredi için 
açılan hesabın 
ücreti var. Banka 
ların beyanlarında 
bu ücret göster
ilmiyor. Hesap 
açmadan başka bir 
deyişle ‘Hesap İşle
tim Ücreti’ ödeme
den kredi kullanmak 
mümkün değil. 
“Bankadan kredi 
çektim ve krediyi 
çoktan ödedim. 
Ödeme yaparken 
hesap kullanım 
ücreti 38 TL daha 
ödemeniz gerekiyor 
dediler. Bu konu ile 
beni bilgilendirme 
yapılmadı ve zaten 
ben kredi çekerken 
parayı zaten faizli 
çekiyorum. Alınan 
ücretin adı hesap 
işletim ücretymiş.” 
Dosya Masrafları: 
Dosya ücreti, 
bankaların kredi 

kullandırtırla aşa
masında aldığı kredi 
açılış ücretidir. Bu 
ücret sabit bir tutar 
olabileceği gibi, 
kredi miktarı 
üzerinden yüzde 
olarak da alınabilir. 
“Alınan dosya mas
rafının yasal 
olmadığını düşü 
nüyorum. Konut 
kredisi kullanırken 
ödediğim dosya 
masrafının neden 
alındığı ile ilgili 
ayrıntılı bilgi ver
ilmedi. Ama bu para 
alındı. Taraflardan 
birini tüketicinin 
oluşturduğu her 
türlü sözleşmede 
yer alan haksız şart
lar tüketici için 
bağlayıcı değildir. 
Eğer bir sözleşme 
şartı önceden hazır
lanmışsa ve özellik
le standart 
sözleşmede yer 
alması nedeniyle 
tüketici içeriğine 
etki edememişse, o 
sözleşme şartının 
tüketiciyle müza
kere edilmediği 
kabul edilir.” 
Sadece kredi kullan
mak da yeterli kılın

mıyor. Banka kredi 
çeken vatandaşlara 
adete baskı uygula
yarak ferdi kaza, 
hayat sigortası gibi 
belli başlı sigortaları 
yapma şartı ile kredi 
veriyor. “Bankaya 
giderek kredi için 
gerekli evrakları 
imzaladım. Kredi 
kullandırma 
safhasında ilgili 
müşteri temsilcisi 
ferdi kaza yada 
hayat sigortasının 
ayrıca Dask harici 
benim evim isimli 
sigortanın zorunlu 
olduğunu ferdi kaza 
sigortasının daha 
hesaplı olduğu için 
tercih edebileceğimi 
yoksa krediyi kul- 
landıramayacak- 
larını belirtti.” 
Rehin (İpotek) 
Kaldırma Ücreti: 
Kredi borcunu 
ödeyen tüketiciler 
kredi üzerindeki 
ipoteki kaldırmak 
için de bankalara ek 
bir ücret vermek 
zorunda kalıyor. 
Borç yoktur yazısı 
almak isteyen 
tüketici borçlu 
çıkartılıyor. “Düzenli 
olarak ödediğimiz 
kredimizin borcu 
bitti ve rehin kaldır
ma yazısı için 
bankaya gittiğimde 
ücret istendi, sorum 
ve şikayetim şu; 
Rehin kaldırma 
yazısı masrafı 
nedir? Yazıcı çık
tısından başka mas
raflı ne yapıyor
sunuz da bu para 
talep ediliyor?”

Esnaftan bankalara 
"POS isyanı"

POS cihazlarında 
vadeyi uzatan ve 
komisyon oranını 
artıran bankalara 
esnaf ve KOBİ’ler 
den sonra peraken 
de sektörü de tepki 
gösterdi. 
Tescilli Markalar 
Derneği Başkanı 
Füsun Çevikel 
Kuran, iki haftadır 
öncelikli gündem
lerinin bu konu 
olduğunu ifade 
ederek, "Bankaları 
kapı kapı dolaşıp 
bu uygulamadan 
vazgeçmelerini 
istiyoruz. Ancak 
çoğu banka geri 
adım atmaya yanaş 
mıyor" dedi.
Bankalardaki tutum 
değişikliğinin özel
likle perakende 
sektörü için ağır 
sonuçları olacağını 
da belirten Kuran, 
konuya ilişkin şu 
açıklamaları yaptı: 
"Bütün bankaları 
aynı kefeye koya
mayız. Ancak 
bankalar 2012’de 
kârlılıklarını koru
mak için sert ted
birler almaya 
başladı. POS ciha
zlarında vade 
süreleri ve korniş 
yon oranları bir 
anda arttı. Bu da 

bizim için yeni 
giderler anlamına 
geliyor. 2 haftadır 
banka temsilcileri 
ile üst düzey 
görüşme halindey
iz. Bazı bankalar bu 
uygulamadan geri 
adım attı, bazıları 
atmadı." 
Kuran, bankaların 
vade ve komisyon 
değişikliklerini kim
seye haber verme
den yapmasını da 
şikâyet etti. 
Şirketlerin bir anda 
ödemeler den
gesinin bozul
duğunu söyleyen 
Kuran, "Bu konuda 
bireysel ve toplu 
olarak mücadele 
edilmeli. Herkes bu 
konuya el atmalı" 
yorumunu yaptı. 
Bankaların geçmiş 
te çok fazla kâr 
ettiğini ve bu yıl da 
bu kârlılık seviyesi
ni korumak istediği
ni anlatan Kuran, 
"Herkes fedakârlık 
yapmak zorunda. 
Biz bu fedakârlığı 
birçok defa yaptık. 
Ancak bankalardan 
bu adımı göremiy
oruz. Herkesin çok 
dikkatli olması 
gereken günlerde 
agresif tavırlar bize 
zarar verir.

!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU

İtfaiye;
Polis İmdat
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
Anı tur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orni.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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
t •■.kıl»-..ı< ' (262) 655 60 31

OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş . 513 1637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz- 513 22 59
Habaşgaz , .513 45 46
Yeni Liki'tgaz ' 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513.80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz. . .. 514 17 00
Akcan Petrol , 513 79
MAR-PET ’ ? 513 30 33
Tuncay Ötöğaz 513 16 45
Beyz^Petı^l^^^^^^^^^^^^^—-

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Qev. Hast. 513 23 29
Mer.Sşğ,Ocağı , 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 so 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
/Manastır Taksi, 517 33.94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 51.3 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
GENLİK*İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4172 
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 : 
GÜLERAJANS 

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

. (Dini bayram Günlerive Pazar günferi yayınlanmaz)

MihiMİI
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ:14:00-16:15- 

18:30-20:30...
ALVİNVE 

SINCAPLAR3: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:00.. 
REZERVASYON 

5133321
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Büyük judocuların kiirsüsünde leK ümit

13-15 Ocak 
2012 tarihlerinde 
Antalya’nın Alanya 
ilçesinde Bay - 
Bayan Büyükler 
Türkiye Judo 
Şampiyonası yapıldı.

I Gemlik Belediyesi 
' Gençlik ve Spor 
| Kulübü Judo Takımı 
’ Antalya’da yapılan 
| 2012 Büyükler 
I Bay-Bayan 
I Türkiye Judo

Şampiyonasına (+78 
I kg) ağır siklette milli 
I sporcumuz Sebile

Akbulut ve hocası 
İsmail Yıldız ile 
katıldı.
Çekilen kuraya göre 
şampiyonanın İlk 
turunu bay geçen 
Sebile Akbulut ikinci 
turda karşılaştığı 
Gaziantepli geçen 
yılın Büyük 
Bayanlar (+78 kg) 
ağır siklet Balkan 
Şampiyonu 
Merve Ekinci’ye 
anlık hatası 
sonucu yenildi. 
Merve Ekinci’ye 

yenilince repesaj 
müsabakalarına 
kalan Sebile 
Akbulut, repesajın 
ilk turunda eski 
Türkiye Şampiyonu 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Spor 
Kulübü’nün milli 
sporcusu Kübra 
Bayram ile 
karşılaştı.
Kendisinden çok 
daha tecrübeli ve 
yaşça büyük olan 
rakibi karşısında 
çok iyi mücadele 

eden Sebile, 
müsabakanın 5 
dakikalık normal 
süresinin sonunda 
rakibi ile berabere 
kaldı. 3 dakikalık 
uzatma bölümünde 
de birbirlerine 
üstünlük sağlaya
mayınca, Sebile 
hakemlerin ortak 
kararı ile galip 
ilan edildi.
Kübra Bayram’ı 
yendikten sonra 
Zonguldak’tı rakibi 
Sinem Odabaş ile 

3.lük müsabakasına 
çıkan Sebile 
Akbulut, rakibini 
zorlanmadan 
yenerek 2012 yılı 
Büyük Bayanlar 
(+78 kg) ağır 
siklet Türkiye 3.sü 
olmuştur.
Sebile’nin antrenörü 
İsmail Yıldız yaptığı 
açıklamada;
"Sebile, ümitler 
kategorisinde olup 
Büyüklerde Türkiye 
şampiyonası sonucu 
madalya almayı 

başaran tek 
sporcu olma 
ünvanına da sahip 
oldu” dedi.
Fotoğraf soldan 
sağa: Türkiye 
Judo Federasyonu 
Başkanı Sayın 
Fatih Uysal, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
sporcusu Sebile 
Akbulut, Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Judo Antrenörü 
İsmail Yıldız.

Sinemaya seyirci kalmayın
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirile
cek olan ‘Karagöz 
Sinema Atölyesi’, 
sinemaya meraklı 
vatandaşları beyaz 
perdenin usta isim
leriyle buluşturacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Bursa 
Sinema Günleri’ pro
jesiyle 7’den 77’ye 
tüm vatandaşları 
sinemayla buluştu
rurken, bir yandan 
da ‘Sinemaya Seyirci 

Kalmayacağız’ 
fikrinden hareketle 
‘Karagöz Sinema 
Atölyesi’ni hayata 
geçiriyor. BursalI 
meraklılarına 
sinema sektörüyle 
ilgili teorik ve 
pratik bilgiler ver
erek, seyirci kalitesi 
ni artıracak olan 
programda, atölye 
çalışmaları 
21 Ocak Cumartesi 
günü başlayacak. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde,

saat 20.30’da 
gerçekleştirilecek 
olan ilk seminerde, 
‘Sinema Kültürü ve 
Oyunculuk’ konusu 
ele alınacak. 
Sinema sev
dalılarının Halil 
Ergün, Altan Erkekli, 
Erkan Can, Salih 
Kalyon, Erdal Tosun, 
Ahmet Yenilmez, 
Ulvi Alacakaptan, 
Neriman Uğur ve 
Tuncer Salman gibi 
usta sanatçılarla bir 
araya geleceği pro

gram, 9 hafta 
sürecek.
Sinemaya gönül 
veren ve mesleki 
geleceğinde sinema 
emekçileri arasında 
yer almayı hede
fleyen vatandaşlar, 
başvurularını 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nden yapa
bilecekler ve pro
gramla ilgili detaylı 
bilgiye de 220 88 47 
- 220 88 48 numaralı 
telefonlardan 
ulaşabilecekler
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Ercümen yarı yıl tatiline 
girerken ödül dağıttı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Cumhuriyet ve TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nda düzenlenen yarı yıl tatiline giriş törenlerinde 
öğrencilere öğütler verdi. Ercümen, öğrencilerden bol bol kitap oku
masını istedi. Daha sonra tüm öğretmen, veli ve öğrencilerin sağlıklı, 
mutlu bir yarıyıl tatili geçirmeleri dileğinde bulunarak, başarılı olan 
öğrencilere ödüllerini verdi. İlçemizde dün ilk ve orta okul öğrencileri 
karne alarak, ilk yarı yıl tatilini başlattılar. Haberi sayfa 2’de
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ra Fulle darbe
Engürücük Mahallesi’nde bulunan 

BP Akaryakıt İstasyonu, sözleşme süresi 
bitmeden Full Akaryakıt İstasyonu olarak 
hizmete girmesinin ardından başlayan 
hukuksal savaşı BP kazandı. BP’nin 
avukatları, mahkemeden aldıkları tahliye 
kararının icra yoluyla dün yerine getirdiler. 
Jandarma gözetiminde dün işyerine gidi, 
lerek, Full’a ait tabelalar, pompalar sökü 
lürken, istasyonun çevresi bariyerler ile 
kapatıldı. Haberi sayfa 4’de

Gine Bakış CHPde meclis üyeleri sorguda
CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve İl Başkanı Gürcan Akdoğan, 
dün ilçe binasında 12 Belediye Meclis üyesinin ifadeleri aldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP içindeki “Hain”i arıyor..
AKP’liler meclisten zaferle çıkmanın 

keyfini önceki gece Paşa Restoranda 
kutladılar.

CHP tarafında ise, olayın şaşkınlığı 
atılmış değil.

Dün, Bursa medyasının birçok köşe ya 
zarı konusunu Gemlik Belediye Meclis 
toplantısına ayırdı.

Neeelerr yazılmadı ki.
Doğal olarak fatura CHP’ye çıktı.
CHP bir yandan küçük de olsa istifalar

la uğraşırken, bir yandan da içlerindeki 
hainin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

Ama “Hain” olan, pişkinliğini sürdüre 
rek diğerleriyle birlikte kendine küfür 
bile ediyor. Devamı sayfa 4’de

Önceki gün, İçişleri 
Bakanhğı’nca 
yenilenen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerini 4. turda 
bir CHP’li meclis 
üyenin oyuyla 
kaybedilmesi üze 
rine, meclis üyeleri 
sorguya alındı. 
CHP Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir ile İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan öğle saat
lerinde Gemlik’e 
gelerek, ilçe 
Başkanı Dursun

Özbey ile görüştü 
ler. Daha sonra, 
CHP’li 12 Belediye 
Meclis üyesi partiye 
çağrıldı.
Erdemir ve Akdo 

ğan tarafından tek 
tek ifadeleri alınan 
meclis üyelerinin 
sorgulanması 
akşam saatlerine 
kadar sürdü.

CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yaşanan gelişmeyi 
“İl ve Genel 
Merkezimiz adına 
milletvekilimiz 
Aykan Erdemir ve İl 
Başkanımız Gürhan 
Akdoğan tarafından 
İncelenmektedir. 
Meclisteki oylama
da bir üyemizin 
AKP adayına oy 
kullandığı nettir. 
Bunun ortaya 
çıkarılması açısın
dan tek tek meclis 
üyelerimizin görüşü 
alınmaktadır, ’’dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Gemlikli Brutus!
AKP’liler tarafından biliniyordu da, 

CHPTıler ve dolayısıyla kamuoyu bilmi 
yordu. Gemlikli Brutus, dün saat 15.00 
itibariyle henüz belli olmamıştı. Gemlik 
Belediye Başkanvekili seçiminde, 4. tur 
oylamada partisini satan, lâkin “Şu 
gerekçeyle oyumu AKP adayı Refik 
Yılmaz’a verdim” deme cesareti göstere
meyen CHP’li belediye meclis üyesi için 
söylenecek çok söz var elbette... Ve biz 
en hafifini seçip, kendisini Brutus olarak 
tanımlıyoruz.

Ey Gemlikli Brutus! Açık açık, mert bir 
şekilde oyunun rengini belli etseydin, 
partililerin bir iki gün tükürürdü yüzüne, 
sonra unutulur giderdin. Bak mesela, 
önceki seçimde CHP’den istifa edip ikti
dar partisine yamanan arkadaşın ismini 
bile hatırlamıyoruz. Belli ki, Romalıların 
soyundan geliyorsun. Genlerinde 
Brutus’tan izler var. Belki bunu düşüne 
rek yeni bir tarih yazmak istedin.

Bravo, yazdın da!
Adın er geç deşifre olacak. AKP’den bir 

oy karşılığında aldığın/alacağın her 
neyse ve ne kadarsa bir yerde ayağına 
takılacak. Bir yerde mutlaka açık vere
ceksin. Vermesen bile, oy karşılığında 
alacakların gözüne dizine duracak!

Utanmadan, belediye meclisindeki 
seçim sonrasında partiye gitmişsin bir 
de!? Nasıl bir surat vardır sende çok 
merak ediyorum. İnsan partisini, 
davasını satar da, nasıl bu kadar pişkin 
davranabilir, muhayyilem almıyor.

Hadi geçtim suratını, geriye kalan 11 
arkadaşını zan altında bıraktın. İnsanları 
ağlattın be adam. Hiç mi vicdan yok 
sende?

Yaptığın, ilk olarak akla Brutus’u 
getirse de, bana bir şey daha hatırlattı. 
Jorge Luis Borges’ın “Alçaklığın 
Evrensel Tarihi” adlı kitabını...

O kitap bir gün yeniden ele alındığında 
kesin olarak seni de koymalılar...

Hem, bu kitapla ilgili Ekşi Sözlük’te yer 
alan “yazılması bir türlü bitmeyecek bir 
tarih çeşidi” şeklindeki tanımlamanın da 
yerli yerine oturmasını sağladın...
Nitekim İTÜ Sözlük’te de, “Miladı Brutus 
ile başlamış olan bilim” denilerek, atala 
rina gönderme yapılmış!

Kitapta da deniyordu ya;
“Bir kişinin yaptığı, bir ölçüde, bütün 

insanların yaptığıdır. Bu yüzden bir 
bahçede yapılan bir başkaldırı bütün 
insan ırkına bulaşır. Öyleyse, tek bir 
Yahudinin çarmıha gerilmesinin ırkı kur
tarmaya yeterli olması adaletsiz 
değildir.”

Ey Gemlikli Brutus!
Senin de çarmıha gerilmen, en başta 

zan altında bıraktığın diğer CHP’li meclis 
üyelerini, sonra partinin kurumsal kim
liğini, en nihayetinde de insanlığın onu
runu kurtaracaktır.

Bu nedenle çarmıha gerilmen, hiç de 
adaletsiz olmayacaktır!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Oy değil sattığın, onurun
Taçlandı sanıyorsun orunun 
Bir gün ödeyeceksin bedelini 
Sen olmasan çocuğun yahut torunun 
Orun: makam

[reiiıııeıı ıın mi laiiline aiıerlteıı Miil iamıtı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, Cumhuriyet ve TSO Gazi İlköğre

tim Okulu’nda düzenlenen yarı yıl tatiline giriş törenlerinde öğrencilere 
öğütler verdi. Ercümen, öğrencilerden bol bol kitap okumasını istedi

2011-2012 Eğitim 
Öğretim yılının 19 
Eylül de başlayan 
birinci döneminin 
bugün sona ermesi 
nedeniyle, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ile 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
öğrencilerin karne 
heyecanlarına ortak 
oldu.
Öğrencilere 
yaptığı konuşmada, 
Öğrenci, öğretmen 
ve velilerin 
yaşadıkları heye
cana kendilerinin de 
ortak olduğunu, 
karne notları iyi 
olanların yanı sıra, 
düşük notları olan 
öğrencilerin de ola
bileceğini, bu 
durumda üzülme 
mek gerektiğini 2. 
dönem daha çok 
çalışarak bu düşük 

notların giderilebile
ceğini vurguladı. 
Tatilin dinlenmek 
için iyi bir fırsat 
olduğunu belirten 
Ercümen, 
kitap okumanın öne
mine değinerek, 
"Unutmayalım ki 
insan kitap 
okudukça gelişir, 
çevresiyle daha 
uyumlu hale gelir. 
Yeni zihin 
pencereleri açılır, 
derslerinde daha 
başarılı olur. 
Temennim, sîzlerin 
bol bol kitap oku
yarak yeni döneme 
hazırlanmanızdır” 
dedi.
Daha sonra tüm 
öğretmen, veli ve 
öğrencilerin sağlıklı, 
mutlu bir yarıyıl 
tatili geçirmeleri 
dileğinde bulunarak, 
başarılı olan 
öğrencilere ödülleri
ni verdi.

;----------------

RETİM OKULU
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2 çocuk annesi sobadan 
sızan gazın kurbanı oldu

Bursa'da sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen 2 çocuk 
annesi Hafize 
Sığırtmaç (46) 
hayatını kaybetti. 
Osmangazi ilçesi 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi Çivindir 
Caddesi'nde ikamet 
eden Hafize 
Sıgırtmaç'ın evinde 
karbonmonoksit 
gazı zehirlenmesi 
olduğu yönündeki 
ihbar üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü

Toplu silah ticaretine 9 tutuklama
Bursa'da düzenlenen 
operasyonda gözaltı
na alınan ve "toplu 
silah ticareti yap
mak" suçundan 
adliyeye sevk edilen 
15 kişiden 9'u tutuk
landı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize işlerle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
haber merkezine 
gelen bir ihbar üzer
ine, N.P. adlı şahsı 
takibe aldı. Yaklaşık 
6 ay boyunca şahsı 
takip eden ekipler,

Yaşlı karı koca evlerinde ölü bulundu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yaşlı karı koca 
damatları tarâfından 
ölü bulundu.
Fidyekızık Mahallesi 
Fener Sokak'ta otu
ran kayınpederi 
Ahmet

Fazla yolcu alan minibüsler polisten kaçamadı
Bursa'da sabahın ilk 
ışıklarıyla birlikte 
trafik denetimlerine 
başlayan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekli- 
pleri, ayakta yolcu 
taşıyan minibüslere 
ceza yazdı.
Ana güzergahlarda

ekipleri harekete 
geçti. Eve giren 
ekipler, oturma 
odasında köhıür 
sobasının yânında 2

çocuk annesi 
’Sığırtmaç'ı 
hareketsiz olarak 
buldu. Yapılan 
incelemede Hafize

R BURSA* Wİ
KAKÇILIK VE ORGANİZE 

SUÇLARLA MÜCADELE 
. MÜdÜblüğİL.

N.P.'nin 45 kişiyle 
silah ticareti bağlan
tısı kurduğunu 
belirledi. Polis ekip
leri, 46 kişinin evine 
operasyon düzenledi. 
Silah ticaretinin 
başını çektiği iddia

Karakullukçuoğlu'na 
(70) ait eve giden 
Hamza Koçal, zili çal 
masına rağmen kapı 
açılmayınca anahtar 
ile içeri girdi.
Koçal, kayınpederi 
ile kayınvalidesi 
Nazmiye 

özelikle vatandaşla 
rın yoğun olarak kul
landığı yol üzerlerin 
de trafik denetimleri
ni artıran Trafik De 
netleme Şube Mü 
dürlüğü ekipleri, mer 
kez Osmangazi, Yıl 
dirim ve Nilüfer ilçe 
terinde yol güvenliği 
kontrolü yaptı. 

edilen NCP.'nin de : 
aralarında olduğu 46 
kişi gözaltınâ alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü , 
Kaçakçılık ve 
Organize işlerle 
Mücadele Şube

Karakullukçuoğlu'nu 
(72) yatakta hareket
siz halde buldu.
Koçal'ın ihbarı üzer
ine eve gelen polis 
ve sağlık ekipleri, 
yaşlı çiftin hayatlarını 
kaybettiğini belirledi. 
İlk planda yedikleri

Yıldırım ilçesi Yük 
sek İhtisas Kavşağı 
ve Eski Hal mevkin 
de trafik uygulaması 
yapan ekipler, yol 
kenarında bulunan 
radar ekiplerinin ver 
diği plakları tek tek 
not altı. Radar cihazı, 
ayakta fazla dan yol 
cu taşı yan dolmuş 

Sığırtmaç'ın 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hayatını kaybettiği 
belirlendi.
Hafize Sığırtmaç'ın 
cenazesi otopsi 
yapılmak üzere Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Sığırtmaç'ın eşinin 
de bir süre önce 
vefat ettiği öğrenil
di. Sığırtmaç'ın 
ölümü yakınlarını 
yasa boğdu

Müdürlüğü'ne geti 
rilen zanlılardan 31'i, 
ifadeleri alındıktan 
sonra serbest 
bırakıldı. Diğer 15 
kişi ise "Toplu olarak 
silah ticareti yap
mak" suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Adliyeye sevk edilen 

, 15 kişiden 9'u tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
Operasyonda toplam 
13 âdet silah ve 130 
adet mermi ele geçir
ildi. Operasyonda, 
"makara tipi" diye 
tabir edilen suikast 
tipi silaha da el 
konuldu.

balıktan zehirlendik
leri tahmin edilen 
Karakullukçuoğlu çif
tinin Karabükte otur
duğu, yılın bir kaç 
ayında Fidyekızık'a 
geldikleri ve 5 
çocukları bulunduğu 
öğrenildi.

minibüs terini tespit 
ettikten sonra ileride
ki trafik ekiplerine bil 
dirdi. Ekipler, durdur
dukları minibüs şo 
förlerinden ehliyet ve 
ruhsat istedi. Polis, 
trafik kurallarına uy 
mayarak ayakta 
yolcu taşıyan sürücü 
lere ceza yazdı.

25 hıçak darftesîne
17 yıl hapis

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de ayrı yaşadığı eşi 
Makbule Aksoy'u 
(30), 25 bıçak 
darbesiyle 
öldürmekle 
suçlanan sanık 
Selahattin Aksoy 
(46), 17 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davanın 
duruşmasına 
"Kasten öldürmek" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezası 
istemiyle 
yargılanan tutuklu 
sanık Selahattin 
Aksoy, son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Tutuklu sanık, 
eşinin kendisini

Kazayla kentlini 
vurdu, polise 

"Vuruldum" dedi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kazayla 
kendini vuran bir 
genç, polise vurul
duğunu söyleyince 
hakkında yalan 
beyanda bulunmak
tan dolayı işlem 
yapıldı.
Edinilen bilgiye 
göre önceki akşam 
3 arkadaşıyla 
Mahmudiye 
Mahallesi Kılıç 
Sokak'ta sohbet 
eden V.E.K. (27), 
tabancayla 
oynarken kazara 
kendini vurdu.
Arkadaşları tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine kaldırılan 
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aldattığını 
düşündüğünü, 
olay günü de 
bilgisayarda 
birisiyle yazıştığını, 
yazıştığı kişinin 
kim olduğunu sor
ması üzerine tartış
maya başladıklarını 
belirterek son 
sözünde "Eşim 
mutfaktan aldığı 
bıçakla benim 
üzerime yürüdü. 
Eğer ben onu 
öldürmeseydim 
o beni öldürecekti" 
iddiasında 
bulundu.
Verilen aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme 
heyeti, sanığı ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına 
çarptırdı.

gencin sol bacağın
da mermi giriş çıkış 
deliği, sağ bacağın
da sıyrık olduğu 
tespit edildi.
Müşahede altına alı
nan gencin, polise 
verdiği ifadede, 
Mahmudiye 
Mezarlığının yanın
dan geçerken 
bacağında bir anda 
acı duyduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Gencin kendini vur
duğu emniyet ekip
lerinin araştırma ve 
soruşturması sonu
cu ortaya çıkarken, 
şahıs hakkında 
yalan ifadeden 
dolayı işlem 
yapıldığı belirtildi
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Güne Bakış BP’den Full e darbe
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP içindeki “Hain”i arıyor..
Gerçekten söylüyorum, “Hain” kendini ele 

vermemek için, kendine bile küfür ediyor.
Yüzsüzlüğün böylesi ne görüldü, ne de 

görülür.
CHP içindeki haini bulmak için dün 

Mahkeme kurdu.
Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve İl Baş 

kanı Gürhan Akdoğan dün Gemlik’teydi.
Erdemir ve Akdoğan, tüm meclis üyelerini 

partiye çağırarak bir bir görüştü.
Kendini gizleyen ve mertçe “ben verdim” 

diyemeyen “Hain" yüzünden, 11 masum 
insan şüpheli sıfatıyla parti içinde yargı 
lanmaya başladı.

Bu sorgulama veya yargılamada amaç, 
Erdemir veya Akdoğan ile yüz yüze 
kalındığında, bu kişinin neden karşı adaya 
oy verdiğini söyleme cesaretini göstere
bilmesi yatıyor olabilir.

Bundan bir şey çıkacağını sanmıyorum.
Çünkü o yüzsüz, arkadaşları içinde hiç bir 

şey olmamış gibi rahatça dolaşabiliyor.
Ama aslında rahatta değildir.
Rahat olamayacak da.
Bir ömür boyu bu konu ortaya çıkmaz, 

deşifre olmazsa, vicdan rahatsızlığı ile 
yaşamını sürdürecek.

CHP’ye oy veren 18 bin seçmenin beddu
asının üzerinde olacağını, kendisi ve ken
disiyle birlikte hiç günahı olmayan ailesinin 
de bu söyleyenlerden nasibini alacağını 
düşünecek...

Aldığı neyse, onu gönül rahatlığıyla yiye
meyecek veya kullanamayacak.

Hainler hiç bir dönemde sevilmediler, 
sevilmezler...

Bir gün gelir hizmet ettikleri efendileri, 
onları mutlaka deşifre eder.

O, o güne kadar zaten ezik yaşayacaktır.
Bu türler, insan neslinden değillerdir. 
İnsan olmak için bazı özellikler vardır. 
Biz buna, “Adam Olmak” da deriz.
Nedir adam olmanın özellikleri:
Adam olan erdemlidir, dürüsttür, namus

ludur, ahlaklıdır!
Kendini ve arkadaşlarını satmaz.
Bu kişi çıkıp “O oyu ben verdim” d iyemi 

yor.
Daha önce ihaneti yapanlar, hiç olmazsa 

kimliklerini gizlememişlerdi.
Ama o, bu cesareti bile göstermekten aciz 

bir varlık.
Yazık.
Mutlaka bir gün ortaya çıkar ama bukale

mun gibi kendi sırrı ile yaşamak zorunda 
kalacak.

Önceki günkü seçimlerin sonucundan 
mutlu olan kalemlerin dün köşelerinde 
yazdıklarını okudum.

Ne kadar iki yüzlü olduklarını bir kez daha 
tanık oldum.

Güzel olan, bu kişileri herkesin görmüş 
olmasıdır.

Belediye seçimlerinde insan onurunu 
zedeleyen, alım ve satımlarla göreve gelen
lerin Gemlik’e hizmet yağdıracaklarını san
malarına şaşıyorum.

Bunların kör olduğunu, yapılanlara şaşı 
baktıklarını görüyorum.

Halk idaresini hiçe sayanların, kirli 
entrikalarla ne kadar başarılı olabilirler mi?

Göreceğiz.

Engürücük 
Mahallesi’nde bulu
nan Full Engürücük 
Akaryakıt İstasyonu 
dün BP’nin açtığı 
davanın kazanılması 
sonucu icra zoruyla 
tabelaları söküldü. 
Daha önce Engürü 
cük Mahallesi’nde 
Hasan ve Cahit 
Aslan kardeşler 
tarafından işletilen 
BP Akaryakıt İstas 
yonu BP ile sözleş 
me süresi bitmeden 
Full Akaryakıt 
Firması adıyla 
hizmete girmişti. 
BP Hukukçularının 
Engürücük Full 
İşletmesine açtıkları 
hukuksal davanın 
sonuçlanması ardın
dan işyerinin tahli 
yesine karar verildi. 
Cebri icra yoluyla 
tahliye işlemleri öğle 
saatlerinde başlatıl 
dı. BP firmasına ait 
avukatlar, çok sayı
da jandarma 
eşliğinde işyerine

ÜBui Ocaldarı SankMiıs setitlerinm aidi
Gemlik Ülkü 
Ocakları Sarıkamış 
Şehitlerini anmak 
amacıyla, Ocak 
binasında anma 
programı gerçek
leştirdi.
Anma programına, 
MHP Gemlik Başkan 
Yardımcısı Osman 
Durdu, MHP Gemlik 
ilçe yöneticileri, 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, Ocak 
yöneticileri ve çok 
sayıda ocaklı genç 
katıldı.
Sarıkamış 
Harekatının 97. yıl 
dönümü hesabiyle 
gerçekleştirilen 
program saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı.

gelerek icra kararını 
uyguladılar.
İstanbul’dan gelen 
özel ekipler, jandar
manın gözetiminde 
Full’a ait tüm 
aksesurları, pom
paları, tabelaları 
sökerek yedi emine 
verdiler.
ÇALIŞANLAR 
GÜVENLİK 
NEDENİYLE 
BİRARAYA 
TOPLANDI 
Full Engürücük 
Akaryakıt İstas 
yonunda mahkeme

Akabinde ocak 
gençleri tarafından 
şehitlerimizi ve 
Sarıkamış’ı anlatan 
4 şiir ile devam 
eden program, Ocak 
gençleri tarafından 
hazırlanan sine-viz 
yon sunumu ve 
Ruslar tarafından 
çekilen görüntüler 
ile son buldu. 
Program sonrası 
açıklama yapan 
Gemlik Ülkü 

kararının Cebir İcra 
yoluyla boşaltılması 
sırasında jandarma 
işyerinde çalışan 
pompacı ve diğer 
personeli, kafeterya 
bölümüne götürdü. 
Güvenlik açısından 
alınan önlemlerden 
sonra sökme işlemi
ni gerçekleştirecek 
olan teknik eleman
lar istasyonun Full 
tarafından yaptırılan 
tüm bölümlerini sök
tüler.
Olay yerine gelen 
BP hukukçuları

Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, 
Sarıkamış şehit
lerinin tarihimiz için 
öneminin üzerini 
çizerken, Harekatı 
yöneten Enver Paşa 
hakkında söylenen
leri ve onu hain gibi 
göstermeye çalışan
ların başka kasıtları 
olduğunu dile getir
erek Sarıkamış’a 
Enver Paşa harekatı 

gazetemizin soru
larını cevapsız 
bırakırken, yapılan 
işlemin “bir yargı 
kararına yerine 
getirilmesi 
olduğunu” 
söylediler.
BP nin yargı kararı
na dayanarak icra 
yoluyla başlattığı 
çalışmalar gün boyu 
devam etti.
Bu arada bir yandan 
da istasyonun çevre 
si özel bariyerlerle 
çevrildi.

düzenlediğinde 
Sarıkamış Rus 
toprağımıydı 
sorusunu sordu. 
Gençlere şehitleri 
mizi unutmadığı için 
teşekkür eden 
Özcanbaz, 
‘’Vatanımıza 
hizmet eden ve can
larını feda eden tüm 
şehitlerimizin ruhları 
şad olsun” diyerek 
sözlerini son- 
landırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Gemlik Konuşuyor” programının 
ikinci konuğu Ali Çelik oldu

Yerelde bir ilke imza 
atarak her hafta yeni 
bir konuğu İlçe 
binasında ağırlayan 
Halkın Sesi Partisi 
(HAS)'nin bu haftaki 
davetlisi Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı, Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Ali Çelik oldu. 
HAS Parti İlçe 
Başkanı Emir Kantur 
ev sahipliğinde 
başlayan oturumda 
tarımda üreticinin 
yaşadığı sıkıntılar 
masaya yatırıldı. 
Zeytincilikte dünya 
markası olan Gemlik 
Zeytini'nin yeteri 
kadar tanıtla
madığının ve 
korunamadığının bir 
kez daha altını çizen 
Oda Başkanı Ali

Çelik, "Gerekli 
önlemler alınmazsa 
bu değer elden kaça
cak " dedi. Başkan 
Çelik konuklara 
hitaben yaptığı 
konuşmada, 
Avrupa'da katıldığı 
fuarlarda, özellikle 
Akdeniz ülkesi olan 
ve zeytin yetiştiren 
ülke üreticilerine 
Gemlik Zeytini'ni biz
zat tattırdığını ve 
aldığı övgüleri anlat
tı. Buna karşın 
ülkede tarımın halen 
üvey evlat muamele
si görmesi kabulle- 
nilebilir bir durum 
değildir diyen Çelik, 
"Artık işişten geçme
den bir takım yenilik
ler hayata geçiril 
mel i. 1950 den bu 
yana altyapı hizmeti

yapılamamış. 
Veraset Kanunu 
değişmemiş. Tasarı 
halinde bekliyor. 
Mutlaka Veraset 
Kanunu değişmeli. 
Parçalanmamış 
arazilerde tarım 
teşvik bulmalı.

Fakat bu tür konular 
işin ehillerine neden 
sorulmaz. Bir 
taraftan kurtaralım 
derken diğer yandan 
tarım arazileri bölün
me gayretinde. İşte 
size örnek, İstanbul 
İzmir Otoyolu proje

si. Dünya'nın hangi 
ileri ülkesinde 
karayolu taşıması bu 
zamanda birinci 
sınıf tarım arazisi 
üzerinden teşvik 
almiş. 421 km'Hk 
yolun Bursa etabı 
benim hesabımla

140 km. Bu yolun bu 
şekilde kısalması on 
sene sonra buradaki 
tarımı bitirdiği gibi, 
on yıl'a kalmaz 
burayı Dilovası'ndan 
beter yapar. Bu 
kesim kanser olur. 
Bu hesapsızlik rant 
paylaşimindan 
başka bir şey 
değildir. Ben ve 
arkadaşlarım her 
daim sesimizi yük
selttik ve öyle de 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Soru cevap 
şeklindedeilerleyen 
prooğram, HAS Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Emir Kantur'un Oda 
Başkanı Ali Çelik'e 
ismine hitaben 
yazılmış Çini tabak 
jestiyle son buldu.

Mehmet akille Haslıihal Gecesi
Gemlik 
Belediyesinin 2012 
Kültür Etkinlikleri 
Kapsamında orga 
nize edilen “Mehmet 
Akif’le Hasbıhal” 
gecesi ilgi gördü. 
Kültür Etkinliklerine 
oldukça hızlı giren 
Gemlik Belediyesi 
ünlü oyuncu İbrahim 
Öner’in sahnelediği 
tiyatral gösterim ve 
Akif’in hayatının 
anlatıldığı mini film 
ve sine-vizyon gös
terimi ile büyük ilgi 
gördü. Gündüz Lise 
öğrencilerine yönelik 
yapılan organizas 
yon, gece de pro
tokol üyeleriyle 
vatandaşlara yönelik 
düzenlendi. İmam

Hatip Lisesi Seminer 
Saionu’nda yapılan 
gece gösterimine 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, başkan 
yardımcıları Mehmet 
Çelik ve Muharrem 
Sarı, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, İl Genel 
Meclisi üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, İl 
kültür Müdürü 
Hüseyin Toprak, İl 
kültür Müdürlüğü 
Genel Koordinatörü 
Servet Hocaoğulları, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Belediye 
Meclis üyeleri, 
öğretmenler, öğren
ciler ve çok sayıda

Gemlikli katıldı. 
İstiklal Marşımızın 
da yazarı olan 
Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı kısa 
film ve sine-vizyon 
eşliğinde aktarıldı. 
Ünlü tiyatro 
/sanatçısı İbrahim 
Öner’in oynadığı 
mini filmin ardından 

yine aynı sanatçı 
tek kişilik tiyatro 
gösterimi sahneledi. 
Mehmet Akif 
Ersoy’un kendi 
döneminin ünlü şair
leri Neyzen Tevfik, 
Tevfik Fikret gibi 
ünlü şairlerle olan 
anılarının eşliğinde 
hayatından ve şiir

lerinden kesitler 
sunulan gösterimde, 
ünlü vatan şairinin 
sürgündeki Mısır 
günleri ve ülkeye 
trajik biçimde 
dönüşü de sahnelen
di. Büyük alkış alan 
oyun sonrasında 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ünlü tiyatro 
oyuncusu İbrahim 
Öner’e Gemlik 
Belediyesi amblemli 
bir İznik Çinisi ile 
çiçek hediye etti. 
Gördüğü ilgiden ve 
belediye amblemli 
çini hediyesinden 
büyük onur duy
duğunu dile getiren 
İbrahim Öner’de 
Refik Yılmaz’a 

teşekkür ederek, 
Mehmet Akif Ersoy’u 
anma etkinliklerinin 
diğer belediyelerde 
de devam edeceğini 
söyledi.
Öte yandan, 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
işbirliği çerçeve 
sinde yıl boyunca 
organize edeceği 
etkinliklere Şubat 
ayından itibaren hız 
vereceği açıklandı. 
Bu kapsamda, 
çocuk oyunları, 
gölge oyunları, 
konser, konferans, 
seminer, tiyatro 
oyunları ve festi
valler yapılacak.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER
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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Balkanların gözü Bursa'da
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi 
ziyaret eden Kuzey 
Bulgaristan Belediye 
Başkanları Heyeti, 
özellikle Bursah 
işadamlarını kuzey 
Bulgaristan’a yatırım 
yapmaya davet etti. 
Başkan Altepe ise, 
Bulgaristan başta 
olmak üzere 
Balkanlardaki tüm 
ecdat yadigarı eser
leri ayağa kaldırma 
yönünde büyük bir 
çaba harcadıklarını 
söyledi.
Bulgaristan 
Cumhuriyeti Meclis 
Başkan Yardımcısı 
ve HÖH Milletvekili 
Hristo Biserov, HÖH 
Milletvekili ve 
Türkiye Bulgaristan 
Parlamentolararası 
Dostluk Grubu 
Eşbaşkanı Ramadan 
Atalay, Samuil 
Belediye Başkanı 
Beytulla Salih, 
Isperih Belediye 
Başkanı Beysim 
Basri, Kubrat 
Belediye Başkanı 
Remzi Halüov, Zavet

Belediye Başkanı 
Ahter Veliev ve Tsar 
Kaloyan Belediye 
Başkanı Ahmed 
Ahmedov, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Bal-Göç Genel 
Başkanı Yüksel 
Özkan'ın da katıldığı 
ziyarette konuşan 
Bulgaristan 
Cumhuriyeti Meclis 
Başkan Yardımcısı 
Hristo Biserov, iki 
ülke arasındaki ilişk
ilerin daha da 
güçlenmesi gerek
tiğini belirterek, 
nüfusunun büyük 
bir bölümünü balkan 
göçmenlerinin oluş
turduğu Bursa’nın 
bu konuda önemli 
bir pozisyonda bu 
lundüğunu söyledi.

Yatırım bekliyoruz 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bulgaristan’ın her 
köşesinde tarihi ve 
kültürel miras çalış
maları yönünde 
önemli faaliyetler 
yaptığını dile getiren 
HÖH Milletvekili ve 
Parlamentolararası 
Dostluk Grubu 
Eşbaşkanı Ramadan 
Atalay, bu ilişkilerin 
ekonomik anlamda 
da gelişmesi gerek
tiğini söyledi. 
Ziyarete katılan 
belediye başkan- 
larının bölgelerinde 
önemli faaliyetler 
yâptığının altını 
çizen Atalay, “Tüm 
başkanlarımız böl
gelerindeki camileri 
onardı. HÖH döne
minde Bulgaristan’a

200 yeni cami 
yapıldı. Ancak artık 
ekonomik ve sanayi 
alanında da destek 
bekliyoruz. Avrupa 
Birliği’nden 
sağlanan kredilerle 
altyapı sorunumuz 
büyük ölçüde 
çözüldü. Ancak iş 
imkanı olmadığı için 
genç nüfusumuz 
çalışmak için 
Hollanda, Almanya 
ve Belçika gibi 
ülkelere göç ediyor 
ve geri gelmiyor. 
Böyle giderse yakın 
bir gelecekte 
Müslüman nüfus 
şuanda çoğunluk 
olduğu bölgelerde 
azınlık durumuna 
düşecek. 
Türkiye’deki 
gelişmeyi bizler de 
yakından izliyoruz. 
Bu gelişme doğrul
tusunda başta 
BursalI yatırımcılar 
olmak üzere Türk 
işadamlarımızı 
Müslüman nüfusun 
yoğun olduğu böl
gelere yatırım yap
maya davet ediyo 
ruz” diye konuştu.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİBE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

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 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)

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 2474 Fax: 51410 21

m2 3 TL

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!
BİZ, SİZE HİZMET 

İÇİN VARIZ!
Halılarınızı evinizden alıp, 

aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ 

gHWMteK.. Kredi kartı geçerlidir

■P'tEatia jo Siteler Mah. Hizmet Cad. 
BMgPlly Aygün Sitesi 68/B 
ifjSİg» 0 535 815 5711

KÜÇÜK KUMLA
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Ev sahiplerine sok!
2011 yılında elde 
edilen kira gelirleri 
için vergiden istisna 
olacak tutar 2 bin 
800 lira olarak 
belirlendi.
Bu tutar yıllık 
kira bedelinden 
düşüldükten sonra 
kalan meblağ 
üzerinden vergi 
ödenecek. Örneğin 
aylık 500 lira kira 
geliri olan 6 bin 
liralık yıllık kazancın 
3 bin 200 lirası için 
vergi verecek.
Maliye, kira gelirini 
eksik beyan eden
lerin peşine düştü. 
Mart 2012'de geçen 
yıla ilişkin verilecek 
kira beyannameleri
ni vatandaşın yerine 
Gelir idaresi 
Başkanlığı otomatik 
olarak dolduracak. 
Bankacılık siste
minden bilgileri alan 
İdare, ev sahiplerine 
vergilerini 
ödemeleri için mekt
up gönderecek 
Mükellef. İdaıe nın 
internet sitesi veya 
vergi dairesine git
tiğinde ne kadar 
vergi ödeyeceğini 
görecek. Sistemde 
herhangi bir yan
lışlık yoksa taraflar 
karşılıklı onay vere
cek. Maliye'nin uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı tebliğin çık
masıyla 1 Mart 
2012'den itibaren 
yaklaşık 1 milyon 
gayrimenkul sahibi 
otomatik olarak kira 
gelirinin vergisini 
ödeyecek.

Beyanname ver
meyen veya eksik 
bildirenler hem 
istisna tutarından 
yararlanamayacak 
hem de idari para 
cezası alacak. 
Gayrimenkul 
niteliğinde olan mal 
ve haklardan elde 
edilen bu gelirler 
için beyanname 
verilmemesi veya 
gelirin düşük gös
terilerek istisna 
tutarının altında 
kalınmasının önüne 
geçilmesi hedef 
leniyor. 2011 yılında 
elde edilen kira 
gelirleri için istisna 
tutarı 2 bin 800 lira. 
Yıllık bu miktarın 
altında kira geliri 
elde edenler her
hangi bir vergi 
ödemiyor. Bu mik
tarın aşılması 
halinde ise 2 bin 
800 liradan 
çıkarılarak aradaki 
kısmın vergisi 
ödeniyor. Örneğin 

aylık 500 TL geliri 
olan bir mükellefin 
yıllık kazancı 6 bin 
lira ise istisna tutarı 
düşüldükten sonra 
3 bin 200 lirası için 
Gelir Vergisi ödeye
cek. Yüzde 15'ten 
başlayan oran gelir 
dilimi arttıkça yük
seliyor. Kira geliri 
elde eden mükelle
flerin doğru beyan
da bulunmasının 
önemli olduğuna 
dikkat çeken Maliye, 
kaynakları beyan 
etmemelerinin ev 
sahiplerinin aley
hine olacağını kay
detti. Beyanda 
bulunmayanların 
banka veya tapudan 
alınan bilgilerle 
tespit edilmesinin 
kolay olduğuna 
dikkat çeken üst 
düzey bir yetkili, bu 
kişilerin istisnadan 
yararlanmamasının 
yanı sıra cezai yap
tırımla karşı karşıya 
kalabileceğine

dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı, 
kira gelirlerinin 
doğru olarak 
vergilendirilmesi 
için dört yıl önce 
500 liranın üzerinde
ki kira gelirlerinin 
banka veya PTT 
aracılığı ile tahsil 
edilmesi uygula
masını başlatmıştı. 
Kira bilgileri, kira 
geliri beyanları ile 
karşılaştırıldığında 
gelirini banka 
aracılığı ile tahsil 
ettiği halde, kirasını 
devlete beyan 
etmeyen on binlerce 
ev sahibinin bulun
duğu tespit edildi. 
Yine aynı şekilde, 
kira gelirlerini 
bankalar üzerinden 
tahsil eden binlerce 
ev sahibinin de, kira 
gelirlerini eksik 
beyan ederek, 
düşük vergi ödediği 
belirlendi.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
verilerine göre 
gayrimenkul ser
maye iradı mükelle
flerinin sayısı 1 
milyonu aştı. 2011 
başında 971 bin 
olan GMSİ 
mükellefi sayısı 
Kasım 2011'de 1 
milyon 43 bin oldu. 
Uzmanlar Maliye 
Bakanlığı'nın kira 
gelirinin 
vergilendirilmesine 
ilişkin tebliğinin 
ardından bu 
sayısının artabile
ceği tespitinde 
bulunuyor.

flitin tırmanışa 
hazırlanıyor

Doların zayıfla
masıyla beraber 
altın iki ayın en iyi 
haftalık kazancına 
hazırlanıyor. 
Toparlanma işaret
leri veren ABD 
ekonomisi ile dolar 
zayıflarken altın iki 
ayın en iyi haftalık 
kazancına hazır
lanıyor. Üst üste üç 
haftadır kazanç 
hanesine çentik 
atan altının bu yük
selişinde Çin Yeni 
Yılı ve Hindistan 
düğün sezonu 
sebebiyle fiziki altı
na olan talep de 
büyük etken oldu. 
Platin ise altı hafta 
içindeki en iyi haf
talık kazancına 
hazırlanırken pala
dyum ise bir ay 
içindeki en iyi 
haftalık kazanca 
yöneldi.
Spot altının onsu 
dün 1,669.97 dolar 
olmasının ardından 
Singapur'da yerel 
saat ile 11.10 
1,655.43 dolardan 
işlem gördü. Platin 
ise temmuz ayın

dan beri en uzun 
haftalık kazancı 
yaşarken bu hafta 
yüzde 1.9 artış kay
detti, paladyum da 
yüzde 5.4 değer 
kazandı.
"Altına hala daha 
çok fazla talep var 
ve yukarı yönlü 
trendi de sürüyor." 
diyen Bank of 
China yatırım 
danışmanı Liu 
Yangyi, "Fakat 
güçlü dolar altına 
olan bu talebe 
rağmen onu son 
birkaç ayda 
aşağı çekti." 
açıklamasında 
bulundu. 
New York 
Comex'teki şubat 
teslimli altının onsu 
pek fazla değişim 
göstermeyerek 
1,655.60 dolar 
olurken Şangay 
Vadeli İşlemler 
Borsası'ndaki hazi
ran teslimli altının 
gramı yüzde 0.8 
artışla 338.10 yuan 
ya da ons başına 
1,664.52 dolar 
oldu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C. Save ılığı 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

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
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
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
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 5,3 154s
Beyza Petrol S13 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 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

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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4173 

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)

lilllllllllllillil
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
ŞİFRESİ:14:00-16:15- 

18:30-20:30...
ALVİNVE 

SİNCAPLAR3: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:00.. 
REZERVASYON 

5133321
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Sürücüler dikkat! ülasımıla 'sınan' tolaylıgı

Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü ile 
polis ve jandarma 
ekipleri tarafından 
yapılacak egzoz 
gazı emisyon kon
trollerinde, standart 
dışı egzoz kullanan
lar ve egzoz gazı 
emisyon ölçümünü 
yaptırmayan 
sürücülere bin 600 
TL'ye varan cezalar 
kesilecek.
Sayıları sürekli artış 
gösteren motorlu 
taşıtlardan kay
naklanan egzoz 
gazı emisyonlarının 
sebep olduğu kirlil

iğin önüne geçmek 
için ağır para 
cezaları yürürle 
girdi. Trafikte seyre
den motorlu taşıt
lardan kaynaklanan 
egzoz gazlarının 
sebep olduğu hava 
kirliliğini azaltmak 
için denetimleri sık
laştıracak olan 
Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, polis 
ve jandarma ekip
leriyle ölçümler 
yapacak. Egzoz 
gazı emisyon 
ölçümünü yaptır
madığı tespit edilen 
motorlu taşıt sahip

lerine 782 TL para 
cezası kesilecek. 
Standartlara 
aykırı egzoz kulla
narak, egzoz gazı 
salınımı standart 
dışı olan araç 
sahiplerine ise bin 
567 TL para cezası 
kesilecek.
Günümüzde yetkili 
servisler dahil 
olmak üzere birçok 
yerde yaptırılabilen 
egzoz testinin fiyatı 
ise 24 TL. Egzoz 
muayene ruhsatı 
olmayan sürücüler- 
dense ilave 4 TL 
ücret talep ediliyor. 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, hafta 
sonu yapılacak açık 
öğretim lisesi 
sınavları sebebiyle 
otobüs hatlarına ek 
seferler koyarak 
ulaşımı rahatlatıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ, 21 Ocak 
Cumartesi ve 22 
Ocak Pazar günü 
yapılacak açık öğre
tim lisesi sınavların
da, vatandaşların 
trafikte sıkıntı yaşa
mamaları amacıyla 
otobüs hatlarını ek 
seferlerle besliyor. 
"Ulaştıran ulaşım" 
sloganı ile kaliteli 
hizmetlerini 
sürdüren BURU
LAŞ, açık öğretim 
lisesi I. dönem sonu 
sınavları sebebiyle 
trafik yoğunluğunu 
engellemek ve 
öğrencilerin sınav 
öncesinde ulaşımda 
stres yaşamalarını 
önlemek için B/6, 
B/7, E/12, E/13 ve 
93 numaralı otobüs-

lerin saatlerinde 
düzenleme yaptı. 
Ek seferlere göre;
21 Ocak Cumartesi 
günü B/6 Küçük 
Sanayi İstasyonu'n
dan saat 07.20'de; 
B/7 Küçük Sanayi 
İstasyonu'ndan saat 
07.30'da; E/12 
Siteler'den saat 
06.50'de, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
de saat 11.45'de; 
E/13 Siteler'den 
saat 07.00'de, 
Uludağ Üniversite
si'nden de saat 
12.15'de; 93 termi
nalden saat 
07.20'de, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
de saat 12.15'de

hareket edecek.
22 Ocak Pazar günü 
ise, B/6 Küçük / 
Sanayi İstasyohu'n- 
dan saat 07.20'de;
B/7 Küçük Sanayi 
İstasyonu'ndan saat 
07.30'da; E/12 
Siteler'den saat 
06.50'de, Uludağ 
Üniversitesi'nden 
ise saat 11.45'de;
E/13 Siteler'den 
saat 06.45'de, 
Uludağ Üniversite
si'nden de saat 
12.15'de; 93 termi
nalden saat 07.20' 
de, Uludağ Üniver
sitesi'nden ise saat 
12.15'de seferlerine 
başlayacak

ABKANT VE GİYOTİN

ACİL SATILIK TARLA
İZNİK SINIRLARI İÇİNDE YAKLAŞIK 

42 DÖNÜMLÜK TARLA 
ACİL OLARAK SATILIKTIR 

0 535 478 67 48

MAKİNESİNDE ÇALIŞACAK 
ELEKTRİK KAYNAĞI 

YAPABİLEN 
ELEMAN ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin Azot sanayi yolu No:272 
İslamköy/Gemlik adresine şahsen 

müracaatları rica olunur

KARATAŞ DEMİR ÇELİK LTD.ŞTI
Azot Sanayi Yolu No:272 

İslamköy/GEMLİK 
Tel: 0224 524 72 70



Kıyılara iskele yapanlara dava acildi
Gemlik Mal Müdürlüğü, Kurşunlu’dan Narlı Köyü sahillerine kadar 
kıyılarda yapılan site iskeleleri ile her türlü beton dolgunun yıkılması 
için ‘müdahalenin meni, yıkım ve eski haline getirilmesi’ konusunda 
Hazine adına 40’a yakın dava açtı. Site sakinleri, sandal ve bot sahip
leri için yapılan yerlerin kalıcı tesisler olmadığını, kimseye zararı 
bulunmadığını belirterek, açılar davalara tepki gösterdiler. Syf2’de

23 Ocak 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Ertemir’ılen temiz siyaset çağrısı
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi 

üyesi Doç. Dr. Aykan Erdemir, Gemlik 
Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde 
CHP’li bir meclis üyesinin 4. turda AKP 
adayına oy vererek, CHP’den istifa etme 
meşini eleştirdi. Gösterdiği tepkiyi eleşti 
ren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve 
AKP İl Başkanı Sedat Yalçın’a seslenen 
Erdemir, “Gelin Bursa’da siyaseti birlikte 
temizleyelim.” dedi. Erdemir, AKP adayına 
oy veren ve kimliği halen belirlenemeyen 
CHP’li belediye meclis üyesinin davra 
nişini ‘ahlak dışı’ olarak nitelendirdi. 4’de

illilBIİ ili Mit 
liMIllMlWii
Bursa'da 115 bin 
kişi gelir testine 
tabi tutulacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Bursa İl Müdür 
Yardımcısı İlhan 
Küçük, yeşil 
kart vizesi 
dolanlar ile her
hangi bir sosyal

güvencesi 
olmayan vatan
daşların 31 Ocak 
2012 tarihine kadar 
gelir testi yaptır
maları gerektiğini 
belirterek, "Gelir 
testi sayesinde 
gerçek yoksullar 
belli olacak" dedi. 
Haberi sayfa 8’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir oy, vicdanın sesi mi?
Geçtiğimiz hafta Gemlik gündemini, 

Belediye Başkanvekilliği seçimleri ve 
sonucu meşgul etti.

İçişleri Bakanlığının aylar sonra seçim
leri yenileme istemi, ne kadar hukuki 
veya değil, konusuna girmeden, sonuçta 
CHP’li bir üyenin partisi adayına değil de, 
karşı partinin adayına oy vermesi ve 
Başkanvekilliğinin göz göre göre kap
tırılması tartışması ile geçti.

Bu tartışma, Gemlik gündeminden uzun 
süre devam edecek.

CHP’li 12 meclis üyesi içindeki 
“Ahlaksız” ortaya çıkmadıkça, parti için
deki sıkıntı devam edecek.

Devamı sayfa 4’de

lıtııııaılııılılMı

Süper Amatör 
Küme B gurupta 
üst sıralardan 
kopmama mücade
lesinde gol sesi 
çıkmadı.

Gemlikspor Orhan 
gazi Göl Tesislerin 
de oynadığı Mudan 
yaspor karşısında 
avantajını iyi kul
lanamayınca

golsüz berabere 
kalarak 1 
puanla yetindi. 
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 7’de

MM!
Mitti
İlçemiz, Demir 
subaşı Mahalle 
si’nde meydana 
gelen olayda, Hü 
kümetten geldiği
ni söyleyen 2 
profesyonel do 
landırıcı, yalnız 
yaşayan yaşlı 
kadını dolandırdı. 
Devletten birik
miş alacaklarının 
bulunduğunu söy 
leyen dolandırıcı 
lar, yaşlı kadının 
üzerinden çıkan 
100 lira ile yetinip 
kaçtılar. Syf 2’de

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


23 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik KŞrffez
•■■LİK’İN İLK tONlOK SİYASİ SAZSTSSİ

Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Satılan oy mu, onur mu?
Onur...
Erdem...
Gurur...
Namus...
İnsanı insan yapan öncelikli nitelik

ler...
Para miktarından da...
Tapu sayısından da...
Koltuktan da...
Diploma derecesinden de çok daha 

fazla önemli...
Öneminden de öte değerli...
Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te 

yapılan Belediye Başkan Vekilliği 
seçimleri bir kez daha gösterdi bu 
gerçeği...
Yine...
Piyasa kurulmuş...
Satılık adam simsarları aracılığıyla 

varlığını hissettirmiş...
Yine pazarın tek alıcısı da cebine 

koyduklarıyla...
Onur ve gurur satın almak üzere 

harekete geçmiş.
Kirlenmiş yaftayı yakasında tutmak 

için...
Yazık...
Çok yazık...
İnsanlık adına çok yazık...

Şimdi...
Gemlik halkı da...
Cumhuriyet Halk Partisi de...
Onurunu satan “müsvedde”yi arı 

yor...
Neden mi? \
Onu çok merak ettiğinden değil...
Diğer on bir meclis üyesi için...
O insanların gururları için...
Yoksa...
Onur satılmış...
Zavallı bir müsvedde daha ortalığa 

saçılmıştır.
Bulsan ne olur bulmasan ne olur?
Alanın da verenin de Allah indinde 

hesabı görülecektir...
Kaldı ki ihanetin bedeli önce bu 

dünyada ödenecektir.
Gafil kendini kurtaracak belki ama 

ya torununu...
Onun için...
Ülke insanının önce kendisini 

sorgulaması geçmişiyle yüzleşmesi 
gerek...

Yüzleşip de gereğini yapmadıkça;
Satılık insan hep olacak 
Simsarlar aracılık edecek. 
Kirli güç avcıları da pislenmiş yafta

larını boyunlarından çıkarmamak için 
satın alacak...

Ne yazık ki...

imlan Mı yanlın lan ıııliı
Gemlik Mal Müdürlüğü, Kurşunlu’dan Narlı Köyü sahillerine 
kadar kıyılarda yapılan site iskeleleri ile her türlü beton dolgu
nun yıkılması için ‘müdahalenin meni, yıkım ve eski haline 
getirilmesi’ konusunda Hazine adına 40’a yakın dava açtı.
Maliye Bakanlığı 
Hazine’ye ait olan 
deniz kıyılarını 
dolduran, iskele 
yapan, beton döken 
kişi ve sitelere dava 
açtı.
Kıyıların Hazine’ye 
ait olduğunu belirten 
ilgililer, izinsiz ve 
ruhsatsız olarak 
Kurşunlu ve Küçük 
Kumla, Büyük 
Kumla, Karacaali, 
Narh sahillerinde 
kamuya ait olan 
kıyılara beton 
dökerek işgal eden 
sitelerin önlerine 
İskele yapan yak
laşık 40 işgal 
konusu olan yerleri 
yapanlara karşı dava 
açıldı.
Öğrenildiğine göre, 
Hazine avukatı 
tarafından açılan 
davaların konusu
nun ‘Müdahalenin 
meni, yıkımı veya 
eski haline getirilme
si’ için açılan 
davalara başlandı. 
Kurşunlu’daki Cavit 
Çağlar villaları 
önündeki iskele ile 
Küçük Kumla, 
Büyük Kumla,

TOTO! ABONE OLDUNUZ MU?
GMIMPİN İLİ GİIMLÛI SİYASİ CiZtTESİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Yaslı kailini dolandırdılar
Geçtiğimiz günlerde, 
Demirsubaşı Mahal 
lesi’nde meydana 
gelen bir olayda, 
kendilerini Devlet 
görevlisi olarak tanı
tan 2 şahıs, daha 
önceden belirledik
leri yalnız yaşayan 
yaşlı bir kadının 
evine giderek, yeşil 
kartların sona 
erdiğini ve müracaat 
gününün son

Narlı Köyü’ndeki 
sahillerde yapılan 
site iskeleleri ile, 
pansiyon önlerine 
dökülen betonlar ve 
Kumsallardaki kum 
doldurulması için 
yapılan beton blok
ların ruhsatsız 
yapıldığı için bunları 
yapan ve yaptıran 
sitelerin yöneticileri 
hakim karşısına 
çıkıyor. 
Gemlik Mal 
Müdürlüğü tarafın
dan açılan davada, 
kıyıların kıyı, kenar 
çizgileri içerisinde 

olduğunu belirterek, 
yardım etmek adına 
yaşlı kadını 
dolandırdılar.
Öğrenildiğine göre, 
profesyonel 2 
dolandırıcı, 
Demirsubaşı 
Mahallesinde öğle 
saatlerinde yaşlı bir 
kadının evine 
giderek kapısını 
çaldılar.
Kendilerinin 

kalan tüm 
alanların Hazine’ye 
ait olduğu bu alan
larda yapılacak her 
türlü İskele Yapı 
konusunda Yasaya 
göre izin ve gerek
tiği gibi 
ruhsat alınması 

gerekiyor. 
Kurşunlu’dan 
Narlı Köyü’ne 
kadar olan kıyı 

şeridinde yaklaşık 
deniz içinde 40 a 
yakın iskelenin 
bulunduğu 
belirtiliyor.

hükümetten geldiği
ni ve devlet memuru 
olduklarını, yaşlılara 
yapılan yardımlar 
için başvurunun son 
gün olduğunu 
belirten dolandın 
cılar, devletten birik
miş olan alacak
larının alması için 
bir form dolduracak
larını söyleyerek, 
masraf karşılığı para 
istediler.

SİTE SAKİNLERİ 
TEPKİLİ
Gemlik Körfezi’nde 
yazlık sitelerin 
içinde bulunan 
İskelelerin yıllardır 
kullanıldığını 
söyleyen site sakin
leri, bu sitelerin san
dal ve bot sahip
lerinin bot ve san
dallarına binebilmek 
için yapıldığını ve 
kalıcı tesisler 
olmadığını, kimseye 
de zararı bulun
madığını söyleyerek, 
açılan davalara tepki 
gösterdiler.

Yaşlı kadının 
üzerinde fazla para 
bulunmaması üzer
ine, 100 liraya yakın 
parayı alan 
dolandırıcılar, daha 
sonra kayıplara 
karıştılar. Yaşlı 
kadın, şahısların 
durumundan şüphe- A 
lenerek komşularına 
durumu anlatınca 
dolandırıldığını 
anladı.
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Klimadan çıkan yangımla cim pazarı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, klimadan 
çıkan yangında 
emekli bankacı 
yaralandı.
Güzelyalı Eğitim 
Mahallesi Yener 
Sitesi Kumsal 
Apartmanı'nın birin
ci katında oturan 70 
yaşındaki Kemal 
Bozdemir'in 
dairesinde yangın 
çıktı. Klimanın ev 
akşamında yağmur 
suyundan meydana 
geldiği sanılan kışa 
devre sebebiyle 
çıkan yagnın kısa 
sürede büyüdü.

15 yajinılaki lise Mrencisi 3 gündür kayıp
Bursa'da, 3 gündür 
kendisinden haber 
alınamayan 15 yaşın
daki lise öğrencisinin 
ailesi polise başvur
du.
Bursa Cumhuriyet 
Lisesi 1. sınıf öğren
cisi olan ve cuma 
sabahı evden ayrılan

Kadınlann kavgasına ton aslı!
Bursa'da, genç bir 
kadın, tartıştığı 
arkadaşı tarafından 4 
yaşındaki kızının 
gözleri önünde 
bıçaklandı. 5 yerin 
den bıçaklanarak 
ağır yaralanan kadın 
ameliyata alındı. 
Olay, dünsabah saat 
08.00 sıralarında 
Osmangazi ilçesi 
Panayır 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, sıkı arkadaş 
olan Sevgi G. (22) ile 
Neşe A.'nın (25) arası 
yaklaşık 6 ay önce 
dedikodu yüzünden 
açıldı. Bu sabah bir 
birlerine hakaret 
mesajları atan İkili
den Neşe A, 4 yaşın
daki kızı E.A'yı yanı

MWI ABONE OLDUNUZ MU?
ctani«'la ut «iııiı ilmi «Hiiııl 

Dumanların arasın
da kalan Bozdemir, 
komşularından 
yardım istedi. 
Yangın yerine 
gelen polisler ve 
vatandaşlar tarafın
dan yaralı halde 
evden çıkarılan 
Bozdemir, 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
İtfaiyenin 
müdahalesiyle 
yangın söndü 
rüiürken, dairede 
maddi hasar mey
dana geldi.

Burak Batuhan 
Ceylan'dan (15), 3 
•gündür haber ala
mayan Asiye ve 
Hanifl Ceylan çitti, 
polisten yarım istedi. 
Oğulları Batuhan'ın 
astım hastası 
olduğunu, bu yüzden 
sağlığından endişe 

na alarak, Sevgi 
G.'nin evine gitti. 
Daha önce de 
birbirlerine hakaret 
mesajları attığı tespit 
edilen iki kadın evde 
tartışmaya başladı. 
İddiaya göre, Sevgi 
G, mutfaktan aldığı 
ekmek bıçağı ile 
Neşe A.'yı elinden ve

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
T BSAâ “ShYaURcama°ŞA

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

duyduklarını ifade 
eden Ceylan çifti, 
"Yanlış arkadaş kur
banı olabileceğinden 
korkuyoruz. Bursa'da 
caddelere kendi 
imkanlarımızla 
Batuhan'ın kayıp 
ilanlarını yapıştırıp 
emniyet güçlerine 

kasığından yaraladı. 
Sevgi G, yere düşen 
Neşe A.'yı sırtından 
da üç defa bıçakladı. 
Sevgi G.'nin yakın
larının haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, ağır 
yaralanan 
Neşe A.'yı ambu

haber verdik. 
Elimizden ne yazık ki 
başka bir şey 
gelmiyor. Çocuğu
muz karnesini 
almaya bile git
memiş. Batuhan 
internet kafeiere çok 
düşkündü" 
dediler 

lansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk etti. Hemen 
ameliyata alınan 
yaralı kadının 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği öğre
nilirken, genç 
kadının göz yaşlarına 
boğulan kızı E.A. 
ise yakınları tarafın
dan olay yerinden 
uzaklaştırıldı.
Olayın ardından zanlı 
Sevgi G, suç aleti ile 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Sevgi G, ifadesinde, 
Neşe A. ile yaklaşık 
altı aydır konuş
madıklarını, evine 
gelerek annesine 
küfrettiği için 
bıçakladığını ifade 
etti.

“Çarşıda Hırsızdan 
Çantanızı 

Böyle Koruyun"

Bursa'da, toplum 
destekli polis ekip
leri çarşı ve pazarla 
rı dolaşarak vatan
daşları yankesi
cilere karşı uyardı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Kent 
Konseyi Güvenli 
Çalışma Grubu iş 
birliğiyle "güvenli 
alıveriş" projesi 
başlattı. Kampanya 
çerçevesinde 
vatandaşlar hem 
sözlü olarak ikaz 
edildi, hem de 
çeşitli yerlere 
afişler asıldı.
Kişisel güvenliğin 
sağlanması ve 
vatandaşların bil
inçlendirilmesi 
hedeflenen çalış
manın güvenlik zin
cirinin en önemli 
halkalarından 
olduğunu dile 
getiren toplum 
destekli polisler, 
"Halkın toplum 

KAŞEDE B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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güvenliğine katıl
masını sağlamayı 
hedefliyoruz. Çarşı 
ve Pazarlar başta 
olmak üzere vatan
daşların yoğun 
olarak bulunduğu 
sosyal alanlara 
astığımız afişlerle 
halkı bilgilendin 
yoruz. Bilhassa 
kadınlara çanta
larını nasıl koruya
cakları hakkında 
bilgi veriyoruz. 
Çok sık karşılaşılan 
Bebek arabasına 
asılan çantaların 
çalınması konusun
da kadınları uyarı 
yoruz. Vatandaşlar 
çantaları Bebek 
arabalarına 
asmamalı.
Vatandaşlara 
çantaları hemen 
ulaşabilecekleri 
yerlerde bulundur
malarını ve 
açık bırakma
malarını tavsiye 
ediyoruz" şeklinde 
konuştu
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Gnue Bakis
:■ O .

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bir oy, vicdanın sesi mi?
11 CHP’li meclis üyesini zan altında bırakan, 

gerçekten siyasi ahlaksızlığın en üst düzey 
boyutundaki bir olaya tanık olundu.

Olay, birçok yazar tarafından Roma İmpa 
ratoru Sezar’m, oğlu Brütüs tarafından iktidar 
mücadelesi için öldürülmesi olayına benzetil
di.

Sezar, kendini katledenler arasında oğlu 
Brütüs’ü görünce, tarih kitaplarına geçen ünlü 
sözü: “Sen de mi Brütüs” demişti. Sezar oğlu 
tarafından hançerlendi.

Bir hain de CHP’yi hançerledi.
Milliyet Gazetesi bile bu olayı Türkiye 

kalıbında, birinci sayfasında “CHP Gemlik’te 
Brütüs’ü Arıyor" başlığı ile verdi.

ilçemizde yayınlanan yerel gazetelerde bazı 
köşe yazarları, CHP’li meclis üyesinin davranı 
şını, yani AKP’li adaya oy vermesini “Vicdani 
bir karar” olarak niteliyor.

Gerçekten bu karar, o kişinin vicdanının sesi 
mi?

Siyasi olarak böyle olamaz.
Partisini veya adayını beğenmeyen kişinin 

yapacağı şey, o partiden ayrılmasıdır.
Hiçbir ortamda bu konuda tavır koymayan 

kişi, yerel seçimlerden birinci parti olarak çık
mış bir partinin adayı yerine, seçilemeyen bir 
partinin adayını desteklemesinin tek nedeni, 
karşı taraf ile yaptığı pazarlıktır.

Bu tür olaylar, pazarlıklar sonucu alınır.
Kendi adayına oy vermeyen, karşısındaki 

parti adayına oy vererek, birine koltuk, güç 
sağlıyorsa, bunun bir bedeli vardır.

Bedel alınmadan bu iş gerçekleşmez.
Hem de 3 tur kendi adayına destek veren o 

kişi, son turda hiyaneti gerçekleştirmişse. 
Bunun vicdanla, micdanla ilgisi yoktur.

Cüzdanla ilgisi vardır.
Vicdan işi olsa, boş oy da kullanabilirdi.

' Bu olayda yaşanan "Siyasi Ahlaksızlık" tek 
taraflı yapılmamıştır.

Koltuğu elde etmek için bir pazar kurulmuş.
Bu pazarda bir alıcı, bir de satıcı var.
Alıcı AKP’dir.
Satıcı ise CHP içindeki kişi..
Burada vicdansız veya ahlaksız, yalnız ken

dini satan mıdır!
Gelelim bu sonuçtan sonra yazılan ‘Gemlik 

kazandı’ sözüne.
Gemlik neden kazandı?
10 ay hukuksuz olarak Belediye Başkanve 

killiği koltuğuna AKP’li bir aday oturdu.
Gemlik’e bu sürede, Büyükşehir’in de deste 

ği ile hizmet gelmeye başlamış.
Bu bir kandırmacadır.
Gelişigüzel kazılan yollar ve alt yapıda baş 

layan hizmet, bugünün yani AKP’nin koltuğu 
oturmasıyla mı başladı?

2006 yılında, AKP’li Belediye Mehmet Tur 
gut’un Başkanın durdurduğu bir yatırımdır bu 
kazılar.

Programlı bir yatırım olup, yapılması zorun
luydu.

Büyükşehir Belediyesi Gemlik Belediye büt 
çesinin yüzde 40’ını alıyor.

2004 yılından beri aldıklarına karşı yapılanlar 
yetersizdir.

Büyükşehir’in yapmak zorunda olduğu işler 
dir. Geçen yıl sel baskınından 250’ye yakın ev 
ve iş yeri sular altında kaldı. Yağmur giderleri 
yapmayacaklar mıydı?

Bu konudaki görüşlerimi yine yazacağım.

AKP adayına oy veren CHP’li belediye meclis üyesinin yaptığı davranışı 'ahlak dışı’ olarak nitelendirdi

Erflemiı'ıleB temiz siııaset cağnsı
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Doç. Dr. Aykan 
Erdemir, Gemlik Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde CHP’li bir 
meclis üyesinin 4. turda AKP adayına oy vererek, CHP’den istifa 
etmemesini eleştirdi. Gösterdiği tepkiyi eleştiren Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç ve AKP İl Başkanı Sedat Yalçın’a seslenen 
Erdemir, “Gelin, Bursa’da siyaseti birlikte temizleyelim.” dedi.
CHP Bursa 
Milletvekili ve Parti 
Meclisi üyesi Doç. 
Dr. Aykan Erdemir, 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde yenile
nen başkanvekilliği 
seçiminin 
sonuçlarını değer
lendirdi.
Seçim sürecinde 
yaşananları 
“Siyasetin kirli 
yüzü” olarak tanım
layan Erdemir, 
siyasetteki yozlaş
mayla mücadeledeyi 
kararlılıkla sürdüre
ceğini belirtti. 
Aykan Erdemir, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimi sonrasında 
gösterdiği tepkiyi 
eleştiren Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve AK Parti 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın’a 
“Gelin Bursa’da 
siyaseti birlikte 
temizleyelim ” 
çağrısında bulundu. 
Gemlik’te CHP’nin 
aldığı grup kararına 
rağmen, dördüncü 
turda beklenmedik 
şekilde AK Parti 
adayı Refik Yılmaz’a 
oy veren ve kimliği 
halen belirlene
meyen CHP’li 
belediye meclis 
üyesinin davranışını 
“ahlak dışı” olarak 
niteleyen CHP 
Bursa Milletvekili 
Aykan Erdemir, 
şu açıklamada 
bulundu: 
“CHP grup kararına

rağmen, kendi 
özgür iradesi ve vic
dani kanaatleri 
doğrultusunda bir 
başka partinin 
adayına oy vermek 
isteyen belediye 
meclis üyesi, seçim
ler öncesinde par
timizden istifa 
etmeliydi. Ne 
üzücüdür ki; 
Gemlik halkının 
iradesine, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne ve 11 
çalışma arkadaşına 
ihanet ederek, 
seçimlerin 
dördüncü turunda 
oyunun yönünü 
değiştiren şahıs, 
son derece ahlaksız 
ve onursuz bir 
duruş sergilemiştir. 
Gönül isterdi ki; bu 
şahıs, bir önceki 
seçimler sırasında 
CHP’den AKP’ye 
transfer olan 
belediye meclis

üyesi gibi kendisine 
vaat edilen makam 
ve menfaatleri 
kamuoyunun gözü 
önünde alsaydı.” 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve AK Parti 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın’ın 
Gemlik’te yaşanan 
sürece ilişkin açıkla
malarından duy
duğu memnuniyeti 
dile getiren Aykan 
Erdemir, kendilerini 
Bursa’da siyaseti 
temizlemek için 
ortak hareket 
etmeye davet etti: 
“Gerek Bülent 
Arınç, gerek Sedat 
Yalçın, Gemlik’te 
tanık olunan kirli 
siyasetin talimatları 
ve bilgileri dahilinde 
yürütülmediğini vur
gulamış ve AKP’de 
transfer kültürünün 
olmadığını belirt
mişlerdir.

Kendilerinin bu 
konuda samimiyet
siz davranmayacak
larına ve gerçekleri 
saptırmayacaklanna 
inanıyorum.
Belli ki bu kirli 
siyaset yöntemleri 
ve Gemlik’te artık 
herkesin malumu 
olan ahlak dışı 
pazarlıklar kendi
lerinden habersiz 
yürütülmüştür. Bu 
hem siyasetimiz 
hem de Bursamız 
için büyük bir fırsat
tır. Gelin içimizde 
ilkesiz ve onursuz 
duruş sergileyenleri 
ayıklayalım ve 
Bursa’da siyaseti el 
ele temizleyelim.” 
Siyasette ilkelerin 
ve etik değerlerin 
önemini vurgulayan 
CHP Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
‘“Haksızlıklar 
karşısında eğilme 
yiniz, hakkınızla bir
likte onurunuzu da 
kaybedersiniz’ 
sözü çağlar boyu 
hak bildiği yoldan 
dönmeyenlerin 
rehberi olmuştur. 
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
olarak, bir kantar 
siyasetin bir okka 
edebe muhtaç 
olduğunun bilin
ciyle, ilkelerin ve 
etik değerlerin ege
men olduğu bir 
siyaset için yıl
madan mücadele 
edeceğiz.”
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

.Alınganlığın gereği yok
10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler 
Bayramı’dır.

212 sayılı Çalışan 
Gazetecilere sözcü 
kanunun kabul 
edildiği gündür.

Gazeteciler 
arasında Bayram 
olarak kutlanır bu 
özel gün.

Siyasiler ve bazı 
kuruluşlar çalışan 
gazetecilerin bu 
özel günlerini kutla
maya özen gösterir
ler.

Gazete İdareha 
neleri ziyaret edilir, 
kutlama ilanları ve 
rilir, çiçekler gön
derilir.

Eller sıkılır,

kucaklaşılır. 
Kırgınlıklar giderilir 
bir noktada.

Gazetecilerin gön 
lü alınmaya çalışılır, 
saygılar sunulur.

Kimi kişi ve kuru
luşlar, gazetecilerin 
onurlarına yemek 
ziyafeti de verirler.

Bu yılın 10 Ocak 
günü, siyasi partiler 
yöneticileri ve Bele 
diye Başkanvekili 
Sayın Refik Yılmaz 
Gemlik’teki basın, 
kuruluşlarına neza
ket ziyaretinde 
bulunarak, 
Gazeteciler 
Bayramını kutladı, 
başarı dilediler.

Belediye Başkan 

vekili Refik Yıllmaz, 
günün gecesinde 
Paşa Restaurant’ta 
gazeteciler onuruna 
bir yemek düzen
lemiş.

Gemlik Körfez’ 
den yalnız Kadri 
Güler davet edilmiş. 
Kadri Güler’de Bur 
sa dönüşü davete 
yalnız katılmış.

Davete katılmak 
bir nezaket gereği:.. 
. Bizlere hadi siz 
ler de gelin diyemez 
kir

Davet sahibi o 
değil ki.

Yazar arkadaşla 
rımızrniye çağırma 
diniz diyor diye 
soramazdı.

Mecburen tek 
başına katılmış 
yemeğe.

Alınganlığın ge 
reği yok.

Yemekte yerel 
gazetelerin bir hayli 
mensubu katılıp 
ben ve diğer Gemlik 
Körfez yazanları 
görülmeyince, 
yemek sonrası 
Emin Bora Ağabey 
telefonla aradı.

Niye katılmadı 
ğımızı merak etmiş.

Ağabey, çağrılı 
değildik. Unutulduk 
herhalde bizler gaze 
teci olarak kabul 
edilmiyormuşuz 
demek 
davetlere çağrılan 

gider, o nedenle 
aranızda olamadık. 
Hasta filan değiliz 
çok şükür dedim. 
Sonra birkaç dost 
da aynı şeyi sordu.

Bu yazıyı neden 
mi yazdım.

Kamuoyu sanır ki 
biz davet edildikte, 
katılmadık. Saygısız 
davrandık, nezaket 
göstermedik.

Biz, fikirlerimizi, 
düşüncemizi, tespit
lerimizi söyler, yaza 
rız.

Korkmadan çek
inmeden.

Amacımız iyi 
hizmet verilmesi, 
noksanlıkları gider
ilmesi...

Toplumun aydın
latılması...

Hiç kimseye küs
mez, darılmayız, kin 
tutmayız.

Herkesle 
barışıkızdır. 
Herkesin düşünce 
ve inancına saygı 
duyarız.

Sanılmasın ki

AKP’li Başkanvekili 
çağırdı da diye 
gitmedik.
_ CHR’liyiz ya!

Yok öyle bir bir 
şey."

Unutulmuş ola
bilir.

Bizzat çalışan 
gazetecilikle haya 
tını kazanan da 
değiliz.

Öyle düşünülmüş 
de olabilir.

Darılacak ne var 
bunda?

Sitem olarak alın
masına, üzülürüm.

Gazetecileri 
sayan ve onurlandı 
ranlara amatör bir 
yazar olarak teşek 
kürler.

Şükretsinler 
gazeteciler bir gün 
olsun unutulmuyor
lar.

Yüze yakın gaze 
teci damda çile 
çekerken hatırlan
mak, aranıp, sorul
makla bizler çok 
şanslıyız.

Ne mutlu...

Gemlik Belediye Sanat ve Kültür Derneği’nin 
bünyesinde çalışan Seyr’i Sefa Tiyatro Topluluğu 21 
Ocak 2012 Cumartesi günü Kültür Merkezi’nde 
‘Dokuz Canlı’ adlı komedi oyunuyla perdelerini açtı.
Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Sanat Derneği 
bünyesinde çalış
ma yapan, Seyr’i 
Sefa Tiyatro 
Topluluğu, bir yıl
lık aranın ardın
dan seyircileriyle 
buluştu.
Ekip üç aylık bir 
çalışmanın ardın
dan hazırladıkları, 
Tayfun Türkili 
üstadın unutul
maz eseri ‘‘Dokuz 
Canlı” adlı iki 
perdelik komedi 
oyunu ile 
Gemlikli tiyatro 
severlere unutul
maz bir kahkaha 
tufanı yaşattı. 
Oyundan önce 

sürpriz sanat 
çılar da sahne 
aldı. Oyunun 
yönetmenliğini 
tecrübeli oyuncu 
Murat Öztin yaptı. 
Öztin yaptığı 
açıklamada;
"Üç aylık yorucu 
bir çalışmanın 
ardından 21 Ocak 
Cumartesi akşa 
mı sahneye koy
duğumuz oyun 
için hepimiz çok 
çalıştık. İçimizde
ki tiyatro aşkı ile 
Belediye 
bünyesinde üç 
yıllık bir süreyi 
geride bıraktık. 
Bize yıllardır 
desteğini esirge
meyen Gemlik

Belediyesi’ne 
teşekkür ederiz. 
Umarız tüm 
izleyicilerden tam 
not almışızdır” 
dedi.
Oyunun Yardımcı 
Yönetmenliğini 
Oğuz Gün, Sahne 
Amirliğini; Emel 
Öztin, Ses ve Işık 
Şefliğini ise;
Seçkin Onat 
yaptı.
Oyunun kadrosu 
ise Oğuz Gün, 
Emel Öztin, 
Büşra Şanlı, 
Osman Çırak, 
Erdal Aydın, 
Mesut Çırak, 
Erkan Boylu, 
Servet Ekinci, 
Sıla Yamen, Çiğ

dem Yamen, Tuna 
Taşan ve Seyr’i 
Sefa Tiyatro 
Topluluğu 
Oyunculuk 
Atölyesi oyuncu
larından oluşu 
yor. 21 Ocak 
Cumartesi 
akşamı Manastır 
Kültür 
Merkezi’nde 
halka ücretsiz 
olarak oynandı. 
Gemlik Belediye 
si Kültür Sanat 
Derneği bünyesin 
de çalışan Seyr’i 
Sefa Tiyatro 
Topluluğu, 11 
Şubat 2012 tari
hinde oyunu 
tekrar sahneye 
koyacak

Gemlik Körfez wiNW.gemllkkorfozgazotesl.coin
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UreM kadar hizmeti Hoğrıı anlatmak fla önemli'
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kenti 
geleceğe taşıyacak 
projeleri hayata 
geçirmek kadar, bu 
projeleri doğru bir 
şekilde kamuoyuna 
aktarmanın büyük 
önem taşıdığını 
söyledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden BİNTED 
tarafından düzenle
nen ‘Temel İletişim 
Semineri’, 
Büyükşehir 
Belediyesi, BUSKİ 
Genel Müdürlüğü ve 
bağlı şirketlerde 
görevli personelin 
katılımıyla Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi Orhangazi 
Salonu’nda yapıldı. 
Gerek personel arası 
iletişim gerekse 
yapılan faaliyetlerin 
kamuoyuna doğru 
aktarılmasını sağla
mak amacıyla 
düzenlenen seminer
in açılışında 
konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, hay
atın her safhasında

eğitimin önemli bir 
yeri olduğunu vur
guladı.
Üretmek kadar 
anlatmak da önemli 
Hangi görevlerde 
bulunursa bulunsun 
insanın öncelikle 
kendisini 
geliştirmesinin 
büyük önem 
taşıdığını diye 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
iletişim çağının 
yaşandığı 
günümüzde doğru 
iletişim tekniklerinin 
kullanılması gerek
tiğine dikkat çekti. 
Dünya çapında 
olmasına rağmen, 
doğru tanıtlamadığı 
ve anlatılamadığı 
için kaybolup, giden 

projeler olduğuna 
değinen Başkan 
Altepe, “Bu aşama
da insanın kendini 
anlatabilmesi, kitlel
erle iletişim kura
bilmesi büyük önem 
taşıyor. Çok güzel 
yapılan işler doğru 
anlatılamadığı için 
yanlış anlaşılıyor bu 
da toplumda negatif 
sonuçlar doğruyor. 
Biz önemi misyonu 
olan büyük bir ailey
iz. Kendi 
yaşadığımız şehirde 
gelecek kuşaklara 
eserler bırakıyoruz. 
Bu noktada yapılan 
çalışmaları birimin 
en tepesinden en alt 
birimine kadar 
herkes bilmeli ve 
doğru aktarmalı” 
dedi.

“Birbirimizin 
eksiğini kapat
malıyız” 
Kıt kaynakları en 
verimli şekilde 
kullanarak Bursa’yı 
her alanda daha 
yaşanabilir ve 
sağlıklı bir kent 
haline getirmek için 
çalıştıklarını vurgu
layan Başkan 
Altepe, bunu çalış
maların bir ekip işi 
olduğunu ve 
herkesin büyük 
emek harcadığını 
söyledi. Kent 
Konseyi’ni Türkiye 
genelinde ilk kuran, 
Tarihi Kentler Birliği 
ve Sağlıklı Kentler 
Birliği’ni kuran 
kent olan Bursa’ya 
hizmet etmenin 
önemli sorumluluk
ları da beraberinde 
getirdiğini kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Birbirimizin açığını 
aramak yerine, 
eksikliklerimizi 
tamamlamalıyız. 
Çünkü yapılan her 
hizmet kendi ken
timiz için. Bunu 
unutmamalıyız” 
diye konuştu.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

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 ye Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGRGC 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: 513 24 74 Fax: 51410 21
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ieliî leşli He stıcehoksdllaı lıdiılaeeei
Bursa'da 115 bin 
kişi gelir testine tabi 
tutulacak. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Bursa İl 
Müdür Yardımcısı 
İlhan Küçük, yeşil 
kart vizesi dolanlar 
ile herhangi bir 
sosyal güvencesi 
olmayan vatan
daşların 31 Ocak 
2012 tarihine kadar 
gelir testi yaktır
maları gerektiğini 
belirterek, "Gelir 
testi sayesinde 
gerçek yoksullar 
belli olacak" dedi. 
Bursa'da sosyal 
güvencesi olmayan 
10 bin vatandaş ile 
yeşil kart sahibi 105 
bin kişi gelir testin
den geçecek. SGK, 
gelir testinin duru
muna göre yeşil 
kartlıları tekrar 
belirleyecek. SGK 
gelir testi uygula
masıyla yeşil kartlı 
sayısını yüzde 50 
azaltmayı planlıyor. 
Yeşii kartı vizesi 
dolan vatandaşlar, 1 
ay içinde Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'na giderek 
gelir testi yaptır
ması gerekiyor. 
Türkiye'de Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS) uygula
masının 1 Ocak 
2012 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girdiğini 
ifade eden SGK İl 
Müdür Yardımcısı 
Küçük, "Bursa 
genelinde 10 bin 
kişinin sosyal 
güvencesi yok. Bu 
vatandaşlarımızın 
GSS kapsamına 
alınması için çalış
malar başlatıyoruz. 
Bu kişilerin 31 Ocak

2012 tarihine kadar 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakıfları'na müra
caat etmeleri gerek" 
dedi.

FERT BAŞINA 
GELİR BAZ 
ALINACAK 
Gelir testinin 
sonuçlarına göre 4 
kategoride vatan
daşlardan prim alı
nacağını ifade eden 
Küçük, "İlk olarak 
ailede fert başına 
düşen gelir, brüt 
asgari ücretin 3'te 
1'inden azsa her
hangi bir sağlık 
primi alınmadan 
ücretsiz olarak sağ 
lık imkanlarından 
yararlanabilecek. 
Ailede fert başına 
düşen gelir asgari 
ücret ile brüt asgari 
ücretin 3'te 1'i 
arasındaysa bunlar
dan 35 TL civarında 
prim alınacak. Gelir 
testi sonucunda 
ailede fert başına 
düşen gelir brüt 
asgari ücret ile 
asgari ücretin iki 
katı tutarındaysa, 
bunlar her ay 106 
TL sağlık primi 
ödeyerek sağlık 
yardımlarından

yararlanabilecekler. 
Son olarak ailede 
asgari ücretin iki 
katından fazla fert 
başına gelir varsa, 
212 TL GSS prim 
alınacak" şeklinde 
konuştu.

YEŞİL KARTLILAR 
AYIKLANACAK 
Bursa'da 105 bin 
civarında yeşil kartlı 
olduğunu dile 
getiren Küçük, gelir 
testi uygulamasıyla 
bu sayıyı yarıya 
düşmesini bekledik
lerini dile getirdi. 
Küçük, "Yeşil 
kartlılar, vize 
sürelerinin bitimi 
itibariyle Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakıflarına müra
caat ederek gelir 
testinde bulun
maları gerekiyor. 
Gelir tespiti sonu
cunda ailede fert 
başına düşen 
gelirin 295 TL'den 
az ise yeşil karttan 
yararlanabilirler. Bu 
kişiler herhangi bir 
ücret ödemeden 
hâzineden 
karşılanacak paray
la ücretsiz olarak 
sağlık yardımların
dan yararlanabile

cekler. Yeşil kartlı 
sayısının yarıya 
düşmesini bekli 
yoruz. Gelir testi 
sonucunda gerçek
ten yeşil kart ve 
ücretsiz sağlık 
uygulamasını hak 
eden kişiler ortaya 
çıkacak. Bunun için 
gelir tespitinin 
sonucunu bekliy
oruz. Gelir testi ile 
yeşil kartı hak eden
ler belirlenecek. 
Gerçek yoksullar 
belirlenecek" 
ifadelerini kullandı.

65 AYLIĞI 
ALANLARA GELİR 
TESTİ YOK 
65 yaş aylığı alan 
vatandaşların gelir 
tespiti yapmalarına 
gerek olmadığını 
belirten Küçük, "Bu 
kişiler herhangi bir 
gelir testine başvur
maları gerekmiyor. 
Onlar otomatik 
olarak sağlık 
yardımlarını, aylık
larını aldıkları süre 
müddetince ücretsiz 
olarak yararlana 
bilecek. Biz onları 
Genel Sağlık 
Sigortası kapsamı
na aldık. Askerlik 
hizmeti gören er ve 
erbaşların da gelir 
testi yaptırmalarına 
gerek yok. Gelir 
testi yapacak kişiler 
Bursa'da 10 bin 
civarında. Aynı 
zamanda yeşil 
kartlıları katarsak 
bu sayı 115 bini 
bulacak. Bu vatan
daşların Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'na başvurarak, 
gelir testi yapmaları 
gerek" açıklamala 
rında bulundu.

Engellilere 
fırsat eşitliği

KfiŞ€D€ B€Kl€NI€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

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Bursa Valiliği, 
Engelliler Kültür 
Sanat Derneği’nin 
(ENSADER) ortağı 
olduğu ve Sosyal 
Politikalar Merkezi 
Derneği’nin 
(SOMER) koordi
nasyonunda 
yürütülen ‘Engelsiz 
Olabilirsiniz’ proje
si ile kamu çalışan
ları ‘engellilere fır
sat eşitliği’ konu 
sunda bilgilendi 
riliyor.
AB Sivil Toplum 
Örgütleri Arasında 
Diyalogun 
Geliştirilmesi Hibe 
Programı’nca 
desteklenen 
‘Engelsiz 
Olabilirsiniz’ proje
si, kamu kurumlan 
yöneticilerinin ve 
çalışanlarının, 
engellilik ve engelli 
hakları konusunda 
bilgilendirilmesini 
hedefliyor. Ağustos 
2011 tarihinden 
buyana devam 
eden "Engelsiz 
Olabilirsiniz 
Projesi" kapsamın
da, proje tanıtım 
toplantısı gerçek
leştirildi, engelliler 
alanında çalışan 
sivil toplum kuru
luşları temsilcileri
ni, engellik ve 
engelli hakları 
konusunda bil
gilendirmek 
amacıyla, 16 kişinin 
katılımıyla 5 gün 
süren, eğitici eğiti
mi programı düzen
lendi ayrıca konuy
la ilgili eğitim 
kiti hazırlandı.
Proje kapsamında

Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
düzenlenen bil
gilendirme toplan
tısına Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin, 
SOMER yetkilileri, 
sivil toplum kuru
luşu temsilcileri ile 
kamu çalışanları 
katıldı.
Toplantının açılış 
konuşmasında 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, konsey ve 
paydaşlar tarafın
dan engelli 
bireylere yönelik 
çalışmaların devam 
ettiği hatırlattı. 
Türkiye’de ilk kez 
‘Engelsiz alan’ 
kavramını 
geliştirdiklerini 
söyleyen Pala, 
belirlenen kriterlere 
göre ‘engelsiz alan’ 
bayrağını kurum- 
lara dağıtmaya 
başladıklarını belirt
ti. Pala, şu ana 
kadar 23 kurumun 
‘engelsiz alan’ 
bayrağı almaya hak 
kazandığını ifade 
etti. Proje Koor 
dinatörü Mürüvvet 
Yaman ise, proje 
çalışmaları hakkın
da bilgi verdi. 
Engellilere yönelik 
sivil toplum kuru
luşlarının temsilci
lerine eğitici eğitimi 
programı düzen
lediklerini söyleyen 
Yaman, programın 
16 kişinin katılımıy
la 5 gün sürdüğünü 
dile getirdi.

P5TO ABONE OLDUNUZ HU?
«Eiılrlı lu «tııtı sinsi «tiETtti nEOLiıonotm

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

28.06.2006 tarih 213 sayılı Gazi
■g— Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar

Eğ. Fakültesinden aldığım çıkış 
belgemi kaybettim.

Hükümsüzdür. ERDİNÇ ÜNAL
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Devlet alacalılılannifllistesini çıkardı
Hazine Müsteşar 
lığı’nın alacağı 2011 
yılı sonunda 24.5 
milyar TL olurken, 
bunun 8.6 milyar 
TL’sinin vadesinin 
geçtiği belirlendi. 
Borçlular listesinde 
ilk sıra mahalli 
idarelerin.
Hazine Müsteşarlığı, 
31 Aralık 2011 
itibariyle Hazine 
garantileri ile 
ikrazen verilen 
kredilerden doğan 
Hazine alacaklarına 
ilişkin verileri açık
ladı. Buna göre, 
Aralık sonunda 
Hazine alacakları 24 
milyar 474.3 milyon 
TL oldu. Bu ala
cağın 8 milyar 606.1 
milyon TL’si vadesi 
geçmiş borçlardan, 
15 milyar 868.2 
milyon TL’si vadesi 
gelmemiş borçlar
dan oluştu.
Aralık sonu 
itibariyle yapılan 
Hazine alacağı tah
silatı 3.8 milyar TL 
olarak gerçekleşti. 
Hazine alacak stoku 
içerisinde en yük
sek pay 15 milyar 
81.5 milyon TL ile 
mahalli idarelerin

JMtollii içMlere cam amüalaj lorunlulmu
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun 
"Alkollü İçki Üreti
minde Kullanılacak 
Ambalaj Materyali ile

borçlarından oluştu. 
Mahalli idare 
borçlarının 7 milyar 
902 milyon TL’si 
vadesi geçmiş 
borçlardan mey
dana geldi. 
Mahalli idarelerin 7 
milyar 902 milyon 
TL'lik vadesi 
geçmiş borçlarının 
2 milyar 415.5 mily
on TL’si Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
kaynaklandı. Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
toplam borcu 2 mil
yar 576.8 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
ASKİ ve Ankara Ego 
ueneı 
Müdürlüğü'nün 
vadesi geçmiş 
borçları da dahil 
edildiğinde, Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin vade

İlgili Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu Kararı" 
Resmi Gazete'nin 
sayısında yayım
landı. 

si geçmiş toplam 
borcu 2011 sonu 
itibariyle 4 milyar 
494.3 milyon TL'ye 
vadesi gelmiş ve 
gelmemiş toplam 
borcu ise 4 milyar 
862.9 milyon TL'ye 
yükseldi.
Kocaeli (İzmit) 
Büyükşehir 
Belediyesinin vade
si geçmiş borcu 1 
milyar 941.8 milyon 
TL, vadesi gelmiş 
ve gelmemiş toplam 
borcu ise 5 milyar 
186.9 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşti. Böylece 
mahalli idareler 
içinde en çok borcu 
’ouıunan 'oeıeâ'ıyeıer 
sıralamasında birin
ciliği Kocaeli 
Büyükşehir 
Belediyesi aldı. 
Bunu Ankara 
Büyükşehir

Buna göre, bira hariç 
tüm alkollü içkiler, 
cam malzemeden 
yapılmış ambalaj ile 
iç piyasaya arz 
edilecek.

Belediyesi aldı. 
Mariç-Marmaris, 
İçmeler, Armutalan 
Belediyesi'nin ise 
toplam borcu ise 1 
milyar 300.8 milyon 
TL oldu.
Mahalli idarelerin 
ardından Hazine 
alacakları arasında 
KIT'lerin önemli bir 
yer tuttuğu görüldü. 
Aralık itibariyle 
Hazine'nin 
KIT'lerden ala
cağının toplam 4 
milyar 842.1 milyon 
TL olduğu belirlen
di. KIT'lerin 
borçlarının 630.3 
milyon TL’si vadesi 
geçmiş borçlardan 
oluştu ve bu borcun 
tamamı Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollan'ndan 
(TCDD) kay
naklandı. TCDD, 
vadesi gelmiş, 
gelmemiş toplam 
borçlarda 1 milyar 
717 milyon TL'lik 
borç ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu, 1 
milyar 664 milyon 
TL ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi, 1 
milyar 181 milyon 
TL ile Elektrik Üre
tim A.Ş takip etti

Cam haricinde 
ambalaj ile üretilen 
alkollü içkilerin 1 
Temmuz 2012 tarihin
den itibaren üretimi 
yapılamayacak.

Memur «e emekliye
şubat zammı

Toplu Sözleşme 
Yasası Meclis'e 
geldi. Memur ve 
emeklileri için 
Şubat'ta zam umu 
du doğdu.
Memurlar için en az 
2 bin, emekliler için 
ise 1.500 TL maaş 
formülü konuşuluy
or Yaklaşık 2.5 
milyon memur ile 2 
milyon memur 
emeklisi Toplu 
Sözleşme Yasası 
nın çıkmasını, 2 
milyon işçi emeklisi 
ise intibak yasası 
nın çıkmasını bek
liyor. Her iki 
yasanın da Meclis 
'te olması umutları 
artırırken, ilk zamlı 
maaşı memurlar ve 
memur emeklileri 
alacak.
Toplu sözleşme 
Yasa sı'nın çık
masından sonra 
görüşmelerin 
hemen başlaması 
planlanıyor. 
Görüşmelerin nor
mal seyrinde 
gitmesi durumunda 
memurlar ve 
memur emeklileri 
enflasyon fark
larının dışında 
toplu sözleşmeden 
doğan zam fark
larını da Şubat 

ayında alabilecek
ler. Son yapılan 
yüzde 2.68'lik 
enflasyon zammın
dan sonra en 
düşük memur 
maaşı yaklaşık 
1.700 lira civarında 
olmuştu.
Sendikaların toplu 
sözleşme masasın
da en az memur 
maaşının 2 bin lira 
olması için çabalay
acağı bu formül 
üzerinde çalıştıkları 
belirtiliyor. Yine 
yaklaşık bin lira 
civarında olan en 
düşük emekli 
memur maaşınında 
bin 500 lira olması 
için çaba har
canacağı konuşu
luyor.
İNTİBAK OCAK'TA 
İşçi emeklilerinin 
merakla bekledik
leri intibak yasası 
da son aşamaya 
geldi. İntibak 
yasasının 
Meclis'ten 
geçmesinin ardın
dan 2000 yılında 
önce emekli olmuş 
yaklaşık 2 milyon 
kişiye 322 lirayı 
bulan intibak fark
ları tek seferde ve 
Ocak 2013 tarihinde 
yatırılacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat
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

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 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

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

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

Gemlik Körfez İIIIİIİİKUIUI

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.
Mar.Sag.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

__________ 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 5İ4 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4174 

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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
SÜMELANIN 

ŞİFRESİ:14:00-16:15- 
18:30-20:30...

ALVİNVE 
SİNCAPLAR3: 

12:00-14:15-16:15- 
18:15-20:00., 

REZERVASYON
| 5133321
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Geleceğin sinema yıldızları aıölyelertle ııetisecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
BursalIları kültür ve 
sanatla buluşturan 
etkinliklerine bir 
yenisini daha ekledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kurulan Karagöz 
Sinema Atölyesi ile 
Bursa’nın; kendi 
senaristleri, oyuncu
ları ve yönetmen
leriyle sinema 
dünyasının en önem
li eğitim mutfakların
dan biri olması 
hedefleniyor. 
Bugüne kadar 
yetiştirdiği yönet
men ve oyuncuları 
İstanbul merkezli 
yapımlarla ülke vitri
nine çıkaran Bursa, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kur
duğu Karagöz 
Sinema Atölyesi ile 
bu alanda da bir 
merkez haline geli 
yor. “Sinemayı 
sinemacılar konuş
sun” ve “BursalIlar 
Sinemaya Seyirci 
Kalmasın!” özgün
lüğünde yerel 
sanatçılarla yola

çıkarak Bursa’nın 
markalaşmasına 
sinema dili ile katkı
da bulunmak için 
kurulan Karagöz 
Sinema Atölyesi, 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen törenle 
kamuoyuna tanıtıldı. 
Karagöz Sinema 
Atölyesi’nin tanıtım 
toplantısına 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç, Devlet 
I lyatrosu Sanatçısı 
Cihan Büyükışık, 
Senarist Yönetmen 
İsmail Kıhçarslan, 
Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölümü 
Öğretim Görevlisi

Zeki Gürdal 
Karaoğlu, atölye 
çalışması için 
başvuru yapan çok 
sayıda oyuncu, 
senarist ve yönet
men adayı katıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kültür 
ve sanatı vatan
daşlarla buluşturan 
çok sayıda projeyi 
hayata geçirdiğini 
dile getiren Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç, bu atölye 
çalışması ile 
bursa nın sinemanın 
da merkezi haline 
geleceğini söyledi. 
Bugüne kadar sine
manın İstanbul’da 
yapılıp, Bursa’da 
izlendiğini dile 
getiren Karakoç, 
“Bursa’dan yetişen 

oyuncular, İstanbul’a 
gidip, önemli filmlere 
imza atıyor. Biz de 
burada izliyoruz. 
Oysa Bursa hem tar
ihi hem de insan 
kaynağı birikimiyle 
sinemanın da 
merkezi. Bu 9 haf
talık atölye çalış
masına 200’ün 
üzerinde başvuru 
yapıldı. Bu önemli 
bir katılımdır. 
Sinema sektöründe, 
aktör, aktris, yazar, 
çizer, kameraman 
hangi dalda ihtiyaç 
varsa burada yetişe
cek” dedi.
‘İmparatorluğu kuran 
şehir; Bursa’ belge
selinin çekimleri için 
Bursa’da bulunan 
Senarist Yönetmen 
İsmail Kıhçarslan ise 
Bursa’nın sinema 
sektörü açısından 
avantaj ve dezavan
tajlarını anlattı. 
Belgesel çekimi 
sırasında bürokrasi 
açısından hayal 
kırıklığı yaşadıklarını 
dile getiren 
Kıhçarslan, “Biz 
teknik malzemele 

rimizi aldık, Bursa’ya 
geldik. Bursa’nın 
tiyatro birikimi 
sayesinde oyuncu 
engelini de kolaylık
la çözdük. Ancak 
teknik eleman 
konusunda sıkıntılar 
yaşadık. Ancak tüm 
bunlara rağmen, 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapan, 
OsmanlI’yı kuran bu 
şehrin en önemli 
avantajlarından biri, 
bir hikayesinin 
olması. Bu şehrin 
her sokağında bir 
hikaye saktı. Köşe 
başında tespih satan 
amca, boynuzdan 
bıçak yapan ve tek 
kalan bıçak ustası, 
herkes ayrı bir 
hikayenin kahra
manı. Aynı zamanda 
olağanüstü bir 
lokasyon avantajı 
var. bursa, hır tarih 
filmi, aynı zamanda 
bir doğa filmi, hatta 
modern yaşantıyı ele 
alan bir aksiyon filmi 
için çok davetkar bir 
şehir. Bu anlamda 
Karagöz Sinema 
Atölyesi’nin önemli 

bir adım olduğunu 
düşünüyorum. 
Umarım bu güzel 
adım kurumsal bir 
kimliğe bürünür” 
diye konuştu.
Oyunculuk ders
lerinde görev alacak 
olan Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısı 
Cihan Büyükışık ise, 
temel oyunculuk 
eğitim vereceği 
kurslarda adaylara 
kendilerini tanı
malarını, çevreye ve 
olaylara farklı baka
bilmelerinin yollarını 
anlatacağını söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne 
Şanatları Bölümü 
Öğretim Görevlisi 
Zeki Gürdal 
Karaoğlu da hayatın 
her yerinde bir öykü 
olduğunu belirterek, 
"Bu eğitimin sunun
da size şu dizide ya 
şu filmde oynaya
caksın demeyeceğiz. 
Bizim amacımız 
kendi öyküsünü 
anlatabilen insanlar 
kazandırmak” 
dedi.

ABKANT VE GİYOTİN 
MAKİNESİNDE ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK KAYNAĞI 
YAPABİLEN 

ELEMAN ARANMAKTADIR.

İlgilenenlerin Azot sanayi yolu No:272 
İslamköy/Gemlik adresine şahsen 

müracaatları rica olunur

KABATAŞ DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ
Azot Sanayi Yolu No:272 

İslamköy/GEMLİK 
Tel: 0224 524 72 70

ACİL SATILIK TARLA
İZNİK SINIRLARI İÇİNDE YAKLAŞIK 

42 DÖNÜMLÜK TARLA 
ACİL OLARAK SATILIKTIR 

0 535 478 67 48



İçişleri Bakanlığı’nın Başkanvekilliği seçimi istemesinin nedeni anlaşıldı!

Danıştay’dan Tokat gibi karar
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği 17 Mart 2011 günü yapılan Belediye Meclis toplantısını ve bu toplantıda 
başkanvekili seçilen Refik Yılmaz’ı hukuken geçersiz kılan kararının Gemlik Belediye Başkanlığı avukatınca temyi 
zi istemiyle Danıştay’a açılan dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi, 20 Aralık 2011 günü, Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin verdiği kararı uygun bularak, "Temyiz istemini Red” etti. Durumu öğrenen İçişleri Bakanlığı ise, 
kararın bir bölümünü uygulayarak, Belediye Başkanvekilliği için seçimin yenilenmesini istedi. Başkanvekilliği 
seçimi 19 Ocak 2012 günü gerçekleştirildi. CHP kararı görüşmek üzere toplanacak. Haberi sayfa 4’de

_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Ocak 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677

Mevlüt Avcı güven tazeledi
S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel 
Kurulu’nda, Mevlüt Avcı yeniden koope 
ratif başkanlığına seçildi. Avcı, tahsilde
ki alacakların yüzde 41.65 den, yüzde 
29.05 düşürüldüğünü, belirterek, 
“Senetlerinizi zamanında ödeyin. Öde 
mediğiniz takdirde takibe uğramakta, 
bu da kooperatifimizi etkilemektedir. 
Borcunuz bize değil, bankayadır. Bunu 
unutmayalım” dedi. Kaymakam Bilal Çe 
lik ise konuşmasında, “Toplumun orta 
direği olan esnaf ve sanatkarın ayakta 
kalması gerekiyor. ” dedi. Sayfa 5’de

atisi illi
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü Antre 
nörü Gökhan Özler, 
19-21 Ocak tarihle 
rinde Uşak’ta yapılan 
Türkiye Veteranlar 
Karate Şampiyonası 
na katılarak, Türkiye 
beşincisi olmayı 
başardı. Özler, Dünya 
Şampiyonasına 
katılacak. Syf 10’da

Güne Bakış IhHİMB
Zeytin üreticisine cuma günü 4.5 milyon lira daha 
ödeyecek olan Marmarabirlik’in şimdiye kadar 
ödediği ürün bedeli 60.4 milyon lirayı buldu.Danıştayın ‘Red’ kararı

CHP’yi içinden yaralayan Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin üzerinden bir 
hafta bile geçmeden, bu kez Gemlik 
Belediye Başkanlığı’nın Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 17 Mart günü yapılan Meclis 
toplantısını yok sayan kararının iptali için 
Danıştay’a açtığı "Temyiz" Davasının kararı 
dün CHP’lilere ulaştı.

Danıştay 8. Dairesi, Belediye Başkanlığı 
nın temyiz istemini oybirliği ile “Red" etti.

Meclis 2. Başkanvekili Gürhan Çetinka 
ya’nın 17 Mart 2011 günlü Meclis kararını 
hukuksuz bularak, meclisi 23. maddeye 
göre toplantıya çağırması, bu çağrıya AKP 
ve MHP’nin uymaması üzerine yapılan 
toplantıda Necdet Ersoy Başkanvekili 
seçilmişti. Devamı sayfa 4’de

Marmarabirlik, 
ortak üreticilerine 
5. dilim ürün 
ödemesini cuma 
günü yapıyor. 
Üretici ortakların 
hesabına yatırılan 
4.5 milyon lira ile 
Marmarabirlik ’in 
şu ana kadar 
ödediği bedel 
60.4 milyon lirayı 
buldu. Alınan ürün 
miktarı da 42 bin 
tonu geçti. 
Marmarabirlik

Başkanı Hidamet 
Asa, zeytin üre 
ficisine devlet 
desteği konusun
da TBMM Tarım 
ve Köyişleri

Komisyonu 
nezdinde yaptık
ları girişimlerden 
de olumlu sonuç 
beklediklerini 
ifade etti. 2’de

Bıırsa'da 
15 lon lıacalı. 

akaryakıt 
ele geçirimi 
Bursa-lzmir yolu 
üzerinde bulunan 
bir petrol istas 
yonunda meydana 
geldi. Bir ihbar 
üze rine istasyona 
giden Bursa II 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri ve EPDK yetki 
lileri, yeraltı tan 
kını kontrol ede 
rek, 15 ton kaçak 
akaryakıt ele 
geçirdi. Syf 3'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Demokrasi diye diye...
Nihayet çivi çıktı. Ortadoğu’nun 

hamiliğine soyunan Türkiye ABD’nin 
talimatları doğrultusunda hareket 
ediyor. Van’daki depremzedeleri 
karda kışta kıyamette çadırlara t 
mahkûm edenler Suriye’den kaçan
ları bağırlarına basıyor.
Onlara beş yıldızlı konforlu 

olanaklar sunuyor.
Ergenekon... Balyoz...
Falan filan adı altında kendi 

hukukunu ve sistematiğini yaratı 
yor.

Dikensiz gül bahçesinde at koştur
mak için
Aydınları, Askerleri, Gazetecileri, 
Üniversite öğrencilerini içeri tıkıyor 

ve seslerini kesiyor.
Gerçi...
12 Mart,
12 Eylül...
Bu zemini hazırladı şimdinin ikti

darına...
Solcuları, düşünenleri, ulusunun 

çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde 
tutanları biçti geçti.

Kimileri ipe çekildi...
Kimileri meçhule kurban edildi.
Kalanların büyük bölümü de 

düzenle işbirliği yaptı...
Onlardan kalanların...
Kimisi içeride, 
Kimisi de dışarıda sırasını bekliyor. 
Işıklar içinde yatsın Uğur Mumcu... 
Bugünleri dünden gördüğü için... 
Akçeli ilişkileri bir bir açığa 

çıkardığı için yok edildi...
Kalleşçe bir saldırı sonucu aramız

dan kopartılan Uğur Mumcu’nun 
altını çizdikleri bugün bir bir yaşama 
geçiyor.

O ne demişti:
Dünkü Cumhuriyet’ten...
“Bir takım insanlar suç işlerler, 

onlara hiç dokunulmaz.
Ebediyete giden her on yılda bir 

arkadaşlarımız hapsoluyor. Niçin?
Bizim milli maneviyatçı değerlere 

arkadaşlarımız tarihi bilmezler. 
Sadece maddi değerlere bağlıdır. 
Muhafazakâr yalnızca karın 
muhafazası, kar gelsin başka bir şey 
yok.”

Evet...
Evet...
12 Mart’ta...
12 Eylül’de ekilen tohumlar 

yeşerdiler...
Şimdi ne yaptıklarını merak ediyor 

musunuz?
Ya da siz ne yapıyorsunuz?
Öz değerlerinize sahip mi çıkıyor

sunuz...
Yoksa dedikodu mu?

Zeytin üreticisine cuma günü 4.5 milyon lira daha 
ödeyecek olan Marmarabirlik’in şimdiye kadar 
ödediği ürün bedeli 60.4 milyon lirayı buldu.
Marmarabirlik, ortak 
üreticilerine 5. dilim 
ürün ödemesini 
cuma günü yapıyor. 
Üretici ortakların 
hesabına yatırılan 
4.5 milyon lira ile 
Marmarabirlik’in şu 
ana kadar ödediği 
bedel 60.4 milyon 
lirayı buldu. Alınan 
ürün miktarı da 42 
bin tonu geçti. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa’nın verdiği bil
giye göre 17 Kasım 
2011 tarihinde 
başlayan ürün alım 
kampanyasında artık 
sona doğru yak
laşılıyor.

‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, geçtiği 
miz günlerde bazı 
gruplar tarafından 
Hrant Dink’in öldü 
rülmesini provoke 
ederek “Hepimiz 
Ermeni’yiz” slogan
ları ile sokaklarda 
gösteriler yapan 
bazı kişi ve gruplara 
tepki olarak yazılı 
bir açıklama yayın
ladı.
Açıklama şöyle: 
“Hrant DİNK’in, 19 
Ocak 2007’de Genel 
Yayın Yönetmeni 
olduğu Agos Gazete 
si önünde uğradığı 
suikast neticesinde, 
yaşamını yitirmesi 
nin üzerinden 5 yıl 
geçmiştir. Her kim 
olursa olsun, hangi 
inanca sahip olursa 
olsun bir vatandaşı 
mızın böyle vahşi 
bir şekilde, yaşam 
hakkının elinden 
alınması hiçbir vic
dani duyguyla bağ
daşmamaktadır. 
5 yıl sonra bu 
cinayetin sorumlu
larının yargılanma 
süreçlerinin ilk aşa
ması tamamlanmış, 
faile ceza kanunları 
itibariyle üst sınır-

Marmarabirlik şü 
ana kadar net değeri 
78 milyon 220 bin 
lira olan 42 bin 269 
ton ürün aldı. 200 
taneli üründe baş 
fiyatın 5.10 lira 
olduğu, bu yıl 
ürünün küçük taneli 
olması nedeniyle 
ortalama fiyatın 2.60 
lira düzeyinde 
gerçekleştiği 

dan ceza verilmiştir. 
Fakat bu kamuoyun
dan farklı düşünce 
lerin ortaya atılması
na sebebiyet ver
miştir. Bu amaçla 
birtakım guruplar 
tatmin olmadıkları 
kararla ilgili tepki
lerini ortaya koymak 
gayreti içerisine gir
mişlerdir.
Geçtiğimiz günler 
de, bazı amacı bizce 
belli gurupların 
Hrant Dink’in ölüm 
yıldönümü vesilesi 
ve ilgili kararı 
protesto amacıyla 
"Hepimiz Ermeni 
yiz” sloganları 
atarak yürüdüklerine 
tanık olduk.
Millet mefhumunu 
akıllarına getirmek
ten yoksun bu gu 
ruplar, kendilerince 
ortak bir dil geliştir- 

kampanya döne
minde üretici ortak
lara şimdiye kadar 4 
kez ödeme yapıldı. 
Kooperatif 
hesaplarına 
aktarılan, ortakların 
da cuma günü çeke
bilecekleri toplam 4 
milyon 582 bin liray
la, zeytin üreticisine 
ödenen para 60 mil 
yon 433 bin liraya 

mişçisine "Hepimiz 
Ermeni’yiz" 
hezeyanlarıyla bir 
anda yine ortaya 
çıkıvermiş lerdir. 
Yaşanan bu üzücü 
hadisenin üzerinden 
5 yıl gibi bir süre 
geçmiş olmasına 
rağmen, hadisenin 
bu şekilde sürekli 
olarak, farklı amaç 
larla kamuoyunun 
önüne getirili yor 
olması, istismar 
edildiğinin apaçık 
göstergesidir.
Bu sözde tepkileri 
ortaya koyanlar; 
yapılan yürüyüşle 
aynı tarihte 22. yılını 
idrak ettiğimiz ve 
170 soydaşımızın 
ölümüyle sonuçla 
nan vahşet dolu Rus 
saldırını hatırlarına 
bile getirmemiş 
lerdir. Dün gibi

ulaşacak.
Hava koşulları 
nedeniyle dalında 
buruşan sofralık 
zeytinin üreticide 
yarattığı mağduri 
yeti, uyguladıkları 
fiyat politikasıyla 
hafiflettiklerini 
söyleyen 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytin üretici
sine devlet desteği 
konusunda 
TBMM Tarım ve 
Köyişleri 
Komisyonu 
nezdinde yaptıkları 
girişimlerden de 
olumlu sonuç 
beklediklerini ifade 
etti.

hafızalarımızda canlı 
bir şekilde duran 
Hocalı katliamını 
görmezden gelirken, 
hatta 3 ay önce 
Çukurca’da hain 
saldırıyla bu vatan 
uğruna toprağa düş 
müş 24 tane şehi 
di m izden bir Meh 
metçiğimizin adını 
dahi bilmez ken, bu 
konuda bu kadar 
yanıp tutuşmalan 
oldukça manidardır. 
Bu gurupların içinde 
bakıldığında; ülkem
izde bölücü propa
gandanın temsilcili 
ğini yapan insan
ların da bulunduğu 
net şekilde 
görülecektir.
Daha dikkatli bakıl 
dığında haksızlığa 
bir yakarıştan ziya 
de, siyasi/ideoiojik 
guruplar tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti 
aleyhine atılan slo
ganlar ve körükle
nen bir devlet düş
manlığıyla karşı 
karşıya kalmaktayız. 
Türk Milleti bu olan
ları yakinen takip 
etmeli ve ülkemizin 
içinde bulunduğu 
süreci de göz önün 
de bulundurarak 
değerlendirmesini 
yapmalıdır.”_______

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da kaza: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir 
kamyona ve ardın
dan direğe 
çarparak hurdaya 
dönen otomobilde 
bulunan 4 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 4. Cadde 
üzerinde seyir 
halinde olan Aytaç 
B. (20) idaresindeki 
16 FS 033 plakalı 
otomobil, yolun so 
lundaki mobilya fab
rikasına girmeye 
çalışan Kadir Uslu 
(64) yönetimindeki

Kabloları çalan iti zanlı wkavi ele vemi
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde, 
Telekom'a ait kablo
ları çaldıkları iddia 
edilen iki zanlı, 100 
kilometre takip edi 
lerek yakalandı. 
Mustafakemalpaşa

ItK Mtİİ, İIIİIİİİI Silili mili!
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, annesinin 
ateş düşürücü 
verdiği 4 aylık bebek 
hayatını kaybetti. 
Olay, önceki sabah

İIISi'lli 15 III M MI ılı Milli
Bursa'da, bir petrol 
istasyonunun depo
sunda yapılan 
incelemede 15 ton 
kaçak akaryakıt ele 
geçirildi 
Olay, Bursa-lzmir 
yolu üzerinde bulu
nan bir petrol istas 
yonunda meydana 
geldi. Bir ihbar üze 
rine istasyona giden 
Bursa İl Jandarma

GemlikKErfez
ctııirlu lu ıltıtt ilmi caietesi

16 Y 8944 plakalı 
kum yüklü kam 
yonun ön kısmına

çarptı. Hızı 
kesilmeyen otomo
bil, kamyonu

ilçesinde Telekom'a 
ait telefon kabloları 
çalındı. İhbar 
üzerine olay yerine 
giden İl Jandarma 
Komutanlığı'na 
bağlı ekipler, bir 
otomobilin kaçması 

saat 05.30 sıralarında 
meydana geldi. İddi
aya göre, Y.D. isimli 
kadın, 4 aylık bebeği
ni ateş düşürücü 
şurup verdikten 

Komutanlığı ekipleri 
ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) yetkilileri,

yeraltı tankını kontrol 
etti. Marker cihazı ile 
yapılan ölçümlerde 
akaryakıtın kaçak

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TMA “SUYUNU BOŞA 
/ IflM HARCAMA”

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

üzerine araştırma 
başlattı. Rengi ve 
plakası tespit edilen 
aracı Bursa girişine 
kadar takip eden 
jandarma, H.B. ve 
H.B. isimli iki 
şahsı yakalamayı 

sonra uyuttu. Bir 
daha uyanmaması 
üzerine Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
bebeğin hayatını 

geçerek yolun 
solundaki direğe 
çarparak durabildi. 
Hurdaya dönen 
otomobilin 
sürücüsü Aytaç B. 
ile yanında bulunan 
İsmail Doyan (17), 
Aydın Yenitürk (23) 
ve Ozan Çam (17) 
yaralandı.
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

başardı.
Firar eden bir 
kişi ise aranırken, 
mahke 
meye sevk edilen 
iki zanlı tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

kaybettiği belirlendi. 
Anne Y.D. hakkında 
/taksirle ölüme 
sebebiyet vermek' 
suçundan işlem 
yapıldı.

olduğu tespit edildi. 
Jandarma tarafından 
gözaltına alınan 
işyeri yetkilisi M.S., 
ifadesinin alın
masının ardından 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı. Ele geçir
ilen kaçak akaryakıt 
ise İl Özel İdare 
Müdürlüğü'ne teslim 
edildi.

Göçebe çetesi, 
hırsızlık için çocultları 

yurttan kaçırmış

Eskişehir, Bursa, 
Afyonkarahisar ve 
Kocaeli illerinde 
küçük yaştaki 6 
çocuğu kullanarak, 
hırsızlık ve yankesi
cilik yaptırdığı 
belirlenen 5 kişilik 
çete, 'Göçebe' adlı 
operasyonla 
suçüstü yakalandı. 
Şüphelilerin polise 
yakalanmamak, 
Çevresindekilerin 
dikkatini çekme 
mek için aralarında 
şifreli konuştukları, 
hırsızlık ve yankesi
cilik yapmaya 
giderken ise "gur 
bete çıkıyorum" 
şeklinde parola kul
landıkları belirlendi. 
Olaylarda kul
lanılan çocukların 
şüphelilerin 
ellerinden çok kez 
kurtarılarak Çocuk 
Esirgeme Yurdu'na 
yerleştirildiği, 
ancak şüphelilerin 
birçok kez bu 
çocukları yurttan 
kaçırarak suça ittik
leri kaydedildi.
Eskişehir polisi, 
hırsızlık ve yankesi
cilik yapan küçük 
yaştaki çocuklara 
yönelik çalışma 
başlattı. Çalış
masını derin
leştiren polis, 
yaşları 9-15 arasın
da değişen çocuk

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

lara hırsızlık ve 
yankesicilik yap
tıranların 5 kişilik 
bir çete olduğunu 
belirledi. 4'ü kadın 
5 kişilik çetenin söz 
konusu çocuklara 
Eskişehir'in yanı 
sıra Bursa, Kocaeli 
ve Afyonkarahisar 
illerinde de hırsızlık 
ve yankesicilik yap
tırdığını tespit eden 
polis, operasyon 
için düğmeye bastı. 
Polis, 'Göçebe' 
adını verdiği 
operasyonla 4'ü 
kadın 5 kişilik suç 
örgütü çetesini 
yakaladı. Yakalanan 
Esengül U.(39), 
Pınar D.(36), Lale 
Ö.(19), Mutlu A.
(18) ve Özcan 
A.'nın (45) emniyet
teki ifadesi tamam
landı. Şüpheliler, 
'Suç işlemek 
amacıyla, örgüt 
kurmak, örgüt 
yöneltmek, üye 
olmak, kurulan 
örgüt kapsamında 
hırsızlık yapmak, 
yaptırmak, yaşı 
küçük çocukların 
istismarı, insan 
ticareti' suçlarından 
adliyeye sevk edil
di. Şüphelilerin 
adliyeye çıkarılır 
ken yüzlerini 
eşarpla örtmesi 
dikkat çekti.
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Güne Bakış
İçişleri Bakanlığı’nın Başkanvekilliği seçimi istemesinin nedeni anlaşıldı!

DanısMılan W iihi karar
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği 17 Mart 2011 günü yapılan 
Belediye Meclis toplantısını ve bu toplantıda başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ı hukuken geçersiz kılan kararının temyizi istemiyle 
Danıştay’a açılan dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi, 20 Aralık 
2011 günü İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı uygun bularak, 
“Temyiz istemini Red” etti. Durumu öğrenen İçişleri Bakanlığı ise, 
kararın bir bölümün uygulayarak seçim İstedi.

Danıştayın ‘Red’ karan
Biri 17 Mart 2011 günü, diğeri CHP’lilerin 

meclis kapısı önünde, 23. maddeye göre yapı 
lan ikinci meclis toplantısında, Belediye Baş 
kanvekili seçilmişti.

Gemlik Belediyesinde biri koltuğa oturan, 
diğeri oturamayan iki başkanvekili ortaya çık
mıştı.

CHP’lilerin İdare Mahkemesi’ne başvurarak, 
17 Mart 2011 günlü toplantının hukuksuz oldu 
ğunu iddia etmesi üzerine, açılan ‘Yürütmenin 
Durdurulması’ davasında, Bursa 3. İdare Mah 
kemesi, toplantıyı hukuksuz buldu.

Bu toplantıda başkanvekili seçilen Refik 
Yılmaz’ı da hukuken geçersiz saydı.

Belediye Başkanvekilliği koltuğuna oturmuş 
bulunan Refik Yılmaz, Gemlik Belediyesi 
avukatı aracılığıyla, bu kararın bozulması için 
Danıştay’dan kararın “Temyizi”ni istedi.

CHP’liler, 23. maddeye göre, 27 Mart 2011 
günü yaptıkları meclis toplantısının sonucunu, 
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin de hukuki say
dığını kendilerine dayanak teşkil ettiğini söylü 
yortar.

Bu meclis toplantısının geçerli olduğunu 
savunarak, Necdet Ersoy’un da yargı kararı ile 
başkanvekili seçildiğini belgelendiğini belirti 
yortar.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 30 Haziran 2011 
günü, 17 Mart günlü meclis toplantısını 
hukuken geçersiz saydığı için, CHP’lilere göre 
Refik Yılmaz’in o günden itibaren Başkanvekil 
ligi koltuğunu boşaltması gerekirdi.

Ancak, tüm hukuksal başvurulara karşın, 
içişleri Bakanlığı 3. idare Mahkemesi kararını 
görmemezlikten geldi.

Ardından çıkarılan işçilerin açtığı davalar 
kazanıldı.

Yılmaz koltuğu yine boşaltmadı.
6 ay 10 gün sonra, İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü, Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin yenilenmesini 
istedi.

Gerekçe olarak, 3. İdare Mahkemesi’nin 
kararı gösterildi.

Bursa Valiliği’nin iki yazısının Hukuk Bürosu 
na gönderilmesi ve hukuk bürosunun görüşü 
olduğu belirtildi.

Oysa madalyanın bir başka yüzü daha var
mış.

Danıştay 8. Dairesi Gemlik Belediyesi’nin 
açtığı temyiz davasını red etmiş.

Ne zaman, 20 Aralık 2011 günü!
İslere bakın siz.
‘İçişleri Bakanlığı Danıştay 8. Dairesi’nin 

kararını öğrenmiş.
Oysa, CHP’nin Avukatına karar dün ulaştı.
Bu arada, Belediye Başkanvekilliği seçim

lerinin yenilenmesi istendi.
Ve de, 19 Ocak günü seçim yapıldı. AKP bu 

kararı daha önceden öğrendiği için, ‘Meclis 
Üyesi Avlama Pazarım’ kurdu.

AKP, Bursa 3. İdare Mahkemesi kararına 
karşın, koltuğu ısrarla istiyor.

29 Mart 2009 seçimlerinin sonuçları onlara 
yetmiyor.

Koltuk ısrarının nedeni, bugün daha iyi anla 
şildi.

Necdet Ersoy’un, Mecliste o dilekçeyi neden 
verdiği şimdi daha iyi anlaşıldı.

Sonucu birlikte göreceğiz.

17 Mart 2011 günü 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye 
Başkanvekilliği seçi
minin yapıldığı 
Meclis toplantısının 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi tarafın
dan geçersiz sayıl
ması üzerine, 
Belediye Avukatının 
kararın temyiz 
istemiyle açtığı 
davada, Danıştay 8. 
Dairesi, mahkeme 
kararını yerinde 
bularak, “Temyiz 
istemini Red” etti. 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevle 
rinden uzaklaştırılan 
eski Belediye 
Başkanvekilleri 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli’nin 
17 Mart 2011 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde, kendi
lerine oy kullandırıl- 
madığı gerekçesiyle 
5393 sayılı Yasanın 
23. maddesi 
gereğince, Belediye 
Başkanlığı görevini 
yürüten Gürhan 
Çetinkaya’nın 
‘yeniden görüşüle 
rek ısrar edilmesi 
veya yeniden 
görüşülmesinin 
istenmemesi üzerine 
kesinlik ve icrailik 
kazanacağı savıyla 
Bursa 3. İdari 
Mahkemesi açtığı 
dava kazanılarak, 17 
Mart 2011 günlü 
meclis kararının 
hukuken geçersiz 
sayılması, bu 
toplantıda Başkan 
vekili seçilen Refik 
Yılmaz’ın da 
hukuken başkanve 
kili seçilmiş sayıl
maması” üzerine, 
Gemlik Belediyesi 
Avukatı Sefer Erdinç 
Dülger, Danıştay’a 
dava açtı.
Dülger, 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
kararının temyizini
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TEMYİZE RED 
Konuyu ele alan 
Danıştay 8. Dairesi 
Tetkik Hakimi Emine 
Ferdane Pandır, 
dosyayı inceleyerek, 
istemin Reddi 
gerektiğini bildirdi. 
Danıştay Savcısı 
Ahmet Yahya 
Özdemir ise, İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği kararının, 
isabetsiz olduğunu 
ve Temyizin gerek
tiğini iddia etti. 
Danıştay 8. Dairesi 
dosyayı inceledikten 
sonra, İdare tarafın
dan verilen karar
ların temyiz yolu ile 
incelenip bozula- 
bilmeleri 2577 sayılı 
İdari Yargılama 
Usulü Yasasının 49. 
maddesinin 1. 
fıkrasında yazılı 
nedenlerin bulun
masına bağlı 
olduğunu belirterek, 
“İdare Mahkeme 
si’nce verilen 
kararın dayandığı

gerekçe usul ve 
yasalara uygun 
olup, bozulmasını 
gerektiren bir neden 
bulunmadığından, 
temyiz isteminin 
reddi ile anılan 
kararın onanmasına 
ve yargılama 
giderinin temyiz 
isteminde bulunan 
üzerinde bırakıl
masına 20.12.2011 
günü oybirliği ile 
karar verildi.” dedi.

ÇHP_ 
KARARI 
İNCELİYOR 
20 Aralık 2011 günü 
Danıştay 8. 
Dairesi’nin verdiği 
“Temyizin Reddi” 
kararının içişleri 
Bakanlığı’nca öğre
nilmesi üzerine, 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği kararın 
seçimlerle ilgili 
bölümünü ele 
alarak, CHP’nin kapı 
önünde yaptığı 
toplantıyı görme 
mezlikten gelmesi 

üzerine, 
Başkanvekilliği 
seçimlerini yenileme 
istemini istemişti. 
19 Ocak 2012 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekili seçim
lerinde, CHP’li 
meclis üyesi Necdet 
Ersoy, Meclis 
Başkanlığına verdiği 
bir dilekçe ile, 27 
Mart 2011 günü 
yapılan Belediye 
Mecils toplantısında 
kendisinin Belediye 
Başkanvekili 
seçildiğini, bu 
hakkının saklı 
kalarak, İçişleri 
Bakanlığı’nın seçim
lerin yenilenmesi 
istemine uyduklarını 
belirtmişti.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 20 
Aralık 2011 günü 
Danıştay 
Dairesi’nin verdiği 
kararı dün öğrendik
lerini belirterek, 
konunun il 
Başkanlığı’na ve 
Genel Merkeze 
iletildiğini, hukukçu
larla biraraya 
gelerek değer
lendirme yapacak
larını söyledi. 
CHP Belediye 
Başkanvekili 
adayı Necdet 
Ersoy ise, 
19 Ocak günkü 
toplantıda verdiği 
dilekçede ne kadar 
haklı olduğunun 
belli olduğunu, 
Danıştay kararının 
içişleri 
Bakanlığı’nca 
öğrenilmesinden 
sonra, 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yapılmasının 
istendiğini, ken
disinin seçildiği 
meclis toplantısının 
görülmek istenme 
diğini söyledi. 
Danıştayın verdiği 
karar güne 
damgasını vurdu.
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Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifi Genel 
Kurulu’nda, Mevlüt 
Avcı, yeniden 
kooperatif başkan
lığına seçildi. 
Dün, Gemlik 
Belediyesi Düğün 
Salonu’nda yapılan 
genel kurul toplan
tısına Kaymakam 
Bilal Çelik, AKP 
Milletvekilleri 
İsmail Aydın ve 
İsmet Su, Esnaf 
Kefalet 
Kooperatifleri 
Bölge Birlik 
Başkanı Bahri Şarlı, 
Bursa ve ilçelerin 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri 
başkan ve yönetici
leri ile Kooperatif 
ortakları katıldı. 
920 ortağı bulunan 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
genel kuruluna 152 
üye katıldı.

YÖNETİM 
AKLANDI 
Divan Başkanhğı’na 
Bahri Şarlı, Başkan 
Yardımcılığına 
Murat Özkarayurt, 
katipliklere ise 
İsmail Beki ile Aziz 
Erselli’nin 
seçilmesinden 
sonra başlayan 
genel kurulda, 
Yönetim Kurulu 
çalışma raporu 
Kooperatif Müdürü 
Kenah Karakaş 
tarafından okundu. 
2011 yılı çalışma 
raporunda, 2011 
yılının dünyada kriz 

yılı olduğuna dikkat 
çekildi.
Türkiye’nin krizden 
fazla etkilenmediği 
belirtilen raporda, 
2010 yılı koopera 
tife ayrılan kredinin 
6 milyon 500 bin 
liradan 2011 yılında 
11 milyon 465 bin 
liraya çıkarıldığına 
dikkat çekilerek, 
“2010 yılına göre 
yüzde 80 plasman 
artışı sağlanmıştır” 
dendi.
Çalışma raporunda 
şu görüşlere yer 
verildi:
“2011 yılında plans- 
manımız 11 milyon 
465 bin liraya yük
seltilmiş. Bunun 9 
milyon 482 bin 250 
lirası ortaklarımıza 
dağıtılmıştır.
Tüm bankalarda 
faizler artarken, 
koopera ti fim izde 
yüzde 6‘da sabit 
kalmıştır. 2011 yılın
da 5 yıl vadeli 250 
bin lira araç kredisi, 
250 bin lira işyeri 
edinme kredisini 
esnaf ve 
sanatkarımıza ver
meye başladık, 
işletme kredisi 75 
bin liraya yükseltil 

miş olup, 2 yıldan 4 
yıla yükseltilmiştir. 
Özgüç kredisinden 
de ortaklarımız 
bugüne kadar 870 
bin lira kredi kul
landırılmıştır.
Özgüç kredisi 7 bin 
500 liradan 2012 
yılında 10 bin liraya 
çıkarılacaktır. 2 yıl 
önce kredi veremez 
duruma gelmiş idik. 
Bugün Türkiye’deki 
en iyi kooperatifler 
arasında bulunmak
tayız. 75 bin lira 
olan kredileri 100 
bin liraya çıkara
cağız. Borcunu öde 
meyen 50 ortağımı 
za 24 ay vadeli tak- 
sitlendirme yaptık. 
402 bin liranın 105 
bin lirası tahsil 
edilmiştir. 2010 
yılında yüzde 41.65 
olan takibimiz, 2011 
yılında yüzde 
29.05‘e düşmüştür. 
Bugünkü gayri 
menkullerimizin 
değeri 2 milyar 
liradır.” 
2010 yılında 1697 
olan ortak sayısının 
yeni ortaklarla bir
likte 1057 kişi oldu 
ğu belirtilen çalış
ma raporundan 

sonra, denetleme 
raporu da okundu. 
Her iki raporda 
oybirliği ile kabul 
edildi.

TEŞEKKÜR 
ETTİ
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, çalış
ma raporunun 
kabulünden sonra 
üyelere teşekkür 
etti.
Avcı, tahsildeki ala
cakların yüzde 
41.65 den, yüzde 
29.05 düşürüldü 
ğünü, belirterek, 
“Senetlerinizi 
zamanında ödeyin. 
Ödemediğiniz 
takdirde takibe 
uğramakta bu da 
kooperatifimizi 
etkilemektedir.
Borcunuz bize değil 
bankayadır. Bunu 
unutmayalım” dedi. 
Kooperetifler Bölge 
Birliği Başkanı 
Bahri Şarlı ise 
konuşmasında, 
esnaf ve sanatkara 
Cumhuriyet 
tarihimizde 
görülmeyen kredi 
sağlandığını, 2011 
yılının altın yıl 
olduğunu söyledi. 

2010 yılına göre 
yüzde 85 kredilerde 
artış sağlandığına 
dikkat çeken Şarlı, 
2011 yılının esnaf 
ve sanatkar açısın
dan başarılı bir yıl 
olduğunu söyledi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuş
masında, esnaf ve 
sanatkarlara 
kooperatif aracı 
lığıyla dağıtılan kre
dinin en düşük 
faizli kredi olduğu 
nu, bu kredinin 
doğru kullanılması 
gerektiğine dikkat 
çekerek, 
“Toplumun orta 
direği olan esnaf ve 
sanatkarın ayakta 
kalması gerekiyor. 
Esnaf Sanatkarlar 
Kooperatifi esnafın 
biraya gelmesini 
sağlıyor.
Kredi kullanmak 
güzel ama bu kredi
lerin doğru kullanıl
ması gerekir. İşinizi 
büyütmek için, 
yatırım yapmak 
için kredi kullanın. 
Cahilce yapılan har
camalarınız için kul
landığınızda bu sizi 
küçültür.” dedi.
AKP Bursa

Milletvekili İsmail 
Aydın ise konuş
masında, küçük 
ölçekli işletmelerin 
büyük ölçeğe çık
ması gerektiğini 
belirterek, İşimizi 
büyütelim, büyük 
düşünelim. 
Kullandığınız kredi 
düşük faizli olması 
hükümetin sponse 
ettiği kredidir. 
Hükümet farkı 
hâzineye ödemekte
dir. Bu krediyi 
şahsi işlerinizde 
kullanmayın.
Ben faizin yüzde 
4-5 olmasını istiyo
rum” dedi.
Daha sonra 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise esnaf ve 
sanatkarların 
yanında olduklarını, 
belediyedeki 
işlerinin kolay
laştırılması için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını 
söyledi.
Yönetim ve 
denetim kurulu 
ile üst yönetim 
delege seçimlerinin 
açık yapılmasının 
kararlaştırılmasın
dan sonra yapılan 
seçimlerde 
Mevlüt Avcı, 
Sedat Gürle, 
Mehmet Bıyık, 
Mustafa Tezsever 
ve Ayhan 
Gündoğdu oybirliği 
ile yönetim 
kurulu üyeliklerine 
seçildiler.
Üst birim delegelik
lerine ise Mevlüt 
Avcı, Sedat 
Gürle ve Kenan 
Karakaş seçildiler.
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Kadınlar, "Kadın
Dostu Kent i konuştu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
kış aylarında su 
sayaçları ve tesisat
larında meydana 
gelebilecek ‘don’ 
ihtimaline karşı 
vatandaşları uyardı. 
Su sayaçları ve 
tesisatlarında aşırı 
soğuğa bağlı olarak 
meydana gelebile
cek ‘don’ ihtimaline 
karşı tedbir alın
ması gerektiğini 
vurgulayan BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı, açıkta 
olan su borularının 
havayla temas 
etmeyecek şekilde 
kapatılması gerek
tiğini belirtti.
Su sayaçlarının da 

muhafaza altına 
alınmasının önem
ine dikkati çeken 
Çetinavcı, “Su 
sayaçları ve su 
borularının talaş, 
saman gibi soğuğu 
geçirmeyen 
malzemelerle 
korunması çok 
önemlidir. Buz tut
muş sayaç kesinlik
le bir ısıtıcıyla ısıtıl- 
mamalıdır. Böyle bir 
durum, su say
acının patlamasına 
neden olur” dedi. 
Çetinavcı, vatan
daşların tedbire 
rağmen yaşayabile
cekleri sorunların 
çözümü için de 185 
numaralı telefonla 
BUSKİ’den yardım 
isteyebileceklerini 
belirtti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Valiliği’nin de aral 
arında bulunduğu 
‘Kadın Dostu Kent 
ler 2 Projesi’, Bursa 
Kent Konseyi Kadın 
Meclisi üyelerinden 
büyük ilgi gördü. 
İçişleri Bakanlığı ile 
Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu 
(UNFPA) ve Birleş 
miş Milletler Kalkın 
ma Programı’nın 
(UNDP) işbirliğinde 
İsveç Büyükelçi 
liği’nin de mali 
katkılarıyla Bur 
sa’nın da içinde 
bulunduğu on iki 
ilde yürütülen “Ka 
din Dostu Kentler-2 
Projesi”, belediye 
meclisi üyeleri, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri ve Ka 
din Meclisi üyeleri 
ne tanıtıldı. Bursa 
Kent Konseyi ofis
lerinde gerçekleştir
ilen toplantıda, İl 
Koordinatörü Burcu 
Üzümcüler proje 
hakkında bilgi ver 
di. Üzümcüler,

“Bursa’nın kadın 
dostu kent olma 
yolunda ilerlemesi 
için tüm kamu 
kurumlan ve sivil 
toplum kuruluşları 
ilk kez birlikte 
çalışıyor. Program, 
12 ilde yürütülüyor” 
dedi. Bursa Kent 
Konseyi Kadın Mec 
lisi Başkanı Kadriye 
Sarıbıyık ise kadın
ların toplumsal 
konularda öne çık
ması ve sosyal hay
atlarının gelişmesi 
için çalışmalar yap
tıklarını belirtti. 
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’nin 
kadınların din, dil, 
ırk, kültür, sınıf, 
eğitim ve düşünce 
farkı gözetmeksizin 
kent hayatında tem
sil edilmesi için 
çalıştığını ifade 
eden Sarıbıyık, 
kültür, sanat ve 
eğitim, hukuk, 
sağlık, istihdam ve 
siyaset alanlarında 
kadınlarla beraber 
etkinlikler yaptık
larını dile getirdi.

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

ELEMAN ARANIYOB
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

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'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 
IçindeJYeni 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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Pazar günü 
Orhangazi Göl 
Tesislerinde oynanan 
Süper Amatör küme B 
gurubu maçında 
Gemlikspor büyük 
avantaj kaçırdı.
Kendini gurup lideri 

yapacak maçtan 
beraberlikle ayrılarak 
şok yaşadı.
Gemlikspor tecrübeli 

futbolculardan kurulu 
bir ekip, ancak rakibi 
Mudanyaspor’da aynı 
kalitede bir ekip olun
ca oynanan oyuna 
bakıp 1 puana 
sevinebiliriz.
Çünkü ortada amacı 

Gemlikspor’a gol attır
mamak olan bir hakem 
üçlüsü vardı.
Yine de böyle maçlar

da yani 6 puanlık 
maçlarda sahadan

■nîf ını GEMLİKSPOR BU

ARKASI değil
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

galip ayrılmak gereki 
yor.

Mudanyaspor sezona 
iyi başlamadı ancak 
ilerleyen haftalarda 
kendini bularak puan
ları topluyor.
Gemlikspor’un en 

büyük hatası da 
Yavuzselim’e farklı 
yenilmesi oldu.

Bizden önce 2 maçını 
kaybeden Yavuzselim 
takımı Gemlikspor’u 
yenmesinin ardından 
oynadığı 2 maçtan da 
sahadan boynu bükük 
ayrıldı.
Amacından uzak

laşan bir takıma çok 
önemli verilen 3 
puanın acısını şimdi 
çekiyoruz.
Gemlikspor yine de 

avantajlı. Cumartesi 
günü Orhangazi’de 

oynayacağı ve ilk 
maçında İnegöl’de 
yenmeyi başardığı 
Kurtuluşspor’u konuk 
edecek.

Bu maçtan alınacak 3 
puan çok önemli.

Eğer başarısız 
olunursa işte o zaman 
sonbahar rüzgarları 
takımı sallar.

Takımın seyircisi 
mükemmel.
Bursa’da hiçbir 

takımın seyircisi 
deplasmanlara gitmez.
Ama Gemlikspor’un 

taraftarları takımın her 
maçına otobüs 
kaldırarak destek olu 
yorlar.
Tribünlerde esen 

Gemlik rüzgarı emin 
olun ki, sonbahar rüz
garlarından daha etkili 
oluyor.

Takım taraftarınn 
desteğiyle daha iyi 
oynuyor.
Ancak üst sıraları 

hedefleyen takımlarla 
yapılan müsabakalar 
her zaman 3 puanla 
bitmiyor.

Bu takımları eğer 
yenemiyorsanız 
yenilmeyeceksiniz.

Siz takılmadan 
giderek onların puan 
kaybetmelerini 
bekleyeceksiniz.
Çünkü üst sıralardaki 

ekipler çok güçlü.
Gemlikspor puansız 

geçireceği haftayı da 
göz önüne alarak puan 
farkını takipçileriyle 
açması gerekiyor.

Favori takımlar 
kadrolarını Ocak 
transferleriyle daha da 
güçlü hale getirmişler.

İnşallah
Gemlikspor’un da 
aldığı yeni futbolcular 
takıma faydalı olurlar.

Bu yıl Gemlikspor 
için en zor yıl olacak
tır.

Önceki yıllarda Süper 
Kümede kalabilmek 
için kurulan takım ye 
rine bu yıl play-off’a 

çıkacak, oradan da 
Bölgesel Amatör Lige 
çıkmak için mücadele 
edecek bir takım 
yapıldı.

Her imkan veriliyorsa 
takımın başarılı olama
ması diye bir şey bek
lenemez.

Şu an takım iyi ancak 
üst sıralarda kaybe
dilen bir maç takımları 
3-4 sıra geriye atabili 
yor.

Orhangazi’de 
oynanan maçlar takım 
için biraz olsun avan
taj getiriyor.

Çünkü rakip takımlar 
taraftarlarına otobüs 
tahsis etmediği için 
tribünlerde sadece 
Gemlikspor tezahürat
ları yükseliyor.
İkinci yarının 3 haf

tası geride kalırken üst 
sıralardaki takımlar 
değişti.
Gemlikspor kalan 

takımlar arasında 
kendine yer buluyor.
Amaç ilk üç sırada 

ligi bitirmek 
olduğuna göre 
Gemlikspor’un gücü 
rahatça orada dur
masına yeter.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

PIAKET ■ KUM VE MAOAIVA ÇEJİTIERİ İlE HİİMITİNM

liElajans

MATBAACILIK - REKIW-0R0ANİZA5Y0Iİ VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı ilo: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Üniversitesi 
Rektörlüğü, öğren* 
çilerin Avrupa 
Birliği imkanların
dan daha fazla 
yararlanmalarını 
sağlamak mak
sadıyla "proje atö
lyesi" adıyla yeni 
bir ofis açtı. 
"Eurodesk" adını 
verdiği Avrupa bilgi 
ağının yerel iletişim 
noktası olarak da 
hizmet verecek 
"proje atölyesi", 
Mediko Sosyal 
olarak bilenen 
binanın alt katında 
bütün öğrencilere 
hizmet verecek. 
Proje atölyesi, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Özgür 
Akgün Karabulut, 
Proje Yönetim

mwitilwlul arasıma yapacak
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
ile ÇİMET Ltd. Şti. 
arasında iş birliği 
protokolü imza
landı.
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Engin Kennerman 
ve Çimet Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Selim 
Çimen'in imza attığı 
protokole göre, UU 
Veteriner Fakültesi, 
Çimet tesislerinde 
halk sağlığı, gıda 
mevzuatı, gıda 
güvenliği, ürün 
kalitesi, yeni ürün 
geliştirilmesi gibi 
konularda Çimet'e 
destek verecek. 
Çimet de, öğretim 
üyeleri ve öğren
cilere araştırma ve

Merkezi 
Koordinatörü Prof. 
Dr. Aslı Hockenber 
ger ve Sağlık Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanı Şükran 
Yılmaz Soğukpınar 
tarafından hizmete 
açıldı.
Proje yardımı almak 
için gelen çok sayı
da lise öğrencisinin 
de katıldığı açılışta 

pratik yapmaları 
için tesisini açacak. 
ÇİMET Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Selim Çimen, 
başları her 
sıkıştığında üniver
siteden destek 
aldıklarını, şimdi 
bunu resmiyete 
dökerek sistematiğe 
bağlamak amacıyla 
protokol imzaladık
larını söyledi.

konuşan Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Özgür Akgün 
Karabulut, öğrenci
lerin Erasmus dışın 
daki fırsatları pek 
bilmediklerini, hal
buki AB fonlarının 
pek çok alanda 
gençlere imkanlar 
sağladığını 
belirterek, "Biz 
üniversite yönetimi

Üniversiteye 
sonuna kadar 
güvendiklerini 
kaydeden Çimen, 
"Üniversite gelsin 
bizi denetlesin, 
uygun bulmadığı 
yerleri gerekirse 
kapatsın. Biz 
üniversitenin bilgi
sine her zaman 
ihtiyaç duyuyoruz. 
Ne zaman istediy
sek koşup geldiler. 

olarak öğrencileri 
mizi bu imkanlara 
yönlendirmek için 
böyle bir ofisi 
açmaya karar 
verdik. Ofise 
henüz açılmadan 
şehirdeki liselerden 
bile talepler geldi. 
Öğrencilere AB 
imkanları ve proje 
lerle ilgili bilgi vere
cek, onlara proje 
hazırlama konusun
da yardım edecek 
bu ofisin lise öğren
cilerine de destek 
vermesini istiyoruz. 
Üniversitemizin bu 
ofis sayesinde 
üniversite öğrenci
lerinin yanı sıra 
liselilere de elini 
uzatması, üniver- 
site-şehir iş bir
liğinin güzel bir 
örneği olacak" dedi.

Üniversitenin her 
zaman iş birliğine 
hazır olduğunu 
gördük. Biz sanayi
ciler üniversiteden 
yârdım istemesini 
bilmiyorsak biraz da 
kendimizi 
eleştirmemiz 
gerekir" dedi. 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek de, 
üniversitenin sanayi 
ile iş birliği yaparak 
bilgi birikimini 
topluma kaliteli 
ürün olarak yansıt
tığını, böylece en 
önemli görev
lerinden birini yer
ine getirdiklerini 
söyledi. Dilek, 
topluma kaliteli 
hizmet etmek 
amacıyla üniver
siteyle iş birliğini 
seçen ÇİMET'e 
teşekkür etti.

TASFİYE İLANI
TASFİYE HALİNDE ŞAFAK DEMİR 
ÇELİK SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
Gemlik Ticaret Sicil 

Memurluğunda 2389 sicil numarası 
ile kayıtlı Gemlik V.D. 7890054262 , 
Vergi nolu şirketimiz 01.01.2012 tarihi 
itibariyle tasfiyeye girmiş ve 
12.01.2012 tarihinde tasfiye tescil 
edilmiştir.

Şirketimiz borçlu ve alacaklılarının 
ellerindeki belgelerle bu ilanın 
üçüncü defa yayınlanmasından 
itibaren en geç 1 yıl içinde Tasfiye 
Memurluğuna müracaatları ilan 
olunur.

ŞAFAK DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.
TASFİYE MEMURU 

ÖZCAN TÜRÜDÜ

TEKNOSA TKS-28P1 VF HK 
27070739 SERİ NUMARALI 

YAZAR KASAMIN RUHSATINI 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.

ERDİNÇ BATTAL

lılıaiiınlııııiııı
İstanbul'da bugün 
gözlenen Güney 
yönlü rüzgarın 
yarından itibaren 
etkisini iyice 
kaybetmesi, Çar 
şamba gününden 
itibaren de Kuzey 
yönünden ve kuv 
vetlenerek eseceği 
öngörülüyor.

KAR EDİRNE'DEN 
GİRECEK 
Çarşamba'yı Per 
şembe'ye bağlayan 
gece Trakya'da 
başlayacak kar 
yağışının gün 
içinde iç kesimlere 
doğru ama etkisini 
artırarak ilerlemesi 
bekleniyor.

ÇARŞAMBA 
YAĞMUR, 
PERŞEMBE KAR

VAR. İKİSİ DE 
ETKİLİ 
Meteorolojik 
tahminlere göre 
Marmara 
Bölgesinin büyük 
bölümünde 
akşam saatlerinden 
itibaren yağmur 
gözlenecek.
Çarşamba bölgenin 
tamamında 
ve gün boyu 
sürecek etkili yağış 
var. Gece yarısın- t 
dan itibaren yağış 
kar şeklinde 
gerçekleşecek.Edir I 
ne - Kırklareli'de 
başla yacak kar 
yağışının günün 
ilerleyen saat
lerinde İstanbul'a ; 
doğru ilerlemesi ve 
bu sırada da 
etkisini artırması 
bekleniyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mal sahipleri devlei takibinde
Yeni düzenleme, 
kira gelirlerini 
düşük gösteren 
yüzde 40 civarında
ki mal sahibini mut
suz edecek.
1 Mart2012’den 
itibaren kira beyan
namelerini vatan
daşın yerine Gelir 
idaresi Başkanh 
ğı'nın otomatik 
olarak dolduracağı 
yeni düzenleme ile 
mal sahipleri devlet 
takibine alınıyor. 
Gayrimenkulden 
elde edilen gelirler 
için beyanname ver
ilmemesi vaya 
gelirin düşük gös
terilmesi yoluyla 
istisna altında kalın
masının önüne 
geçilmesinin hede
flendiği uygulama, 1 
milyon civarındaki 
gayrimenkul sahibi
ni kapsayacak.
1 Mart 2012’den 
itibaren gayri
menkul sahipleri 
kira gelirlerinin ver

3, köprü kararı açıklandı
Başbakan Erdoğan 
üçüncü köprüyle 
ilgili önemli bir açık
lama yaptı.
Başbakan Erdoğan, 
üçüncü köprünün 
üretim maliyetinin 
milli bütçeden yapıla
cağı yönündeki 
haberleri doğruladı. 
Erdoğan, "Üçüncü 
köprüyü milli bütçe

gisini otomatik 
olarak ödeyecek. 
Emlakçılar, yeni 
uygulama ile kira 
bildirim kaçağının 
önüne geçileceğini 
belirtiyorlar.

"VERGİYİ 
DÜŞÜK 
GÖSTERENLERİN 
ORANI YÜZDE 40" 
Ankara Tüm 
Emlakçılar Esnaf 
Meslek Odası 
(ATEM) Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Rıfat Yetkin, yaptığı 
değerlendirmede 

den yapma kararını Başbakan Recep 
verdik" diye konuştu. Tayyip Erdoğan,

yeni uygulamayla 
kira gelirlerinin 
bildirilmesinin 
zorunlu hale getir
ildiğini bildirerek 
mal sahiplerinin 
devlet takibine alı
nacağını söyledi. 
Mal sahiplerinin 
önceden çift kontrat 
yapma yoluna gittik
lerini ya da hiç 
bildirimde bulun
madıklarını dile 
getiren Yetkin, bu 
uygulamayla kira 
bildirim kaçağının 
önleneceğini 
söyledi.

İstanbul Emlakçılar 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yaşar Ovalı, 
Gazeteport'a yaptığı 
değerlendirmede, 1 
milyon civarındaki 
gayrimenkul sahi 
binin yaklaşık 
yüzde 40'ının kira 
gelirlerini düşük 
gösterdiğine dikkat 
çekerek, yeni uygu
lamayla düşük 
göstermenin önüne 
geçileceğini belirtti. 
Mal sahiplerinin, 
vergi ödeyerek 
mülklerini kiralama 
yoluna gitmektense 
satış yolunu tercih 
edebileceklerini dile 
getiren Ovalı, uygu
lamanın, ilk etapta 
ev sahipleri için şok 
etkisi yaratacağını 
bildirdi. Ovalı, 
vergi tutarını 
düşürerek vergi 
ödemeyi teşvik 
etmenin daha iyi bir 
çözüm olacağını 
kaydetti.

Ocak başında basına 
verdiği bir demeçte 
de "Üçüncü 
köprünün kesinlikle 
müşterisi vardır. 
Üçüncü köprü yolda 
kalmaz. En kötü ihti
malle üçüncü 
köprüyü milli 
bütçeyle yaparız. O 
gücümüz var" diye 
konuşmuştu.

Kayıt olmayanlara 
213 n cezai

Herhangi bir sosyal 
güvenliği olmayan
lara, Genel Sağlık 
Sigortası kap
samında uygulanan 
Gelir Testi’nin bu 
ay sonuna kadar 
yapılması şart. 
Türkiye genelinde 
9,5 milyon yeşil 
kartlı vatandaş gelir 
testine girecek. 
Testte yoksul 
olmadıkları anlaşı 
lan vatandaşlar 35 
ila 213 lira aylık 
prim ödeyecek. 
Teste hiç girmeyen 
ise otomatik olarak 
213 liralık prim 
yüküyle karşı 
karşıya kalacak.
SGK'ya kayıtlı 
olmayan 1,7 milyon 
vatandaşların 31 
Ocak'a kadar
SĞK'nın kapısını 
çalmak zorunda. 
Aksi halde SGK her 
birini aylık 213 lira 
prim borcu öde 
meye mahkum ede
cek. Halen bir işte 
çalışan memur, işçi, 
bağımsız çalışan, 
isteğe bağlı sigor
talı olan ve yeşil 
kartlılar dışında 
kalan herkes gelir 
testine başvurmak 
zorunda. 18 yaşın
dan küçükler ile 
emekli ve bunların 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin 

gelir testi yaptır
ması gerekmiyor. 
Nereye başvurula
cak? Gelirin testi 
için gerekli başvu
ru, kişinin kayıtlı 
ikametgâhının 
bulunduğu il veya 
ilçe İdarî sınırları 
içindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına 
yapılacak. Vakıflara 
kaymakamlıklar 
aracılığıyla ulaşmak 
mümkün. Özürlülük 
ve yaşlılık gibi 
nedenlerle bizzat 
başvuruda buluna
mayacak olanların 
başvurusu vekili 
tarafından yapıla
cak. Aynı aileden 
herkes tek tek mi 
başvuracak? Gelir 
tespitinde, aynı 
evde yaşayan eş, 
evli olmayan çocuk, 
büyük anne ve 
büyük babadan 
oluşan aile esas alı
nacak. Aynı aile 
üyelerinden biri 
veya birkaçı başvu
ruda bulunsa bile 
başvuru formunda 
hanede yaşayan 
tüm fertlere ait bil
giler yer alacak. 
Aile içinden birden 
fazla kişi gelir tes
tine tâbi tutulacak 
kişi durumundaysa 
tek form ile başvu
ru yapılacak.

Fİ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1^0
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 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 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

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

E
VAPUR - FERİROT

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 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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51Ş45 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 Akçen Petrol _ ‘
MAR-PET “J’ 3O 33
Tuncay Otogaz 5-13 ıs 45
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4175 

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)

«IIİISİIIIİM
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
$İFRESİ:14:00-16:15- 

18:30-20:30...
ALVİNVE 

SİNCAPLAR3: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:00.. 
REZERVASYON 

5133321
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Gökhan özler, Türkiye besincisi oldu
Gemlik Dojo Karate Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Özler, 19-21 
Ocak tarihlerinde Uşak’ta yapılan Türkiye Veteranlar Karate 
Şampiyonası’na katılarak, Türkiye beşincisi olmayı başardı. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden karetecilerin katıldığı şampiyonada 
Gökhan Özler, Dünya Şampiyonası’na da katılma hakkı elde etti.
Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü Antre 
nörü Gökhan 
Özler, başarıları
na bir yenisini 
daha ekledi. 
19-21 Ocak 
2012 tarih
lerinde Uşak’ta 
yapılan Türkiye 

Veteranlar 
Karate Şampi 
yonası’na katı 
lan Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü Antre 
nörü Gökhan 
Özler, hem 
kata’da, hem 
Kumitede Tür 
kiye beşincisi 

olarak Gemlik 
ve Bursa’nın 
adını Türkiye’ye 
duyurdu.
Türkiye beşin
cisi olan 
Gökhan Özler, 
“Böyle büyük 
bir şampiyona
da Gemlikimizi 
ve Bursamızı en 

iyi şekilde 
temsil etmek 
önümüzdeki 
Dünya Şampi 
yonasında da 
en iyi şekilde 
temsil edeceğini 
ve maddi 
manevi 
desteği olanlara 
teşekkür

ediyorum” dedi. 
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
karetecileri, 
önümüzdeki 
günlerde 
Minikler ve 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacaklarını 
duyurdu.

Gökhan Özler

Facebook insanı mutsuz ediyor
Yapılan yeni bir 
araştırmaya göre, 
Facebook'ta sık 
zaman geçiren 
kişiler, diğer 
arkadaşlarının 
kendilerinden çok 
daha iyi bir hayata 
sahip olduğunu 
düşünerek mutsuz 
oluyor.
Amerika'nın Utah 
Valley Üniversitesi, 
Facebook'un insan
ları neden mutsuz 
ettiğine dair yeni bir 
araştırma gerçek
leştirdi. Sosyologlar 
tarafından yürütülen 
araştırmada, sosyal 
ağda geçirilen 
zamanla birlikte 

insanların asıl 
hayatındaki konumu 
arasındaki ilişki 
dikkate alındı.
Yaklaşık 425 
öğrencinin katıldığı 
araştırmada, öğren
cilere Facebook'ta 
kaç arakadaşları 
olduğu ve sosyal 
ağda ne kadar 
zaman geçirdiği 
soruldu.
Bunların yanı sıra 
ilişki durumu, yaş, 
cinsiyet, ırk ve dini 
inancı da dikkate alı
nan öğrencilere 
hayatı adil bulup 
bulmadıkları gibi 
sorular da yöneltildi.

NE KADAR ÇOK 
VAKİT 
GEÇİRİYORSANIZ 
O KADAR 
MUSUZSUNUZ

Haberine göre, 
Facebook'ta ne 
kadar çok zaman 
geçirirseniz mutsuz 
olma olasılığınız o

kadar yüksek.
Zira, Facebook'ta 
sık zaman geçiren 
kişiler diğer 
arkadaşlarının 
kendilerinden çok 
daha iyi bir hayata 
sahip olduğunu 
düşünerek mutsuz 
oluyor.
Uzun süre 
Facebook'ta kalan 
kişiler, hayatın adil 
olmadığını ve diğer
lerinin kendilerinden 
çok daha mutlu 
olduğuna inanıyor. 
Üstelik bu kişiler, 
kendilerinden çok 
daha mutlu olduğu
na inandıkları bu 
kişileri tanımasalar

bile bu kanıya 
kapılabiliyor. 
Yine araştırmanın 
dikkat çekici 
sonuçlarından biri 
de Facebook'ta 
sosyalleşmektense 
gerçek arkadaşlarıy
la yüzyüze 
sosyalleşen kişilerin 
daha mutlu ve haya
ta daha olumlu bak
tığı gerçeği. Bu kişil
er Facebook'taki 
kişilere göre daha 
sosyal olurken, 
sosyal ağda sürekli 
olarak paylaşılan 
mutlu fotoğrafların 
da kişilerin mutsuz 
hissetmesinde etkisi 
olduğu belirtiliyor.

Bursa Kitap Fuarı II yasında
Bursa Kitap Fuarı 
10-18 Mart 2012 
tarihleri arasında 
TÜYAP Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
okurlarla 
buluşmaya 
hazırlanıyor 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. ve 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliğiyle 
10-18 Mart 2012 
tarihleri arasında 
TÜYAP

Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 
düzenlenecek 
olan Bursa Kitap 
Fuarı 10. yaşını 
kutlamaya 
hazırlanıyor. 
Teması "Bursa'yı 
Yazmak" olarak 
belirlenen Bursa 
10. Kitap Fuan'na 
230 yayınevi ve 
Sivil Toplum 
Kuruluşu 
katılacak; dokuz 

gün süresince 
65 kültür etkinliği 
ve imza günlerinde 
500 yazar 
okurlarıyla bir 
araya gelecek. 
Bu yıl İstanbul 
Kitap Fuarı'nın 
Onur Konuğu olan 
Hollanda tüm yıla 
yayılan etkinlikler 
kapsamında 
Bursa Kitap 
Fuan'na da 
katılıyor.
Hollanda 
standında Hollanda

edebiyatından 
Türkçe'ye 
çevrilen kitaplar 
yer alacak. 
Bursa 10. Kitap 
Fuarı, 10-17 Mart 
2012 tarihleri 
arasında 
10.00-19.30, 
kapanış günü 
olan 18 Mart 
2012 tarihinde 
ise 10.00-19.00 
saatleri arasında 
ziyaret edilebilir. 
Fuara giriş 
ücretsizdir



Yelkencilerimiz, Bodmm'da yarışacak
Gemlik Yelken Kulübü’nün başarılı yelkencileri, Türkiye Yelken Federas 
yonu’nun 2012 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Amiral Turgutreis Optimist 
ve Laser Yarı Yıl Kupası 25 - 29 Ocak 2012 tarihleri arasında, Turgut Reis 
Belediye Yelken Kulübü ev sahipliğinde Turgut Reis - Bodrum /Muğla’da 
yapılacak olan yarışlara katılacak. Gemlik Yelken Kulübü sporcuları Hasan 
Sal, Enes Topkaç ve Tuğba Öksüz, daha önce yapılan yarışlarda başarılı olan 
sporcular ile birlikte yarıyıl kupası için yelken açacaklar. Haberi sayfa 10’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Ocak 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÇOKAL TİCARET GEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

20 bin Euro’luk yatırım ile denize atılan su ile bacalardan çıkan gazlar 
Çevre Yönetmeliği standartlarının altına indirildi.

Gemlik Gübrede çevre kiılillâine son
Gemlik Gübre Fabrikası, denize akıt

tığı atık suları ile bacasından çıkan NOx 
gazını Çevre Yönetmeliği değerlerinin 
altına indirdi. Gemlik Gübre Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin De 
rici, Türk tarımına gerekli olan azotlu ve 
nitratlı gübreleri üretmekte olan işletme 
de, çevreye istihdam yaratmanın yanın
da sosyal yaşamı iyileştirme ve çevreyi 
korumaya yönelik projelerde geliştirdik
lerini söyledi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Gübre ve çevre
Gemlik Gübre Fabrikası’nın kuruluşu, 

1974 yılında TÜĞSAŞ tarafından, bir kamu 
iktisadi kurumu olarak, yaklaşık 700 milyon 
dolara mal oldu.

Bu devasa araziye sahip, sektörünün en 
büyüklerinden olan gübre ve amonyak fab
rikası, yanlış politikalar yüzünden yıllarca 
zarar etti.

Rahmetli Turgut Özal’ın başlattığı devletin 
sanayiden elini çekme politikalarıyla da 
2004 yılında özelleştirildi.

Özelleştirme iki kez yapıldı.
Birincisin de, Tansu Çiller Başbakandı.
Özelleştirme İdare tarafından 160 bin 

dolara satıldı.
Ancak, Petrol İş SendikasTnın açtığı dava, 

sonucu satış iptal edildi. Devamı syf4’de

BursalI gazeteciler, öldürülüşünün 
19. yılında Uğur Mumcu’yu unutmadılar

Gazeteciler, 
ellerinde pankartlar 
ve resimlerle Uğur 
Mumcu’yu andı.

Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ile Çağ
daş Gazeteciler 
Derneği tarafından

düzenlenen 
yürüyüşe vatan
daşlar da destek 
verdi. Syf4’de

Ellerini 
bağladığı 

esi ve 
2 kızını 
tüp nazı 
açarak 
ölüme 

terk etti
Bursa'da uyuştu
rucu madde 
bağımlısı olduğu 
öne sürülen 35 
yaşındaki Şeyh 
mus S., evdeki 
tartışmanın ardın
dan eşi 26 yaşın
daki Altun S. ile 8 
ve 6 yaşlarındaki 
iki kızının ellerini 
bağlayıp, tüp gazı 
açarak ölüme 
terk etti. Syf3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kumla Caddesi asiall kaplaniVDr
Şu teknoloji dedikleri (!)

Giden geleni aratır diye bir söz vardır 
ya. Yaşananlar bu sözü doğruluyor. 
Yıllar öylesine geçiyor ve “nitelik” o 
kadar bozuluyor ki geçip giden günleri 
yılları aramamak olanaksız.
Teknoloji gelişiyor.
Bilim adına akıl almaz yenilikler 

gerçekleşiyor.
Uzaklar yakın oluyor.
Uzayın sırrı çözüldü çözülüyor.
Sınırlar ortadan kalkıyor.
Ama ne var ki:
İnsan kalitesi aynı paralelde yük

selmiyor.
Markalar arasında sıkışmış, karnı 

hormonla doldurulmuş, kendinden 
başkasını düşünmeyen bir “tip” tasar
landı.

Düşünmeyen, kayıtsız koşulsuz 
inanan, yürümenin, yemenin, uyu
manın ötesinde bir iş yapmayan 
“güruh” başarıldı.

Kurşun askerler yaratıldı.
Tüm eylemler komutla;
“Yemek yenilecek ye... “
“Parmak kaldırılacak kaldır...”
“Uyunacak uyu.. “
Beyni daha çok gelişmişlerin (!) bir 

araya geldiği çok donanımlı bir 
merkez dünyanın canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor ne yargı... 
Nükleer denemeler yapıyorlar.
Hormonu insanın iliklerine işletiyor

lar.
Savaş dinamiklerini canlı tutmak için 

ellerinden geleni artlarına koymuyor
lar.
Geçirebildiklerine diş geçiremedikle 

rine füze yerleştiriyorlar.
Ama ne istiyorlarsa o oluyor.
Doğal olarak dünyadaki gelişmeler 

Ortadoğu’nun tam da ortasında olan 
Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor.

Türkiye çok önemli bir kapı...
Hem de öyle bir kapı ki...
Sürekli açık...
FBI’cılar giriyor, ClA’ciler çıkıyor.
IMF’ciler çıkıyor, Dünya Bankacılar 

giriyor.
Ne hikmetse insanlık adına, ahlak 

ağına, toplumsal değerler adına yeni 
hiçbir şey girmediği gibi olanı da tut
mak zorlaşıyor.
Gündelik ve sığ çıkarlar uğruna 

insanı insana bağlayan ve insanı 
insan yapan “yüce değerler” yok olup 
gidiyor.

Dolayısıyla yetenekler yitiriliyor.
Seçmeyi seçilmeyi bilmeyen insanlar 

geleceği yönlendiriyor.
Gelinen sonuca tesadüf denilebilir 

mi?

Gemlik Şehiriçi trafiğinin yükünü yoğun olarak çeken Kumla 
Caddesi’nde süren altyapı çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra dün de asfalt kaplama çalışmaları başlatıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan içme suyu 
şebeke yenileme ve 
kanalizasyon şebe 
keşi yenileme çalış
maları tamamlanan 
Kumla Caddesi’nde 
asfaltlama çalış
maları da başladı. 
Asfaltlama çalış
malarını BUSKI 
Şube Müdürü Hasan 
Türe, Fen İşleri 
Müdürü Ahmet 
Turan, Yeni Mahalle 
Muhtarı Nazmi 
Sevim, Orhaniye 
Mahallesi Muhtarı 
Arif Vural ve Halit 
Paşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ile birlikte 
inceleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kumla 
Yokuşu, Kumla 
Caddesi ve 
Cumhuriyet Mahal 
leşi dönemeci 
arasında kalan böl
genin en kısa 
sürede asfaltla kap 
lanacağını kaydetti. 
Ekip amirlerinden 
çalışmalarla ilgili 
bilgiler alan ve 
Mahalle halkıyla da 
sohbet yapan 
Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, ana yolu 
bağlayan ara ve 
çıkmaz sokaklarda 
da yol ve merdiven 
yenileme çalışmaları 
başta olmak 
üzere çehre düzen

lemesini de kısa 
sürede tamamlaya
caklarını anlattı. 
Bölgenin içme 
suyu ve kanalizas 
yon şebekelerinin 
komple 
yenilendiğine

dikkat çeken 
Refik Yılmaz, 
Kumla Mahallesine 
giden ana 
caddenin ilçeye 
yakışan biçimde 
asfaltlanacağını 
açıkladı.

19 Ocak tarihinde 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından yenilenen 
Belediye 
Başkanvekilliği seçi
minde başkanvekil- 
liğine seçilen Refik 
Yılmaz’a kutlama 
ziyaretleri devam 
ediyor.
Yılmaz’ın Hukuk 
Fakültesi’nden 
arkadaşı olan 
avukatlar grubu 
belediyeye çıkarma 
yaptılar.

Aralarında Zeytin 
burnu Belediye 
Başkan Yardımcısı

Avukat Ömer 
Arısoy’un yanı sıra, 
Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi Yazı İşleri 
ve Kararlar Dairesi 
Başkanı Av. Kadir j 
Erol, İSKİ Hukuk 
Müşaviri Mahmut 
Kocameşe, İGDAŞ 
Hukuk Müşaviri 
Bilal Karasoy, Av. 
İsa Akyurt, Av. 
Muhammed Kaynar, 
Av. Rıza Yorulmaz 
ve Av. Ali Şan 
Tiryaki, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı kutladılar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ellerini bağladığı eşi ve 2 kızını 
tüp gazı açarak ölüme terk etti
Bursa'da uyuşturu
cu madde bağımlısı 
olduğu öne sürülen 
35 yaşındaki 
Şeyhmus S., evdeki 
tartışmanın ardın
dan eşi 26 yaşındaki 
Altun S. ile 8 ve 6 
yaşlarındaki iki 
kızının ellerini 
bağlayıp, tüp gazı 
açarak ölüme terk 
etti. Ellerini çözmeyi 
başaran Altun S.'nin 
polisi arayarak 
yardım istemesi ile 
genç kadın ve iki 
kızı kurtarıldı. Bir 
akrabasının evinde 
üzerinde 6 gram 
esrar ile yakalanan 
Şeyhmus S., tutuk
landı.
Korkunç olay 
merkez Yıldırım İlçe- 
si'nde önceki akşam 
saatlerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, 8 yaşındaki 
kızı Z.S.'nin resim

Altun S. ile tartışan 
kaynakçılık yapan 
Şeyhmus S., balkon
daki çamaşır ipi ile 
eşi, kızları Z.S. ve 6 
yaşındaki İ.S.'nin 
ellerini bağladı. 
Ardından da tüp 
gazı açık bırakarak 
evden ayrıldı.

ÖLÜMLE BURUN

bağlanan ve koca 
sının tüp gazı açma 
sı nedeniyle ölümle 
burun buruna kalan 
Altun S., ellerini 
açmayı başararak 
polisi aradı. Eve 
gelen polisler tara 
fından kurtarılan 
Altun S. ve iki kızı, 
sağlık ekipleri 
tarafından hastane

ye kaldırıldı.

ESRARLA 
YAKALANDI 
Polis ekipleri, 
eşi ve çocuklarını 
ölüm terk ederek 
kaçtığı önü sürülen 
Şeyhmus
S.'yi bir akrabasının 
evinde yakaladı.
Şeyhmus S.'nin 
üzerinde 6 gram 
esrar bulunduğu 
belirtildi.
Emniyetteki 
sorgusunda suçla
maları kabul 
etmeyen Şeyhmus 
S., aile ferilerine 
kötü muamele ve 
öldürmeye teşebbüs 
suçlaması ile sevk 
edildiği adliyede 
tutuklandı.
Hastanede tedavi 
altına alınan Altun 
S. ve iki kızı yapılan 
kontrollerinin ardın
dan taburcu edildi.

İhsanca

Swaunciw nfcalaya inlise oloiBöhil
Bursa'da bir banka 
şubesinde yapılan 
soygunun ardından 
zanlıyı yakalayan 
Gasp Büro 
Amirliğine yeni 
otomobil verildi. 
Bursa'da aralık 
ayında gerçekleşen 
banka soygununun 
zanlısını kısa 
sürede yakalayan İl 
Emniyet Müdürlüğü

Asayiş Şubesi Gasp 
Büro Amirliğine yeni 
otomobil verildi.
Emniyet önünde 
düzenlenen törene İl
Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kahya ve 
polis müdürleri 
katıldı. Ali Osman 
Kahya, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
26 Aralık'ta 
Demirtaş Organize

Sanayi Bölgesi'ndeki 
(DOSAB) özel bir 
bankanın şubesinde 
silahlı gasp ve soy
gun yapıldığını 
hatırlatarak, 
"Zanlı kısa sürede 
yakalandı. Zanlı 
yakalanıp 
suç aleti silah, 
motosiklet ve paralar 
bulunduğunda 
arkadaşlarıma söz

vermiştim. Suç ve 
suçlularla daha 
iyi mücadele 
edebilmeleri için 
modeli ve 
performansı yüksek 

araç verdik" dedi. 
Kahya, konuş
masının ardından 
yeni aracın 
anahtarını Gasp Büro 
Amiri İbrahim 
Çiftçi'ye teslim etti.

8ll İllisi Ht illi iliiiWMi illi
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, eski 
bar çalışanı bir 
kadın, ziyaret 
için gittiği barın 
kapısı önünde 
kalp krizi geçirerek 
öldü.
Edinilen bilgiye

göre, iki çocuk 
annesi Melahat A. 
(44), dün akşam 
Kıliçarslan 
Caddesi'nde yeni 
açılan bir bara 
"hayırlı olsun" 
ziyaretine gitti. 
Bir süredir işsiz

olduğu öğrenilen 
eski bar çalışanı 
kadın, barın kapısı 
önünde fenalaşarak 
yere yığıldı. Bar 
sahibi I.K. tarafından 
hastaneye kaldırılan 
Arıoğlu kurtarıla
madı.

Doktorların ilk belir
lemelerine göre kalp 
krizi geçiren Mehalat 
A'nın kesin ölüm 
sebebi adli tıpta 
yapılacak otopsiyle 
belli olacak. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

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

ffl
LLU ABONE OLDUNUZ MU?

■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
T MA. “SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr

Barolar ehliyeti kaptırdı!
Baroların; Yani avukatların bağlı olduğu 

kurumun; Yani yargının üç erkinden biri olan 
savunma örgütünün, hukuka aykırı 
yürütülen idari işlemlere karşı dava açma 
ehliyeti elinden alındı.

Barolar artık, çoğunluğu büyük kentlerde 
ve Anadolu’nun cennet köşelerinde doğayı 
tahrip eden/edecek hukuksuz uygulamaları 
engellemek için yargıya başvuramıyor. Nasıl 
oluyormuş, Bursa Barosu Çevre Hukuku 
Komisyonu tarafından açılan davaların takib
ini yürüten komisyon üyesi avukatlardan 
Cankat Taşkın’ın internet günlüğünden 
(blog) öğreniyoruz.
“Barolar, bugüne kadar, çevre ve imar 

uygulamalarından doğan tüm idari işlemlerin 
iptali için dava açılabiliyordu. Dava ehliyet
leri kabul ediliyordu. 2000 yılında İdari 
Yargılama Usul Kanunu'nda yapılan değişik
likle herkesin çevre davası açabilmesine 
olanak sağlanmıştı.

Bu konuda Danıştay'ın içtihadı da süreklilik 
kazanmıştı. Öyle ki Danıştay dairelerinin 
üzerinde bulunan kurul olan Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu da bu yaklaşımı ben
imsemişti.”

Ne olduysa, geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de 
referanduma sunulan, sözde demokrasi ve 
özürlükler adına yapılan Anayasa değişik
liğiyle oldu. Yargı, Özellikle çevre davaları 
konusunda baroları ehliyetsiz kılmaya 
başladı. Trafikteki tabiriyle barolar, ehliyeti 
kaptırdı!

Avukat Taşkın’ın aktardığına göre, Bursa 
Barosu’nun ehliyetsiz kılındığı son dava, 
“Ovaakça Beldesi, 1/5000 ölçekli ilave nazım 
imar planının onaylanmasına ilişkin 
10.10.2005 günlü 536 sayılı Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali” 
davası... Bu davada Danıştay 6. Dairesi, 29 
Kasım 2011 tarihli bir kararında Bursa 
Barosu’nun iptal talebini “ehliyet” yönünden 
reddetmiş... Bu sonuca “karar düzeltme” 
yoluyla ulaşılmış olmasını da ilginç karşılıy
or Taşkın... Çünkü;
“Zira aynı daire ilk kararında, yerleşik içti

hadı doğrultusunda karar vermiş ve Bursa 
Barosu’nun Avukatlık Kanunu'ndan kay
naklanan hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını koruma görevine vurgu yaparak, 
yerel mahkemenin iptal yönündeki kararını 
onaylamıştır.”

Bursa Barosu, Cargill aleyhine açılan son 
davada da, daha önce pek çok kere yürüt
meyi durdurma ve iptal kararı veren Bursa 1. 
İdare Mahkemesi tarafından ehliyet yönün
den ret kararıyla karşılaşmış...

Sadece Bursa değil... İzmir Barosu’nun, 
Gebze-İzmir-Orhangazi Otoyol Projesi için 
ÇED sürecinin işletilmesini sağlamak 
amacıyla açtığı dava da, Danıştay’ın yeni 
kurulan 14. dairesi tarafından yine ehliyet 
yönünden reddedilmiş...

İşin özeti şu: Danıştay’ın içtihatlarında 
çelişki var. Bu çelişkinin giderilmesi için içti
hat birleştirmesi yapılması gerekiyor ki, 
Bursa Barosu Çevre Hukuk Komisyonu 
bunun için başvuruya hazırlanıyor. Başvuru 
nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kanun hük
münde olacak. Ondan sonra söylenecek söz 
kalmayacak.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Saplanıyor adaletin ciğerine kargı 
Demokrasi adına katlediliyor yargı 
Savunma da ehliyetini kaptırdı 
Açılan yaraları kapatmaz hiçbir sargı

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Gemlik Gübre ve çevre 
ikinci özelleştirme ise AKP iktidarında ger 

çekleşti.
Gemlik Gübrb 86 milyon dolara civarında bir 

bedelle Yıldırım Şirketler Grubu tarafından 
satın alındı.

Yıldırım Holding, özelleştirme satışında en 
yüksek parayı veren kurumdu.

İlk satışın yarısı değerinde bir bedelle satıl 
dığı için kamuoyunda söylentilere neden oldu.

Yıldırım Holding, özelleştirmeden Beykoz 
Kundura, Eti Maden gibi kamu kurumlarını da 
satın aldı. Dil Iskelesi’nde liman işletmeciliğine 
başladı.

Kömür ithalat ve dağıtımı ile başlayan ticari 
faaliyetler, 2000 yılından sonra büyük atılan
lara girdi.

Bugün maden, kimyasal gübre, liman işlet
meciliği, hava ulaşımı, elektrik gibi değişik sek 
törlerde kuruluşları bulunuyor.

Holding bünyesinde, Gemlik Gübre, Eti 
Krom, YılPort, Yılmar, Beykoz Kundura, Yıl 
Pac, Yıl Krom, Vargön, EtiPet, YılAir, YılYak, 
YılFert, Gemlik Elektrik gibi şirketler var.
Yıldırım Holding’in, Gemlik’te Gemlik Gübre, 
Gemlik Elektrik (yeni bir şirket) He limancılık 
faaliyetleri yürütülüyor.

Geçtiğimiz hafta Gemlik Gübre Genel Müdür 
Yardımcısı Hayrettin Derici’nin çağrısı üzerine, 
fabrikada uzun süredir montaj ve deneme 
çalışmaları süren atık su tesisleri ile bacadan 
atmosfere atılan zehirli gazların çevre yönet
menlik ile AB normları düzeyine getiren çalış
maları gördüm.

Alman firmasının teknik elemanları, baca atık 
larını zararsız hale getiren modifikasyon çalış
malarını sona erdirdiği an oradaydım.

Gemlik’ten, Gemlik Gübre Tesislerine baktığı 
mızda, ince iki bacadan çıkan sarı dumanlar 
yerine beyaz dumanlar çıkmaya başladı.

Birinci ünite, ben fabrikaya gitmeden önce 
devreye sokulmuştu.

İkincisinin devreye sokulmasını birlikte izle 
dik.

Gemlik Gübre artık, yaptığı 20 milyon Euro 
çevre yatırımı ile Körfezimizi ve havamızı kir
letmeyecek.

Geçtiğimiz yıllarda kömüre dayalı elektrik 
enerjisi üretecek bir proje ile adını duyuran 
Yıldırım Holding’e gelen toplumsal baskılar, bu 
proje konusunda geri atmalarına neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda ise ÇED raporuyla birlik
te, kimyasal maddeleri depolama projesinin 
duyulmasıyla başlatılan tepki nedeniyle Hol 
ding yine geri adım attı.

Fabrika içinde yaptığımız gezide bir yıl önce 
gittiğim Gemlik Gübre’nin yerine, farklı bir 
Gemlik Gübre gördüm.

Sahilde, eski rıhtım yerine, daha büyük bir 
liman inşaatı hızla devam ediyor.

Gemlik Körfezi’nde limancılık faaliyetlerinin 
artması ile Gemport, Borusan, Roda liman
larından sonra, Gemlik Gübre içindeki liman 
da iddialı bir yer alacak.

Bugüne kadar Gemlik Gübre, toplumla çatı 
şan bir sanayi kuruluşu olarak algılandı.

Son yatırımlarıyla çevre dostu, çevreye say 
gıh yüzünü gördük.

Sanayi kuruluşlarının hep olumsuz yönlerini 
değil, olumlu yönlerinin de görülmesi önemli.

Gemlik Gübre’nin bu yönünü de göstermek 
istedim.

BursalI gazeteciler, öldürülüşünün 19. yılında Uğur Mumcu’yu unutmadılar

İMtt HİW W Wfc
Setbaşı'nda 
toplanan gazeteciler, 
ellerinde pankartlar 
ve resimlerle Uğur 
Mumcu’yu andı. 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ile Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
tarafindan düzenle
nen yürüyüşe vatan
daşlar da destek 
verdi.
Sloganlar eşliğinde 
başlayan yürüyüş 
Heykel'de son 
buldu.
Yürüyüşün ardından 
konuşan Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri 
Kolaylı, "Gazeteci 
lere yönelik suikast- 
leri protesto edip 
sonuna kadar 
takipçisi olacağımızı 
hatırlatmak için bir 
kez daha meydanlar
dayız. Mesleğimizin 
örnek isimlerinden 
Uğur Mumcu'nun 
katledilmesinin 
üzerinden 19 yıl 
geçti. Kanlı 
suikastin ardından 
devletin bütün 
yöneticilerinin bu 
olayın aydınlatıla
cağına dair verdiği 
sözler unutuldu. 
Caniler ve azmettiri
cileri 19 yıl geçme
sine rağmen

.

yakalanamadı. 
Susturulan 
gazeteciler bu 
toprağın sesi ve 
rengiydi.
Bu toprağın aydınla 
rina sahip çıkmadık

ça, cinayetlerin 
ardındaki karanlık 
aydınlatmadıkça ne 
Üçok'lar, ne 
Kışlalılar, ne 
Mumcular yattığı 
yerde rahat edecek.

Bağımsız laik 
Türkiye Cumhuriyeti 
için ne bedeller 
ödendi; bundan 
sonra da bu bedel
leri ödemeye 
hazırız" dedi

"Gemlik Konuşuyor" programının 
3. konuğu Relik Yılmaz

Halkın Sesi Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığının 
geleneksel hale 
getirdiği “Gemlik 
Konuşuyor Söz Siz 
de” programının bu 
akşamki konuğu 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz. 
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur yaptığı açık
lamada “Bu akşam 
saat 20.30 da

parti binamızda 
Belediye Başkan 
Vekilimiz Refik 
Yılmaz’ı konuk ede
ceğiz.
Gemlik ve güncel 
siyaset üzerine 
fikir alışverişinde 
bulunacağız, 
çok güzel geçe
ceğine şimdiden 
inandığım bu güzel 
söyleşiye tüm 
Gemlik halkı 
davetlidir.” dedi.

BW ABONE OLDUNUZ MU?
ıtııiriı iıı «iııüı ilmi ciltlisi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TEMA â “Sharcama°?A
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
^Pgnyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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20 bin Euro’luk yatırım île denize atılan su ile bacalardan çıkan gazlar 
Çevre Yönetmeliği standartlarının altına indirildi.

Gemlik Gübrede ceure kirliliğine son
Gemlik Gübre 
Fabrikası, denize 
akıttığı atık suları 
ile bacasından 
çıkan NOx gazını 
Çevre Yönetmeliği 
değerlerinin altına 
indirdi.
2010 yılında 
başlayan atık su 
arıtma çalışmaları 
sürdürülürken, öte 
yandan baca atık
larının Çevre 
Yönetmeliği’ne 
uygun hale getiril 
mesi projeleri de 
ele alındı.
20 milyon euroluk 
finansmanlı pro
jenin çalış
malarının tamam
landığını söyleyen 
Gemlik Gübre 
Fabrikası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Hayrettin Derici, 
Türk tarımına 
gerekli olan azotlu 
ve nitratlı gübreleri 
üretmekte olan 
işletmede, çevreye 
istihdam yarat
manın yanında 
sosyal yaşamı 
iyileştirme ve 
çevreyi korumaya 
yönelik projelerde 
geliştirdiklerini 
söyledi.
1978 yılında 
TÜGSAŞ tarafın
dan bir kamu ikti
sadi teşekkülü 
olarak kurulan 
Gemlik Gübre’nin 
2004 yılında 
özelleştirilmesin
den sonra Yıldırım 
Şirketler Grubu 
tarafından satın 
alındığını söyleyen 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Hayrettin Derici 
kamu tarafından 
işletildiği sırada 
işletmede kul
lanılan suların 
denize arıtılmadan 
atıldığını belirtti. 
Gemlik Gübre’nin 
Yıldırım Şirketler 
Grubuna 
geçmesinden 
sonra gübre kali 
tesinin iyileştiril 
diğini ve yüzde 
60’ının ihraç 
edildiğini söyleyen 
Hayrettin Derici 
şöyle konuştu: 
“Gemlik Gübre 
devlet eliyle 
işletilirken, zarar 
eden bir kurumdu.

Bugünkü yönetim, 
zarar eden işlet
meyi kar eden 
işletme durumuna 
getirdiği gibi 
geçtiğimiz yıllarda 
Holding Merkezi’ni 
de Gemlik’e alarak, 
Bursa Vergi rekort
meni oldu.
İki yıldır, fabrika 
nın çevrçye 
verdiği zararın z 
giderilmesi için 

^başlatılan endüst 
riy el atıkların 
deşarjı projesini 
sonuçlandırdık. 
İşletme içinde 
soğutma suyu 
haricindeki sular 
ve artık denize 
akıtılmamakta, 
geriye dönüşüm 
sistemi ile yüzde 
yüzü temiz suya 
çevrilerek 
dönüşümlü olarak 
kullanılmaktadır. 
Fabrikadan Gemlik 
Körfezi’ne sıfır atık 
su salınmaktadır. ” 
ZEHİRLİ
GAZA SON 
Gemlik Gübre 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Hayrettin Derici, 
endüstriyel atıklar
dan olan ve 
bacalardan atmos
fere salınan, Asit 1 
ve Asit 2 bacaların 
dan çıkan koyu 
turuncu renkte 
görülen, içinde 
1500 mg/Nm3 NOx 
gazları bulunan 
gazın değerinin 
düşürülmesi 
amacıyla işletme 
içinde modifikas 
yon çalışmalarını 

başlatıldığını, NOx 
gazının değerinin 
yaz kış aylarına 
göre değişen 300- 
600 Mg/Mn3 
değerine 
düşürüldüğünü 
söyledi.
Gemlik Gübre 
Sanayii A.Ş 
çevreyi kirleten 
kötü bir kuruluş 
olarak tanındığına 
dikkat çeken 
Hayrettin Derici, 
Yıldırım Şirketler 
Grubu’nun işlet
meyi almasından 
sonra, salt çevreye 
uyum sağlamak 
için 20 milyon 
Euro’luk yatırım 
gerçekleştirdikleri
ni bildirdi.
Derici, açıkla
malarını şöyle sür 
dürdü:
“Çevre ve Şehirci 
lik Bakanlığı’nın 
ilgili yönetmelik
lerinde asit baca 
gazları için belirle 
miş olduğu emiş 
yon parametresi 
700 mg/Nm3’tür. 
Baca değerlerimiz 
Bursa İl Çevre ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nce her 
gün 24 saat bazın
da online olarak 
izlen m ektedir.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın bu 
bacalar için 
müsaade ettiği 
değer 700 mg/Nm3 
NOx iken; 
işletmede yapılan 
iyileştirmelerle 
bacaların fiili atık 
değerlerinin 
300-600 mg/Nm3

düzeyine 
düşürülmesi yöne
tim kurulunca 
yeterli görülmemiş 
ve Avrupa Birliği 
Uyum Yasaları 
çerçevesinde bu 
değerin 10-15 
sene sonra 50 
mg/Nm3 (25 ppm) 
olabileceği 
düşünülerek, 2010 
yılında iki adet 
DENOX reaktörü 
ve ekipmanları için 
bir Alman firması 
ile proje anlaşması 
yapılarak siparişi 
gerçekleştirilmiş 
tir. Ekipmanların 
imalat ve montaj 
çalışmaları 2011 
Aralık ayında 
tamamlanmıştır. 
Reaktörler 
geçtiğimiz hafta 
kurucu firma 
nezaretinde devre 
ye alınarak, garan
ti çalışmaları 
tamamlandı.
Bundan böyle, 
Gemlikli hemşeri- 
lerimiz turuncu 
duman yerine 
içersinde 50 
mg/Nm3 NOx gazı 

bulunduran renk
siz baca gazı göre
cektir.
Denox sisteminin 
çalışma prensibi; 
300-400 oÇ sıcak- 
lık aralığında 
çalışan ve 
içerisinde selec
tive katalizör 
bulunduran denox 
reaktörlerinde 
baca gazı 
içersinde bulunan 
NO-NO2 gazlarının 
amonyak ile yakıl
ması esasına 
dayanmaktadır. 
NOx gazları atmos
fer havasının 
doğal bileşiği olan 
azot gazına ve 
suya dönüştürül^ 
m ektedir.
Bu reaktörlerin 
çalıştırılması için 
yılda 250 bin 
dolarlık işletme 
maliyeti ön 
görü İm ektedir. 
Baca gazlarımızı 
Avrupa Birliği 
kriterleri 
düzeyinde temiz 
lemiş olmanın 
gururu ile denize 
deşarj edilen 

endüstriyel atık 
sularımızın arıtıl
ması amacı ile kur
muş olduğumuz 
J‘Arionex Geri 
Dönüşümlü Arıtma 
Tesisi’nin garanti 
çalışmaları da 
kurucu firma 
nezaretinde yakın 
tarihte gerçek
leştirecek olup 
Şirketimiz bu 
çevre yatırımları 
için 20 milyon 
euroluk yatırım 
yapmıştır.
Böyle bir projeyi 
Gübre sektöründe 
ve Türkiye’deki 
sanayi hizmeti 
veren diğer fab
rikalar arasında 
büyük ölçekli 
çevre yatırımını ilk 
defa Gemlik 
Gübre gerçek
leştirdi. Gemlik 
halkı ve ülkemizde 
faaliyet gösteren 
diğer Gübre fab
rikalarına örnek bir 
fabrika olmak 
üzere; gururla 
temiz çevre ima
jımızı paylaşmak
tayız”
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laıtoliSlliltol»ıılHiMlmlıw
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü arasında 
imzalanan proto 
kolle, Görükle Kam 
püsü’nde BESAŞ 
Ar-Ge merkezi kuru
luyor. Gıda Mühen 
disliği’nde eğitim 
gören öğrencilere 
uygulamalı eğitim 
imkanı sağlayacak 
merkezde, bilimsel 
ürün geliştirme 
çalışmaları yapıla
bilecek ve üretilen 
ürünler kampüs 
içinde satışa sunula
cak. Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe 
ile Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Kamil 
Dilek, BESAŞ’a bağlı 
bir üretim tesisinin 
üniversite kam- 
püsünde oluştura
cak imzaları attı. 
Başkan Altepe ve 
Prof. Dr. Dilek, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük toplantı 
salonunda gerçek
leştirilen protokole 
imzalarını törenle

attı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur 
sa’nın yaşanabilir ve 
sağlıklı bir kent 
olması noktasında 
çalışmalar yaptık
larını belirterek, bu 
konuda Uludağ 
Üniversitesi’nden de 
destek aldıklarını 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
si’nin iştiraklerinden 
Bursa Ekmek Sana 
yi A.Ş. (BESAŞ) ile 
üniversite arasında 
imzalanan proto 
kolün önemine 
değinerek, “Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak üniver
sitenin tüm birim
leriyle kente yönelik 
projeler yapıyor ve 
üniversitenin bu 
gücünden de yarar

lanıyoruz. BESAŞ ile 
UÜ arasındaki pro
tokolle üniversitenin 
kampüsü içinde 
BESAŞ’a bağlı bir 
ekmek ve unlu 
mamuller üretim 
tesisi kuracağız. 
Burası gıda mühen 
dişlerinin de staj 
yapacağı, kaliteli 
üretimin ve ar-ge 
çalışmalarının yap 
ılacağı bir tesis ola
cak” diye konuştu. 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
bünyesinde Gıda 
Mühendisliği 
bölümünde eğitim 
gören öğrencilerin 
staj yaparken ar-ge 
ve kalite konuların
da deneyim kazana 
bileceklerine işaret 
eden Başkan Altepe, 
ayrıca üniversite

içinde 2 noktada da 
üretilen ürünlerin 
satılacağı satış rey
onunun oluşturula
cağını vurguladı. 
Hizmet alanına yeni 
bir halka eklendi 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de 
Uludağ Üniversitesi 
ile Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ara 
sındaki hizmet alanı
na yeni bir halka 
daha eklediklerini 
söyleyerek, çalış
malarında kendileri 
ne destek veren 
Altepe’ye teşekkür 
etti. Prof. Dr. Dilek, 
Uludağ Üniversite- 
si’nin şehirle bütün
leşerek Bursa’ya 
katkı sağladığını dile 
getirerek, “BESAŞ 
ile üniversitemiz 
arasında imzaladı 
ğımız protokolle 
Bursa’ya yakışır bir 
tesis kazandırılacak. 
Burada kalite ve ar- 
ge çalışmalarıyla 
daha kaliteli unlu 
mamuller ürete
ceğimize inanıyo
rum.” dedi

SAHİBİNDEN 
KİRALIK DAİBE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır 

0 533 320 54 64

ELEMAN ABANIYOB
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06-514 20 21

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 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
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Erhan İZGİ
AYRINTI

HIYANETİN BEDELİ
İnsanoğlu ne 

kadar dürüst 
görünse de içinde 
pusuda yatan 
hıyanet duy
gusunu yok 
edemiyor. Hani 
her insanın bir fi 
yatı vardır derler; 
ancak bazılarının 
fiyatı yoktur. Tarih 
bunların örnek
leriyle doludur.
Topluma, halka, 

dostlarına hele 
hele inandığını 
söylediği 
düşüncelere 
hıyanet eden ve 
bunu gizlemeye 
çalışan kişi hayatı 
boyunca vicdan 
azabından kurtula
maz. Bu konuda 
Juvenalis: “İlk 
ceza odur ki hiçbir 
suçlu kendi 

yargıçlığından 
kurtulamaz,” der. 
İnsan kendi yap
tığı kötülükten ve 
hıyanetten kendini 
vicdanen nasıl 
soyutlayabilir?

Eski uygarlıklar
da hıyanet eden
leri, boyunlarına 
hıyanet karşılığı 
aldıkları keseyi 
takıp asıyorlarmış. 
Gemlik’te hıyanet
ten dolayı bir 
onursuzu, çarşı 
meydanına çıkarıp 
asmayalım; ancak 
gelen geçen yap
tığı davranıştan, 
hıyanetten dolayı 
yüzüne tükürsün. 
Bu asılmaktan 
daha ağır bir ceza 
değil midir?
Adam yaptığını 

itiraf etmekten 

uzak, çünkü 
hıyanetin altında 
gizlendikçe ezile
cek, geceleri 
gözüne uyku 
girmeyecek.
Aklınca toplumu 
kandıracak.

Vah zavallı vah! 
Acınacak haldesin 
haberin yok!
Kimliğini, onu

runu satan bir 
yalakadan ne bek
lenir?

Bu yalakanın kim 
olduğunu Gemlik 
halkının büyük bir 
bölümü tahmin 
ediyor. O kendini 
ne kadar gizlerse 
gizlesin, halk 
dilinde güzel bir 
söz vardır: “Gizli 
boğaya gelen 
aşikare buzağlar.” 
Yaşanan gerçek

leri gizlemek 
mümkün değil.
Tarihimizde 

ilginç bir olay 
yaşanmıştır. 
Mehmet II, taht 
kavgaları yüzün
den kardeşini 
ortadan kaldırmak 
isteyince kardeşi 
nin adamlarından 
birini kullanır. 
Tuttuğu adam 
şehzadeye fazla 
su yutturarak 
öldürür. Olay bit
tikten sonra 
Padişah bu 
cinayetin 
kefareti olarak 
katili ölen 
kardeşinin anası
na teslim eder. İki 
kardeşin sadece 
babaları ortaktır, 
anneleri ayrıdır.

Katili teslim alan 
kadın padişahın 
gözü önünde 
katilin karnını 
yardırır ve kendi 
elleriyle yüreğini 
sökerek köpeklere 
yedirir. Hıyanette 
bulunanlar bir gün 
kendileri de 
hıyanete uğrar.

Şimdi Gemlik 
Belediyesi CHP’li 

meclis üyesi 
muhteremin 
yüklü miktarda 
para aldığı 
söyleniyor. Acaba 
bunlar gerçek mi 
değil mi?
Muhterem bunları 
açıklar mı?
Bunların gerçek
liği kanıtlanınca 
bu mümtaz şah
siyet açıklanacak
tır. Niçin dürüstçe 
ben yaptım deyip 
onurlu insanları 
sıkıntıdan kurtar
mıyor?
Utanmadan kendi 
kendine küfür 
etmek alçaklık 
değil de nedir?

Bu şahsiyet, 
sıradan saf biri 
değil, oldukça kur
naz. Aptal biri 
olsaydı daha önce 
AKP’ye oy veren 
zavallı gibi kendini 
deşifre ederdi.

Bu şerefsiz 
oldukça kurnaz, 
bakalım nereye 
kadar kendini 
gizleyecek.

Durum belgele 
nince Gemlik’te 
yaşaması, otur
ması onu mutlu 

edecek mi? 
Çevrede saygınlığı 
kalacak mı? 
Montagine bu 
kişiler için şunları 
söylemekten ken
dini alamaz: 
“Kendileri hiç de 
iyi olmayanlar, 
kötü bir eylemden 
çıkar sağladıktan 
sonra, rahat 
yürekle, işe biraz 
iyilik, doğruluk 
karıştırmaktan 
hoşlanırlar. Bir 
karşılık ödüyor- 
muş, vicdanlarını 
temizliyormuş 
gibi.’’

İçinde 
yaşadığınız 
toplumda saygın 
bir kişi olmak 
istiyorsak önce 
dürüst, namuslu 
ve mert olmak 
zorundayız. 
Onurunu küçük 
çıkarlar karşılığın
da satan ve bunu 
gizleyen sahtekâr
lardan asla olma
malıyız.
“İnsan onuru için 

yaşar.”
Sözü hepimizin 

kulağına küpe olur 
inşallah...

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa will otomolıile hazır mı?
Bursa’nın teknik, 
ekonomik, sosyal 
ve kültürel konu
larında inceleme ve 
araştırma yapmak 
amacıyla Bursa 
Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Bursa Çalışma 
Grubu, kenti 
ilgilendiren önemli 
konuları tartışmaya 
devam ediyor.
Bursa Kent Konseyi 
Bursa Çalışma 
Grubu tarafından 
gerçekleştirilecek 
olan ‘Bursa Yerli 
Otomobile Hazır 
mı?’ konulu toplan
tı, 08 Şubat 2011 
Çarşamba günü 
saat 14.00’da 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Başkanlık 
Salonu’nda düzen

Milli İM Jeısi ialJıııl w
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Milli Güvenlik 
Bilgisi öğretimi 
yönetmeliğini artık 
yürürlükten 
kaldırıyoruz" dedi. 
Partisinin TBMM 
Grup toplantısında 
konuşan AK Parti 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
1979 yılında 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe 
konulan Milli 
Güvenlik Bilgisi 
öğretimi yönet
meliğinin yürürlük
ten kaldırıldığını 
kaydetti.
Erdoğan, "AB 
raporlarında 
Türkiye'nin

lenecek. Türkiye’nin 
en aktif kent kon
seyi olduklarını 
söyleyen Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Bursa’yı ve ülke 

eleştirilmesine 
neden olan, 
Milli Eğitim 
Şuralarında 
kaldırılması teklif 
edilen, özellikle de 

gündemini 
ilgilendiren önemli 
konuları masaya 
yatırdıklarını söyle
di. Çeşitli kurumlar 
dan otomotiv 
konusunda uzman 
kişilerin toplantıya 

asker öğretmenler 
tarafından verilmesi 
yadırganan bu 
dersin, bir
kısım konuları 
2012-2013 yılından 

katılacağını anlatan 
Başkan Pala, 
“Gerçekleştirdiğimi 
z toplantılarda 
uzmanlara ve 
katılımcılara söz * 
hakkı veriyoruz. 
Bürşa bir otomotiv 
kentidir. Yerli oto
mobilin Bursa’da 
üretilmesi 
konusunu destekli 
yoruz” şeklinde 
konuştu. 
Bursa Kent 
Konseyi Bursa 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Makine 
Yüksek Mühendisi 
İsmail Hakkı 
Kavurmacı ise, 
“Bursa ve yerli oto
mobil konularında 
görüş ve önerileri 
olanları “Bursa Yerli 
Otomobile Hazır 
mı?” toplantısına 
davet edi 
yoruz” dedi.

itibaren vatandaşlık 
bilgisi ve benzeri 
derslerin içinde sivil 
öğretmenler tarafın
dan işlenecektir" 
diye konuştu-

Vali Harput; Bursa. 
medeniyetleraçısından 
coK önemli bir merkez'

Bursa Valisi 
Şebabettin, "Bursa 
medeniyetler 
açısından çok 
önemli bir merkez. 
İncil bile bugünkü 
şeklini İznik'te 
aldı" dedi.
Vali Harput, Kent 
Tarihi Araştırmaları 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
(KETAM) tarafından 
düzenlenen 
"Kenti yönetenlerle 
kent söyleşileri" 
konulu panele 
katıldı.
Harput, burada 
yaptığı konuşmada, 
Bursa'nın 
Türkiye'nin 
sınırlarına aşarak, 
dünyaya hitap 
ettiğini söyledi. 
Bursa'daki sivil 
toplum örgütleri 
ve yerel yönetim 
lerle iş birliği 
içinde çalıştıklarını 
dile getirerek, 
"Bursa'nın geleceği 
adına çalışıyoruz" 
diye konuştu.
Bursa'nın en büyük 
sorunlarından 
birinin ulaşım 
olduğunu söyleyen 
Harput, şöyle 
devam etti: 
"Bursa hızh tren ve 
otoyol ile yeni yeni 
tanışıyor. Bir 
ülkenin can damarı 
ulaşımdır. Bursa- 
Ankara mezitler 
bölümünün 2012 
yılı içerisinde biti 
rilmesini bekli 
yoruz.
2015 yılına kadar 

Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 
"g™ Seri A Sıra 2101-2250 nolu Sevk 

gg İrsaliyesi ciltlerimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

MEHMET CAMCIOĞLU

da İstanbul- 
Bursa-İzmir 
otoyolunun 
bitirileceği 
müjdesini de 
aldık. Bu sayede 
İstanbul'un bir 
semtinden diğer 
semtine gitmek 
yerine Bursa'ya 
gelmek artık daha 
cazip bir konumda 
olacak."

-"İncil bugünkü 
şeklini İznik'te 
aldı"- 
Bursa'nın Osmanh 
Devletine 130 yıl 
başkentlik yaptığını 
anımsatan Harput, 
şunları kaydetti: 
"Geçmişinde çok 
önemli başarıları 
bulunap Bursa'yı 
günümüzde dünya 
ile yarışır bir hale 
getirmek istiyoruz. 
Bursa bu Güce 
sahip bir il. 
Türkiye'ye 
olduğu gibi tüm 
dünyaya da 
adımızı, 
değerlerimizi 
aktarmak durumun
dayız. Bursa 
medeniyetler 
açısından çok 
önemli bir merkez. 
İncil bile bugünkü 
şeklini İznik'te aldı. 
İznik bu konuda 
bizim için çok ayrı 
bir değere sahip. 
Bu değerlere sahip 
çıkmak ve Bursa'yı 
daha ileriye taşı
mak adına var 
gücümüzle çalış
mak istiyoruz."

KAŞ€D€ fl€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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Bağhur emeklisine zam
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, İntibak 
yasasından yarar
lanacak emeklilerin 
maaşlarında 10 
TL'den 322 TL'ye 
kadar bir düzenleme 
olacağını ifade etti. 
Ve "BAĞKUR'lu 12 
bin esnafı da bu 
yasaya ekledik.
Böylelikle, 2000'den 
önce eşit şartlarda 
çalışanlara, olma* 
ması gereken eşitsi
zliği ortadan 
kaldıracağız" dedi. 
Hak-iş Konfede 
rasyonu'na bağlı 
Hizmet-İş Sendika 
sı'nın 33. yıl dönü 
mü etkinlikleri İç 
Kale Otel'de düzen
lendi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in katılımıyla 
gerçekleştirilen 
etkinliklere Sağlık 
Bakan Yardımcısı 
Agah Kafkas, 
Engelliler Başkanı

Kurtuluş Aksoy, AK 
Parti Manisa 
Milletvekili Hüseyin 
Tanrıverdi, AKP 
Çorum Milletvekili 
Salim Uslu, CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Gündüz, HAS Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Şeref 
Malkoç katıldı. 
Burada konuşan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, iş 
sağlığı güvenliği ile 
ilgili yasaya ilişkin, 
"Bütün mücadele 

miz insan için. 
Bunun getirdiği 
yükümlük olacak. 
Amacımız işçinin 
güvenliğini sağla
maktır. Bu düzen
lemeleri muhakkak 
düzenlememizi 
gerekiyor" diye 
konuştu.
Memurlarla ilgili 
toplu sözleşme 
yasasını Meclis'e 
gönderdiklerini 
hatırlatan Bakan 
Çelik, "Kıdem tazmi 
natı ve taşeronlaş- 
mayı da masaya 
yatırmamız 

gerekiyor. 
Sendikalar burada, 
bunların ele alın
ması gerekiyor. 
Geniş bir alanın 
kıdem tazminatın
dan mahrum 
kaldığını biliyoruz. 
Alt iş kolunda 
çalışan çalışan
larımızın bu haktan 
yararlanması 
gerekiyor. Kısa 
sürede iş sağlığı 
yasasını da 
Meclis'ten geçire
ceğiz. İş kazaların
da, önleyici bir 
sistem kurmamız 
gerekiyor" 
dedi.
Bakan Çelik, 
İntibak yasasından 
yararlanacak 
emeklilerin 
maaşlarında 10 
TL'den 322 TL'ye 
kadar düzenleme 
olacağını ifade 
ederek, BAĞKUR'lu 
12 bin esnafı da bu 
yasaya eklediklerini 
belirtti.

2012 ikramiye 
takvimi belli oldu

ikramiye takvimi 
belli oldu. Konuya 
ilişkin Bakanlar 
kurulu kararı 
Resmi Gazetenin 
sayısında 
yayımlandı.
Buna göre 6772 
sayılı Kanun kap
samına giren kamu 
kurumlarında 
çalışan işçilere 
2012 yılında

yapılacak ilave öde
menin birinci 
yarısının 31 Ocak 
2012 tarihinde, 
diğer yarısının 29 
Haziran 2012 tari
hinde, maden işlet
melerinin yer altı 
işlerinde çalışan
lara yapılacak ilave 
ödemenin tamamı 
ise 27 Aralık 2012 
tarihinde ödenecek

T MA A “SUYUNU boşa 
HARCAMA”

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

Çek kanunu ticaret erbabını ikiye holdü
Yozgat Ticaret ve 
Sanayi Odası (TSO) 
Başkanı Metin Özışık, 
çek kanununda yapıl
ması düşünülen 
değişikliğin iş dün 
yasını ikiye böldü 
ğünü söyledi.
Çek kanununda 
yapılacak değişiklikle 
iki farklı görüşün 
ortaya çıktığını 
belirten Özışık, "Deği 

şikliğin ekonomik ve 
ticari hayatı olumsuz 
yönde etkileyeceğini 
düşünenlerde var.
Diğer taraftan hapis
teki insanın zaten 
ödeme kabiliyeti 
olmayacağı için deği 
şikliği olumlu bulan
lar da var. Biz TSO 
olarak çekini ödeye
memiş, sıkıntıya 
düşmüş insanların 

hapse girmesini tabii 
ki istemiyoruz. Fakat 
çek alan insanların 
da mağdur olma sini 
asla istemiyoruz. Bu 
konuda kapsamlı bir 
değişikliğin yapılması 
gerekir." dedi.
Elindeki çeki tahsil 
edemeyen alacaklıla 
rın yapılacak değişik
likte kendi mağduri 
yellerinin giderilmesi 

gerektiğini ifade ettik
lerini söyleyen Baş 
kan Özışık, "Yapıla 
cak değişiklikle çeki
ni tahsil edemeyen 
vatandaşların mağdur 
edilmemesi ve buna 
göre bir deği şikliğin 
yapılması gerekir. Şu 
anda ülke mizde çek 
mağduru insanlar bir 
hayli fazla. Ticaretin 
olmaz sa olmazların

dan olan çek önemli 
bir yer tutmakta. Çek 
bir nevi ticarette 
karşılıklı güven 
demektir. Müteşeb 
bisler nakit yerine 
çek kullanarak ticari 
faaliyetlerini sürdür 
inektedir. Fakat karşı 
İlksiz çık an bir çek
ten dolayı maalesef 
çek veren de alan da 
mağdur olmaktadır.

Çek ke sen kişi kar 
şılıksız çekten dolayı 
hapse girerken, çeki
ni tahsil edemeyen 
kişi de baş ka yere 
olan borcunu ödeye 
mediği için o da mağ
dur olmaktadır. Bu 
konuda her iki tarafın 
da mağdur edilmeme
si için deği şikliğin 
buna göre yapılması 
gerekir." dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

HASTANELER

METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1072
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil.Koç 512 01 63

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 gç 53

TAKSİLER

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 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 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

RELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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
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 5-1310 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4176

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)

akiıııııiııiii
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN 
$İFRESİ:14:00-16:15- 

18:30-20:30...
ALVİNVE 

SİNCAPLAR3: 
12:00-14:15-16:15- 

18:15-20:00.. 
REZERVASYON 

513 33 21
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Yelkencilerimiz, Bodrum da yarışacak
Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2012 yılı Faaliyet 
Programı’nda yer 
alan Amiral 
Turgutreis Optimist 
ve Laser Yarı Yıl 
Kupası 25 - 29 Ocak 
2012 tarihleri arasın
da, Turgut Reis 
Belediye Yelken 
Kulübü ev 
sahipliğinde Turgut 
Reis - Bodrum 
/Muğla’da yapılacak. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Laser sınıfın
da 3 başarılı 
sporcusuyla 4 gün 
sürecek ola yarıyıl 
kupasına katılacağı 
bildirildi.

Antrenörler Timur 
Arabalı ve Kafile 
başkanı Mustafa 
Öncü nezaretinde 
Laser sınıfında 
Hasan Sal, Eneş 
Topkaç Tuğba Öksüz 
kulübümüzü tem- 
silen dün sabah 
yarışların yapılacağı 
Bodrum’a gittiler. 
Hareket öncesinde 
sporcularımız elde 
edecekleri başarının 
Laser sınıfında Milli 
Takım olduğunu 
ifade ettiler. 
Antrenör Timur ara
balı ve Mustafa 
Öncü’de yarışlara 
çok iyi hazırlandık
larını denizde ve

karada yaptıkları 
çalışmalar ile 
sporcuların perfor
manslarının çok üst 
seviyede olduğunu 
deniz çalışmalarının 
yanı sıra haftada üç 

gün kondisyon bir 
günde yüzme 
antrenmanları ile 
sporcuların yarışlara 
hazır olduğunu 
ifade ettiler.
Türkiye Yelken

Federasyonu 
Yarıyıl yıl kupası 
sezonun en son 
yarışı, bu yarış bir 
yıl içerisinde 
yapılan yarışlarda 
başarı gösteren

yelken 
sporcularının bir 
araya geldiği 
oldukça geniş kap
samlı katılımın 
olduğu büyük bir 
yarış, burada 
başarılı olan sporcu
lar Milli Takıma 
seçilme hakkı 
kazanacaklar, 
sporcularımız 
yarışlar öncesinde 
Milli Takım 
kamplarına da 
katılarak
hazırlıklarını tamam

ladıklarını Milli takı
ma seçilme 
şanslarının çok yük
sek olduğunu ifade 
ettiler.

Barsasporlu futbolcular moral depoladı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Ankara’da 25 Ocak 
Çarşamba günü 
yapılacak Bursaspor 
— Gençlerbirliği 
karşılaşması 
öncesinde 
Bursasporlu futbol
culara moral verdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Vali 
Şahabettin Harput 
ile birlikte 
Bursaspor’un 
Özlüce Tesisleri’nde 
sporcularla bir 
araya geldi. 
Bursaspor Kulübü 
Teknik Direktörü 
Ertuğrul Sağlam ve 
kulüp yöneticileriyle 
görüşen ve sporcu
lara Ankara yolcu
luğu öncesinde 
moral veren Başkan 
Altepe, zorlu bir

deplasmanın 
Bursaspor’u bek
lediğini belirterek, 
“Bursaspor için 
hiçbir şey zorlu 
değildir. Ankara 
deplasmanları 
genelde güzel geçi 
yor. Ben her 
maçınıza gelmeye 
çalışıyorum. Maçta 
da tribündeki yerimi 
alacağım. Bursa için 
önemli olan bu maçı 
kazanacağız.
Bursaspor a 
güveniyoruz” dedi. 
Bursaspor’un 
Bursa’nın gözbebeği 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Bursaspor 
Bursa’nın gururu. 
Geçtiğimiz dönem
lerde Bursa ya çok 
güzel mutluluklar 
yaşattınız. Başarı 
larınız sürecek ve 
şehrin gururu olma

ya devam ede
ceksiniz. Biz her 
zaman sizlerin 
yanınızdayız. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin prestijli 
tesislerinden olan 
Havuzlupark Sosyal 
Tesisleri’ni 
Bursaspor'a verdik. 
Yeni stadyumu
muzun inşaatı da 
tüm hızıyla devam 
ediyor. Herşey

Bursaspor için. 
Bursaspor’un 
başarılarıyla yeni 
tesisler de 
taçlanacak. 
Gençlerbirliği 
maçının da iyi geçe
ceğine inanıyor, 
başarılar diliyorum” 
diye konuştu.
Vali Şahabettin 
Harput da “Biz bir 
aileyiz. Kendinizi 
yalnız hissetmeyin” 

diyerek başladığı 
konuşmasında 
Bursa'da herkesin 
Bursaspor ile bütün
leştiğini kaydetti. 
Vali Harput, takımın 
ligdeki durumunu 
değerlendirerek, 
Bursaspor’un daha 
iyi noktaların hak 
ettiğine işaret etti. 
Son maçtaki olay
lara değinen ve 
zaman zaman 

şanssız durumların 
yaşandığını ifade 
eden Vali Harput, 
maçlarda yaşanan 
herşeye rağmen 
sporcuların umutsuz 
luğa ve paniğe kapıl
madan hareket 
etmeleri gerektiğini 
belirterek, 
“Motivasyon çok 
önemli. Hocanızın 
direktiflerini sahada 
en iyi şekilde yerine 
getirirseniz ve 
kazanma inancınızı 
kaybetmezsiniz bun
lar sizi başarıya 
götürecektir. 
Ankara'ya kazan
maya gidiyorsunuz 
ve kazanacaksınız. 
Bu maçla beraber 
yeni bir dönem 
başlayacak. 
Bursaspor’un 
başarısı arttıkça 
halkın desteği de 
artacak” dedi.

Karanöz ve Hacivat’a yeni replikler aranıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilk kez gerçek
leştirilen ‘Karagöz- 
Hacivat Gölge Oyu 
nu Metni Yazım 
Yarışması’, ile 600 
yıllık geleneğin çağ
daş normlar ve gün
cellenmiş metinlerle 

gelecek kuşaklara 
aktarılması 
amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Karagöz Evi 
Müzesi’nde gerçek
leştirilen tanıtım 
toplantısında, 
‘Karagöz-Hacivat

Gölge Oyunu Metni 
Yazım Yarışması’nın 
ilk kez Bursa’da 
düzenlenmesinin 
heyecanını duyduk
larını belirtti.
Yerel yöneticiler 
olarak Bursa’nın 
değerlerinin gelişti 
rilmesine yönelik

çalıştıklarını anlatan 
Başkan Altepe, 
“Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
belediye hizmet
lerinin yanı sıra ken
timizdeki kültürel ve 
sanatsal faaliyet
lerinin geliştirilmesi 
ve kentin medeniyet

merkezi kimliğinin 
öne çıkarılması 
noktasında da

çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz” 
dedi.



SGK: Kimse prim mağduru olmayacak
SGK, Genel Sağlık Sigortası'yla ilgili tüm sorulan yanıtlayan bir rehber hazırladı. 
Rehbere göre 60 günden fazla borcu olan esnafın ailesi sigortadan yararlanabile
cek. Yeni yılda yaşama geçen Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile yediden yetmişe 
herkesi ilgilendiren bir dizi yeni adım atıldı. Bilgiye göre bu kapsamda, prim borcu 
olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan Bağ- Kur'lunun ailesi de mağdur 
edilmeyecek. Bu kişilerin eş ve çocukları sağlık hizmeti alabilecek. Özürlü aylığı ve 
65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir vize ve gelir testi işlemine tabi olmaksızın maaş 
aldıkları sürece GSS kapsamında olacaklar. Ayrıca bakmakla yükümlü oldukları 
kişiler de genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler. Haberi sayfa 9’da

ÇOKAL TİCARET GEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Kayhan Mah.

1 Şubat 2012 günü başlayacak olan seçimler 21 Şubat günü tamamlanacak

Gemlik Umur 
bey hattına yeni 
yolcu otobüsü alın 
dı. Hizmete giren 
yeni yolcu otobüsü 
öncesinde tören 
düzenlendi. Kurban 
kesimi ve dualarla 
başlayan törene 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış, 
Minibüsçüler Odası

Başkanı Erol Ak 
soy, çok sayıda 
taşımacılık koope

ratifi başkanı, şo 
förler ve davetliler 
katıldı. Syf2’de

Cumhuriyet Halk Parti 
si’nde Şubat ayı içinde yapıl
ması beklenen ilçe seçimleri 
nedeniyle, köy ve mahalle 
delege lerin seçim takvimi 
belli oldu. CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, seçimlerinin 
1 Şubat 2012 günü başlaya
cağını, 16 Şubat 2012 Pazar 
günü sona ereceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

filine Bakış
Al il il il

Mili al a İIBIII
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnkar Yasası şoku..
Fransa Senatosu, Ermeni soykırımını inkar 

edenlere para ve hapis cezasını kabul eden 
yasa tasarısını kabul etti.

Olayın tarafı olan Türkiye, karara tepkili.
Sarkozy Fransa’da Cumhurbaşkanı 

seçilmesinden sonra, Türkiye ile ilgili her 
konuda olumsuz tavır takınan bir siyasetçi.

Türkiye’nin AB’ye alınmasında sergilediği 
tutumda bunu görmüştük.

Başbakan Erdoğan Fransız senatosundan 
geçen İnkar Yasası’nın kabulünden sonra yap
tığı açıklamada bunu “Küçük ırkçı zihniyet” 
olarak niteledi.

Bizim ırkçı, düşünce özgürlüğüne indirilmiş 
bir darbe olarak gördüğümüz bu tasarının 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi ve iptali 
için 60 iyi senatör aranıyor. Devamı 4’de

Bursa'nın 17 ilçe 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Nilüfer Halk Eğitim 
Merkezi Çamlık 
binasında bir araya 
gelerek, 2011-2012 
birinci yarıyılında 
gerçekleş tirilen 
halk eğitim 
faaliyetlerinin 
masaya yatırdı.
Toplantıya, Okullar 
Hayat Olsun 
Projesi damgasını 
vurdu. Uygulamaya 
konulan projeyle 
okullar sosyal 
yaşam merkezine 
dönüşüyor. Bu 
proje ile okulların

mahalle halkının 
bir takım faaliyetler 
için kullanabileceği 
belirtildi.
Bursa İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Mehmet Ekiz, 
Halk Eğitim

Merkezleri'nin 
yapacağı planlama 
ile okullarda 
yetişkinlere yönelik 
her türlü eğitim 
faaliyetinin yapıla
cağını söyledi. 
Haberi sayfa 8’de

Hızım 
alamayınca 
ikana 

daldı
Bursa'da fren 
yerine gaza ba 
san sürücü kav 
şaktaki kasap 
dükkanına girdi. 
Kaza esnasında 
kaldırımda yürü 
yen 2 kadın, oto
mobilin altında 
kalmaktan son 
anda kurtuldu. 
Haberi syf 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ahlak sükût mu ediyor?
Sıklıkla karşılaşıyoruz ve yaşıyoruz. 

Her gün yeni bir ahlaksızlığa tanıklık 
ediyoruz. Çok ciddi boyutta bir kültür 
deformasyonu yaşanıyor.

Kültürel deformasyon ahlaki çökün
tüyü de birlikte getiriyor.

Çözülme toplumun kurumlarına ve 
dinamiklerine dek yayılmış durumda.

Çıkarları öne almak, kurallara uyma
mak ve kural dışı davranışlar göster
mek ne yazık ki "bir ayrıcalık " olarak 
algılanıyor ve uygulanıyor.
Aslında yaşananlar tümüyle eğitimsi

zlikten kaynaklanıyor.
Eğitimin başlangıç noktası aile...
Türkiye’de ve dünyada aile 

kavramının yeniden tanımlanması 
gerekiyor.
Anne-baba ve çocukların sorumluluk 

sınırları ile yatay-dikey ilişkilerinin 
çağın gereklerine uygun düzeye 

getirilmesinde sayısız yararlar var.
Galiba işin başında anne-babanın 

“özel eğitimi” geliyor.
Türkiye’de ve dünyada en kolay elde 

edilen işlev anne-babalık...
Öyle mi olmalı?
Çocuğu yaşama hazırlayan ilk aşa

mada başlayan davranış yöntemi gele
ceği biçimlendiriyor.

“Ağaç yaşken eğilir” deyimini 
yaşamla özdeşleştirdiğimizde çocuk 
öncelikle annesinden babasından 
gördüğünü doğru olarak algılıyor ve 
uyguluyor.

Doğal olarak bu durumda asıl belir
leyici de aile oluyor.

O halde ailenin yani anne-babanın 
doğru bilgilerle donatılması gerekiyor.

Ki çocuklarını da uyumlu, paylaşım
cı, katılımcı, ilkeli, kararlı, yararlı ve 
tutarlı yetiştirebilsin.

Nasıl başladık nereye geldik?
İnsanoğlunun belki de genetik 

yapısından kaynaklanan hırslı yapısı, 
kural tanımazlığı ve ilkesizliği de 
beraberinde getiriyor.

Kanımca bugün insanlığı bir ur gibi 
saran çekememezlik, açgözlülük ve öç 
alma duygusu da bu yapının bir sonu
cu...

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın 
umudumuzu yitirmiyoruz.

Çünkü bir gün;
Ulu önder Atatürk’ün de işaret ettiği 

gibi,
“Sömürgecilik ve emperyalizm 

yeryüzünde yok olacak ve yerlerine 
uluslar arasında hiçbir renk, din ve ırk 
ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum 
ve işbirliği çağı egemen olacaktır.”

Ütopya gibi görünse de gerçekleşe
ceği inancımı sonsuza dek koruya
cağım.

Çünkü öyle olmasını istiyorum.
Dayatılan ahlaksızlık girdabından bir 

an önce kendimizi kurtarmamız şart.

Gemlik Umurbey 
hattına yeni yolcu 
otobüsü alındı. 
Hizmete giren yeni 
yolcu otobüsü 
öncesinde tören 
düzenlendi.
Kurban kesimi ve 
dualarla başlayan 
törene Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
Belediye Meclis 
üyesi Turan Alkış, 
Minibüsçüler Odası 
Başkanı Erol Aksoy, 
çok sayıda taşı
macılık kooperatifi 
başkanı, şoförler ve 
davetliler katıldı. 
Umurbey 
Mahallesi’nde 
yapılan törende 
Gemlik-Umurbey 
hattının yanı sıra 
Fevziye, Muratoba, 
Adliye ve Güvenli 
köylerine de ulaşım 
sağlayan otobüs 
sayısının 5’e çıktığı 
belirtildi. Isuzu 
Sitibus marka 9,5 
metrelik 25 koltuklu 
yolcu otobüsü ilk 
yolcularını taşımaya 
başladı.

V Vaı

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen 
Başkanlığında 
Ağrılılar Derneği'ni 
konuk etti.
Konuklarına çiğ 
köfte ikramında 
bulunan Özmen, 
derneklerin birlik 
ve beraberliği 
simgelediğini, 
aynı birlik ve 
beraberliğin tüm 
ülke halklarını da 
kaynaştırması 
gerektiğini bu 
kaynaşmanın 
sadece Milli 
Görüş'ün eseri 
olacağını dile 
getirdi.
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerine de 
değinen Özmen;

AKP ve CHP 
arasındaki çekiş
menin zararını 
Gemlik ve 
Gemlik'linin çek
tiğini ifade etti. 
İadei ziyarette 
bulunan

Ağrılılar Derneği 
Başkanı Metin 
Aslan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri gördükleri 
ilgiden memnun 
kaldıklarını 
ve zaman

içerisinde 
ziyaretlerinin 
tekrarlanacağını 
belirterek, Sedat 
Özmen ve 
yönetim kuruluna 
teşekkür 
ettiler.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İm alamayınca fca M İnini miiiUm Mil!
Bursa'da fren yerine 
gaza basan sürücü 
kavşaktaki kasap 
dükkanına girdi. 
Kaza esnasında 
kaldırımda yürüyen 
2 kadın, otomobilin 
altında kalmaktan 
son anda kurtuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
merkez Osmangazi 
ilçesinde meydana 
geldi. Y. Y. 
yönetimindeki 
16 ZH 342 plakalı 
otomobil, Akbıyık 
Caddesi üzerinden 
İnebey Sokak'a 
girmeye çalışırken 
arkasından gelen 
bir sürücü korna 
çalmaya başladı. 
Panikleyen Y. Y., 
fren yerine gaza 
basınca kavşaktaki 
kasap dükkanına 
girdi. Kırılan cam
ların gürültüsüyle 
gördüklerine 
inanamayan kasap 
Avni Kurtulmuş 
şok oldu. Kara 
esnasında kaldırım
da yürüyen 2 kadın 
da otomobilin altın
da kalmaktan son 
anda kurtuldu.

Kaza anı, bir iş 
yerinin güvenlik 
kamerası tarafından 
da kaydedildi.
Olay yerine gelen 
112 ekipleri, şoka 
giren Kurtulmuş'u 
ambulansta 
tedavi etti. Kaza 
sırasında dolabı 
düzenlediğini anla
tan Kurtulmuş, "Bir 
anda araba geldi, 
dolapla tezgah 
arasında kaldım. 
Neye uğradığımı 
şaşırdım. Verilmiş 
sadakam varmış" 
dedi. Bu arada 
kasaba 2 gün 
önce hırsız girdiği 
öğrenildi.
Kazaya karışan 
sürücü ise frene 
bastığını ancak 

otomobilin dur
madığını söyledi. 
Dükkana giren 
otomobil, trafik 
polislerinin 
rapor tutmasının 
ardından vatan
daşlar tarafından 
iş yerinden 
çıkarıldı.
Yere dökülen 
camları ise Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
temizledi.
Öte yandan 
bölgedeki esnaf, 
Maksem Caddesi'n 
de kavşağa yakın 
yerde bulunan iki 
adet parkomatın 
görüş mesafesini 
engellediği 
gerekçesiyle 
kaldırılmasını istedi

Uludağ'da yaya olarak gezerken yolunu kaybeden 32 yaşındaki 
tatilci, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. 

Tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kış turizminin 
önemli tatil merkez
lerinden Uludağ'da 
yaya olarak gez
erken yolunu kaybe
den 32 yaşındaki 
tatilci, donmak 
üzereyken jandarma 
tarafından kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
tatil için Uludağ'a 
gelen 32 yaşındaki 
Erman A., saat 
16.30 sıralarında 
yaya olarak
Oteller Bölgesi'nden 
gezmeye çıktı.
Havanın kararması 
ile yolunu kaybeden 
Erman A., 156 
Jandarma İmdat 
hattını arayarak 
yardım talebinde 
bulundu.

GPS İLE YERİ 
TESPİT EDİLDİ 
İhbar üzerine 
harekete geçen İl 
Jandarma 
Komutanlığı Dağ 
Arama Kurtarma 
Timleri, ilk olarak 
'acil konum belir-

Sobran (Çobankaya) müdahale 112
Deresi bölgesinde 
olduğunu tespit etti. 
Olay yerine sivil 
savunma ekiplerinin 
yanı sıra 112 ambu
lansı da sevk edildi. 
Ekiplerin yaptığı 
çalışmaların ardın
dan, Erman A. saat 
19.00 sıralarında 
donmak üzereyken 
kurtarıldı. Kar 
motorları ile 
bölgede yapılan 
araştırmanın ardın
dan donmak 

ambulansında 
yapıldı. Sağlık ekip
leri, vücut ısısını 
muhafaza etmesi 
için Erman A.'yı 
alüminyum bat
taniye ile sardı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Erman
A.'va burada da ısı 
battaniyesi ile 
müdahale yapıldı. 
Tatilcinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

'Oldürmeseııılim elektrih Berecekti'
Bursa'da, eve geç 
gelmesine kızan ba 
basını bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen 14 yaşındaki 
kız, mahkemede göz 
yaşlarına boğuldu. 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "kas
ten öldürmek" 
suçundan 12 yıla 
kadar hapsi istenen 
ilköğretim 7. sınıf 
öğrencisi 14 
yaşındaki A.K., ilk 
defa hakim karşısına 
çıktı. Sanığın yaşının 
küçük oluşu sebe
biyle gizli yapılan 
duruşmada konuşan 
A.K., ifadesini 
verirken gözyaşları
na boğuldu. 43 
yaşındaki Ferudun 
K.'nin annesini ve 
kendisini sürekli 
dövdüğünü, olay 
günü de kendisine 
elektrik vereceğini 
söylemesi üzerine 
korkup babasını

kalbinden bıçakla
yarak öldürdüğünü 
belirten A.K., 
"Olay günü bayram 
ziyareti için bir 
arkadaşımın evine 
gittim. Annem ve 
babam da arkamdan 
geldi. Evde otu
rurken arkadaşımla 
birlikte bakkala kola 
almaya gittik fakat 
arkadaşım yanına 
para almayı unutun
ca eve gitti. Ben de 
markette onun 
gelmesini bekliyor
dum. Arkadaşım eve 

gittiğinde babam 
beni sormuş. O da 
markette kendisini 
beklediğimi 
söylemiş. Onu bir 
süre daha markette 
bekledikten sonra 
ben de eve gittim. 
Babam gecikmem
den dolayı kızdı. 
Anlattıklarıma inan
mayınca da, 'Eve gid
ince seninle görüşe
ceğiz' dedi. Eve 
giderken yol boyun
ca bana tehditler 
savurdu. Hatta kendi 
evimize girerken 

kafamı kapıya vurup 
beni dövmeye 
başladı. Eve girince 
de ağabeyime, 'Git 
çatıdan bant getir. 
Ağzını bantlayıp ona 
elektrik vereceğim' 
dedi. Ben de panik 
içinde mutfağa girip 
bıçağı aldım ve rast- 
gele salladım. Şok 
taydım" dedi. A.K., 
konuşurken göz 
yaşlarına boğuldu. 
Mahkeme, duruşma
da küçük kızın 
annesi G.K.'yi 
şahit olarak dinledi. 
Kızının ifadesini 
doğrulayan
G.K., eşinin kendi
sine ve kızına 
sürekli şiddet uygu
ladığını, kocasını 
öldüren kızından 
şikayetçi olmadığını 
söyledi. Duruşma, 
sanığın sosyal 
durum raporunun 
çıkarılması için 
erteledi.

Kapak su kullananlar 
kamerada!

Bursa'nın servet
lerinden olan 
kaynak sularının 
kaçak kullanımı, 
kamera sistemi 
sayesinde engel
lenecek.
Yeni çıkarılan su 
yönetmeliği ile kay
nak sularının kaçak 
kullanımının önüne 
geçeceklerini 
belirten İl Genel 
Meclisi AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
Ahmet Er, 
"Bursa'nın suyunu 
yakın takibe ala
cağız" dedi.
İl Özel İdaresi, 
Türkiye'nin en 
kaliteli ve sağlıklı 
kaynak sularını 
kiralayan dev su 
firmalarının kay
naklardan fazla su 
çekmemesi için 
kolları şıyadı. 
Bursa İl Özel 
İdaresi'nin 
tespitlerine göre, 
şehirde 200 

litre/saniyelik 
kaynak suyu 
kapasitesi 
bulunurken, 
bunun sadece 
67 litre saniyelik 
kısmı 
ücretlendiriliyor. 
Bu miktar ise 
suların yüzde 
33'lük kısmının 
ekonomik olarak 
değerlendirildiğini 
gösteriyor.
Geriye kalan yüzde 
67'lik kısmının 
yüzde 30'u 
doğaya bırakılıyor. 
Geriye kalan 
yüzde 37'lik su ise 
boşa akıyor. Suyun 
boşa akmasının 
önüne geçmek 
isteyen İl Özel 
İdaresi, aynı 
zamanda kiralanan 
suların da takibini 
tam anlamıyla yap
mak için kameralı 
sistemi devreye 
sokmaya hazır
lanıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnkar Yasası şoku..
Ermeni diasporosu 1915 yılında yaşanan 

zorla güç ettirilme olayında canlarını kaybe
den Ermeni vatandaşlarımızın bilinçli bir soy 
kırımdan geçirildiğini iddia ederek, OsmanlI 
İmparatorluğu’nu ve dolayısıyla Türkiye Dev 
letinin Ermenilerden özür dilemesini istiyor.

Bu istek özürlü sınırlı değil.
İleride, tazminat ödenmesi, daha da ileri 

gidilerek, ermenilerin 1915 yıllında nüfusun 
yoğun olduğu Van ve çevresinde toprak iste 
yecekleri bilinen bir gerçek.

Bu olay aslında Türkiye’nin bölünmesinin 
istenmesine varan sinsi bir proje.

Birinci Paylaşım Savaşında, yapılmak iste
nen ve Osmanhnın dağılmasına neden olan 
Sevr Barış Antlaşmasındaki tabloyu düşünün..

O tablo, Mustafa Kemal önderliğinde başla 
tılan Kurtuluş Savaşı ve sonrasında kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleşmedi.

Bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu toprak
larında, etniseye dayanan federal bir yapının 
dayatılmak istenmesidir bu.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bir 
Kürt ve Ermeni devleti kurulma istemi.

Karadeniz kıyılarında ise Rum Pontus dev 
leti.

Batıya ve AB D’ve yerleşen ve burada eko 
nomik gücü büyüyen Ermen iler, 1915 olayla 
rını Ermeni diasporosu tarafından sürekli 
olarak gündeme getirildi.

Bunun son ayağı ise seçimlerin yaklaştığı 
Fransadır parlementosunda alınan karardır.

Fransa, düşünce özgürlüğünün doğduğu 
ülkelerin başında gelir.

Demokrasi ve düşünce özgürlüğünün savu 
nucusu bir ülkenin, insanlarının düşüncelerini 
söylemesini cezalandırması akıl alınmaz bir 
olaydır.

Akıl tutulmasıdır.
Az sayıda parlamenterin seçimlerde oy avcı 

lığı için aldığı bir karardır.
Türkiye insanı buna tepkili.
Çünkü, her ülkenin tarihinde olumlu ve 

olumsuz olaylar yaşanmıştır.
Fransızların kendi tarihlerinde insanlık onu

runu zedeleyen o kadar çok olay var ki.
Cezayir’e uyguladıklarını unutup, tarih sah

nesinden silinmiş olan bir imparatorluğun, 
savaş ortamında Ermenilere uyguladığı tehcir 
bugün yargılanıyor.

1915‘de ermenilere karşı soykırım yapılmadı 
dediğinizde, soykırımı inkar ettiğinizde ya 
hapis, ya da para cezası alacaksınız.

Böyle şey olur mu demeyin oluyor işte.
Bu halkanın AB ülkelerinde yaygınlaşması 

kaçınılmaz.
Peki Türkiye bu geldiği göz göre göre bilinen 

yasa tasarısı karşısında ne yaptı.
Hatırlayın, Başbakan Erdoğan aylar önce 

eylem planını açıklamış, öncelikle Paris 
büyükelçimizi geri çekmişti.

Sonra sessizce yine Paris’e yolladılar.
Türkiye böyle konularda iktidarıyla muhale

fetiyle ulusal bir çizgide birleşiyor.
Fransa’ya karşı böbürlenmek, atmak, tutmak 

akıllh, bilinci ve uygulanabilir kararlar alınsın.

1 Şubat 2012 günü başlayacak olan seçimler 21 Şubat günü tamamlanacak

B B M toluı
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde Şubat 
ayı içinde yapılması 
beklenen ilçe seçim 
leri nedeniyle, köy 
ve mahalle 
delegelerin seçim 
takvimi belli oldu. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
mahalle delege 
seçimlerinin 
1 Şubat 2012 günü 
başlayacağını,

16 Şubat 2012 Pazar 
günü sona ereceğini 
söyledi.
Adliye, Büyükkumla, 
Cihath, Engürücük, 
Hamidiye, 
Haydariye, 
Karacaali, Narh, 
Muratoba, Kurtul, 
Şahinyurdu, Şükriye 
ve Yeniköy’de ise 
delege seçiminin 
21 Şubat günü 
yapılacağı belirtildi. 
CHP Merkez mahalle 
delege seçimleri 
seçim takvimi şöyle:

Mahalle Adı 
Ata Mahallesi 
Balıkpazarı 
Cumhuriyet Mh. 
Demirsubaşı Mh. 
Dr. Ziya Kaya 
Halitpaşa Mh. 
Gençali Mh. 
Atatürk Mah. 
Güzelyalı
Kurşunlu Cumhuriyet 
Memireis Mh.
Parsbey Mh. 
Siteler Mh. 
Şükrükaya Mh. 
Umur. Orhangiye 
Yeni Mah. 
Eşref Dinçer 
H işar Mah.
Orhaniye Mh. 
Hamidiye Mh. 
Kayhan Mh. 
Osmaniye Mh.

Seçim Tarihi 
01.02.2012 
01.02.2012 
01.02.2012 
02.02.2012 
02.02.2012 
02.02.2012 
13.02.2012 
13.02.2012 
13.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
14.02.2012 
15.02.2012 
15.02.2012 
15.02.2012 
16.02.2012 
16.02.2012 
16.02.2012

Görevli 
Dilek Taşpınar 
Selim Tosun 
Hulusi Ateş 
Zeki Dede 
Selim Tosun 
Hulusi Ateş 
Ali Kalkan 
Şahin Karpeli 
Mustafa Malyemez 
Ş. Karpeli 
Mustafa Malyemez 
Dilek Taşpınar 
Latife Dikmen 
Hulusi Ateş 
Dilek Taşpınar 
Fikri Kurt 
Ali Kalkan
Şükran Yuvarlakkaya 
Y. Selim Tosun 
Hulusi Ateş 
Ayşe Akıt 
Zeki Dede

Milli Güvenlik dersi resmen kaldırıldı
Konuya ilişkin 
yönetmelik Resmi 
Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Yönetmeliğe 
göre, 28 Aralık 
1979 tarihli ve 8/37 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan 
Milli Güvenlik 
Bilgisi Öğretimi 
Yönetmeliği yürür

lükten kaldırıldı. 
Yürürlükten 
kaldırılan 
Yönetmeliğin uygu
lanmasına 2011- 
2012 öğretim yılı 
sonuna kadar 
devam edilecek.
Böylece 2012- 
2013 eğitim ve öğre 
tim döneminden 
itibaren Milli 
Güvenlik dersi 
yer almayacak.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yılmaz, bu fcez yemekle muhtarları ağırladı
Gemlik’in mahalle 
ve köy muhtarlarına 
akşam yemeği 
veren Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Sîzlerin her 
türlü sorunu bizim 
sorunumuzdur”^ 
dedi.
19 Ocak tarihinde 
yapılan Meclis 
toplantısında 2. kez 
Belediye 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
eden ve kutlayan 
muhtarlar, “sorun
larımız çok” dedi. 
Paşa Restoran’da 
muhtarlara yemek 
veren Yılmaz, 24 
mahalle 16 köy 
muhtarı ile Belediye 
müdür ve almirleri 
ile biraraya geldi. 
AKP’li meclis 
üyeleri ve yerel 
basın mensup 
larının da katıldığı 
yemekte konuşan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik’in 
nüfusu 105 bini aştı. 
Ancak eksiğimiz 
çok. Bu açığı kapat
mak için canla başla 
çalışıyoruz.
Elbirliğiyle ilçeye

hak ettiği hizmetleri 
vereceğiz” dedi.
Muhtarlar sorun
larını dosya halinde 
Yılmaz’a verirken, 
bu toplantıların her 
ay sonunda periyo
dik halde toplanma 
kararı alındı.
İlçedeki spor tesis
leri hakkında bilgi 
veren Yılmaz, 
belediye hizmetleri
ni anlattı.
Yılmaz, hem 
muhtarlara hem de 
yerel basın temsilci
lerine “Her türlü 
yapıcı eleştiriye 
açığız” dedi.
Doğancı Baraj 
Suyunun Kurşunlu’ 
ya geleceğini, Istan
bul-Izmir Otobanı 
sonrasında başta

Kurşunlu olmak 
üzere Gemlik ve 
Kumla’nın öneminin 
artacağına dikkat 
çeken Başkanvekili 
Refik Yılmaz, “Şu an 
nüfusumuz 105 bini 
aştı, yaz aylarında 
da nüfusumuz iki üç 
katına çıkıyor. Bizler 
de yatırımlarımızı 
Gemlik’in nüfusu
nun iki üç kat arta
cağını hesaplayarak 
yapı yoruz.
Gemlik’e yönelik 
yatırımlar bölge 
nüfusunu artıracak
tır. Gemlik cazibe 
merkezi olacaktır” 
dedi.
Daha çok turizm 
amaçlı yatırımları 
hedeflediklerini 
kaydeden Refik

Yılmaz, “Sanayi 
amaçlı tek metre 
kare bile imar 
istemiyoruz. Gemlik 
cazibe merkezi 
olurken, turizm 
yönünden de atağa 
kalkacaktır” dedi. 
Köy yollarının 
genişletileceğini 
belirten Refik 
Yılmaz, yeni alınan 
iş makinesinin de 
köy muhtarlarının 
emrinde olacağını 
vurguladı.
“Her türlü soru
nunuz, bizim 
sorunumuzdur” 
diye konuşan Refik 
Yılmaz, muhtarların 
çocuk parkı, baz 
istasyonlarının 
kaldırılması, ilköğre
tim okulu ihtiyacı, 

ulaşım, ulaşımla 
bağlantılı durak, 
mezbaha, sağlık 
ocağı, dere ıslahları 
ve alt yapıyla ilgili 
sıkıntılarını da daire 
müdürleriyle birlikte 
not aldı.
Tarihi binalarla ilgili 
olarak da tüm tarihi 
binaların röleve pro
jeleri için adım attık
larını açıklayan 
Refik Yılmaz, 
önümüzdeki yaz 
aylarında Kumla 
gidişi için şehir içi 
otobüs duraklarını 
rahatlatmak adına 
Bursa-Kumla direk 
seferlerinin ola
cağını, Bursa’dan 
gelen vatandaşların 
Gemlik duraklarında 
beklemeyeceğini

söyledi.
Yılmaz, Kurşunlu’ya 
iki adet suni çim 
saha yapılacağını, 
Kumla Kent 
Meydanı ile Köy 
meydanı pro
jelerinin yeni kamu
laştırmalarla kısa 
sürede tamam
lanacağını.
Kent Konseyi 
toplantılarıyla ilgili 
soruları da yanıt
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Kent 
Konseyi’nin 
şu anki Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’dir. Onun 
adına Kent 
Konseyi toplanması 
konusunda biz 
bir şey yapamayız. 
Ancak toplumun 
tüm kurum, 
kuruluşları ve 
sivil toplum 
örgütleriyle 
birlikte her zaman 
bir araya geleceğiz. 
Gemlik’i birlikte 
yönetmek 
istiyoruz. Sorunları 
karşılıklı görüşme 
lerle çözüme 
kavuşturmayı 
hedefliyoruz” dedi.

HIM Kar geri geliyor
Bil II I I II

MWlMllllIlIllWW
Marmara bölgesi 
Perşembe 
gecesinden 
/itibaren Trakya’dan 
başlayacak kar 
yağışının etkisine 
girecek. 
Bursa’da ise kar 
yağışının Cuma 
günü etkili olması 
bekleniyor. 
Trakya’da başlaya
cak kar yağışının 
gün içinde iç kesim
lere doğru ama et 
kişini artırarak iler
lemesi bekleniyor. 
Meteorolojik tah
minlere göre 
Marmara 
Bölgesinin büyük 
bölümünde 
yağmur gözlenecek. 
Bölgenin tamamın
da ve gün boyü 
sürecek etkili 
yağış var.

Gemlik Körfez www.gemliktorlezgazetesi.coni

Gece yarısından 
itibaren yağış kar 
şeklinde gerçek
leşecek.
Edirne - 
Kırklareli’de 
başlayacak kar 
yağışının günün 
ilerleyen saatlerinde

İstanbul’a doğru 
ilerlemesi ve bu 
sırada da etkisini 
artırması 
bekleniyor. 
Bursa’da ise kar 
yağışının Cuma 
günü etkili olması 
bekleniyor.

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
Gelir ve Yaşam 
Koşulları 
Araştırması'ndan 
yapılan değer
lendirmeye göre, 
bölgesel yoksulluk 
sayıları ve yoksul
luk oranları şöyle: 
Yoksulluk oranı, 
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde 
azalırken, 2010 yılı 
itibariyle yıllık 
bazda 2,2 puan 
azaldı ve yüzde 11,5 
olarak belirlendi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
"Gelir ve Yaşam 
Koşulları Araştır 
ması"ndan yapılan 
değerlendirmeye 
göre, İstanbul böl
gesinde; bu bölge 
için 2010 yılı 
itibariyle belirlenen 
eşdeğer hanehalkı 
geliri, yine o bölge 
için belirlenen 
medyan değerinin

(gelirler küçükten 
büyüğe doğru sıra
landığında ortaya 
düşen değer) yüzde 
50'sinin altında yıl
lık kazanca sahip 
kişi sayısı 1 milyon 
454 bin kişi, bu 
kişilerin oranı ise 
yüzde 11,5 oldu. Bu 
rakam lar 2009 yılın
da sıra sıyla 1 mil 
yon 199 bin kişi ve 
yüzde 9,5 düzeyin 
deydi.
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde 
ise yine bu bölge 
için 2010 yılında 
belirlenen eşdeğer 
hanehalkı geliri, 
bölge için belirlenen 
medyan değerin 
yüzde 50'sinin altın
da yıllık kazanca 
sahip kişi sayısı 863 
bin kişi oldu. 
TÜİK verilerine 
göre, yoksulluk 
oranı söz konusu 
dönemler itibariyle 
Batı Marmara'da

0,3 puanlık artışla, 
yüzde 14,6'ya, 
Batı Anadolu'da 
1 puanlık 
yükselişle yüzde 
14,5'e çıktı. 
Yoksulluk oranı, 
Akdeniz Bölgesinde 
yüzde 11,8'den 
yüzde 12,6'ya, 
Orta Anadolu'da 
yüzde 11,8'den 
yüzde 12,2'ye, Batı 
Karadeniz'de yüzde 
14,1'den yüzde 
14,4'e yükseldi. 
Yoksulluk, Doğu 
Karadeniz'de 61 bin 
kişilik artışla 275 
bin kişiden 336 bin 
kişiye, Kuzeydoğu 
Anadolu'da 314 bin 
kişiden 323 bin 
kişiye, Ortadoğu 
Anadolu'da yüzde 
387 bin kişiden 413 
bin kişiye çıktı. 
Ege Bölgesinde 
yoksulların oranı 
1,5 puan, Doğu 
Marmarada ise 0,9 
puan geriledi.

http://www.gemliktorlezgazetesi.coni
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Genclilı Şurası Bıırsada diizenlenecet
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
18-19 Şubat 2012 
tarihlerinde gerçek
leştirilecek ‘Gençlik 
Şurası’ öncesinde 
bakanlık yetkilileri, 
Bursa Kent Konse 
yi’ni ziyaret etti. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
ülkedeki 14-29 yaş 
aralığındaki gençleri 
dinlemek, onları 
kamu kurum ve ku 
ruluşları ile bütün
leştirerek sorun
larını çözmek ama 
cıyla düzenlenen 
Gençlik Şurası, 18- 
19 Şubat 2012 tarih
lerinde Bursa’da 
gerçekleştirilecek. 
Şura öncesinde Ba 
kan Müşaviri Ahmet 
Soğuktaş ve Gençlik 
ve Spor Genel Mü 
dür Yardımcısı Ha 
kan Dulkadiroğlu, 
Bursa Kent Konse 
yi’ni ziyaret ederek 
Genel Sekreter Enes 
Battal Keskin’den 
bilgi aldı.
Gençlik ve Spor 
Genel Müdür

Yardımcısı Hakan 
Dulkadiroğlu ise, 
‘Ulusal Gençlik 
Strateji ve Politika 
Belgesi’ oluşturmayı 
ve ‘Gençlik Şurası’ 
gerçekleştirmeyi 
istediklerini söyledi. 
16 ilde Gençlik Şura 
sı planladıklarını 
belirten Dulkadir 
oğlu, "Şu andaki 
takvim itibariyle 16 
ilde şura toplantısı 
gerçekleştireceğiz. 
Bu iller arasında 
Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, Bartın, 
Düzce ve Bolu gibi 
kentler var. Bur 
sa’da gerçekleştire
ceğimiz toplantıda 
Bursa Kent Konseyi 
ve Gençlik Meclisi 
nin desteklerini bek
liyoruz” dedi.

Bakan Müşaviri 
Ahmet Soğuktaş, 
çalıştaylarda ‘istih
dam’, ‘gençlik ve 
etik değerler’, 
‘sosyal gönüllülük’, 
‘siyasal katılım’ ve 
‘gençliğin altyapısı’ 
gibi başlıklar altında 
tartışma ortamı ha 
zırladıklarını ifade 
etti. İllerde gerçek
leştirilen toplantıla 
rın ardından Mayıs 
ayı içerisinde ‘Ulu 
sal Şura’ gerçekleşti 
receklerini vurgula 
yan Soğuktaş, şura 
lar sonunda ‘Ulusal 
Gençlik Strateji ve 
Politika Belgesi’ 
oluşturmayı hedef 
(ediklerini anlattı.
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin,

Gençlik ve Spor Ba 
kanlığı’nın politika 
oluşturma sürecinde 
yerelden ulusala bir 
yol belirlemesinden 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi. Bursa Kent 
Konseyi çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Keskin, kent konse 
yinin çatı kuruluş 
olmasından dolayı 
gençlik alanında 
çalışan birçok STK 
ile ortak çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. 
Bursa Kent Konseyi 
bünyesindeki 4 
meclisten biri olan 
Gençlik Meclisi’nin 
1996 yılından beri 
aktif şekilde çalıştı 
ğım anlatan Keskin, 
"Gençlik politikaları 
belirlenmesi adına 
Gençlik Meclisi’nin 
çeşitli faaliyetleri 
var. Önümüzdeki 
günlerde Gençlik 
Meclisi’nin ev 
sahipliğinde ‘Yerel 
Gençlik Politikaları’ 
çahştayı gerçek
leştireceğiz” diye 
konuştu.

SAHİBİNDEN 
KİBflUK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

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 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:5132474 Fax:5141021
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Seksen yıldır 
özgünlüğünü 
koruyan 
Cumhuriyet, 
zaman zaman 
kalkışmalarla 
karşılaşsa da bun
ların üstesinden 
gelmesini 
bilmiştir. Son on 
yıldır cumhuriyet 
yönetiminin içi 
boşaltılmaya, 
halkın gözünden 
düşürülmeye 
çalışılmaktadır.
Şimdiye dek pek 

çok millî eğitim 
bakanı gören Türk 
halkı günümüzde
ki kadar becerikli 
ve yeteneklisini 
görmedi.Başkasın 
a ait düşünce 
yazılarını kendine 
aitmiş gibi gös
terirken yani hırsız

AYRINTI
Erhan İZGİ

Atatürk Cumhuriyetinin Millî Eğitim Bakanı
lık yaparken 
yakalanmış, intihal 
suçu işlemiş. Ne 
hikmetse bu üstün 
meziyetlerinden 
yararlanmak 
isteyen birileri 
tarafından bakan
lık makamına 
getirilmiş.

Bu muhterem 
“Bilgi ve Hikmet” 
adlı dergide şun
ları yazmaktan 
geri durmamıştır:” 
Türkiye’de 
Cumhuriyet 
ilkesinin yerini 
katılımcı bir yöne
time devretmesi 
gerektiği ve 
nihayet laiklik 
ilkesinin yerine 
İslâm’la bütün
leşmesinin gerekli 
olduğu kanaatini 
taşıyorum.”

Yazı devam edip 
gidiyor. Kişinin 
düşüncesine 
saygı duyulur; 
ancak bunu 
topluma benim
setme yoluna 
başvurursa o 
zaman hakettiği 
tepkiyi de görür.

Bu küçücük 
cümleden de 
anlaşılıyor ki bu 
muhterem zatın 
cumhuriyet ve 
laiklikle bir alıp 
veremediği var. 
Biraz düşünse bu 
cumhuriyetle o 
koltuğa oturmuş
tur; bu nedenle 
onun değerini 
anlar ve kavrar. 
Ama nerde?

Bu muhterem 
zat, aynı siyasi 
iktidar döneminde 

üst görevlere 
atanan pek çok 
yöneticiyi 
görevden alarak 
eğitimle ilgisi 
olmayan pek çok 
kişiyi kendine 
yakın bulduğu için 
bu göreve atıyor. 
Bir gün bile 
yöneticilik görevi 
yapmamış nice 
yoz adamı üst 
makamlara ata
makta bir beis 
görmemiştir. Her 
hafta genel müdür 
değiştirerek milî 
eğitim bakanlığını 
saklambaç oyu
nuna çevirmiştir. 
Zaman içinde il 
millî eğitim ve 
hatta okul müdür
lerini de değiştire
ceğini söylemek 
İçin kahin olmak

gerekmiyor.
Basından 

öğrendiğimize 
göre millî 
eğitimde kısa süre 
önce müsteşar 
yardımcısı, genel 
müdür, genel 
müdür yardımcısı, 
daire başkanı vb. 
kişilerin sayısı 
620’yi bulmakta. 
Bu kişiler görev 
yapmadıkları 
halde göründük
leri makama ait- 
çahşmadan- maaş 
almaktalar.Bu 
sorumsuzluğa 
kimse dur 
demeyecek ve 
bunun hesabını 
sormayacak mı? 
Bu devletin 
parasına yazık 
değil mi?

Yine bu 
muhterem zat 
okullara bir 
genelge göndere 
rek 19 MAYIS 
bayramının 
okullarda kutlan
masını, yani 
kamuya açık mey
danlarda, 
stadyumlarda kut
lanmasını 

istemiyor. Neymiş 
efendim,hava 
soğukmuş, çocuk
lar üşürmüş!
Güldürmeyin 
adamı. Siz ne 
zamandan beri 
çocukları düşünür 
oldunuz sayın 
Muhterem!
Şubat tatilinde 

ilköğretim öğren
cilerine Umre 
ziyaretini gün
deme getirirken 
havaların soğuk 
olduğu hiç 
aklınıza gelmedi 
mi? Çocukları bu 
geziye götüren 
öğretmenler acaba 
dönüşlerinde 
hangi yüksek 
görevlere 
atanacaklardır, bir 
bilgimiz var mı?

Efendiler, 
Atatürk’e, 
Cumhuriyete, laik
liğe düşman 
olmayın. Bu özel
likler bizim öz 
suyumuzdur.
Dünyaya çevirin 
gözlerinizi de bir 
bakın! Gözleriniz 
açıksa gerçekleri 
görürsünüz.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Okullar sosyal alana dönüşüyor
Bursa'nın 17 ilçe 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Nilüfer Halk 
Eğitim Merkezi 
Çamlık binasında 
bir araya geldi. 
2011-2012 birinci 
yarıyılında gerçek
leştirilen halk eğitim 
faaliyetlerinin 
masaya yatırıldığı 
toplantıya, Okullar 
Hayat Olsun Projesi 
damga vurdu. 
Geçtiğimiz aralık 
ayında Milli Eğitim 
Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler 
Birliği ve Gönüllü 
Belediyelerin 
katılımıyla imza
lanan protokolle 
uygulamaya konu
lan projeyle okullar 
sosyal yaşam 
merkezine dönüşüy
or. Proje kapsamın
da okul bahçeleri 
yeniden düzen
lenecek. Okullar 
hafta sonu ve 
tatillerde de açık 
kalacak. Derslik vp 
spor salonlarında 
etkinlikler düzen
lenecek. Bilgisayar

Vali Harpul’tan Fransa’ya tepki
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, kırsal 
kalkınma projeleriyle 
Bursa'yı ilçeleriyle 
birlikte geliştirecek
lerini söyledi.
Vali Harput, Kent 
Tarihi Araştırmaları 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
(KETAM) tarafından 
düzenlenen "kenti 
yönetenlerle kent 
söyleşileri" konulu 
panele katıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Kamil Dilek 
ve çok sayıda 
akademisyenin 
katıldığı panelde

sınıfları veli ve 
öğrencilere açık 
olacak.
Toplantıya başkan
lık eden Bursa İl 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Ekiz, okulların 
sadece derslikler
den ibaret olma
ması gerektiğini, bu 
proje ile okulların 
mahalle halkının bir 
takım faaliyetler için 
kullanabileceğini 
söyledi. Halk Eğitim 
Merkezleri'nin 
yapacağı planlama 

konuşan Harput, 
"Bursa Türkiye sınır
larına aşarak artık 
dünyaya hitap edi 
yor. Bursa'mızda sivil 
toplum örgütleri ve 
yerel yönetimlerle iş 
birliği içinde çalışı 
yoruz. Her yeri hare 
ketli olan Bur sa'da 
olan bir olay artık 
dünyayı etkileyecek. 
Bursa, Türkiye için 
büyük bir nimet" 
dedi. Bursa'nın en 
mühim mese
lelerinden birinin 
ulaşım olduğunu 
söyleyen Harput, 
"Bursa hızlı tren ve 

ile okullarda 
yetişkinlere yönelik 
her türlü eğitim 
faaliyetinin yapıla
cağını da ifade eden 
Ekiz, "Bu projeyle 
okulların sadece 
öğrenciler için 
değil, yetişkinler 
için de hayat boyu 
öğrenme merkezine 
dönüşmesi, eğlen
me, spor yapma, 
dinlenme gibi 
etkinliklere imkan 
veren güvenli 
alanlar haline 
gelmesini 

otoyol ile yeni yeni 
tanışıyor. Bir ülkenin 
can damarı 
ulaşımdır. Bursa - 
Ankara duble yolu
nun Mezitler 
bölümünü bu yıl 
içinde bitirilmesini 
bekliyoruz. 2015 yılı
na kadar da İstanbul 
- Bursa - İzmir oto 
yolunun bitirileceği 
müjdesini aldık. Bu 
sayede İstanbul'un 
bir semtinden diğer 
semtine gitmek yer
ine Bursa'ya gelmek 
artık daha kolay ola
cak" diye konuştu.
1915 olaylarıyla ilgili

amaçlanıyor" 
dedi.
Ekiz, Van'da 
meydana gelen 
depremde zarar 
gören ilköğretim 
öğrencilerine 
yönelik Halk 
Eğitim Merkezleri 
tarafından 
gerçekleştirilen 
"Bir Başlıkta Sen 
Ör, Başlar ve 
Gönüller Isınsın" 
yardım projesinde 
toplanan 170 kolinin 
bölgeye ulaştığını 
söyledi

Ermeni iddialarının 
inkarını suç sayan 
kanun tasarısının 
Fransız Milli Mecli 
si'nin ardından sena
todan da geçmesini 
değerlendiren 
Harput, "Fransa'nın 
almış olduğu bu 
karar çok yanlış.
Yüz karası olan bu 
karardan umarım en 
yakın zamanda 
dönülür ve gerçekler 
gün yüzü ne çıkmış 
olur. Diplomatik 
krize yol açan 
soykırım iddiaları 
onur kırıcı bir 
davranış" dedi.

Türkiye'de Mağaralar
turistleri bekliyor

Türkiye'de bulunan 
onlarca mağara, 
yerli ve yabancı tur
istlerin ziyaretine 
açık bulunuyor. 
Bilgiye göre, turizm 
çeşitliliği açısından 
Türkiye'deki mağar
alar, önemli bir 
potansiyeli oluştu
ruyor. 20 binden 
fazla mağaranın 
bulunduğu 
öngörülen Türki 
ye'de, bunlardan 
bin 500'ü, Maden 
Tetkik Arama (MTA) 
ile mağaracılıkla 
ilgili diğer dernek, 
kulüp, topluluk ve 
kuruluşlarca ince
lendi.
Yapılan incelemeler 
ve araştırmalar 
sonucu, Türkiye'nin 
en uzun mağara 
sının 15 kilometreyi 
aşkın uzunluğuyla 
İsparta'daki 
Pınargözü, en derin 
mağarasının ise 
1429 metrelik derin
liğiyle Mersin'deki 
Peynirlikönü mağa 
rası olduğu tespit 
edildi. 
30'un üzerinde 
mağaranın turizme 
açıldığı Türkiye'de, 
uygun ekipman 
sağlanarak sadece 
rehber eşliğinde 
girilebilecek özel 
ilgi gruplarına yöne 
lik birçok mağara 
da bulunuyor. 
-Turizme açık 
mağaralar- 
Türkiye'de turizme 
açık olan mağar
aların büyük 
bölümü Antalya'da 
bulunuyor.
Antalya'yı ise İçel'in 
takip ettiği listede, 
diğer mağaralar ve 

Bursa Ali Osman Sönmez 
Endüstri Meslek Lisesi’nden 

aldığım tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

HASAN DEMİR 23785479892

bulundukları iller 
şöyle sıralanıyor: 
"Buzluk Mağarası- 
Ağrı, Damlataş 
Mağarası-Antalya, 
Dim Mağarası- 
Antalya, Karain 
Mağarası-Antalya, 
Yalandünya Mağa 
rası-Antalya, Zeytin 
taşı Mağarası- 
Antalya, Gürcüoluk 
Mağarası-Bartın, 
Insuyu Mağarası- 
Burdur, Oylat 
Mağarası-Bursa, 
Tuz Mağarası- 
Çankırı, Kaklık 
Mağarası-Denizli, 
Keloğlan 
(Dodurgalar) 
Mağarası-Denizli, 
Karaca Mağarası- 
Gümüşhane, 
Zindan Mağarası- 
Isparta, Cennet 
Obruğu-lçel, Dilek 
Mağarası-lçel, 
Eshab-ı Kehf 
Mağarası-lçel, 
Köşekbükü Mağa 
rası-lçel, Yarım 
burgaz Mağarası- 
Istanbul, Yediu 
yurlar Mağarası- 
Izmir, Eshab-ı 
Kehf Mağarası- 
Kahra manmaraş, 
Menci lis Mağarası- 
Kara bük, Dupnisa 
Mağa rası- 
Kırklareli, Tınaztepe 
Mağa rası-Konya, 
Fosfor lu Mağarası- 
Muğla, Yerküpe 
Mağarası-Muğla, 
İnatlı Mağarası- 
Sinop, Ballıca 
Mağarası-Tokat, 
Çalköy Mağarası- 
Trabzon, 
Cehennemağzı 
Mağarası-Zongul 
dak, Gökgöl 
Mağarası- 
Zonguldak."

KflŞEDE 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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SGK: Ki inse prim mağduru olmayacak
SGK, Genel Sağlık 
Sigortası'yla ilgili 
tüm soruları yanıt
layan bir rehber 
hazırladı. Rehbere 
göre 60 günden faz 
la borcu olan esna 
fin ailesi sigortadan 
yararlanabilecek. 
Yeni yılda yaşama 
geçen Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) ile 
yediden yetmişe 
herkesi ilgilendiren 
bir dizi yeni adım 
atıldı. Internet 
haberine göre bu 
kapsamda, prim 
borcu olduğu için 
sağlık hizmetinden 
yararlanamayan 
Bağ- Kurlunun aile
si de mağdur 
edilmeyecek. Bu 
kişilerin eş ve 
çocukları sağlık 
hizmeti alabilecek. 
YÜZLERCE 
SORU VAR 
GSS konusunda 
başta gelir testi 
olmak üzere vatan
daş ve kamu 
kurumlarından 
yüzlerce soru yağ
muruna tutulan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
çareyi GSS rehberi 
hazırlamakta buldu. 
Kurum, "Yeşilkart 
ve Gelir Testi" 
başlığıyla hazır
ladığı ve 50 soru - 
cevaptan oluşan 
rehberde ödenecek 
primler ön plana 
çıkıyor. İşçi, memur, 
esnaf olarak çalışan 
zorunlu sigortalılar, 
emekliler ile bun
ların bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişiler için herhangi

bir değişiklik olma 
yacak. Ancak 60 
günden fazla prim 
borcu olan esnaf 
için süreç farklı 
işleyecek. Bu kişi
lerin borçlarının 
hepsini ödemesi ya 
da 36 aya kadar tak- 
sitlendirmesi 
gerekiyor. GSS kap
samında bu durum
daki esnafın eş ve 
çocukları için istis
na kondu. Bu kap
samdaki esnaf ile 
bakmakla yükümlü 
olduğu eş ve 18 yaş 
üstü çocukları genel 
sağlık sigortalısı 
olmak için talepte 
bulunabilecek. Gelir 
tespiti sonuçlarına 
göre pririı ödemek 
suretiyle veya prim
leri devlet tarafın
dan karşılanmak 
suretiyle sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanabilecekler. 
KORUCULAR MUAF 
Özürlü aylığı ve 65 
yaş aylığı alanlar, 
herhangi bir vize ve 
gelir testi işlemine 
tabi olmaksızın 
maaş aldıkları 
sürece GSS kap
samında olacaklar. 
Ayrıca bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişiler de genel 

sağlık sigortasından 
yararlanabilecekler. 
Geçici köy koru
cusu olan veya bu 
kanuna göre maaş 
alanlar sigortalı 
sayılacak. Gelir testi 
ve vize işlemine tabi 
olmaksızın geçici 
köy korucusu 
olarak görevleri 
devam ettiği sürece, 
emekli olanlar da 
aylıkları devam 
ettiği sürece genel 
sağlık sigortalısı 
sayılacak.
YAŞTAN BEKLEYEN 
YAŞADI 
Emeklilik için prim 
ödeme gün sayısını 
tamamlayıp, yaş 
şartının dolmasını 
bekleyenler de GSS 
kapsamında. Bu 
kişilerin gelir testi 
sonucuna göre 
primleri ya devlet 
tarafından ödenecek 
ya da kendileri 
ailedeki kişi başına 
düşen gelir tutarına 
göre ödeyerek sig
ortadan yarar
lanacak.

GELİR TESTİNİ 
UNUTMA!
Genel sağlık sigor
tası primi ödeyecek 
kişiler her ay takip 
eden ayın sonuna 

kadar SGK'nın 
anlaşmalı olduğu 
Ziraat Bankası, Halk 
Bankası veya 
Vakıfbank'a ödeme 
yapacaklar.
Avukatlık stajı 
yapan kişilerin piri
mi ise Türkiye 
Barolar Birliği 
tarafından 
karşılanacak. 
Part-time çalışanlar 
GSS primlerini 30 
güne tamamlamak 
zorunda. Bu 
çalışanların prim
leri, gelir testi sonu
cuna göre devlet 
veya kendileri 
tarafından 
ödenecek. İsteğe 
bağlı sigortalı primi 
ödeyenler eksik 
günleri için ayrıca 
GSS primi öde
meyecek. 
ÖĞRENCİYE VELİ 
GÜVENCESİ 
18 ya şından büyük 
erkek çocukları, 
orta öğrenim 
görüyorsa 20, 
yüksek öğrenim 
görüyorsa 25 yaşını 
doldurmamış ve 
evli olmayanlar da 
velisinin sağlık 
güvencesinden 
yararlanacak. 
Bakmakla yükümlü 
kişi olarak ana, 
baba ve eşi 
üzerinden sağlık 
yardımı alanlar 
GSS'li olması duru
munda sağlık 
yardımlarından 
faydalanmak için 
30 gün beklemeden 
iş başladığı 
günden itibaren 
yardımdan 
yararlanabilecek.

İhracatta devler 
ligine 2 il daha girdi

İhracatçıların devler 
ligine 2011 yılında 
iki yeni oyuncu 
katıldı. 2010 yılında 
toplam ihracatı 1 
milyar doları geçen 
il sayısı 14 iken 
2011 yılında 16 il 
şampiyon iller 
unvanını aldı. 
2011’de devler lig
ine yeni katılan 
Antalya ve Konya 
ile şampiyon 16 il 
ihracatın yüzde 
91 ’ini omuzladı. 
Devler liginin şam 
piyonu ise ihracatı 
59 milyar doları 
geçen İstanbul 
oldu.
Türkive İhracatçı 
Birlikleri (TİM) veri
lerinden yapılan 
hesaplamalara 
göre, İhracat 2011 
yılında tarihi bir 
rekora imza atarak 
bir önceki yıla göre 
yüzde 18.2 artışla 
134 milyar 571.3 
milyon dolara yük
seldi. İhracatın 
yüzde 91’i ise ihra
catı 1 milyar doların 
üzerinde olan 16 il 
tarafından omuz
landı. 2011 yılında 
ihracatın şampi 
yonu olan iller 
şöyle: “İstanbul, 
Kocaeli, Bursa,

İzmir, Ankara, Gazi 
antep, Manisa, De 
nizli, Hatay, Sakar 
ya, Adana, Kayseri, 
Mersin, Konya, 
Trabzon, Antalya.” 
ANTALYA İLE 
KONYA LİSTEYE 
EKLENDİ
2010 yılında 14 olan 
ihracat şampiyonu 
il sayısı 2011’de 
hızla atağa geçerek 
16’ya yükseldi.
Geçen yıl 892 mil 
yon dolarlık ihracat 
yapan Antalya ile 
994 milyon dolar 
ihracat yapan 
Konya listeye 
eklendi. 2011 yılın
da Antalya’nın ihra
catı 1 milyar 8.7 
milyon dolara, Kon 
ya’nın ihracatı 1 mil 
yar 193.9 milyon 
dolara yükseldi. 
LİSTE BAŞI 
İSTANBUL 
İhracat şampiyonu 
iller listesinin 
başını 59 milyar 
48.6 milyon dolarla 
İstanbul aldı. İstan
bul’un ihracatı 
toplam ihracatın 
yüzde 44’ünü oluş
turdu. İstanbul 2010 
yılında ise 51 mil
yar 428.9 milyon 
dolarlık ihracatta 
imza atmıştı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
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fiykentli öğrencilerden 
dönem sonu resim seraisi

Google tetfizypna giBr

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
zdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’n 
de sergi açtı. 
Anasınıfı öğrenci
lerinin baskı 
çalışması, 1.sınıf 

öğrencilerinin pul 
çalışmalarının ve 
çeşitli faaliyetlerde 
yapılan 
çalışmaların izle 
nime açıldığı sergi, 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi’ne gelen 
müşteriler tarafın

dan ilgi gördü. 
Öğrencilerin, 
Resim öğretmenleri 
Ramize Ayaş 
önderliğinde 
Özdilek’te açtığı 
serginin geleneksel 
hale getirildiği 
belirtildi.

İnternet devi 
Google, kul
lanıcılarına daha 
fazla kolaylık sağla
mak amacıyla, 
hizmetlerinin kul
lanım koşulları ve 
üyelerinin kişisel 
bilgilerinin idaresi 
konularında büyük 
bir revizyona gide
ceğini açıkladı. 
Merkezi ABD’nin 
California 
eyaletinde bulunan 
şirketten yapılan 
açıklamada, Google 
hesabı olanlar için 1 
Mart’tan sonra 
yürürlüğe girecek 
bu değişikliklerle 
ilgili kullanıcılara 
elektronik postayla 
bilgi verileceği 
elirtildi.
Bu yeni düzen

Gemlik KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

lemelere göre, 
Google, bazen 
başka hizmet
lerinden gelen 
bilgileri gruplandın 
bilecek ve böylece 
kullanıcıları global 
bir biçimde 
yönetebilecek.
Bu revizyon 
sayesinde, Gmail 
elektronik mesajlaş- 
ma ya da fotoğraf 
paylaşım yazılımı 
Picasa gibi Google 
ürünlerinin 
tamamının düzen

lenmesi ve idare 
edilmesine yönelik 
şekilde, 60 kadar 
kullanım kuralı tek 
bir ilkede 
toplanacak.
Google’ın gizlilik 
konularından 
sorumlu yetkilisi 
Alma Whitten, 
"Yeniliklerin özeti 
olarak, şöyle diye
biliriz: Size, tüm 
ürünlerimizin tek 
kullanıcısı gibi 
davranacağız" 
diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2 personel alımı için 34 kişi ter döktü
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na alınacak 2 personel için 54 
başvuru yapıldı. Dün, Hükümet Konağı’nda bulunan Kaymakamlık Toplantı 
Salonu’nda alınacak 2 personel için sözlü sınav yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda yapılan sözlü sınava, 54 
başvurudan 34 aday katıldı. Tek tek Vakıf yöneticilerinin huzuruna çıkan yüksek 
okul mezunu adaylar, kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. Gemlik’ten de 
bazı adayların katıldığı sözlü sınavın büyük çoğunluğunu ilçe dışından katılan 
ların teşkil ettiği görüldü. Sınav sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

ÇOKAL TİCARET 2 NOİGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK S I YA Sİ G AZ E T E SI
27 Ocak 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Prof. Şengör, Gemlik fayına dikkat çekti
“Beklenen İstanbul 
Depremi” konulu 
konferansta konu 
şan Prof. Celal Şen 
gör, Kuzey Marma 
ra’daki ana fay dışın 
da yeni bir tehdide 
dikkat çekti.
Şengör, konuşma 
sında “Varlığı kesin 
olarak teyit edilen 
Gemlik Armutlu 
Yarımadası 'ndan 
Marmara Den izi’ne 

uzanan ikinci bir fay 
var. Ana fayda 7 den 
büyük bir depremin, 
Gemlik fayını 
harekete geçirmesi 
mümkün. Yani, ilk 
depremin üstüne 
ikinci bir deprem 
olabilir” dedi.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden 
Fakültesi Jeoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Celal

Şengör, toplantıda 
yaptığı konuşma
sında, Marmara 
Denizi’nde meydana 
gelecek depremde 
İstanbul’un çok sıkı 
şekilde sallanaca 
ğını belirterek, “Bu 
deprem, fay nasıl ve 
nerede kırılırsa kırıl
sın en kötüsü değil 
ama neredeyse en 
kötüsü olacak” dedi. 
Her 250 yılda bir 

büyük deprem 
yaşandığına dikkat 
çeken Şengör, bu 
depremin 50 yıl 
içinde olacağını, az 
çok zamanını ve 
nerede olacağını 
bildiklerini, 
Gemlik Armutlu 
Yarımadası ’ndan 
Marmara Denizi’ne 
uzanan ikinci fayın 
varlığının yeni 
bulgular ile teyit

edildiğini belirterek, 
“Bu fayın varlığını 
biliyorduk. Ama 
teyit etmiş olduk. 
Bir de güneyde 
Bursa’dan geçen bir 
fay var. Bu da bin 
yıldır sessiz. Tabi 
bizim en çok kork
tuğumuz ve kırıl
masını beklediğimiz 
fay Marmara’nın 
kuzeyinden 
geçendir” dedi. Prof. Celal Şengör

Güne Bakış MHP İlçe Kongresi yarın toplanıyoı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’de nöbet değişimi
Milliyetçi Hareket Partisi yarın ilçe kong 

resini yapacak.
İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 

ile il delegelerinin yenileceği kongrede 
nöbet değişimi yaşanacak.

Merkez sağ ve sağ siyasi partilerde 
kongrelerde aday çekişmesi yaşanmaz.

Yarın yapılacak MHP ilçe kongresinin 
adayı belli.

Uzun süredir İlçe Başkanhğı’nı yapan 
Mehmet Kayaoğlu, görevini tabandan 
gelen Yönetim Kurulu üyesi Osman Dur 
du’ya teslim edecek.

Durdu, gazetemize yaptığı açıklamada, 
“Ben aday değilim. Arkadaşlarım ve 
örgütüm bana bu görevi verdiği için 
adaylığı kabul ediyorum” demişti. 4’de

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Kongresi yarın 
yapılacak. Milton 
Çay Bahçesi’nde 
saat 12.30 da 
toplanacak olan 
MHP İlçe 
Kongresi’nde ilçe 
başkanlığı ve il 
delegeleri için 
seçim yapılacak. 
Mehmet Kayaoğlu’ 
nun adayı 
olmayacağı kon
grede, seçimlere 
tek aday Osman 
Durdu ile gidilecek. 
Durdu, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
18 kişilik

Osman Durdu
yönetim kurulunda 
4 bayan üyenin 
bulunduğu nu, 
kongreye Genel

Sekreter İsmet
Büyü kata man ve 
İstanbul Milletvekili
Atilla Kaya’nın da 

katılacağını 
söyledi.
Osman Durdu, 
açıklamasında 
“Yeniden Gönül 
seferberliği adını 
verdiğimiz kong 
remizden sonra, 
yerel seçimler 
için bu kongre 
milad olacak.
Merkez sağda 
siyaset ya pan 
birçok isim bizim 
çatımız altında 
toplanacak.
Yönetimde yer 
alacak. Eski İlçe 
Başkanlarımızı ise 
İl Delegesi listesine 
koyduk” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazıklar olsun...

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 2011 yılı gelir bütçesini 1 milyon 60 bin 236 lira olarak kabul etti

tall! TSI Mil Mite Mil
CHP, Büyük Atatürk’ün eseridir. 

Emanetidir.
Altıok ile belirlenen ilkeler kurduğu 

Cumhuriyetin vazgeçilmez ve değiştirile
mez nitelikleridir.

CHP, işgal edilmiş yurdu düşman çizme
si altında ezilmekten kurtaran Anadolu ve 
Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti mensup 
lan kahramanların kurdukları bir partidir.

CHP onaltı kuruşluk pullu dilekçe ile 
kurulmamıştır. Binlerce şehit ve gazinin 
aziz hatırasını canlı tutan onlara minnet 
ve şükran duyanların partisidir.

CHP ulu bir çınardır.
Kökleri derinlerdedir.
Milletin maküs talihini yenen Genel 

Başkanı Rahmetli İnönü’ye Topkapı’da, 
Kayseri Yeşilhisar’da canına kasdedilmek 
istendiği kurucusu olanlardan olduğu 
TBMM‘de başına çanta fırlatılmasına, 1955 
yılında tüm maddi varlıkları elinden alın
masına, milletvekili adaylarının tutuklan
masına, oy aldıkları illeri bölmelerine, yeni 
iller tahsis etmelerine, illeri ilçe, ilçeleri 
köy yapmalarına, DP sonrası içinden 
Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti, DSP ni 
kurmak için ayrılanların yok edemediği 
partidir CHP.

CHP, dünyada en uzun ömürlü hayatta 
ve ayakta kalan bir iki partiden biridir.

Bir CHP’linin yakasındaki rozet, inanır
lığın, güvenilirliğin, dürüstlüğün, 
Cumhuriyete bağlılığın, Atatürk ilke ve 
devrimlerine inanışın, insan haklarına 
saygının, hukukun üstünlüğüne inan- 
mışlığın, emeğin en yüce değer olduğunu 
tanımanın, Laik Cumhuriyete bağlılığın, 
vefakarlığın, fedakarlığın ifadesi ve onur 
kaynağıdır.

Tabi gerçek CHP’linin çakma ve üç 
kağıtçıların değil.

Gerçek CHP’li, menfaat karşılığı 
namusunu satmaz.

Emanete ihanet etmez.
Çoluk çocuğuna haram lokma yedirmez. 
Gerçek CHP’linin alnı açık, başı diktir. 

Tüm siyasi kamuoyu düne kadar bunu 
böylebilir, kabullenirdi.

Gerçek CHP’linin uğraşı toplum yararına 
hizmettir.

Ceplerin ağızları dikilidir.
Para, makam, ihale oltalarını yutmaz.
Allah’tan korkar, kuldan utanır, ken

disinin, gelecek neslinin haram lokma 
sonrası perişan olacağını, kan kusacağını 
bilir.

Siyasi ahlaksızlığını, bir başka arkadaşı
na şerefli ve onurlu arkadaşlarına 
bulaştırıp, zan altında bırakmaz.

Şerefli CHP’yi lekelemez.
Çakma CHP’li, sana verilen değere, 

namusuna olan güvene diyeceğim 
Yazıklar olsun! Şerefini çıkara yeğ tuttun.

CHP listesinde çakma CHP’lilere yer 
veren, gerçek CHP’lileri partiye hizmet 
etmişleri dışlayan, başvuruları dikkate 
almayan parti yöneticilerine de, kendi
lerinizi dev aynasında görmeyin, biraz 
danışın, sorun, soruşturun, ömrünü CHP 
ye adamışlara kulak verin.

Bu sözleri söylemek herhalde hakkımdır. 
61 yıldır üyesiyim. 40 yılı aşkın hizmetim 
var CHP‘ye.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yapılan Meclis Genel 
Kurul toplantısında 
2011 yılı gelir gider 
bütçesi onandı.
Önceki gün, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda 
toplanan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclisi gündemin 
deki konuları ele 
aldı.
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın bulunmadığı 
toplantıda, Oda 
Genel Sekreteri 
Ağah Arda, 
31 Aralık 2011 tarihli 
gelir gider bütçesini 
okudu. Oda’nın 2011 
yılı Aralık ayı son 
gününe göre 
gelirlerinin 1 milyon 
060 bin 236 lira, 
genel giderlerin ise 
803 bin 446 lira 
olduğu bildirildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri’nin 
mazeretli olduğu 
için katılmadığı 
toplantıyı, Meclis 
Başkanvekili Ahmet 
Atalar yönetti. 
Odaya kayıtlı fırın 
işleticilerinin Bursa 
da 250 gram 
ekmeğin 75 kuruş
tan satıldığını, 
Gemlik’te ise 300 
gram ekmeğin 75 
kuruş olduğuna 
dikkat çekilerek, 
gramajın Bursa 
düzene getirilmesi 
istendi.
İstek, oybirliği ile 
kabul edildi.

TİCARET LİSESİ’NİN 
İSTEĞİ TARTIŞMA

YARATTI 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
üyesi Seyhan Aydın, 
Gemlik Anadolu 
Ticaret Lisesi 
yöneticilerinin, yeni 
yapılan okullarında 
bayrak direği ve 
Atatürk büstü bulun
madığını, Oda’nın 
bu konuda kendile 
rine yardımcı olması 
için başvurduklarını, 
yönetim kurulunun 
da bu konuda 
kendisine yetki 
vererek konuyu 
araştırması m iste
diğini, yaptığı 
araştırmada, bayrak 
direği, bayrak ve 
Atatürk büstü ile 
kaidesinin 11 bin 
liraya yaptırılabilece 
ğini, yaptığı 
araştırmalarda 
belirlediğini söyledi. 
Konunun geçen 
hafta yönetim kuru
lunda, fiyatı yüksek 
bulunarak red 
edilmesinin onurunu 
incilttiğini belirtti. 
Aydın, “Öyleyse bu 
görevi bana neden 
verdiniz. Bu durum
da ben de yönetim
den ve diğer görev
lerimden istifa edi 

yorum" dedi. 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun ise 
bütün okullardan 
yardım talebi 
geldiğini, daha çok 
okula yardım yap
mak için alınan tek
lifin yönetim kuru
lunda bulunan üye 
lerce yüksek bulun
duğunu ancak yapıl
maması konusunda 
bir karar alınma 
dığını söyledi.
Oda yönetiminde 
bulunan diğer üyeler 
de karar alınmadı 
ğım söylemesine 
karşın, Oda 
Meclisi’nce 
görüşülerek karara 
bağlanmasını istedi. 
Yapılan oylamada, 
teklif, 4 ‘evet’ oyuna 
karşın, diğer 
üyelerin ‘red’ oyu ile 
kabul edilmedi. 
Seyhan Aydın, tek
lifin kabul edil 
memesi üzerine, 
Oda Yönetim Kurulu 
ve Başkan 
Yardımcılığı’ndan 
istifa ettiğini bildiren 
bir dilekçeyi toplantı 
başkanlığına verdi.

BASIN 
AÇIKLAMASI

YAPTI
Seyhan Aydın, dün 
de yaptığı yazıtı 
basın açıklama 
sında, Oda 
Meclisi’ne verdiği 
önerge ile Ticaret 
Lisesi’nin talep 
ettiği Atatürk büstü 
ve bayrak direği ile 
bayrak isteğinin Oda 
tarafından yerine 
getirilmediğini 
belirterek, 
“21 yıllık Meclis 
üyesi, 20 yıldır Oda 
Yönetim Kurulu 
üyesi, 15 yıldır Oda 
Başkanvekiliyim. 
Meclisimizin bu red 
kararı üzerine Oda 
Yönetim Kurulu 
Başka nvekilliğinden 
25 Ocak 2012 tarihi 
itibariyle istifa ettim. 
Od a’ya üye kişi ve 
kuruluşların 
oylarıyla seçildiğim 
Meclis üyeliğim ise 
devam etmektedir.” 
dedi.
Aydın, açıklamasını, 
“Önergem, her 
Türk yurttaşının 
vazgeçil mez isteği
ni içermektedir. Bu 
talep ise her eğitim 
kuruluşunda bulun
ması gereken 
T.C.’nin vaçgeçilme- 
zleridir.” diye bitirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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hmntMıı Diri Mil Meri tali! İhsanca
Bursa'da tedavi için 
gittiği hastanenin 
önünde karşıdan 
karşıya geçmeye 
çalışan bir kadın, 
geri manevra yapan 
mini kamyonetin 
çarpması sonucu 
yere düştü. 4 çocuk 
annesi kadın 
kafasının üzerinden 
başka bir kamyo
netin geçmesiyle 
ağır yaralanırken, 
kaza anı bir iş 
yerinin güvenlik 
kamerasına yansıdı. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesin
deki Çekirge Devlet 
Hastanesi'nin 
önünde meydana

içki alemi derede bitti
Bursa'nın İnegöl ilçe
sine bağlı Cerrah 
beldesinde alkol alıp 
trafiğe çıkan gençler 
otomobille dereye 
uçtu.
Edinilen bilgiye göre, 
Fahrettin G. (34) ile 
İbrahim Y. (32), birlik
te alkol alıp sohbet 
etmek için 16 KCR 99 
plakalı hafif ticari 
araçla Cerrah 
Dinlenme Parkı'nda 
gitti. Aracı yol kenarı
na park edip bir süre 
sohbet eden gençler, 
saat 01.00 sıralarında 
geri dönmek istedi. 
Direksiyonda bulu
nan İbrahim Y, aracı

Ekmek kamyoneti takla attı
Ekmekler yola 
saçıhrken, kazada 2 
kişi yaralandı.
Olay, dün sabah 
06.30 sıralarında 
Ankarayolu Kestel 
Kavşağı'nda mey
dana geldi.
16 CTE 80 plakalı 
kamyonet ile ekmek 
dağıtımına çıkan 
Ahmet K. (20), yağ
murun etkisi ile 
kayganlaşan yolda 
direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. 
Savrulan kamyonet

geldi. 70 yaşındaki 
Sebiha Al, romatiz
ma tedavisi gördüğü 
hastaneden çıktık
tan sonra eşi 
Mehmet Al otomo
bilini park yerinden 
alırken yolun 
karşısına geçmek 

geri yerine yanlışlıkla 
ileri hareket ettirince 
25 metrelik şaram
pole uçtu. Ters 
dönen araçtan fır
layan Fahrettin G. ile 
İbrahim Y. dereye 
düştü.

yol kenarındaki 
direğe çarparak yan 
yattı. Kazada sürücü

Ahmet K. ve yolcu 
koltuğunda oturan 
Tayfun C. (28) yara

istedi. Yaşlı kadına 
bu esnada geri 
manevra yapan 
R.C.'nin kullandığı 
16 BBJ 73 plakalı 
mini kamyonet çarp 
tı. Çarpmanın etkisi 
ile yere düşen yaşlı 
kadın, S.T.'nin kul

Bu sırada Sarıpınar 
yolu üzerinde sohbet 
eden vatandaşlar, 
kazayı görüp jandar
maya bildirdi. 
Vatandaşlar kaza 
yerine gelip gençlere 
müdahale etmek 

landığı 16 L 9638 
plakalı kamyonetin 
altında kaldı.
Çekirge Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına alınan 
Sebiha Aim kafa
tasının ezildiği, 
ameliyata alınan 
kadının hayati 
tehlikeyi atlata
madığı ifade edildi. 
Kazadan sonra has
taneye akın eden 
ailenin yakınları 
sinir krizleri 
geçirirken, polis 
kazadan sonra 
kaçan 16 BBJ 73 
plakalı kamyonetin 
sürücüsünü kısa 
sürede yakalayıp 
gözaltına aldı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

istedi ancak iniş 
yolu olmadığı için 
ulaşmak mümkün 
olmadı. Olay yerine 
gelen jandarma, 112 
ve itfaiye ekipleri 
gençleri düştükleri 
dereden çıkardı. 
Buz gibi sudan 
çıkarılıp İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
gençlerin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. 
Dere yatağına düşen 
araç ise kurtarıcı 
marifetiyle güçlükle 
çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat 
devam ediyor.

landı. Kasada bulu
nan ekmekler ise 
yola saçıldı. Binlerce 
otomobilin geçtiği 
Ankara yolu bir anda 
fırına döndü. Polis 
yola saçılan ekmek
leri toplamaya 
çalışırken, yaralı 2 
kişi olay yerine gelen 
ambulanslarla 
Şevket Yılmaz Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis, kaza
yla ilgili soruşturma 
başlattı.

Davos’a değil, artık Uludağ’a gidiyoruz
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Davos’ta 

sinirlenip de İsrail Cumhurbaşkanı Şimon 
Peres’e “one minute” resti çektikten sonra 
“Daha da Davos’a gelmem” dedi ya... 
Ardından da “Uludağ’ı Davos yapın” diye 
talimat verdi ya... İşte o günlerden beri 
Uludağ hep gündemde... Uludağ’ı vitrine 
taşıyacak ilk etkinliğin içeriği ve takvimi belli 
oldu.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, “müjdeli 
haber” diyerek açıkladı “Uludağ Ekonomi 
Zirvesi”nin programını... Ekonominin 
dümenindeki Başbakan Yardımcısı Ali. 
Babacan, Suzan Sabancı, Ahmet Zorlu, 
Ethem Sancak, Ahmet Çalık, Ali Ağaoğlu, 
Fettah Tamince, Ali Özdoğan, Bahaeddin 
Kaya, Tevfik Bilgin, Durmuş Yılmaz gibi pek 
çok ünlü isim 1. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 
konukları arasında... Ayrıca Garanti, 
Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Halkbank 
genel müdürleri ile otomotiv sektörünün dev 
isimleri gelecek.

Zirvedeki konu başlıkları da şöyle: 
Liderler ekonomiyi nasıl görüyor? 
CEO’nun yeni ajandası...
Finansın yarını...
Yerli otomobil ne zaman?
Bursa: Yeni turizm üssü...
Üretim doğuya mı kayıyor?
Bir konu başlığı daha olacak ama netleşti 

rilememiş... Ya enerji ya da konut...* * *
Konuya doğrudan Davos diye girince, 

insan ister istemez merak ediyor. Sadece 
ulusal ekonominin konuşulacağı bir zirve 
Davos’la nasıl yarışır?

Kaldı ki, 16-17 Mart’ta düzenlenecek zir
venin uluslararası boyuttaki tek konu ve 
konuğu, “Yeni Dünya Düzeni” kitabının 
yazarı, Barcelona IESE Sevk ve İdare 
Akademisi Öğretim Üyesi, tanınmış iktisatçı 
Pankaj Ghemawat... Konu malum, yeni 
dünya düzeni...
“Davos’la yarış” deyince, Vali Bey itiraz 

etti. “Yarışıyoruz demedim” dedi. Doğru ya! 
Davos’la yarışmak için önce Uludağ’ı, karda 
kışta da olsa, kolay ulaşılabilir, alt ve üst 
yapı eksikleri giderilmiş bir yer haline 
getirmemiz gerekiyor ki, Bursa bunun için 
çaba harcamaya daha yeni yeni başladı.

Zaten Vali Harput’un söylediklerinden de 
çıkarımımız şu: Ulusal boyutta bir ekonomi 
zirvesiyle kendimizi sınayalım, İkincisini 
uluslararası yaparız! ★ * *

1. Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni ancak 400 
izleyebilecek. Valilik, biraz daha sıkıştırılırsa 
en fazla 500 kişi hesabı yapıyor ama o da 
balık istifi olur. Çünkü Uludağ’da daha geniş 
kapasiteli bir toplantı salonu yok!

İşin en dramatik yanı burası... “Davos’a 
alternatif” yaratmak amacıyla çıkılan yolda 
ulusal ekonomiyi masaya yatıracağınız 
toplantılar için bile uygun salonlar yokken, 
uluslararası organizasyona kalkışmak pek 
de akıl karı değil...

Zirveyi takip etmek isteyenlere de bilgi 
verelim... Valiliğin davet ettiği kişiler izleye
bilecek ancak...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Kapitalist düzende emekçi oldu posa 
Siyasetçi de boyun eğiyor “boss”a 
Sömürüye her yıl yeni yol açılıyor 
Bir daha da gitmem Davos’a!
Boss: İng. Patron

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’de nöbet değişimi...
Bu açıklamada da görüldüğü gibi, merkez 

sağda ilçe başkanlığı görevi istenmez, verilir 
mantığına dayanıyor.

Ve sırası gelen bir diğerini görevi devredi 
yor.

Saadet Partisi’nde, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde çok istisnalar dışında, kongrelerde 
iki aday çıkar.

Sağ ve merkez sağ partilerin demokrasi an 
layışı sol partilerden çok farklıdır.

Sol partiler ile sağ partilerin parti disiplini de 
farklıdır.

Solda sürekli kavga eden, birbirleriyle yarı 
şan, yönetime gelmek için çırpınan, gurup 
laşan, tüzüklerini bile buna göre hazırlayan bir 
yapı vardır.

Bu durum, halk arasında, birbiri ile itişip 
kakışan, sürekli parti içi mücadelenin yaşan 
dığı, huzursuz bir yapı görünümü veriyor.

Bu durumu kullanan muhalifleri ise bu yapı
dan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar.

Ana muhalefet partisi CHP’yi her ortamda 
eleştiren Başbakan Erdoğan bunu sık yapan 
bir siyasetçi..

CHP’liler ise bu durumu parti içi demokrasi 
ve dinamizm olarak yorumluyor.

Sağ partilerde demokrasinin işlemediğini, 
biat kültüründen gelen bir yapılanma oldu 
ğunu, liderin ağzına bakan, liderin oluşturdu 
ğu bir yapının Türkiye demokrasinin! geliştire- 
meyeceğini söylüyorlar.

Gemlik’teki siyasi partilerde klasik partililer 
dönemi kapandı.

Daha çok genç siyasetçiler yönetimde görev 
alıyor.

AKP, MHP, SP’deki ilçe başkanlarının yaş 
ortalaması 35 dolaylarında.

Cem Güler’in milletvekili adaylığı nedeniyle 
görevden ayrılması sonucu, bu göreve gelen 
Dursun Özbey, bu tabloda en yaşlı kişi görü 
lüyor.

Özbey, Şubat ayında aday olmayacağını 
açıkladı.

CHP’de de genç bir ilçe başkanının göreve 
gelmesi bekleniyor.

CHP Gemlik’te ilçe kongresi hazırlıklarına 
başladı.

Delege seçimleri yakında başlıyor ama Genel 
merkez muhalifleri tüzük kurultayı için imza 
topluyordu.

Sonuçta yeterli imzalar toplanınca 3 Şubatta 
Kurultay kararı alındı.

Soldaki bu durum demokratiklik mi yoksa 
hizipçilik mi birlikte göreceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde cumartesi günü 
sessiz sedasız bir görev değişimi yaşanacak.

Bu durum parti içinde hizipleşmeye olanak 
tanımayacak.

Ve görev süresi bitesiye dek herkes İlçe Baş 
kanını tanıyacak.

Onun arkasından gidecek..
Yarın MHP kongresini birlikte izleyip, sonuç 

larını ve konuşmaları sizlere aktaracağız.

Halitpaşa Mahallesi Çukurbahçe semtinde kurulan baz istasyonu mahallede tepki yarattı

Mahallelinin haz istasyonu tepkisi
Baz istasyonu kurul
masına halkın tep
kisi durmuyor. 
Dün, Halitpaşa 
Mahallesi Çukur
bahçe semtinde 
Yıldız Apatmam’mn 
çatı katına baz 
istasyonu kon
duğunu gören 
mahalleli galeyana 
geldi.
Yüzlerce kadın, 
çoluk çocuk 
evlerinin karşısında 
baz istasyonu 
istemediklerini 
belirterek, tepki gös
terdiler.
Dün saat 10.30 
sıralarında Yıldız 
Apartmam’mn 
önüne baz istas 
yonu kurmak için 
gelen teknik eleman
ları gören Çukur
bahçe halkı bir anda 
sokakta toplandılar. 
Polis, baz 
istasyonunun mon
tajının yapılması 
sırasında çevrede 
geniş güvenlik önle
mi aldı.
Aynı apartmanın çatı 
katına daha önce de 
baz istasyonu kon
duğunu söyleyen 
mahalle sakinleri, 
Belediye’ye yaptık
ları başvuru 
sonrasında baz 
vericisinin 
söküldüğünü, ama 
aradan geçen zaman 
içinde yeniden 
dikildiğini belirterek, 
“Bizim mahalle 
m izde zaten 
yeterince kanser 
vakası var. Baz 
istasyonu istemi 
yoruz. ” dediler. 
Topluca Belediye’ye 
giden mahalle sakin
leri, Belediye 
Başkanvekiii Refik 
Yılmaz’ı bulamayın
ca Hükümet 
Konağı’na giderek, 
Kaymakam Bilal 
Çelik ile görüşmek 
istediler.
Memur alımı için 
komisyon toplan
tısında bulunan 
Kaymakam Çelik 
yerine Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay 
ile görüşen mahalle 
sakinleri, kesinlikle 
mahallelerine baz 
istasyonu kurulması

istemediklerini, 
devletin vatandaşın 
yanında olması 
gerektiğini 
söylediler.
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ise, baz 
istasyonu izinlerinin 
Ankara’dan veril 
diğine dikkat çeke 
rek, vatandaşların 
sakin olmalarını 
istedi.
Dilekçe vermelerini 
de isteyen Ay, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in toplantısının 
bitmesinden
sonra kendisiyle de 
görüşebileceklerini 
söyledi.
Tüm girişimlere 
karşın baz istasyonu 
Yıldız Apartmam’mn 
çatı katına

kondu.
Mahalleli ise baz 
istasyonunun 
kaldırılması için 
her türlü girişimde 
bulunacaklarını 
söylediler.

Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ise, konu 
yu Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’a 
toplantıda söylediği
ni bildirdi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Has Parti İlçe Yönetiminin düzenlediği “Gemlik Konuşuyor” etkinliğinin bu haftaki konuğu Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’dı

Has Fani nin konuğu hu kez Betik Yılmaz oldu
Halkın Sesi Partisi 
tarafından organize 
edilen “Gemlik 
Konuşuyor” etkin
liklerinin bu haftaki 
konuğu Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz oldu.
Parti binasında 
yapılan konferansın 
konuşmacısı olan 
Refik Yılmaz, 
“Gemlik Konuşuyor, 
Belediye Çalışıyor” 
diye konuştu. HAS 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra davetlilerin 
de izleyici olarak 
katıldığı konferans 
etkinliği sohbet 
havasında gerçek
leşti. Yaklaşık iki 
saat süren organiza
syonda yapılan 
çalışmaları, pro
jeleri, yatırımları ve 
hedefleri anlatan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
ilçeye TOKİ’nin 
gelmesi, 250 yataklı 
Bölge Hastanesi ve 
afete maruz alan
ların tasfiyesi ile 
yeni rezerv alan

larının oluşturul
ması ile ilgili kanu 
nun meclisten ve 
bakanlar kurulun
dan geçmesinin 
2012 yılı hedef prog 
ramlarında olduğu 
nu kaydetti.
Yaz aylarını alt yapı 
çalışmaları nedeniy 
le toz içinde, kış 
aylarını da bazı böl
gelerde çamur 
içinde geçirdiklerini 
belirterek, alt yapı 
çalışmalarını anla
tan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Gemlik ta 
rihinin en büyük alt 
yapı hamlesini 
başlattık. Bu sayede 
su taşkınları, sel 
baskınları önlendi. 
İçme suyu şebekesi 
yenilenirken, ana 
artel kanalizasyon 
çalışmaları da 
ilçenin büyük bölü 
münde tamamlandı. 
Kurşunlu ve Karbe 
ton Sanayi Tesisleri 
bölgesinde 2 adet 
arıtma tesisi yapıla
cak. Bu çalışmalar 
alt yapı çalışmaları 
tamamlandıktan 
sonra başlayacak”

dedi.
Çarşı Deresi 
Rekreasyon Çalış
malarının da yaz 
aylarına kadar 
tamamlanıp hizmete 
gireceğini vurgula 
yan Yılmaz, Karsak 
Deresi ıslah çalış
malarının yanı sıra, 
çehre düzenleme 
çalışmalarının da 
aralıksız devam 
ettiğini kaydetti. 
U.Ü. Gemlik Yerleş 
kesi’ni Karsak Dere 
si üzerinden Emin 
Dalkıran Kordo 
nuna bağlayan bölg
eye parke taşı 
döşeme, yeşil
lendirme ve yol 
düzenleme çalış
maları sonrasında 
Osmanlı Mimarisini 

hatırlatan estetik 
köprü yapacaklarını 
belirten 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sporda 
tesisleşme ve spor 
kulüplerine yönelik 
belediye yardım
larını da anlattı. 
Bu konudaki hassa 
siyetin okullar bazın 
da Milli Eğitim’e 
yönelik de devam 
ettiğini bildiren 
Yılmaz, “Göreve 
geldiğimiz de 3 
Milyon lira kamuya, 
3 Milyon lira da 
diğer alacaklılara 6 
milyon borç vardı. 
Kasada ise 42 bin 
lira bulunmaktaydı. 
Biz, 10 ayda Gemlik 
Belediyesi’ni borçlu 
durumdan çıkartıp, 

hizmet eden, yatırım 
yapan belediye 
haline getirdik.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile olduk 
ça uyumlu çalışıyo 
ruz. Bunun netice 
sinde de alt yapı
dan, tesisleşmeye, 
ilçenin eksikliklerin 
den spora, turizme 
yönelik çalışmalar
dan kamulaştırma 
tara kadar önemli 
hizmetleri gerçek
leştiriyoruz” dedi. 
“Gemlik’e bir değil, 
birkaç Pazar yeri 
gereklidir” diyen 
Refik Yılmaz, Kapalı 
Pazar yeri sorununu 
da çözeceklerini 
ifade etti. Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi karşısına 

kapalı Pazar yerini 
yapacaklarını anla
tan Yılmaz, başka 
Pazar yerleri içinde 
yer tespiti çalış
malarının sürdüğü 
nü savundu.
Marmarabirlik depo
larının Ata 
Mahallesinde Mal 
Müdürlüğüne ait 
arazi ile takas 
yapılarak ilköğretim 
okulu olacağını, 
Gemlik Belediye 
binasının da birkaç 
ay içinde tasfiye 
edilerek Sosyal 
Yaşam Merkezi’ne 
taşınacağını sözleri 
ne ekleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’in depremsel 
riski konusunda da 
hükümetin önemli 
bir çalışması 
olduğunun bildirdi. 
HAS Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur’da, Refik 
Yılmaz’a ilçeye 
yönelik hizmet
lerinde destek ola
cakları sözünü 
yineleyerek, Gemlik 
adına başarıların 
devamını diledi.

Erzurumlular “Asıklar Gecesi nde hulustu
Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin organize 
ettiği “Âşıklar 
Gecesi” büyük ilgi 
gördü.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyesi Aslan 
Özaydın’ın yanı sıra 
Erzurumlular 
Dernekleri 
Federasyonu 
Başkanı Ömer Ömer 
oğlu ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı 
gece ozanların 
sazları ve türkü
leriyle renklendi. 
Gecenin açış konuş
masını yapan 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın, 
“Âşık geleneği biz 
de var dır. Bu 
kültürün mimarları 
da sizlerin içinden 
çıkıyor” dedi.

Federasyon başkanı 
Ömeroğlu’nun yanı 
sıra Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz’ı da öven 
Kadir Özaydın, 
“Federasyon 
başkanımız hem biz- 
leri hem Bursa’yı 
başarıyla temsil 
ediyor.
Ayrıca Federasyon 
binamız da yaz 
aylarına tamamla 
nacak. Bugüne 
kadar hizmet 
görmeyen ilçemiz 

ise Refik Yılmaz’ın 
10 aylık döneminde 
şantiyeye döndü. 
Gemlik hizmet alma 
ya başladı.
Kendilerine teşekkür 
ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz” 
dedi.
Federasyon Başkanı 
Ömer Ömeroğlu’da 
konuşmasında 
federasyon olarak 
yaptıkları hizmetleri 

anlattı. Bursa böl
gesinde daha önce 
Kestel Belediye 
Başkanının Erzurum 
kökenli olduğunu 
hatırlatan Ömeroğlu, 
Refik Yılmaz’ı da 
kastede rek, “Artık 
2. bir belediye 
başkanımız var.
Kars ile Erzurum’un, 
insanlarının 
dünyaya, bu ülkeye, 
hizmete yönelik 
bakışları, duruşları 
aynıdır.
Birisi serhaddır, 

diğeri gözcüsü.” 
dedi.
Yöresel kültürlerin, 
örf, gelenek ve 
ananelerin önemine 
vurgu yapan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, sazlı- 
sözlü âşık geleneği
ni yaşatan Dernek 
üyelerini kutladı. 
Oldukça renkli 
görüntülere sahne 
olan gecede ozanlar 
İhsan Yavuzer ve 
Rahim Sağlam 
sazları ve sözleriyle 
büyük beğeni 
topladılar. 
Gecede 
Erzurumlulara özgü 
“Arefe” denilen, 
lavaş ekmeği, 
otlu peynir ve 
haşlanmış patates 
ile çaydan oluşan 
ikram da konuklara 
dağıtıldı.
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Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Bursa 
Kent Konseyi işbir- 
liğiyle düzenlediği 
‘Küreselleşme 
sürecinde Bursa’da 
Dönüşüm’ adlı semi
nerde konuşan Prof. 
Dr. Murat Güvenç, 
göç olayının olum
suz bir durum 
olmadığını belirte 
rek, “Batı bölgeleri 
göç sayesinde reka
bet gücünü artın 
yor” dedi. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
düzenlenen semi
nere, kurum yöneti
cileri, şube müdür
leri ve ilgili personel 
katıldı. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
Bursa’nın Türki 
ye’nin en önemli 
kentlerinden biri, 
Büyükşehir Beledi 
yesi ve Bursa Kent 
Konseyi’nin de 
örnek kurumlar 
olduğunu belirtti.

Bursa’da üretilecek 
çözümlerin ülkeye 
hitap etmesi gerek
tiğini söyleyen Pala, 
kurumların da buna 
yönelik çalışmalar 
yaptığının altını 
çizdi. 1/100 bin 
ölçekli çevre planıy
la ilgili olarak kon
seyin 6 ay süren bir 
çalışma yürüttüğünü 
hatırlatan Pala, 
“Akademik odalar 
ve üniversitelerin 
katılımıyla yapılan 
süreç sonucunda 55 
maddelik ilke karar
ları belirlendi. Farklı 
dünya görüşüne 
sahip insanlar oy 
birliğiyle karar verdi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi de süreci 
sürdürüyor. Bursa 
nın geleceğe yönelik 
planları, her kesimin 

katılımıyla belirleniy
or. Bursa’da atılacak 
her adım, kentin 
ötesinde ülke için 
önemlidir. Bursa ve 
civarındaki çözüm
ler, Türkiye’ye hitap 
eder. Bursa’nın 
yöneticileri de 
bulundukları konu
mun bilincindedir. 
Bursa Kent Konseyi, 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Marmara Belediyeler 
Birliği arasındaki 
işbirliği artarak 
devam edecektir” 
dedi.
Seminerde bir de 
sunum yapan İstan
bul Şehir Üniversite
si Öğretim üyesi ve 
Şehir Araştırmaları 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Murat 
Güvenç, Bursa tari

hinin küresel ekono
mi bilinmeden 
anlaşılmayacağını, 
Bursa’nın her 
dönem küresel bir 
şehir olduğunu dile 
getirdi. Osmanh 
Devleti’nin doğuda 
yaptığı fetihlerin 
İpek Yolu’nu koru
maya dönük 
olduğunu da ifade 
eden Güvenç, İpek 
Yolu’nun Bursa’dan 
geçmesi sebebiyle 
önemini sürekli 
koruduğunu belirtti. 
Günümüzdeki küre
selleşme sürecini de 
değerlendiren 
Güvenç, Türkiye’nin 
son yıllardaki gelişi
mi hakkında sunum 
yaptı. “Yoğun göç 
alan yerlerin nüfusu 
gençleşiyor” 
İllere göre eğitim 
düzeyinin 9O’lı yıllar
da ve günümüzde 
batıya geldikçe art
tığım söyleyen 
Güvenç, yaş duru
munda ise doğuya 
gittikçe genç 
nüfusun arttığını 
kaydetti.

SAHİBİNDEN 
KİRMIK DAİRE

Gazhane Caddesi’nde 
depreme dayanıklı güçlendirilmiş 
Beceren Apartmanı 3.kat 4 nolu 

daire sahibinden kiralıktır

0 533 320 54 64

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Her ÇeşitEmlak 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:5132474 Fax:5141021
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AYRINTI
Erhan İZGİ

ŞİİRİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
Türkülerin, 

şarkıların nasıl 
yeri varsa ha 
yatımızda şiir de 
zamanla yerini 
alacaktır elbet. 
Hüzünlendiğimiz 
de ya da sevin
diğimizde 
türkülere sarılırız 
hemen.
Bunlar 

kesmezse şarkılar 
girer devreye. 
Halkımız, sözlü 
geleneğin uzantısı 
olan halk şiirimizi 
sever hatta bazı 
şairlerin şiirlerini 
ezberlermiş. 
Karacaoğlan, 
Yunus Emre, 
Pirsultan Abdal, 
Dadaloğlu gibi 
pek çok ozan 
halkın gönlüne 

taht kurmuştur. 
Cumhuriyetten 
sonra da Veysel 
şiirleriyle halkın 
acılarını ve se 
vinçlerini pay
laşmıştır.
Çağdaş şairler

imiz nedense 
halka biraz uzak 
kalmıştır.
Bunda 

halkımızın okuma 
ve yazma olayın
dan biraz uzak 
oluşu da neden 
olarak gösterilir. 
İçinde 
yaşadığımız 
zaman diliminde 
bazen öyle 
duygular sarar ki 
yüreğimizi bir 
türlü anlatamayız 
bunları.
Bir şairin dizeleri 

yardımımıza koşar 
hemen.
Şairlik hem zor 

zanaattır hem de 
yetenek ve çaba 
ister.

Bir şiir kitabını 
karıştırırken çok 
etkilendiğim ve 
beğendiğim bir 
şiirle karşılaştım. 
Şiir kitabı Ahmet 
Erhan’a aitti. 
Diğer şiirlerini de 
okumaya çalıştım.

OĞUL
Anne ben 

geldim, üstüm 
başım / Uzak 
yolların tozlarıyla 
perişan / Çoktan 
paralandı 
ördüğün kazak / 
Üzerinde yeşil 
nakışları olan /

Anne ben 
geldim, yoruldum 
artık / Her 
yolağzında 
kendime rastla
maktan / Hep 
acılı, sarhoş ve 
sarsak / Şiirler 
çırpıştıran bir 
adam

Kurumuş kuyu
nun suyu, incirin 
/ Sütü çoktan çek
ilmiş / Bir 
zamanlar dünya 
sandığım bahçeyi 
/ Ayrık otları, 
dikenler bürümüş

Kapıdaki 
çıngırak kararmış 
nemden / Atnalı 
ve sarımsak 
duruyor ama / 
Oğlum, mektup 
yaz diyen / Sesin 
hâlâ kulaklarımda 

Anne ben 
geldim, ağdaki 
balık / 
Bardaktaki su 
kadar umarsızım 
/ Dizlerin duruyor 
mu başımı koya
cak ? / Anne ben 
geldim, oğlun, 
hayırsızın.

Bu şiiri 
okuduğum zaman 
sanki beni anlatı 
yor diye 
düşündüm.
Oysa şair kendi

ni anlatıyor; ama 
kendini anlatırken 
de bütün insanlığı 
anlatmış olmuyor 
mu?
Sanıyorum 

sanatçının 
başarısı da burda 
yatıyor.
Ahmet Erhan bir 

başka şiirinde 
şöyle sesleniyor: 
“.....çektiğimiz
bunca acıyı / 
varsın hiç 
bilmesin çocuklar 
/ barışa, 
kardeşliğe dair / 
yarın nice şiirler 
yazarlar....” -

Buz Üstüne 
Yazılan Şiir’den”

Soğuk bir kış 
günü,ayaz 
insanın yüzünü 
yalarken şair ne 
diyor: ....

Kapalı 
perdeleri açabilse 
gülüm / Kapalı 
kapıları kırabilse / 
Kapalı yüreklere 
girebilse../ 
Çiçekçi bana bir 
gül ver.

-Beyim, gül 
olmaz ki bu 
mevsimde!” - 
Ağıt- adlı şiirden.

Hayatımıza şiiri 
yerleştire- 
bildiğimiz ölçüde 
daha mutlu ve 
daha sevecen ola
cağımız bir 
gerçektir. Şiirler 
de türküler gibi 
ana sütü gibi can
dan, ana yüreği 
gibi sıcak değil 
midir?
Şiirleri gön

lümüze konuk 
ettikçe sevincimiz 
ve mutluluğumuz 
bir kat daha arta
caktır.
Şiir dolu 

günler sizlerle 
olsun.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

PLAKET - KIIM kf ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAAQUK - REKLAMGUK - ORGANİZASYON VE TANITIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Iio: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 83 Fax: (O 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Barsa ila engeller kalkıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Bursa Valiliği, 
Engelliler Kültür 
Sanat Derneği’nin 
(ENSADER) ortağı 
olduğu ve Sosyal 
Politikalar Merkezi 
Derneği’nin 
(SOMER) koordi
nasyonunda 
yürütülen ‘Engelsiz 
Olabilirsiniz’ proje
si, Bursa Valisi 
Şahabettin Har 
put’un katılımıyla 
kamuoyuna 
tanıtıldı.
‘AB Sivil Toplum 
Örgütleri Arasında 
Diyalogun 
Geliştirilmesi Hibe 
Programı’nca 
desteklenen 
‘Engelsiz 
Olabilirsiniz’ proje
si, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
ile kamu kurulu
larının müdür, 
müdür yardımcıları, 
ilgili personeli ve 
engelli vatan
daşların katıldığı 
toplantıyla tanıtıldı. 
Atatürk Kongre 
Kültür 
Merkezi’ndeki 
(Merinos AKKM) 
programda konuşan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Türkiye’ye örnek ve 
vatandaşa fayda 
sağlayacak projeler 
geliştirmeye devam 
ettiklerini söyledi. 
Türkiye’de ilk kez 
Valilik ve kent kon
seyi işbirliği ile 
kamu kurumu 
binalarının engelli 
ler tarafından 
denetlendiğimi hatır
latan Pala, “Bursa

Kent Konseyi, kısa zamanda bite- olduğunu kaydetti.
Türkiye’ye örnek 
çalışmalar yapabile
cek bir güce kavuş
muştur. Göreve 
geldiğimiz 32 ayda 
3 bin 286 etkinliğe 
gönüllülerimizle bir
likte imza attık. 
Bunun yanında 
kente ve halka fay
dalı projeleri hayata 
geçirdik. Bunlardan 
biri de kamu 
binalarının 
Engelliler Meclisi 
tarafından denetlen
mesidir. Bursa 
Valiliği tarafından 
resmi olarak 
görevlendirilen 8 
arkadaşımız, 
Bursa’daki 230 
kamu kurum ve 
kuruluş binasını 
denetlemiş ve 
izlemiştir. Daha 
sonra raporlar 
tutularak Bursa 
Valiliği’ne teslim 
edilmiştir. 230 kamu 
binasında yapılan 
inceleme net
icesinde, genelin 
yüzde 37’lik 
bölümünde olumlu 
sonuca ulaşıldı.
Yüzde 63’lük bölüm 
ise hala olumsuz bir 
durumda, yani 
engellilere uygun 
halde değil. Her 
geçen gün eksiklik
lerin tamam
landığını görüyoruz. 
Valiliğimizin konuya 
olan hassasiyeti ' 
sayesinde sıkıntılar 

çektir” şeklinde 
konuştu.
Bursa Kent 
Konseyi’nin organi
zasyonu ile yapılan 
ve ‘EngelSiz 
Olabilirsiniz’ projesi 
ile de engelli birey
lerin yaşadığı sıkın
tılara dikkat çektik
lerini söyleyen Pala, 
proje ile kamu 
kurumlarında 
çalışan personel ve 
üst düzey yöneticil
erde engellilere 
karşı duyarlılık 
oluşturmak istedik
lerini kaydetti.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ise engellilerin de 
her normal insan 
gibi dünya nimet
lerinden faydalan
ması gerektiğini 
ifade etti. Kimsenin 
özürlü olmak ya da 
olmamak gibi irade
si bulunmadığını 
söyleyen Harput, 
hiçbir sağlam 
bireyin yarın özürlü 
olmayacağının 
garantisi olmadığını 
dile getirdi.
Anayasada engelli 
ler için pozitif ay 
rımcıhk getirildiğini 
anlatan Harput, 
engelli bireylerin 
sokakta rahat 
yürümesini, bir 
yerden bir yere 
rahat ulaşmasını 
sağlamanın en 
önemli görevleri

Kimsenin doğuştan 
sahip olduğu hak
lara engel olun
masını istemeyen 
Harput, “Engelleri 
açalım. Bu toplan
tının amacı 
engellilerin sorun
larıyla ilgili 
toplumumuzun 
bütün kesimlerinin 
bilinçlendirilmesini 
sağlamaktır.
Bursa’da engellilere 
karşı duyarlılığın 
oluşması konusun
da önemli bir 
hareket oluştu. 
Toplumda tüm 
bireyler bir vücudun 
azası gibidir ve 
mutlaka dayanışma 
içinde olmalılar. 
Türkiye’de ilk defa 
Bursa’da Özürlüler 
İdaresi Kurulu’nu 
oluşturduk. Artık 
kamu binaları 
engelliler için 
uygun hale 
gelmelidir. 
Bursa’da ilk defa 
kamu kurumlan 
hizmet verme nok
tasında engelli 
vatandaşlar için 
denetime tabi tutul
du. 2012 Temmuz 
ayına kadar bütün 
kamu kurumlan 
engelli vatandaşlara 
göre ayarlanmalıdır. 
Bu sürenin 
sonunda kimsenin 
mazeretini kabul 
etmeyeceğiz” diye 
konuştu.

araç sayısı 
16 milyonu geçti

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 
Motorlu Kara Taşıt 
lan verilerine göre 
Kasım ayında 85 
bin 96 yeni araç tra 
fiğe kaydoldu ve 
trafikteki toplam 
araç sayısı 16 mil 
yon 42 bin 526'ya 
ulaştı.
2011 Kasım ayında 
trafiğe kaydı 
yapılan toplam 85 
bin 096 taşıt içinde 
otomobil yüzde 
54,2 pay ve 46 bin 
137 adet ile ilk sıra
da yer aldı. 
Otomobili yüzde 
20,9 pay ve 17 bin 
816 adet ile kamyo
net, yüzde 12,3 pay 
ve 10 bin 435 adet 
ile motosiklet, 
yüzde 6 pay ve 5 
bin 104 adet ile 
traktör takip etti. 
Kasım ayında 
trafiğe kaydolan 
araçların yüzde 6,6 
pay ve 5 bin 604 
adedini ise 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar oluş
turdu.
Bir önceki aya göre 
trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
yüzde 6,2 azaldı. 
Bu azalış otobüste 
yüzde 14,9 kamyon
da yüzde 15,3, 
motosiklette yüzde 
36,4, traktörde 

16 ZL 288 PLAKALI ARACIMIZIN 
K1 TAŞIT KARTINI KAYBETTİK.

g" HÜKÜMSÜZDÜR.
g? ÖZUFUK İNŞ. TAAH. MÜH. İNŞ.

MALZ. BİLGİSAYAR DEK. NAK. 
TURZ. ÖZEL EĞT. SAN. TİC.

LTD.ŞTİ. 

yüzde 14,8 olarak 
gerçekleşti. Otomo 
bilde yüzde 4,1. 
minibüste yüzde 
10,6, kamyonette 
yüzde 0,1, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 56,7 artış 
oldu.

OCAK-KASIM 
AYINDA 946 BİN 
923 YENİ ARAÇ 
2011 Ocak-Kasım 
döneminde 1 mily
on 120 bin 515 adet 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapıldı. 173 bin 592 
adet taşıtın ise 
trafikten kaydı silin
di. Böylece trafikte
ki toplam artan 
araç sayısı 946 bin 
923 adet oldu.
MARKALARA 
GÖRE DAĞILIM 
2011 Kasım ayında 
trafiğe kaydı 
yapılan 46 bin 137 
adet otomobilin 
yüzde 15'ini 
Renault, yüzde 
9,7’sini Ford, 
yüzde 9,6'sını 
Volkswagen, 
yüzde 8,4'ünü Opel, 
yüzde 7,7'sini 
Hyundai, yüzde 
7,1'ini Tofaş-Fiat, 
yüzde 6,Tini 
Toyota, yüzde 
4,8'ini Chevrolet, 
yüzde 3,9'unu 
BMW, yüzde 
27,7'sini ise diğer 
markalar oluşturdu

KfiŞ€D€ R€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



27 Ocak 2012 Cuma
Sayfa 9

Emekli maaş farkları Suhaıta
Emekli Sandığı 
emeklileri 1 Ocak 
2012 tarihinden 
geçerli olmak 
üzere aylıklarında 
oluşan fark 
tutarlarını 
şubat ayı içinde 
aylık aldıkları 
günlere göre 
alabilecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığı'ndan

yapılan açıklamaya 
göre 1 milyon 
908 bin 215 emekli, 
adi malullük, 
vazife malulu, dul 
ve yetim aylığı 
alan kişiye
şubat ayı içerisinde 
maaş aldıkları gru
plara göre 
maaşlarını banka ve 
PTT şubeleri 
aracılığıyla 
ödenecek

Çek yasasında 
değişiklik

Memurun neni zam formülü
Memurlarla memur 
emeklilerinin maaş 
ve ücretlerine bun
dan böyle işte bu 
formüle göre zam 
yapılacak.
Bütçe imkânları 
(artı) memur heyet 
başkanının onayı ya 
da itirazı (artı/ eksi) 
orta hakemin oyu 
(eşittir) = ZAM! 
Memura ilk kez 

toplu sözleşme 
hakkı getiren düzen
leme Meclis'te. 
Vekillerimiz kendi 
maaşlarına uygu
ladıkları zamdan 
edindikleri deneyimi 
buraya da aktarıp 
formülü değiştirme
zlerse memur zam
mında üç unsur etk
ili olacak. İşte for
mülde yer alan 3 
unsurun ayrıntısı: 
Bütçe imkânları: 
Bütçede memur 
maaş dengesi yıl
lardır hedef enflas 
yon sistemiyle 
sağlanmaya

çalışılıyor. 2012 
bütçesine memur 
zammı için yaklaşık 

yüzde 2,5 artı 2,5 
artış öngören kay
nak konuldu. Toplu 
sözleşme masası 
düşünülerek ihtiyat
en yaklaşık 5 milyar 
lira civarında da 
ilave ödenek ayrıldı. 
Memura 1 puan 
ilave zam 1 milyar 
liralık gider demek. 
Dolayısıyla 5 milyar 
sadece yüzde 5'lik 
ilave zamma karşılık 
geliyor. Bu demektir 
ki kümülatif zam 
oranı yıllık bazda en 
fazla yüzde 10 ola
bilecek. Yeni 

vergilerle ya da bazı 
kamu yatırımları 
kısılarak 1-2 puanlık 

ilave zam imkânı 
sağlanabilir. Ancak 
6-7 milyar dolarlık 
üçüncü köprünün 
de aynı bütçedeki 
kaynakla yapılacağı 
açıklandı.
Dolayısıyla 2012 ve 
2013 bütçesinden 
toplu pazarlık 
masasına, anayasal 
hakların hatırına da 
olsa fazla bir imkân 
görünmüyor. 
Memur heyet 
başkanı: Toplu 
sözleşme masasın
da memuru tem- 
silen üç ayrı memur 

konfederasyonunun 
toplam 7 temsilcisi 
oturacak. Ancak 
yeni yasa, üç kon
federasyona değil, 
en fazla üyeye 
sahip konfederasy
onun başkanına 
"imza" yetkisi veriy
or. Dolayısıyla 
memur adına masa
da bulunan 7 
sendikacıdan 
6'sınır Hiçbir oy 
hakkı yok itiraz 
hakkı yok. Kararı 
hakem heyetine 
götürme hakkı yok. 
Bütün yetki ve 
sorumluluk bir 
kişiye, heyet 
başkanına yüklen
miş durumda. (Üye 
çoğunluğu şu anda 
Memur-Sen'de 
olduğu için Memur- 
Sen başkanı heyet 
başkanı olacak) 
Heyet başkanı 
üstün yetkilerle 
donatılmış gibi 
görünse de işi çok 
zor.

Hapis hükmünün 
kaldırıldığı yeni Çek 
Yasası'nda değişik
liğe gidiliyor.
İş dünyasından 
gelen itirazlar üzer
ine, verilecek bir 
önerge ile, 
dolandırıcılığa atıfta 
bulunan bir hüküm
le alacaklılar 
korunacak.

İŞ DÜNYASINDAN 
İTİRAZ GELMİŞTİ 
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
dün yaptığı açıkla
mada, “Çekte hapis 
cezasının kaldırıl
masını istemiv- 
oruz” demişti. 
Büyükekşi, 
"Ödeyemeyenlerin 
mağduriyetinden 
söz ediliyor. Asıl 
mağdur olanlar ala
caklı olanlar.
Bundan kimse bah
setmiyor. Bunun 
altını çiziyoruz.
Mağdur olanlar ala
caklı olanlar, onun 
dikkate alındığı bir 
çalışma var. Onu 
destekliyoruz" 
ifadesini kullan
mıştı.

DÜNYADA ÇEKE 
HAPİS CEZASI

UYGULAYAN 
ÜLKE YOK 
Dünya Ekonomik 
Forumuna katılmak 
üzere Davos'ta 
bulunan 
Başbakan 
Yardımcısı Babacan 
Çek Yasa 
Tasarının TBMM'de 
komisyondan 
geçtiğini ve şu 
anda genel kurul 
aşamasına geldiği
ni hatırlattı 
ve çeki alanlarda 
'acaba bu elimizde
ki çekin yaptırım 
gücü zayıfladı mı? 
Bu hapis cezası 
ortadan kalkınca 
acaba bu çekimi 
tahsil edebilir 
miyim?' gibi bir 
endişe oluştuğunu 
da vurguladı. 
Dünyada şu anda 
çeke hapis cezası 
uygulayan bir ülke 
bulunmadığına 
dikkat çeken 
Babacan, iki kişi 
arasındaki borç ala
cak meselesi 
yüzünden hapis 
cezası uygula
masının dünyanın 
hiç bir ülkesinde 
bulunmadığını, 
sadece Türkiye'nin 
yaptığını ifade etti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 7166

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

VAPUR - FERİROT
Yalova ' (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 3.1

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILARR
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 0163E GEMDAŞ 513 29 29

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

H 
B 
E 
R
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HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 8.8

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 *10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KErfez
^G£|ldxTnU<SÜNLÛI<SİY7sîo*ZETESİ ]

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4178 

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)

ııııiııMıiü
® SİNEMASI 
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Bursa UNESCO üyeliği 
için 2014 e kilitlendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
spor’un alt yapıda 
yakaladığı başarılar 
devam ederken 
Gemlik dışında çeşit 
li futbol kulüplerine 
gönderilen futbolcu
ların gösterdikleri 
performans camiayı 
mutlu ediyor.
Eskişehirspor ile 
Muğla Fethiye 
spor’un alt yapıları
na gönderilen 3 fut
bolcu öğrenimlerini 
sürdürürken yarıyıl 
tatili için geldikleri 
Gemlik’te ilk olarak 
hocaları Haydar 
Yiğit’i ziyaret etmeyi 
unutmadılar.
Eskişehirspor alt 
yapısında Akademi 
U-18 takımında 
kendine yer bulan 
Selim Al ile Muğla 
Fethiyespor’un 
Coca Cola

U-14 takımında 
başarılı olan Ali 
Budak ve Çağatay 
Bekar geldikleri 
tesislerde onları fut-

imkanlar yaratan 
hocaları Haydar 
Yiğit’le hasret 
giderdiler.
Yarıyıl tatili için çok

geldikleri Gemlik’te 
arkadaşları onlar 
için hoş geldin 
eğlencesi düzenle 
yerek başarılarının

bolla tanıştıran ve 
geleceğin yıldızları

kısa süreliğine 
aileleriyle birlikte

kalıcı olmasını 
dilediler.

Bursa'nın Büyük 
şehir Belediyesi, 
Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri 
ve Cumahkızık'ın 
2014 yılında 
UNESCO tarihi 
miras listesine 
girmesi için çalış
malarını hızlandırdı. 
Kentteki meslek 
odaları, sivil toplum 
örgütleri, belediyel
er, muhtarlar ve tar
ihi çarşıdaki örgüt
lerin desteğiyle 
oluşturulan Alan 
Başkanlığı çalış
malarını hızlandırıp, 
1 Eylül 2012 tari
hine kadar Kültür 
ve Turizm 
Bakanhğı'na başvu
rusunu yapacak. 
Hedeflerinin 2014 
yılında dünya miras 
listesine girmek 
olduğunu belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Bursa'nın tarihi

dünyanın sayılı 
mirasları arasına 
girecek" dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Hanlar 
Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve 
Cumahkızık'ın 
UNESCO'ya 
üye olması için 
çalışmalarına hız 
verdi. Alan 
Başkanlık 
Kurulunu oluşturan 
Büyükşehir 
Belediyesi, eylül 
ayına kadar Kültür 
ve Turizm 
Bakanhğı'na başvu
ruyu teslim etmeyi 
hazırlanıyor. Kentin 
paydaşları ile ortak 
akıl çerçevesinde 
hazırlanacak rapor 
Bakanlığın 
denetlemesinden 
sonra Birleşmiş 
Milletler bünyesin
deki UNESCO 
Tarihi Miras'ına 
aday olarak dünya 
vitrinine çıkacak.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU
29 OCAK 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00 DE 

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ’NDE 
OLAĞAN KONGREMİZ YAPILACAKTIR

TÜM ÜYELERİMİZ VE HEMŞEHRİLERİMİZ 
DAVETLİDİR



Gemlik ve Orhangazi Ziraat Odaları yetkililerinden zeytin üreticilerinin sıkıntıları hakkında bilgi alındı

Zeytindeki zarar IBM gündemine gidiyor
Bursa İl Genel Meclisi Tarım Komis yonu üyeleri Raif Döner, Reşat Kızılaslan ve 
Turgay Peker, Gemlik ve Orhangazi ziraat odaları yetkililerinden zeytin üretici
lerinin sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Ekim ve Kasım aylarındaki soğuk hava 
sebebiyle mahsulün kalitesinin düştüğünü belirten ziraat odaları başkanları, 
ürünün 70'inin yağlık olduğunu, sofralık zeytinde ise umduklarını bulamadık
larını söylediler. İMG'ye verilen önerge gereği zeytincinin durumunu araştırdık
larını belirterek, “Gemlik ve Orhangazi'de yüzde 30'unun toplanmadığını, 
Mudanya bölgesinde de yüzde 20'sinin toplanmadığını gördük. Mevcut yüzde 30 
zeytininde de 70'nin donduğunu gördük. Şu anda bu zeytin artık yağ olarak kulla 
nılıyor. Bu durum rapor halinde İl Genel Meclisi’ne sunulacak” denildi. Syf 2’de
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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın birkaç saatte ahşap evi kül etti.

Karacaal i Köyii'nıie hir ev yandı
Karacaali Köyü’nde meydana gelen 
yangında, bir ev tamamen yanarak kül 
oldu. Önceki akşam, saat 23.oo 
sıralarında, Karacaali Köyü Boğaz 
Mahallesi 75 nolu evde oturan Sabi ha 
Çınarlı adlı kadının oturduğu evde 
elektrikli ısıtıcısından çıkan yangın, 
bir anda evi sardı. Büyükşehir Bele 
diyesi Gemlik İtfaiye Amirliği’ne bağlı 
ekipler, yangının kısa sürede çevreye 
sıçramasını önledi. Yangında can kay 
bı olmadı. Haberi sayfa 4’de

Gün Bakış

Hafıza-i Beşer..
"Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür” bu 

sözü rahmetli ağabeyim Yılmaz Akkılıç 
yazılarında sık kullanırdı.

Eski deyimleri bir türlü aklımda tuta
mam.

Unuturum.
Aslında; ‘Hazıfa-i beşer nisyan ile 

maluldür' sözü de unutmakla ilgilidir.
Yani, insan aklı unutkandır anlamında 

söylenen bir sözdür bu.
Dün bizim gazetede yaptığımız bir yan

lışlığı hemen düzeltmek isterim.
Gazetemizin arka sayfasında MHP ilçe 

kongresinin pazar günü yapılacağını 
duyuran bir ilan olmasına karşın, ha 
berde ve yazımda bugün yapılacağını 
yazmışım. Düzeltirim. Devamı 4'de

MHP İlçe kongresi yarın saat 12.30 da 
Milton Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak
Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe kon
gresi yarın saat 
12.30 da toplana 
cak. Milton Çay 
Bahçesi’nde yapı 
lacak olan MHP 
İlçe Kongresine 
tek liste ile gidile
cek. Mehmet 
Kayaoğlu’nun 
görevi yönetim 
Kurulu üyesi eski 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
D urdu’ya devrede
ceği kongreye, 
MHP Genel 
Sekreteri İsmet

Büyükataman ile 
İstanbul milletveki 
li Atilla Kaya ve 
Bursa Milletvekil 
leri katılacak.

TSO Yönetim Kurulundan istifa eden 
Seyhan Aydın’dan yeni açıklama 

‘lekliüıııi mecliste 
»llt reddettiler''

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyhan 
Aydın, Yönetim 
Kurulu’ndaki 
görevlerinden 
istifa etmesinden 
sonra dün yap
tığı açıklamada, 
"Bana verilen 
görevi yerine 
getir dim. Ancak 
konuyu mecliste 
niye reddettiler” 
dedi. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik ve Orhangazi Ziraat Odaları yetkililerinden zeytin üreticilerinin sıkıntıları hakkında bilgi alındı

MM mı İlil tMnı Bı
Sessizlik....

Okurların duyarlı yaklaşımları çok 
sevindirici... Güç veriyor... Destek olu 
yor. Olumlu ya da olumsuz hiç fark 
etmiyor. Ancak yurttaş toplumsal sorum
luluğunun gereği olan duyarlılık refleksi
ni göstermekten çekiniyor.

Kuşkusuz bu duruma gelişte yöneten
lerin eli sopalı yaklaşımları ile “sus 
küçüğün geri kalan her şey büyüğün” 
biçimindeki terbiyevari söylemlerin de 
etkisi yok değil.

Oysa demokrasi denilen şey nasıl bir 
şey?

Halkın kendi kendini yönetim biçimi 
değil mi?

Polis, milletvekili, müsteşar, vali, 
emniyet müdürü, güvenlik görevlisi, 
savcı, yargıç yurttaş değil mi?

Onlar başka gezegenlerde mi yaşıyor
lar?

İnsan hakkı hukuku, yaşama standardı, 
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, herkese 
gerekli değil mi?

Neden? Sesini çıkaran.
İşçi, Öğrenci, Memur, 
Kara listeye alınıyor... 
Onların rahatsızlıklarını dile getirmeleri 

caiz değil mi?
Dolayısıyla;
Demokrasinin askıya alındığı dönem

lerde sesler bastırılıyor, seslerini çıkara
cak olanlara da gözdağı verili vor.
Sessiz bırakmak, sesi soluğu kesmek 

iyi bir şey değil ki...
Gelişmeyi engeller...
Toplumdan yükselen farklı sesleri kısar. 
Asıl olan...
Yerinde ve zamanında doğru gerekçel

erle haksızlığa karşı çıkmak...
Çıkabilmek...
Ne yazık ki :
Türkiye’de ses çıkarmak pek de hayra 

alamet olmuyor.
Doğru algılanmıyor.
Çünkü eleştiriye tahammülümüz yok. 
Örneğin trafikte...
Hata yapanı uyarın bakalım ne olu yor. 
önce karşılık veriliyor :
“Sen mi kurtaracaksın bu memleketi ?” 
Sonra da göz süzme ve arabadan aşağı 

inme aşaması geliyor.
Eğer bileğiniz güçlüyse sorun yok.
Değilse yandınız.
Bir ton sopa yersiniz.
Hatta canınızdan bile olabilirsiniz.
Hiç fark etmiyor.
Her düzeyde ve düzlemde tepki göster

diniz mi yandınız.
Oysa yargının harekete geçmesi 

gereken o kadar çok olay oluyor ki gün
lük yaşamın içinde ve kamuoyunun 
önünde...

Örnek mi : Çok...
Kerameti kendinden menkul bir yığın, 

sürekli Cumhuriyete, Demokrasiye
Laikliğe, Atatürk’e sövgüler yağdırıp 

duruyor.
Gazete sayfalarını her gün tarayın...
En azından bir iki saldırı mutlaka var..
Ama yargının harekete geçtiğine dair bir 

emare yok.
Vardır da belki biz duymuyoruzdur. 
Umudum ve dileğim olmasından yana... 
Çünkü Türkiye’deki savcılara, 

yargıçlara, hukuk adamlarına güvenim 
sonsuz.

Onlar her zaman “vicdanlarının” sesine 
kulak veriyorlar...

Bir de şu yargının siyasallaştırıldığı 
dedikoduları ortalığı sarmasa...

Bursa İl Genel 
Meclisi Tarım Komis 
yonu üyeleri Raif 
Döner, Reşat Kızıl 
aslan ve Turgay 
Peker, Gemlik ve 
Orhangazi ziraat 
odaları yetkilile 
rinden zeytin üreti
cilerinin sıkıntıları 
hakkında bilgi aldı. 
Ekim ve kasım 
aylarındaki soğuk 
hava sebebiyle 
mahsulün 
kalitesinin 
düştüğünü belirten 
ziraat odaları 
başkanları, ürünün 
70'inin yağlık 
olduğunu, sofralık 
zeytinde ise umduk
larını bulamadık
larını söylediler. 
Orhangazi 
Ziraat Odası 
Başkanı Hasan 
Cevizlidere, 
"Bu yıl elverişsiz 
hava şartlarından 
dolayı zeytin üreti

minde zararlarımız 
oldu. Yüzde 70 
sofralık, yüzde 30 
yağlık bekliyorduk, 
maalesef iklimdeki 
değişiklikler yüzün
den tam tersi oldu. 
Bu yıl zeytin için

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulundan istifa eden Seyhan Aydın’dan yeni açıklama 

‘Milini mecliste nite iiMtei"
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyhan 
Aydın, Yönetim 
Kurulu’ndaki görev
lerinden istifa 
etmesinden sonra 
dün yaptığı açıkla
mada, “Bana verilen 
görevi yerine getir 
dim. Ancak konuyu 
mecliste niye red
dettiler” dedi. 
Anadolu Ticeret 
Meslek Lisesi 
yöneticilerinin yeni 
okullarına bayrak 
direği ve Atatürk 
büstü yapılması için 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
timinden yardım 
istemesiyle başla

2.58 TL maliyet 
raporu çıkarmıştık, 
fakat şu an için 
çiftçimizin eline 
geçen rakamlar 1.60 
TL civarındadır.
Girdi maliyetlerinin 
yüksek olmasından 
dolayı çiftçimizin 
çok borcu var. İki 
yıldır müstahsilin 
durumu kötüydü. Bu 
yıl yüksek verim ve 
fiyat bekliyorduk, 
ama olmadı.
Devletimizden zey

tine prim desteği ve 
borçlarının ertelen
mesini istiyoruz" 
dedi.
Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı ve 
İl Genel Meclisi 
Tarım Komisyonu 

yan gelişmede, Oda 
Başkan Yardımcısı 
Seyhan Aydın’ın, 
piyasa araştırması 
yaparak aldığı teklifi 
yönetim kurula 
getirmişti.
Yönetim Kurulu’nun 

Başkanı Raif Döner, 
03.01.2012 tarihinde 
İMG'ye verilen 
önerge gereği zeyt
incinin durumunu 
araştırdıklarını 
belirtekek, 
"Komisyon olarak 
biz 10 Ocak 
2012'ten beri bunun 
araştırmasını yapı 
yoruz. Sivil toplum 
kuruluşları tarımsal 
kooperatifler, zeytin 
kooperatifleri ile 
ilgili görüşmelerim
izde ortaya şöyle bir 
durum çıktı; küresel 
ısınmadan kay
naklanan ocak, 
temmuz ve ağustos 
aylarının çok kurak 
geçmesi ve eylül 
ayında kırağı yüzün

yapılacak işin mali 
yetini yüksek bul
ması ve bu iş için 3 
- 4 bin lira ödenmesi 
konusunda görüş 
bildirmesi üzerine, 
yönetimden karar 
çıkmaması üzerine 

den zeytinde buruş- 
malar meydana 
geldi. Kırağı sofralık 
vasfı olan bu bölge 
zeytinini maalesef 
yağlığa çevirdi. 
Bununla ilgili 10 
Ocaktan beri yap
tığımız görüşmel
erde zeytinin İznik, 
Gemlik ve 
Orhangazi'de 
yüzde 30'unun 
toplanmadığını, 
Mudanya böl
gesinde de yüzde 
20'sinin toplan
madığını gördük. 
Bu arada Yağan 
kar ve dondan 
dolayı mevcut 
yüzde 30 zeytininde 
de 70'nin don
duğunu gördük. Şu 
anda bu zeytin artık 
yağ olarak kul
lanılıyor. Sofralık 
olarak kullanıl
masının imkanı yok. 
Bununla ilgili neler 
yapılması gerektiği
ni değerlendire
ceğiz. Önümüzdeki 
şubat ayında 
komisyonumuz 
bunu rapor halinde 
İl Genel Meclisi'ne 
sunacak" diye 
konuştu.

talebi Oda 
Meclisi’ne getiren 
Seyhan Aydın, bura
da yapılan oylama
da teklifinin red 
edilmesi üzerine 
görevinden istifa 
etmişti. Aydın, yap
tığı açıklamada, 
“Madem yö netim 
kurulu benim getir 
diğim teklifi red 
etmedi. Öyleyse 
aynı kişiler neden 
Meclis toplantısında 
red oyu verdi. ” dedi. 
Aydın, bu konuda 
alınan kararla onu
runun incildiğini 
belirterek, yönetim 
kurulu üyeliğinden 
ve başkan yardım
cılığı görevinden 
istifa etmişti.
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flnne-kız sobadan zeiiirlendi İhsanca
Bursa'da, karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenen 2 kişi 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kestel ilçesi 
Kale Mahallesi 
Yükseller 
Caddesi'ndeki 
evlerinde kömür 
sobası ile ısınan 
Ş.B. ve annesi

İmralı İrtibat İskelesi taşınıyor
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde İmralı adası 
ile irtibatı sağlayan 
iskelenin taşınacağı 
Arnavutköy sahilinde 
etüt çalışmaları 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin sahil 
projesi içinde yer 
alan iskelede bulu
nun irtibat bürosu
nun Arnavutköy'e 
nakledileceği bildiril
di. Yeni iskele için 
denizde etüt çalış
maları başladı. Özel 
bir şirket, iskelenin 
yapılacağı bölge olan

SiİHüiMMMmi 811 İl M i!
Nakliye firmalarından 
yükledikleri gıda 
malzemelerini adrese 
teslim etmeyerek 
piyasaya sattıkları 
belirlenen 13 kişi 
yakalandı.

BELGELER 
SAHTE ÇIKTI 
BAZI firmalardan 
"nakliye için verdik
leri malların yerine 
teslim edilmediği" 
yönünde şikayetler 
gelince İzmir polisi 
inceleme başlattı. 
Polis, 6 ay süren tak
ibin ardından, sahte 
belgelerle nakliyeci
lik yaptıkları ve lojis
tik hizmeti sunmak 
üzere anlaştıkları fir

B.B., rahatsızlanınca 112 ekibine haber

Garnizon 
Komutanlığı 
sahilinde ön fizibilite 
yaptı. Uzun yıllardır 
sivil gemilere açıl
ması yönünde 
talepler olan İmralı 

maları dolandırdıkları 
tespit edilen şebek
eye baskın düzenle
di. İzmir, Manisa ve 
Bursa'da gerçek
leştirilen operasyon
larda, aralarında 

irtibat iskelesiyle 
ilgili geçen yıl mart 
ayında Ankara'daki 
bürokrasi prosedürü 
tamamlanmıştı.
Milli Savunma 
Bakanlığı'nın 

şebekenin elebaşı 
olduğu iddia edilen 
A.T'nin de olduğu 13 
kişi gözaltına alındı. 
PİYASAYA 
SATMIŞLAR 
EV ve depolarda 

verdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekibi, 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
anne ve kızı 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Anne ve 
kızının sağlık 
durumlarının 
iyi olduğu 
bildirildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

onayından geçen 
dosya Jandarma 
Genel 
Komutanlığınca da 
imzalanarak Bursa'ya 
gönderilmiş, 
Büyükşehir Beledi 
yesi, söz konusu 
iskeleyi sahil projesi 
dahilinde Arnavut 
köy'deki Garnizon 
Komutanlığı sınırları 
içindeki sahile taşı
yarak, müştemilatı ile 
yeni bir iskele yap
mayı taahhüt etmişti. 
İskelenin en kısa 
sürede yeni yerine 
taşınacağı bildirildi.

yapılan aramalarda 
672 koli ketçap, 16 
ton küp şeker, 516 
koli bal, 16 ton salça, 
çok sayıda fatura 
koçanı, kaşeler ve 
sahte kimlik sürücü 
belgeleri ele geçirildi. 
Şebekenin, nakliye 
işi yapan kişilerin 
kimlik bilgilerini kul
lanarak kendilerini 
nakliyeci olarak tanıt
tıkları ve lojistik 
hizmeti vermek üzere 
anlaştıkları firmalar
dan yükledikleri 
malzemeleri teslim 
yerine götürmeyerek 
İzmir'de değerinin 
altında fiyata satarak 
haksız kazanç elde 
ettikleri belirlendi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ben şikayet ettim memur bey!
İspiyon, biz Türklerin kültüründe ayıptır. 

Delikanlılığa, racona aykırıdır. İspiyoncuya 
iyi gözle bakılmaz bu ülkede... Oysa biz 
bugün ispiyonu öveceğiz. Toplum düzeninin 
sağlanması için ne kadar gerekli olduğunu 
anlatacağız.

Hadi “ispiyon” kelimesinin argo olduğunu 
kabul edelim ve modern deyimiyle “şikayet 
kültürü”nü övmeye yönelten olayı özetleye
lim önce...

Geçenlerde, Nilüfer Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan’nda bir lokantada öğle yemeği yiyo
rum. Lokantanın tam girişinde yaya geçidi 
var. Yol kenarı Burbak’ın sarı çizgileriyle 
parsellenip otoparka dönüştürülmüş. Yaya 
geçidinin öncesi ve sonrasında araçlar park 
halinde. Bir taksi, tam da yaya geçidinde 
durmuş yolcu indiriyor.

Bu olağan görüntüyü dikkat çekici hale 
getirense, hemen arkasında park etmek için 
taksiciye aralıksız birkaç kez taciz kornası 
çalan lüks otomobilin sürücüsü kadın...

Tam o sırada lokanta sahibi yola fırlıyor. 
Belli ki gelenler, o lokantanın müşterisi... 
Lokanta sahibi, aracını park etmesi için 
uygun yeri işaret ediyor kadın sürücüye... 
Kadın sürücü inatla bekliyor taksinin 
gitmesini ve yaya geçidini ortalayarak park 
ediyor. * * *

Elim hemen telefona gitti. 155’i çevirdim. 
Polis memuruna olayı anlattım.

Böylesine “basit bir şikayet” için ekip gelir 
mi diye de şüphelendim. Normal koşullarda 
böyle bir şüpheye de gerek olmamalı ya... 
Neyse...

Bu şüphemi de, Bursa’nın en eski polis 
muhabirlerinden, arkadaşım Oktay Kayalar’ı 
arayarak yardım istedim.

10-15 dakika kadar gelen giden olmadı. 
Lokantadan çıkmadan önce, aşçıyla gurme 
sohbeti yaparken, işyeri sahibine de müşteri 
sini polise şikayet ettiğimi söyledim. 
Koşarak üst kattaki müşterisine haber verdi. 
Tam o sırada ekip geldi, kadın sürücü de 
aracının başına...

Koştum polislerin yanına... “Memur bey 
şikayet eden benim. Hanımefendi, uyarıl
masına karşın ısrarla yaya geçidine park etti. 
Lütfen işlem yapın!” dedim ve yeniden 
lokantaya döndüm. Sürücü aracına bindi, 
uzaklaştı. Memurlara işlem yapıp yapmadık
larını sordum. Aldığım yanıt ilginçti:
“Bakın beyefendi, siz iyi birine benziyor

sunuz. Bayan hatasını anladı, özür diledi. O 
yüzden işlem yapmadık!”

Mantığa bakın hele!
“Fesuphanallah” çekip döndüm yeniden 

lokantaya... Bir süre sonra kadın sürücü 
yanımdan geçerken lafı soktu!
“Ne insanlar var be!”
Yanıtımı tamamlamamı beklemeden hışımla 

geçti yanımdan. Ancak duyması için volümü 
yükselttim:
“Doğru! Ne insanlar var! Uyarıldığı halde 

yaya geçidine araç park eden, insanlıktan 
nasibini almamış insanlar...”

1t ★ ★

Başta da dedik ya... Toplum düzeninin 
sağlanması için şikayet kültürünü 
geliştirmemiz gerekiyor. Yanlışı yapan, kural
ları çiğneyen, özgürlük alanını genişleterek 
başkalarının haklarına tecavüz eden komşu
muz da olsa şikayet etmeliyiz. Tıpkı, batı 
medeniyetlerinde olduğu gibi...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hafıza-i Beşer...
Geçtiğimiz hafta MHP Kongresi’nin 29 Ocak 

günü yapılacağını duyuran haber yapmıştım.
Ama, benim hafızamda, kongre günü 29 

Ocak, cumartesi olarak kaldığı için, karşımda 
duran MHP kongre davetiyesindeki yazıyı bile 
göremedim.

Demek ki davetiyeye sadece baktım.
Rahmetli Türkçe öğretmenimiz Halil Uğur’un 

Türkçe kitabımızdaki "Bakmak ve Görmek” 
adlı okuma parçasında, insanların birçok şeye 
baktıkları halde, görmediğini bize ortaokul 
sıralarında öğretmişti.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra, önce
ki gün yaşadığım olayda, baktığım halde göre 
mediğimi dün Perdeci Latif Çakan’ın işyerin 
de yapılan uyarı ile fark ettim.

Onun için "Hafıza-i beşer, nisyan ile malul 
dür” sözü geldi aklıma.

Bu söz birçok konuda karşımıza çıkar.
Bilhassa siyasiler ağızlarından çıkan sözleri 

zaman geçtikten sonra unuturlar.
Aslında unutmazlar ama, unutturmuş gibi 

yaparlar.
Sıradan insanlar yaşadıkları birçok şeyi unu 

tabilirler, ama toplumda saygı duyulan, lider 
konumunda olanlar söylediklerini unutmaz 
lar.

Unutmamalılar.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın birkaç saatte ahşap evi kül etti. 

imli İM t tir wııılı

**** **** **** **** **** ****
Kar yine başladı.
Geçen hafta yağan kar nedeniyle aracımızı 

5 gün yerinden kaldıramadan.
Eve gidebilmek için ya taksi tuttum ya da 

Halk Otobüsüyle gittim.
Bu kez kar yine tüm haşmetiyle geliyor.
Dün, Bursadan her hafta gelen malzemeciler 

gelemediler.
Kara kış Anadoluyu vuruyor.
Karla ilgili önlemeler alınmalı, yoksa yine 

arabalarımız yerinden oynatamayız.
Geçen hafta yağan kar az buz kar değildi.
Yürüyerek Umurbey’den indiğimde sah 

pazarı bile kurulmamaştı.
Ana caddeler hani Büyükşehir’indi.
Ama Büyükşehir üç gün ilçeye biri tek araç 

göndermedi.
Gemlik Belediyesinin ekipleri ana caddeleri 

temizledi.
Karları topladı.
İstiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, 

Hürriyet Caddesi, Çevre yolu, Manastır kumla 
yolu gibi ana erterler Büyükşehir belediye
sinin..

Kar yağdığında Gemlik üvey evlat...
Bunu geçen karda yaşadık.
Bugün her yer karla dolar da, ana arterlerde 

trafik durursa, inşallah Büyükşehir’in kar 
temizleme ekiplerini görürüz.

İlçe sınırlarında Gemlik Belediyesinin 
yapacağı iişlerle, Büyükşehir Belediyesinin 
yapacağı işler belli.

Bunda bir gecikme veya akasama olursa 
Gemlik halkı sıkıntı çeker.

Aynı geçen sefer olduğu gibi..
O nedenle, Büyükşehir’in karlı havalarda 

görevini iyi yapması istiyoruz._____________

Karacaali Köyü’nde 
meydana gelen 
yangında, bir ev 
tamamen yanarak 
kül oldu.
Alınan bilgilere 
göre, önceki akşam, 
saat 23.oo sıraların
da, Karacaali Köyü 
Boğaz Mahallesi 75 
nolu evde oturan 
Sabiha Çınarlı adlı 
kadının oturduğu 
evde elektrikli ısıtıcı 
sından çıkan yangın, 
bir anda evi sardı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye Amirliği’ne 
bağlı ekipler, kısa 
sürede yangının 
olduğu Karacaali 
Köyü’ne giderek 
başlayan yangının 
çevreye sıçrama
ması için önlem aldı. 
Ahşap olan ev 
tüm müdahalelere 
karşın yanmaktan 
kurtulamadı.
Yangın ile ilgili 
soruşturmaya baş
landı. Ahşap evin 
tamamen yanması 
nedeniyle eşyalar da 
kurtarılamadı.
Yangında can kaybı 
olmadı.

Mlmlıiriilıaiistel^lciıeMtılısıiHriiaiaslaıılı
Mudanya’da çete- 
başı Abdullah 
Öcalan'ın hapis 
cezasını çektiği 
İmralı Adası'na 
ulaşımı sağlayan ve 
park projesi kap
samında kaldırılacak 
askeri iskelenin 
yerine yapılacak 
yeni iskele için 
etüd çalışmalarına 
başlandı.
Abdullah Öcalan'ın 
ömürboyu hapis 
cezasını çektiği 
İmralı Adası'na 
ulaşımı sağlayan 
askeri iskelenin 
'Güzelyalı Feribot 
İskelesi - Mudanya

Balıkçı Barınakları 
Arası Sahil Bandı 
Kentsel Tasarım 
Projesi' kapsamında 
kaldırılarak 
Mudanya Arnavut 
köyde yeni iskele 
yapılması için 
Genelkurmay

Başkanlığından 
onay alınmıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılması 
taahhüt edilen yeni 
iskele için özel bir 
şirket tarafından 
denizde fizibilite

ve etüt çalışmalarına 
başlandı.
Mudanya Sahil 
projesi ile 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
7,2 kilometrelik bir 
alanı yenileyecek. 
2013 yılında tamam
lanması hedeflenen 
proje ile farklı 
niteliklere sahip 
1 meydan oluşturu
lacak ve Deniz Parkı 
kurulacak. Proje 
kapsamında İmralı 
Adası'na ulaşımı 
sağlayan Askeri 
İskele kaldırılarak, 
bölge İskele Parkı 
haline getirilecek

Ağrı Merkez Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
15 Ocak 2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA YILDIZ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Halil Seal, 4 Şubat ta 
Gemliklilerle buluşuyor 
Türk müziğinin yeni 
isimlerinden Halil 
Sezai, 4 Şubat 2012 
Cumartesi günü 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde Gemlik 
tilerle buluşuyor.
Gençlerin yeni 
gözdelerinden 
olan özgün tarzı 
ile Türk Hafif 
Müziğinin sevilen 
sanatçısı 
Sosyal Yaşam

TiirR Sanat Müziği

Merkezi’nde 
saat 20.30 da 
Gemliklilerle 
buluşacak.

Gemlik’te ilk kez 
konser verecek 
olan Halil Sezai 
sevenler konser

biletleri için 0554 
824 91 97 nolu 
telefondan bilgi 
alabilecekler.

Konseri bu aksam

Okul müdürlerine
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği korosu 
bu akşam seven
leriyle buluşacak. 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen

konser şef Erdinç 
Çelikkol yönetimde 
2 bölümden 
oluşacak.
Birinci bölümde 
Sadi Hoşses’in 
eserlerine yer 
verilirken, ikinci 
bölümde Uşşak

makamında eserler 
koro ve solo 
halinde 
seslendirilecek. 
Gemilik halkının 
yıllardır severek 
izlediği Türk Sanat 
Müziği korosu 
ücretsiz izleniyor.

MuhakkiMik semineri BursalI girişimciler gelisiHor

23 Ocak 2012 ile 27 
Ocak 2012 tarihleri 
arasında Bursa İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan, ilçemizdeki 
Okul Müdürlerinin 
inceleme ve soruş
turma görevlerinde 
daha verimli ve etk
ili olmalarını sağla
mak amacıyla 
Muhakkiktik 
Semineri 
düzenlendi.

Gemlik Atatürk 
İlköğretim 
Okulu’nun Toplantı 
Salonu'nda düzenle 
nen seminerde 
katılımcılara 30 
saatlik muhakkiktik 
ve soruşturma 
konusunda bilgi 
verildi.
Seminer, Bursa İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
Eğitim 
Denetmelerinden

Kamil Dereli ve 
Mehmet Becan 
yönetiminde 5 gün 
sürdü.
27 Ocak 2012 
Cuma günü 
seminer bitiminde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sayın 
Mehmet ERCÜMEN 
ve Şube Müdürü 
Sayın Emin DİNGİN 
tarafından katılım
cılara sertifikaları 
verildi.

Bursa Kent Konseyi 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu, KOSGEB ile 
BEBKA tarafından 
düzenlenen ve 
TOSYÖV Bursa 
Destekleme 
Derneği’nin destek 
olduğu “Kobi’ler 
Gelişiyor” eğitimine 
katılan girişimciler, 
düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen sertifika 
töreninde konuşan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, yerel 
gündem 21 
geleneğinden gelen 
kent konseyi 
kavramı hakkında 
bilgi verdi. Her 
belediyede bulun
ması gereken kent 
konseylerinin 
demokratikleşme 
sürecinde önemli 
bir yeri olduğunu 
ifade eden Pala, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
destek ve 
katkılarıyla Bursa 
Kent Konseyi’nin 
Türkiye’nin en 
aktif ve en güçlü 
kent konseyi 
olduğunu dile 
getirdi.

İnsanı ilgilendiren 
her konunun ilgi 
alanlarına girdiğini 
söyleyen Pala, işv
erenlerin yaşadığı 
sıkıntıları da yakın
dan takip ettiklerini 
anlattı. Artık 
devletçi mantığın 
yerini hür teşeb
büse bıraktığını 
kaydeden Pala, 
“Türkiye'deki 
ekonomik sistemi 
elinde tutan 
bürokratik 
güçler, bürokrasi
den aldıkları gücü 
ve imkanı toplumla 
paylaşmak istemi 
yor. Toplum 
dediğimiz şey 
hür teşebbüstür. 
Toplumun önüne 
konulan kurallar 
işleyebilir olmalıdır. 
Hayatında fatura 
ve fiş kesmemiş, 
irsaliye kesmemiş, 
cebinden vergi öde

memiş insanların 
kanun ve yönet
melik çıkarması 
sıkıntıya sebep 
oluyor. Bu işlerin 
içinde olan kişiler
den yardım alın
malıdır. Hür teşeb
büsün yatırım 
yapması, işyeri 
açması, hem ken
disini, hem de 
başkalarını istihdam 
etmesi için birçok 
engel ortadan 
kaldırılmalıdır.
Girişimci insanların 
önündeki mali 
engelleri, ekonomik 
engelleri, tuzaklarla 
dolu maliye ve 
sigorta mevzuatını 
düzeltmek varken, 
niye zorluklar, 
kaya gibi duvarlar 
insanların önüne 
çıkarılıyor. Bunları 
sorgulamaya 
devam edeceğiz” 
dedi.
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Türkiye niilusu; ill milyıın tişi
Türkiye İstatislik 
Kurumu Başkanlığı 
(TÜİK)2011 adrese 
dayalı nüfus kayıt 
sistemi sonuçlarını 
açıkladı. 31 Aralık 
2011 tarihi itibarıyla 
Türkiye nüfusunun 
74 milyon 724 bin 
269 kişi olduğu 
belirtildi.
Yerleşim yeri nüfus
ları, 2007 yılında 
kurulan ve İçişleri 
Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
(NVİGM) tarafından 
güncellenen Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi 
(ADNKS)'nden alı
nan nüfusla birlikte, 
kurumsal yerlerde 
kalan nüfus dikkate 
alınarak hesaplan
maktadır. Kurumsal 
yerlerde (Kışla, 

cezaevi, huzurevi, 
Üniversite öğrenci 
yurtları vb.) kalanlar 
uluslararası tanım 
gereği ikamet adres
lerinin bulunduğu 
yerleşim yeri 
nüfusuna değil, 
kurumsal yerlerin 
bulunduğu yerleşim 
yeri nüfusuna dahil 
edilmişlerdir.
Ayrıca il, ilçe, 
belediye, köy ve 
mahallelere göre 
nüfuslar belir
lenirken; NVİGM 
tarafından, ilgili 
mevzuat ve idari 
kayıtlar uyarınca 
Ulusal Adres Veri 
Tabam'nda yerleşim 
yerlerine yönelik 
olarak yapılan idari 
bağlılık, tüzel kişilik 
ve isim değişiklikleri 
dikkate alınmıştır. 
NVİGM'den alınan 

bilgilere dayalı 
olarak 31 Aralık 
2011 tarihi itibarıyla 
2011 yılı sonuçlarına 
yer verilmektedir. 
2011 yılında 
Türkiye'de ikamet 
eden nüfus bir 
önceki yıla göre 
1.001.281 kişi art
mıştır. Nüfusun % 
50,2'sini (37.532.954 
kişi) erkekler, % 
49,8'ini (37.191.315 
kişi) ise kadınlar 
oluşturmaktadır.
2011 yılında 81 
ilden; 56'sımn 
nüfusu bir önceki 
yıla göre artarken, 
25 ilin nüfusu 
azalmıştır.
Toplam nüfusun % 
76,8'i (57.385.706 
kişi) il ve ilçe merke
zlerinde ikamet 
ederken, % 23,2'si 
(17.338.563 kişi)

belde ve köylerde 
ikamet etmektedir. 
İl ve ilçe 
merkezlerinde 
yaşayan nüfus 
oranının en yüksek 
olduğu il % 99 ile 
İstanbul, en düşük 
olduğu il ise % 35 
ile Ardahan'dır. 
Toplam nüfusun % 
18,2'si (13.624.240 
kişi) İstanbul'da 
ikamet etmektedir. 
Bunu sırasıyla; % 
6,6 ile (4.890.893 
kişi) Ankara, % 5,3 
ile (3.965.232 kişi) 
İzmir, % 3,6 ile 
(2.652.126 kişi) 
Bursa, % 2,8 ile 
(2.108.805 kişi) 
Adana takip etmek
tedir. Ülkemizde en 
az nüfusa sahip 
olan Bayburt ilinde 
ikamet eden kişi 
sayısı ise 76.724'tür.

2007 ylında adıma bastırmış olduğum Seri A 151-200 
seri numaralı 1 cilt İrsaliyeli Fatura cildimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. AHMET BALC11360413140

ELEMAN ABANIYOR ||
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ ’

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 -514 20 21

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

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

İŞVE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve KiralamaHizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel:5132474 Fax:5141021

Kredi kartı geçerlidir 

q Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B 

10535 815 57 11 
F_ _ _ KÜÇÜK KUMLA

cansU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

BİZ, SİZE HİZMET
UUKH9 İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
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Va rgı dan kredi kullanan! ar a i^ıi haher
Bankadan aylık faizi 
1.28'den konut kre
disi alan bir kişi, 
faiz oranları 
düşünce borcunu 
yeniden yapılandır
mak için bankaya 
başvurdu.
Ankara 7. Tüketici 
Mahkemesi, faiz 
oranları düşünce 
bankadan aldığı 
konut kredisini 
yeniden yapılandır
mak için başvuran 
kişiden “erken 
ödeme ücreti” ve 
“ödeme planı 
değişikliği” adı 
altında para alın
masını haksız 
buldu.
Bankadan aylık faizi 
1.28'den konut kre
disi alan bir kişi, 
faiz oranları 
düşünce borcunu 
yeniden yapılandır
mak için bankaya 
başvurdu. Banka, 
borçludan, yeniden 
yapılandırma 
karşılığında, “yüzde 
2 erken ödeme 
ücreti” ile birlikte, 
“ödeme planı

Polar kuru 1,78'in altına indi
İstanbul serbest 
piyasada doların 
satış fiyatı 
1,7790 liraya kadar 
geriledi.
Kapahçarşfda 
1,7920 liradan güne 
başlayan dolar 
öğle saatlerine

değişikliği” adı 
altında bin 930 lira 
tahsil etti.
Borçlu, “haksız alı
nan bu paranın 
iadesi” için Ankara 
Tüketici Sorunları İl 
Hakem Heyetine 
müracaat etti, ancak 
heyet talebi 
Ağustos 2010'da 
reddetti. Bunun 
üzerine borçlu, 
Avukat Haluk 
Bayram aracılığıyla 
“Tüketici Hakem 
Heyeti kararının 
iptali ve haksız tah
sil edilen paranın 
iadesi” için dava 
açtı. Davaya Ankara 
7. Tüketici 

kadar yatay bir seyir 
izledikten sonra 
tekrar düşüşe 
geçti. Bir süre 
1,7800-1,7850 lira 
aralığında hareket 
eden dolar fiyatı 
daha sonra 
bu seviyenin de

Mahkemesi baktı. 
Mahkeme, bankanın 
uygulamasının 
yasaya aykırı 
olduğuna hükmed
erek, hakem heyeti 
khrarının iptaline ve 
alınan paraların 
iadesine karar verdi. 
“Faiz oranı dolaylı 
şekilde artırılıyor” 
Mahkeme Hakimi 
İlhan Kara, 
gerekçeli kararında, 
kredi sözleşmesi 
yapılıp, taksitler 
ödenmeye baş
landıktan sonra faiz
lerin düsmesi 
nedeniyle bankayı 
yapılandırmaya zor
lamanın hukuken 

altına 1,7790 liraya 
kadar geriledi.
Serbest piyasada 
dolar saat 14.40 
itibariyle alışta 
1,7760 liradan, 
satışta ise 1,7790 
liradan işlem 
görüyor. 

mümkün olmadığını 
belirtti.
Ancak serbest 
piyasa koşullarında 
tüketicilerin, krediyi 
tümüyle kapatarak 
başka bir bankadan 
daha uygun şartlar
da kredi alabileceği
ni ifade eden Kara, 
bunu dikkate alan 
bankaların “yapı
landırma” adı altın
da yeni bir uygula
ma geliştirdiklerini 
kaydetti.
Tüketici 
Kanunu'nun tüketi
cilere sağladığı en 
önemli haklardan 
birisinin bil
gilendirme ve aydın
latma hakkı 
olduğunu vurgu
layan Kara, bu kap
samda bankaların; 
masraf, komisyon 
ve diğer tüm gider
ler dahil olmak 
üzere çekilecek 
kredi tutarını, taksit 
miktarını ve sabit 
aylık ödemeyi 
tüketiciye bildirmek 
durumunda olduk
larını belirtti.

Bankalararası 
piyasada ise 
işlemler alışta 
en düşük 1,7740, 
en yüksek 1,7770 
lira, satışta en düşük 
1,7780, en yüksek 
1,7830 liradan 
gerçekleşiyor.

1500 vergi mülettis 
yardımcısı alınacak

Vergi Denetim 
Kuruluna, Mart'ta 
yapılacak sınavla 
ilk etapta, 400 vergi 
müfettiş yardımcısı 
alınacak. Bu sayı, 
bin 500'ü bulunca 
ya kadar da alımla 
ra devam edilecek. 
10 Temmuz 2011 
tarihli Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren ve 646 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname ile 
kurulan Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığı, 29 ilde 
oluşturulan toplam 
40 adet grup 
başkanlığı ile teşki
latlanma çalış
malarını tamam
ladı. Bu kapsamda, 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de üç adet 
Büyük Ölçekli 
Mükellefler Grup 
Başkanlığı, iki adet 
Organize Vergi 
Kaçakçılığı ile 
Mücadele Grup 
Başkanlığı, üç adet 
Örtülü Sermaye, 
Transfer 
Fiyatlandırması ve 
Yurtdışı Kazançlar 
Grup Başkanlığı, 
aralarında Ankara, 
İstanbul ve İzmir'in 
de yer aldığı 
toplam 29 ilde, 
otuz iki adet Küçük 
ve Orta Ölçekli

Mükellefler Grup 
Başkanlığı kuruldu. 
Kayıtdışılık ve 
kaçakçılıkla 
mücadele ederek, 
vergisel kayıpları 
azaltmayı amaçla 
yan Vergi Denetim 
Kurulu, Mart ayın
da başlayacak 
sınavlarla, toplam 
bin 500 vergi 
müfettiş yardım
cısını denetim 
kadrosuna dahil 
edecek.
İlk etapta 400 vergi 
müfettiş yardımcısı 
alınması plan
lanırken, bu sayı 
bin 500'ü bulun
caya kadar da atım
lara devam edile
cek. Üç yıl süren 
yetişme döneminin 
sonucunda, alanın
da uzman vergi 
müfettişleri yetişti 
rilecek. Bu arada, 
göreve başlayacak 
vergi müfettiş 
yardımcılarının 
yetiştirilmelerini 
sağlamak amacıy
la, Anka ra'da 
Eskişehir Yolu 
üzerinde, yaklaşık 
33 bin metrekarelik 
bir alan üzerindeki 
bina, Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlı 
ğına Eğitim Merke 
zi olarak kullanıl
mak üzere tahsis 
edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

110
155
156

513 10,55 
• 513 18 79

513 12 06
KAYMAKAMLIK

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

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

_________ ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manâstır Taksi

513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum
Orm.Böl.Şef. । 
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane ;
Askerlik Şb. ı
Karayolları |
Liman Baş.
Mal Müd. !
Nüfus Md. !
Özel İd. Md. I
Tapu Sicl. Müd. !
Müftülük I
Gümrük Md. !
Ver. Dairesi Md. I
İlçe Tarım Müd. I
İlçe Seç. Md. I
Halk Eğitim Müd. I
İŞ-KUR___________ I

RELEDİYE

186 
513 45 03 
514 00 95 
513 12 86
513 11 74 
51313 53 
513 10 57
513 13 08 
513 11 33 
513 10 95 
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64 
524 85 86
513 10 92 
51310 45
513 77 73 
513 18 46

Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO imam Aslan

256 77 84
544 30 60

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

VAPUR - FERİDOT
Yalova 
Topçular 
Eskihtsar

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

OTOR0S__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GKZETİSİ

alıiMniii

Santral 
Başkanlık 
Zabıta
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

Md.

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

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 29 29
513 12 95

513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 4.6
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4179 

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

. ®$i®l 

ış:imı

MAR-PET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

20:15-21:15.
msü



28 Ocak 2012 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

M teli, elemelerini astlı
BerzaH, Power 
Türk'ün 
hazırlamış olduğu 
Powergaraj Tv. 
Müzik Yarışması’nda 
BerzaH Rock 
Müzik Grubu 
elemeleri ilk 
basamağı geçtiler. 
Çalışmalarına 
büyük bir hızla 
başlayan 
grup, 26 Ocak 
2012 tarihinde 
gittikleri 
Power Tv'nin 
hazırlamış olduğu 
Powergaraj 
Müzik 
Yarışmalarında 
elemeleri geçtiler. 
Kendi besteleri 
olan "Bugün" 
isimli parçalarıyla 
yarışmaya 
katılan ve başarılı 
biri performans 
sergileyen
Gemlik'li gençlerden

Uludağ'a çıkan 
araçlar yolda 
mahsur kaldı

oluşan Grup 
BerzaH, 
halk oylaması ile

yapılacak olan birlikte klip çekim-
yarışma sonucunda lerine İstanbul'da
Grup Model ile devam edecekler.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yarıyıl tatilini 
geçirmek için 
Uludağ'da çıkmak 
isteyen vatandaşlar 
kar engeline takıldı. 
Yoğun kar sebe
biyle yollar buz pis
tine dönerken, 
kayan araçların 
uçuruma düşme
sine yol kenarında
ki ağaçlar engel 
oldu.
Okulların tatil 
olmasıyla birlikte 
Uludağ'a çıkmak 
isteyen vatan
daşlardan bazıları 
araçlarıyla dağ yo

lunda mahsur 
kaldı. Yolların 
buzlandığı 
noktalarda kayan 
araçlar uçuruma 
yuvarlanmaktan 
ağaçlar sayesinde 
kurtuldu.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
edinilen bilgiye 
göre, kar kalın
lığının 2 metre 25 
santimetre, sıcak
lığın ise eksi 8 
derece olduğu 
Uludağ'da yağış 
sah gününe kadar 
devam edecek

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU
29 OCAK 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00 DE 

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ’NDE 
OLAĞAN KONGREMİZ YAPILACAKTIR

TÜM ÜYELERİMİZ VE HEMŞEHRİLERİMİZ 
DAVETLİDİR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


S.S. TARKOOP Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 20 

Hatırlı Köyü Kooperatifi 
yeni yatırımlara hazırlanıyor 
Sınırlı Sorumlu TARKOOP Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperati fi, köy girişinde 20 dönüm yer 
aldı. Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, Köy girişinde, Gemlik yoluna geniş cepheli 20 dönümlük 
zeytinliği satın aldıklarını ve 2012 yılında büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Bayrak, “19 bin 723 
metrekarelik yola cepheli zeytinliği kooperatifimize kazandırdık. Bu arazi üzerinde kurmayı plan
ladığımız zeytin depoları, zeytinyağı sıkım fabrikası, benzin istasyonu, yönetim binası ve 
paketleme tesisleri yapacağız. Amacımız örnek kooperatifçilik yapmak.” dedi. Haberi sayfa 2’de

dönüm yer aldı

30 Ocak 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ÇOKAL TİCARET 2 NO,GEMLJK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Milliyetçi Hareket Partisi Kongresinde Gemlik İlçe Başkanlığına Osman Durdu seçildi.

MHP'de Osman Durdu dönemi başladı
Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın olağan kongresi dün Milton 
Aile Çay Bahçesi kapalı salonunda 
yapıldı. 192 delegenin oy kullandığı 
kongrede seçimlere tek liste ile gidildi. 
Osman Durdu ve yönetiminin listesine 
161 oy çıktı. Kongreye, MHP Genel 
Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet 
Büyükataman, İstanbul Milletvekili Atilla 
Kaya, Merkez Disiplin Kurulu üyesi 
Fevzi Zırhhoğlu, il ve ilçe yöneticileri de 
katıldılar. Haberi sayfa 5’de

Gine Bakış

MHP Kongresi üzerine
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 

Kongresi dün yapıldı.
Sakin geçen kongrede, yeni ilçe 

başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile il 
delegasyonu seçimleri yapıldı.

400 delegenin, 190‘nın katıldığı kong 
rede, salon doluydu.
Anlaşılan o ki, delegenin yarısının 

katılmadığı bir kongre yapıldı.
Kongrenin toplandığı Milton Aile Çay 

Bahçesi’nin salonunu dolduranların 
büyük çoğunluğu, konuklar ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcisiydi.

Yine de her kesimden MHP’liyi 
gördük salonuda. Devamı syf 4’de

IMHıı
imin
Gelir testindeki 
yığılma nedeniyle 
vatandaş başvu
rusunu posta 
yoluyla yapmaya 
başladı. Yaklaşık 
10 milyon kişi 
gelir testinden 
geçirilirken, vatan 
daşlar sonuca iti
raz edebilecek.
Haberi sayfa 9’da

Serkan attı Gemlikspor 
lider oldu 1-0

İlk yarısını sarı kırmızılı İnegöl temsilcisi 
Kurtuluşspor’un daha baskılı oynadığı 
maçta ikinci yarı fırtına gibi esen ve raki 
bin sahada 10 kişi kalmasıyla rahat po 
zisyon bulan kırmızı beyazlı Gemlikspor, 
ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli futbol
cusu Serkan’ın attığı golle maçtan 1-0 
galip ayrılarak B gurubunun yeni lideri 
oldu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 10’da

İçki 
şirketinden 
390 binlilik 
çek çaldılar
Burs a'da, bir içki 
firmasına giren hır 
sız veya hırsızlar, 
390 bin TL değe 
rindeki çekleri ala 
rak kayıplara karış 
ti. Haberi syf 3’de 

flnieniayarlarlıen 
6.kaitan düştü

Mudanya’da Hayriye 
Kırmacı, 6 katlı bina 
nın çatısında bulu-

I nan televizyon ante 
nini düzeltmek ister 
ken havalandırma 
boşluğuna düşerek 
ağır yaralandı. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


30 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik KMrfez Sayfa J
KjOcal

Ya barış ya barış...
Dünyayı içinde bulunduğu darboğazdan çıkara

cak olan silahların üretilmediği, zehirlerin saçıl- 
madığı bir yaşam biçimidir.

Türkiye için.de öyle...
Eğer...
Silahlar üretilmese,
Hiçbir ülkede etnik kökenlerde ayrıştırma 

olmaz...
Dinsel değerler de kaşınmaz...
Sonrasında da asıl olan...
Adına ne denilirse denilsin kaynakların adaletli 

bir biçimde paylaşılması...

Türkiye de Güneydoğu Sorunu ne yazık ki 
“durduk yerde’’ ortaya çıkmıyor...

Çıkarılıyor...
Hem içeride hem de dışarıda birileri durumdan 

yararlanıyor...
Kimi siyasal, kimi ekonomik çıkar sağlıyor. 
Olansa yurttaşlara oluyor.
Gencecik insanlar canlarını veriyor...
11 Nisan 1992 tarihinde Dersim Olayları hakkın

da Milliyet Gazetesi’nde yazdıklarıyla Uğur 
Mumcu’yu saygıyla analım...*****

Uğur Mumcu Dersim Olayları Hakkında Ne 
Yazmıştı?

Bir an olsun siyasal saplantılardan ve 
önyargılardan arınarak okuyalım;

’’Yakın tarihimizden bir örnek verelim: 1937 
yılında çıkan “Dersim

lsyam"nın, hiç şüphesiz, çeşitli ve karmaşık 
nedenleri vardır. Bu çeşitli ve karmaşık neden
lerin iki tanesi önemliydi.

Hükümet, “Umumi Müfettişlikler"e hazırlattığı 
raporlardan sonra Tunceli yöresin de aşiretlerin 

‘ ellerindeki silahların toplanması kararı almıştı. 
Aşiretler, bu karara karşı direndiler.
Ayaklanmanın nedenlerinden biri de aşiretlerin 
Tunceli'den alınıp Batı illerine sürgüne gönder
ilmek ıstenmesiydi. Aşiretler 25 Aralık 1935 ta 
rihinde çıkarılan "Tunceli Kanunu" ile başlayan 
uygulamalara da karşı çıktılar.

2884 Sayılı "Tunceli Kanunu", bölgede “Umumi 
Müfettişlikler" kuruyor,

Tunceli ilinin yönetimini korgeneral rütbesinde
ki bir askeri valiye bağlıyor ve görevlilere 
olağanüstü yetkiler tanıyordu... Bu yasa, 1935 
yılından 1946 yılına kadar uygulandı.

İbrahim Tali Öngören, Abidin özmen, General 
Kâzım Dirik, Tahsin Üzer ve Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan'ın hazırladıkları raporlarda, bölgede 
bayındırlık işleri başta olmak üzere reform 
niteliğinde dönüşümler yapılması öngörülmek
teydi.

Bakanlar Kurulu, “Umumi Müfettişlik" raporları 
doğrultusunda şu kararları almıştı:

1. Silahların toplanması,
2. Aşiret ağalarının ve aşiret ağası olabilecek

lerin Dersim’den uzaklaştırılmaları,
3. Dersim'de ve toprak ağalarının etkisinde 

olan yerlerde köylülere toprak dağıtılması,
4. Yol ve okul yapmak.
Bu önlemlerden, aşiret ağalarının sürgün 

edilmeleri elbette antidemokratiktir. Kimse 
bugün bu tür önlemleri savunamaz. Ancak, yok
sul köylülere toprak dağıtmak, yörede okul ve 
yol yapmak, toprak aşiretlerin etkilerini azaltacak 
önlemlerdi. Yoksul köylülere toprak vermek ve 
yörede okul ve yol yapmak gibi önlemlerin anti
demokratik olduğunu da kimse söyleyemez.

Dersim Ayaklanması, "Yusufan" aşiretinin elin
deki silahların toplandığı günlerde patlak verdi. 
Ayaklanma 21 Mart 1937'de, bir

"Nevruz" gününde başladı. Darboğaz Deresi 
üzerindeki köprü ve telefon hatları "Demanan" 
ve "Hayderan" işaretleri tarafından saldırıya 
uğradı. Aynı hafta içinde Sih ve Hozat'ta da 
karakollara saldırdılar.

Sonrası biliniyor. Kürt liderlerinden Baytar 
Nuri'nin "Dersim Tarihi" kitabında

anlattığına göre, 1930 "Ağrı Ayaklanması" 1927 
yılında Lübnan'da kurulan "Hoybun" adlı Kürt 
örgütünce hazırlanmış, ayrıca Ermeni

"Taşnak Cemiyeti", Hoybun ile iş ve eylerri bir
liği yapmıştır. Yine

Baytar Nuri'den öğrendiğimize göre Koçgiri ve 
Dersim ayaklanmalarının liderlerinden Alişan, 
1914’te Rus Çarlığı'nın koruması altında "Özerk 
Kürdistan Devleti" kurmak istemiş, Sevr' 
Anlaşması'nın uygulanması için de başvurularda 
bulunmuştu.

Kürt sorunu, hiçbir zaman Kürtlere ve Türkler'e 
bırakılmış değildir.

Bu soruna hep, ama hep Batılı emperyalist 
devletler karışmıştır. Bu Batılı ülkelerin de olası 
bir"Kürt Devleti"nden beklentileri vardır. 
Ayaklanmaları da terörü de bu açılardan değer
lendirmek gerekiyor. Reform yapsanız da yap- 
masanız da terör sürecek, çünkü amaç başka...

S.S. TARKOOP Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi 20 dönüm yer aldı

Hatırlı Miıii Hooperaliti Mı
Millili hazırlanıyor

Sınırlı Sorumlu 
TARKOOP Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperati 
fi, köy girişinde 20 
dönüm yer aldı. 
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
Köy girişinde, 
Gemlik yoluna geniş 
cepheli 20 dönüm
lük zeytinliği satın 
aldıklarını ve 2012 
yılında büyümeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
Bayrak, şöyle 
konuştu:
"Katırlı Köyü Kal 
kın ma Kooperatifi 
kurulduğu günden 
bugüne kadar önce
likle ortakları olan 
üretici köylümüzün 
ürününü daha iyi 
değerlendirmek ve 
hak ettiği fiyattan 
satarak ortakları 
mızın ekonomisini 
güçlendirmeyi 
hedefledi. Kaliteye 
verdiğimiz önem 
sonucu, Katırlı Köyü 
Kalkınma

leri aranan katkısız 
Gemlik zeytini 
olduğunu kanıtladı. 
400 bin kilo olan 
depolama tesisle 
rimizi bin tona çıkar
mayı hedeflemiştik. 
Bunun için 
Ketenciler mevkiin 
de, köy girişinde 
merhum Ahmet 
Yılancı’nın varisleri

Özgür Yılancı’ya ait 
olan 19 bin 723 
metrekarelik yola 
cepheli zeytinliği 
kooperatifimize 
kazandırdık.
Bu arazi üzerinde 
kurmayı plan
ladığımız zeytin 
depoları, zeytin yağı 
sıkım fabrikası, ben
zin istasyonu, yöne

tim binası ve 
paketleme tesisleri 
yapacağız.
Amacımız örnek 
kooperatifçilik yap
mak, Gemlik zeytini
ni en iyi şekilde 
hazırlayarak, tüketi
ciye sunmak, kura
cağımız tesisle 
Katırlı Köyü’ne, 
bölge zeytinciliğine 
Gemlik zeytininin 
hak ettiği değeri 
kazandıracağız. 
Zeytin üreticisini 
hakkını korumak 
aynı zamanda zeytin 
tüketicisinin aldatıl
masını önlemek için 
gerçek Gemlik zey
tinini tüketmesini 
sağlayacağız. 
Çünkü, Gemlik 
zeytini adı altında 
tüketiciye çok mik
tarda zeytin satıl
maktadır.
Gelecek yıl tesisleri 
mizin bir bölümü 
bitirerek ortaklarımı 
za ve bölge zeytin 
ciliğine katkı 
sağlayacağız. ”

Bursa'd 
ı deki LP 
aniden 
Alevler 
otomol 
sürücı 

। yerind
Arama 
Derneğ 
çıkardı, 
olay ye 
geçen I 

j mantar 
I saniye.

ıgörünti 
■ I Alınan 
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merkez 
içesi Z 
Mahall 
Kayşa,

h
Burs 
firma 
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bini 
Çeki? 
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Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız başkanlığında 
esnaf ziyaretinde 
bulundu.
Eşref Dinçer 
Mahallesi 
Dereboyu mevkiinde 
bulunan Mert 
Kıraathanesini 
ziyaret eden 
partililer burada 
vatandaşlarla soh
bet etti.
Samimi ve sıcak

geçen sohbet 
esnasında,

vatandaşın Devlet 
Yönetimi ve

Yerel Yönetimler 
hakkındaki 
düşünceleri 
dinlendi. 
"Vatandaşımız, 
ekonomik ve 
sosyal yaşantıdan 
oldukça rahatsız. 
İçinde bulunulan 
bu durumdan 
kurtulabilmenin 
tek çaresi Milli 
Görüştür" 
diyen Ahmet 
Vakkas Yıldız 
esnaf ziyaretlerinin 
devam edeceğini 
belirtti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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IPG'li oiomolıil alev lopuna tfondii
Bursa'da seyir halin
deki LPG'li otomobil 
aniden alev aldı.
Alevler içinde kalan 
otomobilin 
sürücüsünü olay 
yerinden geçen 
Arama Kurtarma 
Derneği üyesi 
çıkardı. Yangın, 
olay yerinden 
geçen bir kamera
man tarafından 
saniye saniye 
görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, 
Recep Kaya (67) 
idaresindeki 16 R 
1317 plakalı 1998 
model otomobil, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Arabayatağı 
Mahallesi Polis 
Kavşağı yakınların-

T

Idti sirtetim t n 390 biı tlli t cdı callıte
Bursa'da, bir içki 
firmasına giren hırsız 
veya hırsızlar, 390 
bin TL değerindeki 
çekleri alarak kayı
plara karıştı.

Bursa'da illi M hina yangımla lıiil olılıı
Bursa'nın Büyük 
orhan ilçesinde çıkan 
yangında iki katlı ev 
kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde Kenan 
Akın ve Haşim Akın 
kardeşlere ait iki katlı

anteni ayarlarken 6, kattan düsıü
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi'nde 47 yaşın
daki Hayriye Kırmacı, 
oturduğu 6 katlı 
binanın çatısında 
bulunan televizyon 
antenini düzeltmek 
isterken havalandır
ma boşluğuna düşe 
rek ağır yaralandı.
Mudanya Halitpaşa 
Mahallesi 40 Damla 
Caddesi Ali Usta

da alev aldı. Aracı 
arızalı olduğu için 
tamirciye gitmek 
için yola çıkan Kaya, 
büyük panik yaşadı. 
Bu esnada yoldan 
geçen Bursa Arama 
Kurtarma Derneği 
üyesi Yüksel Yıldız, 
yolu trafiğe keserek, 
çevredekilerin 
yardımıyla paniğe

Olay, Nilüfer ilçesi 
Ömer Biltekin 
Caddesi üzerinde 
bulunan bir içki fir
masının Güney 
Marmara Bölge 

binada sabah saat
lerinde yangın çıktı. 
Hurdacılıkla geçimini 
sağlayan Kenan 
Akın, gece bakır 
kabloları dış plastik
lerinden ayrılması 
için sobanın içine 
doldurdu. Sabah bir-

Apartmanı'nda 
oturan ev kadını 
Hayriye Kırmacı, 
televizyon antenini 
ayarlamak için 
çatıya çıktı.
Kırmacı, anteni 
düzeltirken bastığı 
havalandırma 
boşluğunun plastik 
olan kapağının 
kırılması sonucu 
6'ncı kattan düştü. 

kapılan Recep 
Kaya'yı araçtan 
çıkardı. İtfaiyenin 
müdahelesiyle 
yangın 
söndürülürken araç 
kullanılmaz hale 
geldi.
Hemşehri derneğine 
gittiğini belirten araç 
sürücüsü Recep 
Kaya, "Araç arıza

Müdürlüğü'nde 
meydana geldi. 
Gece saatlerinde 
işyerine giren hırsız 
veya hırsızlar, 
çelik kasa içinde 

den alev topuna dö 
nen sobadan etrafa 
sıçrayan alevler tüm 
evi kapladı.
Olay yerine sevk 
edilen Büyükorhan, 
Orhaneli ve 
Harmancık itfaiyeleri 
yangına müdahale

Komşularının 
yardımıyla 
apatman boşluğun
dan çıkarılan evli 
ve 5 çocuk annesi 
Hayriye Kırmacı, 
çağrılan 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
önce Mudanya 
Devlet Hastanesi'ne 
daha sonra durumu 
ağır olduğu için 
Uludağ Üniversitesi 

yapmaya başlayınca 
tamirciye gtimek 
istedim. Birden araç 
durdu. Daha sonra 
alev aldı. Şükürler 
olsun bize birşey 
olmadı. Yanan araç 
olsun" dedi.
O ANLAR 
GÖRÜNTÜLENDİ 
Aracın LPG'li 
olması sebebiyle 
vatandaşların 
meraklı bakışlarla 
izlediği yangın oldan 
geçen bir kamera
man Selçuk Aydemir 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Olay yerine gelen 
Bursa emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
yangınla ilgili soruş
turma başlattı.

bulunan 390 bin TL 
değerinde çekleri 
alarak kayıplara 
karıştı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

etti. Söndürme çalış
maları sırasında 
evdeki tüplerin patla
ması çevrede paniğe 
neden olurken, iki 
katlı bina kullanıla
maz hale geldi. Polis, 
yangınla ilgili soruş
turma başlattı.

Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Eşi Mudanya 
Belediyesi'nde 
zabıta memuru 
olarak görev yapan 
Hayriye Kırmacı'nın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi.
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Çoğalıyoruz da...
Türkiye İstatistik Kurumu, adrese dayalı 

nüfus kayıt sisteminin 2011 yılı sonuçlarını 
açıkladı dün...

Ülke nüfusu dayanmış 75 milyona...
Tam rakam vermek gerekirse, 74 milyon 

725 bin kişi olmuşuz...
Önceki yıla göre nüfusumuz 1 milyon kişi 

artmış. Çoğalmışız, çoğalıyoruz...
...da, çoğalmak iyi bir şey midir, kötü bir 

şey midir, aklımız yettiğince bir tahlil 
yapalım.
“Aklımız yettiğince” dememiz şundan... 

Nüfusun niteliği, insan kalitesi ele ala
cağımız mesele... 75 milyon nüfusun 
yarısının 29,7 yaşından küçük olması, ülke 
açısından bir şans... Uzun zamandan beri 
övündüğümüz genç nüfusumuza nasıl bir 
gelecek hazırladığımız, nasıl bir ülke bırak
tığımız, önemli bir mesele.

Nasıl bir eğitim sürecinden geçirdiğimiz, 
bu sürecin sonunda o genç nüfustan ne 
sağladığımız fayda en büyük paradok
sumuz...

Üniversite sayısının çokluğuna bakmayın. 
Üniversitelerden mezun olan gençlerimizin 
donanımına bakın... Hayata ne kadar hazır 
olduklarına ve o cangılın içine düştük
lerinde, nasıl bocaladıklarına bakın...

Bir banka reklamı dikkatimi çekti önceki 
akşam TV’de. İş yaşamına ilk adımını atacak 
gencin ve annesiyle babasının heyecanjnı\ 
yansıtıyor. Böylesine bir sevinci yaşayan 
kaç aile var Türkiye’de? Kaç çocuk, o 
reklamdaki gibi heyecan yaşıyor? .

O canlandırma ne yazık ki. ülke gerçeklerini 
yansıtmıyor. Bugün üniversite mezunu mil 
yonlarca genç, iş bulmak için kapı kapı ge 
zerken, bitkinlikten kamburu çıkıyor. Bir iki 
kapıdan geri çevrildiğinde de ne ideal kalı 
yor, ne moral!

Bugün işletmeler eleman ararken, “bilmem 
kaç yıl tecrübeli’’ ibaresi koyuyor personel 
ilanlarına... Yeni mezunlara ise tecrübesizlik
ten ötürü kimse pas vermiyor. Nedeni de, 
üniversitelerin donanımlı, iş hayatına hazır 
bireyler yetiştirmediğine olan inanç... Eğitim 
nitelikli olsa, öğrenci derslerini lâboratuvar- 
larda deneyerek alsa, bugün yaşadığımız 
sorunların hiç birini yaşamıyor olâcağız:

TÜİK’in işgücü istatistiklerine baktığımızda 
istihdam oranının yüzde 45.4 olduğunu 
görüyoruz. Açıklanan verilerde ise 15-64 yaş 
grubunda ve çalışma çağında bulunan 
nüfusun 50 milyondan fazla olması dikkat 
çekici...

Bu, ülke nüfusunun yüzde 67.4’ü demek...
Ancak burada en önemli sorun, kadın istih

damında hala batı standartlarından uzak 
olmamız...

Bir de Başbakan Erdoğan’ın “en az üç 
çocuk” tavsiyesine toptan uysa bu millet, 
nasıl bir tabloyla karşılaşırız, siz hesap 
edin?

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ 
Sansür getiriyor Twitter? 
Yok artık, bu kadar yeter 
Engellerlerse İhsan’ı 
Olur müstear nam Bihter!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış MİMİ M, ‘M fc İ1W" H MKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP Kongresi üzerine..
Kongre salonunun dışında buz gibi bir hava 

vardı dün.
İçeride ise, ülkücü ozanların türküleri çalıyor 

du.
Balonlarla süslenmiş olan salonda, 9 tane 

büyük balon üzerinde, Başbuğ Alparslan 
Türkeş’in ortaya koyduğu “9 Işık" sloganları 
yazılmıştı.

Milliyetçilik
Halkçılık.
Köycülük.
Ülkücülük.
Hürriyet ve Şahsiyetçilik.
Endüstri ve Teknikçilik.
Toplumculuk.
Ahlakçılık.
İlimcilik...
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili 

ismet Büyükataman, İstanbul Milletvekili eski 
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atilla Kaya, Merkez 
Disiplin kurulu üyesi Fevzi Zırhhoğlu, İl Başkanı 
Tevfik Topçu, kongrenin önemli konukları arasın
daydı.

İlçemizdeki tüm siyasi partilerin başkan ve 
yöneticileri, muhtarlar, yerel dernek temsilcileri, 
odaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
dernek yöneticileri ile eski DYP ilçe Başkanı 
Faruk Güzel konuklar arasındaydı.

İlçe yönetim ve hesap raporları detaylı olarak 
hazırlanmasa da, kısa ve öz olarak yönetim kuru
lunun çalışmalarını ana paragrafla anlatı yordu.
Kongrenin siyasi konuşmalarını Genel Sek 

reter İsmet Büyükataman, İstanbul milletvekili 
Atilla Kaya ve İl Başkanı Tevfik Topçu yaptı.

Eski başkan Mehmet Kayaoğlu’na hizmetleri 
nedeniyle yönetim adına ve Ülkü Ocakları adına 
teşekkür plaketi sunuldu.

Kayaoğlu konuşmasında, 9 yıl görev yaptığı 
süre içinde MHP’yi Gemlik’te büyüdüklerini, 
İlkelerden ödün verilmediğini, belediye başkan 
vekilliği seçimlerinde siyasi ahlaksızlıklara karış
madan dik duruş sergilediklerini söyledi.

Milletvekili Atilla Kaya, AKP’nin yeni anayasa 
hazırlığı içinde Cumhuriyetin kuruluş değerlerini 
içeren 4 maddeyi değiştirmek istediğini, 
Anayasadan Türklük sözünü çıkarmak istedik
lerini belirttikten sonra, Fransız parlamentosu ve 
senatosunda alınan karara karşı iktidarın dik 
tavır sergileyemediğini söyledi.

İlçe Başkan adayı Osman Durdu ise, MHP’nin 
siyasi anlayışının milliyetçilik esaslarına da yan
sıdığını, farklı siyasi görüşlerin ise ülkede 
zenginlik yarattığını söyledi.

Gemlik’in sanayi, zeytincilik ve turizm açısın
dan her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, 
"Gemlik hak ettiği yerde değildir" dedi.

İl Başkanı Tevfik Topçu ilçe kongreleri hak 
kında bilgi verirken, çıkarları için parti ilkele rini 
hiçe sayanların kendilerinden olmadığını ve 
aralarına hiçbir zaman katılamayacağını 
belirterek, Gemlik Belediye Başkanvekilliği 
seçimlerinde, MHP içinde yaşanan ayrılığa 
dikkat çekerek, menfaat için siyasi ahlaksızlıklar
la AKP’ye destek olanların aralarında yeri 
olmadığını belirterek, Mehmet Çelik’e gönderme 
yaptı.

MHP’de yeni bir dönem başladı. Bu dönem 
parti içinde muhalif kanat olarak bilinen yöneti
ciler de listeye alınarak, birlik ve beraberlik 
sergilediler.

Çarşamba günleri 
Star TV de yayın
lanan ve sunucu
luğunu Eser 
Yenenler’in yaptığı 
“Eyvah Düşüyorum” 
adlı bilgi, aksiyon ve 
eğlence programının 
5. bölümünün 
konukları arasında 
bulunan Gemlikli 
yüzme antrenörü 
Pelin Cabi elenmek
ten kurtulamadı. 
‘Çok Güzel 
Hareketler Bunlar’ 
oyuncusu olan ve 
“Eyvah Düşüyorum” 
programının 
sunuculuğunu 
yapan Eser 
Yenenler’in geçen 
hafta Çarşamba 
günü sunduğu 
programa katılan 
sürpriz isim Gemlikli 
Pelin Cabi oldu. 
Kendisinin de

"lıırsa'miaı Maim lire Mlı alınmalı"
Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) Güney 
Marmara Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Er, 
Bursa yerleşim alan
larından geçen en az 
2 fay hattı bulun
duğunu ve bu sebep 
le muhtemel İstan
bul depreminin etki 
sinin Bursa'da da 
aynı oranda hisse 
dileceğini söyledi. 
Kısa bir süre önce 
yapılan seçimle 
göreve gelen Jeoloji 
Mühendisleri Odası 
Güney Marmara 
Şubesi (JMO) yöne
timi ve oda üyeleri 
nin aileleri kahvaltı
da buluştu. Botanik 
Park'taki İskender 
Efendi Konağı'nda 
düzenlenen kah
valtılı toplantıda çiçe 
ği burnunda JMO 
yönetimi ve aileleri 
ne çok sayıda basın 
mensubu da eşlik 
etti. JMO Güney 
Marmara Şube 
Başkanı Engin Er, 
katılımcılara hitap 
ederken, Bursa'dan 
oluşan sorumluluk 
alanlarının Genel 
Merkez Kurultayı'n 
da alınan karar

Gemlikli olduğunu Yenenler’in soru-
söyleyen Eser larını yanıtlayan

gereği Balıkesir, 
Çanakkale ve Yalova 
illerini de içine ala
cak biçimde genişle 
tildiğini, böylece 
sorumluluklarının 
daha da arttığını 
söyledi.
Bursa'da bilinen 
jeolojik verilerden 
hala yeterince yarar- 
lanılmadığını ve 
hatta bu verilerin 
yok sayıldığını vur
gulayan Er, "JMO 
Güney Marmara 
Şubesi olarak her 17 
Ağustos, 12 Kasım 
ve Mart ayının ilk 
haftasına denk 
düşen depremlerle 
ilgili aktiviteler yap
tık. Bundan sonra 
da daha dikkat çeki
ci çalışmalar yapa 
rak kamuoyunun 
deprem konusuna 
yönelik duyarlılığını 

canlı tutmaya çalışa
cağız. Bu konuda 
diğer meslek odaları 
ile işbirliğini artıra 
rak sesimizin daha 
çok duyulması için 
gayret edeceğiz" 
dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin Bursa 
çapında TÜBİTAK'la 
başlattığı deprem
sellikle ilgili çalış
mayı olumlu bulduk
larını ifade eden 
Engin Er, "Ancak bu 
çalışmaların sonuç 
lanması en az 3 yıl, 
belki de daha fazla 
sürecektir. Bu sebe
ple Büyükşehir 
Belediyesi'nin elinde 
bulunan yaklaşık 10 
yıl önce yapılmış 
çalışmaların bir an 
önce imar verilerine 
geçirilmesini, 
dolayısıyla fay

Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü’nde yüzme 
antrenörlüğü yapan 
Pelin Cabi, yarış
mayı lider götüren 
Murat Ceylan ile 
düello yaparken 
başlangıçta yarışma 
sorularını doğru 
cevapladı ancak 
Candan Erçetin’in 
‘Kırık kalplar 
durağında inecek 
var’ sözleriyle 
başlayan şarkısının 
devamını 
bilemeyince 
düşmekten kurtula
mayarak elendi. 
Yarışmayı önde 
götüren Murat 
Ceylan da ilerleyen 
dakikalarda düello 
için seçtiği yarış
macı karşısında o 
da elenmekten kur
tulamadı.

f

hatları, heyelan 
bölgeleri ve taşkın 
alanları gibi saha 
bilgilerinin yapılaş
ma sürecinde 
dikkate alınması 
önerisinde bulu 
nuyoruz. O 
çalışmaları yok 
sayarsak ne mi 
olur? Şu anda 
merkez ilçe bele 
diyelerinde olduğu 
gibi fay zonları üzeri 
ne imar verir, teh 
likeli bölgelere okul 
ve hastane yapıl
masına göz yummuş 
olursunuz" dedi. 
Er, doğal afetlerin, 
tam da unutuldukları 
zaman yaşandığına 
ve ağır bedel 
ödemek zorunda 
kalındığını 
vurguladı.
Bursa'nın yerleşim 
alanlarında etkili en 
az 2 tane fay hattı 
olduğunu hatırlatan 
Er, "Bursa'nın zemi
ni çok kötü. İstan
bul'daki olası bir 
deprem, Bursa'da 
da aynı oranda 
hissedilecek. Bu 
nedenle bilinen fay 
hatlarına göre tedbir 
alınması gerekir" 
diye konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Milliyetçi Hareket Partisi Kongresinde Gemlik İlçe Başkanlığına Osman Durdu seçildi.

MHP’ıle Osman Durdu dönemi başladı

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkaniığı’nın 
yapılan kongresinde, 
ilçe Başkanlığına 
Osman Durdu 
getirildi.
Pazar günü Milton 
Aile Çay 
Bahçesi’nde yapılan 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe
Kongresine, MHP 
Genel Sekreteri 
İsmet Büyükataman, 
İstanbul Milletvekili 
Atilla Kaya, MHP 
Merkez Disiplin 
Kurulu üyesi Feyzi 
Zırhlıoğlu, MHP İl 
Başkanı Tevfik 
Topçu ve yönetimi, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, CHP, AKP, 
DP, SP Gemlik ilçe 
başkanları ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
sivil toplum kuru
luşu temsilcileri, 
mahalle muhtarları 
ve MHP’li delegeler 
ile partililer katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle 
başlayan MHP İlçe 
Kongresinde, Genel 
Başkan Devlet Bah 
çeli’nin gönderdiği 
mesaj okundu. 
Daha sonra, eski 
yönetim kurulunun 
çalışma raporu ile 
gelir ve gider tablo
su okunarak, kabul 
edildi.

KAYAOĞLU’NA 
PLAKET
Çalışma raporunun 
okunmasından 
sonra söz alan İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu yaptığı 
konuşmada, 9 yıl 
önce aldığı bayrağı 
temiz bir şekilde 
kimseye diyet 
ödemeden, MHP’nin 
başını dik tutarak, 
yeni arkadaşlarına 
teslim ettiklerini 
söyledi.

“Gemlik’te bir avuç 
Türk milliyetçisiyle 
yola çıktık. Bu 
sürede çığ gibi 
büyüdük. Yıldızlara 
ulaşamadık ama, 
yüksek dağlara 
ulaştık. Gemlik’te 
yerel seçimlerde 
oyumuzu 10 binlere 
yükselttik. Bizden 
sonra görev yapacak 
olan arkadaşlarımı 
zın bu bayrağı 
daha da yükseklere 
taşıyacaklarına emi
nim’’ dedi.
Mehmet Kayaoğlu’na 
partiye yaptığı 
hizmetlerden dolayı 
yönetim adına 
Osman Durdu ve 
Ülkü Ocakları Derne 
ği adına Mehmet 
Emin Özcanbaz, 
birer anı plaketi 
verdiler.
Özcanbaz konuş
masında, Mehmet 
Kayaoğlu’nu ülkücü 
gençlerin bir model 
aldığı insanlardan 
olduğunu belirterek, 
“İlçede milliyetçilerin 
bayrağını bugünlere 
getirdiği için 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Daha sonra söz alan 
İlçe Başkan adayı 
Osman Durdu, ilçe 
kongresine “Gönül 
Seferberliği” adını 
verdiklerini söyledi. 
Milliyetçi duygu ve 
düşüncenin insanlık 
tarihinin eski siyasal 
ideolojisi olduğunu 
söyleyen Durdu, bu 
ideolojiyi besleyen 
iki ana kaynak 
olduğunu, birinin

islami ahlak ve 
fazileti diğerin ise 
Türklüğün gururu ve 
şuuru olduğunu 
söyleyerek, 
“Milliyetçi Hareket 
felsefesi insanı 
Cenab-ı Hakkın 
yarattığı kutsal bir 
emanet olarak kabul 
eder. Bundan 
dolayıdır ki insanı 
mızda dil, din, ırk, 
mezhep ve meşrep 
farkı gözetmediği 
gibi siyasi parti farkı 
da gözetmemektedir. 
Milletimizin istikbali, 
istiklali, refahı ve 
mutluluğu esastır. 
Farkı siyasi 
anlayışlarımız kendi 
içimizde bir ayrılık 
sebebi değil, bir 
zenginlik vesilesidir” 
dedi.
Durdu, siyasetin 
namuslu insanlar 
tarafından yapılması 
gerektiğini hatır
latarak, “Bugün, 29 
Ocak tarihinde 
başlattığımız bu 
gönül seferberliği 
hareketi insanımızda 
3K diye formüle 
ettiğimiz Kafa Kalp 
ve Kol birlikteliğine 
vesile olacaktır.
Hünerliği hep 
fedakârlık olan bu 
hizmet ehli gençler, 
hizmetlerinin mükâ
fatını da hizmet ettik
leri insanlardan bek
lemeyecekler.
Sonsuzluğa sunduk
ları hizmetlerin 
mükâfatını da son
suzlukta bulacak
lardır” dedi.
Osman Durdu 

konuşmasını şöyle 
tamamladı: 
“Oluşturmuş 
olduğumuz yöne
timde hareketimizin 
ve toplumumuzun 
dinamiklerini dikkate 
aldık. Gemlik 105 bin 
nüfuslu ve yazın üçe 
katlayan nüfusu ile 
Türkiye’mizde birçok 
ilden daha potan
siyelli bir ilçedir. 
Gemlik sanayisi ile 
buna dayalı serbest 
bölgesi ve limanları 
ile her geçen gün 
büyüyen bir şehirdir, 
Gemlik maalesef bu 
potansiyeli ile kesin
likle bugün hak ettiği 
yerde değildir. 
Gemlik Körfezi 
büyük sermaye 
kuruluşlarının çıkar 
ve menfaatlerine 
kurban edilmemeli. 
Gemlik Körfezi ve 
sahili turizme açık, 
insanımızın sosyal 
ihtiyaçlarına cevap 
verebilir hale gelme
lidir.” dedi.
İstanbul Milletvekili 
Atilla Kaya ise yap
tığı konuşmada, 
Türkiye’nin kritik ve 
hassas bir dönem
den geçtiğini, bu 
dönemde görev üst 
lenmekte olunduğu
na dikkat çekerek, 
Fransa parlemento- 
su ve senatosunda 
asılsız soykırım 
inkar yasasına 
değindi.
Kaya, “Bu kararı 
nefretle lanetliyo
rum. Tarihin hiç bir 
döneminde 
Türklüğün böyle bir 

soykırımı yoktur. 
Fransız parlamento
su ve senatosu 
siyasi nedenlerle 
böyle bir karar 
almıştır. AKP 
hükümeti bu karar 
karşısında bir tavır 
şergileyememiştir. 
İktidar Fransaya 
haddini bildirdi mi? 
Cumhuriyetimizin 
kurulduğu yıllar 
isyan eden, 
Cumhuriyete 
başkaldıran, askeri 
mizi -öldürenlere 
karşı devletimizin 
yaptıklarına katliam 
diyen AKP yönetimi 
Fransa’ya ne söyle 
yebilir ki?” dedi. 
Atilla Kaya, AKP 
hükümetinin 
Cumhuriyetinin 
temel kavramlarını 
yok etmeye 
çalıştığını, yurdu
muzu işgal eden 
emperyalistlere karşı 
bağımsızlık hareketi 
başlatılan gün olan 
19 Mayıs’ı bayram 
olmaktan çıkarıp 
salonlara indirgedik
lerini, Anayasanın 4 
maddesinin değiştiri 
lemez olduğunu 
belirterek, “AKP 
Türklük sözünden 
neden korkuyor. 
Türklük sizi neden 
rahatsız ediyor. Milli 
bayram günleri 
neden sizi rahatsız 
ediyor? 19 Mayıs 
emperyalistlere had- 
dinin bildirildiği 
gündür. AKP’nin 
başı Büyük 
Ortadoğu projesinin 
es başkanı olduğu 

için mi bu durumdan 
sizi rahatsız ediyor” 
dedi.
Kaya, son 10 yılda 
Türkiye’nin çevresin 
de olan bitenin iyi 
değerlendirilmesini 
isterken, Türkiye 
içinde etnik yapıların 
ön plana çıkarılarak 
ülkenin bölünmek 
istendiğine de dikkat 
çekti.
Daha sonra İlçe 
Başkanlığını Osman 
Durdu’nun çektiği 
tek liste ile yapılan 
seçimlerde 400 dele
gesi olan ilçe kong 
resinde yapılan 
seçimlerde, Osman 
Durdu listesi 161 
delegenin oyunu 
alarak, MHP ilçe 
yönetiminde yeni 
dönemin yöneticileri 
oldular.
MHP ilçe yönetim 
kurulu şu isimlerden 
oluşuyor.
İlçe Başkanı : 
Osman Durdu 
Yönetim Kurulu 
üyeleri: 
Adil Tepe 
Emrah Keskinden 
Ersin Özen 
Gökhan Kçük 
Gülten Ayhan 
Günay Enver 
İbrahim Aşan 
İsmail Baydar 
Memduh Temel 
Mevlüt Okur 
Muammer Güreşçi 
Necdet Yıldız 
Recep Çelik 
Remzi Solmaz 
Tuncay Mutluer 
Ümit Yılmaz 
Yaşar çakır 
Yılmaz Altoprak.
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Geıclilt ıılitikalaîi Bınsala ioıuaılu
Gençlerin yerel ve 
ulusal politikada 
daha fazla söz 
hakkına sahip 
olması amacıyla 
başlatılan ‘Yerel 
Gençlik Politikaları” 
Projesi, Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi’nin ev 
sahipliğinde BursalI 
gençlere anlatıldı. 
Toplantıdan çıkan 
sonuçlar, oluşturul
ması düşünülen 
‘Gençlik Politika 
Belgesi’ne katkı 
sağlayacak.
İçişleri Bakanlığı, 
AB Bakanlığı ve 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın ortağı 
olduğu, İzmit 
Belediyesi koordi
natörlüğünde 
yürütülen “Eylem 
5,1 Yerel Gençlik 
Politikaları” Projesi, 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin 
ev sahipliğinde 
Bursah gençlere 
anlatıldı. Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
düzenlenen toplan

tıya, Nilüfer Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi, Harmancık 
Gençlik Meclisi, 
Avrasya Gençlik 
Federasyonu, 
Uludağ Üniversitesi 
Toplum Gönüllüleri 
Topluluğu, İznik 
Gençlik Meclisi, 
Bursa Gençlik ve 
Kültür Derneği, 
Tanıtım Gönüllüleri 
Derneği ve Bursa 
Gençlik Meclisi 
üyeleri katıldı. 
Bursa Gençlik 
Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar, 
‘Yerel Gençlik

Politikaları’ çalış- 
tayina ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk 
duyduklarını söyle
di. Bursa Gençlik 
Meclisi’nin kentteki 
tüm gençleri bir 
araya getiren 
çatı kuruluşu 
olduğunu belirten 
Darılmazlar, 
“Buraya gelen 
gençler, istihdam ve 
kariyer alanında, 
yerel yönetime 
katılım alanında pro
jeler üretiyor. Farklı 
projelerde yer alarak 
Bursa’ya katkı 
sağlıyor. Ulusal 

anlamda gençlik 
politikası 
oluşturulmasında 
geçmişten gelen 
çalışmalarımız 
vardı. Ulusal anlam
daki projelere de 
katkı sağladık. 
Sağlam temellere 
oturtulmuş ve 
mantıklı bir şekilde 
ilerleyen ‘Yerel 
Gençlik Politikaları’ 
projesine de katkı 
veriyoruz.
Önümüzdeki gün
lerde çalışmayı 
kentteki tüm gençlik 
sivil toplum kuru
luşlarına ve 
Marmara 
Bölgesi’nde yay
mayı düşünüyoruz. 
Çalışmaları ne kadar 
geniş alana 
yayarsak ulusal 
anlamda oluşturula
cak gençlik 
politikalarında a 
derece etkili 
oluruz. Bu eğitimi 
planlayan İzmit 
Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum”; 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR

VERONA GRANİT 
MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

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

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

caNSU HALI YIKAMA
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m!3TL 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

105358155711
KÜÇÜK KUMLA
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D îikat! Jsın sa g uklar geliyo r İMSI fiil il İlil İli İSİ MHF |l lilllll
Bu hafta da kar ya 
ğışı etkisini sürdüre 
cek. Dün yağan sulu 
kar, bugün yerini 
hafif kara bırakacak. 
İstanbul'da kar bit
miyor, pazartesiden 
itibaren 5 gün daha 
aralıklarla kar yağa
cak. Sıcaklık 2-3 
derece civarında 
olacak. Ankara'da 
ise, karın hafifleme
si ayaza neden ola
cak. Sıcaklık en faz 
la -4 derece olacak. 
İzmir'de hava açık 
ama çok soğuk 7 
derece. Bursa'da 
kar çok hafif. Adana 
soğuyor 11 derece. 
Marmara'da bu haf
tada daha aşırı 
soğuk geliyor. 
Sıcaklıklar -6 dere
celeri görecek. 
Pazartesiden cuma 
ya kadar ise aralık
larla hep sağanak 
şeklinde kar 
yağacak.
İç Anadolu'da hafta 
sonu kar yağışının 
çok hafiflemesi ve 
havanın yer yer 
açması şiddetli

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

ayaza neden olacak. 
Sıcaklıklar sıfırın
altında, Sivas'ta fırtı
na olacak. Yeni haf
tada yeniden kar 
yoğunlaşacak.
Ege'de 7 dereceyi 
geçmeyen sıcaklık
lar, yeni haftada 5 
derece daha düşe
cek. Havada açık 
ayaz var. Pazar 
günü Muğla-Aydın 
çevresine yağmur, 
Afyon ve Denizli'ye 
ise kar yağacak. 
Soğuklar Akdeniz'e 
de iniyor. Pazartesi 
ise yağış var, 
İsparta ve K.Maraş'a 
kar yağacak. Uzun 

yılların en etkili kar 
yağışlarını gören 
Güneydoğu'da iki 
gün sonra yine kar 
var. Doğu 
Anadolu'da Van- 
Hakkari çevresi kar 
yağışlı, birçok yerde 
hava açacağından 
şiddetli buzlanma 
ve soğuk oluşacak. 
Erzurum'da rüzgar 
çok kuvvetli. 
Pazartesi akşamı 
kar bölgeye yeniden 
gelecek.
Karadeniz ise aşırı 
soğuyor, pazar 
günü Trabzon'da 
sıcaklık 0 dereceye 
inecek.

Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Necati Özensoy, 29 
Ocak 2012 Pazar 
günü yapılacak ilçe 
kongresi öncesi 
Gemlik ilçe teşki
latını ziyaret ederek 
yeni yönetim kurulu 
ile tanıştı. 
Lise dönemlerinde 
ocaklar sayesinde 
Ülkücü Hareket ile 
tanıştığını belirten 
Özensoy sözlerinin 
devamında; ‘’Biz 
milletimize hizmeti 
görev sayan bir 
hareketiz. Gemlik 
Teşkilatımız Ülkücü 
Hareket’in varlığını 
hissettirdiği ve bu 
güne kadar Gemlik 
Siyasetinde ciddi 
rolü olan ekiplerden 
oiuşiu. Bizîer Gem 
lik Teşkilatımız ile 
hep gurur duyduk. 
Duruşu ve istikrarıy
la sadece Gemlik 
halkının değil Bursa 
Kamuoyu ve Genel 
Merkezimizin de tak 
dir ettiği işler yap
tılar. Bu güne kadar 
Gemlik’te Belediye 
Başkanlığını ala
madık fakat bu gün 
oluşan şartlar net
icesinde bu maka 
mm Gemlik’te en

büyük adayı MHP’ sizlerin de adına
dir. Yeni seçilecek teşekkür ediyorum.
yönetimin de biraz 
fedakârlığı ile bu iş 
hiç zor olmayacak
tır. Yerel seçim 
çalışmalarımız 
başladı. Gemlik’in 
de 29 Ocak itibari ile 
en hızlı şekilde bu 
çalışmaları yapaca 
ğını biliyoruz. Gem 
lik hep yüz akımız 
oldu. Mehmet Kaya 
oğlu döneminde 
Gemlik’te ciddi bir

Osman Durdu yöne
timinde de bu 
başarılı dönemin 
devam edeceğine ve 
Gemlik Belediye 
Başkam’nın MHP’li 
bir kardeşimizin ola
cağına inanıyorum. 
Bu güne kadar bu 
harekete katkı 
sağlayan herkese 
teşekkür ediyor ve 
Kongre’nin hayırlara 
vesile olmasını dili
yorum" dedi.atılım yaptık ona

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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M Bitesi mi sonumla raylarfla
Türkiye'de yerli oto
mobil telaşı sürer 
ken, Bursa'da 
üretilen yüzde 100 
yerli tramvay yol
lara çıkmaya hazır
lanıyor. Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde 
üretilen ve 
Avrupa'daki testler
den başarıyla geçen 
İpek Böceği, Kent 
Meydanı-Heykel 
arasındaki 6 kilome
trelik hattın kısa 
sürede inşa edilme
siyle en geç yıl 
sonunda raylarda 
olacak. 14 vagonla 
günde 34 bin kişiyi 
taşımayı hedefledik
lerini belirten Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, "Yurt 
dışından bir vagonu 
8 milyon liraya 
aldık. Kendi üret
tiğimiz tramvayla 
yüzde 40 tasarruf 
edeceğiz. Yerli üre
timle cari açığı azal
tacağız" dedi.
Dünyada 15 yılda 5 
bin 250 araca 
ihtiyaç olduğunu

BuısatanmınalıenıınflnıilyoıılesiektferiliTOr
Bursa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür 
Yardımcısı Murat 
Demirkıran, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'mn 
Bursa'ya her yıl orta
lama 70 milyon lira 
tarımsal destek 
verdiğini söyledi. 
Tarımsal desteklemel
er bilgilendirme 
toplantısının ilki, Dağ- 
Der Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği'nde 
yapıldı. Bursa'nın ta 
rımsal desteklemeler
den istifade oranını 
arttırmak için düzen
lenen toplantıya, İl

belirten Altepe, bu 
süre içinde 
Türkiye'de 50 milyar 
dolar, dünyada ise 1 
trilyon dolarlık 
pazar oluşacağını 
söyledi. Bu 
araçların ihracat 
potansiyelinin yük
sek olduğunun 
altını çizen Altepe, 
İpek Böceği'nin 
Türkiye'nin yerli 
tramvay atılımı 
konusunda lokomo
tif görevi üstlene 
ceğini dile getirdi.

"KENDİ ARACIMIZI 
ÜRETMEMİZ ŞART" 
Bursa'nın ipek yolu
nun başlangıç nok
tası olmasından 
esinlenilerek

Müdür Yardımcısı 
Murat Demirkıran, 
Bursa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdür 
lüğü çalışanlarından 
Mühendis Gökhan 
Kocabaş ve Veteriner 
Hekim Vural Çelik'in 
yanı sıra DAG-DER 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği'ne 
bağlı dernek temsil
cisi ile üretici katıldı. 
Demirkıran, gerek 
bitkisel üretim ve 
gerekse hayvancılık 
desteklemeleri kap
samında Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Ba 
kanlığı'nın kayıt sis

tasarımda 'İpek 
Böceği' modelini 
öne çıkardıklarını 
ifade eden Altepe, 
ayakta ve oturaklı 
tam kapasitesi 250 
kişi olan tramvayın 
tam dolu iken yüzde 
8.2'lik eğimle tır
manabileceğim 
ifade etti. İlk olarak 
tramvayın Heykel- 
Garaj hattında 
çalışacağını 
söyleyen Altepe, 
önümüzdeki 
dönemde tramvay 
satış ihalelerine 
gireceklerini belirtti. 
Yüzde 100 yerli üre
tim oran tramvayın 
Türkiye'nin yüz akı 
olduğunu kaydeden 
Altepe, "Yerli oto

temine kayıtlı üreti
cilere destekleme 
ödemeleri yaptığını 
söyledi. Bakanlığın 
2010 yılında Türkiye 
genelinde ödenen 
toplam destekleme 
tutarı 5 milyar TL 
olduğunu hatırlatan 
Demirkıran, bu 
ödemelerin içinde 
Bursa'nın aldığı payın 
70 milyon TL 
olduğunu vurguladı. 
365 bin hektarlık 
tarım arazisi, yaklaşık 
160 bin büyükbaş 
hayvan varlığı, 
çeşitlilik gösteren 
tarımsal ürün deseni, 

mobil çalışmaları 
sürerken A'dan Z'ye 
ilk yerli tramvay 
üretimine kısa bir 
süre sonra hız vere
ceğiz. Öncelikle 
yerli üretim çok 
önemli. Belediyeler 
olarak bu konuda 
büyük taleplerimiz 
de var. Tüm 
Türkiye'nin 
belediyeleri yurt 
dışından araç alıyor. 
Yabancı proje ve 
patentlerle yapılı 
yor. Kendi 
araçlarımızı üret
memiz şart. İpek 
böceği Bursa için 
ayrı bir prestij. Aynı 
zamanda ekonomi 
için de büyük bir 
katkı. Bir 
vagonun fiyatı 8 
milyon TL. İstas 
yona yanaşan 4 
vagonun toplam fi 
yatı 32 milyon TL. 
Bu sektör gün 
geçtikçe büyüyor. 
Biz bu ara cı yüzde 
yüz yerli olması 
durumunda yüzde 
40 daha ucuza 
üreteceğiz" diye 
konuştu.

40 bin kayıtlı çiftçisi, 
360 tarımsal kooper
atifi, 30 üretici birliği, 
4 milyar lira tarımsal 
üretim değeri ve 
ülke ortalamasının 
üzerinde gerçekleşen 
tarımsal verimliliği ile 
Bursa'nın Türkiye 
tarımsal üretiminin 
yüzde 7'sini ürettiğine 
dikkat çeken 
Demir kıran, "Bu 
varlığa karşılık olarak; 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
Bursa'ya her yıl orta
lama 70 milyon lira 
tarımsal destek 
veriyor.

Uludağ 
Üniuersitesi'nde

kayıt yenileme 
tarihleri açıklandı

Uludağ Üniversite
sinde kayıt 
yenileme tarihleri 
açıklandı.
Bursa Uludağ 
Üniversitesinin 
2011-2012 eğitim 
ve öğretim yılı 
bahar yarı yılı için 
kayıt yaptıracak 
olan öğrenciler için 
tarihler belirlendi. 
Öğrenci otomasy
on sistemi ile kayıt
ların yapacağını 
belirten üniversite 
yönetimi, İktisadi 
ve idari Bilimler 
Fakültesi öğrenci
lerinin 2-7 Şubat 
2012 tarihleri 
arasında kayıt yap

ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88

tıracağını 
belirterek, "Eğitim 
Fakültesi, Mimarlık 
ve Mühendislik 
Fakültesi öğrenci
leri 3-7 Şubat, Tıp 
Fakültesi 1., 2. ve 
3. sınıf öğrenci
lerinin 6-7 Şubat 
tarihleri arasında 
kayıt yapabilir. 
Ayrıca Tıp 
Fakültesi 4. sınıf 
öğrencileri, 23-30 
Ocak, Tıp Fakültesi 
5. sınıf Öğrencileri 
5-12 Mart 2012 ve 
diğer birimler ise 4- 
7 Şubat tarihleri 
arasında kayıtlarını 
yenileyebilir" 
denildi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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SGK'dan yararlan
mak için 10 milyon 
kişinin yaptıracağı 
gelir testinde vatan
daşa itiraz hakkı 
tanındı.
Gelir testindeki 
yığılma nedeniyle 
vatandaş başvu
rusunu posta yoluy
la yapmaya başladı. 
Yaklaşık 10 milyon 
kişi gelir testinden 
geçirilirken, vatan
daşlar sonuca 
itiraz edebilecek. 
Test sonucuna
itiraz için Sosyal 

Yardımlaşma 
Vakfı'na, primlere 
itiraz için de SGK'ya 
başvurulacak.

80 BİN İŞLEM 
ONAYLANDI 
Gelir testi uygula
masında 1-27 Ocak 
tarihleri arasında 
yaklaşık 600 bin 
hanenin müracaatı 
alındı. Bunlardan 
100 bininin işlemi

Beklenmedilı nıisaMtıı il million euro
2011’de çok sayıda 
Kıbrıslı Rum, Kuzey 
Kıbrıs ve Türkiye’ye 
gelerek, sadece kredi 
kartları ile 10 milyon 
Euro harcadı.
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin tüm 
engelleme girişimler
ine rağmen, çok sayı
da Kıbrıslı Rum, 
Kuzey Kıbrıs ve 
Türkiye’ye gelerek, 
sadece kredi kartları

tamamlanarak 
SGK'ya bildirildi. Bu 
işlemlerin yüzde 
80'i onaylandı. Gelir 
testi bir kez yapıla
cak. Ancak sistem 
bunu bankadan 
otomatik olarak 3 
ayda bir kontrol 
edecek. Vatandaşın 
itirazı da dikkate alı
narak test sonuçları 
yeniden değer
lendirilerek sağlıklı 
sonuca ulaşılacak.

ile 10 milyon Euro 
harcadı.
Güney Kıbrıs’ta 
faaliyet gösteren 
JCC Payment 
Systems şirketi 
tarafından yapılan 
araştırmada 2011 ’in 
sadece Aralık ayında 
Kıbrıslı Rumların 
kredi kartlarıyla 
Kuzey Kıbrıs’ta yap
tığı harcamalar, 704 
bin 089; Türkiye’de

ACAR: ALO 
170'İ ARAYIN 
SGK Başkanı 
Fatih Acar, prim 
ödemeleri şubat 
ayı sonuna kadar 
ödenebildiği için 
başvuruların 
şubat ayı içinde de 
yapılabileceğini 
söyledi. Acar, 
sisteme ilk kez 
giren 1 milyon 
700 bin kişiye 
mektup gönderdik
lerini belirterek, 

yaptığı harcamalar 
ise, 478 bin 271 
Euro’ya ulaştı.
BİR YILDA 10 
MİLYON
Kıbrıslı Rumlar Aralık 
2011’de, kredi kart
larıyla Kuzey 
Kıbrıs’ta 177 bin 118 
Euro’luk otel harca
ması yaptı. Bunu; 94 
bin 344 Euro ile 
havayolları, 71 bin 
355 Euro ile eğlence, 

vatandaşların 
Alo 170 
iletişim hattını 
arayarak
da bilgi alabilecek
lerini söyledi.
Acar, "Yeşil kartın 
vize süresi dol
muşsa, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
13 kurumda 28 
sorgulamayla 
gelir durumunu 
belirleyecek" 
dedi

63 bin 670 Euro ile 
giyim izledi. Rumlar, 
KKTC ve Türkiye’de, 
kredi kartlarıyla 5 bin 
271 Euro’luk da 
akaryakıt satın aldı. 
Kıbrıslı Rumların 
2011 yılının tamamın
da Kuzey Kıbrıs ve 
Türkiye’de kredi kart
larıyla yaptıkları 
toplam harcama ise 
10 milyon Euro’ya 
ulaştı.

3. köprüde tarih 
belli oldu

Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi 
Odayeri-Paşaköy 
Kesimi"nin yapım, 
işletim ve devri 
işine ait ihale tarihi 
açıklandı. 3'üncü 
köprünün ihale 
günü belli oldu. 
Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi 
Odayeri-Paşaköy 
Kesimi"nin yapım, 
işletim ve devri 
işine ait ihalesi 5 
Nisan 2012 günü 
saat 14.30'da 
yapılacak. Ulaş 
tırma, Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı Karayel 
lan Genel Müdür 
lüğü'nün ilanı 
Resmi Gazete'De 
yayımlandı. Kuzey 
Marmara (3. Boğaz 
Köprüsü Dahil) 
Otoyolu Projesi 
Odayeri-Paşaköy 
(3. Boğaz Köprüsü 
Dahil) Kesimi Yap- 
Işlet-Devret Modeli 
kapsamında kapalı 
teklif alma usulü ile 
ihale edilecek.
Buna göre, "Kuzey 
Marmara (3. Boğaz 
Köprüsü Dahil) 
Otoyolu Projesi 
Odayeri-Paşaköy 
(3. Boğaz Köprüsü 
Dahil) Kesimi"nin 
yapım, işletim ve 
devri işine ait 
ihalesi 5 Nisan 
2012 günü saat 
14.30'da yapılacak. 
Ulaştırma, Deniz 
cilik ve Haberleş 
me Bakanlığı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
Ankara Yücete 
pe'deki toplantı 
salonunda yapıla
cak olan ihale

Görevlen dirme 
Komisyonu huzu
runda kapalı teklif 
alma usulüne göre 
yapılacak.
GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI
15 MİLYON TL 
İstekliler; ihale 
dosyasını 1 Şubat 
2012 tarihinden 
itibaren Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi 
Başkanlığından 
ücretsiz olarak 
görebilecek. İhal
eye ilişkin ihale 
dosyası satış 
bedeli (KDV Dahil) 
100 bin TL olacak. 
İhaleye iştirak 
etmek isteyen 
istekliler, dosya 
bedeli olan (KDV 
Dahil) 100 bin TL’yi 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü Merkez 
Muhasebe Müdürl 
üğü'ne yatırmala 
rını müteakip, aldık 
lan makbuz karşılı 
ğında Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi 
Başkanlığı'na 
müracaat ederek 
ihale dosyasını 
alabilecek. Söz 
konusu işe ait 
Geçici Teminat 
Tutarı 15 milyon TL 
olacak. Teklifler, en 
erken ihale tarihin
den 7 gün öncesin
den başlamak 
üzere ihale tari
hinde saat 14.00'e 
kadar Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
işletmeler Dairesi 
Başkanlığı Görev 
lendirme Komis 
yonu Başkanlığına 
elden veya posta 
ile teslim edilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 5,13-20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 şş 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

BAĞITICİLAR
GEMDAŞ ’ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16*37:
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz ' 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz ________ 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513J)1_O32.

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip 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

Gemlik Karfez
OIGLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4180 

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)

UlMlIllMI
VENÛSSİNEMASI . 
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarısını sarı kır
mızılı İnegöl temsil
cisi Kurtuluşspor’un 
daha baskılı 
oynadığı maçta ikin
ci yarı fırtına gibi 
esen ve rakibin 
sahada 10 kişi 
kalmasıyla rahan 
pozisyon bulan kır
mızı beyazlı 
Gemlikspor, ikinci 
yarıda oyuna giren 
tecrübeli futbolcusu 
Serkan’ın attığı golle 
maçtan 1-0 galip 
ayrılarak B 
gurubunun yeni 
lideri oldu. 
Süper Amatör B 
gurubunun önemli 
karşılaşmasına 
Kurtuluşspor etkili 
başladı. 10. dakika
da sağdan ortalanan 
topa iyi vuramayan 
Muhammet’in şutu 
dışarı gitti. 
Kurtuluşspor 
34. de Mustafa ile 
yakaladığı pozisyon
dan faydalana
mazken 38. dakikada 
gelişen atakta 
Gemlikspor Adil’in 
kullandığı ceza 
atışında Bergen 
yakaladığı

pozisyonu gole 
çeviremedi. 
Kurtuluşspor’un 41. 
dakikada 
Muhammet’le 
gelişen atakta kale
ciyi de geçen topa 
vurmakta geciken 
Tanju boş kaleye 
golü atamazken 
yetişen Yusuf topu 
uzaklaştırdı. Devam 
eden atakta 
Gemlikspor’dan 
Mehmet’in sağ 
çaprazdan attığı gol 
ofsayt gerekçesiyle 
iptal edilince ilk yarı 
golsüz kapandı.

İkinci yarıya yapılan 
değişiklerle daha iyi 
başlayan körfez 
ekibi Gemlikspor’da 
49. dakikada Nazif’in 
uzaktan şutu üstten 
dışarı gitti. 56. 
dakikada Arif’le 
65’te Bergen’le gole 
çok yaklaşan 
Gemlikspor, 70. 
dakikada İsmail’le 
yakaladığı pozisyon
da öne geçme fır
satını değerlendi
remedi. Gemlikspor 
gol için bastırırken 
71. dakikada 2. sarı
dan gördüğü kırmızı

kartla oyun dışında 
kalan Önder takımını 
sahada 10 kişi bırak
tı. Maçın 78. 
dakikasında oyuna 
yeni giren Serkan, 
Arif’in pasıyla ceza 
sahası içinde 
düzgün vuruşla 
Gemlikspor’u 1-0 
öne geçiren golü 
ağlarla buluşturdu. 
85. dakikada 
Serkan’la önemli 
pozisyondan fay
dalanamayan 
Gemlikspor kalesine 
beraberlik için gelen 
Kurtuluşspor, son

dakikada gelişen 
atakta topu direkten 
dönünce çok önemli 
maçı Gemlikspor 1-0 
kazanarak rakip
lerinin puan kaybet
tiği haftada 3 puan 
alarak liderliğe yük
seldi.

SAHA :
Orhangazi Göl 

HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut 7, 
Gökhan Ersek 7, 
Ethem Çöker 7, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 7, Samet 7, 
Gafur 7, Adil 7,

Yusuf 8, Nazif 7, 
Mehmet 5, (Oğuz 5) 
Mustafa 9, Arif 7, 
Metin 6, (Serkan 7) 
Bergen 6, (İsmail 4) 
KURTULUŞSPOR : 
Samet 5, Serkan 6, 
Fatih 6, Yusuf 6, 
Hakan 6, önder 5, 
Çetin 4, (Rahmi 3) 
Mustafa 5, Canpolat 
5, Tanju 5, (Anıl 3) 
Muhammet 5, 
GOL : Dk. 78.
Serkan, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 71. Önder, 
(Kurtuluşspor)

^Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Balkan mübadilleri anıldı
Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
üyeleri, Balkanlardan zoruncu göçün 89. yıldönümünde 
mübadilleri denize karanfil atarak andılar. Gemlik’ten 
Mudanya’ya giden Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanış ma Derneği üyeleri, Mudanya’da, Mudanya Lozan 
Mübadil Derneği ve Kuşadası Davutlar Köyü Giritliler Derneği 
üyeleri ile biraraya gelerek 89. yıl önce Balkanlardan zorunlu 
olarak göç ettirilen atalarının anısına saygı duruşunda bulun
dular ve denize karanfil attılar. Haberi sayfa 4’de

31 Ocak 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677

Gemlik’e gelen Ak parti Bursa Millet 
vekili ve T.B.M.M. Plan Bütçe Komis 
yonu üyesi Hüseyin Şahin, Taşocak 
lan mevkiinde yapılması planlanan 
Bölge Hastanesi için TOKİ’ye teklif 
götürüleceğini söyledi. Hüseyin Şahin, 
Refik Yı İm az’dan bilgi aldı. Sağlık 
Bakanlığının 2012 yılı yatırım progra 
mına alınması beklenen 250 yataklı 
Bölge Hastanesi’nin yapımı için TO 
Kİ’ye mevcut hastane ve sahil diş has
tanesi arazisi karşılığında teklif götü 
rüleceğini bildiren Hüseyin Şahin, gö 
rüşmelerin başladığını kaydetti. 2’de

llergi Wulmi 
itin son nün

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yeniden yapılandır 
manın 5'inci taksi
tinin son ödeme 
gününün, 31 Ocak 
2012 olduğunu 
bildirdi.
Şimşek, taksitlerin 
süresi içinde 
ödenmemesi duru
munda, gecikme

zammı ve haciz 
dahil ol mak üzere, 
icrai işlemle tahsil 
edileceği uyarısın
da bulundu.
Şimşek, Yeniden 
yapılandırma kap
samında, yaklaşık 
39,4 milyar liralık 
borcun yapılan 
dirildiğini belirtti.
Haberi sayfa 9’da

(line Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Zorunlu göçün 89. yıldönümü
Osmanh Imparatorluğu’nun son yılları bir 

çöküş dönemidir.
Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar da 

başlayan ayaklanmalar ve milletçi akımlar 
sonucu, İmparatorluğun yüz yıllarca yıl 
vilayeti olan bu topraklar, birer birer elde 
çıktı.

1912 yılında başlayan Balkan Savaşları’n 
da, Rum ve Bulgar komitacılar, bu topraklar
da yaşayan müslüman Osmanh tebası Türk 
tere, akıl almaz işkence, zulum ve katliamlar 
yaptılar.

Mustafa Kemal öncülüğünde Anadoluda 
1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşının 
kazanılması sonrası ise Balkanlardan zorun 
lu göç başladı. Önceki gün bu güçün 89. 
yıldönümüydü. Devamı sayfa 4’de

Ulusa 
MliyesMe 
fclölii
Bursa Adliyesi'n 
de, iki kişi arasın
da çıkan kavgada 
bıçaklanan bir 
kişi, hastaneye 
kaldırılırken yolda 
yaşamını yitirdi. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşme 
si üzerine, iddiaya 
göre ikinci kattaki 
çay ocağından 
bıçağı alan Bülent 
A, Turan Ekinci'yi 
adliye koridorun
da göğsünden iki 
kez bıçakladı. 3’de

35 yılınıdolduran evli 
ciltlere Ozdilek'ten 
Sevgililer Günü yemeği
Her yıl 14 Şubat 
günü kutlanan 
Sevgililer Günü 
nedeniyle, Gem 
lik Özdilek Alış 
veriş Merkezi tara 
fından Sevgililer 
Günü yemeği 
verilecek. Cafe 
Restoran Müdürü 
Mustafa Ceylan, 
başvuruların 12 
Şubat 2012 tari
hine kadar kabul 
edileceğini belirt
ti. Sayfa 10’da

Bursa'da 
deprem!

Bursa'da dün saat 
13.02'de merkez 
üssü Bursa 
Nilüfer olan 3.1 
şiddetinde hafif 
sarsıntı meydana 
geldi. Sayfa 5’de

Hasta taşıyan 
otomobil duvara 

çarptı:! ölü, 2 yaralı
İnegöl’de astım 
krizi geçiren arka
da şını hastaneye 
götüren sürücünün 
kullandığı araç 
duvara çarptı. Kaza 
da 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lîlll Hastanesi itil IB Hil
Neyse ki halk unutmuyor
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İnsan kolay yetişmiyor.
Hele düşünen, sorgulayan insan hiç 

kolay yetişmiyor.
Yurt sevmek, yurttaşlar için doğru

ları söylemek, paranın er ya da geç 
bir gün insanları tutsak edeceğini 
öngörmek çok zor.
İşbirliği yapmak kolay...
Memleket düşmanlarıyla iş bitirmek 

de kolay.
Ama neden ve nereye kadar...
Kısa erimli günü kurtarmaya dönük 

sığ yaklaşımlar.
En kötüsü de işbirlikçilik.
Son kullanma tarihin dolunca, 

İşlevin bitiyor ve günün gelince bir 
kenara mutlaka atılıyorsun.
Ancak;
Sabahattin Ali...
Uğur Mumcu...
Ahmet Taner Kışlalı...
Kemal Türkler...
Ve daha niceleri...
Asılanlar, susturulanlar, faili 

meçhuller...
Bir bir söndürüldüler. Ama asla 

unutulmadılar.
Bu ülke en değerli evlatlarını ne 

yazık ki bilerek yok etti...
Ya da yok edilmesine sessiz kaldı.
Onların suçları...
Düşünmek...
Araştırmak...
Araştırdıklarını açıklamak...
Yaşananları sorgulamak...
Dahası ülkelerini sevmekti...
Dedikleri de...
“Bağımsızlık her şeyden 

üstündür...”
“Milletin oluk gibi kan akıtarak 

kazandığı istiklali siyasi oyunlara 
alet edip elden kaçırmayalım”
“Sömürge devletlerin elinde oyun

cak olmayalım”
Daha daha ne demişler:
“Arkası gelmeyen dalavereler, arsa 

oyunları, yurt dışına para kaçırmak 
rezaletleri, esrarı çözülemeyen 
cinayetler, millet malı soygunculuk
ları alıp yürümüş. Bu gidişatın sonu 
hayır değildir”
Karşılığını da önce ;
Hain, satılmış, Bolşevik ajanı, 

arabozucu, yalancı olarak almışlar 
sonra da kökü içeride ya da dışarıda 
olan binlerince katledilmişler.
Oysa...
Başı külahlı, eli silahlı egemen 

güçler o insanları horlamak, dışla
mak, katletmek yerine dinleseler,

Karşı tezler öne sürerek tartışsalar 
bu ülke mutlaka şimdikinden çok 
daha özgür, çok daha bağımsız, çok 
daha gelişmiş, çok daha zengin olur
du.

Yazık değil mi?
Söndürülen ocaklara,
Geride bırakılan gözü yaşlı eş ve 

çocuklara,
Ülkenin aydınlık yarınlarına...

Gemlik’e gelen Ak 
parti Bursa 
Milletvekili ve 
T.B.M.M. Plan Bütçe 
Komisyonu üyesi 
Hüseyin Şahin, 
Taşocakları 
mevkiinde yapılması 
planlanan Bölge 
Hastanesi için 
TOKİ’ye teklif 
götürüleceğini 
söyledi. Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyesi Aydın 
Bayraktar ile birlikte 
planlara hastane 
yeri olarak işaretle
nen bölgede 
incelemelerde bulu
nan Hüseyin Şahin, 
Refik Yılmaz’dan 
bilgi aldı. Sağlık 
Bakanlığının 2012 
yılı yatırım pro
gramına alınması 
beklenen 250 yataklı 
Bölge Hastanesinin 
yapımı için TOKİ’ye 
mevcut hastane ve 
sahil diş hastanesi 
arazisi karşılığında 
teklif götürüleceğini 
bildiren Hüseyin 
Şahin, görüşmelerin 
başladığını kaydetti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

fclWjiMWlMlilllMl»
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Nida 
Otabatmaz, Başkan 
Yardımcısı Hasan 
Türe, Dernek 
Sekreteri Müzeyyen 
Eroğlu, Muhasip 
İnci Barış ve 
yönetim kurulu 
üyesi Vesile 
Bakırcı, derneğe 
yönelik belediye 
yardımları için 
teşekkür ederken, 
başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı da 
başarılı çalış
malarından dolayı 
kutladılar.
Dernek olarak 
Verem Hastalarına, 
fakir ve yardıma 
muhtaç vatan

Şahin, başta kamu 
kurumlan binaları 
olmak üzere ilçenin 
daha sağlam

zeminli bölgelere 
taşınması konusun
da Belediye 
Başkanvekili

daşlara erzak ve ilaç 
yardımlarını devam 
ettirdiklerini ve 
Verem ile savaşta 
bilinçlenmek adına 
kültürel faaliyetleri 
de sürdürdüklerini 
belirten başkan 
Nida Otabatmaz, 
şiddet gören kadın
lar için Mor Çatı 
örneği bir sıvınma 
evi ile kimsesizler 

için bir bakımevi 
projeleri olduğunu 
söyledi. Bu projeyi 
belediye desteği ile 
ortaklaşa hayata 
geçirmek istedikleri 
ni belirten 
Otabatmaz’a Refik 
Yılmaz’dan da 
destek geldi. 
Hükümetin 
Huzurevi projesi 
olmadığını bunun

Refik Yılmaz’ın 
çalışmalarına 
destek olacaklarını 
söyledi.

yerine evde 
bakım hizmetleri 
uygulamasını 
hayata geçireceğini 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, kimsesizler 
ve şiddet gören 
kadınlar için 
sığınma ve 
bakımevlerine 
destek verebilecek? 
lerini vurguladı. 
Dernek üyelerinden 
yer tespiti yap
malarını isteyen 
Refik Yılmaz, yer 
sorunu çözüm
lendiğinde proje 
üzerinde istişare 
toplantıları yaparak, 
sığınma ve 
bakımevlerini 
yapabileceklerini, 
bu konuda belediye 
imkânlarını seferber 
edebileceklerini 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Birsa MI İlBSİ'nie İM: 1 ölii İhsanca
Bursa Adliyesi'nde, 
iki kişi arasında 
çıkan kavgada 
bıçaklanan bir 
kişi, hastaneye 
kaldırılırken yolda 
yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgiye 
göre, daha önce 
aralarında bulunan 
husumeti konuşmak 
için Bursa Adliye 
Sarayı'nda buluşan 
Turan Ekinci ile 
Bülent A. arasında 
"küfürlü"

laiijllillMlllllilllllMWIIlliliililill
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde astım krizi 
geçiren arkadaşını 
hastaneye götüren 
sürücünün kullandığı 
araç duvara çarptı. 
Kazada 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Burak Orhan (21), 16 
EP 185 plakalı özel 
otomobille arkadaşı 
Cihan Orhan'ı (24) 
İnegöl'e bağlı Şipali 
köyündeki evine 
bırakmak istedi.
Ancak Cihan Orhan 
yolda astım krizi 
geçirdi. Bunun üze 
rine arkadaşını 
Devlet Hastanesi'ne 
götürmek isteyen 
sürücü, aşırı sürat

8 Mı M liiıt M ftıiıt ele ntiıiMi
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde jandarma 
tarafından yapılan 
operasyonlarda 
toplam 9 bin 593 litre 
kaçak akaryakıt ele 
geçirildi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından akaryakıt 
kaçakçılarına yönelik 
iki ayrı operasyon 
düzenlendi.
Operasyonlarda 
kaçak olduğu tespit 
edilen 9 bin 593 litre 
kaçak akaryakıta el 
konuldu. İlk operas 
yon, Karacabey 
ilçesinde Bursa-İzmir 
karayolunda dün 
gerçekleştirildi.

kavgaya dönüşmesi bıçağı alan Bülent 
üzerine, iddiaya A, Turan Ekirici'yi

sebebiyle Mesudiye 
Mahallesi İnegöl 
Caddesi'nde virajı 
alamayarak yol 
kenarındaki bir evin 
istinat duvarına çarp

Bursa İl Jandarma 
Komutanhğı'na bağlı 
ekiplerce; 1.1. isimli 
şahıs idaresindeki 
akaryakıt tankerinde 
yapılan kontroller 
sırasında tankerde 8 
bin 800 litre akar 
yakıt olduğu tespit 
edildi. Yapılan 
incelemede; 
akaryakıtın mühür 
süz olduğu, fatura ve 

tı. Otomobil 
sürücüsü Burak 
Orhan kazayı hafif 
sıyrıklarla 
atlatırken, otomo
bilde bulunan 

sevk irsaliyesinin 
bulunmadığı 
anlaşıldı. Tankerden 
alınan numunede 
yapılan ulusal mark
er testi de olumsuz 
çıktı. İkinci operasy
on ise işletmeciliğini 
S.B.'nin yaptığı 
akaryakıt istasyonun
da kaçak akaryakıt 
satıldığı bilgisini alan 
jandarma ekipleri 

adliye koridorunda 
göğsünden iki kez 
bıçakladı.
Ağır yaralanan 
Ekinci, ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldığı sırada 
yolda yaşamını 
yitirdi.
Bülent A, kısa süre 
sonra güvenlik 
güçlerince adliye 
içerisinde yakalandı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Cihan Orhan ile 
Emre Ceylan (22) 
ve Kazım Kurt (23) 
yaralandı.
Yaralılara ilk müda
hale olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
tarafından yapıldı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan astım krizi 
geçiren Cihan 
Orhan'ın başına 
aldığı darbe 
nedeniyle yolda hay
atını kaybettiği öğre
nildi. Ceylan ve Kurt 
ise tedavi altına 
alındı.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor 

tarafından çalışma 
başlatıldı. Yakıt 
tankında yapılan 
kontrolde 793 litre 
kaçak motorin yaka
landı. Ayrıca akar 
yakıt istasyonuna 
proje dışı kaçak akar 
yakıt tankı yerleştiril 
meye çalışıldığı da 
belirlendi. Her iki 
olayda ele geçirilen 
toplam 9 bin 593 litre 
kaçak akaryakıt İl 
Özel İdare Müdürlü 
ğü'ne teslim edilmek 
üzere muhafaza altı
na âlındı. Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatıy
la şüpheliler alınan 
ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.

Öpülesi Türk Vatandaşı (ÖTV)
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla sigara, 

alkollü içkiler, 1600 motor üzerindeki araçların 
fiyatları müthiş arttı. En yaygın tepkiyi sigaraya 
yansıyan zamlar görüyor elbette... ÖTV zammı, 
gündeme geldiğinden beri twitter’da on madde
lik popüler konular sıralamasından düşmedi.

En çarpıcı twitlerden seçmeler yaparak halkın 
sesine tercüman olalım.

Rahşan Gülşen: Hibrid motor yaptı BMW... 3.0 
litre benzinli ve elektrikli motor birlikte çalışıy
or. Ama bizim mühendislerimiz ÖTV'yi icat etti! 
Hibrit neymiş!

Erhan Çırak: Son gelen ÖTV zammı ile 2U yu' 
sonra çocuklarımıza "biz sizin yaşınızdayken 
alkol ve sigarayı karneyle alırdık" dememiz 
kuvvetle muhtemel...

Hakan Koksal: -Rüyamda içkiye, sigaraya, 
otomobile ÖTV üstüne KDV geçirip güncelliyor- 
dum. +Sizin cari açık kalmış!

Fırat Çetin: Merhaba seçim öncesi zam yok, 
atama var sanan 2 kişiden biri! Harç, elektrik, 
doğalgaz, benzin zamlârı ve ÖTV yanımda, çok 
selamları var!

Cüneyt Özdemir: Guniess'de ÖTV dalı var 
mıydı? Başvuralım!

Hamdi Alkan: Ne içiyosuri? Kısa ÖTV... Hangi 
operatör ÖTVcell... ÖTV tek mi olsun? Duble 
mi? Yeni bir ÖTV aldım, otomatik! Bir tur atalım 
mı? Depoyu ÖTV’liyeyim!

Arda Erdik: Geleceğe Dönüş vb. filmlerin 
2000’İi yıllar tahminleri tutmadı. Arabaların 
uçması beklenirken vergileri uçtu...

Dolar 1,90 + ÖTV'ye % 130 zam + Elektriğe 
doğalgaza zam + Dünyanın en pahalı benzinine 
her hafta zam = Ekonomi iyi gidiyor (YETMEZ 
AMA TEĞET)

O Eliza: Giren şemsiye açılmaz derler 
adamlar ÖTV ile yetinmiyor 2. 'güncelleme' dal
gası geliyormuş. Bildiğin açacaklar şem
siyeleri^)

Hilal Çebeci: Hahahah! Ben ÖTV’yi yeni açılan 
bir tv kanalı sandım!

Fatoş Koç: ÖTV'nin yeni kanal olduğunu 
düşünen insancıklar gittikçe artmakta durumu
muz gerçekten çok vahim.

Pink Butterfly: Hilal Cebeci ÖTV'yi yeni açılan 
kanal sanmış ya! Yok o gitmesin ben defolup 
gideyim buralardan!

Oğulcan Piren: ÖTV sadece D-Smart’ta mı 
aga! Kablolu TV'de bulamadım!

Selami Gökdere: -Oğlunuzun içkisi, sigarası 
var mı? -Var efendim. -Tamam, verdik kızı gitti. 
Siz de para çoktur. (ÖTV’den sonra yurdum 
insanı)

İbrahim Akalan: ÖTV’nin açıhmı-Öpülesi Türk 
Vatandaşı...

Miray Gökçe: Öldürmeyen T'eayip 
Vergilendirir. (ÖTV)!

Sergün Kuru: ÖTV sizi de zorladı mı? Sigara 
fiyatları çok mu geldi? Her çeşit sigara sarma 
dersi verilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim 
edilir:)

Onur Orhan: Tuttu fırlattı ÖTV'yi, ezdi mileti 
çiğnedi, zam anla geçer dedi zam anla zam 
anla... Cenap Bıyıklı: Pırlantada ÖTV ve KDV % 
0. Eee Muhteşem Süleyman’ın ülkesinde 
mücevherat ve pırlanta TEMEL GEREKSİNİM. 
Halkımız rahatça alsın diye vergi yok 

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Atatürk’e dil uzatmış gene bir deyyus 
Varsa eğer bu deyyusta bir gram us 
Saldırmamalı Atatürk’e mahsus 
Ey deyyus! "Be hey dürzü”yü hatırla da sus!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr


31 Ocak 2012 Salı Gemlik Körfez Sayfa 4

Güne Bakış Balkan mübadilleri anıldı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zorunlu göçün 89. yıldönümü
Balkan mübadillerinin anma törenlerine, 

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği üyeleri 
de bir otobüs ile katıldılar.

Ahmet Çakmak, Balkan Savaşı’ndan sonra 
Anadolu’ya zorunlu göç sırasında binlerce müs- 
lüman Türk, açlıktan, hastalıktan ve yola çık
madan önce uğradıkları katliamlar sonucu 
yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ana yurtlarına zorunlu olarak dönen müslüman 
Türklerin çektikleri çile hiç dile getirilmiyor.

1915 yılında OsmanlI Rus Savaşında, Osman 
lıyı arkadaş vuran ermenilere uygulanan tecritin 
(zorunlu göç) aynı Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye de uygulanmış.

1915 olayları hala günümüze taşınmakta ve bir 
savaşın sonunda uygulanan olaylar soykırım 
olarak anılmak Türklere bir bedel ödetilmek 
isteniyor.

Savaşın olduğu ülkelerde, her türlü kötülük 
meydana geliyor.

Savaşın acımasızlığı başta çocuklara, kadın
lara, sivil halka acı çektiriyor.

Eli silah tutan erkekler ise ölümden kurtulmu 
yor.

‘Balkan Savaşı sonrası topraklarımıza göç 
etmek zorunda kalan insanlar ilçemize de yer
leşti.

Bugün bu insanların çocukları ve torunlarıvla ' 
birlikte yaşıyoruz.

Rumların boşalttığı evlere onlar yerleştirildi.
Kurtuluş Savaşı sonrası Gemlik’e gelen ve yer

leşenler ilkler onlar oldu.
Bir çoğunun Girit te, Vodina da, Preveze de, 

Selanik’te, Yanya da evleri, arazileri, işleri geride 
kaldı.

Yüzyıllarca yaşadıkları toprakları geri bırakıp 
kendilerine bu toprakları yurt edindiler.

0 topraklara bir daha geri dönemediler.
Göç sırasında yanlarına alabildiklerini getire

bildiler.
Bu göç kolay yaşanmadı.
Bizim topraklarımızı bırakıp, Balkanlara göç 

eden rumlar için de göç kolay olmamıştır.
Her zorunlu göçte, eziyet, cefa, sıkıntı, zulüm, 

hastalık, ölüm vardır.
Balkan göçmenleri de mübalede (Zorûnlu göç) 

bunları yaşadılar.
Aynı Ermenilerin, 1915 de yaşadıkları gibi.
Fark şudur.
Zorunlu göçe tabi tutulan müslümün Türkler, 

hiçbir zaman bu olayı bir soykırım olarak ele 
almadılar.

Savaşın acı sonucu olarak değerlendirdiler ve 
kaderlerine razı olarak, yeni yurtlarında yaşam 
larını sürdürdüler.

Lozan Mübadilleri Derneği ve Girit Rumeli 
Türkleri Dernekleri yöneticileri, Atalarını önceki 
gün anarken iki ülke arasında var olan vizenin 
kaldırılmasını istiyorlar.

Atalarının doğduğu, yaşadığı, mezarlarının 
bulunduğu o topraklara gidebilmek için izinlerin 
karşılıklı olarak kaldırılmasını istiyorlar şimdi.

Avrupa Birliği felsefesinin içinde çok kültürlü 
toplum yaratmak ve medeniyetlerin kaynaşması 
vardır.

AB ülkeleri arasında kalkmış olan vizenin Türk 
ve Balkan ülkeleri arasında da kalkması gereğine 
ben de inanıyorum.

Halkların birbirlerine düşmanlığı yoktur. 
Düşmanlığı yaratanlar yönetenlerdir çünkü.

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, 
Balkanlardan zorun- 
cu göçün 89. 
yıldönümünde 
mübadilleri denize 
karanfil atarak 
andılar.
Pazar günü saat 
14.oo de Gemlik’ten 
Mudanya’ya giden 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği üyeleri, 
Mudanya’da, 
Mudanya Lozan 
Mübadil Derneği ve 
Kuşadası Davutlar 
Köyü Giritliler 
Derneği üyeleri ile 
biraraya gelerek 89. 
yıl önce 
Balkanlardan zorun
lu olarak göç 
ettirilen atalarının 
anısına saygı 
duruşunda bulundu
lar ve denize 
karanfil attılar. 
Mudanya Lozan 
Mübadilleri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Türker, anma 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
Balkanlar’da 
yaşayan yüzbinler 
ce Türk ve müslü- 
manın zorunlu göçe 
tabi tutulduğunu 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Balkan Savaşının

MWWI«ıMtillM'lıli|iıliııı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), 1 Temmuz 
2012 tarihinde 
yürürlüğe girecek 
olan 'Yeni Türk 
Ticaret Kanunu' ile 
ilgili eğitim seferber 
liği başlattı. 
Eğitimlerin ilki 
BTSO Çok Amaçlı 
Salonu'nda gerçek
leştirildi. BTSO 
Genel Sekreteri 
Nihat Balkan, 
eğitimlerin iş 
dünyasının çatı 
kuruluşu BTSO'nun 
yeni kanunun iş 
çevrelerince benim
senmesi ve uygula

başlangıcı olan 1912 
yılı ile, Kurtuluş 
Savaşı’nın sona 
erdiği 1922 yılına 
karar geçen 10 yıllık 
süre içinde ve 
Balkanlarda 
Anadolu’da yaşayan 
100 binlerce insan 
katliamdan, açlıktan 
yaşamlarını yitirdi 
ler. Görüşleri alın
madan sürgüne 

mada yaşanacak 
sorunları önceden 
tespit edip önlemek 
amacıyla düzen
lendiğini söyledi. 
Balkan, "1 tam gün 
sürecek olan eğitim
lerimizi, 15 günlük 
periyotlarla tekrar 
edeceğiz. Her bir 
eğitim, salon kapa
sitesi ile sınırlı ola
bileceğinden, 
önkayıt yaptırıl
masını özellikle 
istiyoruz. Kanun'a 
ilişkin tüm soru
larınıza cevap bula
bileceğiniz bir plat
form oluşturduk. 
Olabildiğince geniş

gönderildiler.
Yüzyıllarca ekip 
biçtikleri toprak
larını, ekmek parası 
kazandıkları işyer
lerini, evleriıji, 
ibadet yerleri, 
sevdiklerinin 
mezarlarını geride 
bıraktılar.
Yunanistan 
Hükümetinden, AB 
ülkelerinden, iki halk 

kitlelerin bu fırsattan 
yararlanmasını dili 
yoruz." dedi.
Burak Yavuzbalkan 
tarafından verilen 
eğitimde, 'Kurumsal 
Yönetim', 'Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile 
Şirketler Hukuku 
Kapsamında 
Getirilen 
Değişiklikler', 'Yeni 
Türk Ticaret Kanunu 
ile Anonim ve 
Limited Şirketlere 
Getirilen 
Değişiklikler', 
'Yönetim Kurulunun 
Devredilemez Görev 
ve Yetkileri', 'Riskin 
Erken Saptanması 

arasında uygulanan 
vize duvarının 
kaldırmalarını talep 
ediyoruz..
Vize uygulaması AB 
nin yaratmak istedi 
ği çok kültürlü 
toplum anlayışının 
önünde büyük bir 
engeldir. Türkiye 
hükümetinin de bu 
talebimizin takipçisi 
olmasını istiyoruz. ” 

ve Yönetimi', 
'Kurumsal ve 
Finansal Raporlama 
Alanında Yeni 
Dönem', 'Denetim 
Düzenindeki 
Reformcu 
Değişiklikler' ve 
'Yeni Türk Ticaret 
Kanunu Yol Haritası' 
gibi konular 
masaya yatırıldı. 
Eğitim, 15 Şubat, 29 
Şubat, 15 Mart, 28 
Mart, 17 Nisan, 26 
Nisan, 16 Mayıs, 30 
Mayıs, 13 Haziran ve 
28 Haziran 2012 
tarihlerinde yeni 
katılımcılarla 
devam edecek

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Giresunlular kiilıiir geceleri haşladı
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği üyesi 
üniversiteli gençlerin 
başlattığı kültür 
geceleri renkli bir 
programla start aldı. 
Aynı zamanda 
Giresun’un plaka 
numarasını da temsil 
eden her ayın 
28’inde yapılacak 
olan kültürel etkin
liklerde yöreye ait 
örf, anane, gelenek 
ve yemekler ile folk
lorik gösterimler 
tanıtılacak, önceki 
gün yapılan etkinliğe 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti ilçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, siyasi parti 
ve sivil toplum örgü 
tü temsilcileriyle 
birlikte çok sayıda 
davetli katıldı.
Giresun’un ve 
ilçelerinin tanıtıldığı 
sine-vizyon göste 
rimle başlayan 
gecede, mahalli 
sanatçılar Giresun 
yöresine ait ezgiler

eşliğinde kemençe 
resitali verdiler. 
Gecede yine aynı 
yöreye ait olan 
Döşene Pancarı, 
Gürcüktene yemeği, 
Pezük Turşusu, Mısır 
Ekmeği, Lokum ve 
Fındık ikramı yapıldı, 
ikramın kazanlara ilk 
kepçesini ise İsmail 
Aydın, Bilal Çelik ve 
Refik Yılmaz birlikte 
daldırdı.
Vatandaşlara bir 
süre servis yapan 
protokol üyeleri, 
geceyi organize 
eden Giresunlu

Üniversite öğrenci
lerini tebrik ettiler. 
Dernek Başkanı Halil 
Dağ konuşmasında 
gelecek kuşaklara 
da kendi kültürlerini, 
örf, anane ve 
geleneklerini bıraka
bilmek adına bu 
organizasyonu yap
tıklarını hatırlatarak, 
her ayın 28’inde bu 
etkinliklerin süre
ceğini bildirdi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, yapılan 
etkinliğin dernek
lerin kuruluş amacı

na uyan bir organi
zasyon olduğunu 
vurgulayarak, davet 
gelmesi halinde 
geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Giresun 
Yayla Şenliklerine 
katılacaklarını 
kaydetti.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’de, birlik 
ve beraberlik içinde, 
öteki duygusu ve 
düşüncesi olmadan 
hiç kimsenin aslını, 
özünü, nereden 
geldiğini, kültürünü 
unutmaması gerek
tiğine dikkat çekti.

Kaymakam Bilal 
Çelik, “Hepimiz 
doğudan batıya, 
kuzeyden güneye 
yetiştiğimiz kültürün 
çocuklarıyız. Her 
dernek, her sivil 
toplum örgütü kuru
luş amacına uygun 
olarak bu kültürlerini 
gelecek kuşaklara 
tanıtmalı ve aktar
malıdır. Bu kapsam
da Giresunlular 
Derneğini ve 
Giresunlu gençleri 
kutluyorum” dedi. 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın’da, Türkiye’de 
birçok sivil toplum 
örgütünün ve yöre
sel derneğin temel 
amacının kendi 
kültürlerini yaşatmak 
olmasına rağmen, 
tabela derneği ve 
kıraathane 
kültüründen öteye 
geçemediğini vurgu
ladı.
Türkiye’nin çok 
kültürlü, cok milletli 
bir imparatorluktan 
geldiğinin unutulma
ması gerektiğini 
savunan Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, “Balkanlarda 

bizim kültürümüz 
Kafkaslarda” dedi. 
Yeni anayasa çalış
malarını da anlatan 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, “Yeni 
anayasa da sevil 
toplum örgütlerini 
ve fertleri önde 
tutuyoruz. Bunlan 
merkez alıyoruz. 
Artık siyasetçilerin, 
toplum mühendis
lerinin şekil
lendirdiği, tepeden 
aşağıya yönelik 
yapılanmayı ve 
böylesi bir toplumu 
istemiyoruz. 
Tabandan yukarıya 
olan, özgürlükçü, 
sivil toplum örgüt
lerini ve fertleri 
merkez alan bir 
yapılanmayı 
hedefliyoruz. 
Bundan sonra 
yeni anayasa ile 
birlikte toplumu 
sizler şekillendire
ceksiniz.
Bu aece bize 
Giresunluların 
kültürü ile dolu 
muhteşem bir gece 
yaşattınız. Hepinizi 
kutluyorum” diye 
konuştu.

Vı II II Bursa'da
Gemlik’te bir süre 
önce kurulan ve 
tüzel kişilik alan 
Gemlik camilerini 
Yaptırma, Yaşatma 
ve Dini, Hayri, 
Sosyal Hizmetler 
Derneği yöneticileri 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Dernek Başkanı 
Süleyman Yedek, 
19 Ocak’ta yapılan 
olağanüstü belediye 
meclis toplantısında 
bir kez daha seçil
erek görevi 4 günlük 
aradan sonra ikinci 
kez devralan Refik 
Yılmaz’ı kutlayarak, 
başarılı hizmetlerin 
devamını bekledik-

deprem!

lerini söyledi. 
Gemlik Belediye 
binasının boşaltılıp 
yıkılması halinde 
yerine yapılacak 
Çarşı Camii’nin yanı 

sıra, ilçe Hisar 
Mahallesine yapıl
ması planlanan yeni 
cami konusunda da 
istişare yapan 
dernek üyeleri, Refik

Yılmaz’ı periyodik 
olarak yapılan 
camiler ve cem evi 
bakım, onarım ve 
temizliği konusunda 
kutladılar.

Bursa'da dün saat 
13.02'de merkez 
üssü Bursa Nilüfer 
olan 3.1 şiddetinde 
hafif sarsıntı 

meydana geldi. 
Meydana gelen 
sarsıntı herhangi 
bir zarara yol 
açmadı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'Keşanlı ftli Destanı' Bursa'da
Türk tiyatrosunu 
önemli başyapıt
larından, Haldun 
Taner'in yazdığı 
'Keşanlı Ali Destanı', 
dev Oyuncu kadro
suyla Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde Bursah 
izleyicilerle buluştu. 
Sadri Alışık 
Tiyatrosu tarafından 
sahnelenen, Yavuz 
Bingöl, Kerem Alışık 
ve Songül Öden'in 
yer aldığı 'Keşanlı 
Ali Destanı', Merinos 
AKKM Osmangazi 
Salonu'nda dün 
gece BursalIlar için 
sahnelendi. Haldun 
Taner'in ölümsüz 
eseri 'Keşanlı Ali 
Destam'nın yönet
menliğini Ahmet 
Mümtaz Taylan 
yaparken, 42 kişilik 
kadroda Mustafa 
Üstündağ, Tuba 
Ünsal, Kayhan 
Yıldızoğlu, Serda

Kondeler Aktuna, 
Fuat Onan, Ayhan 
Anıl ve Sadri Alışık 
Akademi'nin genç 
öğrencileri yer aldı. 
Sahnelendiği gün
den bu yana büyük 
ilgi gören müzikal, 
BursalIlar tarafından 
da büyük beğeniyle 
izlendi. Oyuncular 
performanslarıyla

göz doldururken, 
gösteri sonunda 
izleyiciler tarafından 
ayakta alkışlandı. 
Oyunun sonunda 
Kerem Ahşık'ın 
seyirciyi, babası 
Sadri Alışık'la 
özdeşleşen selamla 
selamlaması da 
büyük alkış aldı. 
Keşanlı Ali Destanı,

büyük kentin etek
lerinde yer alan 
varoşlarda yaşayan 
ezilen yoksul insan
ların öykülerini ele 
alıyor. Gündelik hay
atına yanı sıra iktidar, 
çıkar, aşk ilişkileri 
dolayında gelişen 
olaylara da eğlenceli 
bir .yaklaşımla 
değiniyor.

ElEMftN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
ahlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 - 514 20 21

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHİBİNDEN SATIUK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

satılık daire 
0 538 322 70 73

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

MORTGAGC 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 : 513 24 74 Fax: 51410 21

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

m!3TL BİZ, SİZE HİZMET 
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp
aynı gün içinde teslim ediyoruz
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir
' -SSiLİl fa Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

0 535 815 5711
■ lijİOMF KÜÇÜK KUMLA

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

AH... BİRDE HABER 
HIRSIZLARI OLMASA...!

Hırsızlık deyince 
insanın aklına hemen 
evinize girerek 
malınızı, paranızı 
çalanlar gelir. Ama 
hırsızlığın çeşitli yön
temleri vardır.

Neyse bunun açıkla
masını yazımızın 
sonuna bırakalım.

Geçen hafta 
Mudanyaspor maçın
dan sonra yazdığım 
yazımda “Gemlikspor 
bu değil” demiştim.
Cumartesi günü 

Orhangazi Göl 
Tesislerinde oynanan 
ve Gemlikspor için 
istasyona gelen son 
tren olabilecek bir maç 
^oynandı.

Körfezin armadası 
Gemlikspor ile 
İnegöl’ün güçlü temsil
cisi Kurtuluşspor 
arasında.

İşte Gemlikspor ora
daydı.

Ocak ayı transferinde 
kaliteli futbolcularla 

takviye edilen 
Gemlikspor, sahadan 
tecrübeli futbolcu ve 
golcü Serkan’ın attığı 
golle 1-0 galip ayrılarak 
hem liderlik koltuğuna 
oturdu, hem de 
önümüzdeki hafta bay 
geçecek olmasına rağ
men liderliğini devam 
ettirecek avantaj 
sağladı.

Mudanya’da oynanan 
maçta Mudanyaspor ile 
Gürsuspor takımları 
berabere kalınca 
Gemlikspor’un önünde 
iki önemli engeli kaldı.
Biri Gürsuspor maçı 

diğeri ise Ağaköy 
maçı.

İzleme fırsatı bul
duğum bu takımları 
Gemlikspor yenecek 
güçte.
Ama hiçbir maç 

oynanmadan 
kazanılmıyor.

Hakem’in düdüğüyle 
başlayan maç yine 
hakemin düdüğüyle

bitiyor.
Biz de bu iki maçı 

oynayarak ve gol ya da 
goller atarak almalıyız.

Bu iki maçı aldığımız
da Gemlikspor 
gurubunda play-off’a 
kalacak ve iki guruptan 
gelecek 6 takım arasın
da rakiplerine korku 
salacak bir konuma 
gelecek..

Gelelim yazımın 
başındaki suçlamaya.

Ben bazı art niyetli 
kişiler tarafından 
kriterleri gazeteciliğe 
uymayan biri olarak 
bilinirim.

Gerçi benim yaptığım 
gazetecilik değil, ama 
iyi bir haberci olduğu
mu söyleyebilirim.

Biz habercileri futbol
cular tanır, takımların 
taraftarları da tanırlar. 
Sevdiğimiz hakemle 
rimiz de yakından 
tanırlar. Çünkü 
içlerinde gerçekten 
çok sevdiğim kardeş

lerim vardır.
Yazın tozunda 

sıcağında, kışın 
soğuğunda, yağmurun
da, karında maçları 
kale arkasında takip 
ederek sporseverlere 
duyuran kişileriz.

Bizde bu yaptığımız
dan ekmek yiyoruz.
Ama dediğim gibi 

bazı kişiler benim 
Gemlikspor haberleri
mi siteden çalarak 
kendi gazete ve 
sitelerinde kullanıyor
lar.
Gemlikspor’un 

başarılarının daha fazla 
kitlelere duyurulmasını 
tabi ki isterim.

Ama kişiler işyer
lerinde sıcak ortamda 
otururken benim nasıl 
eziyet çektiğimi takım
lar ile taraftarlar çok iyi 
bilir. Maçların olmazsa 
olmazı hakemlerimiz 
nasıl sahanın içinde 
soğuktan ve yağan 
yağmurdan etkileniyor
sa biz habercilerde et 
kileniyoruz, işimizi 
yapmaya çalışıyoruz.

Bu yapılana emek 
hırsızlığı mı diyelim, ne 
diyelim. Serkan’ın gol 
vuruşunu benden 
başka görüntüleyen 
olmadığına göre 

yapılan emek hırsız 
lığıdır.

Her neyse utanmaz 
lığı yapanlar (yarası 
olanlar gocunur, 
olmayanlara sözümüz 
yok, saygımız var) di 
yerek konumuza geri 
dönelim.
Gemlikspor Ocak ayı 

transferinde tam isabet 
yapmış.

Bursaspor’un çeşitli 
yaş guruplarında 30’un 
üzerinde Milli 
Forma’mızı giyme 
başarısı gösteren orta 
saha oyuncusu 
Mustafa Çiçek’i trans
fer etmiş.

Ayrıca diğer transfer
ler de başarılı kadroya 
tam destek olabilecek 
futbolcular.

Takım şu an iyi, ama 
bay geçilecek bu haf
tayı idman yaparak 
geçirmeleri lazım, 
bunun yapılacağından 
şüphemiz yok.

İsmail Sarıoğlu 
hocamızın deneyim ve 
çalışmalarıyla sezon 
sonunda Gemlikspor 
başarıyı yakalayacaktır.

İyi yapılan her çalış
manın karşılığı mutlaka 
alınır.

Bir de şu haber 
hırsızları olmasa.
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Miıı adını tüm iiiinw dııml
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Ulu 
dağ’ı cazibe merke 
zi haline getirecek 
düzenlemeler için 
yaz aylarında ilk 
kazmayı vuracak
larını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, Kanat D, 
Kanal 7, CNN Türk 
ve Habertürk TV 
temsilcilerine 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin teleferik 
projesi ile 
Uludağ’da yapılacak 
çalışmalarını anlattı. 
Uludağ’daki yetki 
sıkıntısının çözül 
düğüne dikkati 
çeken Başkan Alte 
pe, birçok doğal 
güzelliği bulunan 
Uludağ’ın baştan 
başa yenilenerek 
sadece kış ayların
da değil 4 mevsim 
de de vatandaşlara 
hizmet edeceğini 
belirtti.
Uludağ’ın da Davos 
gibi bir turizm mer 
kezi olması için 
çalıştıklarını

Bursa Hliii'nfa "kuınıetli fcar" uyansı
Bursa Valiliği, 
bugün için 
"kuvvetli kar ve 
rüzgar" uyarısında 
bulundu.
Valilikten yapılan 
açıklamada, 
meteorolojik 
verilere göre, 
Türkiye'nin halen 
Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yağışlı havanın 
etkisi altında 
bulunduğu, bu 
sisteme ilave 
olarak yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinin akşam 
saatlerinden

belirten Başkan 
Altepe, “Uludağ, 
Davos’tan daha 
güzel. Yaylalarından 
krater göllerine, 
endemik bitki
lerinden buraya has 
hayvanlarına kadar 
pek çok doğal gü 
zelliği bünyesin de 
bulunduran Uludağ, 
her yönüyle şifa 
kaynağı. Uludağ’ın 
4 mevsim de yaşan
abilir olması için 
Bakacak’tan Kadı 
yayla’ya, Doluba 
ba’ya kadar her 
yöresiyle ilgili pro
jelerimiz var” dedi.

Yeni teleferik 1 yılda 
tamamlanacak 
Başkan Altepe, Ulu 

itibaren
Balkanlar'dan gelen 
yeni bir soğuk 
ve yağışlı havanın

etkisine gireceğinin 
tahmin edildiği 
belirtildi.
Kar yağışının

dağ’daki en büyük 
karmaşanın ulaşım
da yaşandığını belir 
terek, yapılması 
planlanan otopark
larla sıkıntının 
çözüleceğini, böyle 
ce oteller bölgesine 
araç girişinin önle 
neceğini söyledi. 
Kendisinin de şahit 
olduğu trafik sıkın
tısını basın mensu
plarına gösteren 
Başkan Altepe, bir 
ambulansın yoğun
luktan dolayı 500 
metrelik mesafeyi 
aşamadığını dile 
getirdi. Uludağ’da 
tefeskf sfstemferinin 
düzenlenerek tek 
elden yönetilmesi, 
pistlerin düzenlen

mesi, yeni kayak 
pistlerinin açılması, 
günübirlik tesislerin 
yapılması gibi 
projelerinin yapıla
cağını anlatan 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan çalışmalarına 
devam edilen tele
ferik projesi tamam
landığında da 
8 bin 500 metrelik 
alana teleferik 
ulaşımının rahatlıkla 
sağlanacağını 
söyledi.
Yeni teleferik 
projesinin 1 yıl 
içinde tamam
lanacağını belirten 
Başkan Altepe, 
“Teleferik tamam
landığında bugünkü 
kapasitenin 12 katı 
daha fazla yolcu, 
Teleferik’ten Oteller 
Bölgesi’ne, kayak 
pistlerinin yanına 
kadar gidebilecek. 
Rüzgarlı havalar 
da dahil olmak 
üzere vatandaşlar 
rahatlıkla Uludağ’a 
ulaşabilecek” 
dedi.

Bursa'da da 
kuvvetli olacağı 
kaydedilen açıkla
mada, kuvvetli 
kar yağışı, kuvvetli 
rüzgar ve hava 
sıcaklığının 
hissedilir derecede 
azalması ile 
meydana gelebile
cek ’ulaşımda 
aksama, görüş 
mesafesinde azal
ma, buzlanma; don, 
çatı uçması ve ben
zeri* olumsuzluk
lara karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları istendi.

İşte üniversitede 
yeni harç ücretleri
Resmi Gazete’de 
yayımlanan karara 
göre,2011-2012 
öğretim yılına ait 
harç ücretleri belli 
oldu.
Öğrenci katkı pay
ları iki eşit taksitte 
ödeniyor. Birinci 
taksit eğitim öğre
tim yılı başında 
kayıt olma ve yem 
lemede ödeniyor. 
İkinci taksit ise ikin 
ci yarı yılın başında 
kayıt yenilenirken 
ödeniyor.
Bu öğrencilerin 
öğrenim ücretleri 
iki eşit taksitte 
ödenecek. İlk taksit 
eğitim öğretim yılı 
başında kayıt olma 
ve yenileme sırasın 
da, ikinci taksit ise 
yarı yıl başında 
kayıt yenilenirken, 
yarıyıl sistemi uygu 
lamayan eğitim 
programlarında ise 
Şubat ayında kayıt 
yenileme sırasında 
ödenecek.
Öğrenim ücretleri 
ders sayısı ve yarı 
yıl süresine göre 
hesaplanmayıp yıl
lık olarak alınacak. 
Ancak, disiplin 
cezası alan öğren
ciler hariç olmak 
üzere, yarı yıl s*p^e- 
mi uygulanan eği 
tim programlarında 
en az 2 yarı yıl, yıl 
esası uygulananlar
da ise en az bir 
öğrenim yılı süre 
ile kayıtlarını don
duran öğrenciler
den kayıt donduru
lan yıl için öğrenim 
ücreti alınmayacak. 
Kayıt dondurulan 
süre ile ilgili olarak 

ELEMAN ABANIYOR 
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88

daha önce öden
miş olan öğrenim 
ücretleri varsa bu 
miktar iade 
edilmeyecek.
Yükseköğretim 
öğrenim harç 
ücretleri 
İşletme Fakültesi 
1.155 TL 
Hukuk Fakültesi 
1.155 TL 
İktisat Fakültesi 
1.155 TL 
Eğitim Bilimler Fak. 
1.027 TL 
Edebiyat Fakültesi 
1.027 TL 
Eğitim Fakültesi 
1.027 TL 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
1.155 TL 
Teknik Eğitim 
Fakültesi 1.147 TL 
Dil Tarih ve 
Coğrafya Fak.
1.027 TL 
Ziraat Fakültesi 
1.529 TL 
Orman Fakültesi 
1.529 TL 
İnşaat Fakültesi 
1.529 TL
Veteriner Fakültesi 
2.134 TL 
Tıbbi Biyolojik 
Bil.Prog. 2.134 TL 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
2.134 TL 
Gemi Inş. ve Deniz 
Bil. Fak. 1.924 TL 
Deniz Bilimleri Fak. 
1.924 TL 
Su Ürünleri 
Fakültesi 1.924 TL 
Denizcilik Fakültesi 
1.924 TL 
Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 1.924 TL 
Güzel Sanatlar Fak. 
1.924 TL 
Müh. Fakültesi 
1.529 TL

KAŞCDC fl€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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9 bin itişi ye süper am neliyor
SGK’nın üzerinde 
çalıştığı intibak 
Yasası’nın ayrıntıları 
netleşti. Taslağa 
göre 869 lira alan 
emeklinin maaşı bin 
159 liraya çıkacak. 
Yasa, malullük ve 
ölüm aylığı alan 475 
bin vatandaşı da 
kapsayacak. 
Hükümetin, 2000 yılı 
öncesinde emekli 
olan 2.7 milyon 
vatandaşın maaş 
larını düzeltmeye 
yönelik hazırladığı 
‘İntibak Yasa 
Tasarısı’nın ayrın
tıları netleşti. Buna 
göre intibak düzen
lemesinden 1 mil 
yon 438 bin emek
linin yanı sıra malul
lük aylığı alan 9 bin 
933 ve ölüm aylığı 
alan 465 bin 96 
vatandaş da yarar
lanacak. İ 2 bin Bağ- 
Kur’lu ile birlikte 
intibak düzen
lemesinden yarar
lanacak olan kişi 
sayısı 1 milyon 913 
bin 442 kişi olacak. 
Söz konusu emek 
lilere toplam 2 mil
yar 440 milyon lira 
ödeme yapılacak. 
Sosyal Güvenlik

Turizmden 23 milyar dolar geldi
Türkiye'nin turizm 
gelirleri 2011 yılında 
bir önceki yıla göre 
yaklaşık 3 milyar 
Dolar artarak 23 mil
yar dolara yükseldi. 
Türkiye'nin 2010 
yılında 20.8 milyar 
Dolar olan turizm

Kurumu (SGK) 
Başkanlığının 2.7 
milyon emeklinin 
merakla beklediği 
ve kamuoyunda 
‘İntibak Yasası’ 
olarak bilinen 
düzenlemeye ilişkin 
yaptığı çalışmanın 
ayrıntılarına ulaşıldı 
Buna göre düzen
lemeden 2000 yılı 
öncesinde emekli 
olan, 2 milyon 743 
bin 371 emekliden 
sadece, 1 milyon 
913 bin 442 kişi 
yararlanacak.
İntibaktan yarar
lanacak olan 
emeklilerin, 1 mil 
yon 438 bini normal 
emeklilerden, 465 
bin 96’sı ölüm aylığı 
alan kişilerden, 9 
bin 933’ü malullük 
aylığı alanlardan, 12 
bin 186’sı ise Bağ- 

geliri, 2011 yılında 23 
milyar doları geçti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre Türkiye'nin 2011 
yılı Ocak, Şubat ve 
Mart aylarını kap
sayan 1. Dönem tur

Kur emeklilerinden 
oluştu.
9 bin kişiye süper 
zam geliyor 
İntibak düzen
lemesinden yarar
lanacak olan 1.9 
milyon kişinin maaş 
larında yapılacak 
artışlar ise 290 lira 
ya kadar çıkacak. 
Ancak tüm emek 
lilere aynı tutarda 
ek iyileşme yapıl
mayacak. Örneğin 
55 bin 966 emekli, 2 
bin 426 malul aylığı 
alan kişi, 61 bin 185 
ölüm aylığı alan 
vatandaş, intibak 
düzenlemesinden 
sadece 10 liralık 
artış elde edecek. 
En üst düzeydeki 
artıştan ise 9 bin 
613 emekli yarar
lanacak. Söz 
konusu 9 bin 613 

izm geliri 3.1 milyar 
Dolar, Nisan, Mayıs 
ve Haziran ayların
dan oluşan 2. dönem 
turizm geliri 5.3 mil
yar Dolar, Temmuz, 
Ağustos ve Eylül 
aylarından oluşan 3. 
dönem turizm geliri 

emekliye, 250 lira ile 
290 lira arasında, 
197 bin 498 emekli 
ile 480 ölüm aylığı 
alan vatandaşa da 
200-250 lira arasın
da ek ödeme yapıla
cak.
Maliyeti 2.4 milyar 
olacak 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun yaptığı 
çalışmaya göre, 
intibak düzen
lemesinin bütçeye 
maliyeti toplam 2 
milyar 440 milyon 
471 bin lira olacak. 
Emeklilerin 
maaşlarında yapıla
cak iyileşme 2.1 mil
yar lira, ölüm aylığı 
alanların maaşların
da 269 milyon lira, 
malullük aylığı 
alanların maaşların
da ise 4.9 milyon 
lira maliyetle 
iyileşme 
sağlanacak.
Emeklilere dönük 
intibak düzenleme- 
şi, 2013 yılının 
başından itibaren 
uygulanmaya 

başlanacak ve 
sürekli olacak.
Yapılacak zam da 
Ocak 2013’ten 
itibaren uygulacak.

9.3 milyar Dolar ve 
Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarından 
oluşan 4. dönem tur
izm geliri ise 5.2 
milyar Dolar.olmak 
üzere 2011 yılı 
toplam turizm geliri 
23 milyar Dolar oldu.

Vergi borçluları 
için son gün

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
yeniden yapılandır
manın 5'inci taksi
tinin son ödeme 
gününün,31 Ocak 
olduğunu bildirdi. 
Şimşek, taksitlerin 
süresi içinde öden
memesi durumun
da, gecikme zammı 
ve haciz dahil ol 
mak üzere, icrai 
işlemle tahsil edile
ceği uyarısında 
bulundu.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılan 
dırılması Hakkın 
daki Kanunundan 
yararlanmak üzere, 
başvuruda bulunan 
mükelleflerin borç 
larının yeniden 
yapılandırıldığını 
hatırlattı.
Yeniden yapılandır
ma kapsamında, 
yaklaşık 39,4 milyar 
liralık borcun yapı
landırıldığını belir 

ten Şîmşek’, bu 
tutarın, 13 milyar 
115 milyon liralık 
kısmının da tahsil 
edildiğini bildirdi. 
Bakan Şimşek, 
4'ncü taksit sonu 
itibariyle yapılan 
tahsilatın yapılan 
dırma sonrası top 
lam alacağa oram 
nın yüzde 33'e 
ulaştığını belirte 
rek, "Bu aslında, 
geçmişte yapılan 
benzer yapılandır
malarla karşılaştırıl 
dığında büyük bir 
başarıdır. Bu 
çerçevede, ödeme 
lerinde hassasiyet 

gösteren vatan
daşlarımıza teşek 
kür ederim" diye 
konuştu.
Şimşek, yapılandır
ma hükümlerine 
göre hesaplanan 
borçlarını, Kanunda 
öngörü len süre ve 
şekilde ödeyen 
mükelleflerin, gecik 
me faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i ala
caklar ile vergi aslı
na bağlı olan ceza 
lardan kaynaklanan 
borçlarının tamamı 
nın tahsilinden vaz 
geçildiğini kaydetti. 
Taksitli ödeme seçe 
neğinden yarar
lanan mükelleflerin, 
taksitlerini süresin 
de ödemeleri gerek 
tiğine işaret eden 
Maliye Bakanı Şim 
şek, 2012 yılında 
yapılacak taksit 
ödemelerinin ilki 
nin, ocak ayına rast 
ladığını ifade etti. 
Şimşek, yapılandın 
lan borçlara karşı 

lı'k, 20Î^yıh içinde 
6 taksit ödemesi 
öngörüldüğünü 
belirterek, 2012 yılı 
nın ilk, yapılandır
manın 5'inci taksi
tinin son ödeme 
gününün, 
31 Ocak 2012 tarihi 
olduğu nu bildirdi. 
Bakan Şimşek, 
"Yapılan dırma 
hükümlerin den 
yararlanma hak
larını kaybet
memeleri için 
mükelleflerimize, 
taksitlerini zamanın 
da ödemelerini 
tavsiye ediyorum" 
dedi.

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜKLfrK SİYASİ GAZETESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4181'' 

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-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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35 yılını dolduranevli çiftlere 
Özdilek’len Sevflililer Günü yemeği

Dojo Karate 
Spor Kulübü 
kareteclleri

Her yıl 14 Şubat 
günü kutlanan 
Sevgililer Günü 
nedeniyle, Gemlik 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi tarafından 
Sevgililer Günü 
yemeği yerilecek. 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
Cafe Restoran 
Müdürü Mustafa 
Ceylan, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Sevgililer Günü 
nedeniyle düzen
lediklerini yemeği 
geleneksel hale 
getirdiklerini, 
35 yılını dolduran 
çiftleri Gemlik 
Özdilek 
Restaurantında 
biraraya getirecek
lerini söyledi. 
Ceylan, Sevgililer 
Günü yemeği için 
başvuruların Gemlik

Özdilek Alışveriş 
Merkezi Müşteri 
Hizmetleri 
Bölümü’ne yapıla
cağını ve başvurular 
arasında en uzun 
süreli evli olan çift
lerin belirleneceğini

hatırlattı.
Sevgililer Günü 
yemeği için 
başvuruların 
12 Şubat 2012 tari
hine kadar kabul 
edileceği belir
tilirken,

başvuru yapmak 
isteyenlerin evlilik 
cüzdanlarını da yan
larında bulundur
maları istendi.

CANLI MÜZİK 
EŞLİĞİNDE 
AKŞAM YEMEĞİ 
KEYFİ 
Öte yandan 
gazetemize yapılan 
açıklamada, “Seveni 
olan herkes sevgili 
ler gününde Özdilek 
Restau rantına 
davetlidir” denildi. 
Açıklamada, 19.oo- 
21.oo saatleri 
arasında Gemlik 
Özdilek 
Restaurantında 
Sevgililer Gününe 
özel akşam yemeği 
programında canlı 
müzik dinletisi 
yapılacağı belirtildi.

başarıya 
doymuyor ı

5. yıl şerefine özel 
3000 kişilik dev pasta

■in
AÇILIŞ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL TÜM 

REYONLARDA DÜYÜK İNDİRİMLER... 
ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCELER 

SÜRPRİZ HEDİYELER...
4 ŞUBCT 2012 CUMARTESİ 

. TÜM GEMLİK HALKI DAVETIİDİR

ÖztliVcVc
bîf jd&ıdf”

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

Geçtiğimiz sezon 
Bursa’da oynan
ması gereken ve 
çıkan olaylar ne 
deniyle iptal edi 
len Beşiktaş ma 
çından sonra 
seyirden men 
cezası alan taraf 
tadarın bir kısmı 
nın cezası kaldı 
rıldı. 6. Asliye 
Ceza Mahkeme 
si’nde başlayan 
ve davanın dün 
görülen bölümün
deki taraftarların 
tamamının cezası 
kalktı. Son 2 
duruşmayı kap
sayan taraftarların 
da cezasının kalk
ması bekleniyor.

Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
karetecileri 
başarılarına bir 
başarı daha ekledi. 
Gemlikli 
karateciler, 29 
Ocak 2012 Pazar 
günü Bursa 
Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılan 
iller arası minik ve 
yıldızlar karate 
şampiyonasından 
ilçemize başarı ile 
döndüler. 
Heyecanla geçen 
müsabakalarda, 
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
karatecilerinden 
Yağmur Özler 
kumite dalında 
üçüncülük, Melis 
Akyıldız ise yine 
kumite dalında 
ikincilik elde 
etmeyi başardılar. 
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Antrenörü Gökhan

özler, “Katıldığımız 
şampiyonalarda 
karatecilerimiz 
heyecanla ve tüm 
çabalarıyla hüner
lerini gösteriyorlar. 
Amacımız, daha 
fazla sporcumuzla 
Türkiye 
şampiyonalarında 
Gemlik’imizin adını 
duyurmak, öğren
cilerimizi karate 
sporunu daha da 
sevdirmek. 
Önümüzdeki gün
lerde yapılacak 
olan Minik Yıldızlar 
Karate 
Şampiyonasında 
ve okullar arası 
karate şampiyona 
sına katılacağız. 
Bu organizasyon
dan da ilçemize 
başarı ile 
döneceğimize 
inanıyor ve 
kara tec ileri m ize 
güveniyoruz” 
dedi

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
SEVENİ OLAN HERKES SEVGİLİLER GÜNÜNDE 

ÖZDİLEK RESTAURANT’A DAVETLİDİR. 
19:00-21:00 SAATLERİ ARASI RESTAURANTIMIZDA 

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ 
EŞLİĞİNDE CANLI MÜZİK DİNLETİSİ YAPILACAKTIR

ABONE 
OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfezi

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

JMA A “SUYUNU BOŞA 
İŞ HARCAMA"

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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