
Kar etkisini sürdürüyor
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar, ilçemiz de de yaşamı etki 
lemeye devam ediyor. Kar yağışı ilçemizin yüksek yerlerinde ve köylerde 
yolların kapanmasına ve araçların kaymalarına neden oldu. Manastır sem
tinin yüksek yerlerine ise halk otobüslerinin çalışmaması sabah saat
lerinde işlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Umurbey’de de ana 
yol tuzlanma sonucu araç trafiğine açık kalırken, ara sokaklarda kar biri 
fintisi nedeniyle araçlar yerlerinden hareket edemeyince, işlerine gitmek 
İsteyen birçok kişi, halk otobüslerine binerek işlerine ulaşmaya çalıştılar. 
(ya m idiye, Katırlı, Haydariye, Hayriye Köy yolları da kar nedeniyle 
kapanırken, dozerlerin karları temizlemesi sonucu yol açıldı. Sayfa 2’de
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BUSIIIK'le 15 mn kişi 
meslek ükrenli

1 'yetçi Hareket Partisi ilçe kongresinde 
• yönetimine seçilen Osman Durdu ve yö 

'-M imi görevi eski yönetimden devraldı. Eski 
kan Mehmet Kayaoğlu, “Yeni yönetim 

den sonra partimizi büyütmeye devam 
'bu ecektir. ” diyerek, Osman Durdu ve yöne- 
vlnine başarılar diledi. Yeni Başkan Osman 
ufjrdu ise, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

jAun/z/dugu günden bugüne kadar 42 yıl- 
iğini hatırlatarak, “Partimizin fikir hare 
irinin kökleri çok eskilere dayanır. Siya 

> M sahnesinde CHP ve MHP’den eski parti 
nUr nadı.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Bursa'da, vatandaş 
ların ufkunu açmak 
ve yaşamlarına ye 
ni renkler katmak 
amacıyla ücretsiz 
olarak gerçekleştir
ilen Büyükşehir 
Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitim 
Kursları (BUS- 
MEK), faaliyete 
başladığı günden 
bu yana 75 bin 334 
kişi mezun etti.

Bu yıl Merinos, 
Alacahırka, Başa 
ran, Beşevler, Erik 
li, Gemlik, Gürsu, 
Ocataşkın, Hürri 
yet, Kestel ve Mu 
danya kurs merkez 
leri ve spor merke 
zi olmak üzere 12 
noktada 65 branşta 
eğitim veren 
BUSMEK'ten 
yararlanıldı. 
Haberi sayfa 6’da

Ahlak ve erdem üzerine
Başbakan Erdoğan, TBMM de grup 
ıplantısında yaptığı konuşmada, siyaset 
manında ahlakın önemine deninmiş. 
Ahlak, fazilet, erdemi...
Güzel sözler bunlar..
Ancak, bu güzel sözlerin siyaset kuru
lunda yeri yok.
Siyaset kurumu, amacına erişmek, has

rını yok etmek için, her türlü erdemsizliği, 
hlaksızlığı yapmaktan kaçınmıyor.

u8 hnun birçok örneğini gördük.
W .tiz Baykal’ın başına gelenler, 12 

tn seçimleri öncesi MHP üst düzey 
” ^ileticileri üzerinden MHP’yi vurma giri 

imleri, unutulmadı.
Siyasi ahlaktan söz edenler, bunların 
4 vaplarını verebilmen. Devamı sayfa 4’de

Koşmaya 
Haşlayınca 
yakayı ele 

verdi
Bursa'da misafir
liğe giden kadının 
çantasını çalan 
zanlı, iki sokak 
ötede polisi görüp 
kaçmaya başlayın 
ca yakayı ele ver 
di. Sabıkalı Sezer 
Ç. (24), içerisinde 
15 lira para ve cep 
telefonu bulunan 
çantayı alarak 
hızla kaçmaya 
başlarken yaka
landı. Sayfa 3'de

Kamera önünde 
yavaşlayanlara 

ceza geliyor
Bursa'da 2,5 mil 
yon kişinin güven
liği MOBESE'nin 
336 kamerasıyla 
kontrol altında. 
Geçen yıl devreye 
giren sistem saye 
sinde kural ihlali 
yapan 2 milyon 138 
bin araç tespit 
edilirken, araçlar
daki kişilerin yanın 
da bulunanların 
fotoğrafları perde
lenerek cezalar 
postaya veriliyor. 
Yapılan açıklama

da, “Bazı sürücü 
ler kameraların bu 
lunduğu yerde hızı 
nı azaltıyor, karne 
rayı geçtikten son 
ra da hızlanmaya 
başlıyor. Yeni sis
tem sayesinde iki 
kamera ya da iki 
ışık arasında hız 
tespiti yapacağız. 
Hız ortalaması alın 
diktan sonra iki me 
safe arasında hız 
sınırını aşan sürü 
cülere ceza kesile
cek" denildi. 8’de

Altında 
yeni 

rekor
Uluslararası 
piyasada 24 ayar 
külçe altının ons 
fiyatı 1.744,37 
dolarla bu yılın en 
yüksek değerine 
ulaştı. Dünkü 
kapanışını 1.729 
dolardan gerçek
leştiren altının 
ons fiyatı, bugün 
açılıştan itibaren 
tekrar artışa geçe 
rek 1,740 dolar 
düzeyine yaklaştı. 
Haberi sayfa 7’de
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Kar eltisini sürdiirüyor
Aydınlanma’ya karşı 

durulur mu?
Soğuk hava... İnsanın iliklerine işliyor. 

Aydınlanma karşıtları bir bir hedeflerine 
ulaşıyor.
Atatürk’ten nefret eden ve ruh halini her 

fırsatta fütursuzca açığa vuran bir adam 
Atatürk Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun yöne
timine 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 tutuklanı 
yor.

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 İnanılan önyargı, hurafe ve bun
ları 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 akıl
da somutlaşan ilkelere dayanıyor.

İşte bu nedenle aydınlanma aynı zamanda 
"Akıl Çağı" olarak da adlandırılıyor.

Aydınlanma aslında insanın doğasında 
var...

Ne var ki bu doğal gerçeği kabul etmeyen 
aydınlanma karşıtları sürekli hareket 
halinde.

Faaliyet yöntemleri dönemsel olarak nite
lik değiştiriyor.

Siyasi iradeye ve ortama göre değişken
likler gösteriyor.

Sosyb-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 
odaklı.

Kuşkusuz insanların dinsel değerlerini 
“layık-ı veçhile” yaşaması inkâr edilemez 
bir gerçek.

Ancak bu istek diğerlerine karşı baskı ve 
şiddete dönüştüğünde “işin şekli” değişi 
yon

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 

modern düşüncelere bırakmak zorundadır.
Yaşam sürekli ileri akan bir olgudur. 
Gelişimdir. Değişimdir.
Tersine döndürme isteği doğal olarak bir 

çatışma nedenidir.
Aydınlanma yanlıları ile köktendincilerin 

birbirlerini değiştirmek ve dönüştürmek 
yerine birbirlerini anlamak için çaba göster
meleri gerekmekte...

Yurdun büyük bir 
bölümünü etkisi altı
na alan kar, ilçemiz 
de de yaşamı etkile
meye devam ediyor. 
Önceki gece 
başlayan kar yağışı 
ilçemizin yüksek 
yerlerinde ve 
köylerde yolların 
kapanmasına ve 
araçların 
kaymalarına neden 
oldu.
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde ve 
ana arterlerde 
belediyenin tuzlama 
çalışmaları sonucu 
ana yollar buzlan
maktan kurtuldu, 
trafik akışı normal 
seyrinde sürdü. 
Şahinler ve Nuh 
Sitelerinin bulun
duğu bölgeler ile 
Manastır semtinin 
yüksek yerlerine ise 
halk otobüslerinin 
çalışmaması sabah 
saatlerinde işlerine 
giden vatandaşlara 
zor anlar yaşattı. 
Umurbey’de de ana 
yol tuzlanma sonu
cu araç trafiğine 
açık kalırken, ara 
sokaklarda kar 
birikintisi nedeniyle 
araçlar yerlerinden 
hareket edemeyince, 
işlerine gitmek 
isteyen birçok kişi, 
halk otobüslerine 
binerek işlerine 
ulaşmaya çalıştılar. 
Hamidiye, Katırlı, 
Haydariye, Hayriye 
Köy yolları da kar 
nedeniyle kapanır 
ken, dozerlerin kâr
ları temizlemesi 
sonucu yol açıldı. 
Kar yağışları yüksek 
yerlerde etkisini 
sürdürürken, hava 
sıcaklığının sıfırın 
altında 2-3 derece 
olacağı ve donduru
cu soğukların etkisi
ni Cuma gününe

M®

kadar sürdüreceği 
açıklandı.
pkulların yarı yıl 
tatilinde olması 
nedeniyle çocuklar 
kar yağışlarına en

çok sevinenler oldu
lar.
Karlı havalarda 
araçlarda zincir, çeki 
halatı, takoz bulun
durulmasını

istenirken; özel araç 
sürücülerinin karlı 
havalarda toplu taşı
ma araçlarını kullan
maları gerektiği 
belirtildi.
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Koşmaya haşlayınca yafcayı ele «erili İhsanca
Bursa'da misafirliğe 
giden kadının çan
tasını çalan zanlı, iki 
sokak ötede polisi 
görüp kaçmaya 
başlayınca yakayı 
ele verdi.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Yıldırım ilçesi 
Eğitim Mahallesi 
Evci Sokak'ta mey
dana geldi. Akraba 
ziyaretine giden 
Adile A.'yı (53) bir 
süre takip eden 
çeşitli suçlardan 
sabıkalı Sezer Ç. 
(24), içerisinde 15

$oflıenıleıı sızan gaz öldürdü
Bursa'da, şofbenden 
sızan karbon 
mönoksit gazından 
zehirlenen 19 yaşın
daki genç kız 
hayatını kaybetti. 
Edinilen biigiMe 
göre, Yıldırım ilçesi 
Ertuğrulgazi 
Mahallesi Huzurevi 
Caddesi'nde mey
dana gelen.olayda, 
aynı odada uyuyan 
Uğurcan A. (19) ile 
yeğeni O.R. (16), 
akrabaları tarafından 
hareketsiz yatar 
vaziyette bulundu. 
İki gencin yakın
larının haber verme
siyle olay yerine 
gelen 112 Acil 

Servis ekipleri,
Uğurcan A.'nın 
hayatını kaybettiğini

SüpürBelifc'te zincirleme Kazalar
Bursa-lstanbul 
karayolunun Süpür 
gelik mevkii yoğun 
kar yağışı sebebiyle 
kapanırken, zincir
leme kazalar mey
dana geldi.
Yaklaşık 4 saattir 
etkisini sürdüren kar 
yağışı sebebiyle 
Bursa-İstanbul yol
unda trafik aksadı. 
Karayolları ekipleri 
seferber olurken, 
kayganlaşan yolda 
yavaşlayan araçlar 
kilometrelerce 
kuyruk oluşturdu.
Yolun kayganlaş
ması ve tipi halinde

lira para ve cep tele
fonu bulunan çan
tayı alarak hızla kaç
maya başladı. Bir 
anda neye

uğradığını şaşıran 
Adile A., hemen 
polisi arayarak 
haber verdi. Eşkal 
bilgisi alıp bölgeye

tespit etti. O.R. ise 
Şevket Yılmaz 
Araştırma Hastane 
si'ne kaldırıldı.
O.R.'nin sağlık duru
munun ciddi olduğu 
önrenildi.
FÂCEBOOK'A 
'HERKESİN 
CEHENNEMİ 
FARKLIDIR' YAZDI 
Hayatını kaybeden 
Uğurcan A.'nın 
sosyal paylaşım 
sitesi Facebook'taki 
hesabına kısa bir 
süre önce, 
"Herkesin cehenne
mi farklıdır. Sadece 
alev ve acıdan oluş- 

( maz. Asıl cehennem, 
yolunda gitmeyen 
hayatındır" diye 
yazdığı ortaya çıktı. 
"İZİNSİZ z 

yağan karın görüş 
mesafesini düşür 
mesi sebebiyle 
sürücüler Süpür 
gelik mevkiinde zor 
anlar yaşıyor.
Kar yağışı trafik 
kazalarını da 
beraberinde getirdi. 
Yalova'dan Bursa

MÜDAHALE İLE 
BACALI TİP 
ŞOFBEN DUVARIN 
ARKASINA 
TAKILMIŞ" 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Bursagaz 
yetkilileri, 
"Zehirlenmenin 
ölümle neticelen
mesinin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Bursagaz 
ekipleri, ihbardan 9 
dakika sonra olay 
yerine ulaştı. 
18.11.1994 tarihli 
onaylı doğalgaz 
projesine göre, 
15.02.1995 tarihinde 
ilk gaz açması 
yapılan mezkur 
dairenin, olay sonra 
sı yapılan incele 
meşinde, onaylı 
doğalgaz 

istikametine seyre
den 3 otomobil ve 
bir TIR, kayarak zin
cirleme kazaya 
sebep oldu. Çekici 
yol kapandığı için 
kaza mahalline gele- 
meyince, kaza 
yapan araçlar 
Karayolları ekip

gelen polisler, iki 
sokak ileride araştır
ma yaparken ekip 
arabasını gören bir 
gencin kaçmaya 
başladığını fark etti. 
Kovalamacanın 
ardından yakalanan 
zanlı, emniyet 
müdürlüğüne getiril
di. Adile A. zanlıyı 
teşhis ederken, 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliğinde sorgu
lanan Sezer Ç. 
adliyeye sevk 
edildi.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

projesinde 
şofben cihazı olma 
dığı halde, izinsiz 
müdahale ile 
bacalı tip şofbenin 
baca bağlantısının 
dış duvardan 
dışarıya çıkacak 
şekilde
hermetik cihaz gibi 
bağlandığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca, 
bacalı sobanın 
bulunduğu 
ortamdaki 
havalandırma men
fezi poşet ile kap
atılmıştır.
Zehirlenme vakası 
nın, bacalı şofben
den ortama yayılan 
karbon monoksit 
gazından kaynak 
landığı anlaşılmak
tadır" dedi.

lerinin iş makineleri 
tarafından 
kurtarıldı.
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü 
147. Şube Şefliği 
ekipleri tarafından 
yapılan müdahaleler 
yetersiz kaldı.
Ekiplerin açtığı yol
lar yoğun kar sebe
biyle kısa sürede 
tekrar kapandı. 
Tuzlama ve kürüme 
çalışmalarına aralık
sız devam eden 
Karayolları ekipleri 
kapanan yollarda 
ilerlemekte sıkıntı 
çekti.

Geç kalınmış ama çok yararlı toplantı 
Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa’ya 

iyice ısındı, Bursa’yı iyice sahiplendi. Daha 
önce görev yaptığı illerdeki çalışmalarını 
ayrıntılı bilmesek de, kıdemli bir kamu 
yöneticisi olarak, birikimlerini, ateşleyici, 
yönlendirici, birleştirici tavrını Bursa’nın 
dinamikleri ürerinde iyice hissettirmeye 
başladı.

Harput, Bursa’da bir ilke daha imza 
atarak tüm sanayici ve işadamı dernek
lerinin yöneticilerini bir araya getirdi dün... 
“SİAD’lardan ne isteyeceksiniz?” diye sor
dum* Gülerek, “Para isteyeceğim” dedi, 
sonra da “Para filan istemeyeceğim. Onlar 
ne isteyecek onu dinleyeceğim” dedi. 
Açılış konuşmasını yapıp, toplantıyı basına 
kapattıktan sonra, sanayici ve işadamlarıy- 
la görüşmesinde de ayneh böyle yaptığını 
öğrendik.

Amacı, Bursa’nın değerini artırmak, kent 
dinamiklerini ortak hedefe ulaşmak için 
birlikte hareket etmeye zorlamaktı. Toplantı 
sonunda birkaç SİAD başkanıyla yap
tığımız görüşmede anladık ki, geç kalınmış 
olsa bile bu yolda önemli bir adım 
atılmış...

Sonuca geçmeden önce Vali Şahabettin 
Harput’un açılış konuşmasından birkaç 
cümle v^r
“Türkiye bugün çok itibarlı bir imaj 

yakalamıştır. Bu imajda en büyük pay, 
işadamlarının, sanayicilerin yapmış olduğu 
özverili çalışmalardır. Bu tabloda özellikle 
Bursa’nın yeri başka... OsmanlI’dan 
günümüze sanayinin ana merkezi olmuş, 
bugün otomotivde, gıdada, makine 
imalatında, tekstilde ve diğer konularda 
Bursa’nın yeri yüz güldürüyor. Bu güzelliği 
üretiminizle, OSB’lerde 140 bin kişiye 
sağladığınız istihdamla, ihracatınızla 
sağlıyorsunuz. Allah razı olsun diyorum 
sizlerden. Dünyânın takdirinden daha 
önemlidir Allah’ın razı olması...”

Vali Harput’un amacı, her biri bir tarafa 
çeken, her biri ayrı telden çalan SİAD’ları, 
kamu kurumlarını, üniversiteleri tek bir 
hedefe odaklamaktı. Ancak bunun için 
önce onları dinlemeliydi.

Toplantıda, BUSİAD Başkanı Oya 
Coşkunöz Yöney, MADSİAD Başkanı 
Nurullah Altınsoy, NİLSİAD Başkanı Yalçın 
Araş, DOSABSİAD Başkanı Selim 
Yedikardeş, Vali Harput’un da çalışmaların
dan ötürü özellikle teşekkür ettiği KALDER 
adına da önceki başkan Sami Erol konuş
muş...

Konuşmalarda, ağırlıkla Bursa’nın yıl
lardır dillendirilen öncelikle hava ulaşımı 
olmak üzere sorunları dile getirilmiş. 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin, hediyelik eşya panayırı 
açmakla yaşatılamayacağına vurgu 
yapılmış.

TÜBİTAK bünyesindeki BUTAL laboratu
arından Bursa’nın etkin biçimde yararlana
madığından söz edilmiş. Bunun da 
TÜBİTAK’ın soğuk yapısından kay
naklandığı dile getirilmiş.

Gelişmeler, Bursa için iyi şeyler olacağı
na işaret... Keşke herkes “bir şeyler yap
maya istekli görünmek”ten çok, “bir şeyler 
yapmak için eyleme geçse...”

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Kadri GÜLER
ka dri_guler@h o tmail. com

MHPde devir teslim töreni
Ahlak ve erdem üzerine...

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli 
özelliklerdir ahlaklı olma, erdemli olmak...

İnsanın zenginliğidir bunlar..
Ahlak ve erdem, kişinin eşine çocuklarına 

bira kaçağı en önemli mirasıdır.
Siyasetten söz ederken, bu değerlere ne 

denli bağlı olunduğuna da bakmak gerekir.
Gemlik’te bir yıldır yaşananlar, siyasetin ne 

kadar erezyona uğradığını gösteriyor.
Koltuk uğruna döndürülen entrikalar, farklı 

partilerden adam ayartmalar, bir menfaat 
karşılığı arkadaşlarını, partisini, adayını, 
inancını satanlar, ahlaklı ve erdemli kişiler 
midir?

İktidar gücünü arkasına alarak, hukuku çiğne 
yenler, yargı kararlarını aylarca uygulamayan
lar, yargı kararlarını işine geldiği gibi yorum
layanlar, halkın iradesini yok sayanlar ahlaklı 
mıdır?

Halkın emanetine sahip olamayanlar da bu 
kate geridedir.

Halkın kendilerine vermediği koltuğu, elde et 
mek için döndürülen oyunları hep birlikte 
izledik.

İzlemeye devam ediyoruz.
Buradaki oyuncular kimler?
Oyunu sahneye koyanlar, yönetenler ve 

oynayanlar var.
Oyunu sahneye koymak için finansörlere de 

ihtiyaç var.
Tümü biraraya geldiğinde, oyun ortaya çıkar. 
Gemlik’te oynanan siyasi trajedi bitmedi. 
Oyunu hep birlikte izlemeye devam ediyoruz.***** ****** ***** *****
MHP de ilçe kongresi yapıldı.
Yeni bir başkan ve yeni bir yönetim göreve 

geldi.
Kongre salonunda listeler dağılmaya baş 

ladığında, bazı masalarda beklediklerini bula
mayan delegelerin sesleri yükseldi.

Bazıları da listeyi protesto için istifa etti..
Önceki gün, parti binasında yapılan devir 

teslimi töreninde bu durum bir gazeteci 
tarafından İlçe Başkanı Osman D urdu’ya sorul
duğunda, bu tip olayların kişisel olduğunu, 
MHP’nin kişilerin değil inançların partisi 
olduğu belirtildi.

Ben ise, 400 delegeli bir kongrede 190 dele
genin kongreye katıldığını, bu sayının az olup 
olmadığını sorduğumda ise "tek adaylı bir 
kongre olduğu için” yanıtını aldım.

Durdu, katılımın yetersiz olmadığını söyledi.
MHP de sular durulurken, CHP’de mahalle ve 

köy delege seçimleri başladı.
İlçe Başkanı Dursun Özbey, Şubat ayında 

yapı lacak ilçe kongresinde aday olmadığını 
açıkladı.

CHP’de ilk adaylığını açıklayan Ayten Çipli 
ise, belediye başkanvekilliği seçimlerinde bir 
CHP’H meclis üyesinin AKP adayına oy verme
si üzerine facebook’ta yaptığı açıklamada 
CHP’den istifa edeceğini, aday olmayacağını 
duyurdu.

İlçe seçimlerine bir ay kaldı ama CHP de 
adaylığını açıklayan biri daha çıkmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Cem Güler ile Uğur 
Sertaslan kongrede aday olmuşlardı.

İpi Cem Güler göğüslemişti.
CHP’nin içine düştüğü hain olaylar moralleri 

bozdu.
Bunlar yaşanmasaydı, ortalık aday kaynardı.
Ama görülen o ki bu iş Uğur Sertaslan’a 

kalacak.
Bekleyip göreceğiz.

Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe kong 
resinde ilçe yöne
timine seçilen 
Osman Durdu ve 
yönetimi görevi eski 
yönetimden 
devraldı.
Önceki akşam, MHP 
İlçe binasında 
düzenlenen törende, 
Eski Başkan 
Mehmet Kayaoğlu 
ve yönetimi ile, 
göreve yeni seçilen 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu ve yönetimi, 
partililerle biraraya 
geldiler.
Partililerle yapılan 
istişare toplantısın
dan sonra, Mehmet 
Kayaoğlu, göreve 
yeni seçilen Osman 
Durdu’ya görevinde 
başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nih Gemlik’te 
güçlenerek 
büyüdüğünü 
söyleyen Mehmet 
Kayaoğlu, “Yeni 
yönetim bizden 
sonra partimizi 
büyütmeye devam 
edecektir. 2014 yılın
da yapılacak yerel 
seçimler hedefimiz 
olacak. Bugüne 
kadar uyguladığımız 
doğru politikalarla 
yerel seçimler 
zaferimizle 
sonuçlanacak” dedi.

MHP HAREKETİ 
KÖKLÜDÜR 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı’na 
seçilen Osman 4

Uİİ kiilliir sanat etkinlikleri Subattahimi helli oldu
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
(UÜ)'nde Şubat 
2012'de kültür sanat 
etkinlikleri sanata 
doyuracak.
Uludağ Üniversitesi 
Şubat 2012 kültür 
sanat etkinlikleri şu 
şekilde gerçekleşe
cek: 4 Şubat

MTO1 ABONE OLDUNUZ MU?
■İfflMB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T 'MM A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Durdu, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin 
kurulduğu günden 
bugüne kadar 42 yıl- 
geçtiğini hatır
latarak, “Partimizin 
fikir hareketlerinin 
kökleri çok eskilere 
dayanır. Siyaset 
sahnesinde CHP ve 
MHP’den eski parti 
kalmadı. Halkımız 
teveccühü partimize

Cumartesi günü 
Müzik Kış Okulu 
müzik dinletisi. 
7-17 Şubat Salı 
günü Sabiha Töre, 
resim sergisi.
10 Şubat Cuma UÜ 
Devlet 
Konservatuvarı 
Üflemeli Çalgılar kış 
okulu konseri. 15 

her geçen gün art
maktadır. MHP kişi
lerin partisi değildir. 
Partimizden bazı 
kişilerin ayrılması, 
bir kayıp değildir. 
Biz, kimsenin par
timizden ayrılmasını 
istemeyiz. 
Ayrılmalar olursa 
bunlar bireysel 
olağan olaylardır. 
MHP Gemlik’te

Şubat Çarşamba: 
Yüzyüze söyleşiler. 
20 Şubat Pazartesi; 
UÜ Devlet 
Konservatuvarı 
Ozan Sari keman 
konseri.
21 Şubat 2 Mart Salı 
günü Kubilay Uzar 
resim sergisi.
22 Şubat Çarşamba;

Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinde dik 
duruş sergilemiş ve 
halkın takdirini 
toplamıştır.
Mehmet Kayaoğlu 
döneminde MHP 
Gemlik’te önemli bir 
yere gelmiştir.
Biz, bu bayrağı daha 
ilerilere götüre
ceğiz.” dedi.

Hakan Kılman, 
Barış Büyükyıldırım 
piyano resitali.
28 Şubat:
Yüz yüze söyleşileri 
ve 29 Şubat 
Çarşamba ise;
Kültür Bakanlığı 
Devlet Türk Müziği 
Korosu konseri 
gerçekleştirilecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Terzi Yücel Esen...

Türk Sanat Müziği 
konserinde uşşak şarkılar

Fatsa’nın Terzi Fikri...
Gemlik’in Terzi Yücel Esen’i.
İkisi de Demokrat, halkçı, devrimci.
El emeği göz nuru ile hayatını kazanan 

insanlar.
Emeğin en yüce, değer olduğuna 

inanan iki demokrasi gönüllüsü.
Terzi Fikri, halkının güveni ile halka 

inerek, halkla birlikte Fatsa’ya Belediye 
Başkanı olarak hizmet veren 
Demokrasiyi tabana indiren, ilçeyi halkla 
birlikte yöneten, alışılmadık bir yönetim 
modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Ünü 
yurt safhına yayılmış ve tarihe geçmiş 
bir siyaset adamı.
Allah rahmet eylesin.
Terzi Yücel de Gemlik siyasetinin renkli 

siması. Allah uzun ömür versin.
Balıkpazarı’ndaki işyeri Gemlik siyase

tinin konuşulduğu yer.
Günün 16 saati siyaset konuşulan bir 

mekan.
Her siyasi düşüncenin tartışı labildiğ i 

değişik partililerin buluşabildiği, dostluk
ların pekiştirildiği, sorunlara çare aran 
dığı, hemen hemen her gün konuların 
tartışılıp, dile getirildiği bir arena o terzi 
dükkanı.

Kimler kimler uğramadı ki o dükkana. 
Bakanlar, milletvekilleri, senatörler, İl 
Başkanları, Belediye başkanları...

CHP’ye uzun yıllar delege olarak 
yönetici olarak hizmet verdi Yücel Esen

Kendisini yetiştirmiş aydın.
Yersiz ve haksız bulduğu, uygulamalara 

sesini yükseltebilen bir yapıya sahip 
olduğu içindir ki parmak bastığı konu
lara kayıtsız kalındığında ömrünü verdiği 
partisinden bile ayrılabilen, yeni bir par
tide halkın yararına hizmet etmeye çattı 
şan müfrit ve partizan olmayan bir yerel 
siyasetçi.

Ödün vermediği, her zaman değişmez 
ilkesi Atatürk, İnönü sevgisi. Laik Cuım 
huriyete bağlılık.

Devrimlerin sürekliliğini savunma. Eme 
ğe ve emekçiye saygı. Halk, iradesinin 
delil olarak parlamenteya yansıması par
tizanlık nüfus suistimali.

Bu ülkelerden sapmaları sezdiği veya 
gördüğünde basmıştır istifayı.

Şimdi bildiğim kadarı ile bağımsız, hiç 
bir partiye kaydı yok.

Sosyal demokrat arkadaşlara önemli bir 
görev düşüyor.

Geçmişi bırakıp geleceğe yönelik kucak 
laşmak eski arkadaşlarla.

Hizmet vermiş bir zaman CHP’den 
Ecevit sevgi ve saygısı ile ayrılmış eski 
partilileri tekrar kazanmak gerek.

Sayın Rahşan Ecevit büyüğümüz CHP 
yi destekledikten sonra, arrkadaşları 
mızın da yuvaya döneceğine inanıyorum. 
Yücel Esen, Cemal Ergen, Hasan Çetin, 
Ali Altıntaş, Hüseyin Poyraz, Kemal 
Yeşildal, Hasan Oktay, isimlerini anım- 
sayamadığım diğer dava arkadaşlarım. 
Cumhuriyet sevdalıları.

Haydi koşun yuvaya.
Tutun size uzatılacak elleri.
Gün birlik ve beraberlik günü...

Gemlik Bediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Müziği 
korosu hafta sonun
da uşşak makamın
da şarkılarla müzik 
severlerle buluştu. 
Şef Erdinç 
Çelikkol’un yönet
tiği Gemlik 
Belediyesi Sanatv e 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği koro
su, sezonun ilk kon
serinde uşşak 
makamında bir
birinden güzel 
şarkıları seslendirdi. 
Belediye Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konsere 
Türk Sanat Müziği 
sevenler her 
zamanki gibi ilgi 
gösterdiler.
Solo ve koro şarkı 
ların seslendirildiği 
konserin birinci 
bölümünde, uşşak 
makamında bir
birine bağlı eserler

söylendi.
Daha sonra mer
hum bestekar 
Sadi Hoşses’in 
eserlerinden bir 
buket sunuldu. 
İkinci bölümde 
acem kürdi, kar
cığar, hicaz, mahur, 
nihavet makamında 
eserler sola ve koro 
olarak seslendirildi. 
Konser beğeni ile 
izlendi.

5. yıl şeref ine özel 
3000 kişilik dev pasta
AÇILIŞ YILDÖNÜMÜNE ÜZEL TÜM 

REYONLARDA DÜYÜK İNDİRİMLER 
ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCELER 

SÜRPRİZ HEDİYELER...
4 ŞUBAT 2012 CUMARTESİ 

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

OztVıT^Tc
^S>imji64İc bir

Hisar Mahallesi Ihça Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

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

Gemlik 
Konuşuyor 

programının 
4. konuğu 

İbrahim Talan
Gemlik Konuşu 
yor Söz Sizde 
programının 4. 
konuğu İbrahim 
Talan oldu.Halkın 
Sesi Partisi İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur yaptığı 
açıklamada: "Her 
Çarşamba akşamı 
gelenek- 
selleştirdiğimiz 
'Gemlik Konu 
şuyor Söz Sizde' 
isimli prog ramı 
mızda bu akşam 
saat 20:30 da ilçe 
binamızda 
Gemlik'i ve 
Gemlik'in prob
lemlerini Gemlik 
Esnaf ve

। Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan beyle 
masaya yatırıp 
tartışacağız tüm 
esnaflarımız ve 
Gemlikli 
hemşehrilerimiz 
davetlidir." dedi.
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BUSMEK’te 75 hin kişi meslek öğrendi
Bursa'da, vatan
daşların ufkunu 
açmak ve yaşamları
na yeni renkler kat
mak amacıyla ücret
siz olarak gerçek
leştirilen Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim 
Kursları (BUSMEK), 
faaliyete başladığı 
günden bu yana 75 
bin 334 kişi mezun 
etti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Sosyal 
İşler Şube 
Müdürlüğü , 
bünyesinde faaliyet 
gösteren 
BUSMEK'te el sanat
ları, geleneksel 
Türk-İslam sanatları, 
bilgisayar teknoloji
leri, yabancı dil, 
spor ve müzik 
eğitimleri veriliyor. 
BUSMEK kursiyer
leri, zaman zaman 
kurs merkezlerinde 
gerçekleştirilen gün
cel, sosyal, kültürel 
ve sağlık seminer
lerinde de kişisel

gelişimlerini 
destekleyen bilgilere 
ulaşabiliyor.
Bursa'da 16 yaşını 
doldurmuş bütün 
vatandaşların 
kurslara katılabildiği 
BUSMEK'te eğitim
ler, her yıl ekim ve 
haziran ayları 
arasında gerçek
leştiriliyor ve 
kursları başarıyla 
tamamlayan kursi 
yerlere de Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB) onaylı sertifi
ka veriliyor. 
Bu yıl Merinos,

Alacahırka, Başaran, 
Beşevler, Erikli, 
Gemlik, Gürsu, 
ocataşkın, Hürriyet, 
Kestel ve Mudanya 
kurs merkezleri ve 
spor merkezi olmak 
üzere 12 noktada 65 
branşta eğitim veren 
BUSMEK'ten yarar
lanan ev hanımları, 
boş vakitlerini 
değerlendirmek 
adına başladıkları 
kurslarda hem 
yeteneklerini 
keşfederek moral 
topladıklarını hem 
de aldıkları eğitimle 

meslek sahibi olarak 
aile bütçelerine 
katkıda bulunduk
larını belirtiyor.
Kursları tamamlayıp 
hayallerindeki işlere 
kavuşan kursiyerler
den Hüsniye Tutuk, 
ev hanımıyken BUS 
MEK'te modelistlik 
eğitimi almaya 
başladığını 
söyledi.
Tutuk, kursta ufku
nun açıldığını kay 
dederek, ''Modelist 
lik konusunda bilgi 
sahibi olmak isted
im, kursa kaydımı 
yaptırdım. Önce 
öğrenemeyeceğimi 
sanıyordum ancak 
hocalarımızın içten 
yaklaşımıyla verdik
leri eğitim, olumsuz 
düşüncelerimi 
değiştirdi. Kurstan 
önce sadece dikiş 
dikerken, burada 
aldığım eğitimle yeni 
ve farklı modeller 
tasarlayıp emeğimi 
kazanca da 
dönüştürmeye 
başladım." diye 
konuştu.

ElEMflN 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

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

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

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER'!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
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

m!3TL

cansU 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

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

053581557 11
KÜÇÜK KUMLA



1 Şubat 2012 Çarşamba Gemlik Kİ s^yfa 7

KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlikspor Taraftar 
Derneği’nden Kamu 

oyuna açıklama;

SAHİPSİZLER,

Yazımızın başlığında 
ve ilk cümlemizde de 
aslında şuan ki durumu 
tek kelimeyle anlatmak 
istedik. Gemlik İlçesinin 
ismini taşıyan 
Gemlikspor’un Super 
Amatör ligde B grubun
da 16 adet maçın 16 
sınıda deplasmanda 
oynayarak topladığı 32 
puan sonucunda lider 
olduğunu Gemlikte kaç 
kişi biliyordur soru 
yoruz siziere?

Biz tahmin edelim, 300 
kişiyi geçmeyecektir. 
Bunlarında 70-80’i 
daima maçlarımıza 
gelen yağmur çamur 
demeden Gemlikspor’u 
yanhz bırakmayan, 
gerektiğinde cep
lerinden otobüs parası 
veren Cefakar ve bir o 
kadarda kalpleri büyük 
Gemlikspor taraftarıdır. 
Diğer geriye kalan 220- 
230 kişi ise bunların 
yakınlarındaki insan

lardır.
Gemlikspor kamu 

oyundan beklenen ilgiyi 
hiç bir zaman 
görmemiştir. Her yerel 
yönetim seçim vaatleri 

ya da propaganda da 
Gemlikspor’u kullanmış 
daha sonra görmezden 
gelmiştir. Bazıları iyi 
niyetle destek yapmak 
istemiş onlarda yete 
rince önemsenmedikleri 
için geri adım 
atmışlardır.

Bu sene son on yılda 
yapılmayan tesisler ile 
Gemlik belediyesi, 
Bursa Büyükşehir’in 
desteği ile atağa kalk
mıştır.

Bunlar Gemlikli 
gençler, onları 
yetiştiren parmakla 
sayılacak kadar az 
antrenörler için olumlu 
gelişmedir. Bir genç 
spor’da dahil olmak 
üzere birşeyler ile 
uğraşmazsa sahilde, 

kahvehanede, mey
hanede, sokak araların
da, deniz kenarında, 
yıkık dökük binalarda 
ordaki insanları örnek 
alıp serseri olma 
yönünde büyük bir 
potansiyeldir. Gemlik, 
yapısı ile bu durumlara 
müşahittir. Şimdi bu 
gençlere yatırım yapıl
mazsa ilerde daha 
büyük kayıplar oluş
tuğunda hiçmi bu 
yönetici kişilerin sorum
lulukları olmayacaktır. 
Vicdanları rahat olacak- 
mıdır? Akşam yastığa 
koyunca başlarını uyku 
uyuyabileceklermidir?

Gemlikspor neden 
desteksiz kalıyor sizce? 
Neden Gemlik halkı 
takımına sahip çıkamı 
yor? Neden 
Gemlikspor’un kadro
sunda eskiden olduğu 
gibi Kato Celal’ler, 
Kaleci Cengiz’ler, İngiliz 
Gökhan’lar, Apdullah

Apaklar yok? Neden 
Gemlikspor olunca 
insanlar cüzzamlı bir 
hasta varmış gibi kaçı 
yor? Neden sorumluluk 
almıyorlar? Bu 
Gemlik’te Sanayici 
yokmu? İşletme sahip
leri yokmu? Ticaretle 
uğraşanlar yokmu? 
Mütahitler yokmu? Hani 
bunların Gemlik halkın
dan kazandıkları, hani 
sosyal sorumluluk yön
leri? Hani bunların 
Gemlikli kimliği?

Gemlikspor Başkanı 
Orhan koç neden bu 
takımın başkanı? Neden 
bu takım ona bırakıldı? 
Neden kimse sahiplen
medi? Takım galip 
geldikten sonra 
Gemlikspor yöneti
minde bulunan sayın 
ahilerimiz bu takıma 
300-500 TL’ye yemek 
verecek kadar 
güçsüzmüsünüz? Bu 
para Gemlikspor için ter 
döken topçular için 
çokmu? Maç bitiyor 
herkez geldiği araçlara 
biniyor çekip gidiyor. 
Böylemi olması gerekli, 
soyunma odasına gidip 
o terlerini akıtan 
gençlerle bir olmak, 
basanlarını paylaşmak, 
ekip olmak daha doğru

değilmidir?

Arkadaşlar henüz geç 
olmadan birlik beraber
lik zamanıdır.
Küslüklerin, kırgınlık
ların unutulacağı görev 
zamanıdır. Herkes üzeri 
ne düşen görevi yap
maya, Gemlikspor 
yönetimine destek 
olmaya başlamalıdır. 
Kaymakamlık, Emniyet 
güçleri, Belediye, Daire 
başkanlıkları, Sanayici, 
İş adamları, Ticaret 
Borsası, Esnaflar, 
Bankalar, Kereste tüc
carları, AVM’ler, 
Zeytinciler başarı treni 
kaçmadan, vakit 
geçmeden el birliği ile 
tüm ilçe olarak ilçemi 
zin Takımına sahip 
çıkalım. Kimin için, 
geleceğimiz için, 
Gemlik için.

UNUTMAYINKİ; 
UNUTULANLAR 
UNUTANLARI HİÇ BİR 
ZAMAN UNUTMAZ...

SEVGİMİZE SONUNA 
KADAR SAHİP 
ÇIKACAĞIZ VE ASLA 
KULLANDIRMAYACA
ĞIZ.

GEMLİKSPOR 
TARAFTAR DERNEĞİ.

- Km VE AMMIM ÇE^İHEKİ İLE HM/Mİmİl
W di

® felajans

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK 

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

miBMOLIK - fWQ • PROTECT VE TAMİM
Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Mips Mi tı sahipliği mitil
Cumhuriyetin 
sanayileşme 
sürecinde sembol 
olan eski Merinos 
fabrikasının çalışan 
lan, Bursa Kent 
Konseyi Merinos 
Çalışma Grubu’nca 
düzenlenecek olan 
etkinlikte bir araya 
gelecek.
Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 
1938 yılında açılan 
eski Merinos 
Fabrikası’nın 
çalışanları, Bursa 
Büyükşehir
Belediyesi tarafın
dan yen iden X 
işlevsel hşle’Vjetir- 
ilen eski fabrika 
alanlarında bfr' X 
araya gelecek. 
Bursa Kent Konseyi 
Merinos Çalışma 
Grubu’nun ev 
sah ipliğinde 2 
Şubat 2012 
Perşembe'günİf;" - 
saat 11.0O’d^\-. 
Merinos AKKM Füar

İKİSİ» MMlIİİl Ma İMt WMi

Alanında gerçek
leşecek etkinlikte, 
eski Merinos çalı 
şanları birbirleriyle 
hasret giderecek. 
Bursa Kent Konseyi* 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Burşalmn sosyal, 
siyasal, ekönomik 
hayatına yakın 
geçmişle yön veren 
Merinos fab
rikasının bir sembol

olduğunu belirtti. 
Merinos çalışanları
na önem verdikleri
ni kaydeden 
Başkan Pala, 
kendilerinin bilgi 
ve birikimlerinden 
yararlanmak 
istediklerini 
söyjedi. : ?
Bursa Kerft Konseyi 
Merinos Çalışma * 
Grubu Temsilcisi 
Bülent Adısönmez 

ise, eski 
Merinos fab
rikasının kuruluşun
dan bu yana 74 yıl 
geçtiğini hatırlattı. 
Merinos’un 
66 yıllık başarı 
geçmişinin gelecek 
kuşaklara anlatıl
ması gerektiğini 
söyleyen 
Adısönmez, tüm 
BursalIları bu 
anlamlı buluşmâya 
davet etti.
“Merinostular 
Buluşması- 
Merinos’un 74.
Yılı” programı 
açılış konuşmala 
rıylâ başlayacak, 
Merinos tanıtım 
filmipip. gösterimi, 
Merinos 
emeklilerinin 
hatıralarını paylaş
ması, Engelliler 
Meclisi Ritim gös
terisinin ardından 
Merinos Tekstil 
Müzesi gezisiyle 
şon bulacak.

Kamera önümle 
yavaşlatanlara ceza!
Bursa'da 2,5 mil 
yon kişinin güven
liği MOBESE'nin 
336 kamerasıyla 
kontrol altında, 
Geçeri yıl devreye 
giren sistem saye 
sinde, kural ihlali 
yapan 2 milyon 138 
bin araç tespit 
edilirken, araçlar
daki kişilerin yanın
da bulunanların 
fotoğrafları perde
lenerek cezalar, 
postaya veriliyor. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, İhlas Haber 
Ajansı Bursa Bölge 
Müdürü İrfan 
Altıkardeş'i ziyaret 
ederek yeni proje 
ler hakkında bilgi 
ver,di. Kahya, 130 
noktada 119'u-hare 
ketli 217'si sabit 
olmak üzere top . 
lam 336 bölge 
izleme kamerası ile 
hizmet veren MO 
BEŞE kameraları 
ile 13 noktada Pla 
ka Tanıma Sistemi 
(PTS), 6 kavşakta 
Kırmızı Işık İhlal 
Sistemi (KİS) ve 9 
kavşakta Hız ihlal 
Sistemi (HİS) ile 

ölümlü ve yarala
malı kaza oranları 
mn yüzde 63 azal 
dığını bildirdi.
MOBESE'nin Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğünün gözü kulağı 
olduğunu ifade 
eden Kahya, büyük 
olayların aydınlatıl
masında kamera 
sisteminin büyük 
yararlarının olduğu 
nu söyledi. 2011 yı 
lı içerisinde asayiş 
ve trafik olaylarının 
faillerinin kamera 
lardan yakalandı 
ğım vurgulayan 
Kahya, "MOBESE 
konusun da yeni 
bir uygulama baş 
lattık. Bazı sürücü 
ler kameraların 
bulunduğu yerde 
hızını azaltıyor, 
kamerayı geç tikten 
sonra da hızlan
maya başlıyordu. 
Yeni sistem saye 
sinde iki kamer ya 
da iki ışık arasında 
hız tespiti yapaca 
ğız. Hız ortalaması 
alındıktan sbrrra iki 
mesa fe arasında 
hız sini rını aşan 
sürücü lere ceza 
kesilecek" dedi.

Başbakanlık Basın- 
Yayın ve Enformas 
yön Genel Müdürlü 
ğü (BYEGM), 
İletişim Fakülteleri 
Dekanları Konseyi 
(İLDEK)'nin işbirliği 
ve Türkiye'deki 
üniversitelerin 
iletişim fakülteleri 
dekanlarının 
katılımlarıyla 
Bursa'da 04-05 
Şubat tarihlerinde 
"Yeni Medya Düze 
ni, Haklar ve Sorum 
tuluklar" konulu bir 
toplantı düzenleye
cek. Başbakan 
Yardım cısı Bülent 
Arınç'ın himayele 
rinde ve katılım
larıyla yapılacak 
toplantıda Bursa

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Başkanlığı temsilci- 
, leri de yer alacak. 

Toplantı hakkında 
bir açıklama yapan 
BYEGM Genel 
Müdürü Murat 
Karpkşyâ "Genel 
Müdürlük olarak 
hemşn hemen tüm 
faaliyetlerimizde, 
ilgili kurumların 
katkılarına ayrı ve 
özel birpnem ver- 

’ n^ekteyiz. Yerel ve
Yaygın medya 
konusunda yap- 

1 tığımız tüm çaiış- 
j malarda, enfor- s

rhasyon hizmetler
imizde, ilgili diğer 

, burumların, meslek 
/,.ı duayenlerinin

( görüş've önerilerini' 
, almak blzlere bü

Valisi Şahâbettin 
Harput, YÖK Baş 
kanı Prof. Dr. Gök 
hân Çetin saya, 
RTÜK Başkanı 
Prof. Dr. Davut 
Dursun, TRT Genel 
Müdürü İbrahim 
Şahin ve BYEĞM 
Genel Müdürü Mu 
rat Karakaya dâ 
hazır bulunacak. 
Toplantıda Türki
ye'deki iletişim ’ j 
fakültelerinizi yanı 
sıra Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
ve Kırgızistan'daki 
bazı üniversitelerin 
iletişim fakül
telerinin dekanları,> 
öğretim üyeleri, '• , 
Bilgi teknolojileri 
ve İletişim Kurumu

yük katkı Sağla 
iniştir. Bundan son
raki tüm çalışma 
larımızda bu tür kat 
kılardan azami ölçü 
de faydalanmak ' 
arzusundayız. Bu 
maksatla da ilk kez 
iletişim fakülteşi 
dekanlarıyla da bir 
araya geliyoruz." 
dedi. Gelecek 
aylarda yapılması 
planlanan 2. ileti 
şim Şurası'nın içeri 
ği ve kapsamı konu 
sunda ilgili burum
ların ye üniver
sitelerin görüş
lerimin alınması ve, 
fikir alış verişinde 
bulunulması 
amaçlanan toplantı 
iki gürvsürecek.

Marmara Üniversitesi Teknik 
Eğitim Fakültesinden aldığım 
diplomamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. CEM GÜVEN

°— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

d ‘ kaybettim. Hükümsüzdür.
s—. ^HALİME UZUNLAR

KEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88
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Pasaportların yüzde 78’i cinli oldu Altında yeni rekor
’Biyometrik’, 'elek
tronik' veya 'çipli' 
olarak da 
adlandırılan yeni tip 
pasaportlara vatan
daşlar yoğun ilgi 
gösterdi.
Türkiye'de 4 milyon 
985 bin 246 kişinin 
pasaportunun aktif 
olduğu, bunların da 
3 milyon 891 bin 
514'ünün çipli, 1 
milyon 93 bin 
732'sinin ise eski tip 
pasaportlardan 
oluştuğu belirtildi. 
"Biyometrik", "elek
tronik" veya "çipli" 
olarak da 
adlandırılan yeni tip 
pasaportlara vatan
daşlar yoğun ilgi 
gösterdi.
Pasaportlara olan 
talebin artmasında, 
geçen yıl harç 
bedellerinin 
düşürülmesinin 
yanı sıra çipli pas
aportların geçerlilik 
süresinin 10 yıla 
kadar uzatılması 
etkili oldu. 2007, 
2008 ve 2009 yıl
larında ortalama her 
yıl 1 milyon pas
aport basılırken, 
2010 yılında bu sayı 
1 milyon 526 bine, 
geçen yıl da 3 mil 
yon 135 bine ulaştı.
Emniyet Genel

Almanya'da issiz sayısı 3 milyonu astı
Almanya'nın Nürn 
berg kentinde bulu
nan Federal İş Ajansı 
(BA) tarafından 
yapılan açıklamada, 
işsizlerin sayısının

Müdürlüğü ile 
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye göre, 
yeni tip pasaport 
sisteminin uygulan
maya başladığı 1 
Haziran 2010'dan 
bugüne kadar 4 
milyon 475 bin 986 
adet çipli pasaport 
üretildi.
Türkiye'de mevcut 
durumda 4 milyon 
985 bin 246 kişinin 
aktif (halen geçerlil
iğini koruyan) pas
aportu bulunuyor. 
Bunların da yüzde 
78'ine denk gelen 3 
milyon 891 bin 
514'ü çipli, 1 milyon 
93 bin 732'si ise 
eski pasaportlardan 
oluşuyor.
Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğünce 
geçen yıl basılan 
çipli pasaportların 2

Ocak ayında, 
2011 yılının Aralık 
ayına göre 302 bin 
arttı. Almanya'da 
işsizlerin sayısı 
yeniden 3 mil yonun 

milyon 700 bini 
"umuma mahsus", 
405 bin "hususi", 29 
bin "hizmet", bin 
adedi ise "diplo
matik" pasaportlar
dan oluştu.
Türkiye'de son 5 
yılda basılan pas
aport sayısı ise 7 
milyon 779 bin 
500'u buldu.
Bunların 4 milyon 
475 bin 986'sı çipli, 
3 milyon 303 bin 
514 adedi ise eski 
tip pasaportlardan 
oluştu. Geçen yıl 
7,6 milyon vize pulu 
üretildi. Öte yandan 
geçen yıl ayrıca 7 
milyon 604 bin vize 
pulu, 4 milyon da 
yurtdışı çıkış harç 
pulu üretildi. 
Türkiye'nin de yer 
aldığı 190'ın üzerin 
de üyesi bulunan 
Uluslararası Sivil 
Havacılık 
Örgütü tarafından 

üzerine çıktı.
Nürnberg kentinde 
bulunan Federal 
İş Ajansı (BA) 
tarafından yapılan 
açıklamada, işsiz

alınan tavsiye kararı 
uyarınca, eski tip 
pasaportlar tüm 
dünyada 24 Kasım 
2015 tarihi itibarıyla 
yürürlükten 
kaldırılacak. Bu 
nedenle Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
2010 yılının haziran 
ayında yeni tip 
(çipli) pasaport 
uygulamasına 
başlamıştı. 
Bu arada 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğün 
ce 2011 yılında 
üretilen nüfus 
cüzdanı sayısı ise 
önceki yıla göre 4 
milyon azaldı. 
Geçen yil 3 milyon 
adedi erkek, 3 
milyon adedi kadın 
olmak üzere 6 
milyon nüfus cüz
danı basıldı. Bu 
dönemde ayrıca 1 
milyon 800 bin adet 
sürücü belgesi 
(ehliyet), 420 bin 
adet uluslararası 
aile cüzdanı, 10 bin 
ikamet tezkeresi, 7 
milyon 959 bin 992 
adet motorlu araç 
tescil belgesi, 4 
milyon motorlu araç 
trafik belgesi, 100 
bin iş makinesi tes 
cil belgesi üretildi.

lerin sayısının 
Ocak ayında, 2011 
yılının Aralık ayına 
göre 302 bin artarak 
3 milyon 82 bin'e 
yükseldiği bildirildi.

Uluslararası 
piyasada 24 ayar 
külçe altının ons 
fiyatı 1.744,37 
dolarla bu yılın en 
yüksek değerine 
ulaştı. Dünkü 
kapanışını 1.729 
dolardan gerçek
leştiren altının ons 
fiyatı, bugün açılış
tan itibaren tekrar 
artışa geçerek 
1,740 dolar 
düzeyine yaklaştı. 
Ardından bu 
seviyenin de 
üstüne çıkan altın, 

TASFİYE İLANI
TASFİYE HALİNDE ŞAFAK DEMİR 
ÇELİK SANAYİ LİMITED 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

sabah saatlerinde 
1,741 dolarla bu 
yılın en yüksek 
değerine ulaşmış 
oldu. Böylece 
geçtiğimiz yılı 1,567 
dolardan kapatan 
altının ons fiyatı yıl 
kapanışına göre 
yüzde 11,09 oranın
da prim yaparken 
son zamanlardaki 
yükselişini de 
sürdürdü.
Altının onsu 4 Ekim 
2011 tarihinde 
1.921,05 dolar ile 
rekor kırmıştı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye . . f . 110
Polis İmdat '■ 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

j Gar. Kom. 513 12 06
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı ' 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51® 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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 f-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08

■ Liman Baş. 513 11 33
Mâl Müd. 513 10 95
Nüfus;Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl.Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDÂŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz ' 513 65 00
BP Gaz Ş14 59 81
Bütünler Likitgaz , 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513,23 29
Msr.Sağ.Ocaty 513:10 68
Tomokay Tomo.grafi 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 2T-23
Başkanlık 513 45 20
Zabite , ' . 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 5*3 30 3?
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4182 

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 
Matbaâcılık-Yayıncıhk-Reklaıricılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tHlİlSlIHİtOlllİİ
VENÛSSİNEMASI 

SÜMIN$İFRESİ:W

B1W1
ALVINVESINCAPLAR3:

BERLİN KAPLAHI:11«.W.

REZERVASYON51J33 21
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29 Ocak 2012 günü düzenlenmiş olduğumuz 

olağan kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran 
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı 
MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya, MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu ve 

yöneticilerine, MHP Disiplin Kurulu üyesi Fevzi Zırhlıoğlu’na, Ülkü Ocakları Bursa İl 
Başkanı Fatih Günışık’a, Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’a, MHP Armutlu 

İlçe Başkanı Osman Ertuğrul’a, CHP Gemlik İlçe Başkanı Dursun Özbey ve 
yönetimine, AKP Gemlik İlçe Başkanı Necdet Yılmaz ve yönetimine, 

Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik’e, Şanlı Urfalılar Derneği Başkanı Veysi Karacan’a, 
66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fehmi Aslan’a, Hamidiye Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü’ye, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik’e, Ağrılılar Derneği’ne, 

Eşref Dinçer Mahallesi Muhtarı Eşref Şener’e, İşçi Emeklileri Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ve yönetimine, Muhtarlar Derneği Başkanı Idris Kurt’a, Osmaniye 

Mahallesi Muhtarı Nevres Atalar’a, Erzurumlular Derneği Başkanı Kadir Özaydın’a, 
Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel’e, HAK-İŞ Bursa Temsilciliğine, 

ÇELİK-İŞ Bursa Şubesi Başkanı Osman Gümüş’e, 
MHP Nilüfer İlçe Başkanı Hakan Yörük’e, Jeoloji Mühendisleri Başkanı Engin Er’e, 

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Adem Dönmez ve yönetimine, 
Ağrılılar Derneği Kurucu Başkanı Cemil Dursul’a, Elazığlılar Derneği Başkanı 

Habibe Oral ve yönetimine, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Özmen ve yönetimine, 
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Aygün’e, 

Demokrat Parti İlçe Başkanı Ferhat Kurt’a, Gemlik Çotanakspor Kulübü 
yöneticilerine, Gemlik Karadenizspor Kulübü yönetimine, 

Bursa Ülkücü İşçiler Derneği ve Yönetim Kuruluna, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyeleri Tevfik Solaksubaşı, Emrullah Aydın ve Faruk Güzel’e, 

Dadaşlar Derneği yönetimine, Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı 
Hasan Başaran’a, Giresunlular Derneği Başkanı ve yönetim kuruluna, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan ve Yönetim Kuruluna, 
Gücümspor Kulübü’ne, Ata Mahallesi Muhtarı Süleyman Özgüneş’e, 

Şoförler Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, 
Büyük Birlik Partisi Yönetimine, Güzyurdu Köy Birliği’ne, 

ayrıca kongremize çelenk gönderen
İnşaat Mühendisleri Odası, I.T. F. İsviçre Orhan Karaduman, 

CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, Gemlik Çotanakspor, Gemlik Erzurumlular Derneği, 
145 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Alsan İnşaat Alpaslan İnan, 

Güreşçioğlu Zeytincilik Mehmet Güreşçi, Gemlik Ülkü Ocakları, Bursa Ülkü Ocakları, 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Karadenizspor Kulübü Başkanı Alican Durdu, 

Orhangazi İlçe Başkan adayı Yüksel Albayrak, Körfez Sürücü Kursu, 
Gökhan Güzel Nakliyat A.Ş., Giresun Kültür ye Dayanışma Derneği, 

Dadaşlar Derneği ve Emrullah Özaydın’a, 
tüm delege ve üyelerimize şükranlarımızı sunar, teşekkür ederiz.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI



İlaç krizi asıldı! Reçete hasına 25 kuruş
Günlerdir tartışma yaratan ilaç krizi aşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla 
eczacılar anlaşmaya vardı. Geliri 600 bin TL'ye kadar olan eczanelerin 
iskonto oranı sıfırlandı. Eczanelere reçete başına 25 kuruş ödenecek. 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında 1 Temmuz 2015 
kadar geçerli olacak İlaç Alım Sözleşmesi imzalandı. Çalışma Bakanı Faruk 
Çelik, "Yıllık hasılatı 0-600 bin TL olan eczanelerin iskonto oranları sıfır, 
600-900 bin TL olan eczanecelerin iskonto oranı yüzde 1, 900 bin-1 milyon 
500 bin TL olan eczanelerin yüzde 2.5, 1.5 milyon TL üzerinde olan 
eczanelerin iskonto oranı yüzde 3 olarak belirlendi.” dedi. Haberi sayfa 9’da

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 2011 yılı ithalat ve ihracat verileri belli oldu

2011 yılımla ihîacalımız ilhalaiı ilk lıez geçli
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 2011 yılında 
gerçekleşen ithalat ve ihracat verileri belli oldu. 
Bursa Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü internet 
verilerine göre, Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 
2011 yılı içinde toplam 9 milyar 325 milyon 775 bin 
814 dolarlık ithalat işlemi gerçekleştirilirken, aynı 
yıl içinde 9 milyar 489 milyon 119 bin 551 dolarlık 
ihracat gerçekleşti. 2011 yılında Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’ne giriş yapılan konteyner adedi ise 
178 bin 916, çıkış yapan konteyner sayısı ise 186 
bin 189 olarak belirlendi. Haberi sayfa 4’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İhracat ithalatı geçti..
2011 yılında Gemlik Gümrük 

Müdürlüğü’nden yapılan ithalat ve ihracat 
oranları bellli oldu.

Bursa Gümrük ve Muhafaza Müdür 
lüğü’ne bağlı gümrük müdürlüklerindeki 
her türlü işlem, Bakanlıklara ve İstatistik 
Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.
Ayrıca, Müdürlüklerinin internet si tel e 

rinde yayınlanır.
Geçtiğimiz aylarda, Gemlik Gümrük 

Müdürlüğü’nün 11 aylık ihracat ve ithalat 
sonuçları ve diğer işlemlerini haber yap
mıştık.

Bugün ise, 12 aylık sonuçları haber 
haline getirdik.

İlk kez ihracat az da olsa, ithalatın önüne 
geçti. Devamı sayfa 4'de

ihale 
çetesi 

çökertilin
Kamu kurumların- 
dan ihale almak 
için paravan 
şirket kurarak 
devletten 50 
milyon TL'lik ihale 
aldıkları ileri sürü 
len şebeke, 6 ilde 
yapılan eş zaman
lı operasyonla 
çökertildi. 2'si 
kadın toplam 9 
kişi gözaltına 
alınarak, Adi iye’ye 
sevk edildi.
Haberi sayfa 3’de

isiftian Herlin 
»m eğilimi
Ticaret ve Sanayi 
Odası eğitim 
çalışmalarına 
devam ediyor.
2011 yılında 
değişik konularda 
oda üyelerine ve 
Gemlikli girişim
cilere değişik 
konularda eğitim 
seminerleri 
düzenleyen 
TSO’nun 2012 
yılının ilk eğitim 
programını 8 Şubat 
2012 günü Gerilla 
Pazarlama konulu 
eğitim programı 
ile sürdürecek.

Oda Başkanı 
Kemal Akıt, ‘‘Bu yıl 
da eğitim program
larına sistemli ola 
rak devam ede
ceğiz. ” dedi.
Haberi sayfa 4’de

Bursa'da 
14 köy 
yolu 

kapalı
Türkiye'yi hafta 
boyunca etkisi 
altına alan kar 
yağışı Bursa'yı da 
beyaza bürüdü. 
Şehir merkezinde 
gün boyu etkisini 
aralıklarla hisset
tiren kar yağışı 
çevre ilçelerde 
hayatı felç etti.
Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Adam gibi adam!
Bugünlerde galiba 

en çok sıkıntısını 
duyduğumuz, her 
fırsatta gündeme 
getirdiğimiz bir şey 
var. “Memlekette 
adam kalmadı... 
Saptama doğru 
değil mi?

Televizyonların 
ana haber bültenleri 
de...

Magazin program
ları da...

Bu sözümüzü 
doğrular nitelikte...

Gün geçtikçe 
“adamı adam 
yapan” malzemenin 
kalitesi bozuluyor.

Kimin eli kimin 
cebinde, kim neyin 
peşinde belirsiz...
Adam kılığına gir

miş cüdamlar savaş 
tam tamları çalıyor, 
geçmişi kaşıyor, 
kışkırtıcılık yapıyor
lar, çıkarları ve dahi 
çıkarlarına endeksli 

iktidarlarını 
sürdürmek için 
adam satın alıyor
lar.
Ar namus terte 

miz...
Bir kalibresizliktir 

gidiyor...
Nereye kadar... 
“Adam”ın biri 

adamları 
sınıflamış...

Hem de “pes 
doğrusu” dedirte
cek biçimde...

Ne adam “tip”leri 
varmış meğer...

Adam vardır; 
olduğu gibi görü
nen,
Adam vardır; ben

cil egoist.
Adam vardır; eli 

pak, dili pak,
Adam var; gören

ler konuşmasına 
bakar, kıyafetine 
aldanır adam sanır.

Adam vardır; 
şeker gibi tatlıdır,

bilgili, liyakat 
sahibidir,

Adam vardır; 
âlemi kör, herkesi 
ahmak sanır.

Adam vardır; 
gayret ne demek, 
niçin çalışmalı, alın 
teri neden kıymetli, 
helal lokma niçin 
önemli bilir,

Adam vardır; 
benim için çalışı 
yorlar ya deyip dar
alana para satıp yan 
gelir yatar.

Adam vardır; 
gönül ehlidir, 
halden bilir, muhab
betten anlar,

Adam vardır; aklı 
parada pulda, fikri 
tuzak kurulacak 
kulda.

Adam vardır; hak 
hukuk oldu mu kılı 
kırk yarar, ekmek 
dendi mi helal arar, 
baş tacıdır onda 
adalet,

Adam vardır; 
faziletten yoksun, 
erdem düşmanı.

Adam vardır; vic
dan sahibi, 
mazluma karşı mer
hametli,
Adam vardır; 

yüreğinde ne mer
hamet ne şefkat.
Adam vardır; 

yardım etmek için 
fakir fukara arar,

Adam vardır; 
yaşamı cemiyete, 
millete ailesine 
zarar.

Bir anne-babanın 
ya da bir eğitim
cinin dileğiyle 
yazımızı bitirelim: 

“Her şey bir yana 
adam gibi adam 
yetiştirmek için ve 
rilen emeklerimizin 
hiçbiri umarız boşa 
çıkmaz.
Yaşayacağımız 
daha bir sürü zor
luklar, bir o kadar 
da güzellikler var. 
Yaşam, umarız 
ihtiyacını duyduğu
muz şansı bize 
tanır, biz de baş 
koyduğumuz bu 
yolda dikenleri 
temiz leyerek 
çocuklarımıza yol 
açabilir ve bu arada 
ileride kendilerinin 

de baş edebileceği 
gücü onlara öğrete
biliriz.

Ümitlerimize ulaş
mak, hepimizin 
emeklerinin 
karşılığını göre
bilmek dileğiyle...”

Adam gibi adamlar 
bir bir yok edildi 
ler...

Onlardan birisi de; 
22 yıl önce...
31 Ocak 1990’da, 

Bahçelievler deki 
evinin önünde 
kurşunlanarak 
öldürülen daha 
doğrusu susturulan 
Muammer 
AKSOY’du...

Değerli düşünce 
adamını CHP İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan’ın duygu
larıyla analım

Cenaze resim
lerinde; kortejin en 
önünde, hocasının 
fotoğrafını taşıyan 
Uğur MUMCU’yu 
görünce bir kez 
daha anlıyorduk...: 
Kurşun geçirmez 
fikirleri için kurşun 
yiyen cesur kalem
ler hep olacaktı bu 
ülkede ve hep sus
turulmaya çalışıla

caktı...
Muammer AKSOY, 

kimsenin cesaret 
edemediği şeyleri 
yazdı hayatı boyun
ca...

Her türlü yolsuz 
luğa, sahtekârlığa, 
din istismarcılığına, 
sömürüye karşı 
çıktı.

Atatürkçü 
düşüncenin yılmaz 
savunucusu oldu.

Gün oldu, 
Türkiye’yi üst 
düzeyde Avrupa 
Konseyi’nde temsil 
etti, gün oldu tutuk
landı, yargılandı...

Yeri geldi üniver
sitelere yönelik 
baskıları protesto 
etmek için bütün 
akademik kimlikleri
ni iade etti...

Yeri geldi devletin 
ulusal petrol 
davasının 
savunuculuğunu 
üstlendi...

Körler göremese 
de yıldızlar vardır 
ya gökyüzünde,

İşte onlardan biriy
di Muammer 
AKSOY.

Bir kez daha 
saygıyla ve özlemle 
anıyoruz...

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ 

EFENDİOĞIU MERMER A.$. 
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10 
FAX: 0-224-586 00 07

İDO seferleri 
iptal edildi

İstanbul Deniz 
Otobüsleri AŞ 
(İDO), hava muha 
lefeti nedeniyle 
bazı seferleri iptal 
etti. İDO' nun, saat 
08.00 Armutlu-Ar 
mutlu Tatil Köyü- 
Yenika pı-Bostancı 
deniz otobüsü ve 
saat 09.30 Bursa- 
Yeni kapı-Kadıköy 
deniz otobüsü 
seferleri yapıla
madı. İDO'nun saat 
17.15 Bostancı- 
Yenikapı-Armutlu 
Tatil Köyü-Armutlu 
deniz otobüsü 
seferinin de yapıla 
mayacağı belirtildi. 
İDO daha önce 
saat 07.00' deki 
Yenikapı/ Bandır 
ma hızlı feribot 
seferi ile 07.30' 
daki Bandırma/ 
Yenikapı-Bos tancı 
deniz otobüsü se 
ferlerinin iptal edil 
diğini, 18.30'daki 
Bandırma /Yeni ka 
pı hızlı feribot se 
ferlerinin de hava 
muhalefeti nede 
niyle yapılamaya
cağını bildirmişti.

Üniversiteliler kendi 
ekmeğini kendi çıkaracak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
BESAŞ, Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi'ne ekmek 
fırını kuruyor.
Fırında hem ekmek 
üretilecek, hem de 
öğrenciler staj 
yapacak.
Bursa Ekmek Sana 
yi A.Ş. (BESAŞ) ile 
Uludağ Üniversitesi 
iş birliği protokolü 
imzaladı. İmzalanan 
protokolle Uludağ 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda Mü 
hendişliği Bölümü 
ne ekmek fırını 
kurulacak. BESAŞ 
ekmek fabrikasının 
minyatürü olarak 
yapılacak fırında 
öğrencilere pratik 
eğitim ve staj 
imkanı sağlanacak. 
BESAŞ Ekmek 
Fabrikası Genel 
Müdür Yardımcısı 
Can Aydoğan, 
üniversite ile iş bir
liği içine girerek 
ekmek ve ekmek 
çeşitlerinin üretile
ceği minyatür bir 
fabrika kurulacağını 

belirterek, "BESAŞ 
Ekmek Fabrikası 
olarak en son yap
tığımız projelerden 
biri Uludağ Üniver
sitesiyle iş birliği 
protokolüdür.
Uludağ Üniversitesi 
ve Büyükşehir Bele 
diyesi arasında bir 
iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokol 
neticesinde Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölü 
mü içerisinde ek 
mek çeşitleri üretim 
tesisi kurulacak. Bu 
tesis ile birlikte aynı 
zamanda ekmekteki 
maddelerin anali 
zinin yapılabileceği 
bir laboratuar kuru
lacak. Kurulacak 
tesiste üniver
sitenin bilgi birikimi 
ile BESAŞ'ın uygu
lama tecrübesi bir
leştirilecek. Araştır 
malar yapılarak 
daha hijyenik ve 
çok daha farklı 
ekmeklerle toplu 
mun beslenmesi « 
konusunda ciddi 
çalışmalar yapıla
cak.” dedi.
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İhale çetesi çökertildi
Kamu kurumların- 
dan ihale almak için 
paravan şirket 
kurarak devletten 50 
milyon TL'lik ihale 
aldıkları ileri sürülen 
şebeke, 6 ilde 
yapılan eş zamanlı 
operasyonla 
çökertildi.
Edinilen bilgiye 
göre, kamu kurulu
larından ihale almak 
için çeşitli illerde 5 
şirket kuran şebeke, 
11 ayrı kamu kuru
luşunun ihalesine 
girdi. Kendilerine ait 
şirketleri ihaleye 
sokan şebekenin, 
ihaleye girmek 
isteyen başka şir
ketlere ihaleden 
çekilmek için para 
verdiği iddia

edildi. Kurdukları 
temizlik ve hizmet 
şirketleriyle 11 ayrı 
kamu kurumundan 
50 milyon TL usul
süz ihale kazanan 
şebeke, şikayet 
üzerine takibe alındı. 
Yaklaşık bir yıl 
süren teknik ve

fiziki takibin ardın
dan Bursa Emniyeti 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerince Bursa, 
Bilecik, Eskişehir, 
Aydın, Yalova ve 
Manisa'da yapılan 
eş zamanlı operas

yonla "suç örgütü 
kurmak ve 
ihaleye fesat 
karıştırmak" iddi
asıyla 2'si kadın 
toplam 9 kişi 
gözaltına alındı. 
Şebekenin elebaşı 
N.T. (38), kardeşi 
N.T. (35) ve 6 aylık 
hamile olduğu öğre
nilen S.B. (30) ile 
S.E. (20), M.K. (30), 
N.Ü. (49) ve oğlu 
I.H.Ü. (20), C.Ç. (38) 
ve M.A. (38) alınan 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk 
edildi.
Soruşturmayla ilgili 
kamu kurulularında 
çalışan bazı 
memurların da 
ifadelerinin alı
nacağı öğrenildi.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa'da yangın: 2 yaralı
Osmangazi 
ilçesinde bir evde 
çıkan yangında, 
yaşlı çift ağır 
yaralandı.
Adalet 
Mahallesi'ndeki Lise 
Caddesi'nde bir 
apartmanın 2. katın
da bulunan Ömer 
Karayel'e (80) ait 
dairede kömür 
sobasından yangın 
çıktı.
Çevredeki vatan
daşların ihbarı üzer
ine olay yerine gelen

itfaiye ekipleri 
yangına 
müdahale etti. 
Bu sırada içeride

Ömer ile eşi Bedriye 
Karayel'in (78) 
olduğunu belirleyen 
ekipler, 112 Acil

Servis'e haber verdi. 
Yaralılar, olay 
yerindeki ilk müda
halenin ardından 
Çekirge Devlet ve 
bir özel hastaneye 
kaldırıldı.
Yaşlı çiftin sağlık 
durumlarının cid
diyetini koruduğu 
bildirildi.
Çiftin, havaların 
soğumasının ardın
dan doğalgaz 
sobasının yanı sıra 
kömür sobası kur
dukları öğrenildi.

Sağlıkta serbest bölge zor değil
Bursa’da valilik yapıp da adını tarihe 

yazdıranların sayısı çok azdır. İlk akla 
gelen isim Haşim İşcan’dır. Eğer, Bursa 
valilerini anlatan bir yazı olsaydı bu, Haşim 
İşcan’ı anlatmakla bitiremezdik.

Oysa konumuz, şimdiki Bursa Valisi 
Şahabettin Harput’un, Bursa’nın jeotermal 
su kaynaklarını açığa çıkarıp, hem sağlık, 
hem de turizm alanında kentin rantını artır
maya yönelik çabaları... Ve gelinen nokta 
tabii ki... Şayet Harput’un ateşleme 
düğmesine bastığı füze rotasında olması 
gereken hızda giderse Bursa’yı uçurur. İşte 
o zaman “Bursa valileri’’ deyince akla gele
cek ikinci isim Şahabettin Harput olur.

Önceki sabah Vali Harput’un Bursa’daki 
jeotermal su kaynaklarıyla ilgili sunumunu 
dinledik. Gazete haberlerinde ayrıntılarını 
okudunuz.

Bursa’yı sağlık turizminin merkezi yapma 
yolunda çabalar iyi de, yatırımcıları cezbe- 
decek ne var? Teşvik planı var mı?

Bu soruları Vali Harput’a yönelttik ve 
. “Sağlık Serbest Bölgesi" oluşturulması 
konusunda Ekonomi Bakanlığı’nın yasa 
çalışması yaptığını ilk kez kamuoyuna 
duyurmuş oldu. Bu çalışmanın yanı sıra 
Gemlik Serbest Bölgesi’nin kullanılıp kul
lanılamayacağının da araştırıldığını ama 
öncelikle Dağyenice’nin serbest bölge 
olması için temas halinde olduklarını 
söyledi. Hedef Bursa’nın tamamını 
“serbest bölge" ilan ettirmekmiş ama 
bunun için kamuoyu oluşturulması 
gerekiyormuş. Bu konuda da biz medya 
mensuplarından yardım istedi Vali 
Harput...

Son karttan polis çıktı
Bursa'da yüzlerce 
kişinin kredi kartını 
kopyaladıkları 
iddia edilen 
şebekeye yönelik 
operas yon un 
ikinci ayağında, 
aralarında bir polisin 
de bulunduğu 5 kişi 
daha gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Bilişin. Suçlan'

Büro Amirliği 
ekipleri, geçen ekim 
ayında kredi kartı 
kopyalama 
makineleri ve

internet siteleri 
aracılığıyla onlarca 
kişinin kredi kartı 
bilgilerinin ele 
geçirildiği ihbarı

üzerine operasyon 
düzenledi.
Gözaltına alınan 
29 kişiden 8'i 
tutuklandı.
Soruşturmayı derin
leştiren ekipler, bu 
operasyonun deva 
mı olarak bugün 
aralarında Bursa 
Emniyet Müdür 
üğü'nde görevli 1 
polisin de bulun
duğu 5 kişiyi daha 
gözaltına aldı. 
Soruşturmanın 
devam ettiği 
öğrenildi.

Gemlik Körfez www.ğemlikkorfezgazetesi.com

Aslında, Serbest Bölgeler Kanunu’na 
bakıldığında, sağlık serbest bölgesi için 
özel bir kanunun gereksizliği ortaya çıkar. 
Zira 3218 Sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun, “Faaliyet Konulan” başlıklı 4. 
maddesi bunu ortaya koyuyor. Söz konusu 
maddede “Serbest bölgelerde, Yüksek 
Planlama Kurulu'nca uygun görülecek her 
türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili 
faaliyetler yapılabilir” deniyor. “Her türlü 
hizmet” ibaresi, Bursa’nın ihtiyacını da 
karşılar.

Kanunun 2. maddesi de “Türkiye'de 
serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" 
dediğine göre, üzerinde çok da fazla kafa 
yormaya gerek yok. Önemli olan, siyasi 
iradeyi harekete geçirmek...

* * *
Serbest bölgelerin, özellikle yatırımcılara 

sağladığı avantajları sıralamaya gerek yok 
elbette... En başta vergi ve gümrük 
muafiyeti, başlı başına avantaj... Sığ 
düşünüp, “Yatırımcının avantajından bize 
ne?” diyecek değiliz. Yerli ya da yabancı 
yatırımcının bu alana yatırım yapması 
demek, başta da dediğimiz gibi, her 
yönüyle Bursa’nın rantını artıracaktır.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
ww.%25c4%259femlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İhracat ithalatı geçti..
Türkiye ekonomisindeki büyümeye paralel 

olarak ithalatı da büyümekte.
Ancak, hiç bir dönemde Türkiye’nin ihracatı, 

ithalatının önüne geçmedi.
Büyüme ihracatın, ithalatın önüne geçti 

ğinde önem kazanır.
İhracat, ithalatın gerisinde kaldığı sürece, dış 

ticaret açığı bütçeye yansır.
Ülke belini doğrultamaz.
Türkiye’nin bugün içinde olduğu en önemli 

sorun işsizlik kadar, dış ticaret açığıdır.
Türkiye’nin ihracat hacmi görünmedik şekil 

de büyümüş, ancak, görülmemiş derece de 
ithalatı büyümüştür.

Bu ters orantılı olmalıydı.
Olmazsa ne olur?
Bir gün gelir ekonomi sallanmaya başlar.
Gelelim Gemlik Gümrüklerinden 2011 yılında 

gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamlarına.
Geçtiğimiz yıl, Gemlik Gümrüğünden yapılan 

ihracat 9 milyar 489 milyon 119 bin 551 
dolardır.

İthalatımız ise 9 milyar 325 milyon 775 bin 
814 dolardır.

İthalatımız 163 milyon 343 bin 734 dolar daha 
fazla gerçekleşmiş.

Gemlik çevrenin cazibe merkezi olduğu 
kadar ekonomisindeki canlılık gözle fark edilir 
hale geldi.

Giderek büyüyen limanlarımız, Bursa Serbest 
Bölgesi’ndeki artan sanayi kuruluşları, buna 
bağlı olarak büyüyen yan sektörler bu canlı 
lığın gözle görülür yansımalarıdır.

Gemlik, son 10 yılda keresteciliğin merkezi 
haline geldi.

Liman kapasitemiz Türkiye’de hatırı sayılır 
bir düzeye yükseldi.

Dökme yük yerine konteyner yükü ön sıraları 
aldı.

Limancılıkla birlikte lojistik faaliyetler dev 
gibi büyüdü.

Gemlik kökenli birçok nakliyeci firma ve bun
ların yanında çalışan yüzlerce kişi bu sektör
den karnını doyuruyor.

Bu sektörün kendi içinde büyük sıkıntıları 
bulunsa da, taşımacılıkta TIR sayısı da bölge 
mizde artıyor.

Gemlik’ten Bursa’ya doğru giderken başınızı 
sanayi ve limanlara doğru çevirdiğinizde, 
bölgedeki canlılığı, yoğunluğu, trafiği gördü 
ğünüzde başınız dönebilir.

Gelişen bunca ekonomik faaliyete karşın, bu 
bölgedeki plansızlık da baş döndürücü bir 
düzeydedir.

Geçtiğimiz yıl Belediye Meclisi’nden geçen 
bölge planları, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce de görüşülüp kabul edilmesine 
karşın, belediyede yönetimin değişmesiyle bu 
planlar askıya alındı.

Neredeyse bir yıldır, Serbest Bölge’nin plan
ları uykuda.

Eski yöneticileri suçlamak için planlar uygu
lamadan kaldırılarak, plansız bir şekilde böl
genin büyümesi devam ediyor.

2011 yılında Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 
yapılan ihracat, ithalatı geçmiş.

Türkiye’nin genelinde de bu durum Gemlik’ 
teki gibi olursa, o zaman sevincimiz büyük 
olur.

Gelişen ve büyüyen ekonomilerde, ihracat, 
her zaman ithalatın önündedir.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde 2011 yılı ithalat ve ihracat verileri belli oldu

2011 yılında ihracatımız 
ithalatı ilk kez geçti

Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 2011 
yılında gerçekleşen 
ithalat ve ihracat 
verileri belli oldu. 
Bursa Gümrük ve 
Muhafaza 
Müdürlüğü internet 
verilerine göre, 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nden 
2011 yılı içinde 
toplam 9 milyar 325 
milyon 775 bin 814 
dolarlık ithalat işle
mi gerçekleştirilir 
ken, aynı yıl içinde 9 
milyar 489 milyon 
119 bin 551 dolarlık 
ihracat gerçekleşti. 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nden 
yapılan 2010 ve 2011 
yılları arasındaki 
ithalat ve ihracat 
oranları bir yıl ön 
ceye göre ithalatta 
yüzde 23 artış 
görülürken, ihracat
ta yüzde 7 artış 
meydana geldi.
2011 yılı Mayıs ayı 
içinde 989 milyon 
820 bin dolarlık en 
yüksek düzeyde 
ithalat gerçek
leşirken, en yüksek 
ihracat ise Ekim

TSO dan Gerilla Pazarlama eğilimi
Gemlik Ticâret ve 
Sanayi Odası 
eğitim çalışmalarına 
devam ediyor.
2011 yılında değişik 
konularda oda 
üyelerine ve 
Gemlikli girişim
cilere değişik konu
larda eğitim semi 
nerleri düzenleyen 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 2012 
yılının ilk eğitim 
programını 8 Şubat 
2012 günü Gerilla 
Pazarlama konulu 
eğitim programı ile 
sürdürecek.
Dr. Çağatay Taşkın 
tarafından verilecek 
olan Gerilla

ayında 966 milyon 
738 bin 249 dolar 
olarak gerçekleşti. 
2011 yılı içerisinde 
68 bin 139 adet giriş 
beyannamesi işlem 
görürken, aynı yıl 
içinde 89 bin 755 
adet, çıkış beyan
namesi işlem gördü. 
2011 yılı içinde 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğüne toplam 
10 bin 811 TIR giriş 
yaparken, 5.bin 180 
TIR’ın ise çıkış

GERİLLA PAZARLAMA 
EĞİTİCİ .

8 Şöbat2012 
Çarşamba

Pazarlama konulu 
eğitim programının 
saat 10.oo ile 17.30 
arasında verileceği
ni söyleyen Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, “Bu yıl 
da eğitim program
larına sistemli 

işlemleri gerçekleşti. 
Yine 2011 yılı içinde 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde 
işlem gören gelen 
gemi oranı 3 bin 
132, çıkış yapan 
gemi oranı ise 3 bin 
143 adet oldu.
2011 yılında Gemlik 
Gümrük 
Müdürlüğü’ne giriş 
yapılan konteyner 
adedi ise 178 bin 
916, çıkış yapan 
konteyner sayısı ise 

olarak devam ede
ceğiz. Gerilla 
Pazarlama konulu 
eğitim programımız 
oda üyelerimize 
ücretsiz olarak 
verilecek. Program 
bitiminde katılım
cılara belge verile
cek.’’ dedi.

186 bin 189 olarak 
belirlendi.
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü istatistik
lerine göre, 2011 
yılının 12 ayında 163 
milyon 151 bin 347 
liralık gümrük ver
gisi tahsil edildiği 
belirlendi.
Yine aynı yıl içinde 
tahsil edilen KDV 
oranı ise 1 milyar 
658 milyon 895 bin 
682 lira olarak 
gerçekleşti.

Gerilla Pazarlama 
konulu eğitim prog 
ramında “Gerilla 
Pazarlama nedir?”, 
“Neden Gerilla 
Pazarlama?”, 
“Gerilla 
Pazarlamanın 
araçları”, “Gerilla 
Pazarlama ve 
Sosyal Medyanın 
kullanımı”, “Stratejik 
Pazarlama Eğitimi” 
gibi konular ele alı
nacak.
Eğitim programının 
20 kişi ile sınırlı 
olduğu, başvuru 
sırasına göre 
katılımcıların prog 
rama dahil edileceği 
bildirildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP jiönetiminin ilk ziyaretçisi 
Muharip Caziler Derneği oldu

Butsa'da 14
Mı »olu kanalı

Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Gemlik Şubesi 
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin yeni 
seçilen yönetim 
kuruluna hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.
Ziyarette konuşan 
Dernek Başkanı 
Kadri Tan, MHP 
Gemlik İlçe 
Kongresi sonrası 
seçilen İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
Yönetim Kuruluna 
hayırlı olsun dedi. 
“Kongrenize katıla
madık, bunu telafi 
etmek amacıyla 
erken randevu 
isteyerek bu ziyareti 
gerçekleştirdik.
Bizler muharip 
gaziler olarak sem
bolüz. Bizim 
kimseden bir bek
lentimiz yok, bizleri 
hatırlayın yeter” 
dedi.
Tanışma ile devam 
eden ziyarette 
muharebe anıların
dan ve savaş 
şartlarından 
bahsedilirken 
duygusal anlar 
yaşandı.

Eğitim Denetmemen i. Dönemi ıleğerlenılirıli
Eğitim Denetmenleri 
Başkanlığı 2011- 
2012 eğitim-öğretim 
yılı I. Dönem Yarıyıl 
Toplantısı Valilik 
Toplantı Salonu'nda 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar'ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını 
yapan İl Eğitim 
Denetmenleri 
Başkanı Ali Dursun, 
2004 yılındaki yeni 
yasal düzenlemeler
le meslek dalları 
olan eğitim denet- 
menliğinde köklü 
değişimlerin uygula
maya konulduğunu 
söyledi. Ali Dursun, 
özellikle ölçme- 
değerlendirme ve 
rehberlikte yeni 
değişikliklerin söz 
konusu olduğunu 
belirtti. Dursun, son 
dönemde yapılan 
atamalarla 85 eğitim

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise konuş
masında, “Bizler 
yeni yönetim kuru
lumuz ile birlikte 
sivil top lum örgüt
leriyle hareket 
ederek Gemlik’e 

denetmeninin Bur 
sa'da göreve devam 
ettiğini belirtti.
İl Milli Eğitim 
Müdürü Atilla Gülsar 
da kendisinin de 
eğitim müfettişliğin
den geldiğini 
belirterek, eğitim 
denetmenlerinin 
çalışma koşulları ve 
karşılaştıkları sorun
ları daha yakından 
bildiğini anlattı. 
Gülsar, Eğitim 
Denetmenlerinden 
beklentilerini şöyle 
sıraladı:
Okul denetimlerinde 
Çalışkan ve başarılı 
öğretmenler ile 
yöneticileri Ödül

hizmet etmeyi 
amaçlıyoruz. 
Savaşı yaşayıp 
gazilik mertebesine 
erişen siz büyükle 
rimiz ile kurumlan 
ıhız ayrı da olsa 
milli menfaatlerimiz 
birdir. Ülkemizin 

lendirirken, çok 
başarısızları tespit 
etmelisiniz.
Okullarda atıl 
durumdaki yerlerin 
tespiti ve okul önce
sine ayrılması 
Okul müdürleri ve 
müdür yardım
cılarının makam 
odalarının sınıflar
dan büyük olma
ması, sınıfa ihtiyaç 
duyan okullarda iki 
müdür yardımcısına 
bir oda verilmesi 
Sınıflarda devamsı
zlıkların nedeni iyi 
tahlil edilmeli.
Çalışkan 9'lar ve 
Hep Birlikte Başarılı 
Olalım Projelerinin 

birlik ve bütün
lüğünde en 
büyük pay sahipleri 
olarak sizler 
bizlere haklarınızı 
helal edin yeter 
Gazilerimizin her 
zaman destekçisi 
olacağız” dedi.

ve diğer projelerin 
işlevselliğinin 
denetlenmesi 
Kaynaştırma 
eğitimlerinde 
öğretmenlerin 
duyarlı olmalarına 
azami dikkat edilme
si, Geçici 
görevlendirme yapıl
maması ve herkesin 
kadrosunun bulun
duğu okulda çalış
ması çok önemli. 
Öğrencilerin özellik
le eğitim öğretimin 
başı, yarıyıl ve 
eğitim öğretimin 
sonundaki devamsı
zlıkları ve öğretmen
lerin derse girmeme
si, Okulların halka 
açılması ile ilgili 
yeni uygulamaların 
işlevselliğin 
denetlenmesi 
Pilot il olduğumuz 
Fatih projesinde 
uygulamanın 
denetlenmesi

Türkiye'yi hafta 
boyunca etkisi 
altına alan kar 
yağışı Bursa'yı da 
beyaza bürüdü. 
Şehir merkezinde 
gün boyu etkisini 
aralıklarla hisset
tiren kar yağışı 
çevre ilçelerde 
hayatı felç etti. İl 
Özel İdaresi Tarım 
ve Köyişleri Daire

Ukrayna’na 43 Kişi 
donarak can ver di
Türkiye'de aşırı 
soğuklar bir çok 
bölgede hayatı 
olumsuz yönde 
etkilerken, soğuk 
iklimin anavatan
larından biri olan 
Ukrayna'da aşırı 
soğuk nedeniyle 
ölenlerin sayısı 
şimdiden 43'e 
yükseldi. 
Ukrayna Acil 
Durumlar 
Bakanlığı, ülkede 
yaşanan aşırı 
soğuklardan 
dolayı donarak 
ölen 28 kişinin 
cesetlerinin 
sokaklarda bulun
duğu, 8 kişinin 
hastanede, 7 
kişinin de 
evlerinde 
öldüğünü açıkladı. 
Söz konusu 
Ukrayana Acil 
Durumlar 
Bakanlığı'nın 
yaptığı açıklama
da, ülkede tam 
720 kişinin düşük

1WM ABONE OLDUNUZ MU?
cı ıtırlı İli ctıılı ilmi cızntsi 

Başkanı İsmail 
Aksoy, Bursa'da 
14 köy yolunun 
kapandığını 
söyledi.
Gelen her ihbarı 
değerlendirdikleri
ni belirten Aksoy, 
kapalı olan köy 
yollarını açmak 
için çalışmaların 
sürdüğünü 
söyledi.

vücut sıcaklığı ve 
soğuk ısırması 
nedeniyle de 
hastaneye 
kaldırıldığı 
bildirildi.
Bakanlık tarafın
dan ülkede evsiz
lerin de soğuktan 
donmaması için 
1730 ısıtmalı 
çadır kurulduğu 
belirtildi.
Genel olarak 
vücudun tümüyle 
soğuğa maruz 
kalması sonucu 
oluşan donma 
vakası Dokuların, 
soğuğun etkisiyle 
yeterince 
kanlanamadığı, 
dolayısıyla da 
beslenemediği 
için ortaya 
çıkar. Soğuğun 
şiddeti, maruz 
kalınan süre, 
giysi ve beden 
direncine bağlı 
olarak değişik 
belirtiler 
görülebilir.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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6 asır so ma illi günkü i hiisamıyla açılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan restorasyonu 
tamamlanan 
Mahkeme Hamamı, 
tam 591 yıl sonra ilk 
günü ihtişamıyla 4 
Şubat Cumartesi 
günü hamam ve 
kültür merkezi ola 
rak hizmete açılıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
ve kültürel m i ras 
çalışmalarında en 
önemli halkalardan 
biri olarak yerini 
alan Mahkeme 
Hamamı’nda büyük 
bir titizlikle sürdürü 
len restorasyon 
çalışmaları tamam
landı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndan takas 
yoluyla aldığı 
hamamdaki resto 
rasyon çalışmaları, 
daha Önce bilinç
sizce yapılan onarım 
ların tarihi esere ne 
kadar zarar verdiğini 
de gözler önüne 
serdi. Yaklaşık 900

mü orijinal kimliğine 
kavuşurken, erkek-

metrekare alana 
sahip hamam
üzerindeki 16 kubbe, 
tonozlar ve yan 
duvarlarının üzerin 
den yaklaşık 3 bin 
ton hatalı dolgu 
malzemesi çıkarıldı. 
Bu çalışmalarla yük
lerinden arınan tari
hi yapının drenaj 
sistemi de tamamen 
elden geçirildi.
Yaklaşık 600 yıllık 
tarihe tanıklık eden 
duvarları sıvalardan 
arındırılan çifte 
hamamın, kadınlar 
hamamı olan bölü 

ler bölümü ise 
kültür merkezi ola 
rak bölgeye kazan 
dirildi. Sergi ve top 
lantı gibi her türlü 
sosyal etkinliğe ev 
sahipliği yapabile
cek şekilde dizayn 
edilen tarihi yapı 4 
Şubat Cumartesi 
günü yapılacak 
açılışın ardından 
konuklarını ağırla
maya başlayacak. 
Açık hava müzesi 
Mahkeme 
Hamâmı’nın ilk

günkü ihtişamıyla 
yeniden bölgeye 
kazandırılmasıyla 
‘Açık Hava Müzesi 
Bursa’ hedefine bir 
adım daha yaklaştık
larını dile getiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 1421 yılında 
Çandarli İbrahim 
Paşa tarafından 
yaptırılan ve 1490, 
1953 yıllarında 
onarım gören tarifli . 
yapının artık kent 
siluetindeki yerini 
aldığını söyledi: 
Bursa’ya 
kazandırdıkları tüm 
tarihi yapıları aynı 
zamanda yaşayan 
mekanlar haline 
getirdiklerini hatırla
tan Başkan Altepe, 
“Bu eserin de kadın
lar hamamı bölümü 
aslına uygun olarak 
yine hamam olarak 
işlev görecek. 
Erkekler bölümü ise 
bölgedeki ihtiyaçlar 
göz önünde bulun
durularak Kültür 
Merkezi olarak 
işlevlendirildi.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ

ARANIYOR
i. . 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, 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 
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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AYRINTI
Erhan İZGİ

BİZ NECE KONUŞUYORUZ?

Geçen günlerde 
bir mağazadan 
kendime bir kazak 
aldım. Aldığım 
ürünü naylon bir 
torbaya pardon bir 
poşete koydular. 
Siyah torbanın 
üzerinde beyaz 
yazılar dikkat 
çekiyorduk Şöyle 
bir göz gezdirdim, 
Türkçe bir 
sözcüğe rastla
madım. Hayret! 
Görenler, sanki 
Almanya’dan ya 
da Amerika’dan 
alışveriş yaptığımı 
sanacak!

Niçin, anlatmak 
istediklerimizi 
anadilimizle dile 
getirmiyoruz? 
Türkçe’mizin 
anlatım yetersiz

likleri mi var? 
Hayır, tam tersine 
anlatım zenginliği 
var. Nice şair, 
yazar ve devlet 
adamı Türkçeyle 
anlatmamış mı 
düşündüklerini? 
Karacaoğlan, 
Yûnus Emre, 
Karamanoğlu 
Mehmet Bey, .. 
Atatürk, Nazım 
Hikmet, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, 
Sabahattin 
Eyuboğlu, Azra 
Erhat, Vedat 
Günyol ve daha 
niceleri Türkçeyi 
kullanmadı mı?
Günlük yaşamda 

konuşmalara 
bakıyorum, “domi
nant”: Fransızca 
bir sözcük. Hakim, 

başta gelen, 
baskın. Bunların 
içinden baskın 
sözcüğünü kul
lanamaz mıyız? 
Çok banal olur 
değil mi? Hani in- 
out gibi güzel 
sözler varken 
içeri-dışarı sözle 
rine ne gerek var 
değil mi? Trend 
sözü size neyi 
çağrıştırıyor, 
gerçekten çok 
merak ettim?
Acaba sizler 

manuel sözünü ne 
kadar kul
lanırsınız? 
Konsantre sözü 
ne kadar ilginç 
değil mi?
Yoğun, yoğun

laştırılmış anlam
lar dururken ille 

de konsantre diye
ceğiz.

Deterjan yerine 
arıtıcı ya da temiz
leyici diyemez 
miyiz?
Provokasyon 
karşılığı kışkırtma 
sözünü niçin 
unutuyoruz?
Gençlerimizin dil 

bilincinden uzak 
oluşu, bizlerin bu 
konuda çaba 
göstermemesi 
Türkçenin ikinci 
plana itilmesinin 
önemli sebep
lerinden bîri değil 
midir? Toplam 
sözcüğü yıllardan 
beri kullanılırken 
total de nereden 
çıktı? İngilizce, 
Fransızca sözcük
lere bir hayran

lığımız var 
nedense. 
Geçmişte kalan 
izdivaç sözcüğüne 
ne diyelim?
Görsel medyada 
her gün gözümüze 
sokuyorlar. 
Osmanlıcadaki 
tamlamaların geri 
dönüşü neyin 
işareti olabilir?
“Türkiye’nin ve 

Avrupa’nın en 
büyük autleti.”

Bu cümleden ne 
anladık? Anlayan 
beri gelsin. 
Türkçemiz bence 
bir kuşatma altın
da. Ne yazık ki 
ülkeyi yönetenler 
bu gerçeği 
görmezden geli 
yor. Çünkü yap
maları gereken 
daha önemli işleri 
var. Şu sözcüklere 
bakın: konsen
süs- uzlaşma, 
kemoterapi- ilaç 
tedavisi, radyote 
rapi- ışın tedavisi, 
bombe- şişlik, bor- 
dür-kıyı süsü, 
partner-eş ve daha 
nicelerini sırala

mak mümkün.
Son günlerde bi 

rilerinin ağzından 
sıkça duyduğu
muz bir söz “ çek 
etmek” bu sözün 
Türkçesini kul
lanırsak bir yeri 
miz mi incinir? 
Gazetelerde sıkça 
gördüğümüz: 
“Şirketin CEO’su 
Kemal Bey milyon 
dolarlık yatırım 
yaptık.” Diyen 
sözleri bizi hiç mi 
düşündürmüyor.
Adama soruyor

sun: “Arabanda 
benzin var mı? 
Verdiği cevap 
oldukça 
düşündürücü:
“Arabam full 

dolu.” Doluyu 
anladık da full ne 
oluyor acaba?

Konuşurken ve 
yazarken bir yurt
taş olarak dilimize 
gereken özeni 
göstermek boynu
muzun borcu değil 
mi?
Yüreğimizde dil 

sevgisi varsa 
eğer!

‘Gemlik Körfez’ www.g0mlikkorfezgazetesi.com

http://www.g0mlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Valiliği’nin 
öncülüğünde ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla Nisan 
ayında yapılacak 
olan “1. Türk- Arap 
Seyahat ve Turizm 
Konferansı ve Fuarı 
- ATCEX 2012”nin 
hazırlıkları tüm 
hızıyla sürüyor. 
Arap Ülkeleri 
Turizm Teşkilatı 
Başkanı Bandar 
Fahad Al Fehaid, 
fuara ev sahipliği 
yapacak olan Ata 
türk Kongre Kültür 
Merkezi’ni (Merinos 
AKKM) gezerek 
yetkililerden bilgi 
aldı.
Beraberindeki 
heyetle birlikte 
ATCEX 2012’ye ev 
sahipliği yapacak 
olan Merinos 
AKKM’yi gezen 
Arap Ülkeleri 
Turizm Teşkilatı Baş 
kanı Bandar Fahad 
Al Fehaid, Orhanga 
zi ve Osmangazi 
salonları ile Merinos 
Fuar alanında 
incelemelerde 
bulundu. Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından

Ocak ajınfla ihracat yüzfle 10 arttı
TÜRKİYE İhra
catçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
2012'nin ilk ayında 
ihracatın geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 10 artarak, 
10 milyar 554 
milyon Dolar olarak 
gerçekleştiğini 
söyledi.
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi 
2012'nin ilk ihracat 
rakamlarını

işletilen ve yöneti 
len Merinos AKKM 
de 22 Arap ülkesi 
nin turizm bakan
larının ağırlanaca 
ğını hatırlatan Al 
Fehaid, hazırlıkların 
tüm hızıyla sürdü 
ğünü belirtti.
Ziyaretin sonunda 
Arap Ülkeleri 
Turizm Teşkilatı 
Başkanı Bandar

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında açıkladı. 
Büyükekşi, ocak 
ayındaki ihracatın 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
10 artışla 10 milyar 
554 milyon Dolar 
olarak gerçek
leştiğini bildirdi. 
Büyükekşi'nin 
verdiği bilgiye 
göre, ocak ayında 
en fazla ihracat

Fahad Al Fehaid ve 
beraberindeki 
heyete, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin yayınlarının 
ve Merinos AKKM’yi 
tanıtan broşürlerin 
yer aldığı İngilizce 
set hediye edildi. 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih 
Pala, Başbakan Re

1 milyar 609 
milyon Dolar ile 
otomotiv endstrisi 
sektöründe gerçek
leşti. Onu, 
1 milyar 
309 milyon dolarla 
kimyavi maddeler 
sektörü ve 1 milyar 
256 milyon Dolar ile 
de Çelik sektörü 
izledi.
Ocak ayında en 
fazla ihracat artışı 
yüzde 223 ile 
mücevher sek

cep Tayyip Erdo 
ğan’ın da gelme 
sinin beklendiği 
fuarda, emlak, otel 
işletmeleri, seyahat 
acenteleri, tur ope 
ratörleri gibi turizm 
sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların 
yer alacağını belirt
ti. Pala, Bursa 
Valiliği’nin 
öncülüğünde ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla gerçek
leşecek olan fuarın 
hazırlık toplan
tılarının devam 
ettiğini de ifade etti. 
Fuar, işsizliği azalt
maya yönelik insan 
kaynaklarının 
geliştirilmesine 
katkıda bulunmanın 
yanı sıra Arap 
ülkeleri, Türkiye ve 
diğer İslam ülkeleri 
arasındaki bilgi ile 
tecrübe paylaşımını 
ve turizmi geliştir 
me amacını taşı
maktadır. Bu fuar 
ayrıca turistlere 
sunulan ürün ve 
hizmet kalitesini 
artıracak ve birçok 
endüstrinin 
gelişimine katkıda 
bulunacak.

töründe görülürken, 
yüzde 33 ile tütün 
sektörü ikinci sıra
da, hah sektörü de 
yüzde 32 ile üçüncü 
sırada yer aldı.
Ocak ayında 2 yeni 
sektörün de ihracat 
rakamları açıklandı. 
İklimlendirme 
sanayi sektörü ihra
catı ocak ayında 
yüzde 7 artarken, 
savunma sanayi 
ihracatı da yüzde 
19.6 arttı.

lliwltl 5 Ilı nlllil 
IIIIMlM

Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, 2 
milyar dolarlık 
yatırım yapılması 
planlanan Dağye 
nice Termal Tatil 
Köyü Projesi'nin 
Termal Sağlık 
Serbest Bölgesi 
kapsamı içinde yer 
alması için Kalkın 
ma Bakanlığı ile 
görüştüklerini 
söyledi.
Vali Şahabettin 
Harput, TRT Belge 
sel televizyonuna 
Dağyenice Termal 
Tatil Köyü Projesi 
hakkında bilgiler 
verdi. Bursa'nın yıl
lardır tarih ve 
kültür şehri olduğu 
nu belirten Harput, 
"Bursa bir su 
şehridir. Şüphesiz 
Uludağ Bursa'nın 
timsali. Ama Bursa 
son yıllarda sanayi 
ile ön plana çıktı. 
Şimdi biz Bursa'nın 
güzelliklerini sahip 
çıkacağız. Bu bizim 
görevimizdir.
Bursa'nın termal 
özelliğini, Roma 
dan bugüne kadar 
şifa dağıtan suları 
nı değerlendirmek 
için birkaç yıldır 
çalışıyoruz. Yeni 
sıcak su kuyuları 
ve eski atıl kuyuları 
harekete geçirmeyi 
istiyoruz. Bir 
bölümünü şehir 
merkezinde değer

lendireceğiz. 
İsteyen sağlık 
kurumu ve rehabili
tasyon merkezle 
rine vermek isti 
yoruz" dedi.
5 BİN YATAKLI 
TATİL KÖYÜ 
Dağyenice böl
gesinde sıcak 
suyun ve ormanın 
bütün güzellik
lerinin bir arada 
olduğunu ifade 
eden Harput, 
"Dağyenice'de tüm 
dünyayı kendine 
çekecek turizm böl
gesi oluşturmak 
istiyoruz. Orası için 
bir master planı 
hazırlıyoruz. Bu 
termal tatil köyü 
birkaç amaçlı ola
cak 5 bin yataklı ve 
dünya ile 
Türkiye'nin de bir 
vizyon projesi^ 
olmaya aday. Bu 
proje için Kalkınma 
Bakanlığı ile 
yazışıyoruz. Termal 
Sağlık Serbest 
Bölgesi kapsamı 
içinde yer alması 
için ciddi bir çaba 
halindeyiz. Büyük 
bir golf sahası 
yapacağız. Binicilik 
tesisleri ve villa tipi 
yerleşim yerleri bu 
kompleks içinde 
yer alacak. Bursa'yı 
dünyanın bu anlam 
da cazibe merkezi 
haline getireceğiz" 
şeklinde konuştu.

KAŞ€D€ B€KL€M6K 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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Hac krizi aşıldı! Becete hasına 25 hrus
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'yla ecza
cılar anlaşmaya 
vardı. Geliri 600 bin 
TL'ye kadar olan 
eczanelerin iskonto 
oranı sıfırlandı. 
Eczanelere reçete 
başına 25 kuruş 
ödenecek.
Günlerdir tartışma 
yaratan ilaç krizi 
aşıldı.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile Türk 
Eczacılar Birliği 
arasında 1 Temmuz 
2015 kadar geçerli 
olacak İlaç Alım 
Sözleşmesi imza
landı.
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, ecza
cılarla yapılan

Memur artılı teli maaş alacak
Memurlara kurum içi 
ve kurum dışı ayrımı 
yapılmaksızın görev
lerinden sadece biri 
için ücret ödenecek. 
Maliye Bakanlığı 
tarafından yayım
lanan Devlet 
Memurları Tebliği’ne 
göre, birden fazla yer 
görev alan memnu
lara kurum içi ve 
kurum dışı ayrımı 
yapılmaksızın görev
lerinden sadece biri 
için ücret ödenecek. 
Maliye Bakanlığı 
tarafından yayım
lanan Devlet 
Memurları Tebliği’ne 
göre, memurlar ve

toplantı sonrası 
anlaşmaya ilişkin 
bilgi verdi.
Çelik şunları söyle
di: "Yıllık hasılatı 0- 
600 bin TL olan 
eczanelerin iskonto 
oranları sıfır, 600- 
900 bin TL olan 
eczanecelerin 
iskonto oranı yüzde 
1, 900 bin-1 milyon 

diğer kamu görev 
İllerinden, kurum ve 
kuruluşların yönetim 
kurulu, denetim kuru
lu, tasfiye kurulu,

danışma kurulu üye
likleri ve komisyon, 
heyet, komite ile ben
zeri organlarda görev 
alanlara, kurum içi ve

500 bin TL olan 
eczanelerin yüzde 
2.5, 1.5 milyon TL 
üzerinde olan 
eczanelerin iskonto 
oranı yüzde 3 olarak 
belirlendi.
Eczanelere reçete 
başına 25 kuruş 
ödeme yapılacak.
SGK'yla 2 bin 
eczanenin 

sözleşmelerinin 
feshi durduruldu. 
Fesih işlemleri zor
laştırılmış, fesih 
süresi 2 yıldan 1 
yıla indirildi. Fesih 
öncesi uyarı şartı 
getirildi. İlk kez 
SGK'da İtiraz 
İnceleme Üst 
Komisyonu kuru
larak mutabakat 
sağlanamayan 
reçetelerin 
komisyonda 
görüşülmesi 
sağlanacak." 
Eczacılarla SGK 
arasındaki eski pro
tokol sona ermişti. 
Yeni protokol 
üzerindeki 
görüşmeler tıkan
mıştı.

kurum dışı ayrımı 
yapılmaksızın görev
lerinden sadece biri 
için ücret ödenecek. 
Böylece çift ödeme 
yapılan devlet 
memurları birini ter
cih etmek zorunda 
kalacak. Kamu 
kurumlarında birden 
fazla görev alan kişil
er, bu görevlerin 
hangisinden ücret 
alacağını belirleyerek 
asli görevli bulun
duğu kurumun 
merkez teşkilatı 
personel birimi ile 
görev yaptığı birime 
on gün içerisinde 
bildirecek

Karsılıhsız’cek'te 
hapis cezasına son

Çek yasasındaki 
yeni düzenlemeye 
göre karşılıksız 
çekte uygulanan 
hapis cezası 
kaldırıldı. Bundan 
böyle karşılısız çek 
yazan kişiler 10 yıl 
süreyle çek ala
mayacak. 
Karşılıksız çek 
yazanlara hapis 
cezası kaldırıldı. 
Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul 
edilen yeni düzen
lemeye göre hapis 
cezası yerine kar 
şılıksız çek yazan 
kişilere 10 yıl sürey 
le çek verilmeye- 
co k
TBMM Genel 
Kurulunda, Çek 
Kanununda 
Değişiklik Yapıl 
masına Dair Kanun 
Tasarısı kabul edi 
lerek yasalaştı.
Yeni düzenlemeye 
göre karşılıksız 
çekte adli para 
cezası ödenmediği 
için uygulanan 
hapis cezası yerine 
idari nitelikle yap
tırım uygulanacak. 
Bankalar, bu yılın 
sonuna kadar müş
terilerine yeni çek 
defterlerini vere

cek. Eski çeklerin 
hukuki geçerliliği 
devam edecek. 
İşte kabul edilen 
düzenlemenin 
önemli detayları: 
KARŞILIKSIZ 
ÇEK KESENLERE 
10 YIL YASAK 
Karşılıksız kalan 
çek bedelinin faizi 
ile birlikte tamamen 
ödenmesi duru
munda, çek düzen
leme ve çek hesabı 
açma yasağı kaldın 
lacak, bu durum 
Merkez Bankasına 
bildirilecek.
Çek düzenleme ve 
çek hesabı açma 
yasağı karannin 
verildiği savcılığa 
başvurularak 
talebin geri alın
ması halinde de 
çek düzenleme ve 
çek hesabı açma 
yasağı kaldırılacak. 
Çek düzenleme ve 
çek hesabı açma 
yasağına ilişkin 
kayıt, üzerinden 10 
yıl geçmesi halinde 
Merkez Bankası 
tarafından resen 
silinecek. Böylece 
karşılıksız çek 
kesen kişilere 10 yıl 
süreyle çek 
verilmeyecek.

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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 Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
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. 5İ3 1° 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

DAĞITICILARIH GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

Akçen Petrol 9
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4183 

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)

■lııiıuıtiıılii
VENÜS SİNEMASI 

SÜMELANIN ŞİFRESİ:! 
16:15-18:30-20:30...

ALVINVESINCAPLAR3: 
BRIWS-M.
BERLİN KAPLANI:11:30-12:W- 
1W5:15-1SWM 

MM.
REZERVASYONUM!
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Şair «e yazarlardan EMııaı Şöleni
Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazarlar 
Çalışma Grubu, 2012 
yılında da renkli 
çalışmalara imza 
atacak.
Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazarlar 
Çalışma Grubu 
üyeleri, BursalI sa 
natseverlere doy
asıya anlar yaşat
mak için yoğun 
mesai harcıyor. 2012 
yılı etkinlik pro
gramını Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala 
ile paylaşan Şairler 
ve Yazarlar Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Türkiye’ye örnek bir 
uygulama olan ‘Şiir 
Defteri” etkinliğine 
yeni dönemde de 
devam edeceklerimi 
söyledi. Dünya 
Kadınlar Günü, 
Kutlu Doğum 
Haftası, Anneler

5. yıl şerefine özel 
3000 kişilik dev pasta
AÇILIŞ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL TÜM 

REYONLARDA DÜYÜK İNDİRİMLER... 
ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCELER 

SÜRPRİZ HEDİYELER...

4 ŞUDAT 2012 CUMARTESİ 
. TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

ÖzeVİVek
bfr1

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

^CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
SEVENİ OLAN HERKES SEVGİLİLER GÜNÜNDE 

ÖZDİLEK RESTAURANTS DAVETLİDİR.
19:00-21:00 SAATLERİ ARASI RESTAURANTIMIZDA 

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ 
EŞLİĞİNDE CANLI MÜZİK DİNLETİSİ YAPILACAKTIR

ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88

Günü ve Çevre 
Günü gibi birçok 
temada dinleti, 
gerçekleştirecek
lerinin altını çizen 
Ambarcıoğlu, çalış
malarına tüm sanat
severleri davet etti. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala ise, 
Bursa’nın kültür ve 
sanat hayatına 
önemli katkıda 
bulunduklarını ifade 
etti. Pala, 2012 yılı 
etkinlik planının

dolu dolu olduğunu 
söyledi.
Bursa Kent Konseyi 
Şairler ve Yazarlar 
Çalışma Grubu 2012 
yılı etkinlik programı 
04.02.2012 
Cumartesi / 6. Şiir 
Defteri (Bursa’da Kış 
Konulu Şiir ve 
Hikâye Dinletisi) 
AKKM - 13.30 
18.02.2012 
Cumartesi / 7. Şiir 
Defteri (Şiir ve 
Hikâye Dinletisi) 
AKKM-13.30

03.03.2012 
Cumartesi / 8. Şiir 
Defteri (Şiir ve 
Hikâye Dinletisi) 
AKKM - 13.30 
12.03.2012 Pazartesi 
/ Dünya Kadınlar 
Günü Özel Programı 
AVP - 20.00 
17.03.2012 
Cumartesi / 9. Şiir 
Defteri ‘‘istiklal 
Marşı’hın Kabulü ve 
Çanakkale 
Şehitlerini Anma” 
Ördekli Kültür 
Merkezi -19.30 
21.03.2012 Çarşam
ba / “Dünya Şiir 
Günü” Bursa Devlet 
Korosu Dede Efendi 
Salonu -19.30 
31.03.2012 
Cumartesi /10. Şiir 
Defteri (Şiir ve 
Hikâye Dinletisi) 
AKKM - 13.30 
14.04.2012 
Cumartesi /11. Şiir 
Defteri (Şiir ve 
Hikâye Dinletisi)

K8Ş€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

AKKM-13.30 
21.04.2012 
Cumartesi / “Kutlu 
Doğum Haftası” 
AKKM - 13.30 
28.04.2012 
Cumartesi /12. Şiir 
Defteri (Şiir ve 
Hikâye Dinletisi) 
AKKM - 13.30 
12.05.2012 
Cumartesi /13. Şiir 
Defteri “Anneler 
Günü” AKKM - 
13.30 
26.05.2012 
Cumartesi /14. Şiir 
Defteri “Necip Fazıl 
Kısakürek” (Özel 
Programı) Ördekli 
Kültür Merkezi - 
19.30 
09.06.2012 
Cumartesi /15. Şiir 
Defteri “Dünya 
Çevre Günü” (Özel 
Programı) AKKM - 
13.30 
23.06.2012/16. Şiir 
Defteri AKKM - 
13.30

“Oliim Tuzağı”

İÜ 
Merkezimle

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, sevilen 
oyunu ‘Ölüm ?ıy 
Tuzağı’nı şubat 
ayında Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
sahnelenecek.
Şehir Tiyatrosu, 
Amerikan 
Edebiyatı’nın 
korku ve gerilim 
yazarı Ira Levin’in 
kaleme aldığı, 
Hale Kuntay’ın 
Türkçe’ye çevir 
diği ‘ölüm Tuzağı’ 
adlı oyunu Bursah 
tiyatroseverlerle 
buluşturuyor.
Usta tiyatrocu 
Mustafa Kurt’un 
yönetmenliğiyle 
sahneye taşınan 
oyun, Şehir 
Tiyatrosu 
sanatçılarından 
Ertan Akman, 
Niigün Türksever 
Görgü, Altuğ 
Görgü, Nihal 
Türksever ve 
Murat Liman’ın 
yorumuyla izlen
ime sunuluyor. 
Gerilim ve macera 
tutkunlarına 
keyifli anlar 
yaşatacak olan 
oyun, para ve 
şöhret tutkusunun 
insanlar üzerinde
ki etkisini de 
gözler onune 
seriyor.
‘Ölüm Tuzağı', 2. 
3, 16 ve 17 Şubat 
tarihlerinde saat 
20.30'da, 4 ve 18 
Şubat Cumartesi 
günlen ise saat 
14.00 da Tayyare 
Kültür Merkezi nde 
izlenebilecek.
Vatandaşlar, 
oyunlar ve pro* 
gramlarla ilgili 
detaylı bilgiye 
de www.sehirtiya- 
trosu.gov.tr 
adresinden 
ulaşılabilecekler.

ABONE 
OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.sehirtiya-trosu.gov.tr


Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, 16 okul binasının yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi.

Giilsar ‘Mili Lisesi nin inşaatı haşlama aşamasında'
Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, deprem hasarlarının önlenmesi 
çalışmaları kapsamında kentte bugüne kadar 16 okul binasının yıkılarak 
yeniden yapıldığını söyledi. Gülsar, 47 okul binasının da güçlendirme çalış
malarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Cumhuriyet, Yıldırım Beyazıt Ana 
dolu ve Gemlik Ticaret Meslek Liselerimizin güçlendirme çalışmaları baş 
ladı. Gemlik Lisesinin inşaatı başlama aşamasında. Fertur İlköğretim Okulu 
muz ise yıkılarak yeniden yapılacak. ” dedi. 3 anaokulu, 1 halk eğitim merkezi 
ve 1 özel eğitim okulu yaptırıldığını vurgulayan Gülsar, 2012 yılında ise 3 
Anaokulu ve 6 İlköğretim Okulu programa alındığını bildirdi. Haberi 2'de

50 Kr3 Şubat 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

ll Sağım Miiıliirö Bölge Hasıanesi alanını Mem
^^İL^a^nbğVnırı Programına almayı dü
şündüğü 250 yataklı Gemlik Bölge .Hastanesi için rapor 
hazırlığı başladı. İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, TO Kİ ile 
takasta kullanılması düşünülen Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi ve Sahil Diş Hastanesi ile Taşocaklan mevkiinde- 
ki araziyi gezip, inceledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 
arazi ve takasta kullanılması düşünülen binalar ile ilgili 
Bakanlığa ve TOKİ Genel Müdürlüğü’ne rapor yazacağını 
söyledi. Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’da, Belediye 
olarak altyapı ve yol gibi çalışmaları biran önce başlatacak
larını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ Genel Müdür 
lüğü’nün olumlu yanıt vermesi halinde hemen protokol imza 
aşamasına gelineceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Has Parti söyleşileri
Has Parti İlçe Başkanlığı, “Gemlik Konu 

şuyor Söz Siz de” söyleşilerinde her hafta 
birini davet ederek, Gemlik’in sorunları 
konuşuluyor.

Bugüne kadar Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 
ve son konuk, Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan’dı.

Has Parti söyleşilerinde konuşmacı 
Gemlik veya Gemlik ile ilgili konuları ele 
alıyor.

Demokratik bir platform.
Has Partillileri kutluyorum.
Yapılmayanı yaptıkları için.
Bu söyleşiler, geniş halk kitleleri tarafın

da izi en ehilse keşke. Devamı sayfa 4’de

Bu akşam 
Mevlit 
Kandili

İslam aleminin en 
kutsal günlerin 
den biri olan Mev 
lit Kandili bu ak 
şam kutlanacak. 
Hz. Muhammed’in 
doğum günü olan 
bu kutsal günde, 
Kur’an-ı Kerim 
okunacak, ibadet 
edilerek, kandil 
kutlanacak.
Regaib kandili ise 
24 Mayıs 2012 
günü kutlanacak.

Talan, ‘lıldia ediyorum bunlar 
kapalı pazar yerini yapamazlar"
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanlığının 
düzenlediği 
“Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizde” konuğu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan oldu.
Talan, “Gemlik’te 
36 adet AVM var. 
Bu Gemlik gibi 
ilçe için çok fazla. 
AVM’ler bizden 
kazandıklarının bir 
kuruşunu dahi 
ilçemiz için har
camıyor. Nüfusu 
105 bin olan bir

ilçede mezbaha 
yok, balık Marmara’ 
da yakalanıyor.
Gemlik veya 
Mudanya İskele
sinden Bursa’ya 
gidiyor. Gemlikli 
balıkçı esnafı Bur 
sa’ya gidip balığı 
tekrar Gemlik’e geri 

getiriyor. Çok 
modern bir pazar 
yerinden Gemlik 
halkını mahrum 
bıraktılar.
İddia ediyorum 
bunlar bu Kapalı 
Pazar yerini ya 
pamayacaklar” 
dedi. Haberi 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■mnmasmsmı

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 gün
leri yılları arama
mak 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 hor
monla doldurulmuş, 
kendinden 
başkasını düşün
meyen bir “tip” 
tasarlandı.

Düşünmeyen, 
kayıtsız koşulsuz 
inanan, yürümenin, 
yemenin, uyumanın 
ötesinde bir iş yap
mayan “güruh” 
başarıldı.

Kurşun askerler 
yaratıldı.

Tüm eylemler 
komutla;
“Yemek yenilecek 

ye... “
“Parmak kaldırıla

cak kaldır...”
“Uyunacak uyu..” 
Beyni daha çok 

gelişmişlerin (!) bir 
araya geldiği çok 
donanımlı bir 
merkez dünyanın 
canına sokuyor.

Ne değer bırakıyor 
ne yargı...

Nükleer denemeler 
yapıyorlar.

Hormonu insanın 
iliklerine işletiyorlar.

Savaş dinamikleri
ni canlı tutmak için 
ellerinden geleni 
artlarına

koymuyorlar.
Geçirebildiklerine 

diş geçiremedikle 
rine füze yerleştin 
yorlar.

Ama ne istiyor
larsa o oluyor.

Doğal olarak 
dünyadaki gelişme 
ler Ortadoğu’nun 
tam da ortasında 
olan Türkiye’yi çok 
yakından 
ilgilendiriyor.
Türkiye çok önem

li 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 adın 
ahlak adın.ı 
toplumsu 
değerler adına 
yeni hiçbir şey 
girmediği gibi olanı 
da tutmak zorlaşı 
yor.

Gündelik ve sığ 
çıkarlar uğruna 
insanı insana 
bağlayan ve insanı 
insan yapan “yüce 
değerler” yok olup 
gidiyor.

Dolayısıyla 
yetenekler yitirili 
yor.

Seçmeyi seçilmeyi 
bilmeyen insanlar 
geleceği yön
lendiriyor.

Gelinen sonuca 
tesadüf denilebilir 
mi?

Bursa Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, 16 okul binasının yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi.

Giilsar; "Gemliklisesi'nin inşaatı taşlama aşamasının’
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, deprem 
hasarlarının önlen
mesi çalışmaları 
kapsamında kentte 
bugüne kadar 16 
okul binasının 
yıkılarak yeniden 
yapıldığını söyledi. 
Gülsar, 47 okul 
binasının da 
güçlendirme çalış
malarının gerçek
leştirildiğini 
kaydetti. Gülsar, 
deprem güçlendirme 
çalışmaları kap
samında programa 
alınan 4 okulun daha 
ihalesinin tamam
landığını belirterek, 
"Cumhuriyet, 
Yıldırım Beyazıt 
Anadolu ve Gemlik 
Ticaret Meslek 
Liselerimizin 
güçlendirme çalış

maları başladı. 
Gemlik Lisesinin 
inşaatı başlama 
aşamasında. Fertur 
İlköğretim Okulu 
muz ise yıkılarak 
yeniden yapılacak. ” 
dedi.
Deprem güçlendir 
meşine alınan okul 
ların inşaat süreleri 
nin 180 gün 

olduğunu, bunun 6 
ay gibi bir süre yap
tığını anlatan Gülsar, 
yaz tatilinin ise 2 ay 
olduğunu kaydetti. 
Gülsar, inşaat süresi 
dikkate alındığında 
bir okulup taşın
madan yaz tatilinde 
güçlendirilmesinin 
mümkün olmadığını 
dile getirdi.

Yıkılarak yeniden 
yapılacak olan 
Fertur İlköğretim 
Okulu'nda hızlı bir 
inşaat süreci plan
landığını ifade eden 
Atilla Gülsar şöyle 
devam etti: 
"Bu okulumuzdaki 
yaklaşık bin 150 
öğrenci eğitimlerine 
geçici olarak Sabiha 

Köstem, Yusuf 
Köstem ye Remzi 
Zümrüt İlköğretim 
okullarında devam 
edecek.
Güçlendirme çalış
maları başlayan 
Cumhuriyet 
Lisesinin yaklaşık 2 
bin 500 öğrencisi 
eğitimlerine BTSO 
Mesleki Eğitim 
Kampüsünde devam 
edeceköğrenciler 
okulun diğer 
binasında ikili öğre
timle eğitimlerini 
sürdürecek. Diğer 
bir okulumuz Gemlik 
Ticaret Meslek 
Lisesi bu eğitim yılı 
başında yeni binaya 
geçmişti. Burada 
taşınma söz konusu 
değil. Şu an boş 
olan eski binanın 
güçlendirilmesi 
yapılacak. İhale aşa

ması tamamlanan 
Gemlik Lisesinde de 
inşaat çalışmaları 
başlama aşamasın
da."
Eğitimin hizmetine 
kazandırılmak üzere 
inşaatı devam eden 
okullar hakkında da 
bilgi veren Atilla 
Gülsar, daha önce 
programa alınan 18 
ilköğretim okulu, 3 
lise ve 7 meslek 
lisesi olmak üzere 
yaklaşık 752 derslik 
inşaatının devam 
ettiğini açıkladı. 3 
anaokulu, 1 halk 
eğitim merkezi ve 1 
özel eğitim okulu 
yaptırıldığını vurgu
layan Gülsar, 
2012 yılında ise 3 
Anaokulu ve 6 
İlköğretim Okulu 
programa alındığını 
bildirdi

Muharip gazilerden Belediyeye ziyaret
Gemlik Muharip 
Gaziler Derneği 
Yönetim Kurulu * 
üyeleri Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret ettile^ 
Dernek Başkanı 
Kadri Tan te 
Başkan Yardımcısı 
Çetin 
Dizdaroğlu’nun yarn 
sıra yönetim kurulu 
üyelerinin de j 
katıldığı ziyarette, 2. 
kez başkanvekili 
seçilen Refik

Yılmaz’a tebrik 
dilekleri sunulurken, 
başarılı çalış
malarının devamı

dilendi.
Gemlik’te 53 üyesi 
bulunan ancak 
120’ye yakın gaziyi

ve ailelerini temsil 
eden dernek üyele 
rinin sorunlarının da 
masaya yatırıldığı 
ziyarette, sosyal 
güvencesi olmayan 
ve sadece gazi 
maaşı ile geçinen 
gazi ailelerin çocuk
larına eğitim ve iş 
imkânları talep edil
di. Ayrıca gazi 
ailelerine her türlü 
sosyal yardımlardan 
da yararlandırılması 
görüşü de benim
senirken, Muharip 

Gazilerin belediye 
başta olmak 
üzere kurum ve 
kuruluş ların organ
ize ettiği sosyal ve 
kültürel etkinliklere 
daveti de konuşul
du.
Gemlik’te başta 
eğitim ve spor kulüp 
leri olmak üzeren 
sivil toplum örgüt
lerine de belediye 
imkânları dâhilinde 
yardım ettiklerini 
hatırlatan 
Başkanvekili Refik

Yılmaz’da, ziyaret
ten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, muharip 
gaziler derneği 
üyeleriyle her plat
formda birlikte 
olmaktan ve istişare 
içinde bulunmaktan 
mutlu olacaklarını 
söyledi. Refik 
Yılmaz, eğitim 
ve iş istihdamı 
konusunda da 
gerekli çalışmaları 
yapacağını 
söyledi,
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Çalılığa sakladıkları zeytinleri 
almaya gelince yakalandılar

İhsanca
Mudanya’da çok 
sayıda hırsızlık 
olayına karıştıkları 
iddia edilen zanlılar, 
çalılığa sakladıkları 
zeytinleri almaya 
gelince yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre. Siteler 
Mahallesi Kanarya 
Sokağı'nda bir 
sitenin zemin katın
dan onar kiloluk 25 
teneke zeytin 
çalındı. SÖz konusu

Bursa'ıia uyusiurucu taciri 2 tişi yakalandı
Bursa polisi, şehir 
merkezinde uyuştu
rucu ticareti yaptığı 
belirlenen 2 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Şahıslarla birlikte 5 
kilogram esrar mad
desi ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
merkez Yıldırım 
ilçesinde uyuşturu
cu madde ticareti

61yasınılakl zehir tacirine polis haskını
Bursa'da uyuşturu
cu sattığı öne sürü 
len 61 yaşındaki 
şahıs suçüstü yaka
landı. Gözaltına 
alınan zanlı, adli 
yeye polisin kolunda 
sevk edildi.
Bir ihbarı değer
lendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize İşlerle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Yiğitler 
Mahallesi'nde Doğu 
illerinden esrar

Kredi kartı 
zanlıları 
her gün 
imza atacak 

yerde araştırma 
yapan polis, zeytin
lerin bölgede bulu
nan trafo binasının 
yan tarafındaki 
çalılıkların arasına 
gizlendiğini tespit 
etti. Bölgeye hakim 
bir yerde pusuya 
yatan polisler, 13 
saat boyunca hırsız 
ların gelmesini bek
ledi. Çalılığa gelen 
şüpheliler O.D. (20) 
ve C.E. (24), zeytin

Operasyonda, 2 kişi 
yakalanırken, şahıs
ların üzerinde poşet

yaptığı tespit edilen 
şahıslara yönelik 
operasyon yaptı.

getirdiği iddia edilen 
C.G.'yi (37) takibe 
aldı. Şahsın evine 
baskın düzenleyen 
polis ekipleri, bir 
poşetin içersine

Bursa'da, yüzlerce 
kişinin kredi kartını 
kopyaladıkları iddia 
edilen şebekeye yö 
nelik operasyonun 
ikinci ayağında göz 
altına alınan ve ara 
larında bir polisin 
de bulunduğu 5 
kişiye mahkeme her 

leri bir araca yük
leyip kaçmak 
isterken suç üstü 
yakalandı.
Zanlıları sorgulayan 
polis, yakın tarih
lerde Güzelyalı böl
gesinde meydana 
gelen 7 ayrı hırsızlık 
vakasını daha aydın
lattı. Diğer hırsızlık 
olaylarına karıştık
ları belirlenen I.H.B.
(18), Y.Y. (18) 
ve C.T. (19) de 

gizlenmiş 5 kilo 480 
gram esrar ele 
geçirdi. Daha sonra 
C.G. ile bağlantısı 
olduğu öğrenilen 61 
yaşındaki M.Y.'nin 

gün karakola gidip 
imza atma cezası 
verdi. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Bilişim Suçları 
Büro Amirliği ekip
leri, geçen ekim

yakalandı.
Çalıntı zeytinler, 37 
ekran televizyon, 2 
adet çamaşır maki
nesi, 2 adet bulaşık 
makinesi, 2 adet 
kombi, elektrikli 
süpürge ve 1 bir 
buzdolabı ele geçir
ildi. Zanlılar, sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
5 zanlı sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

içerisinde toplam 5 
kilogram uyuşturu
cu esrar maddesi 
bulundu.
Yakalanan şahıslar, 
sorgularının tamam
lanmasının ardından 
'uyuşturucu madde, 
esrar ticareti yap
mak* suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Uyuşturucu ticareti 
yapan şahıslara 
yönelik operasyon
ların devam edeceği 
bildirildi.

evinin önüne giden 
ekipler, elinde poşe
tle evden çıktığını 
görünce zanlıyı 
takip etmeye 
başladı. Evinden 
uzaklaşan M.Y., 
polis ekipleri tarafın
dan gözaltına alındı. 
İfadesi alınmak 
üzere emniyete 
getirilen zanlılar, 
daha sonra adliyeye 
sevk edildi. 61 
yaşındaki M.Y.'nin 
ise polisin koluna 
girmesi ve güçlükle 
yürümesi dikkati 
çekti.

ayında kredi kartı 
kopyalama makine 
leri ve internet 
siteleri aracılığıyla 
onlarca kişinin 
kredi kartı bilgi
lerinin ele geçirildiği 
istihbaratı üzerine 
operasyon 
düzenledi.

Çeki değil, parayı veren düdüğü çalar
Yeni Çek Yasası’na, farklı bakış açılarından 

olumlu ya da olumsuz eleştiriler getiriliyor. 
Birincisi; Karşılıksız çekten dolayı cezaev
lerinde bulunan yaklaşık bin 500 kişi ve 
yakalanamamış, kaçak yaşayan binlerce 
kişinin baktığı pencere...

Onlar kendilerine “çek mağdurlan” diyor
lar... İkinci grup, o “çek mağdurlarının mağ
dur ettiği”, yani alacağını tahsil edememiş 
gerçek çek mağdurları! Belki de onlara çek 
mağduru değil de, “hesap bilmeyen kasap 
mağdurlan” demek daha doğru otur...

Anlaşılmayacağını düşünerek açıklama 
yapmalıyım. Bir tekerleme vardır, hesabını 
bilmeyenler.için söylenir:
“Kasap, kasap! Bilmezsen hesap, elinden 

kayar masat!”
Sözün orjinaiini yazma şansımız yok 

elbette...
Üçüncü pencereden bakanlar ise “yetmez 

ama evet”çi pozisyonunda...
“Tamam! Karşılıksız çekin cezası hapis 

olmasın ama mal ya da hizmeti karşılığında 
kendisine çek verilmiş kişileri de korumalı 
bu yasa! Ticari risk sigortası adı altında 
güvenceye alınmalı” diyorlar.

Şükrü Kızılot’un bir yazısından 
öğrendiğimize göre, 2010 yılında sadece 
karşılıksız çek nedeniyle 250 bin 302 dava 
açılmış ve bunların 224 bin 986’sı mahku
miyetle sonuçlanmış. Ceza mahkemelerinde 
açılan yaklaşık 3.5 milyon davanın ise yüzde 
12’si çekle ilgiliymiş...

Peki, mal ya da hizmet üreten bu insanları 
çek kullanmaya zorlayan ne?

Niye, nakdi, kredisi kadar iş yapmıyor da, 
sahibi olmadığı parayla ticari faaliyet 
yürütüyor?

E herkes öyle yapıyor!
Nitekim Türkiye’de çek, bir vade aracı 

haline getirilmiştir... 3-5 ay sonrasının tarihi 
yazılır. Elden ele gezer. Herkes birbirine zin
cirleme borçludur/alacaklıdır.

Birinci pencereden bakanların, savunması 
da yerinde aslında... “İşadamını, çeki 
karşılıksız çıktı diye cezaevine tıkınca, 
ekonomik sistem düzelecek, alacaklı 
parasını alabilecek mi? Bırakın da, çalışsın 
borcunu ödesin!” diyorlar...

Yani iş bu noktaya varınca, savunma man
tıklı geliyor.

Nitekim yeni yasa, bu sese kulak verdi. 
Karşılıksız çekten dolayı hapis cezası kalktı. 
Peki bu durum, çeki hile ve dolandırıcılık 
aracı olarak kullananları durdurabilecek mi?

Aslında, çek denilen aracın ekonomik 
trafikten men edilmesi en doğru olanı... Zira, 
yüklü miktarda nakit bulundurma zorluğuna 
karşı üretilmiş olan bu aracın, teknolojinin 
ışık hızında ilerlediği, hesaplar, bankalar 
arasındaki para trafiğinin hızla aktığı 
bugünkü düzende yeri olmamalı...

Zaten yeni düzenlemeyle sorumluluğu 
artan bankaların daha bir ince eleyip sık 
dokuyacağı, çek kullanımının giderek azalıp, 
yakın bir zamanda da ekonomik hayata veda 
edeceği görülebiliyor.

Dolayısıyla, nakit parayı verenin düdüğü 
çalacağı günler çok uzak değil...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Karşılıksız kalmamalı emek 
Piyasadan kalkmalı artık çek 
Ticarette tek araç para olmalı 
Çekle mal satan olmamalı kek

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış II Sağlık Hüaiıii Biilge Hastanesi alanını iRHleü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Has Parti söyleşileri...
Bugüne kadar “Gemlik Konuşuyor" 

söyleşilerine katılanların tümünün 
haberini gazetemizde yayınladık.

Her biri kendi açısından Gemlik’e 
bakışını sergiledi.

Son konuşmacı Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı olunca, konu da esnaf 
sorunları oluyor.

Talan, AVM’lerden, kapalı pazar yerine, 
mezbahadan, Balık Hali’ne, içme suyun
dan, halk otobüslerine kadar birçok 
konuyu dile getirmiş.

Gerçekten tümü de Gemlik’in sorunları. 
Tümü esnafı, sanatkarı ilgilendirdiği 

gibi Gemlik halkını da ilgilendiren konu
lar.

Talan açıklamalarında Belediye 
Başkanvekiline sitemlerini yolluyor.

Kapalı Pazar Yeri konusunda Belediye 
ye teklif götürdüklerini, ancak cevabını 
alamadıklarını söylüyor.

Talan bu konuda şu açıklamayı yapı 
yor:

“Sayın Belediye Başkanvekilimiz Refik 
Yılmaz, “Bütün Odalarla istişare içinde 
yiz" diyor fakat, bizim Odamızın kapısın
dan içeri girmedi.

15 gün içinde Salı Pazan’nın yeri değiş 
tirildi. Kimseden fikir alınmadı. Buna rağ 
men biz Oda olarak kapalı pazar yapma 
teklifini kendisine götürdük.

Bize, “Cumartesi günü görüşelim” 
dedi, arsa sahiplerini de alıp, saat 13’te 
Bele diyede buluşmak üzere randevu 
verdi. Biz, projemizi hazırladık Vakıflar 
Bankası yla kredi anlaşması yaptık.

Pazara gelenleri taşımak için beş tane 
servis aracıyla anlaştık.

Cumartesi günü saat 13.oo de belediye 
ye gittiğimizde, arsa sahibinin Başkanın 
Odasından çıktığını gördük. Biz, odaya 
girdik projemizi anlattık. Belediye den tek 
kuruş almadan kapalı pazar yerini yapalım, 
bunun tapusunu da belediyeye verelim 
dedik. Malesef Sayın Başkan vekilimiz bizi 
oyalamış. Oysa ki çok modern bir pa zar 
yerinden Gemlik halkını mahrum bıraktılar. 
İddia ediyorum bunlar bu Kapalı Pazar 
yerini yapamayacaklar”

Belediyenin Kapalı Pazar Yeri’ni yapa
maz iddiası önemli bir iddia.

Başkanvekili Refik Yılmaz bu iddiaya 
cevap vermeli.

Binlerce esnafı ve Gemlik halkını 
ilgilendiren önemli bir konuda bugüne 
kadar bir netlik hala kazanılmadı.

Fatih Mehmet Güler, kapalı pazar yeri
ni, Marmarabirlik’in Orhangazi Caddesi 
girişindeki depolarının olduğu yere yap
mayı düşünüyordu.

Yılmaz ise Hürriyet Caddesi’ndeki Celal 
Bayar Anadolu Lisesi karşısındaki boş 
arsalara yapmayı düşünüyor.

Bu konuda kararı Gemlik Belediye 
Meclisi verecek.

Vermesi yetmeyecek, imar planlarında 
değişiklik gerekecek.

Has Parti’nin “Gemlik Konuşuyor, Söz 
Sizde” söyleşilerinden güzel mesajlar 
alıyoruz.

Devamını bekliyoruz.
Emir Kantur’u da kutluyorum.

Sağlık Bakanlığı’nın 
2012 Yatırım 
Programına almayı 
düşündüğü 250 
yataklı Gemlik Bölge 
Hastanesi için rapor 
hazırlığı başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı yeniden 
Başkanvekilliğine 
seçilmesini kutladı. 
İl Sağlık Müdürü 
Özcan Akan daha 
sonra, TOKİ ile 
takasta kullanılması 
düşünülen 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Sahil Diş Hastanesi 
ile Taşocakları 
mevkiindeki araziyi 
gezip, inceledi. 
II Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, arazi 
ve takasta kullanıl
ması düşünülen 
binalar ile ilgili 
Bakanlığa ve TOKİ 
Genel Müdürlüğü’ne 
rapor yazacağını 
söyledi.

Yılmaz, MHP yönelimini kutladı
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, MHP Gemlik 
yeni yönetim kurulu
na ziyaret ederek, 
“Hayırlı olsun” dedi. 
Sohbet ve tanışma 
ile geçen ziyarette 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, partiler 
arasında üslup fark
ları olabileceğine 
değinirken, ortak 
paydanın Gemlik’e 
hizmet olduğu 
durumlarda bir 
araya gelmenin ve 
ortak hareket 
etmenin öneminin 
belirtti.
Yılmaz konuşması 
mn şöyle sürdürdü. 
"Zaman zaman par
tiler arasında farklı 
düşünceler olacak
tır, biz bunları 
zenginlik olarak 
görüyoruz.
Enerjimizi Gemlik’i 
daha güzel hale 
getirmek için harca- 
mamız gerekir.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Baş Hekimi Dr. 
Mehmet Küçükkeçe, 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Veteriner 
Dr. Turgay Balyemez 
ile birlikte taşocak- 
iarı mevkiindeki 
Bölge Hastanesi 
arazisini gezen İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, ardın
dan Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
binaları ile Sahil Diş 
Hastanesi binalarını

Gemlik için ne kadar 
hizmet edersek 
ileride burada 
yaşayacak çocuk
larımız, torunlarımız 
için daha yaşanır bir 
kent bırakmış olu
ruz. Hizmetlerimiz 
devam edecek. 
Eksikleri gidermek
teki çalışmalarımızla 
MHP ile de ortak 
çalışarak fikirlerin 
den faydalanmak 
isteriz. 10 aylık 
sürede hiçbir encü
men kararı oy çok
luğuyla çıkmadı, 
tamamı oy birliğiyle 
alınmış kararlardı. 
Mecliste böyle güzel

gezdi.
Bölge Hastanesi’nin 
yanı sıra Gemlik 
Belediye Binasının 
da yapılacağı 
bölgedeki zeminin 
sağlamlığına dikkat 
çeken Akan, takasta 
kullanılması düşünü 
len binalar ile ilgili 
olarak da Sağlık 
Bakanlığı ve TOKİ 
Genel Müdürlüğü’ne 
raporunu bildirece 
ğini ifade etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Belediye 
olarak alt yapı ve 
yol gibi çalışmaları 
biran önce başlata
caklarını belirterek, 

bir ahenk sağlanmış 
durumda." dedi.
MHP Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu ise şöyle 
konuştu: 
"Demokrasilerin en 
katılımcı şekli ile 
uygulandığı yerler 
yerel yönetimlerdir. 
Ülke olarak 
demokra ti kİ eş me 
sürecindeyiz, siyasi 
partiler ise demokra 
sinin olmazsa 
olmazlarıdır.
Ben, bu milletin tera 
zisine güveniyor ve 
tercihlerine her 
durumda saygı 
duyuyorum.

Sağlık Bakanlığı ve 
TOKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
olumlu yanıt verme
si halinde hemen 
protokol imza aşa
masına gelineceğini 
söyledi.
Zeytin Koruma 
Yasası’ndaki 
değişiklikle birlikte 
taşocakları mevkii 
nin rezerv alan 
olarak imar planları
na işlenebileceğine 
dikkat çeken Yılmaz, 
başta kamu binaları 
olmak üzere ilçe j 
yapılaşmasının bu t 
bölgeye doğru kay
dırılacağını bir kez 
daha hatırlattı.

Milliyetçilik 
anlayışında parti
zanlık yoktur. 
Milletimiz, bizlere 
muhalefet yapma 
görevini vermiştir. 
Seçilmişlerin oy 
veren seçmenlerine 
hesap vermesi gere 
kir. Mecliste bunun 
aksine davranılan 
durumlar oluştu, 
öncelikle bunların 
gereğinin yapılması 
gerekir.
Gemlik için yararlı 
olacağına inandığı 
mız her şeyde 
parti ayırmadan yar 
dımcı olacağız" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Tüm Hemşehrilerimizin 
Mevlit Kandilini kutlar, 

bu mübarek gecenin insanlığa 
barış, huzur, kardeşlik ve 

mutluluk getirmesini dilerim.
Gemlik Belediye Başkanlığı 

Av. Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkan Vekili
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İmbalaj atıkları mercek altında
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ‘temiz 
;evre’ hedefiyle 
sürdürülen çalış- r 
nalar kapsamında, 
İçe belediyelerinin 
emsilcilerini, 
ımbalaj atıklarının 
controlü konusunda 
jilgilendircfir 
>010 yılında yürür- 
üğe giren ve 
jygu lamada 
/aşanan sıkıntılar 
ledeniyle ciddi 
ahatsızlıklara yol 
ıçan ‘Ambalaj 
^tıklarının Kontrolü 
(önetmeliği’ 
çonulu toplantı, 
|üwl|şe1ıîf 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı 
oplarjtı salonunda 
jerçekleşti. İlçe..
belediyelerinin zabı- 
a ve temizlik işleri 
)irim müdürlerinin 
satıldığı toplantıda 
îüyükşehir 
Belediyesi Çevre ve

Koruma Şube 
Müdürlüğü’nden 
Çevre Mühendisi 
Serap Ergün 
‘Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetme 
ligi’ konusunda 
sunum yaptı.
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre ve 
Koruma Daire 
Başkanı Bahattin 
Kuşoğlu, 2010 yılın
da yürürlüğe giren 
‘Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde • 

bazı çelişkili nrad-^A 
deler bulunduğunu 
velilçe belediyelie , 
rinin ilgili birimler
ince uygulamasında 
ciddi aksaklıklara . 
neden olduğunu . 
söyledi. Özellikle, 
sokak toplayıcıla 'İS 
rıhın çok büyük 
sıkıntılar oluştujf-x 
duğunu kaydeden 
Kuşoğlu, “Çöplerin 
içerisindeki geri 
kazanabilen 
ambalaj atıkları 
sokak satıcıları

ELEMAN aRflNIYOR
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

ta rafı n da n t o p I a n ı 
yor. Bu sefer amba 
laj atıkları için 
ihalelere giren ve 
ciddi şekilde yatırım 
yapan lisanslı fir- Ş 
malar, toplama IŞih- 
den mahrum kalı 
yor” dedi. KuşoğIu, 
yaşanılan sıkıntılar 
ve çözüm öneriler
ine yönelik düzenle
nen toplantıda, ilgili 
birimlerin yaptıkları 
çalışmaların değer
lendirildiğini sözle 
rine ekledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

<satılık daire 
'1'538 322 70 73

eteiilıHMilttoıı Ur-Ke froie 
azarında 235 Proje Beğeniye Sunuluyor
uşlararası Tekstil 
i Konfeksiyon Ar- 
î Proje Pazarı'nda, 
ı'i yabancı 235 
oje sektör pro- 

esyonelleri ve 
ıkâdemisyenlere 
sunuluyor. Uludağ 
ekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB), 
arafından organize 
jdilen ve Bursa 
[iğİret ve Sanayi 
Ddası (BTSO) 
ItrOtejik ortaklığıyla, 
Bursa Eskişehir 
Bilîcik Kalkınma
İjahsı (BEBKA) 
»rganizasyon ortak- 
ığıyla gerçekleştir
en 4’üncü 
Jluslararası Tekstil 
[e Konfeksiyon Ar- 
pe Proje Pazarı'nda, 
Rektörün geldiği , 
lokta tartışıldı. 
Dünyâda Tekstil ve 
konfeksiyon sek- 
öründe trendler 
eknik ve fonksiy
onel ürünlere doğru 
(erlerken, UTİB, bu 
<ıl 4'üncüsünü ger 
pekleştirdiği etkin*- 

likle Türkiye'de bü 
alanın öncüsü ol 
maya devam ediyor. 
İ n oy a şy o n. e k o rig mi 
sine geçişin sağlıklı 
bîr şekilde işleyd- 
bilmesi, Türkiye 
ekonomisinin 
sürdürülebilir . 
istikrarlı bir yapıya 
sahip olabilmesi ve 
dünya ekonomisin 
de hak ettiği yeri 
alabilmesi adına 
büyük önem taşıyan 
ve iki gün sürecek 
proje pazarının 
açılışında konuşan 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
katma değeri yük
sek ihracat ürün
lerinin-ihracat, için
deki ağırlığının art-, 
ması gerektiğine 
vurgu yaptı. "Bu 
etkinlik tekstil sek
töründe önemli bir 
zihniyet değişiminin 
göstergesi." diyen 
Çağlayan, son 
haline gelmek üzere 
olan yeni teşvik sis
temiyle- özellikle

‘teknoloji ve yüksek 
katma değerli üre
time büyük katkı 
sağlayacaklarını 
açıkladı.
TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi 
de değişimin gele
ceğin dizaynındaki 
önemine değindi. £ 
At-Ge Ve mövasy- 
onun Jürjkiyg'nipa 
geleceğinde önemli 
belirleyiciler 828 
olduğunu söyleyen 
Büyükekşi, "Bu .. 
etkinlik bizim için 
yol gösterici oldu. 
2012 yılında 8 ayrı 
sektörde özgün 
ürün üretimi ve ihra
catına katık amacıy
la proje pazarı 
organize edeceğiz." 
dedi. Proje pazarı 
nınjfijkir babası ve 
etkinliğin ev sahibi 
olan UTİB Başkanı 
İbrahim Burkay ise 
ekonomik büyü- < 
menip sürekliliği 
adına teknoloji üre
timinin Önemine 
dikkât çekti.

KIŞGELDlHALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

ra® SİZE HİZMET 
... 1 İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz

edi kartı geçerlidir 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygiin Sitesi 68/B

0 5358155711
KÜÇÜK KUMLA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Talan, “İddia ediyorum Dunlar 
kapalı pazar yerini yapamazlar”
Has Parti Gemlik İlçe 
Başkanlığı’nın 
düzenlediği “Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizde” konuğu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan oldu.
Has Parti ilçe 
binasında yapılan 
toplantıda, İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, “Her hafta 
değişik partilerden 
ve sivil toplum kuru 
kışlarından isimleri 
davet ediyoruz. Bu 
da bize ilçemize ve 
sorunlarına değişik 
pencerelerden bak
mamıza yardımcı 
oluyor. Bu akşam da 
İbrahim Talan 
Bey’den esnaf ve 
sanatkar gözüyle 
Gemlik’i değerlendi
receğiz.” dedi.
İbrahim Talan, söz
lerine Gemlik 
esnafının
AVM’lerden ötürü 
yaşadığı sıkıntılar
dan söz ederek

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPARİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
DAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞIU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-586 00 07

başladı.
Talan, “Gemlik’te 36 
adet AVM var. Bu 
Gemlik gibi ilçe için 
çok fazla. AVM’ler 
bizden kazandık- 
lannın bir kuruşunu 
dahi ilçemiz için har
camıyor.
Kazançlarının 
tamamını Gemlik 
dışında değer
lendiriyorlar. Biz, 
Oda olarak ruhsatsız 
açılan 2 yeri kapat
tırdık.
AVM’lerin şehir 
dışında olması için 
gayret gösteren Ali 
Coşkun Bey bu mü 
cadelesi nedeniyle 
ödüllendirildi.
Ödülü de bir sonraki 

seçimde milletvekil
liğinin sona 
erdirilmesi oldu.
Nüfusu 105 bin olan 
bir ilçede mezbaha 
yok, balık Marmara’ 
da yakalanıyor.
Gemlik veya 
Mudanya Iskelesi’n- 
den Bursa’ya gidi 
yor. Gemlikli balıkçı 
esnafı Bursa’ya gi 
dip balığı tekrar 
Gemlik’e geri 
getiriyor.
Su Ürünleri Fa kül 
tesi burada, balık 
burada ama, Balık 
Hali Bursa’da.
İnsanın aklı bunu 
almıyor. Apartman 
altları küçük 
esnafların işyer-

leriyle dolu acilen 
yeni bir sanayi sitesi 
yapılmalı.
Türkiye’nin en ucuz 
maliyetli suyu 
Gemlik’te fakat en 
pahalı suyu Gemlik 
halkı içiyor.
BURULAŞ Belediye 
otobüslerinden suya 
sabuna dokanmadan 
gelirin yüzde 22’sine 
el koyuyor. Halkta 
ulaşıma normalden 
fazla para ödüyor. 
Sayın Belediye 
Başkanvekilimiz 
Refik Yılmaz, “Bütün 
Odalarla istişare 
içindeyiz” diyor 
fakat, bizim 
Odamızın kapısın
dan içeri girmedi. 
15 gün içinde Sah 
Pazarı’nın yeri 
değiştirildi.
Kimseden fikir alın
madı. Buna rağmen 
biz Oda olarak 
kapalı pazar yapma 
teklifini kendisine 
götürdük.
Bize, “cumartesi 
günü görüşelim 
dedi” arsa sahipleri
ni de alıp saat 13’te 
belediyede buluş
mak üzere randevu 
verdi. Biz, projemizi 
hazırladık. Vakıflar 
Bankasıyla kredi 
anlaşması yaptık. 
Pazara gelenleri taşı
mak için beş tane 
servis aracıyla 
anlaştık.
Cumartesi günü saat 
13.oo de belediyeye 
gittiğimizde, arsa 
sahibinin Başkanın 
odasından çıktığını 
gördük. Biz, odaya 
girdik projemizi 
anlattık. Belediye 
den tek kuruş 
almadan kapalı 
pazar yerini yapalım, 
bunun tapusunu da 
belediyeye verelim 
dedik. Malesef Sayın 
Başkanvekilimiz bizi 
oyalamış. Oysa ki 
çok modern bir pa 
zar yerinden Gemlik 
halkını mahrum • 
bıraktılar. İddia edi 
yorum bunlar bu Ka 
palı Pazar yerini ya 
pamayacaklar” dedi. 
Soru cevap bölü 
müyle devam eden 
program, Has Parti 
ilçe Başkanı Emir 
Kantur’un Oda Baş 
kanı ve yönetimine 
teşekkürüyle sona 
erdi.

IK genel 
kongresi yapıldı

BARIS ÜZLİUHUM

Anadolu Eğitim 
Sen’in 3. Olağan 
genel kongresi 
yapıldı.
AES’nin Ankara 
Şubesi kongre 
Salonu’nda gerçek
leştirilen genel 
kurulda, Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdür 
Yardımcısı Nuri 
Dağtaş, Genel 
Disiplin Kurulu’na 
seçildi.
Anadolu Eğitim Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Eşref 
Turan’ın da katıldığı 
genel kurulunda 
geçmiş dönemin 
muhasebesi ve yeni 
dönemin planla
maları ele alındı. 
Genel kurulda etkili 
bir örgütlenme için 
bölge temsilcilik
lerinin kurulması, 
her takvim yılında 
okulların açılmasın
dan iki hafta en az 
bir kez genişletilmiş 
başkanlar kurulu
nun Ankara’da veya 
Bölge 
Temsilciliklerinden 
birinde toplanması, 
Danışma 
Kurulu’nun 
genişletilmesi ve 
daha etkin kurul
ması, donanım ve 
araç gereç açısın
dan geri kalmış 
okulların tefrişi ve 
öğrencilerin acil 

KAYIP
Profilo YK-5800 BT 12008868 
cihaz ve sicil nolu yazar kasa 

ruhsatımı kaybettim.
Hükümsüzdür. MURAT AKSU

(iıılrlı lu idimi ılıul luttııl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
Bakanlık onaylı bir 
kampanya başlatıl
ması, üye sorun
larını yerinde tespit 
için teşkilatların 
ziyaretlerine Doğu 
ve Güney Doğu’dan 
başlanması, 
Akademik 
personelin gün
lüğünün sendika 
nezdinde takip 
edilmesi, Bakanlık 
ve YÖK başta 
olmak üzere 
devletin kurumlarıy- 
la, siyasilerle 
yürütülen yapıcı 
eğiticilerden taraf 
diyaloğiarın 
sürdürülmesi, tüm 
eğitim 
sendikalarının 
tüzüklerinden kay
naklanan ortak 
amaç ve sorunların 
sorumlulukları 
çerçevesinde 
eylem birliği yap
malarına yönelik 
çalışmaların 
^sürdürülmesi 
karara bağlandı. 
Genel kurulda 
hazırlanan tek liste 
ile yapılan seçim
lerde, sendika 
organları belirlendi. 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Nuri Dağtaş, 
Genel Disiplin 
Kurulu’na seçildi.
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Bursa Tarım Platlırmu olustırıliu
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
öncülüğünde 
"Bur sa Tarım 
Platformu" oluştu
ruldu.
Başta kent tarımı ve 
ülke tarımının 
sorunlarına çözüm
ler üretmek, gele
cek için yeni fırsat
lar yaratmak ve. . 
kurumlar arasında 
sinerji sağlamak 
amacıyla oluşturu
lan Bursa Tarım 
Platformunda, 
Üniversite, kamu, 
özel sektör, meslek 
odaları, ziraat 
odaları, kooperatif 
üst birlikleri, 
yetiştirici ve üretici 
birlikleri yer alıyor.

Hamla 600 netsımel alınacak
Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı 
na 400 Vergi 
Müfettiş Yardımcısı 
ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun taşra 
teşkilatına 200 
Sosyal Güvenlik 
Denetmen 
Yardımcısı olmak 
üzere toplam 600 
kişi kamuda istih
dam edilecek Maliye 
Bakanlığı Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanhğı'na 400 
Vergi Müfettiş 
Yardımcısı ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
taşra teşkilatına 200 
Sosyal Güvenlik 
Denetmen 
Yardımcısı olmak 
üzere toplam 600 
kişi kamuda istih
dam edilecek.
Maliye Bakanlığı ile 
SGK'nın personel 
alım ilanları Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Buna göre,

Tarım Platformunun 
ilk toplantısı 
Rektörlük A 
Salonu'nda 
yapılırken toplan
tının açılışına, 
Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Ziraat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail 
Filya, Vali 
Yardımcısı Hüseyin 
Eren ile Bursa İl 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 
Kasım Piral birer 
konuşma yaptı. 
Prof. Dr. Dilek, 
Üniversite ile kamu 
ve özel sektör işbir
liğini çok 
önemsediklerini ve 
bu çerçevede 
yapılan tüm girişim

Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı 
400 Vergi Müfettiş 
Yardımcısı işe ala
cak. KPSS puanına 
göre yapılacak işe 
alımlarda KPSS 
puan türlerinin her
hangi birinden 80 
ve üzeri puan alan
lar sınavlara katıla
bilecek. İşe alım 
için giriş sınavının 
yazılı bölümü 3-4 
Mart tarihlerinde 
Ankara vö İstanbul'
da sabah ve Öğle
den sonra olmak 
üzere dört oturum 
halinde yapılacak. 
Giriş Sınavının 
yazılı bölümüne 
katılmaya hak 
kazanan adaylar ile 
yazılı sınavın yapıla
cağı adres ve sınav 

. saatleri; e-Devlet 
portah, Maliye 
Bakanlığı ve Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığı internet 
sayfalarında yazılı 

lere destek verdik
lerini, bir sonraki 
toplantıda birçok 
başarılı işbirliğine 
imza atıldığını 
görmek arzusunda 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Filya da 
tarım sektörünün 
geçmişte çok 
sorunlarının 
olduğunu, bu 
sorunların gelecek
te de var olacağını, 
ancak karamsarlığı 
bir kenara bırakarak 
Üniversite, kamu, 
özel sektör, meslek 
odaları, ziraat 
odaları, kooperatif 
üst birlikleri, 
yetiştirici ve 
üretici birlikleriyle 
bu sorunlara 

sınavdan en az 10 
gün önre ilan edile
cek. Adaylar için 
ayrıca sınava giriş 
belgesi düzenlen
meyecek. Sınav için 
başvurular ise 2 
Şubat Perşembe 
günü başlayıp 17 
Şubat 2012 Cuma 
günü sona erecek. 
Adaylar Giriş 
Sınavına Vergi 
Denetim Kurulu 
Başkanlığının inter
net sayfasındaki 
Başvuru Formunu 
doldurmak suretiyle 
başvuracaklar.

-SGK'YA 200 
PERSONEL 
ALINACAK- 
SGK, Sosyal 
Güvenlik Denetmeni 
olarak yetiştirilmek 
üzere, Kurumun 
taşra teşkilatına 
200 Sosyal 
Güvenlik Denetmen 
Yardımcısı alacak. 
KPSS puan tür
lerinden 75 ve 

çözüm bulabilecek
lerini kaydetti.
Vali Yardımcısı 
Eren ise Bursa'da 
tarım konusundaki 
öncelikli konulara 
değinerek, bu konu
da üniversitenin 
desteklerine önem 
verdiklerini ifade 
etti.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığında 
gerçekleştirilen 
yeniden yapılan
madan söz eden 
Piral da bu 
çerçevede 
Bursa'da tarıma 
destek için yapılan 
son 
çalışmaları ve 
destekleri anlattı 

üzeri alanların 
katılabileceği 
sınavlar, için başvu
ru 13 Şubat tarihin
den 24 Şubat tarihi 
saat 17: 30'a kadar 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı 
İnsan Kaynakları 
Daire Başkanlığı 
Ziya Bey Cad. No: 6 
Balgat/Ankara adre
sine elden veya 
posta yolu ile 
yapılacak.
Postadaki gecikmel
er ve süresi 
içerisinde belirtilen 
adrese ulaşmayan 
müracaatlar dikkate 
alınmayacak.
Sınav ise 16-21 
Nisan tarihleri 
arasında Ankara'da 
yapılacak olup, 
sınava girmeye hak 
kazanan adayların 
listesi ve sınav tar
ihleri 5-9 Mart tarih
leri arasında 
www.sgk.gov.tr 
internet adresinde 
ilan edilecek

MKİIİMİI
Hılıniı İllimi

Türkiye Cumhu 
riyeti sanayisinin 
sembollerinden biri 
olan eski Merinos 
fabrikasının 
çalışanları, yıllar 
sonra, Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yeniden 
işlevsel hale getir
ilen eski fabrika 
alanında buluştu. 
Bursa’da 1938 
yılında Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 
açılan eski Merinos 
Fabrikası’nın 
çalışanları, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi ve Bursa 
Kent Konseyi’nin 
desteğiyle düzenle
nen programda bir 
araya geldi. Uzun 
yıllar sonra bir 
araya gelen çalış
ma arkadaşları, 
dostlarıyla hasret 
giderirken, eski 
hatıralar yeniden 
canlandı. Bursa 
Mehter Takımı’nın 
gösterisiyle baş 
layan programda, 
hayatlarını kaybe
den Merinos çalı 
şanları için saygı 
duruşunda bulu 
nuldu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Eski Merinos fab
rikasının bulun
duğu alanda 
yapılan etkinliği 
gerçekleştiren 
Bursa Kent Konse 

yi ve Merinos 
Çalışma Grubu nu 
anlamlı çalışmadan 
dolayı tebrik et» 
Merınos’un, 
Bursa’nın ve Turn, 
ye nin markası 
olduğunu belirler 
Başkan Altepe 
Merinos’un sadeo 
bir fabrika olmad 
ğını, aynı zamanı 
kent kültüründe . 
önemli yeri olan ve 
18 bin ailenin 
ekmek yediği tarihi 
bir nokta olduğunu 
söyledi. Zamanla 
fonksiyonunu 
yitiren Merınos’un 
ismini yaşatmak 
için gerekli çalış
malara imza attık
larını ifade eden 
Başkan Altepe. 
“Türkiye’nin en 
önemli toplantıları 
bugün buradaki 
tesislerde gerçek
leşiyor. Ayrıca 
Merinos, bir müze 
olarak da yaşıyor. 
Türkiye, bu müzeyi 
konuşuyor 
Merinos çalışanları 
kendi markalarına 
sahip çıktı. Bundan 
sonra da Merinos 
ailesinin kalbi 
burada atmaya 
devam edecek. 
Merinos tarihimize 
katkı sağladığı gibi 
gelecekte de inşa 
nımıza ve kentimi 
ze katkı vermeye 
devam edecek" 
diye konuştu.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.sgk.gov.tr
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MlasııiR semtini t nünm ağırlıiı azaliı
TÜİK, enflasyon 
sepetini güncelledi. 
Sepette gıda ve 
konutun ağırlığı 
azalırken, ulaştırma 
ve ev eşyasının 
arttı.Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK) 
enflasyon sepetini 
güncelledi.
TÜİK, 2012 yılı 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) 
hesaplamalarında, 
2011 yılı Aralık ayı 
temel alınarak, 
Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletler 
tarafından geliştir
ilen Amaca Yönelik 
Bireysel Tüketim 
Sınıflamasına 
(COICOP) göre grup 
ve madde ağırlıkları

Tatsimetre ani giderilen İt çalışacak
Mevcut uygulamada 
aracın sadece ileri 
hareketinde çalışan 
taksimetreler, artık 
katedilen her mesa 
feyi ücret olarak 
hesaplayıp göster 
gede gösterecek. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığının, "ölçü 
ve ölçü Aletleri 
Muayene 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği" Resmi 
Gazete' sayısında 
yayımlandı.
Buna göre, piyasada 
kullanımda olan ve

güncellediğini 
açıkladı.
444 ürün, 1169 ürün 
çeşidi kapsanacak, 
27 bin 500 işyeri ve 
4 bin 176 konuttan 
her ay yaklaşık 375 
bin fiyat derlenecek. 
Gıda ve alkolsüz 
içeceklerin sepette
ki ağırlığı yüzde 
26.22 (önceki yüzde 

ilk muayenesi veya 
periyodik muayenesi 
yapılan taksime
trelere Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl 
Müdürlükleri tarafın
dan bir adet sicil ve

26.78) olacak. 
Konutun sepetteki 
ağırlığı yüzde 16.44 
(önceki yüzde 
16.46) olacak.
Ulaştırmanın 
sepetteki ağırlığı 
yüzde 16.73 (Önceki 
yüzde 15.15) 
olacak. Giyim ve 
ayakkabının sepet
teki ağırlığı yüzde 

muayene kartı 
düzenlenecek.
Söz konusu kart, tak
simetre bilgileri ve 
muayene tarihini, 
aracın plaka 
numarasını, marka

6.87 (önceki yüzde 
7.22); ev eşyasının 
ağırlığı yüzde 7.45 
(önceki yüzde 6.93) 
olacak.
Gıda ve alkolsüz 
içeceklerde ağırlıklı 
olan ve ay içi 
fiyat değişimi 
yüksek olan 15 gıda 
ürünü için fiyatlar 
ayda 4 kez der
lenecek; bu grubun 
sepetteki ağırlığı 
yüzde 9.84.
2012 yılından 
itibaren ay 
içerisinde derlenen 
tüm fiyatların 
geometrik ortala
ması alınarak 
aylık ortalama 
fiyat 
hesaplanacak.

ve modelini, jant ve 
lastik ebadını ihtiva 
edecek ve taksimetre 
ile birlikte araçta 
muhafaza edilecek. 
Düzenlenen karta ait 
bilgiler, il müdürlük
leri tarafından elek
tronik veri tabanına 
kaydedilecek.
Yönetmeliğe göre 
ayrıca, taksimetreler 
artık sadece ileri 
hareket esnasında 
değil, mesafeye göre 
çalışmada aracın 
katettiği mesafeyi 
ücret olarak 
hesaplayıp 
göstergede 
gösterecek.

Su lamları ucuzlm r

Vatandaş suya 
artık daha ucuza 
ulaşacak.
Anayasa 
Mahkemesi, 
belediyelerin 
vatandaşlara sattık
ları 'suya en az 
yüzde 10 kâr koy
malarına' imkan 
veren düzenlemeyi, 
Anayasa'ya aykırı 
bularak iptal etti. 
Yüksek mahkeme, 
'suya herhangi bir 
kâr konulmadan' 
satılması yönünde
ki talebi ise reddet
ti. Mahkemenin 
kararıyla vatan
daşların su fatu
ralarında ciddi 
düşüşler 
yaşanacak. Tüketici 
Hakları Derneği 
avukatı Emre 
Baturay Altınok, 
yasanın 
yürütmesinin dur
durulması ve iptali 

KnŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

için Ankara 1. İdare 
Mahkemesi'ne 
dava açtı. İdare 
Mahkemesi, 
Yüksek 
Mahkeme'ye başvu
rarak, yasada yer 
alan 'yüzde 10'dan 
aşağı olmayacak 
nispetinde' ibaresi 
ile 'bir kâr oranı 
esas alınır' 
ibaresinin iptalini 
istedi. Anayasa 
Mahkemesi de 
'yüzde 10'dan aşağı 
olmayacak nis
petinde' ibaresinin 
Anayasa'ya aykırı 
olduğuna karar 
vererek iptal etti. 
Aynı yasada yer 
alan 'bir kâr oranı 
esas alınır' 
ibaresinin iptal 
istemini ise değer
lendiren yüksek 
mahkeme, Anaya 
sa'ya aykırı olmadı 
ğına hükmetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

itfaiye "°
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 5İ3 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 613 01,03.

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gerplik 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
oemlIkUn Ilk gûmlûk »IyoIgjizetesI y ? |

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4184 

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

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

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

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■İISİIIHİİİIİİI
VENÜSSİNEMASI 
BERLİN KAPLANI 

12.45-14.00-15.15.-

20.15-21.15
REZERVASYON 

5133321
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Gemlik halkının
Mübarek Mevlit Kandilini kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur 
dolu günler dileriz.

Öztliffcfc
OiM/tedc bir’ adetidt

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00-513 32 46 GEMLİK

5. yıl şerefine özel 
3000 kişilik dev pasta
AÇILIŞ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL TÜM 

REYONLARDA RÜYÜK İNDİRİMLER... 
ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCELER 

SÜRPRİZ HEDİYELER...

4 ŞUBAT 2012 CUMARTESİ 
TÜM GEMLİK HALKI MUHLİDİR.0. <§>
OzoYiteVc

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
SEVENİ OLAN HERKES SEVGİLİLER GÖNÜMDE 

ÖZDİLEK RESTAURANT’A DAVETLİDİR. 
19:00-21:00 SAATLERİ ARASI RESTAURANTIMIZDA 

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ 
EŞLİĞİNDE CANLI MÜZİK DİNLETİSİ YAPILACAKTIR

ELEMAN ABANIYOB
MUHASEBE BİLGİSİ
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI
Tel : 538 22 88

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMlIk 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35*5

Türkiye’nin 
Tek İçecek 
Fuarı ftcıldı
Türkiye'nin tek içe
cek ihtisas fuarı 
olan 'Anfaş Bevex' 
Antalya Expo Cen 
ter'da açıldı. Fuarda, 
bin 500'ün üzerinde 
markanın tanıtımı 
yapılıyor. Türk fir
malarının yanı sıra 
Rusya, Ukrayna, 
Bangladeş, Bulgaris 
tan ve Belçika'dan 
Türk pazarına gir 
mek isteyen üretici 
firmaların da ürün
lerini tanıttığı fuara, 
103 firma katılıyor. 
Fuarın açılışında 
konuşan Anfaş 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Çalık, 30 bin sektör 
profesyoneli tarafın
dan ziyaret edilmesi 
beklenen fuarı, 
bireysel ziyaretlerin 
yanı sıra Özbek
istan, Rusya, İsrail, 
Almanya, Suudi 
Arabistan ve 
Mısır'dan da heyetle 
katılımın olacağını 
söyledi.



Çiftçilere hasar ödeme müjdesi
Hasar ödemelerinde son 
dilim, üreticilerin hesabına 
Şubat ayı içinde aktarılacak. 
15 Mayıs-20 Temmuz 2010 
tarihleri arasında Bursa'da 
meydana gelen aşırı yağış 
lardan zarar gören üreti
cilere yapılan ödemelerin 

son diliminin bu ay içinde 
ödeneceği bildirildi. Bursa İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlü ğü’nden yapılan 
açıklamada, "15 Mayıs - 
20 Temmuz 2010 tarihleri 
arasında meydana gelen 
aşırı yağışlar sonucu mey

dana gelen zararlarla ilgili 
2090 sayılı 'Tabii Afetler 
den Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar' 
hakkındaki yasaya göre 
ilimiz Karacabey, Gemlik, 
Orhangazi, İznik, Keleş, 
Orhaneli ve Mudanya ilçe 

terinde hasar tespit çalış
maları yapılmış, yüzde 40 
ve üzeri zarar gören üreti
cilere ödenmek üzere 38 
milyon 808 bin 683 TL 
ödeme bedeli talep edil 
mişti." denildi.
Haberi Sayfa 2'de

www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr4 Şubat 2012 Cumartesi
ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Polis «e jandarma sorumluluk
alanları yeniden belirlendi

Emniyet ve Asa 
yiş Işleri’nde il, 
ilçe ve bucaklar
daki jandarma ve 
emniyet ödev
lerinin yapılması, 
yetkilerinin kul
lanılması ve ara 
larındaki ilişkiyi 
gösterir yönet
melikteki yapılan 

değişiklik sonrası, 
Gemlik ve köy
lerinde polis ve 
jandarmanın yetki 
ve sorumluluk 
alanlarının yeni 
den belirlenmesi 
amacıyla, 13 Eylül 
2011 günü yapılan 
toplantıda, polis 
ile jandarma 

arasında muta
bakat sağlan ma 
ması üzerine, Bur 
sa Valiliği 13 Ocak 
2012 tarihinde 
Gemlik ilçe sınır
ları içerisindeki 
polis ve jandar
manın görev ve 
sorumluluk alan
larının yerlerini

yeniden belirledi. 
Buna göre, Gem 
lik, Kurşunlu, 
Umurbey, Engürü, 
Adliye sınırları ile 
Gemlik Büyük 
Kumla hattında 
polis ve jandar
manın görev yeri 
sınırları yeniden 
çizildi. Sayfa 4’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Polis ve jandarmanın
hizmet alanları...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
sonra, polis ve jandarma vatandaşın 
güvenliği görevini üstlendi.

Polis şehirlerde, jandarma ise bucak ve 
köylerde bu görevi bugünlere kadar yürüt
tü.

AKP hükümeti, polis ve jandarmanın 
görev alanlarını yeniden belirlemeye 
başladı.

Kentleşme yapısının değişmesi, köyler
den kentlere akışın çoğalması, Büyükşehir 
Belediye Yasası’nın genişletilmesi, polisin 
görev ve sorumluluk alanlarını genişle
tirken, jandarmanınkini ise daralttı. 4’de

Mtalaıa 
sM 
whlı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde virajı 
alamayan bir 
minibüs şaram
pole uçarken, 
aralarında çocuk
ların da bulun
duğu 12 kişi yara
landı. Akrabaların 
dan emanet aldığı 
minibüsle Oylat 
Kaplıcalarına 
giden aileler, virajı 
alamayarak, takla 
atıp, şarampole 
yuvarlandı.
Haberi sayfa 3’de

17 bin öğretmenin 
ataması yanıldı

Milli Eğitim Bakan 
hğı'nın (MEB), 17 
bin kadroya 
yapacağı öğret
men atamaları 
dün elektronik 
ortamda kura ile 
yapıldı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
15 bin 934 kadro 
ya öğretmen 
atadı. Öğretmen 
atamaları dolayı 
sıyla Bakanlığın 
Başöğretmen 
Salonu'nda tören 
düzenlendi.
MEB İnsan Kay 
nakları Genel

Müdürü Hikmet 
Çolak, göreve 
yeni başlamasın
dan dolayı heye
canlı olduğunu 
ifade etti. 30 ile 65 
branşta 17 bin 
kadrolu öğretmen 
ataması yapıla
cağını belirten 
Çolak, bu illerin 
en çok ücretli 
öğretmenlerin 
görev yaptığı iller 
olduğunu, ücretli 
öğretmenlerin 
çalıştığı noktalar 
üzerinden alımın 
yapılacağını 
anlattı.

Bnrsaray'da 
aktarma 
dönemi 
tarih oluyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bir 
taraftan raylı 
sistem ağını 
genişletmek için 
çalışmalarını 
sürdürürken, 
diğer taraftan da 
mevcut hatları 
iyileştiriyor.
Arabayağı-Emek 
hattında da 6 
Şubat'tan itibaren 
aktarmasız 
ulaşım başlıyor. 
Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Usta
Görünen köy 

kılavuz istemiyor. 
Vatandaş cüzdanına 
bakıyor.

Lafla peynir gemisi 
yürümüyor...

Ama başbakanın 
oğlunun gemileri 
çoğalarak açık deni
zlere yol alıyor...

Göstergeler mi 
doğru söylüyor, 
yaşadığımız gerçek
ler mi?
Yoksulluk aldı 

başını gidiyor.
Elektrik, su, yakıt 

parasını ödeye
meyen binlerce

ne düşünüyorsun bu hususta?
insan açlık sınırının 
altında yaşam 
mücadelesi veriyor.

Milli gelir, büyüme 
hızı artıyormuş?
Vatandaşın 

neyine...
Enflasyon düşü 

yormuş?
Faizler düşüyor

muş?
Vatandaş his

setmedikten sonra 
ne anlamı var.

Esnaf, siftah 
edemeden kepenk 
indiriyor.

Esnaf, sanatkâr, 
tüccar, sanayici 

vergi üreten, istih
dam üreten, iş alan
ları açan insanlar...

Bu insanlar batarsa 
ülke ekonomisi de 
batar.

Halkın büyük 
ümitlerle ve büyük 
bir çoğunlukla ikti
dar yaptığı ve 
ümitler beslediği 
AKP, esnafın sorun
larını daha da ağır
laştırdı. Esnafı rahat
latacak somut adım
ları atamadı.

Peki ne yapacak 
esnaf?

İşini kapattığında 

hem kendisine hem 
de yanında çalışan 
insanlara kim iş 
bulacak?

Yazık, çok tehlikeli 
bir yola girmiş 
durumda ülkemiz...

Esnafı ayakta tuta
cak, onun işyerini 
kapatmasını önleye
cek acil önlemler 
almalı hükümet...

Esnafı, müteşeb
bisi teşvik eden onu 
ezmeyen, onu yok 
etmeye çalışmayan 
işler yapılmalı...

Esnaf devletten 
para istemiyor...

Borç ta istemiyor...
Sadece üzerindeki 

prangaların 
çözülmesini istiyor...

Ödeyebileceği 
kadar vergi vermek 
istiyor...

Üzerindeki vergi ve 
SSK yüklerinin 
azaltılmasını isti 
yor...

Esnaf boğuluyor... 
Nefes alamıyor 
artık...

Kendi maaşını 
kendi çıkaran, 
çalışanlarıyla 
devlete yük olmadan 
rızklarını temin 
eden, devletten 
maaş istemeyen, 
devletten borç iste
meyen esnafı zulme 
tabi tutmak hangi 
akla ve vicdana 
sığar?

Gereksiz işlerle 
uğraşacağınıza 
esnafa sanayiciye 
tüccara, sanatkâra 
çözüm üretin.

Esnafı kendi 
malının hırsızı duru
muna düşüren, vergi 
kaçırmaya teşvik 
eden çarpık vergi 
sistemini düzeltin.

Bu millet diğer par
tileri yok edercesine 
çok büyük bir 
çoğunlukla dertlere 
çare, sorunlara 
çözüm bulunsun 
diye oy vererek 
Cumhuriyet tari
hinde ender görülen 
bir seçim sonucun
da üst üste üç kez 
AKP’yi iktidar 
yaptı...

İktidarı elinde 
tutanların ulusun 
çığlıklarına kulak 
vermesi gerek...

Hem, dini referans 
alanların 
“vicdanlarının daha 
insaflı olması gerek
mez mi?

Usta...
Halk ustalık döne

mini merak ediyor...

Çiftçilere hasar ödeme müjdesi
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Hasar 
ödemelerinde son 
dilim, üreticilerin 
hesabına 
Şubat ayı içinde 
aktarılacak.
15 Mayıs-20 
Temmuz 2010 
tarihleri arasında 
Bursa'da meydana 
gelen aşırı yağışlar
dan zarar gören 
üreticilere yapılan 
ödemelerin son 
diliminin bu ay 
içinde ödeneceği 
bildirildi.

Saadet Partililer üye toplantısında buluşlu
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Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı, 
yönetim kurulunun 
ve çok sayıda 
partilinin hazır 
bulunduğu parti 
binasında İlçe Baş 
kanı Sedat Özmen 
başkanlığında üye 
toplantısı yaptı. 
Saadet Partisi İl 
Eğitim Birim 
Başkanı Ahmet 
Akmaz'ın misafir 
konuşmacı olduğu 
toplantıda konuşan 
başkan Sedat

Bu kapsamda 
Bursa İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamaya 
göre, "15 Mayıs -20 
Temmız 2010 tarih
leri arasında mey
dana gelen aşın 
yağışlar sonucu 
meydana gelen 
zararlarla ilgili 
2090 sayılı 'Tabii 
Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere 
Yapılacak

Özmen, "Saadet 
Partisi gerçekleri 
dile getiren ve Hak

ve hakikat yolunda 
mücadele eden bir 
parti olduğundan,

siyonizme hizmet 
eden iç ve dış güç
lerin hedefi olmuş

Yardımlar' hakkın- 
daki yasaya göre 
ilimiz Karacabey, 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik, Keleş, 
Orhaneli ve 
Mudanya 
ilçelerinde hasar 
tespit çalışmaları 
yapılmış, yüzde 40 
ve üzeri zarar 
gören üreticilere 
ödenmek üzere 38 
milyon 808 bin 683 
TL ödeme bedeli 
talep edilmişti." 
denildi.

Ödeme bedelinin 
yüzde 68'i'nin 2011 
yılında ödendiğine 
dikkat çekilen açık* 
lamada; İlimizde 
toplam 6 ilçede 4 
bin 200 çiftçiye 
ödeme bedelinin 
yüzde 44'ü olan 17 
milyon 75 bin 817 
TL'si Haziran 2011 
de, yüzde 24'ü olan 
9 milyon 257 bin 
971 TL.'de 2011 yılı 
Aralık ayında öden
di. Buna göre 
toplam ödeme 

bedelinin yüzde 68'i 
olan 26 milyon 333 
bin 761 TL'nin 
ödenmesi 2011 yılı 
içinde tamamlan
mıştır." şeklinde 
bilgi verildi.

"ŞUBATTA YİNE 
ÖDEME VAR" 
Kalan kısmın ise 
Şubat ayı içinde 
yapılacağına 
değinilen açıklama; 
"Hasar tespit 
ödemelerinin kalan 
yüzde 32'1 ik kıs

tur. Hedefte olmamız 
doğru yol üzerinde 
olduğumuz anlamına 
gelmektedir, yolu
muza konan hiç bir 
taş, bizi yolumuzdan 
ahkoyamayacaktır" 
dedi.
Daha sonra söz alan 
Ahmet Akmaz;
"Maalesef, ahlak ve 
maneviyatını kaybe
den bir toplum 
olduk. Manevi değer
lerin tekrar kazanıl
ması gerektiğini ve 
bu değerlere önem 

mının yüzde 
26'sı olan 10 
milyon 29 bin 468 
TL.'si zarar gören 
üreticilere 
ödenmek üzere 
İlimiz afet 
hesabına aktarıldı. 
Gerekli evrakların 
hazırlanmasından 
sonra söz konusu 
miktarın 06-10 
Şubat 2012 tarihleri 
arasında ilgililere 
ödenmesi planlan
makta." şeklinde 
noktalandı.

veren olmazsa 
olmaz sayan tek par
tinin Saadet Partisi 
olduğunu söyleyen 
Ahmet Akmaz ayrı
ca; ülkemizin içinde 
bulunduğu manevi 
kaostan kurtula
bilmesinin tek yolu
nun Milli Görüş 
olduğunu belirterek 
tüm halkımızı 
üzerinden çıkartma
mak üzere Milli 
Görüş Gömleği 
giymeye davet edi 
yoruz" dedi.
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Kaplıcalara giden 3 aile şarampole uçtu
—|

İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde virajı ala
mayan bir minibüs 
şarampole uçarken, 
aralarında çocuk
ların da bulunduğu 
12 kişi yaralandı. 
Akrabalarından 
emanet aldığı 
minibüsle İstanbul'
dan hafta sonu tatili 
için Oylat Kaplıcala 
rina giden Muham 
mer S. idaresindeki 
34 DC 4415 plakalı 
minibüs, Oylaj 
Kavşağı yakınların
daki virajı alamayın

MOBESE kameraları sayesinıle yakalanılılar
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesi Gümüştepe 
Mahallesi'nde 
Karting pisti atö
lyesinde bulunan 27 
karting araç motoru
nun sökülerek çalın
ması üzerine soruş
turma başlatıldı. 
Nilüfer Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
mobese kamera 
görüntülerini 
inceleyerek hırsızlık 
olayında kullanılan 
aracı (açık kasa 
kamyonet) tespit 
etti. Ardından suça 
karışan 6 kişi çaldık
ları malzemelerle 
birlikte yakalandı, 
öte yandan yine

Uludağ'daKi PTT şubesi soyuldu
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'ın Oteller 
Bölgesi'nde bulunan 
PTT Şubesi önceki 
gece kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler tarafından 
soyuldu. Şubenin

68 hin aııro değerimle ham çelik ıcl çaldılar
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, piyasa 
değeri 68 bin avro 
olan Çelik tel çaldık
ları iddia edilen 5 
kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili, adliyeye 
sevk edilen 2 kişi 
tutuklandı. 
Demirtaş Organize

ca takla atarak 
şarampole yuvar
landı. Kazada 
minibüs sürücüsü 
Muhammer S. (40) 
ile Senanur Süre 
(10), Esmanur Süre 
(8), Şevval Emektar 
(10), Zeynep

Nilüfer'de bir mer
mer atölyesinden, 2 
mermer kesme 
makinesi, bir adet 
adet elektrik 
panosu, muhtelif 
elektrik kabloları ve 
1 adet kaynak maki
nesinin çalınması ile 
ilgili de polisin çalış
ması ürüyor. 
Emniyetten yapılan 
açıklamada, olay 
yerinde şüphelilere 
ait olduğu değer
lendirilen bir mar
kete ait muz poşeti 
ile barkot olduğu
nun görülmesi üze 
rine, market güven
lik kameraları ince
lenerek şüphelilerin 

kapısını kırarak 
giren soyguncular 
kasada bulunan 60 
bin TL'yi alarak kayı
plara karıştılar. 
Oteller Bölgesi'nde 
bulunan PTT tesis
leri binasının altında 
bulunan şubenin 
PVC kapısı

Sanayi 
Bölgesi'ndeki bir iş 
yerine girerek 
piyasa değeri 68 bin 
avro olan 105 ton 
ham Çelik çaldıkları 
iddia edilen 5 kişi, 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Çaldıkları 
malzemeleri İstanbul 
ve Kocaeli'de bulu

Emektar (34), Serhat 
Emektar (14), Deniz 
Süre (30), Ahmet 
Akçeşme (60), Esra 
Süre (15), İmam 
Berat Emektar (2), 
Gökçe Akçeşme (14) 
ve Hatice Akçeşme 
(60) yaralandı.

eşkaline ulaşıldığı 
bildirildi. Açıklama 
da şöyle denildi: 
"Karting motor
larının çalınması 
olayından dolayı 
yakalanan şüpheli 
lerden birinin mar
ket güvenlik kam
erasından eşkali alı
nan fotoğrafa ben
zediği anıaşııması 
üzerine bu yönde 
çalışmalar yapılmış 
ve yakalanan 6 
şahıstan üçünün, bu 
olayı da gerçek
leştiren failler olduk
ları tespit edilmiş ve 
gösterdikleri yerden 
mermer atölyesin
den çalınan 

üzerindeki zincir ve 
kilidi kıran kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler kasada 
bulanan 60 bin TL'yi 
alarak kayıplara 
karıştılar. Şubedeki 
soygun olayı bu 
sabah mesaiye 
gelen görevli tarafın

nan iş yerlerine sat
tıkları belirlenen 
şüphelileri takip 
eden polis ekipleri, 
eş zamanlı operasy
onlarla 5 kişiyi 
yakaladı. Zanlıların 
çalmış olduğu 50 
bin lira değerinde 35 
ton ham Çelik tel ise 
sahibine teslim 
edildi.

Yaralılara ilk müda
hale olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
tarafından yapıldı. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ndeki 
tedavilerinin 
ardından müşahede 
altına alınan 12 
kişinin sağlık du 
ramlarının iyi oldu 
ğu bildirildi. Şaram 
pole yuvarlanan 
minibüs çekici mar
ifetiyle şarampolden 
çıkarılırken, kazayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

i İhsan BÖLÜK
| posta@ihsanboluk.com.tr

malzemeler ele 
geçirilmiştir. 
Ardından mermer 
atölyesinden hırsı
zlık olayına karıştığı 
tespit edilen bir 
şahıs daha yakalan
mış ve gözaltına 
alınmıştır. Sözü 
edilen 2 'hırsızlık ve 
mala zarar verme* 
olaylarını gerçek
leştirdikleri tespit 
edilen toplam 7 
şüpheliden 2'si 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmış, 5'i ise 
sevk edildikleri adli 
mercilerce tutukla
narak cezaevine 
konulmuştur." 

dan fark edilerek 
jandarmaya 
bildirildi.
Alarm tertibatı 
bulunmayan şubeye 
gelen jandarma 
ekipleri parmak izi 
alarak olayla ilgili 
soruşturmaya 
başladılar

Gözaltına alınan 
5 kişiden 3'ü 
savcının 
talimatıyla serbest 
bırakılırken, 2 kişi 
ise adliyeye 
sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye 
sevk çıkarılan 2 
şüpheli, "İş yerinden 
hırsızlık" suçundan 
tutuklandı

Fan Club’ın dilek ağacı!
“Ben burada BursalIlar olarak biraz 

kendimizi eleştirmek istiyorum. Bursa’yı 
gerektiğince sahiplendiğimize inanmıyo
rum.” Bu sözlerin sahibi Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe... 
Geçenlerde, Fan Club’ın genel kurulunda 
söyledi. Aynı fikirdeyim...

BursalI, Bursa’yı sahiplenmiyor!
Yıllar önce, bugün ana muhalefet partisini 

temsilen belediye meclis üyeliği yapan bir 
mimar, üstlendiği, ancak kentin o 
bölümünde silüeti bozacağı gerekçesiyle 
karşı çıkılan projeyi savunurken şöyle 
demişti, hiç unutmuyorum:

“Hep Bursa dışından gelenler mi yiyecek 
bu kentin rantını? Yedi göbek yerli BursalI 
bir ailenin hakkı değil mi bina yapmak?”

Elbette hakkı da, eğer imar planlarına 
uygunsa... Gerçi bugün belediyelerin yaptığı 
imar planlarının, parsel bazında değişiklik
lerle kevgire dönmesine bakarak, “Ne planı, 
hangi plan?” sorusuyla karşılaşabiliriz. O 
nedenle çok da fazla üzerinde durmuyorum.

Fakat Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi de, “Bursa’yı sahiplerimi 
yoruz” derken, kendisini de katarak birinci 
çoğul şahıs zamirini kullanmış olmasından 
dolayı kutluyorum.

Altepe’nin Bursa sevdasından şüphem 
yok. Fakat Doqanbev Kentsel Projesi’nde 
yaptı işte bir hata! Çok pişman, adım gibi 
eminim... Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin, üst kattaki pencereli, balkonlu 
bölümünde otururken hep sırtını Bursa’ya 
dönüyor çünkü... Doğanbey’in heyula gibi 
gökdelenlerine bakıp da içini karartmamak 
için! Kendini “Ben nasıl böyle bir hata yap
tım?” sorgulamasına saplayıp da bunalıma 
girmemek için!

Neyse... Gelelim Fan Club’a...
Ali Ademoğlu’nun yeniden başkan 

seçildiği genel kurulda dernek yöneticileri 
de belirlendi. Selim Yedikardeş, Konuralp 
Yeşil, liyas Acar, Orhan Eren, Orhan Oskan, 
Levent Güzelgazzaz’dan oluşan yönetim 
kurulu aslında daha önce önseçimle saptan
mış. Hüseyin Özdilek’in başkanlığını yaptığı 
divanda görev alan Ahmet Ademoğlu 
demişti, “Biz yönetimi belirledik. Bu kongre 
aslında Bursa’ya karşı gösterimizdir” diye...

Başkan Ali Ademoğlu, kongrede yaptığı 
konuşmada, Bursa’nın plaka numarası 16 
üzerinden yola çıkarak belirledikleri hede
fleri sıraladı. Birinci sıraya “kentlilik bilin- 
ci”ni koymaları hoşuma gitti doğrusu...

O kadar geniş kavram ki bu... O bilinç sağ
landığı takdirde, diğer maddeleri tek tek ele 
almaya gerek bile kalmaz aslında...

4 yıllık projeksiyona “Bursa 16 (2012- 
2016)” başlığı koymuş Ali Ademoğlu... 
Maddeleri de şöyle sıralamış:

Kentlilik bilinci, genel yönetim, yerel yöne
tim, Bursaspor stad-spor, turizm, Uludağ, 
kaplıcalar, göller, kongreler, olimpiyatlar, 
üniversite, ulaşım, BTSO-BESOB, sivil 
toplum kuruluşları, Balkan hemşeri dernek
leri, lobi faaliyetleri, medya tanıtım...

Her maddeye açıklama da yaptı. Hepsi 
dilek ve temenni niteliğindeydi.

Dilekler kağıt peçetelere yazılıp, genel 
kurulun yapıldığı Almira Oteli’nin önündeki 
dilek ağacına bağlandı o kadar!

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Bursa için var pek çok dilek

Dilemekle olmuyor eylem gerek 
Lafla çekiyoruz boşa kürek 
Direnin talana, varsa yürek

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Polis ve jandarma sorumluluk 
alanları neniden belirlenin

Polis ve jandarmanın 
hizmet alanları...

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu 
güne, demokrasinin gelişmesi adı altında, 
askerin siyaset üzerindeki vesayetini kaldırma 
adına yürütülen çalışmaların geldiği noktayı 
ulusça izliyoruz.

Bu çerçeve içinde yürütülen sistematik plan
lar sonucu, halkın oyuyla seçilmiş iktidarı 
devirmeye teşebbüsten emekli olmuş gene 
railer, albaylar ve subaylarla, muazzaf general 
ve subaylar değişik adlarda Darbe 
Teşebbüsünden tutuklandılar.

İş o kadar ileri götürüldü ki, AKP hükümeti 
ile birlikte görev yapan Genel Kurmay Başka 
nı bile emekli olduktan sonra tutuklandı.

Tüm bunlar, normal demokrasiye dönüş adı 
altında yapıldı.

Bu süreçte askerin yanlışları olmadı değil.
Ancak, bu yanlışlar nedeniyle olmadı tutuk

lanmalar.
Dünya kapitalizmi, bir dönüşüm yaşıyor.
Bunun adına Globalizm diyorlar.
Gelişen ABD ve AB ülkelerinin kapitalizmi, 

ürettikleri ürünlerini dünya pazarlarında ser 
bestçe satabilmek için, gümrük duvarlarının 
kendilerine açılmasını istiyorlar.

Bunun için 18. yüzyılda başlayıp 19 yüzyılda 
gelişen ılusalcılık (milliyetçilik) akımlarının 
önlerinde set oluşturduğu görerek, Dunun ı 
değiştirilmesini istiyorlar.

İletişim devrimi, pazarlara ulaşımı daha 
kolaylaştırdı.

Kendileri, gelişmemiş ülkelerin ürünlerini 
ülkelerine sokmazlarken, kendi ürünlerinin 
serbestçe her ülke pazarında satılmasını isti 
yorlar.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun kurucu
ları, ulusalçı düşünce yapısındaydılar.

Bugünkü iktidar ise, dünün ümmetçileriydi, 
islamizm savunucularıydı.

Yani ulusalçıların tam karşıtıydılar.
Bugün bu kesim kendilerini “muhafazakar 

demokrat” olarak tanımlıyor.
Önceleri bu kadar kapitalizm savunucusu 

değillerdi. Bugün geldikleri noktada, ABD ve 
AB kapitalizminin savunucuları oldular.

AB ve ABD kapitalizmi savunmak ve onların 
isteklerini yeri getirdikçe iktidarları devam 
eder.

Yoksa akıbetleri, Suriye, Mısır, Libya, Tunus, 
Yemen gibi olur.

Jandarmanın hizmet ve sorumluluk alanla 
rının giderek daraltılmasını bu gözle görmek 
lazım.

Asker egemenlik alanlarının daraltılmasını 
istemiyor.

Dayanabildiği kadar dayatıyor.
Ama, eski dayanma güçleri kalmadı.
Çünkü silahlı kuvvetlerin de içi boşaltıldı.
Tutuklu olan emekli ve muazzaf generel sayı 

sı 150’ye dayandı.
Polis ve jandarmanın görev ve yetkileri yasa 

larla belirleniyor.
Yasaları da parlemento yapıyor.
Görülen o ki, asker kolluk gücü olmaktan 

çıkarılacak, yalnız ülkenin güvenliği ve sınır
larını koruyacak.

2011 yılında yapılan toplantıda anlaşma sağ 
lanamadı. Bunun üzerine yönetmelik değiştirile 
rek, valilere düzenleme yetkisi verildi.

Polis ve jandarmanın yetki alanlarının yeni 
den düzenlenmesi bana bunları düşündürdü.

Emniyet ve Asayiş 
İşleri’nde il, ilçe ve 
bucaklardaki jandar
ma ve emniyet 
görevlerinin yapıl
ması, yetkilerinin 
kullanılması ve arala 
rındaki münasebet
leri gösteren yönet
melikte değişiklik 
olmasına da dair 
çıkan yeni yönet
melik ile Küçük 
Kumla, Umurbey 
Belediyelerinin 
kaldırılarak, 
buraların Gemlik 
Belediye sınırlarına 
dahil edilmesi 
nedeniyle, İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ile 
Emniyet Müdürlüğü 
sorumluluk 
alanları da yeniden 
belirlendi.
Gemlik ilçesi polis, 
jandarma sorumlu
luk alanlarının 
yeniden belirlenmesi 
ile ilgili olarak 
yapılan komisyon 
toplantısında muta
bakat sağlanama
masından dolayı 
ilgili yönetmeliğin 
değiştirilen 21. mad
desinde belirtilen 
‘Sorumluluk alan
larının belirlen
mesinde oy birliği 
sağlanamayan 
durumlarda kolluk 
birimleri arasındaki 
anlaşmazlıklar Vali 
tarafından kesin 
olarak çözülür” 
hükmü gereği Bursa 
Valiliği 13 Ocak 2012 
tarihinde Umurbey 
Orhaniye Mahallesi 
ile Küçük Kumla 
Siteler, Güzelyah, 
Memireis ve Şükrü 
Alemdar 
Mahallelerinin 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü sorumlu
luk alanına 
devredilmesinin 
istenmesi üzerine, 
Gemlik İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı ve İlçe Emniyet 
Müdürlüğü sorumlu
luk alanları yeniden 
şöyle belirlendi.

GEMLİK 
KURŞUNLU 
SINIRI 
İlçemizin Güney, 

- Güney Doğu ve
Güney Batı sınırı

olarak belirlenen 
Gemlik Kurşunlu 
bölgesinde Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı ile 
Marmara Kimya 
Sanayi arasındaki 
derenin Marmara 
Denizi’nin Gemlik 
Körfezi’ne 
döküldüğü yerin 
sıfır noktasından 
kuzey tarafı Polis 
bölgesinde. 
Güney tarafı 
Jandarma Bölgesi’n 
de kalmak kaydı ile 
ASkeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanh 
ğı’nın Serbest Bölge 
tarafındaki çitin 
bitim noktası ile 
köprünün kapsamın
daki derenin Serbest 
Bölgenin istinat 
duvarının köşe nok
tasına kadar olan 
bölgenin kuzey 
tarafı polis böl
gesinde. Serbest 
Bölge’nin istinat 
duvarı baz alınarak, 
Yazırova hudutları 
mevkiide bulunan 
zeytinlik içindeki 
yüksek gerilim hat
tının geçtiği ana 
direği takip eden 
341 nolu Mustafa 
Aydın’a ait evin 
hizasındaki köşeye 
kadar olan yolun 
polis sorumluluk 
bölgesinde kalmak 
kaydıyla Engürü 
Köyü istikametine 
doğru yolun biti
minde bulunan 
Bursa Gemlik 
karayoluna bağla 
nan kavşaktaki 
Kurşunlu istikame
tine doğru sağında 
kalan evler jandar
ma bölgesinde, sol 
tarafında kalan evler 
ise polis sorumluluk 

- bölgesine alındı.

UMURBEY 
ENGÜRÜCÜK 
ADLİYE YENİKÖY 
Valilik kararına göre, 
Gemlik Bursa yolu 
üzerindeki Akcan ve 
Aktaş Lojistik 
arasındaki yol ve 
Aktaş Nakliyat 
Jandarma böl
gesinde. Akcan 
Lojistik polis böl
gesinde. Doğu 

yönünde devam 
eden dere yatağının 
güneyi Jandarma 
bölgesi, kuzeyi polis 
bölgesi.
Dere yatağından 
Saçmacı 
Zeytinliğinden 
Ahmet Efendi 
zeytinliğinden man
tar tepesinden 
güney doğu 
istikametine devam 
eden karanlık dereyi 
takiben 
Parmakbağları 
mevkiine devam 
eden hattan 
Engürücük 
Köyü’nde Osman 
Çelik’e ait zeytinlik 
jandarma böl
gesinde, Şefik 
Yaşar’a ait zeytinlik 
ise polis bölgesine 
verildi.
Osman Çelik ile 
Şefik Yaşar’a ait 
zeytinliklerin 
Muratoba Köyü 
üzerinde kesiştiği 
alandan Muratoba t 
istikameti polis, böl
gesine, Engürücük 
Köyü istikameti ise 
Jandarma Bölge 
si’ne. Osman Çelik 
ile Şefik Yaşar’a ait 
zeytinliklerin 
Muratoba Köyü yolu 
üzerinde kesiştiği 
noktadan Tütüncü 
Deresi’nin Muratoba 
istikametinden gelen 
derenin kesiştiği 
noktanın güney 
doğusu polis bölge
si, kuzey batısı ise 
jandarma bölgesine 
ayrıldı.

UMURBEY 
ADLİYE 
KÖYÜ 
Muratoba 
Köprüsü’nden 
Umurbey ve Adliye 
Köyü yönüne giden 
asfalt yolun sağın
dan geçen hattın 
güney batısı polis 
bölgesinde olacak 
şekilde Adliye Köyü 
üzerindeki Çerkez 
Deresi üzerinde 
bulunan köprüye 
kadar gelindiğinde 
bu hattın güney 
doğusu jandarma, 
kuzey batısı polis 
sorumluluk alanına 
ayrıldı.
Köprüden kuzey 
doğu yönündeki 

dere yatağını tâki 
ben Yörüktepesinin 
doğusundan güney 
tepenin doğusundan 
vadi içinden devam 
ederek Karsak 
Kavşağına inen böl
genin batısı polis 
bölgesi, doğusu ise 
jandarma bölgesi 
oldu. Karsak 
kavşağında bulunan 
trafik ışıklarının 
(Gemlik’e doğru) 
Adapazarı - İznik yol 
ayrımını gösteren 
yol üstü tabelasın
dan itibaren Gemlik 
Merkezi’ne gelen 
Devlet Karayolu’nun 
tamamı ve yolun 
Cihatlı Köyü 
yönünde bulunan 
Umurbey sınırları 
içinde bulunan arazi 
ve üzerindeki 
işletme ve tesisler 
polis bölgesine 
verildi.

GEMLİK BÜYÜK 
KUMLAŞINIBL 
Bursa Valılıgi’nin 13 
Ocak 2012 tarihli 
kararına göre 
Gemlik Büyük 
Kumla sınırı ise 
şöyle belirlendi: 
Siteler Mahallesi 
Nilgün Sokak 
başlangıcında bulu
nan hah saha jan
darma bölgesi, 
Nilgün Sokak yol 
dahil kuzey doğusu 
Siteler Mahallesi 
tarafı polis böl
gesinde, kuzey 
batısı Büyük Kumla 
tarafı jandarma böl
gesi, Nilgün Sokağı 
kuzey istikameti 
devamla Hizmet 
Caddesi ile kesiştiği 
yerde bulunan Kaya 
Zeybek Sitesi ile 
Hizmet Caddesi’ni 
devamen özge 
Şahin Sitesi polis 
bölgesi, kuzey batısı 
jandarma bölgesi. 
Özge Şahin Sitesi 
bitiminden Armutlu 
Çevre Yolu’na düz 
hat ile gidildiğinde 
Çevre Yolu üzerinde
ki Gemlik 8 Bursa 40 
yazılı tabela devam
la Faik Boğazı 
deresi ile kuzey 
doğusu polis bölge
si, kuzey batısı jan
darma bölgesine 
ayrıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sokak Hawaiian unutulmağı
Yoğun kar yağışı ve 
don sonrasında 
hayat sadece insan
lara değil, hayvan
lara da felç oldu. Bu 
yıl mevsim normal
lerinin çok altında 
seyreden hava 
koşulları nedeniyle 
yiyecek bulamayan 
hayvanların yardımı
na bir avuç gönüllü 
hayvan severin yanı 
sıra belediye koştu. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın talimatları 
sonrasında harekete 
geçen Belediye 
Sağlık müdürlüğü 
ekipleri, sanayi kuru
luşları, lokantalar, 
kurum ve 
kuruluşlar ile işbir
liği çerçevesinde 
yemek topladı. 
Umurbey’deki 
Belediye Hayvan 
Barınağı, Kumla 
Mahallesinde vatan
daşların yaptığı barı
nak başta olmak 
üzere, ilçenin birçok 
bölgesinde sokak 
hayvanlarına yiye

cek dağıtan ekiplere, 
hayvan sever vatan

daşlar da yardım
etti. Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sadece alt 
yapı ve vatan-

Yılmaz, Mil 
simidi dağıttı

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR
‘20-35 YAŞ ARASI 

‘İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 
‘İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 

YAPARİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT 

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 
‘MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

DAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOfilU MERMER A,$,
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
HIK: 0-224-586 00 07

daşların yoğun hava 
şadlarında kazasız 
ve belasız hayat
larını sürdürebilmesi 
için değil, hayvan
ların barınması, 
karınlarının doyurul
ması için de çalıştık
larını bildirdi. Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
Müdürlüğü yetkilisi 
Veteriner Dr. Sami 
Beki’de, sokak hay
vanlarına bu zor 
şartlar halinde değil, 
günlük olarak karın
larının doyurulması 
için çalışmaların 
sürdüğünü sözlerine 
ekledi.

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

.tema a
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

İslam Dünyası Hz. 
Muhammed’in 1441. 
Doğum Gününü 
kutladı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, Mevlit 
Kandili nedeniyle 
Çarşı Camii önünde 
kandil simidi dağıt? 
tı. Her kandilde 
geleneksel hale 
getirilen kandil 
simidi dağıtımında 
Gemliklilerle sohbet 
edip, kandillerini 
kutlayan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı ve 
Belediye Meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar’da katıldı. 
Cuma namazı son
rasında Merkez

mHııMlıiillI
Hizmet çıtasını 
daha da yükselt
meyi hedefledikleri
ni söyleyen Bursa 
SGK II Müdürü 
Mükremin İspirli, 
"Kurumumuza 
gelen hiç kimsenin 
küskün ayrılmasını 
istemiyoruz" 
dedi.
Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(BSMMMO) yöneti
cileri, Ramazan 
Yıldız'ın İstanbul 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İl 
Müdürlüğü'ne 
tayininin ardından 
göreve gelen Bursa 
SGK İl Müdürü 
Mükremin İspirli'yi 
makamında ziyaret 
etti. SGK Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı 

Solaksubaşı Çarşı 
Camii önünde 
yapılan kandil 
simidi ikram 
organizasyonunda 
vatandaşlar da 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a 
yoğun ilgi gösterdi. 
Yılmaz, geleneksel 
hale getirilen 
kandil simidi ve 
aşure günü gibi 
organizasyonları 
bundan sonra da 
devam ettirecekleri
ni belirterek, 
örf ve ananelerim
izde yer edinen bu 
güzel organizas 
yonların Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan ihmal 
edilmeyeceğini 
söyledi.

Baş Müfettişi iken 
Bursa SGK II 
Müdürlüğü'ne 
atanan Mükremin 
İspirli'ye yeni 
görevinde başarılar 
dileyen BSMMMO 
Başkanı Mesut 
Topçu, "Biz 
Ramazan Yıldız'ın 
görev yaptığı 
dönemi başarılı 
bir dönem olarak 
değerlendiriyoruz. 
Üyelerimize 
yönelik yürüt
tüğümüz eğitim 
ve bilgilendirme 
içerikli etkinlik 
talepleri 
mizde kurumdan 
her zaman olumlu 
yanıt aldık. 
Eminim sizlerle de 
aynı iş birliğini 
sürdüreceğiz" 
diye konuştu.
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‘Bursa fiB standartlarının üzerinde"
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret 
eden Avrupa Birliği 
Bakanı Egemen 
Bağış, Bursa’da 
Avrupa Birliği stan
dartlarının üzerinde 
bir belediyecilik per
formansı göste 
rildiğini belirterek, 
Başkan Altepe ve 
ekibini kutladı. 
Makedonya - Türki 
ye Ticaret ve Yatırım 
Formu’na katılmak 
için Bursa’ya gelen 
Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüza 
kereci Egemen 
Bağış, Heykel’deki 
tarihi binada Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret etti. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin ile AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın’ın da katıldığı 
ziyarette konuşan 
AB Bakanı Egemen 
Bağış, Bursa’daki 
belediyecilik hizmet

lerine övgüler yağdır 
dı. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Başkan Altepe’ye 
olan güvenini bildi 
ğini dile getiren 
Bağış, “Sizin teşki
latımızla ve valil
iğimizle koordineli 
bir şekilde çalış
manız, yine Başkanı 
mızın Bursa’ya 
verdiği değerin 
göstergesi olarak 
Başbakan Yardımcı 
mız Bülent Arınç’ın 
Bursa’yı sahiplen
mesi ile belediyeci
lik adına AB stan
dartlarının üzerinde 
bir performans 
ortaya koyulduğunu 
görüyoruz.
Belediyecilik adına 
Türkiye’nin en gü 

ven veren hizmet
lerini burada vatan
daşlarımıza yaşat
tığımız için teşekkür 
ediyorum. Her ne 
kadar Şanlıurfa’nın 
Bakanı olsa da Çalış 
ma ve Sosyal Güven 
lik Bakanımız Faruk 
Çelik’in Bursa’ya 
olan ilgisi, muhab
beti devam ediyor. 
Bugün iki bakan 
olarak buradayız, 
Ekonomi Bakanımız 
döndü. Yarın Tarım 
Bakanımız geliyor. 
Bursa Türkiye’nin 
gündeminde olan bir 
il” dedi.
Avrupa Birliği pro
jesinin özüne dön 
me projesi olduğunu 
dile getiren Bakan 
Bağış, “’İnsanı yaşat

ki devlet yaşasın’ 
görüşü Bursa’dan 
çıkmıştır. AB de inşa 
mn önünü açma, 
barış, refah ve şef-. 
faflaşma projesidir. 
Çok şükür Türkiye, 
tarihinin en müref
feh, en şeffaf, en 
saygın, en zengin, 
en kendinden emin 
dönemini yaşıyor. 
Bugün Mısır’da, Tu 
nus’ta ve Fas’ta 
hayatlarını riske atıp 
gösteri yapan insan
lar Türkiye’yi kendi
lerine. ilham kaynağı 
olarak görüyor. 
Başbakanımızı de 
mokratikleşmenin 
ve milli iradenin 
hakimiyetinin 
sembolü olarak 
görüyorlar. Onun 
için Mısır’a gittiği 
zaman saba hin 
ikisinde 30 bin kişi 
karşılamaktadır. 
Tabii AB sürec
imizde de bize havlu 
attırmak isteyen bir
takım dar yizyonlu 
Avrupah siyasetçiler 
yok değil, var.” 
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

ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN

ARANIYOR
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI (*
Tel : 538 22 88

8«frtalıiMilMiiaıilııılııw
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bir 
taraftan raylı sistem 
ağını genişletmek 
için çalışmalarını 
sürdürürken, diğer 
taraftan da mevcut 
hatları iyileştiriyor. 
Arabayağı-Emek 
hattında da 6 
Şubattan itibaren 
aktarmasız ulaşım 
başlıyor.
Günde ortalama 200 
bin kişiyi taşıyan 
Bursaray'da aktar
ma meselesi tarih 
oluyor. Kendini 
sürekli yenileyen ve 
geliştiren altyapısı 
ile hizmette kaliteyi 
arttıran Bursaray, 
Arabayatağı-Üniver- 
site hattından sonra 
Arabayatağı-Emek 
hattında da aktar
masız olarak sefer
lerine başlıyor. Yeni 
uygulama ile 6 
Şubattan itibaren 
Arabayatağı- 
Acemler arasında 
tren seferleri aktar
masız olarak 5 
dakikada bir 
gerçekleştirecek. 
Dakikaların

kısalması ile birlikte 
Emek hattından 
Bursaray'a binen 
vatandaşlar aktar
masız olarak 
Arabayatağı'na 
ulaşabilecek. 
Okulların açılacağı 
pazartesi gününden 
itibaren uygulamaya 
geçecek olan yeni 
düzenleme ile 
Arabayatağ ı -Ü n i ver- 
site ve Arabayatağı- 
Emek hatlarından 
aktarma yapılmadan 
kesintisiz yolculuk 
yapılabilecek. Yolcu 
yoğunluğunu 
dikkate alarak 
yapılan düzenleme 
ile seyahatlerinde 
Bursaray'ı tercih 
eden vatandaşlar, 
çok daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde 
gidecekleri noktaya

ulaşacak. 
Vatandaşların 
ulaşım hakkına en 
kolay ve iyi şekilde 
erişmesi için her 
türlü gayreti 
gösterdiklerini 
belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Kestel hattının da 
devreye girmesi ile 
kentin en doğusun
dan en batısına 
kadar kesintisiz 
ulaşımın 
sağlanacağını 
söyledi. Başkan 
Altepe, yeni alınan 
vagonların sisteme 
tamamen dahil 
edilmesi ile 
Bursaray ile 
ulaşımın 
vazgeçilmez ola
cağını vurguladı.
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Bursa Uluslararası Balkan 
Forumuna hazırlanıyor
Uluslararası 
Bursa Balkan 
Forumu nun İkincisi, 
Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi AB ve 
Dış İlişkiler Çalışma 
Grubu ve Uludağ 
Universitesi’nin 
organizasyonuyla 
20-21 Mart 2012 
tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. 
Bu yıl 2.’si düzen
lenecek olan 
Uluslararası Bursa 
Balkan Forumu, 
çok sayıda 
akademisyeni 
Bursa’da buluştura
cak. Uludağ Üniver
sitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
Başkanı ve aynı 
zamanda Balkan 
Forumu Düzenleme 
Heyeti nde yer alan 
Prof. Dr. Tayyar 
Arı, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı

Mehmet Semih 
Pala’yı ziyaret 
ederek yapılan 
çalışmaları paylaştı. 
Bursa Kent Konseyi 
AB ve Dış İlişkiler 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi Prof.
Dr. Tayyar Arı, 
“Balkan 
coğrafyasında 
yaşanan siyasi, 
ekonomik ve 
kültürel sorunlara 
dair yakın ve uzun 
vadede gerçekleşti 
rilmesi gereken 
projelerle ilgili 
öngörülerde bulun
mak için bizden bir 
parça olan balkan
larla ilgili bu 
kültürel forumu 

yapmak istiyoruz” 
dedi.
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
Uluslararası Bursa 
Balkan Forumu’na 
ortak olmaktan 
mutluluk duyduk
larını dile getirdi. 
Dünyaya huzur 
dağıtan OsmanlI’nın 
son dönemlerinde 
yaşanan sıkıntılı 
sürecin ardından 
uzun bir süre 
Balkanların yalnız 
kaldığını söyleyen 
Pala, Balkanların 
büyük ve güçlü 
bir Türkiye’ye 
ihtiyaç duyduğunu 
söyledi.

Bursaspor-Omuspor maçı 
biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper 
Ligin 25. haftasında 
5 Şubat Pazar günü 
Bursa Atatürk 
Stadı'nda oynana 
cak Bursaspor - 
Orduspor maçının 
biletleri satışa 
çıktı.
Biletler, Bursa 
Atatürk Stadyumu 
ana gişelerinin yanı 
sıra Biletix Bilet 
çağrı merkezi ve 
Biletix web bilet 
satış kanalı saat 
10.00 itibari ile 
satışa sunuldu. 
Bursaspor- 
Orduspor maçı bilet 
fiyatları ise şöyle: 
VIP A-B Tribünü 1. 
Sıra 150.00 TL 
VIP A-B Tribünü 
2.3.4.5.6. Sıra 
100.00 TL
VIP C Tribünü 50.00 
TL - Kapalı A-B-C

Tribünü 50.00 TL 
Maraton Tribünü 
20.00 TL - Kapalı 
Kale Arkası 10.00

TL - Açık Kale 
Arkası 5.00 TL 
Misafir Tribün 
5.00 TL

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coin

5. iri şerefine özel 3000 kişili dev pasta
AÇILIŞ YILDÖNÜMÜNE ÜZEL TÜM REYONLARDA RÜYÜK İNDİRİMLER... 

ÇOCUKLARA ÜZEL EĞLENCELER - SÜRPRİZ HEDİYELER...
4 ŞUBAT 2012 CUMARTESİ TÜM GEMLİK HALKI UAVHLİDİR

ÖztVıV^k
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı Tel: 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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İntibak maaş farkları belli oldu
İntibakla maaşlarda 
meydana gelecek 
artışların dağılımı 
belli oldu.
İntibak Yasasından 
dolayı, 525 bin 613 
kişinin aylığında 
100-150 TL, 365 bin 
146 kişinin aylığın
da 50-100 TL, 283 
bin 762 kişinin 
aylığında 150-200 
TL, 197 bin 978 
kişinin aylığında 
200-250 TL artış 
olacak.
Çalışma ve Sosyal

Enflasyon 3 yılın zirvesinde
Ocak ayında TÜFE 
yüzde 0.56, ÜFE 
yüzde 0.38 arttı.
Yıllık TÜFE yüzde 
10.61'e çıktı.
Yeni yılın ilk enflas 
yonu açıklandı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 
(TÜİK) verilerine 
göre, Ocak ayında 
TÜFE yüzde 0.56, 
ÜFE yüzde 0.38 
arttı.
TÜFE'de yüzde 
0.46'lık, ÜFE'de 
yüzde 0.71'lik artış 
bekleniyordu.
Yıllık TÜFE 10.61, 
ÜFE yüzde 11.13 
olarak gerçekleşti.
Yıllık enflasyon 
TÜFE’de Kasım 
2008'den beri en 
yüksek düzeye çıktı. 
TÜFE'de ana 
harcama grupları 
itibariyle bir ay

Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan tabloya göre, 
İntibak Yasasıyla 
2000 öncesi SSK

emeklilerinden prim 
gün sayısı yeterli 
olanlardan yaşlılık, 
malullük ve ölüm 
aylığı alan 1 milyon

önceye göre en yük
sek artış yüzde 2,06 
ile ulaştırma 
grubunda görüldü. 
Ocak ayında endek
ste yer alan gruplar
dan çeşitli mal ve 
hizmetlerde 
yüzde 1,79, ev 

eşyasında yüzde 
1.58, konutta yüzde 
1.32, gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 
1.13, eğlence ve 
kültürde yüzde 0.83, 
lokanta ve otellerde 
yüzde 0.75, sağlıkta 
yüzde 0.09, alkollü

913 bin 442 
kişinin aylığında 
artış olacak.
Bağ-Kur'dan 1 Mart 
2002 ile 31 Mayıs 
2002 tarihleri 
arasında emeklilik 
talebinde bulunan 
12 bin 186 kişinin 
aylıklarında da yak
laşık yüzde 9 artış 
sağlanacak.
SSK ve Bağ-Kur 
intibakının toplam 
maliyeti yıllık 2 mil
yar 450 milyon TL 
olacak 

içecekler ve tütünde 
yüzde 0.02 artış 
meydana geldi.
Haberleşmede 
yüzde 0.01, 
eğitimde yüzde 0.05, 
giyim ve ayakkabıda 
yüzde 7.88 düşüş 
gerçekleşti.

YILLIK BAZDA 
LİDER ALKOLLÜ 
İÇKİ VE TÜTÜN 
Yıllık bazda TÜFE’de 
en yüksek artış 
yüzde 18.53 ile 
alkollü içecekler ve 
tütün grubunda 
oldu.
Onu çeşitli mal 
ve hizmetler 
(yüzde 17.63), 
ulaştırma (yüzde 
12.90), gıda ve alkol
süz içecekler (yüzde 
11.67), ev eşyası 
(yüzde 11.65) 
izledi.

Bankacılık işlem
lerini internet ara 
cılığı ile yapan ya 
da kredi kartı ile 
internetten alışve 
riş yapan vatandaş 
lar tehlikede.
Kart bilgileriniz bil
gisayarlarda kayıtlı 
kalabiliyor ve 
güvenli çıkış yap
tığınızı zannediyor
sunuz fakat sizden 
sonra bilgisayar 
başına oturacak 
kişiler sizin kart 
bilgilerinize ulaşa
bilir.
“İnternette işlem 
yaptıktan sonra 
kredi kartı bilgiler
imizin güvenlik 
kodu haricinde 
otomatik olarak 
geldiğini fark ettik” 
diyen vatandaşlar 
yaşadıkları sıkın
tıları Şikayetvar’a 
gönderdikleri 
şikayetlerle dile 
getirerek bilgisayar 
kullanıcılarına 
uyarılarda bulun
dular: “İnternetten 
alışveriş yaptıktan 
sonra kredi kartı 
bilgilerimin güven
lik kodu haricinde 
otomatik olarak 
geldiğini fark ettim. 
Tabi hemen telaşa 
kapılmayarak kul
landığım browser 
(chrome) tarama 
geçmişini temi
zleme işlemini 
yaparak tekrar 
denedim ve halen 
bilgilerimin görün
tülendiğini gör 
düm. Ben emin 
olmak adına aynı 
bilgisayarda kul
landığım diğer iki 
browser (internet 
explorer, firefox) da 
aynı işlemi tekrar
ladığımda sonuç 
aynı. Yetinmedim 

işyerindeki diğer 
iki bilgisayardan 
(daha önce bu 
sitelere tarafımdan 
girilmemiş iki bil
gisayar) siteye üye 
girişi yapıp fırsat al 
dediğimde yine 
aynı şekilde kredi 
kartı bilgilerimi 
gördüğümde 
bunun benimle 
alakalı olmadığını 
net bir şekilde 
anladım.Tabi 
hemen firmaya 
konuyla alakalı 
mail yazdım ama 
benimde tahmin 
ettiğim en basit 
cevabı verdiler, 
konu sizin kul
landığınız browser 
sürümü ile ilgili 
diye. Tabi ben 
gerekli açıklamalar 
(yukarıda bahset
tiğim browser de 
nemeleri) ve kendi 
bilgisayarımdan ve 
diğer alakasız bir 
bilgisayardan 
aldığım kredi kartı 
bilgilerimin göste 
rildiği ekran görün
tüsünü de ekle 
yerek tekrar mail 
yazdım. Karşılıklı 
15 mail gidip geldi 
ve üç defada 444’lü 
numaradan ara
yarak durumu 
düzeltmelerini 
kredi kartı 
bilgilerimin 
siteden silinmesini 
istedim ama 
bu bilgilerin 
kaydedilmediğini 
söylediler. En son 
gelen mail tirajı 
komik bilgilerin 
teknik ekip tarafın
dan silindiği. Kredi 
kartı bilgilerim 
halen görüntülen
mekte. Alışveriş 
yapanlar dikkat 
diyorum.”
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17 milyon öğrenci ders hası yapıyor
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 6 Şubat Pazartesi 
günü 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlayacak. 2011-2012 eğitim öğre
tim yılının 19 Eylül 2011'de başlayan ilk yarısı, 20 Ocak 2011 Cuma günü sona ermişti. 
Öğrenci ve öğretmenler 17 günlük tatilin ardından bugün okullarına dönüyor. Eğitim öğre
tim yılı, 8 Haziran 2012 Cuma günü tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının FATİH proje
si de ikinci dönemden itibaren hayata geçirilecek. Projenin, belirlenen 17 ildeki 52 okulda 
ilk uygulaması yapılacak; okullar, akıllı tahtalarla donatılacak. Öğrencilere ve öğretmen
lere yaklaşık 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak. İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe 
öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

6 Şubat 2012 Pazartesi www.gem I i kko rfezgazetesi.co m 50 Kr

KayhanMah
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

fiemlili Wei 5 yasına ürti
Özdilek Alışveriş 
MağazalarıGemlik 
Şubesi hizmete girişi 
nin ö.yaşını kutladı. 
5. yıl kutlamaları 
nedeniyle hazırlanan 
4 metre boyunda 1 
metre eninde pasta 
Gemlik Özdilek’e 
gelenlere dağıtıldı. 
3 bin kişilik dev 
pasta, bir saat içinde 
tükendi. Haberi 5’de

Güne Bakış

CHP’deki görüşmeler ve 
Kaymakam Çelik

19 Ocak günü yapılan Belediye 
Başkanvekilliği seçimlerinin hukuki mi 
değil mi tartışması bir yana, o gün yapılan 
seçimlerde bir CHP’li üyenin AKP adayına 
oy vermesi Sonucu Başkanvekilliği 
koltuğunun kaybedilmesinin sancıları CHP 
içinde devam ediyor.

CHP Genel Merkezi bu konuya önem 
veriyor.

12 CHP’li Meclis üyesi içindeki Brütüs’ 
ün bulunması için ciddi çalışmalar 
yürütülüyor.

Bu nedenle, Bursa milletvekili Aykan 
Erdemir ile Muğla milletvekili emekli Savcı 
Ömer Süha Aldan Gemlik’e geldi. 4’de

60 metreden 
öliimencin

Orhangazi Taş 
Ocakları mevkiin 
de meydana gelen 
kazada, özel bir 
firmada kepçe ope 
ratörlüğü yapan 
Kadir Kubulay, haf 
riyat kamyonun 
yükünün boşaltıla- 
madığı öğrenince 
16 ZM 364 plakalı 
özel aracı ile 
Orhangazi’ye 
giderken 60 metre 
lik uçuruma yuvar 
landı. 3 çocuk 
sahibi Kubulay, 
kaldırıldığı has
tanede kurtarıla
madı. Syf 2’de

sahiplerine 
lacizsoku!

Gelir İdaresi Baş 
kanlığı, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ve trafik 
ceza larını öde
meyenlere uyarı 
yazısı göndere
cek. Yaklaşık 4 
milyon taşıt sahi 
binden, borçlarını 
ilgili vergi dairele 
rine kısa sürede 
ödeme leri talep 
edilecek.
Haberi sayfa 9’d a

CHP Brütüs’ü
aramayı 

sürdürüyor

Aykan Erdemir Ö.Süha Aldan Ali Özgündüz

Bursa Milletvekili 
Doç. Dr. Aykan 
Erdemir, Muğla 
Milletvekili Emekli 
Savcı Ömer Süha 
Aldan ve İstanbul 
Milletvekili Ali Öz 
gündüz Bursa ve 
Gemlik’te CHP’li 
meclis üyeleri ile 
görüştüler.
CHP Genel Merkezi 
tarafından oluştu
rulan komisyonda 
görev alan mil
letvekilleri, Gemlik

Enerji verimliliğine 
uymayanlara ağır ceza 
4'üncüsü düzenlenen 'UTİB 4. Uluslararası 
Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nin ikinci günün 
de gerçekleştirilen sunumlarda, Enerji ve 
rimliHği kanununa herkesin uyması gerek
tiğini ve'uymayanlara 2012 yılında ağır 
cezaların kesileceğini hatırlatıldı. Syf 6’da

Belediye Meclis 
üyeleri ile Bur 
sa’da ve Gemlik’te 
görüşmeler yaptı. 
CHP içinde parti
sine ihanet eden 
ve kimliğini 
gizleyen meclis 
üyesinin bulun
ması konusuna 
Genel Merkezin 
önem verdiği belir
tilirken, yapılan 
görüşmelerde bir 
noktaya gelindiği 
öğrenildi. 4’de

http://www.gem
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye Türkiye duy sesimizi.
Hiçbir şey durduk yerde gerçekleşmi 

yor.
Önceden tasarlanıyor.
Oyunun kuralları saptanıyor. Oyuncular 

belirleniyor. Tekstler dağıtılıyor. Roller 
ezberletiliyor. Provalar başlıyor. Sonra 
da oyun sahneye 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 dikkat 

tinizi dağıtmadan devam edelim.
Yıl: 1962 “ABD Küba bunalımı sonra 

sında Türkiye’deki füzeleri sökerek 
SSCB karşısında ülkemizi savunmasız 
bıraktı” düşüncesi Türkiye’yi sarstı.
Yıl: 1964-65
Yine aynı ABD Kıbrıs bunalımında Türk 

ordusunun adaya çıkmasını engelledi.
Yıl: 1969 Dolayısıyla Türkiye Avrupa ve 

Rusya’ya yakınlaşmaya başladı. İsken 
derun Demir Çelik Fabrikası Rus serma 
yesi ile kurulmaya başlandı

Yıl: 1967-1972 ABD destekli “Komüniz 
mle 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 kullan
maya 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 Türki 

ye...
Medya: ABD yanlısı
Halk: Geçim sıkıntısında (bastırılmış) 
Asker: Sindirilmiş
Gelecek: ABD kontrolünde, AB karşıtı, 

yozlaşmış, baskıcı ve Arapları kontrol 
altına almış bir ikinci Osmanh Devleti.

Sonumuz hayır olsun...

60 metreden ölüme uçtu
Orhangazi Taş Ocakları mevkiinde meydana gelen kazada, özel 
bir firmada kepçe operatörlüğü yapan Kadir Kubulay, hafriyat 

kamyonun yükünün boşaltılamadığı öğrenince
16 ZM 364 plakalı özel araçı ile Orhangazi’ye giderken 

60 metrelik uçuruma yuvarlandı. 3 çocuk sahibi Kadir Kubulay, 
kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Orhangazi’de 60 
metrelik uçurumdan 
düşen hafif ticari 
aracın sürücüsü 31 
yaşındaki Kadir 
Kubulay kaldırıldığı 
hastanede kurtarıla
madı.
Kaza, Orhangazi Taş 
Ocakları mevkii 
Seyir Terası yakın
larında meydana 
geldi.
Özel bir firmada 
kepçe operatörü 
olan Kadir Kubulay 
hafriyat yüklediği 
kamyonun yükünü 
boşaltamadığını 
haber alınca hafif 
ticari araca binerek 

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

yola çıktı.
Seyir Terası yönün
den Hürriyet Mahalle 
si'ne doğçu giden 
Kadir Kubulay yöne
timindeki 16 ZM 364 
plakalı araç, aşırı hız 
nedeniyle virajda 
kontrolden çıktı. 
Takla atmaya 
başlayan araç, yak
laşık 50 metre sonra 
eski bir taş ocağına 
nedeniyle oluşan 60 
metrelik uçurumdan 
yuvarlandı.
Parçalanan hafif 
ticari araçta bulunan 
Kadir Kubulay'a ilk 
müdahaleyi zeytin 
toplayan işçiler

yaptı.
Polis ve 112 Acil 
Servis ekipleri kaza 
yerini bulmakta 
güçlük çekti. 
Kazadan sonra 
şuuru kapalı talihsiz 
sürücü Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada ilk müdahale 

si yapılan ve duru
mu ağır olan Kadir 
Kubulay doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen kurtarıla
madı. Evli ve 3 
çocuk sahibi olduğu 
belirlenen Kadir 
Kubulay'ın ölümü 
birlikte çalıştığı iş 
arkadaşları ve 
ailesini gözyaşlarına 
boğdu.
Kadir Kubulay'ın 
cesedi Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldın 
lirken, Cumhuriyet 
Savcılığı kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başladı.

Belediye Meclisi
Çarşamba nünü

toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi Çarşamba 
günü gündeminde
ki konuları 
görüşmek üzere 
toplanacak.
Aylık olan toplan
tılarını her ayın ilk 
Çarşamba günü 
yapan Gemlik 
Belediye Meclisi’n 
de Şubat ayı gün
deminde bulunan 
maddeleri görüşe
cek. 8 Şubat 2012 
Çarşamba günü 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
bulunan Belediye 
Meclis Salonu’nda 
saat 15.oo de 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi’n 
de Daire Müdürleri 
nin meclise havale 
ettiği konular ele 
alınacak. Tema

Vakfı’na ait olan 
katlı Otopark altın
daki büronun tah
sisinin kaldırılması 
ile başlayacak olan 
gündem mad
delerinde İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Kurşunlu İmar 
uygulama yazısı, 
plan değişiklikleri 
ile ilgili yazılar, 
ağaç bedellerinin 
ödenmesi konuları, 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’ne 
hasta nakil aracı 
alınması konulara 
ele alınacak. Komis 
yonlara daha önce
ki meclis toplantı 
larında havale edi 
len konuların görü 
şülmesiyle meclis 
toplantısı sona 
erecek.
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Aşırı hız kaza getirdi İhsanca
Bursa'da aşırı hız ve 
dikkatsizlik sonucu 
bir otomobilin 
minibüse çarpması 
sonucu 2 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, saat 00.30 
sıralarında Ulubatlı 
Hasan Bulvarı 
üzerinde meydana 
geldi. İzmir 
istikameti yönünde 
seyreden Seyfettin 
Ünlü (44) idaresin
deki 16 RG 356 
plakalı otomobil, 
aşırı hızlı olması 
sebebiyle yol 
kenarında fabrika

elemanlarını almak 
için duran Meçit 
Tunçbilek idaresin
deki 16 S 0191 
plakalı servis 
minübüsüne çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle

sürücü Ünlü ile 
arkadaşı Hüseyin 
Kahraman (53) yara 
landı. Kazayı gören
lerin ihbarıyla olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri,

Otomolıilin altında kalarak can verdi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir yardım 
vakfından aldığı 
ekmeklerle evine 
giden yaşlı kadın, 
bir otomobilin 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre Ülkiye Umutlu 
(72), Alanyurt 
köyündeki evinden 
çıkıp Tevhid Camii 
altında faaliyet 
gösteren Galip 
Kuşçuoğlu Eğitim- 
Bilim Kültür ve 
Yardım Vakfı'na 
giderek ücretsiz 
ekmek aldı.
Kucağındaki ekmek
lerle evine dönmek

için yaya olarak yola 
çıkan yaşlı kadın, 
Inegöl-Yenişehir 
yolu üzeri Yeni Diş 
Hastanesi inşaat 
sahası mevkiinden 
karşıya geçmek 
isterken

Yenişehir'den 
İnegöl'e gitmekte 
olan Abdurrahim A. 
(31) idaresindeki 16 
NA 055 plakalı oto
mobilin altında 
kaldı. Olay yerindeki 
ilk müdahalenin

Mı la i will
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde yolcu indiren 
minibüsüne 
arkadan çarpan 
otomobilde bulu
nan 2 kişi yara
landı. Yaralılar has
taneye kaldırılırken. 
Araç içinde boş 
bira şişelerinin 
olduğu görüldü.. 
Kaza, gece saat 
23.00 sıralarında 
Santral Garaj yakın
larında meydana 
geldi. 44 yaşındaki 
Seyfettin Ünlü 
yönetimindeki 16 
RG 356 plakalı oto
mobil, yolcu indiren 
Mecit Tunçbilek in 

kullandığı 16 S 
0191 plakalı 
minibüse arkadan 
çarptı. Kaza sonrası 
Ünlü ve yanında 
bulunan 53 yaşın
daki Hüseyin 
Kahraman yara
landı.Yaralılar olay 
yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılırken sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Araç içerisinde bira 
şişeleri olduğu 
görüldü.Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

yaralılara olay 
yerinde müdahale 
etti. Polis ekipleri 
trafik kazası 
sebebiyle araçların 
kontrollü bir şekilde 
yoldan geçmelerini 
sağladı. Sağlık ekip
leri, 2 yaralıyı da 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırarak tedavi 
altına aldı. Hayati 
tehlikeleri olmadığı 
belirtilen yaralıların 
aracındaki alkol 
şişelerinin olmaşı 
dikkat çekti.
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

ardından 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan ağır yaralı 
kadın, beyin kana
ması teşhisiyle 
ameliyata alındı 
diıudk îüııı müda
halelere rağmen kur
tarılamadı. Yaşlı 
kadının
cenazesi,otopsinin 
ardından ailesine 
teslim edildi.
Öte yandan yaşlı 
kadının, eşini 
öldürmekten dolayı 
girdiği cezaevinden 
çıktıktan sonra 
Alanyurt'a yerleştiği 
öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi nin 
bodrum katında yangın
Bursa Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nin arşiv 
odasında çıkan 
yangın, itfaiye 
tarafından 
söndürüldü.
Hastanenin 
Bodrum katında 
arşiv odası olarak 
kullanılan bölümde 
gece geç saatlerde 
yangın çıktı.
Yangına ilk 
olarak hastane 
personeli müdahale 
etti. Kısa sürede 
olay yerine gelen 7 
itfaiye aracı, arşiv

odasındaki yangım 
diğer bölümlere 
sıçramadan 
söndürdü.
Hastane arşivlerinin 
büyük hasar 
gördüğü yangında, 
hasta tahliyesi 
yapılmadı.
Tedbir amaçlı 
olarak 
bölgeye çok 
sayıda ambulans 
gönderilerek 
hazır bekletildi. 
Yangının çıkış 
nedeninin belirlen
mesi amacıyla 
soruşturma 
başlatıldı

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

Sağ dikiz aynası da olsun mu? 
Türkiye, Turgut Özal’a kadar geçen 

sürede kapalı bir ekonomi politikasının 
cenderesin deydi. Yerli üretim olmadığı 
gibi, ithalat kapıları da açık değildi. 
Süleyman Demirel’in “atasözü” haline 
gelen deyişiyle “Benzin vadi da biz mi 
içtik?” dönemleri çoktan geride kaldı. 
Ancak o dönemlerde Bursa’da kurulan 

otomobil fabrikaları, İtalyan ve Fransız 
lisanslarıyla üretim yapıyor, “ar-ge ne 
demektir” bilinmiyor, gavur(!) “bunu 
yapacaksın” diyor ve o yapılıyordu.

Yerli ortakların -ki Türkiye’nin devleri 
olur kendileri- kazancı iyi olmalıydı ki, 
neredeyse 50 yıl boyunca, “Biz niye 
kendi markamızı yaratmıyoruz, niye 
yüzde 100 yerli araç üretmiyoruz?” diye 
hiç düşünmediler. Haksızlık etmeyelim, 
düşündüler belki de, yabancı ortakları 
izin vermedi!

Bu çerçeveden baktığımızda, 1961’de 
“Devrim Otomobilinin önünü kesen
lerin, İtalyan ve Fransızlar ile onların 
Türkiye’deki ortakları olduğunu söyle
mek yanlış olmaz herhalde...

Ve o yerli ortaklar, yıllarca Türkiye’ye 
tekerlek takılmış gaz tenekesi gibi oto
mobilleri, paralarını peşin alıp aylarca 
sıra bekleterek sattılar. Üstelik sağ dikiz 
aynasını bile opsiyonel yaparak...

Bugüne geldiğimizde...
Hakkını teslim etmek gerekir ki, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dürtük- 
lemese, bizim otomotivcilerin yerli araç 
üretimi konusunda harekete geçecekleri 
de yoktu doğrusu...* * * V

Yüzde 100 yerli otomobil, çıksa çıksa 
Bursa’dan çıkar. Çünkü otomotiv sek
törünün kalbi Bursa’da atıyor. Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
de, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle ilk kez 
“Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım 
Yarışması” düzenliyor.

Yarışmaya başvurular 22 Ocak tarihi iti 
bariyle başladı ve 20 Nisan’da sona ere
cek.
“Otomotiv Tasarım Yarışması” ile 

yaratıcı ve özgün fikirler aranacak, “Ar- 
Ge Proje Pazarı” da, profesyoneller ile 
sanayicileri bir araya getirecek. Yarışma, 
ergonomi, yenilene bilir enerji - çevre, 
emniyet, mekanik fonksiyonellik olmak 
üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Proje pazarı da, 17-18 Mayıs 2012 tarih
lerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde açılacak.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Evren Paşa mahkemede söyleyecek 

sözünü
Beslediği karga yıllar sonra oyuyor 

gözünü
Sarık, postal, sermaye bir araya geldi 

80’de
Elbirliğiyle yok ettiler bu milletin tözünü
Töz: Kök, asıl, cevher

ABONE OLDUNUZ MU?
KBSSBOSSB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış CHP‘Brüiüs'ü aramaııı siirdiiriiwr
Bursa milletvekili Doç. Dr. Aykan Erdemir, Muğla Milletvekili 
Emekli Savcı Ömer Süha Aldan ve İstanbul Milletvekili Ali 

Özgündüz Bursa ve Gemlik’te CHP’li meclis üyeleri ile görüştüler

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP’de ki görüşmeler ve 
Kaymakam Çelik

19 Ocak günü Başkanvekilliği seçimleri yapıl
madan önce, CHP İlçe Merkezi’nde, Bursa Millet 
vekilleri Ay kan Erde m ir, Sena Kaleli ve Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardım 
cısı Gökhan Günaydın ile İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan bir toplantı yaptılar.

Burda tüm üyeler Necdet Ersoy’un adaylığına 
"tamam" dediler.

Oradan çıkılıp salona gidildi.
Ve bilindiği gibi 4. turda bir üye, partisine, arka 

daşına ihanet etti.
Bugüne kadar, "bu oyu ben verdim" diyemeyen 

CHP’li meclis üyesi, diğer arkadaşlarını zan altın
da bırakmayı sürdürüyor.

Kimliğini gizleyen bu kişinin parti ile ilişkisi ola
maz. Ama kim o kişi.

Ve bir oy karşılığı karşı taraftan ne aldı?
0 bir oy, binlerini yine Belediye Başkanvekilliği 

koltuğuna oturttu.
Kamuda rüşvet alan da veren de suçludur. Bir 

kamu görevlisi görevi sırasında görevini yapar 
ken bunun için bir menfaat sağlamışsa ceza alır.

Siyasette bu durum farklı olabilir mi?
Olamaz.
Siyasi tercihi belli olan kişi, partisinin kararları

na uymak zorundadır.
3 tur kendi adayına oy veren kişinin, 4. turda oy 

vermemesi, bir pazarlık ve menfaat karşılığı yapıl 
dıgı açıktır.

Bunun iki tarafı vardır.
Bir taraf ortada, diğeri kendini gizliyor.
Bunun ortaya çıkarılması için CHP’liler çalışı 

yorlar. Çünkü 11 üye haksız yere zan altındadır.
Bazı köşe yazarları bu kişinin kim olduğunu 

bildiğini yazıyorlar.
Kardeşlerinin hesaplarına bakılması yeter diyor. 

Bu kadar net bilgisi olan birinin, haini açıklaması 
gerekir.

CHP’liler, o kişinin adını istemeliler.
Hele bunu yazan partili biriyse!
Yoksa, herkes kendine göre birini bildiğini 

söyler ve yazarsa, zan altında kalan 11 kişinin 
huzursuzluğu sürer.

Bana gelen bilgilere göre, CHP milletvekilleri 
yaptıkları araştırma ve görüşmelerde bu kişiyi 
belirlemişler ve yakında açıklayacaklarmış.

Bekliyoruz.
Kimmiş bu Brütüs açıklansın. Siyasetteki çirkin 

yüzlüler arındırılsın, siyasette temizlensin.

KAYMAKAM BİLAL ÇELİK GİDİYOR MU?
Bursa gazetelerinde bazı köşe yazarları, Gemlik 

Kaymakamı Bilal Çelik’in Bursa II Özel İdaresi 
Genel Sekreterliğine getirildiğini yazdı.

Durumu öğrenince, Kaymakam Çelik’e bu ko 
nuyu sordum.

Kendisinin de bu konuda duyumlar aldığını an 
cak yazılı bir emir gelmediğini söyledi.

Kaymakam Bilal Çelik, birinci sınıf bir ilçede 
Kaymakamlık yapıyor.

İki kez ABD’de özel kursa gönderilmiş, hukukçu 
kimliği ile tecrübeli bir Kaymakam.

Bundan sonra terfi etmesi beklenirken, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliğine getirilmek istenme 
sinin nedenini anlayamadım.

Ama devlet yönetiminde her şey olabilir.
Eski Kaymakamımız da aynı durumda değil 

miydi?
100 bin nüfuslu Gemlik’ten, 17 bin nüfuslu bir 

ilçeye gitti.
Biz, Kaymakamımızı daha farklı bir konumda 

görmeyi bekliyorduk.
Bakalım söylenenler doğru mu göreceğiz.

19 Ocak 2012 günü 
İçişleri Bakanlığı’nın 
istemi üzerine, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yenilmesinde CHP’li 
bir üyenin AKP’li 
adaya oy vermesi 
üzerine, CHP içinde 
bu oyu veren meclis 
üyesinin bulunması 
için çalışmalar 
sürdürülüyor. 
CHP Genel 
Merkezi’nde konu ile 
ilgili araştırma yap
mak için korniş 
yon oluşturuldu. 
Bursa Milletvekili 
Doç. Dr. Aykan 
Erdemir, Muğla 
Milletvekili Emekli 
Savcı Ömer Süha 
Aldan ve İstanbul 
Milletvekili Ali 
Özgündüz bu konu 
ile görevlendirildi. 
Cü'mâ günü' 
Bursa’ya gelen 
Aykan Erdemir ve 
Muğla Milletvekili 
Ömer Süha Aldan, 
İl Başkanlığında 
AKP’li üye Refik 
Yılmaz’a oy veren 
CHP Belediye 
Meclis üyesini bul
mak için görüşmeler 
yaptı.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 4 CHP’li 
üyesi Bursa’ya 
çağrılarak, Erdemir 
ve Aldan ile 
görüştüler.
Gece saat 02.30 
kadar süren 
görüşmelere, 
Cumartesi günü 
Gemlik İlçe 
Başkanlığında 
devam edildi. 
Erdemir ve Aldan 
burada diğer 8 
meclis üyesi ile 
birer birer gürüştü. 
Görüşmeler saat 
15.oo’e kadar sürdü. 
CHP içinde partisine 
ihanet eden ve AKP 
ye oy verip kimliğini

Ö.Süha AldanAykan Erdemir
gizleyen meclis 
üyesinin bulunması 
konusuna Genel 
Merkezin büyük 
önem verdiği 
bildirildi.
Bu nedenle yapılan 
görüşmelerde belli 
bir noktaya gelindiği 
öğrenildi.

HAİN 
AÇIKLANACAK 
CHP Bursa 
Milletvekili Doç Dr. 
Aykan Erdemir’in 
Gemlik Belediye 
Meclis üyeleri için
deki CHP’li Brütüs’ü 
bulmak için yapılan 
çalışmalarda belli 
bir noktaya geldik
lerini, en geç 15 gün 
içinde bu kişiyi açık
layabileceklerini 
söylediği öğrenildi. 
Cumhuriyet 
Savcılığının istemi 
üzerine, İçişleri 
Bakanlığı’nca 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ve Başkan 
Yardımcıları Cemil 
Acar ile Özkan 
Ateşli’nin görev
lerinden uzaklaştırıl
masından sonra 17 
Mart 2011 günü 
yapılan Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin iptali 
için CHP’lilerin 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’ne açtık
ları davada yapılan

seçimlerin hukuk 
aleminde geçersiz 
olduğu, Refik 
Yılmaz’ın da 
başkanvekili 
seçilmiş sayılama 
yacağı kararı 
verilmesi üzerine, 
Yılmaz kararı temyiz 
etmişti. Bu süre 
içinde İçişleri 
Bakanlığı, 6 ay 
süreyle Yılmaz’ın 
başkanvekilliği 
koltuğunda otur- 
masınâ izin verdi. 
CHP’lilerin yaptıkları 
her türlü başvuru, 
Bakanlıkça Bölge 
İdare Mahkemesi 
kararını yanlış 
yorumlanarak 
Yılmaz’ın görevde 
kalması sağlandı. 
20 Aralık 2011 tari
hinde Refik 
Yılmaz’ın kararı 
temyiz isteminin 
“Red” edilmesi 
üzerine, İçişleri 
Bakanlığı Bursa 
Valiliğine yazdığı 
yazı ile CHP’lilerin 
29 Mart 2011 günü 
yaptığı meclis 
toplantısını 
görmemezlikten 
gelerek, Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin 
yenilenmesini istedi. 
Bursa Valiliği 19 
Ocak 2012 günü 
Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimlerinin

Ali Özgündüz 
yenilenmesi için 
meclisi toplantıya 
çağırdı. 
Yapılan seçimlerde 
MHP’li üyeler 4. 
turda salondan 
ayrıldı. 
CHP 12 üye, üç 
turda kendi adayları 
Necdet Ersoy’a oy 
verdi. Ancak 4. 
turda CHP’li bir 
meclis üyesi AKP 
adayına oy verince, 
Refik Yıimaz ikinci j 

kez CHP’li üyenin 
oyuyla Meclis 
Başkanvekilliğine 
seçildi. CHP’lilerin 
şok eden bu seçim 
sonucu lYılmaz’a oy 
veren ve kimliğini 
gizleyen CHP’li 
meclis üyesinin 
bulunması için parti 
içinde çalışmalar 
başladı. 
CHP’lilerin “Hain” 
olarak ilan ettikleri 
meclis üyesi kimliği
ni halen gizlerken, 
verdiği oy karşılığı 
AKP’lilerden men
faat temin ettiği 
belirtilen meclis 
üyesinin bulunması 
için CHP Genel 
Merkezi de 
seferberlik ilan 
etti. Bu nedenle, 
meclis üyeleri 
ile milletvekilleri 
görüş meleri 
sürdürürken, 
çeşitli iddialar 
ortaya atılıyor

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER. AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

MATBAACILIK - yayincilik - reklamcilik Tel i (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

mailto:kadri_guler@hotmail.com


6 Şubat 2012 Pazartes Gemlik K Sayfa 5

Gemlik Özdilek 5 yasına girdi
alil

4 metre boyunda 1 metre eninde pasta 
w keserek 5. yıla giriş kutlandı

Özdilek Alışveriş 
Mağazaları Gemlik 
Şubesi hizmete 
girişinin 5.yaşını 
kutladı.
Özdilek Gemlik 
Alışveriş 
Mağazası’nda 
cumartesi günü 
saat 14.oo de 
düzenlenen 5. yıla 
giriş kutlamalarına 
hazırlanan 4 metre 
boyunda 1 metre 
eninde pasta 
kesilerek girildi. 
Gemlik Özdilek 
Mağaza Müdürü 
Erkan Ubay ve 
personeli, mağaza 
pastanesinde 
hazırlanan ve 
üzerinde Gemlik

Özdilek 5 yaşında 
yazan pastayı bir
likte kestiler.
Özdilek Gemlik
Pastane 
Sorumluları

4 metre uzunluğun 
daki pastayı 2 
günde hazırladık
larını, 3 bin kişiye 
dağıttıklarını 
söyledi.

4 metre 
uzunluğunda 
yaklaşık 100 kilo 
ağırlığında olan 
Özdilek 5. yıl pas
tası 1 saat içinde 

tükendi.
Pasta yanında 
mağazaya gelen 
konuklara meyve 
suyu ikram edildi. 
Özdilek Gemlik

Alışveriş 
Mağazası 
5. yılına girişi 
nedeniyle bazı 
ürünlerde özel 
indirimler yaptı

laılislarlleııiMi'ıııltııHlP’ıeiaııılııılsıııııiııaıtii Iğııııiıtıftıiıiniur
Gemlik’te faaliyet 
gösteren Dadaşlar 
Derneği yöneticileri, 
29 Ocak 2012 günü 
gerçekleşen kongre 
sonrası oluşan MHP 
Gemlik İlçe yöne
timine hayırlı 
olsun ziyareti 
gerçekleştirdi. 
Tanışma ile 
başlayan ziyarette 
etnik ayrımı tetikle- 
meye yönelik 
faaliyetler konu 
alınırken, özellikle 
36 etnik grup diye 
ayrıştırmaya çalış
manın yapıcı olmak 
bir yana aksine 
yıkıcı olacağı dile 
getirildi.
Ortadoğu’yu 
yeniden şekil
lendirme

planlarının yüz yıllık getirilirken, 
bir proje olduğu dile İlçe Başkanı

Osman Durdu 
konuşmasında; 
‘’Topraklarımız 
üzerine dış devlet
lerin planları ortada, 
onların bir hesabı 
varsa Allah’ın da bir 
hesabı vardır.
Bu hain planların 
karşısında 
Milliyetçi Hareket 
olarak 
mücadelemize 
devam edecek ve 
bunlara pirim tanı
mayacağız” dedi. 
Ziyaret sonunda 
sivil toplum örgüt
leri ve siyasi 
partilerin daha iyi 
bir Gemlik için 
koordineli çalış
masının şart olduğu 
mesajı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), profesyonel 
halkla ilişkiler hizmeti 
yermek için Alo 147 
İletişim Merkezini dev 
reye sokmak için ha 
zırlıklarına devam 
ediyor. Öğrenci, veli 
ve öğretmenlerin de 
arayabileceği merkez 
sayesinde, eğitimle 
ilgili her türlü talep, 
görüş, öneri tek bir 
telefonla iletilecek, 
bakanlık politikalarına 
ilişkin bilgi aktarıla
cak. Milli Eğitim 
Bakanlığı, vatan
daşlardan gelecek her 
türlü talep, şikayet, 
görüş, öneri, ihbar ve 
sorulan etkin hızlı bir 
çözüme kavuşturul
ması için ve daha 
profesyonel halkla 
ilişkiler hizmeti ver
mek için Alo 147 
İletişim Merkezini

hizmete açacak. 
Çağrı merkezi ile 
sorulara daha hızlı 
cevap verilmesi, 
başvuruların bakan
lıktan da izlenebilmesi 
ve bürokrasinin 
azaltılması amaçlanı 
yor. Bakanlığın 1 Mart 
2012 tarihinde 
hizmete sokmayı 
planladığı merkezde, 
gelen her türlü çağrı 
cevaplandırılıp sonuç
landırılacak. Öğrenci 
ler, veliler ve öğret
menler "Alo 147" 
sayesinde tek bir tele
fon numarası ile Mîlli 
Eğitim Bakanlığına 
ulaşabilecek. Böylece 
daha önce sorularını 
mektup yazarak, mail 
atarak veya bizzat 
bakanlığa gelerek 
ileten vatandaşlar bir 
telefonla sorularına 
yanıt alacak.
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ineni verınılılıgıne uymayanlara anır ceza
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
(UTIB) tarafından bu 
yıl 4'üncüsü düzen
lenen 'UTİB 4. 
Uluslararası Ar-Ge 
Proje Pazarı 
Zirvesi'nin ikinci 
gününde gerçek
leştirilen sunumlar
da ENVERDER 
Başkanı Mustafa 
Uysal 'Yenilenebilir 
Enerji' hakkında bil
giler verdi. Uysal, 
"Enerji tek başına 
düşünülemez. 
Enerji, ekonomi ve 
çevre bir arada 
düşünülmeli. 
Türkiye'nin 2023 
hedefleri arasında 
dünyanın 10. büyük 
ekonomisi olmak 
var. Bu hedefler 
doğrultusunda 
yenilenebilir enerji 
dünyada 1 milyon 
kişiye istihdam 
sağlayacak." 
dedi.
Yeşil ekonomi 
hakkında bilgi 
veren Uysal, şunları 
söyledi: "Lambaları 
kapatmak enerjide

tasarrufa gittiğimiz 
anlamına gelmez. 
Enerjide tasarrufu 
artırmak için büyük 
verim yollarına git
mek gerekiyor. Az 
enerji tüketen tekstil 
makinaları kulla
narak yenilenebilir 
enerjiyi kullan
malıyız. Dünya yeşil 
ekonomiyi kullanıy
or. Teknoloji ile Yeşil 
Ekonomi'ye yarar 
sağlıyorlar. Bunun 
yolu da en düşük 
enerjiyle en yüksek 
verimi sağlayan 
makinaları kullan
maktan geçiyor. Şu 
anda dünya da Yeşil 
Ekonomi Oyunu 
oynanıyor ve bizim 
de bu Oyunda kendi 
kurallarımızı koy

mamız gerekiyor." 
Enerji verimliliği 
kanununa herkesin 
uyması gerektiğini 
ve uymayanlara 
2012 yılında ağır 
cezaların kesileceği
ni hatırlatan Uysal, 
enerji verimliliğine 
daha çok özen 
göstererek kazanç 
sağlamamız gerek
tiğini vurguladı. Şu 
an enerjide en ver
imsiz aracın otomo
bil olduğunun altını 
çizen Uysal, 100 kilo 
taşımak için 1,5 ton
luk bir araç değil de 
300 kiloyu taşıyacak 
araç yapmak ver
imlilik işaretidir.
Otomobillerin elek
trikli araçlar gibi 
verimliliği sağlaya

cak şekilde geliştir
ilmesinin önemli 
olduğunu vurgu
layan Uysal, gele
cekten Umutlu 
olduklarını söyledi. 
'YEREL 
YÖNETİMLERE 
ÖNEMLİ ROLLER 
DÜŞÜYOR' 
Enerji verimliliği 
konusundaki pro
jeleriyle Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Avrupa Yeşil 
Şehirler yarışmasına 
başvurduğunu ifade 
eden ENVERDER 
Başkanı Mustafa 
Uysal,.enerji ver
imliliğinde özellikle 
yerel yönetimlere 
önemli roller 
düştüğüne dikkat 
çekti. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO) Enerji 
Verimliliği Birim 
Yöneticisi Can 
Polat Çakal da 
enerji verimliliğiyle 
tekstil sektöründe 
uygulanan 
verimlilikleri ve 
kazançları anlattı.

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

ELEMAN ARANIYOR 
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88

Bilim Şenliği'nıle geri sayım haşladı
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ilköğretim 
okulları arasında 
düzenlenen Bilim 
Şenliği'nde geri 
sayım başladı.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, fen ve 
teknoloji, matem
atik, sosyal bilgiler 
ve teknoloji tasarım 
alanlarında düzenle
nen ve ilki 2008- 
2009 öğretim yılında 
gerçekleştirilen şen
liğin bu yıl 4'üncüsü 
gerçekleştirilecek. 
Ocak ayında yapılan 
duyuruyla başlayan 
süreçte, ilköğretim 
öğrencileri tarafın
dan hazırlanan pro
jelerin 16 Nisan tari
hine kadar ilçe milli 
eğitim müdürlükler
ine teslim edilmesi 
gerekiyor. İlçeler 
tarafından da 25 
Nisan'a kadar il milli 
eğitim müdürlüğüne 
teslim edilecek pro
jelerin değer
lendirilmesi net
icesinde sergilen

meye değer görülen 
ler, 14 Mayıs'ta ilan 
edilecek. İlköğretim 
öğrencileri tarafın
dan hazırlanan ve 
sergilenmeye değer 
görülen projeler, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi'nde 
25-26 Mayıs tarihleri 
arasında yapılacak 
olan şenlikte 
sergilenecek. 
Alanlarında ilk 3 
dereceye giren 
projeler ise ödül
lendirilecek.
İl Milli Eğitim

Müdürü Atilla 
Gülsar, öğrenci 
başarısı için eğitim 
sürecinin her 
aşamasında 
öğrencinin 
katılımının 
sağlanmasının 
önemli olduğunu, 
öğrencilerin ilgi, 
istek, beceri ve 
ihtiyaçlarını dikkate 
alacak biçimde 
öğrenme yaşan
tılarının düzenlen
mesinin artık bir 
zorunluluk haline 
geldiğini kaydetti

KÜÇÜK KUMLAi

cansu hâli yikama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN! 
ffRERI BİZ, SİZE HİZMET 
I1UKI19 İÇİN VARIZ! 

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ 

jwrmrm—Kredi kartı geçerlidir

0 535 815 57 11
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Tarihin her döne
minde demokrasi 
adına iktidara gelen 
bazı liderler, zaman
la tek adam olma 
sevdasına 
kapılmışlardır. 
Siyasi parti liderleri, 
iktidar olmadan 
önce hep halkın 
özlemlerinden, 
özgürlükten, eşitlik
ten, insan hakların
dan, demokrasiden 
ve hukuktan söz 
ederler. İktidar 
olduklarında bu 
söylediklerini 
nedense unutu
verirler. Halk, çoğu 
zaman bu yönetim
lere çaresiz boyun 
eğer. Ama tarih 
bunları asla affet
mez, kendi karanlığı 
içinde boğar.
Çünkü hiçbir siyasi 
iktidar daim ola-

Diktaya 
maz, eninde sonun
da yıkılmaya 
mahkumdur.

Fransa demokrasi 
ve insan hakları 
konusunda çetin 
mücadeleler vermiş 
bir ulustur. En 
güzel örneği 
Fransız İhtilali. İşte 
bu ihtilalin olduğu, 
gerçekleştiği gün
lerde Fransa’nın 
özgürlüğü için 
çalışan 
ROBESPİYER 
Fransız ulusuna ve 
meclisine kendini 
tek adam olarak 
kabul ettirmek iste
mektedir. İyi bir 
konuşmacıdır. 
Sözleriyle insanları 
etkilemektedir. 
Fransız halkı buna 
inanırsa özgürlük 
için verdiği

Yönelmek
mücadele boşa 
gidecektir.
Robespiyer’le aynı 
saflarda çalışan 
yakın bir arkadaşı 
Robespiyer’in dikta 
istemlerine karşı 
gelemez.
Arkadaşına karşı 
gelemediği ve 
özgürlüklerden 
yana tavır koya
madığı için karısı 
tarafından sürekli 
eleştirilir, hatta 
aşağılanır.

Fransız meclisi 
toplantı halindedir. 
Robespiyer en 
coşkulu konuş
malarından birini 
yapmaktadır ve 
Fransa’nın gele
ceğini tek başına 
ele geçirmek 
üzeredir. İşte bu 
sırada arkadaşına 
karısından bir mekt

up gelir. Mektupta 
şunlar yazılıdır:

“Sana Fransa’dan 
daha çok acıyorum! 
Çünkü Fransa nasıl 
olsa bir gün özgür
lüğüne kavuşacak, 
fakat sen bu dik
tatörü desteklediğin 
için, alnına sürülen 
kara lekeyi asla 
sildiremeyeceksin! 
Sen bir hainsin, 
hain ve alçak! 
Millete verdiği sözü 
tutmayan, millete 
ihanet eden bir 
alçaksın sen!”

Fransız 
meclisinde 
Robespiyer’in sesi 
yankılanmaktadır. 
Arkadaşı, karısın
dan gelen mektubu 
terli avuçlarında 
sıkar, yüreği bir 
yangın yeridir, 
alnından terler 

süzülür ...ve kendi 
kendine mırıldan
maya başlar: “Sen 
bir alçaksın! Sen 
bir alçaksın! Sen 
bir alçaksın! Eleştiri 
ve hakaretlerinden 
dolayı karısına hak 
verir.

Farkında olmadan 
sesi biraz daha 
yükselir ve kendi 
kendine hakaret 
etmeye başlar. “Sen 
bir alçaksın! Sen 
bir alçaksın! Bu ses 
birdenbire 
Robespiyer’in sesi
ni bastırır ve 
mecliste bir uğultu 
başlar.
“Sen bir alçaksın! 

Sen bir alçaksın!
İşte bu ses dik

taya yönelen 
Robespiyer’in 
sonunu getirir. 
Dünya tarihine bak
tığımızda diktaya 
yönelmiş pek çok 
lider görürüz. 
Franko, Musolini, 
Hitler ve daha 
niceleri...
Türk tarihinde de 

diktaya özenmiş bir 
çok devlet adamın
dan söz etmek 

mümkün. 
OsmanlIda yönetimi 
elinde tutan 
padişahların bir 
kısmı insan hakları 
ve özgürlüklerini 
rafa kaldırıp istedik
leri gibi bir yönetim 
biçimi 
sergilemişlerdir. 
Çok partili 
dönemde de dik
taya özenen bir çok 
lider olmuş ama; 
ömürleri çok kısa 
sürmüş ve tarihin 
çöplüğünde yerleri
ni almışlardır. 
Durum bundan 
sonra da böyle ola
caktır.

Dünyada diktaya 
özenen, tek adam 
olmak isteyen 
siyasi liderlerin en 
yakınındaki kişilerin 
hanımları vicdan
larının sesini din
leyip cesaretlerini 
toplayarak acaba 
kocalarına ne 
zaman acıyıp “sen 
bir vatan hainisin” 
diyecekler?

Yoksa “ ülke 
seninle gurur 
duyuyor” nakaratını 
mı seslendirecekler.

___ a^aa — W** •“•SST’İ.  - -‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan restorasyonu 
tamamlanan 
Mahkeme Hamamı, 
tam 591 yıl sonra ilk 
günü ihtişamıyla 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın da katıldığı 
törenle hamam ve 
kültür merkezi 
olarak hizmete 
açıldı.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
ve kültürel miras 
çalışmalarında en 
önemli halkalardan 
biri olarak yerini 
alan Mahkeme 
Hamamı, kent 
siluetindeki yerini 
aldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu'ndan takas 
yoluyla aldığı 
hamamdaki 
restorasyon çalış
maları. daha önce 
bilinçsizce yapılan 
onarımlarıh tarihi 
esere ne kadar zarar 
verdiğini de gözler 
önüne serdi.
Yaklaşık 900 
metrekare alana 
sahip hamam 
üzerindeki 16 
kubbe, tonozlar ve 
yan duvarlarının 
üzerinden yaklaşık 
3 bin ton hatalı 
dolgu malzemesi 
çıkarıldı. Bu çalış
malarla yüklerinden 
arınan tarihi yapının 
drenaj sistemi de 
tamamen elden 
geçirildi. Yaklaşık 
600 yıllık tarihe 
tanıklık eden duvar
ları sıvalardan 
arındırılan çifte 
hamamın, kadınlar 
hamamı olan 
bölümü orijinal kim
liğine kavuşurken, 
erkekler bölümü ise 
kültür merkezi 
olarak bölgeye 
kazandırıldı.

Yaşayan canlı müze 
Mahkeme 
Hamamı’nın ilk 
günkü ihtişamıyla 
yeniden bölgeye 
kazandırılmasıyla 
‘Açık Hava Müzesi 
Bursa' hedefine bir 
adım daha yak
laştıklarını dile 
getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 1421 
yılında Çandarlı 
İbrahim Paşa 
tarafından yaptırılan 
ve 1490, 1953 yıl
larında onarım 
gören tarihi yapının 
artık kent 
siluetindeki yerini 
aldığını söyledi. 
Bursa’ya 
kazandırdıkları tüm 
tarihi yapıları aynı 
zamanda yaşayan 
mekanlar haline 
getirdiklerini hatırla
tan Başkan Altepe, 
“Bu eserin de 
kadınlar hamamı 
bölümü aslına 
uygun olarak yine 
hamam olarak işlev 
görecek. Erkekler 
bölümü ise 
bölgedeki ihtiyaçlar 
göz önünde bulun
durularak Kültür 
Merkezi olarak 
işlevlendirildi. 
Bölgedeki okullar 
başta olmak üzere, 
gerek sivil toplam 
örgütleri gerekse 
vatandaşlarımız her 
türlü etkinlik ve 
toplantısını bu tarihi 
kültür merkezinde 
yapabilecek” dedi. 
Tarihimizi hatırlatan 
bir eser 
Başbakan

Yardımcısı Bülent 
Arınç ise düne 
kadar mezbelelik 
halde duran tarihi 
yapının Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yapılan çalış
malarla mükemmel 
bir şekilde ortaya 
çıkarıldığını vurgu-- 
ladı. Özellikle tarihi 
mirasın ayağa 
kaldırılması yönün
deki çalışmaların 
kendilerini çok 
mutlu ettiğini dile 
getiren Arınç, “Bu 
bina ayakta durmak 
için gayret gösteri 
yordu. Zaman 
zaman ihmale, hatta 
ihanete uğramıştı. 
Büyükşehir 
Belediyemiz taaiıat 
için kolları sıvadı ve 
tarihimizi hatırlatan 
bu eser ortaya çıktı. 
Ben Bursa’da bu, 
çalışmalara öncülük 
eden başta 
büyükşehir 
belediyemiz olmak 
üzere, diğer 
belediyelerimize, 
valiliğimize ve 
vakıflar teşkilatımıza 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
Bursa kimliğini tari
hinden alıyor 
Vali Şahabettin 
Harput ise, 
Osmanh’ya 130 yıl 
Icurucu başkentlik 
eden, 130 yıl 6 
padişaha ev 
sahipliğini yapan 
Bursa’nın kimliğini 
tarihinden aldığını 
söyledi. Bursa 
genelinde yok 
olmaya yüz tutan 
tarihi eserlerin 

ayağa kaldırılması 
yönünde önemli 
çalışmaların hayata 
geçirildiğini dile 
getiren Harput, 
“Son yasal düzen
lemeler, tarihi eser 
restorasyonları 
konusunda elimizi 
çok rahatlattı. Tarihi 
yapıyı kim ayağa 
kaldırırsa, ister 
kamu, ister vatan
daş, isterse 
belediye kaynak 
sıkıntımız yok. 
Tarihi eserler, ter
mal, Uludağ gibi 
değerlerimiz turizm 
kenti olma yolunda 
Bursa’nın ayak ses
leridir” dedi.
Törende konuşan 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar da marka 
kent olma yolunda 
önemli bir adımın 
daha atıldığını 
belirterek, bölgeye 
kazandırılan tarihi 
hamam nedeniyle 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
İbrah ıhıpaşa 
Mahallesi Muhtarı 
Mizyai Tunçman da 
yapılan çalışmalar 
sonucu ortaya çıkan 
eserin ortada 
olduğunu belirterek, 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti.
Bursa Milletvekilleri 
Mustafa Öztürk, 
Bedrettin Yıldırım, 
Hakan Çavuşoğlu 
ve Canan Candemir 
Çelik ile Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan 
Özcü, AK Parti İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın’ın da katıldığı 
törende konuş
maların ardından 
açılış kurdelesi 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç ve Başkan 
Altepe tarafından 
kesildi.

"Internet Medyasının 
Hukuki Durumu" 
masaya yatırıldı

Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
(TİB) İnternet Daire 
si Başkanı Osman 
Nihat Şen, "Avru 
pa'da internet ala 
nında en üst otorite 
olarak kabul edilen 
'In Safe' kuruluşu
nun internet say
fasında, şubat 
ayında yayımlanan 
10 mesajdan biri, 
Türkiye'deki 'Gü 
venli Internet Hiz 
meti' ile alakalı" 
dedi.
Şen, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç'ın himaye 
sinde, Başbakanlık 
Basın-Yayın ve 
Enformasyon 
Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) tarafın
dan Bursa’da 
düzenlenen "Yeni 
Medya Düzeni, 
Haklar ve Sorum 
tuluklar" toplan
tısında, "İnternet 
Medyasının Hukuki 
Durumu" konulu 
sunum yaptı. 
Türkiye nüfusunun 
yarıya yakınının 
internet kul
landığını belirten 
Şen, internette, 
insanlar hakkında 
rahatsız edici 
içeriklerin ola
bildiğini belirterek, 
"Bununla çok 
karşılaştık. Böyle 
durumlarla ilgili 
kanun maddesine 
göre, kullanılan 
içerikte bir hakaret 
var ise, birtakım 
işlemlerden sonra 
hapis cezasına 
kadar çok ağır yap
tırımlar uygulan
abiliyor" dedi. Şen, 
güvenli internet 
hizmeti hakkında 
da şöyle konuştu: 
"Avrupa

Komisyonu'nun da 
desteklediği ve 
Avrupa'da internet 
alanında en üst 
otorite olarak kabul 
edilen 'In Safe' 
kuruluşunun inter
net sayfasında, 
şubat ayında 
yayımlanan 10 
mesajdan biri, 
Türkiye'deki 
'Güvenli Internet 
Hizmeti' ile alakalı. 
Orada şöyle yazıy
or; 'Türkiye’de 
çocukların ve 
gençlerin zararlı 
içeriklerden korun
masına dönük bir 
çalışma faaliyete 
geçti. Bunun en 
önemli özelliği, 
demokratik ülkel
erdeki uygula
malara paralellik 
arz ediyor olması 
ve zorunlu olma
ması.' Buradaki 
söylemler, her 
tarafta, akademik 
çalışmalarda refer
ans alınıyor. Bu 
konuyla ilgili 
Türkiye'de tartışma 
olmuştu. Bu konu
da herkes bu kuru
luşun sitesine gi 
rerek, bu hizmetin 
Avrupa'ya yansı
masını görebilir." 
Kurum olarak yap
tıkları çalışmalarda, 
ailelere, özellikle 
çocuklar açısından 
bazı kurallara 
dikkat etmelerini 
tavsiye ettiklerini 
kaydeden Şen, 
"Onlara, 'internetle 
alakalı bazı şeylere 
dikkat ederek, bil
inçli bir kullanıcı 
olabilirsiniz' di 
yoruz. Biz düzen
leyici bir kurumuz. 
İnternet hizmeti 
veren bir firma 
değiliz." dedi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Araç sahiplerine haciz atol
Kira gelirini eksik 
beyan ettiği için 1 
milyon ev sahibine 
mektup gönder 
meye hazırlanan 
Maliye, borçlu taşıt 
sahiplerinin de 
peşine düştü. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ve trafik ceza 
larını ödemeyenlere 
uyarı yazısı gön
derecek. Yaklaşık 4 
milyon taşıt sahibin 
den, borçlarını ilgili 
vergi dairelerine 
kısa sürede ödeme 
leri talep edilecek. 
MTV ve trafik cezası 
borcunu ödememek 
te ısrar edenlerden 
tahsilatın, cebri 
yöntemlerle yapıla
cağı hatırlatılacak. 
Uygulamadan yak
laşık 1 milyar liralık 
tahsilat bekleyen 
Maliye, uyarı mek
tubu gönderim işini 
tamamladıktan bir 
ay sonra haciz 
İşlemlerine haslava- 
cak. 31 Ocak 2012 
tarihi itibarıyla 4 
milyon borçlu araç 
sahibi tespit eden 
idare, son gün
cellemelerle birlikte 
rakamın artmasını 
bekliyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, bu yıl
dan itibaren vergi 
borçlularına yönelik 
elektronik haczin 
kapsamını da 
genişletmeyi plan
lıyor. Bu çerçevede 
trafik para cezaları 
mn on-line tahakkuk 
ve tahsilatının da 
aralarında olduğu

çeşitli projelerde 
test faaliyeti tamam
landı. Uygulama 
ülke geneline 
yaygınlaştırılacak. 
Mükelleflerin MTV 
ve trafik para 
cezalarını kredi kartı 
ile ödemelerine 
yönelik sistemin 
altyapısı ise gelişti 
rilecek.
Ev sahiplerine kirala 
rını doğru beyanda 
bulunmaları için 
gönderilecek mek
tupların büyük 
ölçüde tamam
landığını ifade eden 
üst düzey bir Maliye 
yetkilisi, geçen ay 
sonuna kadar öden
meyen MTV borçları 
ve trafik para 
cezalarına ilişkin 
mektup gönderme 
sürecinin devam 
ettiğini bildirdi. 
Türkiye'de araç 
sayısı 2000 yılından 
2011 yılı Eylül ayına 
kadar geçen sürede 
yüzde 91, otomobil 
sayısı yüzde 80 
arttı. Türkiye İstatis
tik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 2000 
yılında 8 milyon 320 
bin 449 olan araç 
sayısı geçen yıl 
sonu itibarıyla 16 
milyonu buldu. Her 

geçen gün trafikteki 
araç sayısının arttığı 
Türkiye'de 5 kişiye 
1 araç, 9 kişiye 1 
otomobil düşüyor. 
Üst düzey bir Maliye 
yetkilisi çok sayıda 
taşıt sahibinin yüklü 
miktarda MTV ve 
trafik para cezası 
bulunduğunu 
belirterek, "Bazı 
mükelleflerimiz 
borçlarını öde
memekte ısrar ediy
or. Biz de onlara 
uyarı mektubu gön
dereceğiz.
Mektuptan yaklaşık 
bir ay sonra cebri 
takibat başlayacak. 
Borçlar tanınan 
sure içerisinde 
ödenmez ise 
araçları haczedile
cek. Bu konuda 
Maliye'nin yapabile
ceği başka bir şey 
kalmıyor." dedi. 
2012 yılı 
bütçesinde, Gelir 
Vergisi'nden 56,7 
milyar lira, 
Kurumlar 
Vergisi'nden 30 mil
yar lira tahsil etmeyi 
planlayan Maliye'nin 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi hedefi ise 6 
milyar 251 milyon 
lira. MTV'den elde 
edilen gelirin

2013'te 7 milyar 745 
milyon TL'ye, 
2014'te ise 8 milyar 
453 milyon TL'ye 
yükselmesi hede
fleniyor. Yıl sonuna 
kadar 200 milyon 
liranın üzerinde de 
trafik para cezası 
tahsilatı yapılması 
öngörülüyor. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
bu yıldan itibaren 
vergi borçlularına 
yönelik elektronik 
haczin kapsamını 
genişletiyor.
îdare'nin '2011 Yılı 
Kurumsal Mali 
Durum ve Beklen 
tiler Raporu'na göre 
GİB, vergi kayıp ve 
kaçağı ile mücadele 
etmek, vergi gelir
lerini artırmak ve 
daha etkin bir dene
tim amacıyla yıl 
sonuna kadar bir 
dizi önlem uygula
maya koyacak. 
İdare, trafik para 
cezalarının on-line 
tahakkuk ve tahsi
latının da aralarında 
olduğu çeşitli pro
jelerde test faaliyeti
ni tamamlayıp, 
Türkiye çapında 
uygulamaya 
geçirmeyi planlıyor. 
Mükelleflerin MTV 
ve trafik para 
cezalarını kredi kartı 
ile ödemelerine 
yönelik sistemin 
altyapısı geliştir
ilirken, elektronik 
haciz projesi daha 
yaygın kullanılacak. 
MTV ve trafik para 
cezalarının e-haciz 
yoluyla tahsil 
edilmesine yenileri 
eklenecek.

iirolırata tek maaş şartı
Üst düzey 
bürokratlara ilişkin 
mevcut görev
lerinin yanı sıra 5-6 
kurumda yönetim 
kurulu üyeliği 
yaparak, ek ücret 
almalarını öngören 
ballı kıyak maaş 
düzenlemesine 
sınırlama geldi. 
Maliye Bakanlığı, 
11 Ekim 2011'deki 
666 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname'ye bağlı 
olarak Devlet 
Memurları Kanunu 
Tebliği çıkardı. 
Resmi Gazete'nin 
31 Ocak 2012 
sayısında yayım
lanan tebliğde 'Me 
murlar, diğer kamu 
görevlilerinden 
kurum ve kuru
luşların yönetim 
kurulu, denetim 
kurulu gibi, organ
larda görev alıyor
sa, aldıkları bu 
görev karşılığında 
herhangi bir ücret 
alıyorsa, 15 
Ocak'tan itibaren 
bu görevlerden 
sadece bir tanesi 
için ücret ödene 
çektir* denildi. 
Maliye Bakanlığı, 
kamu kurum ve 
bağlı kuruluşlarının 
birden fazla yöne
tim kurulunda 
görev yapan 
bürokratların hangi 
görevinden ücret 
almak istediğini de 
10 gün içinde bil 
dirmesini talep etti. 
Kamuda başta 
Başkanlık 
Müsteşarı, bakan
lıkların müsteşar, 
müsteşar yardım
cıları ve genel 
müdürler olmak 
üzere üst düzey 
bürokratlar, hatta 

kimi basın 
müşavirleri mevcut 
görevlerinin yanı 
sıra TOKi'ye bağlı 
Emlak GYO, Basın 
İlan Kurumu, TRT 
Genel Müdürlüğü, 
THY Yönetim 
Kurulu üyeliği, 
Şeker Fabrikaları 
Yönetim Kurulu, 
KİT'lere bağlı işti
rakler gibi birçok 
kurumun yönetim 
kurulunda görev 
yaparak, her bir 
yönetim kurulu 
üyeliği için ayrı 
ayrı ücret alıyor. 
Valiler de serbest 
bölgeler ve il idare
sine bağlı şirket
lerin yönetim kuru
lu üyeliği 
üzerinden ek 
ücretler alıyor. 
ADIM ÖNEMLİ 
ANCAK YETERSİZ 
CHP İstanbul 
Milletvekili Aydın 
Ayaydın, yeni 
tebliğ ile bürokrat
ların en çok hangi 
yönetim kurulu 
üyeliği ballı ise 
ondan ücret almayı 
tercih edeceklerini 
söyledi. Bu 
çerçevede Türk 
Telekom'un rağbet 
göreceğini kayde
den Ayaydın, yeni 
tebliğin önemli 
ancak yetersiz bir 
adım olduğunu 
belirterek 'Son 
zamanlarda 
bürokratlar, asli 
görevlerinden 
ayrı çok sayıda 
yönetim kurulu 
üyeliklerinde 
görev almaya 
başladılar. Bu 
görevlerinden 
dolayı da 
maaşlarının 
3-4 katı kadar 
ek ücret alıyorlar.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 55 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol <ia 79
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz si3 16 as
Beyza Petrol S13 O1 03a

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 bo 68

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 KRrfez
OfLİKH* İLK GONLOK»IT*»I OAZ8T88İ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4186

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

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

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

GÜLER AJANS

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Geleceğin Nobel Adayları 
Bursa'dan Yetişecek

Bursa'nın üstün 
zekalı çocukları, 
Bursa Teknik 
Üniversitesi 
bünyesinde açılan 
'Üstün Zekalılar 
Eğitimi' ile gele
ceğin bilim adamları 
olarak yetiştirilecek. 
İstanbul'da kurulu 
bulunan Üstün 
Zekalılar Enstitüsü 
tarafından Bursa 
Teknik Üniversitesi 
(BTÜ) işbirliği ile 
Bursa'da üstün 
zekalılar eğitimi 
başlatıldı. BTÜ 
Yabancı Diller 
Meslek 
Yüksekokulu'nda 
açılan sınıflarla 
Bursa ve ilçelerinde 
bulunan üştü zekalı 
çocuklar özel 
eğitime alındı. Hafta 
sonları eğitim ver
ilen çocuklar 
Hazarin ayına kadar 
özel olarak yetenek
lerini geliştirme fır
satı bulacak.

"EN BÜYÜK

EĞLENCEMİZ DNA 
MOLEKÜLÜ 
YAPMAK"
Özel sınıfa gelen 4. 
sınıf örencisi Derya 
Çörekçioğlu, eğitim
den çok mutlu 
olduğunu belirterek, 
"Bu gün burada 
burada şekiller yap
maya çalışıyorum. 
Prizmalar, kare ve 
küp yapmaya 
çalışıyorum. Burada 
bulunmak eğlenceli, 
en çok matematik 
dersini seviyorum 
Büyüyünce şarkıcı 
olmak istiyorum." 
şeklinde duygularını 
dile getirdi.
Geleceğin bilim 
adamı adaylarından 
Kerem Özdemir ise 
DNA molekülü yap
tığını belirterek, 
"Ben Peyami Sefa 
İlköğretim 5. sınıf 
öğrencisiyim. 11 
yaşındayım. Burada 
DNA modülü yapı 
yorum. Bunu yap
mak zor, ancak ben 
yapıyorum. Ben

DNA molekülüne 
merak salmıştım. 
Ondan dolayı DNA 
molekülü yapmayı 
seviyorum. Burayı 
seviyorum. Buraya 
ilk kez geliyorum. 
Arkadaşlarım da 
var. Burayı sevdim, 
güzel şeyler yapma 
imkanı buluyorum. 
En çok ise matem
atik dersini seviyo
rum. Büyüyünce 
mimar olmak istiyo
rum. Burada güzel 
şeyler öğretiyorlar." 
dedi.
Bartu Gencer ise 3. 
sınıfa gittiğini 
belirterek, "Burada 
garip bir kule yap
maya çalıştım. 
Burada çok az 
çubuk kullandım. 
Dik ve yatay kul
landım, garip ve 
yüksek bir kule yap
tım. En çok matem
atik ve fizik dersini 
seviyorum.
Büyüyünce mimar 
olmak istiyorum." 
şeklinde konuştu.

Çocuklar,Maç 
Sevgisini anlatacak

Bursa Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
geleneksel hale 
getirdiği 'Ormanın 
Faydaları ve Ağaç 
Sevgisi' konulu 
resim, şiir ve kom
pozisyon yarışması 
başladı.
Ormancılık Haftası 
ve Ağaç Bayramı 
kapsamında 
ilköğretim okulları 
arasında birinci 
kademede resim, 
ikinci kademede 6, 
7, 8'inci sınıflarda 
şiir, orta öğretim 
öğrencileri 
arasında kom
pozisyon dallarında 
'Ormanın Faydaları 
ve Ağaç Sevgisi' 
konulu yarışma 
düzenlendi.
Yarışmaya gönder
ilecek eserler ve 
verilecek dereceye 
girenlere verilecek 
hediyelerin

bildirildiği şartname 
Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gön
derildi. Şartnameye 
göre öğrenciler, 22 
Şubat tarihine kadar 
eserlerini okul 
müdürlüklerine tes
lim edecek.
Kompozisyon yarış
masında dereceye 
girecek öğrencilere, 
dizüstü bilgisayar, 
cep telefonu, 
saat, 4 GB flash 

bellek, kitap 
hediye edilecek. 
Şiir yarışması 
birincilerine dizüstü 
bilgisayar, fotoğraf 
makinesi, saat ve 
kitap verilecek.
İlköğretim birinci 
sınıf öğrencilerinin 
resim yarışmasında 
ise dereceye gire
ceklere bisiklet, 
fotoğraf makinesi, 
saat ve kalemlik 
hediye edilecek

9'uncu dakikada sol 
kanattan gelişen 
Orhangazispor 
atağında Ali 
Cemal'in kaleye orta 
şut karışımı yaptığı 
vuruşta top ağlarla 
buluştu: İ-0 
48'nci dakikada 
Belediye Bingölspor 
atağında Orhanga 
zispor savunma 
sının uzaklaştıra- 
madığı pozisyonda 
Veysi topu ağlara 
gönderdi ve eşitliği 
sağladı: 1-1 
İlk yan 1-1 berabere 
tamamlandı.
60'ıncı dakikada 
Emre'nin yaptığı 
faulle sağ kanattan 
serbest atış kaza 
nan Belediye Bin 
gölspor, Halil İbra 
nim'irVortasını iyi 
kontrol eden Ni 
hat'ın attığı golle 2-1 
öne geçti.
64'üncü dakikada 
Belediye Bingölspor 
Köşe vuruşu kul
landı, topa iyi yük
selen Veysi kafayla 
topu ağlara gön- 
derek takımına iki 
farklı üstünlük ka 
zandırdı: 1-3 
76'ncı dakikada sağ 
kanattan gelişen

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR

atakta topu ayağın
dan açan Belediye 
hingölspor'dan Halil 
İbrahim, Orhangazi 
spor'un savunma 
oyuncusu Yakup'a, 
sözlü sataşmadan 
dolayı ikinci sarı 
karttan kırmızı kart 
kart görerek takı 
mini 10 kişi bıraktı. 
8Ö'inci dakikada 
ceza sahası içinde 
topla buluşan 
Orhangazisporlu 
Hakan Tice'ye 
davunma oyuncusu 
Alp'in arkadan yap
tığı müdahale son
rasında hakem 
Murat Kaya penaltı 
noktasını gösterdi. 
Atışı kullanan 
Hakan Tice, topu ve

kaleciyi ayrı 
köşelere gönderdi 
ve farkı bire indirdi: 
2-3 85'inci dakikada 
orta sahadan hızlı 
çıkmak isteyen 
Belediye 
Bingölsporlu oyun
cu Nihat'a sert 
müdahalede bulu
nan Mustafa Başan 
direkt kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
90'ıncı dakikada 
Orhangazispor 
atağında Nurullah'ın 
orta sahadan 
Belediye Bingölspor 
ceza sahasına yap
tığı ortaya iyi yükse
len Semih kafa 
vuruşu ile topu 
ağlara göndererek 
durumu 3-3 yaptı.

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
DAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EfENDİOĞLU MERMER fl.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-506 0007



Sahte mazot satan istasyona baskın
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 
bir akaryakıt istasyonunda yapılan incelemede, solvent ve 10 numara yağın karıştırılarak 
mazot diye satıldığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Büro 
Amirliği ekipleri, Gemlik’teki bir akaryakıt istasyonuna dün gece baskın yaptı. Polis, 
baskın sırasında bir tankerden depolara yakıt boşaltıldığını fark etti. Olayla ilgili 36 yaşın
daki Ziver Ş. ve 32 yaşındaki Serkan T. gözaltına alındı. Haklarında, 'Petrol ve Petrol 
Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri 
Cumhuriyet Savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haberi sayfa 3’de
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Sedat Talçın, Zeytinlilılerl Kotuma 
Yasası nın değiştirileceğini söyledi

Türk Metalciler
yemekte buluştu

tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gazın ayarı kaçtı..
Bu yıl kış şiddetli ve uzun geçeceğe ben

ziyor.
Son yılların en karlı günlerini yaşadık.
Kar bitti, iki gündür güneşli bir bahar 

havası var.
Ama meteoroloji bugün karın geri döne 

ceğini söylüyor.
Karın geri dönmesi sobaların daha fazla 

yakılması demektir.
Bir de doğalgazın faturasının yüksek 

gelmesi..
Son iki aydır Gemdaş’dan gelen fatura, 

gündüz oturmadığımız evde, doğalgazın 
musluğunu kapatmaya neden olacak. 4’de

Belediııesnorla 
futbolcular 

Mudanya
Mütarekesmır'a 

iarkadi:3-0
U-14 yaş ligi 6. 
Grubunda 
Gemlik Belediye 
spor Mudanya 
Mütarekespor’u 
mükemmel bir 
oyunla 3-0 yen
meyi başardı. 
Oynadığı 10 
karşılaşmanın da 
9 unu kazanan 
Belediyesporlu 
futbolcular ligin 
zirvesinde. 8’de

Bursa'da 
'Yetenek 
Sîzsiniz11 
izdihamı
Acun IhcalTnın 
hazırladığı "Yete 
nek Sîzsiniz Tür 
kiye" yarışması 
nın Bursa daki 
program çekimi 
öncesi, da vetiye 
dağıtımına vatan- ■ 
daşlar büyük ilgi 
gösterdi. Yaklaşık 
3 bin kişinin 
sırada beklediği 
dağıtımda 
izdiham yaşandı. 
Haberi sayfa 8’de

Türk Metal Sendika 
sı Gemlik Şbbesi 
nin Çimtaş’ta Bir 
leşik Metal Şendi 
kası’na örgütlü 320 
üyenin istifa 
ederek, sendikala 
rina katılmaları 
nedeniyle düzenle
nen yemekte 
biraraya geldiler. 
‘‘Birlik ve Beraber 
Hk" gecesine Türk 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kav lak’ta 

flsgariücretliyeintihakyok
, htihak Yasası iler birlikte 2000 yılından önce 
^emekli olanların maaşı bin 159 liraya çıkacak. 
Ancak asgari ücretten prim ödeyen 8.3 milyon 
kişi, yeni emekli olduğunda maaşı 690 lirada 
kalacak. 2012 yılı Ocak ayı rakamlarına göre, 
primleri asgari ücretten yatırılan bir işçi 
sadece 690 Hra emekli maaşı alabilecek. 9’da

katıldı. Kavlak, 
Türkiye’de sosyal 
devletin olmaması 
nedeniyle sosyal 
sendikacılık yaptık
larını içinde bulun
dukları süreçte 
koltukta 
oturarak değil, 
ideolojiden uzak 
mücadeleyle işçi
den alınan aidatı 
sosyal ve kültürel 
alanda geri dön 
dürdüklerini belirt
ti. Haberi syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Onlardan kalanlar....
Nihayet çivi çıktı. Ortadoğu’nun hami 

ligine soyunan Türkiye ABD’nin talimat
ları doğrultusunda hareket ediyor.
Van’daki depremzedeleri karda kışta 
kıyamette çadırlara mahkûm edenler 
Suriye’den kaçanları bağırlarına basıyor.

Onlara beş yıldızlı konforlu olanaklar 
sunuyor.

Ergenekon...
Balyoz...
Falan filan adı altında kendi hukukun u 

ve sistematiğini yaratıyor.
Dikensiz gül bahçesinde at koşturmak 

için
Aydınları,
Askerleri,
Gazetecileri,

Üniversite öğrencilerini içeri tıkıyor ve 
seslerini kesiyor.

Gerçi...
12 Mart,
12 Eylül...
Bu zemini hazırladı şimdinin iktidarı

na...
Solcuları, düşünenleri, ulusunun çıkar

larını 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 aramızdan 

kopartılan Uğur Mumcu’nun altını çizdik
leri 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 yeşerdi 

ler...
Şimdi ne yaptıklarını merak ediyor 

musunuz?
Ya da siz ne yapıyorsunuz?
Öz değerlerinize sahip mi çıkıyor

sunuz...
Yoksa dedikodu mu?

yılmaz, Şampiyon FH'in konuğu oiau
Bursa’da 89,5 
frekansından yayın 
yapan Şampiyon 
FM’in geçtiğimiz 
haftaki konuğu 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz oldu.
Mehmet Vanlıoğlu 
nun sunup yönettiği, 
“Çerçeveye Sığma 
yanlar” konulu pro
grama katılan Refik 
Yılmaz, vatandaşla 
rın da telefonla 
katıldığı programda 
soruları da yanıt
larken, yaklaşık 5 
saatlik keyif dolu bir 
programa imza 
atmış oldu.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
“Önce insan. Önce 
Gemlik hedefimizdir. 
Hizmeti şiar edindik. 
Durmak yok, 
hizmete devam" 
diye konuştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile olduk 
ça uyumlu çalıştık
larını kaydeden 
Refik Yılmaz, Gem 
lik’in artık asbestli 
borulardan su 
içmeyeceğini, kanal
izasyon taşkınlarıyla 
edinilen kötü izleni
mi yaşamayacağını 
ve her yağmur son
rası meydana gelen 
sel baskınlarından 
kurtulduğunu anlat-

tı. Alt yapı atağının 
yanı sıra ilçede 
çocuk parkları^ yeşil 
alan hamlesi de 
başlattıklarını vurgu
layan Refik Yılmaz, 
belediyecilik adına 
10 ayda borçlu 
belediyeyi hizmet 
üreten belediye 
haline getirdiklerini 
ifade etti.
Kent Meydanı proje
si kapsamında 
kamulaştırma çalış
malarının devam 
ettiğini savunan 
Refik Yılmaz, gele
cek dönemlerde 
ilçenin kendine 
yakışan meydanına 
kavuşacağını açık
ladı. Kapatılan ve 
mahalleye dönüştü 
rülen beldelere de 
Bursa Büyükşehir 
belediyesi ile işbir
liği çerçevesinde 
hizmet yağdırdık
larını vurgulayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

Yılmaz, Gemlik 
Stadını yemden çim
lendirerek açılışa 
hazır hale getirdik
lerini, stat yanında 
toprak sahanın 
Bursa Büyükşehir 
belediyesi tarafın
dan suni çim saha 
yapıldığını, İmam 
Hatip Lisesi Kapalı 
Spor Salonunu da 
hizmete açtıklarını 
kaydetti. Yer bulun
ması halinde ilçede 
birçok okula spor 
salonu yapacakları 
sözü verdiklerini 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Şehit Ethem 
Yaşar, Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim gibi 
okullara da spor 
salonu yapacaklarını 
anlattı. Refik Yılmaz, 
Küçük Kumla 
stadının suni çim 
saha haline getir
ildiğini, Umurbey 
sahasının kamu
laştırılmış olup, İha 
leye çıkarılacağını,

Kurşunlu’ya da iki 
adet spor kompleksi 
yapılacağını 
bildirerek, kulüp 
ayrımı yapmadan 
tüm spor kulüpler
ine de malzeme 
yardımında bulun
duklarını sözlerine 
ekledi. Yılmaz, U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesine 
de halı saha yaptık
larını, basketbol 
sahasının da 
onarıldığını anlattı. 
Çarşı Deresi 
rekreasyon çalış
malarının tamamlan
mak üzere olduğunu 
ve bahar aylarında 
ilçenin kendisine 
yakışan kanal boyu
na sahip olacağına 
dikkat çeken Refik 
Yılmaz, Çarşı deresi 
çevresindeki bu 
çalışmaların yanı 
sıra Karsak Deresi 
ıslahı çalışmalarının 
da sürdüğünü bildir
di. Karsak Deresinin 
denize olan bağlantı 
kısmı ve çehresinde 
de düzenleme çalış
malarının artarak 
devam ettiğini 
bildiren Refik 
Yılmaz, Karsak 
Deresi ile Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
yerleşkesi arasında
ki yol bağlantılarının 
da modernize 
edildiğini anlattı.

Kamuran Esen 
zeytin loplarken 

kalp krizi 
geçirerek öldü

İlçemizin tanınmış 
zeytin üreticilerin

daha sonra gören
ler tarafından

den Kamuran 
Esen(80) vefat etti. 
Gemlik’in örnek 
zeytin üreticilerin 
den olan, Kamuran 
Esen Pazar günü 
kar yağışları 
nedeniyle toplaya
madıkları zeytinleri
ni toplamak için git
tiği zeytinlikte kalp 
krizi geçirdi. 
Zeytinlikte yardım 
da bulunacak 
kimse olmayınca 
bir süre yardım 
bekleyen Esen

Muammer Ağım 
Devlet Hastenesi 
Acil servisine 
kaldırıldı. Burada 
yapılan tüm müda- 
helelara karşın 
Kamuran Esen kur
tarılamadı.
Esen’in cenazesi 
dün öğle namazın
dan sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılanan 
öğle namazından 
sonra İlçe Mezarlı 
ğı’nda toprağa 
verildi.

1/|1f||l "Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 29/09/2011 - 13603, 
HUY İl 03/10/2011 -13749 tarih ve numaralı SBİF ler zayi olmuştur.
nm 11 Hükümsüzdür" HSS OTOM.VE LASTİK SAN.A.Ş."

Beko Casio 398 SR marka WF AG 8 GE-40802985 seri 
nolu yazar kasamın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET CAN 23251497542
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Sahle mazot salan istasyona Hm
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekipleri 
tarafından bir 
akaryakıt istas 
yonunda yapılan 
incelemede, solvent 
ve 10 numara yağın 
karıştırılarak mazot 
diye satıldığı belir
lendi.
Olayla ilgili gözaltı
na alınan 2 kişi 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü

Mali Büro Amirliği 
ekipleri, Gemlik'teki 
bir akaryakıt istas 
yonuna dün gece 
baskın yaptı. Polis, 
baskın sırasında bir

tankerden depolara 
yakıt boşaltıldığını 
fark etti.
Pompalardan örnek 
alınarak yapılan 
incelemede, solvent

ve 10 numara yağın 
karıştırılarak 
sürücülere mazot 
diye satıldığı ortaya 
çıktı. Operasyonda 
26 ton kaçak mazota 
el konuldu. Olayla 
ilgili 36 yaşındaki 
Ziver Ş. ve 32 yaşın
daki Serkan T. 
gözaltına alındı. 
Haklarında, 'Petrol 
ve Petrol Ürünleri 
Kanunu'na muhale
fet' suçundan işlem 
yapılan şüpheliler, 
sevk edildikleri 
Cumhuriyet Savalı 
ğınca tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Bursa’da kaçak sigara operasyonu
Bursa'da bir kam 
yonda polis tarafın
dan yapılan arama
da, 54 bin 734 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi. Olayla ilgili 
32 yaşındaki Faruk 
K. gözaltına alınır 
ken, sigaraların 
Van'dan kiralanan 
yardım kamyonuyla 
getirildiği iddia 
edildi.
Merkez Nilüfer İlçesi 
Küçük Sanayi Site 
si'nde bir depoda 
kaçak sigara olduğu 
yönünde ihbar alan 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü

Mali Büro Amirliği Ekiplerin, plakası
ekipleri, harekete açıklanmayan
geçti. kamyonda yaptıkları

aramada 54 bin 734 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi. 
Sigaraları Van'dan 
kiraladığı yardım 
kamyonuyla 
Bursa'ya getirdiği 
ileri sürülen 
Faruk Ki, gözaltına 
alındı. Hakkında, 
'Tütün ve Tütün 
Mamulleri 
Kanununa Muhalefet 
ve Gümrük Kaçağı 
ve Bandrolsüz 
Sigarayı Piyasaya 
Sürmek' suçlarından 
işlem yapılan Faruk 
K., Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi

İhsanca ’
İhsan BÖLÜK

! posta@ihsanboluk.com.tr

Park halindeki 
araçların akülerini 

çalan 3 zanlı yakalandı
Bursa'da, park 
halindeki araçların 
akülerini çaldıkları 
iddiasıyla polis 
tarafından gözaltına 
alınan 3 zanlı adliy- 
eye sevk edildi. 
Park halindeki 23 
aracın aküsünün 
çalındığı yönündeki 
müracaat üzerine 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Osmangazi ilçesi 
Veysel Karan i 
Mahallesi,

Hurdacılar 
Sitesi'nde 3 kişinin 
bir kamyonetle gel
erek akü satmaya 
çalıştığını fark etti. 
Polis ekipleri, 
kamyoneti 
Hipodrom 
Caddesi'nde dur
durdu. Araçta 
yapılan aramada 
çalıntı olduğu belir
lenen 23 akü ele 
geçirildi. Polis 
tarafından gözaltına 
alınan G.Y. (31), 
M.G. (19) ile E.F. 
(17) sorgula
malarının ardından 
adliyeye sevk edildi

Site toplantısı 
karakolda bitti
Bursa'da site sakin 
leri ile yönetici 
arasındaki kavga 
karakolda bitti. 
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Ertuğrul 
Mahallesi'nde bir 
sitede meydana 
geldi. Aylık toplan
tılarını yapmak 
için bir araya 
gelen site sakin
leri, apartmanın 
sıkıntılarını 
konuşmaya 
başladı. Ancak 
site sakinlerinden 
N.S., eski

yönetici H.A.R.'yi 
hırsızlıkla itham 
edince 
tartışma çıktı. 
Münakaşanın 
büyümesi üzerine 
H.A.R.'nin kendisini 
suçlayan N.S.'yi 
tokatladığı iddia 
edildi. Yediği 
dayağı hazmede
meyen N.S., 
karakola giderek 
şikayetçi oldu. 
H.A.R. ifadesi 
alınmak üzere 
karakola götürüldü. 
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Kanırta kanırta sağlık soygunu!
İnsan sağlığını, ticari meta haline 

getirmek hangi vicdana sığar, söyleyin 
bakalım? Sığdıranlar var elbette... Hem 
de çok... Hem de öyle sığdırıyorlar ki, 
kanırta kanırta!

Yüce halkımız, 2002’den bu yana ikti
darda olan partinin sağlık alanında yap
tığı dönüşümü, çıkarına zannetti ya... 
Devlet ve sigorta hastanelerindeki kuy 
rukiardan çıkıp, dilediği özel hastaneye 
gitti ya... Hak bayram sandılar.

‘’Aman ne iyi iktidar, halkı hastanelerde 
doktor kuyruklarından kurtardılar” deyip, 
sorgulamadan özel hastanelere giden ve 
“katkı payı” denen nakdi duvara toslayan 
yüce halkım yeniden devlet hastaneler
ine koşmaya başladı. Gidin bakın, 
yoğunluk gene önceki gibi...

Bursa Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Kayıhan Pala, bir milletvekili bulup, soru 
önergesi verdirebilse TBMM’de, 2011 
rakamlarını da görebilecektik ama... 
Pala, kendi deyimiyle bir milletvekili 
bulamamıştı! Sağlık Bakanlığı’nın şeffaf 
olmak gibi bir derdi de yoktu zaten... O 
nedenle veriler internette yayınlan
mamıştı... Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’nün 
internet sitesindeki verilere ulaşmak -irjn 
de şifre gerekiyordu.

Uzatmayalım...
Pala, önceki gün düzenlediği basın 

toplantısında SGK katkı paylarıyla ilgili 
2009 ve 2010 verilerini açıkladı. 2009’da 
hastane katkı payı 466 milyon, 2010'da 1 
milyar 377 milyon lira... Artış, yüzde 195 
nokta 5...

2009’da ilaç katkı payı 441 milyon, 
2010’da yüzde 20 düşüşle 353 milyon 
lira...

Her ikisinin toplamında katkı payı mik
tarı 1 milyar 730 milyon lira...

...ki, net artış yüzde 90 nokta 7...
Kimse hastalanmasın, Allah 

düşürmesin ama el mecbur gittiniz diye
lim bir özel sağlık kuruluşuna... Kaç bel
geye imza attığınızı bir sayın bakalım!

Neye, neden imza attığınızı bilmeden 
basmıyor musunuz hepiniz imzayı?

İşte o imzalarla devletin kasasından 
hortumlanan paralar var ya, özel sağlık 
kuruluşu ortaklarının yastığına kuş tüyü 
oluyor. Size, bize ve daha doğrusu 
ödediği sosyal güvenlik primi karşılığın
da devletten sağlık hizmeti alanlara kazık 
olarak dönüyor, farkında değiliz.

Delili de var. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri özel hastane ve tıp merkez
lerinde katkı payı denetimi yapmış. 21 
özel sağlık merkezinin hastalardan fazla 
oranda ek ücret aldığını tespit etmiş... 
Verilmeyen hizmetler nedeniyle, yüce 
halkımın sorgulamadan attığı imzalar 
sayesinde devletin kasasından alınan
ların hesabı bilinmiyor tabii...

Sonuç?
10 yıldır Bursa’da hiç yeni sağlık kuru

mu açılmadı. Hayırsever merhum 
Mustafa Dörtçelik tarafından inşaatına 
başlanan ruh ve sinir hastalıkları has
tanesi bile tamamlanamadı.

Olsun!
Birileri alıyor, veriyor ve sağlık 

ekonomisine can veriyor ya! Yetmez mi?
Yetmez ama evet!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Gazın ayarı kaçtı
Doğalgaz faturaları kabara dursun, vatandaşın 

cebinin yanması devam ediyor.
Doğalgaz aboneleri yakıyor.
Bu kış uzun sürerse ‘yandı keten helva’...
Havanın soğukluğu, doğalgazın ısısı, yanan 

vatandaş duradursun, siyasetteki yangın da 
bacayı sardı.

Başbakanın “dindar bir nesil yetiştireceğiz” . 
söylemine en büyük tepki, Erdoğan’ı destekleyen 
liberallerden geldi.

Milliyet’te Hasan Cemal, Taraf’ta Ahmet Altan 
gibi AKP sempazitanları, birden çark ettiler.

“Sana ne benim çocuğumun dindarlığına veya 
dindar olmamasına” diyorlar.

'Sen yetiştireceksen, demokrat gençlik yetiştir’ 
diyorlar.

Ama Başbakan onlara ve muhalefete yine tele
vizyonlardan çatıyor:
“1 haftadan bu yana yazanlara sesleniyorum: 

Bu gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz? 
İsyankar bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? 
Hiçbir meselesi olmayan bir nesil mi istiyor
sunuz? Biz, sizlerle bu meselede anlaşamayız. 
Dindar bir nesil, çağdaş olamıyor mu?

Hem çağdaş, hem de dindar olunmuyor mu? 
Başınızı önünüze eğin de hem dindar, hem de 
çağdaş bir nesil nasıl yetiştirilir onu düşünün! 
Biz, o terbiyeyi alarak büyümüş bir nesiliz. Biz, 
bugün de hala o zihniyeti taşıyan kafalara isyan 
ediyoruz" diyor.

Doğru. Başbakan, rahmetli Erbakan’ın ‘tedrisi 
tedrisatı’ndan geçti.

O’nun yaratmak istediği, İslamcı Türk gençliği 
doktrini ile büyüdü.

Ama, sonunda koltuk kavgasında, FP’nin koltu 
ğuna oturamadıkları için, gemiyi terk ettiler.

Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Erbakan Hoca’nın 
değimiyle, “ABD gömleğini" giydiler.

Onun için “Dindar bir nesil çağdaş olamıyor 
mu? Hem çağdaş, hem de dindar olunmuyor 
mu?" diyor.

Siyasetteki gaz kaçağı süre dursun, bu kaçak 
bir gün patlarsa şaşmayın.

Liberallerini umduklara dağlara karlar yağıyor.
AKP’nin, Türkiye demokrasisini ileriye götüre

ceğini sanıyorlardı.
İktidarın ilk yıllarında AB‘ye gireceğimiz umut

larını taşıyorlardı..
Kürt sorununu çözeceklerdi, PKK dağdan 

indirilecekti.
Ama düşündükleri gerçekleşmedi.
Şimdi Erdoğan’ı eleştiriyorlar.
Otoriterleşmeye suçluyorlar Başbakanı..
Başbakanın sıkıntısı ise, müttefiklerinin kendi

sine cephe alması...
Onların muhalefet ağzıyla yazması çizmesi...
Askeri dize getirdiler, yargıyı zaptırap altına 

aldılar, muhalefeti susturuyorlar, muhalif yazar 
lan, çizerleri ‘ergenekoncu’ yapıp içeri tıkıyorlar..

İktidarın gaz ayarı bozulmuş.
Bir kez ayar kaçtığında, tutturmak güçleşir. 
Ayar tutturamadığı için söylemler sertleşiyor. 
İktidarın bundan sonra gazın ayarını tutturması 

zor.
Allah sonumuzu hayırlı etsin.

*********
Güzel insan, kibar insan, zeytin üreticisi 

Kamuran Esen ağabeyimizi kaybettik. Ailesinin 
ve yakınlarının başı sağolsun.

Seflal Yalcın, Zeytinlilıleri Koruma 
Yasasının değistirileceâini söyledi
Gemlik’in zeytinlik alanlarının imara açılması için Zeytinlikleri Koruyan 
Yasası’nın değişmesi konusunu Ankara’ya götürdüklerini söyleyen Ak Parti 
İl Başkanı Sedat Yalçın, “Yasal değişiklik yapılarak Gemlik balçık zeminden 
kurtularak, sağlam zeminlerde inşaat yapılması sağlanacaktır.” dedi.
Ak Parti İl Başkanı 
Sedat Yalçın, yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik’in zeytinlik 
alanlarının imara 
açılması için 
Zeytinlikleri 
Koruyan Yasası’nın 
değişmesi 
konusunu 
Ankara’ya götürdük
lerini söyledi. 
Gemlik’in birinci 
derecede deprem 
bölgesinde olduğu
nun bilindiğini ■ 
söyleyen Sedat 
Yalçın, Ankara’da 
yapılan toplantıda, 
ilçelerin sorunlarını 
masaya yatırdık
larını belirterek,

araziden kurtula
maz. Bu bölgedeki 
imarın durdurularak, 
sağlam zeminli 
zeytinlik alanlarının 
imara açılması 
gerekir.
Deprem ve afet böl
gelerinde zeytinlik
ler insanlardan 
önemli değil.
Konuyu Genel 
Başkan Yardımcımız 
Bülent Arınç Bey 
sahiplendi.
Yasal değişiklik 
yapılarak Gemlik 
balçık zeminden 
kurtularak, sağlam 
zeminlerde inşaat 
yapılması sağlana 
çaktır.” dedi.

“Gemlik’in imar 
alanlarının sağlam 
zeminlere taşınması 
için başlatılan çalış
malar, Zeytinlikleri

Koruma Yasası ’na 
takılıyor.
Bu yasa değişme 
diği sürece, Gemlik’i 
balçık zeminli

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPADİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EOERİZ

EEENDİOĞLU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-506 00 07

—

KIYIP
„ Marmara 
Üniversitesi

Teknik Eğitim 
Fakültesinden 
almış olduğum 

geçici mezuniyet 
belgemi 

kaybettim.
Yenisini 

çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü 

yoktur.
CEM GÜVEN

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi İçin siz de katılın
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Türk Metalciler yemekte buluştu
Çimtaş Fabrikası’nda çalışan Birleşik Metal İş Sendikası’na üye 320 işçinin 

Türk Metal Sendikası’na geçmesi nedeniyle düzenlenen “Birlik ve Beraberlik 
Gecesi”ne Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak da katıldı

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin Çimtaş’ta 
Birleşik Metal 
Sendikası’na örgütlü 
320 üyenin istifa 
ederek, sendikaları
na katılmaları 
nedeniyle düzenle
nen yemekte 
biraraya geldiler. 
Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul 
Kavlak’ın da katıldığı 
“Birlik ve 
Beraberlik” 
gecesinde konuşan 
Kavlak, “Onlar barış 
ve huzuru getirecek 
bir beyaz güvercin 
bekliyorlardı. İşte 
şimdi o beyaz 
güvercin geldi. Çim
taş işçileri için kötü 
günler geride kaldı. 
Biz, nerede Metal iş 
Kolu’nda olup 
biten her şeyden 
haberimiz var ve 
genel sekreterimize 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Geceyi aileleriyle 
birlikte katılan Türk 
Metal Sendikası 
üyeleri, ‘‘Sosyal 
Yaşam Merkezi 
hangi işyerleri

sendikalı, hangi 
işyerleri sendikasız. 
Kim ne kadar işçi 
çalıştırıyor. Ücretleri 
ne bunlara ait tüm 
bilgiler biz de var. 
Bu bilgiler ışığında 
rotamızı çiziyoruz" 
dedi.
Orhangazi’deki Asil 
Çelik İşçilerinin 
durumuna da deği
nen Pevrul Kavlak, 
bu fabrikada Türk 
Metal sendikasına 
kayıtlı 24 işçinin 
toplu sözleşmeden 
doğan haklarını kul
landırmadıklarına 
dikkat çekerek, 
“Bunlar kafalarına 

göre kendilerini 
eleştirenleri ceza
landırıyorlar. Bunlar 
sendikacı değil.
Bunlar utanç 
abidesi. Biz, 
buradan sesleni 
yoruz. Asilçelik'te 
sendikanın dışladığı 
24 kahraman Türk 
metal sendikası 
işçisinin sözleşme
den doğan haklarını 
siz ödemezseniz son 
kuruşuna kadar biz 
ödeyeceğiz" şek
linde konuştu

SOSYAL 
SENDİKACILIK 
YAPIYORUZ

Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Kavlak, 
Türkiye’de sosyal 
devletin olmaması 
nedeniyle sosyal 
sendikacılık yaptık
larını içinde bulun
dukları süreçte 
koltukta oturarak 
değil, ideolojiden 
uzak mücadeleyle 
işçiden alınan aidatı 
sosyal ve kültürel 
alanda geri 
döndürdüklerini 
belirterek, “Sosyal 
ve ekonomik bakım
dan ülke genelinde 
aile birliği tehdit 
altındadır.” dedi. 
İşçilere hizmet içi 

eğtimleri sürdüre
ceklerini de belirten 
Kavlak, “3 yıl içinde 
Çimtaş’ta hiçbir işçi 
eğitimsiz kalmaya
cak. İşçilerimiz ve 
ailelerine hizmet 
boynumuzun bor
cudur. ” şeklinde 
konuştu.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz ise konuş
masında, Çimtaş 
işçilerinin aralarına 
katılmasıyla daha da 
büyüdüklerini ve 
güçlendiklerini 
belirterek, “Zor ve 
sıkıntılı günlerimizin 
ardından büyümenin 

getirdiği mutluluğu 
birlikte yaşayacağız. 
Aramıza katılarak 
bizlere güç veren 
Genel Başkanımızı 
ve Genel 
Sekreterimize 
teşekkür ediyoruz. ” 
dedi.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
düzenlenen geceye 
eşleri ve çocuklarıy
la katılan Türk 
Metal Sendikası 
işçileri Seda Şahin 
adlı sanatçının 
okuduğu özgün 
türkü ve şarkılarla 
işçiler ve aileleri 
moral buldular, stres 
attılar.

İMBllllllBllfcllMlIl Mi'IatoW
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan mevcut hafif 
raylı sistem 
hatlarında yapılan 
iyileştirme çalış
maları kapsamında 
Arabayağı-Emek 
hattında aktarmasız 
ulaşım uygulaması 
başladı.
Her gün yaklaşık 
200 bin kişinin ter
cih ettiği BursaRay 
hafif rayjı sistemde 
Arabayatağı ile 
Emek arasında 
aktarmasız ulaşım 
dönemi başladı. 
Okulların açılmasıy
la birlikte yolcu 
yoğunluğu daha da 
artan hafif raylı

sistemde aktarmasız 
ulaşım uygulaması, 
vatandaşların da 
gidecekleri yere 
daha rahat ve hızlı 
ulaşmalarını
•sağladı. 
Arabayatağı- 
Acemler arası 
sefer aralıkları da 5 
dakikaya inerken, 
yeni uygulamayla 

vagon yoğunlukları 
da oldukça 
rahatladı.
BursaRay ile yolcu
luk eden vatan
daşlar, kent içi 
ulaşımda daha rahat 
ve kaliteli ulaşım 
İmkanı sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür etti

Bursa Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanlığı tarafın
dan, "Kan Bağışı" 
konusunda konfe 
rans düzenlendi. 
Garnizon ve 
Jandarma Bölge 
Komutanlığı 
Kışlası'nda gerçek
leştirilen konfer
ansa, Bursa Kan 
Bağış Merkezi'nden 
Dr. Mustafa 
Ramadan ve 
beraberindeki 4 kişi
lik sağlık ekibi ile 
Kızılay Güney 
Marmara Bölge 
Planlama Uzmanı 
Özgür Dündar 
Gürel, konuşmacı 
olarak katıldı.

Güler, konferansta, * 
kân bağışının önemi 
ve kan bağışı ihtiy
acı konularında bilgi 
verdi. Kızılay'ın kış 
aylarında donör bul
makta zorlandığını 
belirten Güler, 
Türkiye'de kan 
verme konusunda 
duyarlılığın istenilen 
seviyede olmadığını 
dile getirdi.
Garnizon ve Jan 
darma Bölge Komu 
tanı Tuğgeneral 
Ümit Yılmaz ise kan 
bağışının çok önem
li ve hassas bir 
konu olduğunu, bir 
gün herkesin kana 
ihtiyacı olabileceğini 
vurgulayarak, bu 

nedenle kan isteye
bilmek için öncelikle 
kan vermek gerek
tiğini söyledi. 
Kendisinin de 
düzenli bir kan 
bağışçısı olduğunu 
belirten Yılmaz, 
bir insana kanıyla 
can vermekten 
daha önemli 
hiçbir şeyin 
olamayacağını 
kaydetti.
Benzer faaliyetlere 
bundan sonra da 
devam edileceğini 
ifade eden Yılmaz, 
tüm personelin 
gönüllülük esasına 
göre kan vermesi 
gerektiğini sözlerine 
ekledi.
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liwllm ılınıl oimahını itiisilın iııı
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığına bağlı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, “İstan- 
bul-Bursa-izmir 
Otoyolu” hakkında 
Bursa Kent Konseyi 
tarafından verilen 
öneriye cevap verdi. 
Kendilerine teklif 
edilen güneyden 
geçen otoyol gü 
zergâhının uygun 
olmadığını açıklayan 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, kuzey
den geçen yeni gü 
zergahın detay çalış
malarının devam 
ettiğini bildirdi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, ‘‘Otoyol 
konusundaki açıkla
ma ve gelişmeleri 
dikkatle takip edi 
yoruz” dedi.
Bursa Kent Konseyi 
tarafından 2 Aralık 
2011 tarihinde 
gerçekleştirilen 
“Istanbul-Bursa- 
Izmir Otoyolu ve 
Bursa’ya Etkileri” 
Bursa Konuşuyor

toplantısı sonucun
da çıkan maddeler, 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanlığı tarafın
dan Başbakanlığa, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı’na, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanlığı’na, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne, 
Bursa Valiliği’ne ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne gön
derilmişti.
Gönderilen yazıya, 
Ulaştırma-Denizcilik 
ve Habercilik 
Bakanlığı’na bağlı 

Karayolları Genel 
Müdürlüğü 31 Ocak 
2012 tarihli yazıyla 
cevap verdi. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin 
yazısına karşılık 
gönderilen cevabi 
yazıda, ‘‘Bursa 
Kent Konseyi ye 
sivil toplum kuru
luşlarından gelen 
öneri üzerine 
‘Önerilen güzer
gahın SİT 
alanı içerisinde 
kalması, tampon 
bölge içerisinde 
kalması, seyahat 
süresinin daha

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

uzun olması, 
yakıt tüketiminin 
yüksek olması, 
sulak alanlar ile 
etkileşiminin yüksek 
olması, diri fay 
bölgesi ile tamamen 
etkileşim içinde 
olması nedeniyle 
tercih edilmemiştir. 
Kuzeyden geçen 
yeni güzergahın 
detay çalışmaları 
sürmekte olup, 
birinci sınıf tarım 
alanlarıyla ilgili 
yapılabilecek olası 
düzenlemeler 
irdelenmektedir" 
deniliyor.

ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 5 YIL 

DENEYİMLİ BAY VEYA 
BAYAN ELEMAN 

ARANIYOR 
KAVLAK ZEYTİNYAĞI 

FABRİKASI 
Tel : 538 22 88

BelediMderin hihiiik yansı haşlıyor
Başta akademik 
çevreler ve yerel 
yönetimler olmak 
üzere, kamuoyunda 
Türkiye'nin en ciddi 
yerel yönetimler 
ödülü olarak kabul 
edilen Marmara 
Belediyeler Birliği 
nin "Örnek Beledi 
yecilik Projeleri 
Yarışması" için 
süreç başladı. 
Kayıtlar 10 Nisan 
2012 tarihinde sona 
erecek.
Marmara Belediye 
ler Birliği tarafından 
geleneksel hale 
getirilen ve Türki 
ye'nin en ciddi yerel 
yönetimler ödülü 
olarak kabul edilen 
"Örnek Belediyecilik 
Projeleri Yarışma 
sı”nın kayıtları 
başladı. 234 üye 
belediyesi bulunan 
Marmara 
Belediyeler Birliği 
nin, üye belediyele 
rine yönelik olarak 
5. kez düzenlediği 
yarışmaya, geçen 
yıl 404 proje 
katılmış, 39 proje 
ödüle layık 
görülmüştü.

Belediyelerin, 
başarılı projeleriyle 
yarıştığı organizas 
yon; "Kurumsal 
Gelişim Projeleri", 
"Çevre ve Altyapı 
Projeleri", "Sosyo
ekonomik ve 
Kültürel Projeler", 
"Yapı İşleri, Mimari 
Projeler ve Ulaşım 
Hizmetleri", "AB ve 
Uluslararası İlişki 
ler" ve de "Basın 
Yayın Tanıtım" çalış
maları olmak üzere 
altı ayrı kategoride 
düzenleniyor. Proje 
yarışmasının bilim 
kurulu (jüri üyeleri), 
akademik anlamda 
Türkiye'nin en iyi 
uygulamacı ve 
teorisyenlerinden 
oluşurken, Bilim 
Kurulu Başkanlığını 
Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan 
ve Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu yapıyor. 
Yarışmaya, Marmara 
Bölgesi'ndeki bütün 
büyükşehir, il, ilçe, 
belde belediyeleri 
ve belediyelere 
bağlı kuruluşlar ile 
iştirakleri katılıyor. 
TÜRKİYE’NİN EN

PRESTİJLİ YEREL 
YÖNETİMLER 
ÖDÜLÜ 
Yarışmayla ilgili 
açıklama yapan 
Marmara 
Belediyeler Birliği 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Belediyecilikte 
özgün projelerin 
desteklenmesi ve 
yapılan çalışmaların 
tüm belediyelere 
örnek olacak 
şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılması 
amacıyla, yarışmaya 
büyük önem 
veriyoruz. 
Türkiye'nin yerel 
yönetimler alanında * 
en seçkin ve 
konusunda uzman 
akademis yen
lerinden oluşan 
bilim kurulumuzun 
tercihleriyle 
sonuçları belirlenen 
yarışmamız, bu 
özelliğiyle 
Türkiye'nin en 
saygın yerel 
yönetimler 
ödülü olarak 
kabul ediliyor
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DANANIN KUYRUĞU 
BU HAFTA KOPAR MI?

Geçtiğimiz haftayı maç 
yapmadan bay geçen 
Gemlikspor, bu hafta 
sonu oynayacağı Gürsu 
Belediyespor karşısında 
büyük olasılıkla B 
gurubunda play-off vize
si için mücadele vere
cek.

Oynadığı 17 maçta 34 
puan toplayarak B 
gurubunun lideri olan 
Gürsu takımının ardın
dan Gemlikspor bir maç 
noksanıyla yani 16 
maçta topladığı 32 puan
la ikinci sırada bulunu 
yor.

Gemlikspor’un Gürsu 
maçından alacağı 3 
puan maç averajıyla 
kendine büyük avantaj 
sağlıyor.

Yine avantajlı takımlar
dan biri olan 
Mudanyaspor’da 16 
maçta topladığı 31 puan

la üçüncü sırada yer 
bulurken dördüncü sıra
da ise 17 maçta 
topladığı 31 puanlı 
Ağaköy sıralanırken son 
iki haftada puan ala
mayan Kurtuluşspor ise 
16 maçta topladığı 28 
puanla avantajını iyi kul
lanamadığı görülüyor.
Gemlikspor’un bu hafta 

Gürsu maçından 3 puan
la ayrılması ve bir sonra
ki haftada Ağaköy’le 
yapacağı maçtan da ala
cağı 3 puan 
Gemiikspor’u play-oof’a 
rahatlıkla taşıyacaktır.

Çok önemli iki haftaya 
girilirken daha önce de 
değindiğim gibi maçlar 
oynanmadan, hakemin 
bitiş düdüğünü çal
madan sonuçlanmıyor.

Bu tabloya baktığımız
da en avantajlı 3 takımın 
Gemlikspor,

Mudanyaspor ve Gürsu 
Belediyespor görülüyor.

Sekiz hafta kalan
Süper Amatör’de Gürsu 
ve Ağaköy maçlarından 
alacağı 6 puan sonrasın
da Gemlikspor’un kalan 
6 haftadaki rakipleri orta 
sıralarda ve düşme hat- 
tındaki takımlar.

Oynanan maçlara bak
tığımızda düşme hattın- 
daki takımlar içinde 
çelme takmaya çalışa
cak takımlar olacaktır.
Ancak hedefi guruptan 

çıkma olan 
Gemlikspor’un bu takım
lara yem olacağını san
mıyorum.

Şimdi çok önemli olan 
iki haftada taraftara 
büyük iş düşecek.

Verilen vaatlerin tutul
madığı ve maçlara 
yetiştirilemeyen Gemlik 
sahası yerine deplas

manlara gitmek 
mecburiyetinde kalan 
taraftarlara otobüs 
desteği verilmesi şart.

Süper Amatör’de 2 
takım var, seyirciden 
mahrum olan.

Biri Gemlikspor diğeri 
de Orhanelispor.

Orhaneli taraftarı ve 
futbolcuları da isyan 
ediyorlar.

Bu iki takım dış 
sahalarda maçlarını 
oynamak 
mecburiyetinde 
bırakıldıkları için rakip
lerine seyirci baskısını 
tam olarak alamıyorlar.

Orhangazi Göl sahası
na Gürsu maçı için en 
az 3-4 otobüsün temin 
edilerek taraftar 
götürülmesi lazım.

Çünkü Bursa’da ses
lerini duyuran bir 
taraftar gurubu var 
Gemlikspor’un.

Taraftarının desteğiyle 
oynanacak bir maçtan 3 
puanla çıkıldığında son
raki hafta oynanacak 
Ağaköy maçı daha kolay 
olacaktır.

Gemlikspor’un kadro
suna kattığı futbolcu
ların takıma kaynaş

maları da çok önemli.
Kaliteleri belli olan fut

bolcular kendilerini 
göstereceklerdir.

Şunu da unutmamak 
gerekir ki rakip Gürsu 
Belediyespor küçüm
senecek bir takım değil.

Topladığı puanlar bunu 
açıkça gösteriyor.

Liderlik önemli değil, 
amaç sezon bitiminde 
gurubu ilk 3 takım 
arasında bitirmektir.

Unutmayalım ki, 
sezona kötü sonuçlarla 
başlayan takımlar şimdi 
zirve mücadelesi veri 
yor.

Gelelim Gemlik ilçe 
stadına.

Saha drenajında yağ
mur suları için tahliye 
ızgaraları konmayan 
sahada şimdi çimleri 
kaldırarak tahliye boru
ları döşeniyor.

Bunlar yazıldığında, 
taraftar isyan ettiğinde 
“ART NİYETLİ” kişiler 
oluyorlar.

Doğrunun tek adresi 
vardır.

O da doğru olandır.
Bence art niyetli olan

lar doğruyu bilmeyen
lerdir.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bilette wlı lâlculaı iaım HbtWi M
U-14 yaş ligi 6. 
Grubunda 
Gemlik 
Belediyespor 
Mudanya 
Mütarekespor’u 
mükemmel bir 
oyunla 3-0 yendi. 
Maçın golleri 
Onur (1) ve 
Batuhan’dan 
geldi.
Denk güçlerin 
mücadelesinde 
futbol adına daha 
iyi işler yapan

Belediyespor 
maçı kazandı. 
Oynamış olduğu 
on maçın dokuzunu 
kazanan Gemlik 
Belediyespor ligin 
de zirvesinde 
bulunuyor.
U-15 takımının 
Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmasından 
sonra aynı 
hedef U-14 yaş 
içinde 
amaçlandı.

Bursa'da Yeteneh Sizsiniz" izılihaını
Acun llıcalı nın 
hazırladığı ’’Yetenek 
Sizsiniz Türkiye” 
yarışmasının 
Bursa daki program 
çekimi öncesi, da 
vetiye dağıtımına 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi.
Yaklaşık 3 bin 
kişinin sırada bek
lediği dağıtımda izdi
ham yaşandı.
Türkiye’deki 
yetenekleri ortaya 
çıkarmak için birçok 
şehirde elemeleri 
yapılan ‘Yetenek 
Sizsiniz’ adlı yarış
manın 2. tur prog 
ram çekimleri 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilecek. 
Program çekiminden 
bir gün önce yapılan 
davetiye dağıtımında 
ise izdiham yaşandı. 
Biletler ücretsiz 
olarak dağıtılırken, 
yaklaşık 3 bin kişi 
saatlerce sırada bek
ledi. Metrelerce uzun 
kuyruğun oluştuğu 
Merinos AKKM’deki 
davetiye dağıtımın
da, izdiham önle
meyince yetkililer

bilet verme işlemini 
yarıda bıraktı.
İki gün ve dört 
seans olarak yapıla

cak olan çekimlerde, 
yarışmacılar, Acun 
llıcah, Hülya 
Avşar ve Sergen

Yalçın’ın karşısında 
bir üst tura çıka
bilmek için ter 
dökecek.

Bursa'da, İhaleyle 
Jeotermal Ruhsatı 

Verilecek
Bursa'da, toplam 
13 jeotermal ve 
doğal mineralli su 
kaynağı ruhsat 
sahası için ihaleye 
çıkıldı.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan ihale 
ilanına göre, Bursa 
İl Özel İdaresi, 
Karacabey, Mustafa 
kemalpaşa, Nilüfer, 
Mudanya ve İnegöl 

ilçelerindeki toplam

13 jeotermal ve 
doğal mineralli su 
kaynağı ruhsat 
sahası için, 25 bin 
121,43 lira ile 73 
bin 464,73 lira 
arasında belirlenen 
muhammen 
bedellerle ihale 
düzenleyecek. 
İhaleler, 22 Şubat 
2012 tarihinde, açık 
teklif artırma 
usulüyle ayrı ayrı 

gerçekleştirilecek.

°— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MERAL PUSA

İsparta Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetim, 

İsparta Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanım, 

Ulaştırma Bakanlığından aldığım 
SRC ticari araç kullanma belgem 

4 Şubat 2012 tarihinde 
Sırbistan’da çalınmıştır.

Hükümsüzdür.
ŞENER KARADUMAN

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN .

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Asgari ücretliye intibak yok
ntibak Yasası ile bir
likte 2000 yılından 
önce emekli olan
ların maaşı bin 159 
liraya çıkacak.
Ancak asgari ücret
ten prim ödeyen 8.3 
milyon kişi, yeni 
emekli olduğunda 
maaşı 690 lirada 
kalacak.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
2000 yılından önce 
emekli olan 1.9 
milyon kişinin 
maaşında artış 
sağlayacak İntibak 
Yasa Tasarısı’nın 
hazırlıkları sırasın
da, önümüzdeki yıl
larda emekli olacak 
işçilerin de durumu 
masaya yatırıldı. 
Star'ın haberine 
göre yapılan çalış
mada, şu anda öde
nen primlerinin 
yüzde 48’nin asgari 
ücret üzerinden 
olduğu belirlendi. 
Bu da önümüzdeki 
yıllarda emekli ola
cak olan milyonlar
ca işçinin, en alt 
düzeyden maaş 
almasına neden ola

MB: Enflasyon düşüşe geçecek
Merkez Bankası, 
önümüzdeki dönem 
de temel enflasyon 
göstergelerinin 
aşağı yönlü bir seyir 
izleyeceğinin tahmin 
edildiğini bildirdi. 
Merkez Bankası'nın 
Ocak ayına ilişkin 
"Fiyat Gelişmeleri" 
değerlendirmesinde, 
Ocak ayında tüketici 
fiyatlarının yüzde

cak. 2012 yılı Ocak 
ayı rakamlarına 
göre, primleri asgari 
ücretten yatırılan bir 
işçi sadece 690 lira 
emekli maaşı ala
bilecek. İntibak 
düzenlemesi ile, 
2000 yılından önce 
emekli olan ve prim
leri asgari ücretten 
ödenen bir işçi 
emeklisinin maaşı 
ise bin 159 liraya 
kadar çıkacak. Bu 
da, yeni emeklileri 
ile eski emekliler 
arasında makasın 
açılmasına yol aça
cak.
YENİ EMEKLİLERE 
FORMÜL 
ARANIYOR

0,56 oranında 
arttığı ve yıllık 
enflasyonun yüzde 
10,61'e yükseldiği 
hatırlatıldı.
Döviz kuru hareket
lerinin temel mal 
fiyatları üzerindeki 
gecikmeli yansı
maları devam eder 
ken, hizmet fiyat
larının genelde ılımlı 
seyrini koruduğuna 

İntibak düzenleme 
sinin hazırlıkları sıra 
sında ortaya çıkan 
“asgari ücretli işçi” 
sıkıntısı, yaklaşık 
8.3 milyon çalışanı 
ilgilendin yor.
İleride yeni bir inti 
bak ihtiyacı oluşma
ması için ekonomi 
yönetimi yeni emek
li olacaklarla ilgili 
formül arayışlarına 
başladı. Bu 
çerçevede, asgari 
ücret üzerinden 
emekli olacakların 
taban aylığının yük
seltilmesi üzerinde 
duruluyor. Formül 
hayata geçirilirse, 
sadece 2000 yırın
dan önceki emeklil

işaret edilerek, 
"Önümüzdeki 
dönemde temel 
enflasyon göster 
gelerinin aşağı 
yön lü bir seyir 
izleyeceği tahmin 
edilmektedir" 
denildi.
Ocak döneminde 
enerji, işlenmemiş 
gıda, alkollü 
içecekler ve tütün 

er değil, yeni emek 
tiler de daha yüksek 
maaş alma imkanı 
elde edecekler. 
SGK’NIN KONUYLA 
İLGİLİ TESPİTLERİ 
2000 öncesi sis
temde sosyal devlet 
ön planda tutu
lurken, 2000 yılı 
sonrası sistemde 
ise sigortacılık ön 
planda tutularak, 
emekli maaşları 
sisteme yapılan 
katkıyla orantılı hale 
getirilmiştir.
Şu anda ödenen 
primlerin yüzde 48’i 
asgari ücrettendir. 
Bu nedenle 2008 
yılından sonra 
bağlanan aylıklar 
giderek düşecektir. 
İntibak düzenlemesi 
ile 869 TL’yi iyileşti 
rirken, önümüzdeki 
yıllarda 690 TL aylık 
ödemek gibi garip
likle karşı karşıya 
kalacağız. Bu 
nedenle, asgari 
ücretten emekli ola
cakların taban aylık
larında da 
iyileştirme yapıt- •
ması gerekiyor. I 

ürünleri ile altını 
dışlayan ÖKTG-H 
endeksinin yıllık 
artış oranının 
yüzde 8,76'ya, bu 
endeksten işlenmiş 
gıda ürünleri çıka 
rılarak elde edilen 
ÖKTG-I göstergesi 
nin yıllık artış oranı 
nın ise yüzde 
8,42'ye yükseldiği 
belirtildi.

Bankalar SMS den 
para alacak

Bankalar, internet 
bankacılığına girişte 
onay kodu olarak 
müşterilerinin cep 
telefonlarına gön
derdiği mesajlardan 
artık ücret alacak. 
2010 yılı başında 
BDDK tarafından 
yayınlanan 
Bankalarda Bilgi 
Sistemleri Yönetimin 
de Esas Alınacak 
İlkeler Tebliği’nin 
yürürlüğe girmesiyle 
interaktif bankacılık 
kanallarında iki fak
törlü kimlik doğrula
ma zorunlu hale 
geldi.
Bu nedenle internet 
şubesine girişte 
sadece kullanıcı 
kodu ve parola 
yeterli değil. İnternet 
bankacılığında işlem 
yapabilmek için kul
lanıcı kodu ve paro
ladan sonra cep 
telefonunuza SMS 
olarak gönderilen 
şifreyi de girmeniz 
gerekiyor.
Mobil onay kodu'

J olarak da tanım- 
' lanan kısa mesajın 
I yanısıra her banka 

tarafından farklı şek
ilde adlandırılan ve 
ileri güvenlik aracı 
olarak kabul edilen 
Şifrematik, Cep 
Anahtar gibi uygula
malar da var. Bunlar 
belli bir ücret 
karşılığında müşter
ilere satılıyor.
Ancak Türk 
bankacılık sek
törünün geneline 
bakıldığında alter
natif dağıtım kanal
larında işlem yapan 
müşterilerin büyük 
çoğunluğu SMS 
olarak iletilen ücret

siz mobil onay 
kodunu kullanıyor. 
Bankalar açısından 
ise SMS ile şifre 
gönderiminin 
maliyeti giderek 
kabarıyor. Bu yüz
den bankalar şimdi 
bu maliyeti hafiflet
mek için çözüm 
arayışında. 
Bazı bankalar cep 
telefonuna gönder
ilen kısa mesajlar
dan ücret almaya 
hazırlanırken, 
bazıları ise 
Şifrematik, Cep 
Anahtar gibi uygula
maları yaygınlaştır
mak, müşterileri 
şifre üreten ciha
zlara teşvik etmek 
için strateji 
geliştiriyor.
Hatta bununla ilgili 
ilk adımlar atıldı. 
Türkiye'nin önde 
gelen özel 
bankalarından 
birisinde personelin 
ileri güvenlik 
araçları kullanım 
oranları ince
lendiğinde, çalışan
ların yarıya 
yakınının mobil 
onay kodunu kul
landığı tespit 
edildi. Banka, 
komisyon gelir
lerinin artırılması ve 
maliyetlerin 
düşürülmesi 
amacıyla ilk aşama
da tüm çalışan
larının şifre üreten 
araçları kullan
malarını teşvik ede
cek. İkinci aşamada 
ise banka personeli 
müşterilerine 
Şifrematik ve 
Cep Anahtar gibi 
güvenlik araçlarını 
tanıtacak.

•

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 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
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 1° 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastenesi 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

RELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 1O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 0103

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4187 

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)

ımliilıınMI
VENÜS SİNEMASI 
BERLİN KAPLANI

20.15-21.15
REZERVASYON
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TEŞEKKÜR
Gemlik Mağazamızın 
5. kuruluş yıldönümü 

nedeniyle düzenlenen kutlama 
etkinliklerine katılarak 

mutluluğumuzu paylaşan 
değerli müşterilerimiz ve 
Gemlik halkına göstermiş 

oldukları ilgiden dolayı < 
“ teşekkürü bir borç biliriz.

OztVİVck
biy '

| Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii 
Kumla Bursa yol ayrımı

Tel : 513 68 00-İ5O 32 46 GEMLİK



»ıı Wriii tıiııiıı can tali yandı
Bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 1 Nolu Cadde’deki 
Bekçe Ailesi’ne ait tarihi evde öhcekİ gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. 
İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Çatının bir bölümü yanan eski eve pencere 
camını kırarak giren bir kişinin neden olduğu sanılıyor. Evden bakır kapların 
çalındığı belirlendi. Polis, yangına neden olan kişinin madde bağımlısı olup 
olmadığını veya hırsızlık amacıyla boş olan tarihi eve girmiş olabileceği üzerine 
soruşturmayı sürdürüyor. İtfaiye yetkilileri ise, yangına zamanında müdahele 
edilmiş olmasının, büyük bir faciayı önlediğini söylediler. Haberi sayfa 2’de

8 Şubat 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

MMHiWi Orhangazi'ne trafik 
kazası: 1 ölü 2 yaralı

öğrencilere Bürs sağlamak amacıyla Öİay Tv.’de yayınlanan yapımcılığını 
Ergün ÖzÇelik’in yaptığı “Bü* insan Değişirse0 programı Gemlik Kız 
Meslek Lisesi öğreticimi Kübra Gelgeç’e burs sağlandı. Gemlik’te de iş 
adamları İle öğrencileri yân yana getiren burs kampanyası başlatıldı.
Bursa Olay Tv.de yayınla 
nan "Bir İnsan Değişirse” 
adlı program yapımcısı Er 
gün Özgelik ve ekibi, dün 
Kız Meslek ve Anadolu Kız 
Teknik Okulu’nda burs kaza 
nan 11/D sınıfı öğrencisi 
Kübra Gelgeç’e, programda 
sağlanan burs verilirken, 
programın canlı yayını 
çekimleri yapıldı. Syf 5’de

OrhanS&'de meydana gelen trafik kaza
sında 1 kişi öidü, 2 kişi yaralandı. Kazada, 
kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki 
zeytin ağacına çarptı. Haberi sayfa 3 de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Burs konusu
Olay Tv. yapımcısı Ergün Özgelik, dün 

Gemlik’teydi.
Özgelik, bir süredir Olay Tv’de ‘‘Bir İnsan 

Değişirse” diye bir program yapıyor.
Programın konusu, başarılı, ancak 

ekonomik durumu yetersiz öğrenciler ile 
yardımsevenler ve işadamlarını birsraya 
getirerek, bu öğrencilere burs sağlamak.

Orhaneli ve Keleş ilçelerinden başlayan 
programın Gemlik ayağı Kız Meslek 
Lisesi’nde gerçekleşti.

Bu okuldan programa katılma istemi 
gelince, bir yardımseverin bursu bu okul
dan bir kız öğrencimize verildi. 4’de

Umurhey 
Parsı 
Cami 

minaresi 
tehlike 
saçıyor

Gemlik ’Jmurbey 
Mahallesi Çarşı 
Camii’nin minare
si tehlike saçıyor. 
Olumsuz hava 
koşulları nedeniy 
le bu yıl daha 
fazla tehlike arz 
ettiğini belirten 
vatandaşlar, 
yetkilileri göreve 
çağırdı. Syf 2’de

SGK 
düğmeye 

bastı
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na bağlı 
hastalarının 
hastanelerde 
her türlü sağlık 
hizmetini internet 
üzerinden göre
bilecekleri yeni 
bir sistem kurulu 
yor. Bu sistemle 
birlikte sağlıkta 
yaşanan soygun 
sona erecek.
Haberi syf 9’da

Karsak Deresi nde
temizlik sürüyor

BUSKİ ekipleri 
dere içinde paletli 
kepçe ile başlattığı 
genel temizliği 
devam ettirirken, 
Belediye Fen İşleri

Merinos ta Hediyelik 
Eşya günleri haşladı
Bursa 'da bu yıl 
İkincisi gerçekleşti 
rilen 'Sevgilim El 
Sanatları ve Hediye 
lik Eşya Günleri', 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi

Müdürlüğü öncü 
lüğünde de dere 
ağzında ve çevre 
sinde rekreasyon 
çalışmaları sürü 
yor. Sayfa 2’de

(Merinos AKKM) 
fuar alanında açıl 
dı. Fuar, 14 Şubat 
Pazartesi gününe 
kadar ziyaret 
edilebilecek.
Haberi sayfa 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
Tv.de
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bekçelerin evinin çatı katı yandı
Bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 1 Nolu Cadde’deki Bekçe Ailesi’ne ait tarihi evde 
önceki gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Çatının bir bölümü yanan eski 
eve pencere camını kırarak giren bir kişinin neden olduğu sanılıyor. Evden bakır kapların çalındığı belirlendi.

Bekçe Ailesi’ne ait 
ev eşyaları arasında 
bulunan eski bakır 
kapların çalındığı 
belirlendi.

olduğu sanılıyor. 
Polis, yangına neden 
olan kişinin madde 
bağımlısı Olup 
olmadığını veya

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılan 
Balıkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde’de bulunan 
Bekçe Ailesi’ne ait

eski tarihi evde 
önceki gece 
yangın çıktı.
Saat 00.45 sıraların
da binanın çatı ka 
tında başlayan 
yangın, kısa sürede 

çatının yanmasına 
neden oldu.
Çevre halkının 
itfaiyeye durumu 
bildirmesi üzerine, 
olay yerine gelen 
gelen itfaiye, kısa 
sürede yangını 
kontrol altına alarak 
söndürdü.

ESKİ BAKIR

KAPLARI ÇALDILAR 
Yangın sonrası olay 
yerinde polis ve 
itfaiyenin yaptığı 
araştırmada, boş 
olan tarihi eve bir 
kişinin yan pencere
den girdiği, bu sıra
da camı kırarken 
elinin kesildiği 
öğrenildi.
Boş olan evde,

Olay yeri polisi, yan 
gını eve pencereden 
giren kişinin çıkar
mış olabileceğini 
belirtiyor.
Hırsızın, 4 katlı 
binanın çatı katında- 
ki bir odada bulunan 
eski gazeteleri 
yakarak ısındığını ve 
yangına neden 

hırsızlık amacıyla 
boş olan tarihi eve 
girmiş olabileceği 
üzerine soruştur
mayı sürdürüyor. 
İtfaiye yetkilileri ise, 
yangına zamanında 
müdahele edilmiş 
olmasının, büyük bir 
faciayı önlediğini 
söylediler.

Katsak Deresinde
büyük temizlik sürüyor

Umurlıev Çarşı Cami 
minaresi tehlike saçıyor

Karsak Deresi’nde 
rekreasyon ve 
temizlik çalışmaları 
son sürat devam 
ediyor.
BUSKİ ekipleri dere 
içinde paletli kepçe 
ile başlattığı genel 
temizliği devam 
ettirirken, Belediye 
Fen İşleri Müdür 
lüğü öncülüğünde 
de dere ağzında ve 
çevresinde rekre 
asyon çalışmaları 
son sürat sürüyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, dere ağzına 
taş duvar yapıla
cağını hatırlatarak, 
“Bu bölgeye ayrıca 
bir köprü inşa edilip 
Emin Dalkıran 
Kordonu ile U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesi 
arasındaki 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” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, çalış
maların kısa sürede 
bitirileceğini vurgu
layarak, bölgenin 
özlemi duyulan ve 
ilçeye yakışan bir 
güzelliğe 
bürüneceğini 
söyledi.

Gemlik Umurbey 
Mahallesi Çarşı 
Camii’nin minaresi 
tehlike saçıyor. 
Daha önceki yıllarda 
oldukça yıpranan 
minarenin, olumsuz 
hava koşulları 
nedeniyle bu yıl 
daha fazla tehlike 
arz ettiğini belirten 
vatandaşlar, 
yetkilileri tehlike 
saçan minareyi 
yıkıp, yenisini yap
mak için göreve 
davet ediyorlar. 
Minare ve çevre 
sinde incelemelerde 
bulunan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Anıtlar 
Yüksek Kuruluna 
dilekçe ile başvur
duklarını belirterek, 
gelecek cevap 
yazısı sonrasında 
binayı can ve mal 
kaybı olmadan 
yıkıp, yenisini 
yapabileceklerini 
açıkladı.
Bu konuda çalış

maların takipçisi 
olduklarını anlatan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, vatan
daşların endişeli 
duyarlılığına katıl 
dıklarını vurgula

yarak, “Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 
cevabını bekliyoruz, 
En kısa sürede 
tehlike saçan cami 
minaresi sorununu 
çözmek istiyoruz” 
dedi.
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OlWli tulü İM; 1 İlli 2 Wll
Orhangazi'de mey
dana gelen trafik 
kazasında 1 kişi 
öldü, 2 kişi yara
landı.
S. Ç.'nin (24) kul
landığı otomobil, 
Orhangazi-İznik 
yolu Boyalıca 
beldesi çıkışında 
kontrolden çıkarak 
yol kenarındaki 
zeytin ağacına 
çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
devrilen araçtaki Y. 
O. (20) olay yerinde 
yaşamını yitirdi,

(23) yaralandı. 
Ambulanslarla

sürücü ile diğer 
yolcu Yusuf Z.B.

Tıbbiyeli genç tinerci kurbanı
18 yaşındaki Bursa 
Anadolu Lisesi 
mezunu Tugay 
Yılmaz, tıp fakültesi
ni kazanmanın 
mutluluğunu 
arkadaşlarıyla kut
ladı. Eğlence 
dönüşü tinercinin 
saldırısına uğrayan 
genç tıbbiyeli 3 
aydır süren yaşam 
savaşına yenik 
düştü.
Bursa Anadolu 
Lisesi'nden mezun 
olan Tugay Yılmaz, 
geçtiğimiz yıl girdiği 
üniversite

sınavlarında da pek 
çok gencin hayali 
olan tıp fakültesini 
kazandı. Tıp fakül
tesini kazanmanın 
sevincini 
arkadaşlarıyla pay
laşan 18 yaşındaki 
Tugay Yılmaz, 
eğlence dönüşü de 
tinerci bir kişinin 
bıçaklı saldırısına 
uğradı.
Uğradığı saldırı 
nedeniyle hastanede 
üç ay gördüğü 
tedavinin ardından 
taburcu olan Tugay 
Yılmaz, kazandığı

Uluiaha bomba paniği!

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ'da 
şüpheli bir paket 
jandarmayı alarma 
geçirdi. Önce 
bomba tespit 
köpeğinin kokladığı 
paketi, özel kıyafet 
giyen uzman ekip 
açtı.
Alınan bilgiye göre, 
dün akşam saat
lerinde unutulan 
paket jandarmayı 
harekete geçirdi.

Minibüs durağında 
unutulan paket için 
çevre güvenliği 
alındı. Daha sonra 
bomba tespit 
köpeğinin kontrol 
ettiği pakete uzman 
ekip, kimyasal 
köpük sıkarak 
dikkatlice açtı. 
Paketten bir adet 
amatör telsiz ve 
batarya çıkarken, 
çevredeki vatan
daşlar rahat bir 
nefes aldı.

Orhangazi Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Ç. ve B., 
ilk müdahalenin 
ardından Bursa 
Devlet Hastanesine 
sevk edildi.
Bu arada yaşamını 
yitiren Y. C.'riın 
askere gitme 
hazırlığı içinde 
olduğu öğrenildi. 
Olay yerine gelen 
Çan'ın yakınları, 
güçlükle yatıştırıldı. 
Kazaya ilişkin 
geniş çaplı Soruştur
ma başlatıldı.

Düzce Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ndeki 
eğitimine başlamıştı. 
Ancak şiddetli karın 
ağrısı şikayeti üzer
ine tıp öğrencisi 
ailesi tarafından 
yeniden hastaneye 
götürüldü. Tıbbiyeli 
Tugay'ın uğradığı 
saldırıda zarar gören 
diyafram zarının 
yeniden açılması 
nedeniyle iç kanama 
teşhisiyle hemen 
yoğun bakıma 
alındı.
Öğrenci meslek
taşları için seferber

olan doktorların 
tüm müdahalelerine 
rağmen Yılmaz, 
hayata 
döndürülemedi. 
Tıp Öğrencisinin 
ailesinin oturduğu 
Yeşilova Mahallesi 
hafta sonu ölüm 
haberiyle sarsıldı. 
Nöbetçi 
Cumhuriyet 
Savcılığı, Yılmaz'ın 
ölümünü şüpheli 
bularak kesin ölüm 
sebebinin belir
lenebilmesi için 
otopsi yapılmasını 
istedi.

İM Otomobilin 
Altında Kalan Özürlü, 

Hayatını Kaybetti
Bursa- Ankara 
karayolu Ümitalan 
mevkiinde meydana 
gelen trafik kaza
sında, ana yola 
çıkan Şaban 
Kaymaz (51) 
peşpeşe iki otomo
bilin çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti. İlk ara
banın çarpmasıyla 
yol ortasına düşen 
Kaymaz'ı bir başka 
araç da 72 metre 
sürükledi. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. Maktülün 
akli dengesinin 
yerinde yerinde 
olmadığı öğrenildi. 
Kestel'in Şevketiye 
köyünde ikamet 
ettiği öğrenilen

Şaban Kaymaz, 
Ümitalan köyü 
yakınlarında Bursa- 
Ankara karayoluna 
çıktı. Bursa'dan 
İnegöl yönüne seyir 
halindeki M.S.'nin 
kullandığı 36 ES* 
661 plakalı otomo
bilin çarptığı Kay 
maz yol ortasına 
düştü. Ardından 
Z.E.'nin kullandığı 
16 PS 507 plakalı 
otomobil de 
Kay maz'a çarparak 
72 metre sürükledi. 
Feci kazada akli 
dengesinin 
yerinde olmadığı 
öğrenilen Şaban 
Kaymaz, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Pöçük koptu!
Futbolcuların her karşılaşma sonunda 

sarfettiği “önümüzdeki maçlara baka
cağız” sözüne takmış durumdaydım. 
“Yok mu başka lafınız?” diye söylenir 
dururdum.

Oynanan maçın sonucu ne olursa 
olsun, televizyon mikrofonlarına 
söylenecek en iyi sözün bu olduğunu 
anladım nihayet...

Öyle ya, Beşiktaş’a karşı 10 kişiyle 85. 
dakikaya kadar 1-0’lık galibiyeti koru, 
son 5 dakikada 2 gol ye ve maçı kaybet... 
Böyle bir sonuç ne moral bırakır, ne bir 
sonraki maça heves...

İşte o yüzden futbolcu ya da teknik 
adamların, yengi ya da yenilgilerin ardın
dan mümkün olduğunca önlerindeki , 
maçlara odaklanmalarında fayda y*’ 'z 
Nitekim Bursaspor da, Beşiktaş karşısın
daki talihsiz kazanın ardından Sivas 
deplasmanına odaklanmıştı.

Öyle miydi acaba?
Maçta bunun olmadığını gördük. 

Yiğidolar, dört büyüklere(l) karşı 
oynadıkları gibi hırslıydılar. İlk 20 dakika
da bolca kemik sesi duyduk. Bursaspor 
kalesinde üç önemli pozisyon izledik. 
İkisini Scott Carson başarılı bir şekilde 
çıkardı, birinde direk yardım etti.

Sivas’ta soldan Grosicki, sağdan 
Eneramo’nun saldırıları karşısında Yeşil 
Beyazlı savunma ecel terleri döktü. İlk 
yarıda Bursaspor’un gole yaklaştığı tek 
an 44. dakikada Adem Koçak’ın “ya olur
sa” düşüncesiyle orta sahaya yakın yer
den attığı şuttu.

4 Eylül Stadyumu’ndaki ilk devrede 
rüzgârı arkasına almasına karşın gol 
bulamayan Bursaspor’un ikinci yarıda işi 
daha da zordu... ***

Normal koşullarda devre arasında 
takımlar, soyunma odasında eksikleri, 
yanlışları belirlemiş, tehditlere karşı 
önlem almış olarak sahaya çıkarlar. Ama 
Ertuğrul Sağlam ve futbolcular soyunma 
odasında galiba “N’olcak bu şike soruş
turması?” geyiği yaptılar anlaşılan...

İkinci yarının daha ikinci dakikasında 
kalesinde Eneramo’nun ayağından gol 
gören Bursaspor, 11 dakika sonra bu kez 
Rasmussen’in golüyle iyice dağıldı. 
Sivas tribünleri “üç, üç” sloganları atınca 
o da oldu. Bursaspor’un savunma 
arkasına gönderilen uzun topu kafayla 
rastgele sektiren Rasmussen, Carson’u 
gafil avladı.

kkk

SivaslIlar dananın kuyruk kısmına 
“pöçük” diyorlar...

Bursaspor’un pöçüğünü geçenlerde 
Kartal gagalamıştı. Yiğido kopardı.

Gençlerbirliği karşılaşmasına kadar 
yeni kuyruk çıkarması lazım 
Bursaspor’un...

Zira dik tutmak için kuyruk gerek!

ABONE OLDUNUZ NIU?
«udi’lı m cinli Unu «ıztîîsl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Burs sorunu...

ilil ilan mireıı soğuklar TürkiyıM
Olay Tv. ekibi, burs kazanan öğrenciye bursunu 

duyururken, canlı yayınla da ilçe yöneticileri ile 
işadamlarını da bu programa davet ederek, prog 
ramın konusunu anlatarak destek istediler.

İlçe yöneticileri başta Kaymakamımız Bilal Çe 
lik, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, İlçe Emniyet 
Müdürü Kemal Kerdige, Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, işadam 
ları Ceyhan Aydın, Zeki Kaptan, Paşa Ağ dem ir ile 
İsmet Gümüş katıldı programa.

Canlı yayın, bu akşam Olay Tv.de saat 22.30 da 
yayınlanacak. Konuşmacılar, Gemlik’in göç 
nedeniyle, muhtaç öğrenci sayısı çok olan bir 
ilçe olduğunu, burada yaşayan insanların sosyal 
yapılarının da farklılık gösterdiğini söylediler.

Okullarda, ekonomik durumu iyi olan öğrenci
lerin yanında, çok kötü durumda olanların da 
bulunduğuna dikkat çekilerek, ekonomik durumu 
bozuk, başarı öğrencilerin eğitimlerini tamamla 
yamadıkları bildirildi.

Bu öğrencileri toplumun dışına itmek yerine, 
onları kazanmanın yolunun eğitimlerinin tamam 
lanmasından geçtiği belirtildi.

Bunun yolu ise, bu öğrencilerin okumaları için 
burs ile ekonomik destek almaları gereği söz 
konusu..

Olay Tv. yapımcısı Ergün Özçelik, bu konuda 
kolları sıvamış ve işadamları ile öğrencileri 
biraraya getirerek, mümkün olduğundan çok öğ 
renciye burs sağlamayı amaçlıyor.

Gemlikli işadamları, bu projeye ellerinden geldi 
ğinde destek vereceklerini söylediler.

Yüksek okulda öğrenim gören bir öğrencinin 
ayda 700 ile bin lira arasında masrafının olduğu 
nu çocuk okutan arkadaşlarımızdan duyuyoruz.

Oysa bir öğrenciye verilen burs miktarı genelde 
çok yetersiz.

Oran, 150 lira ile 200 lira arasında.
Bu burs ile bir öğrencinin eğitimini sürdürmesi 

mümkün değil.
Ayrıca, burs veren kurum ve kişi sayısı çok az. 
İyi bir organizasyon ile bu sayı arttırılabilir.
Günde bir paket sigara parasını, burs verilmek 

üzere bir yerde biriktirilse, bir muhtaç öğrencinin 
eğitimine destek verilmiş olur.

Burs ve yardım konusu da kişilere göre deği 
şik tutum sergileniyor.

Bazı kişiler, yaptıkları yardımların gizli kalması 
nı istiyorlar.

Böyle, birçok kişinin olduğunu biliyorum.
Kimi ise, yardımın aleni yapılmasının, başkala 

rina teşvik ettiğini düşünüyor.
Nasıl yapılırsa yapılsın, muhtaç olana yapılacak 

yardım, kişinin ruh sağlığına destek güçlendin 
yor, kişiyi huzura kavuşturuyor.

Aslında sosyal devletin yapması gerekli bir 
konu bu..

Bu konuda devlet burslar veriyor ama bu 
burslar yetersiz kaldığı için vatandaştan destek 
isteniyor.

Bakalım Olay Tv.’nin bu girişimine kaç yardım
sever kucak açacak.

Bir çok konuda sınıfta kalan ilçemiz, hiç olmaz 
sa bu tür konularda sınıf atlamalı.

Hiçbir şey yapmadan, sigaranızı azaltarak, bir 
öğrenciye burs ile destek olamaz mısınız?

Bosna-Hersek ve 
Sırbistan'da görülen 
ve "afet" ilan ettiren 
son yılların en etkili 
kar yağışının 
önümüzdeki gün
lerde Türkiye'yi de 
etkisi altına alacağı 
bildirildi.
Bosna-Hersek'in en 
önemli meteoroloji 
uzmanlarından 
Jelyko Maystoroviç, 
yaptığı açıklamada, 
Balkanlar') etkisi 
altına alan kar 
yağışıyla birlikte 
son yılların 
rekorunun kırıldığını 
belirtti.
Kar kalınlığının dün 
gece itibariyle 
Saraybosna kent 
merkezinde 107, 
Mostar'da ise 87 
santimetre olarak 
ölçüldüğünü 
belirten Maysto 
roviç, "Son 120 
senede bu kadar 
yağış tespit 
edilmemiştir" dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI 
Maystoroviç, bu 
yağışların etkisinin 
önümüzdeki birkaç 
gün içinde bölgede 
azalacağını 
belirterek, 
"Balkanlar'/ etkisi 
altına alan bu soğuk 
ve yağışlı hava, 
önümüzdeki gün
lerde Türkiye ve

Yunanistan'a doğru 
ilerleyecek.
Bu bölgelerde de 
önümüzdeki gün
lerde yoğun kar 
yağışının olmasını 
tahmin ediyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
Balkanlar'da geçen 
hafta başlayan ve 
aralıksız olarak 
devam eden yoğun 
kar yağışı nedeniyle

Bosna-Hersek ve 
Sırbistan "doğal 
afet" ilan etti. 
Bölge genelinde 
çok sayıda 
kara ve hava yolu 
ulaşıma kapandı. 
Birçok yerleşim 
biriminin ise 
dünya ile irtibatı . 
kesildi.
Yoğun kar yağışı 
Anadolu'da bazı 
illerde okulların tatil 
edilmesine neden 
oldu.
Yurt genelinde 
etkili olan 
kar yağışı nedeniyle 
bir çok ilde okullar 
tatil edilirken 
Antalya'da şiddetli 
fırtına nedeniyle 
eğitime ara verildi. 
Kar yağışı nedeniyle 
eğitime ara verilen 
iller ise şöyle: 
Bingöl, Elazığ, 
Konya, Karaman, 
Çankırı, Adıyaman, 
Sivas, Tunceli, 
Afyon, İsparta, 
Antalya, Kütahya.

DIŞ TİCARET ELEMANI
■iijii Inıj'i

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME
YAPARİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENUİOĞLU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/19
FAM: 0-224-586 00 07

KIYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
ABDULLAH 

AKYIL

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

"SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
Tv.de
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Olay Tv. “Bir insan Değişirse” ekibi Gemlikle
Öğrencilere burs sağlamak amacıyla Olay Tv.’de yayınlanan yapımcılığını 
Ergün Özçelik’in yaptığı “Bir insan Değişirse” programı Gemlik Kız 
Meslek Lisesi öğrencisi Kübra Gelgeç’e burs sağlandı. Gemlik’te de iş 
adamları ile öğrencileri yan yana getiren burs kampanyası başlatıldı.
Bursa Olay Tv.de 
yayınlanan “Bir 
İnsan Değişirse” adlı 
program yapımcısı 
Ergün Özçelik ve 
ekibi, dün ilçemiz 
Kız Meslek ve 
Anadolu Kız Teknik 
Okulu’nda burs 
^kazanan 11/D sınıfı 
öğrencisi Kübra 
Gelgeç’e, programda 
sağlanan burs ver
ilirken, ilçe yönetici
leri, oda başkanları 
ve işadamlarıyla 
bugün yayınlanacak 
olan olan programın 
canlı yayını çekim- 
' leîı yapııaı.
İlçe Kaymakamı Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Burhan İnan, Ali 
Osman Cura, 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
işadamları Paşa 
Ağdemir, Ceyhan 
Aydın, Zeki Kaptan,

Halil Köse, İsmet 
Gümüş, Okul 
Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, okul 
öğretmenleri ve 
öğrenciler katıldılar. 
Program yapımcısı 
Ergün Özçelik, 
İnsanların eğitimle 
değişeceği için, 
eğitimlerini idevam 
ettirmek isteyen 
ancak maddi imkan
ları olmayan muhtaç 
öğrencilere burs 
sağlamak için 
işadamları ile 
öğrencileri biraraya 
getirerek, burs 
sağlamayı amaçla 
dıklarını belirterek, 
‘‘Olay Tv. sosyal bir 

projeyi yaşama 
geçirdi.
Hayırıseverleri, İş 
adamlarını bu sosyal 
proje dahil ederek, 
topluma yararlı bir 
hizmetin gerçekle 
meşini sağlıyoruz. 
Gemlik’te de bu pro
jeyi başlatıyoruz. 
Gençlerimizi sahip 
çıkalım." dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise canlı yayın 
çekimlerinde yaptığı 
konuşmada, 
“Neslimize sahip 
çıkarsak, çocuk
larımızı kötülükten 
kurtarmış oluruz. 
Başı boş bırakırsak 
kötülüğe teşvik

etmiş oluruz. Maddi 
imkanı olmayan 
öğrenci her türlü 
kötü emelin ağına 
düşebilir. Yapılacak 
en önemli şey bu 
çocuklara sahip çık

mak ve burs 
vermektir.
Bu projeyi düşünen
leri, sizleri ve 
kurumunuzu 
kutluyorum” dedi.
Programa 

katılan tüm katılım
cılar yaptıkları 
konuşmada, öğren
cilere burs verme 
konusunda destek 
vereceklerini 
söylediler.

Tv.de
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Türkiye'nin ııeienekleri BursaHa arandı
Acun llıcalı’nın 
hazırladığı ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ 
yarışmasının 2. tur 
program çekimleri, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirildi. 
Türkiye’deki 
yetenekleri ortaya 
çıkarmak için birçok 
şehirde elemeleri 
yapılan ‘Yetenek 
Sîzsiniz’ adlı yarış
manın 2. tur çekim
leri, yurt içinden ve 
yurt dışından gelen 
59 yarışmacının 
katılımıyla Merinos 
AKKM Orhangazi 
Salonu’nda yapıldı. 
2 gün ve 4 seans 
olarak yapılan pro
gramın çekimlerine, 
binlerce BursalI da 
izleyici olarak 
katıldı.
Bursa’dan dünyaya 
yeteneklerini 
gösteren yarış
macılar, Acun llıcalı, 
Hülya Avşar ve 
Sergen Yalçın’dan 
oluşan jürinin

beğenisini kazan
maya çalıştı. Son 
kararı ise salonu 
dolduran yüzlerce 
kişi verdi.
“Her gün binlerce 
kişi ağırlanıyor” 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen tesisin her 
gün farklı etkinlik
lere ev sahipliği 
yaptığını söyledi. 
BursalIlar adına 
Merinos AKKM’yi 
işlettiklerini belirten 
Pala, “Her kesimden

Arınç’ın katıldığı 
kongre ve son

bildiği Merinos 
AKKM, her gün bin
lerce kişiyi ağırlıyor. 
Son günlerde ‘4. 
Uluslararası Ar-Ge 
Proje Pazarı’, büyük 
bir bankanın toplan
tısı, Başbakan

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

olarak ‘Yetenek 
Sizsiniz Türkiye’ 
programının çekim 
leri tesislerimizde 
gerçekleştirildi” 
dedi.

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

CıtıM» İMiliBt iürtılım

Bursa Kent 
Konseyi Çocuk 
Meclisi, çocuğun 
eğitim hakkının 
desteklenmesine 
yönelik başlattığı 
çalışmalara İngilizce 
eğitimi ile devam 
ediyor.
Bursa Kent 
Konseyi Çocuk 
Meclisi Eğitim Çalış
ma Grubu tarafın
dan organize edilen 
çalışmalarda, 
çocuklar gönüllü 
öğretmenlerin 
destekleriyle 
İngilizce öğreniyor. 
Bursa Kent 
Konseyi ofislerinde 
gerçekleşen 

eğitimlerde, 
gönüllü öğretmen 
Meryem Kahveci 
ilköğretim ve lise 
öğrencilerine 
İngilizce dersleri 
veriyor.
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala, erken yaşlarda 
çocukların yabancı 
dil öğrenmesinin 
önemini vurguladı. 
Günümüzde bir 
veya birkaç yabancı 
dil bilmenin 
çok gerekli hale 
geldiğini söyleyen 
Pala, “Çocuk 
Meclisi Eğitim 
Çalışma Grubu 

tarafından 
gerçekleştirilen 
kursta, çocuklarımız 
erken yaşlarda 
İngilizce ile tanışıp 
bu dili öğrenmeye 
başlıyor.
Bu kurslarda aldık
ları temel bilgiler 
sayesinde ileride 
İngilizcelerini 
geliştirmeleri ve 
ikinci bir dil 
öğrenmeleri 
daha kolay hale 
gelecek.
Çocukların 
kişisel gelişimlerine 
destek veren 
eğitimlerimiz 
devam edecek” 
dedi
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MİLLÎ EĞİTİMDEN MANZARALAR
AKP’nin göreve 

getirdiği, intihal 
yaparken 
yakalanan sayın 
Millî Eğitim Bakanı 
Türk millî eğitimini 
amacından uzak* 
taştırmak için elin* 
den geleni mi yap
maktadır? Elinden 
unvanı alınmış, 
saygınlığını yitir
miş bir muhterem 
dünyanın hangi 
ülkesine devlet 
kademelerinde üst 
görevlere getirilir? 
Elbette ki sadece 
Türkiye’de! .

KHK ile bir "• 
gecede milli 
eğitimin amaçları 
arasında yer alan 
“Atatürk ilkelerine 
uygun kuşaklar 
yetiştirmek” tüm
cesi çıkarılıyor. 
Bununla da 
yetinilmeyip 
okullara Arapça 
dersleri konuluyor 
ve ödüllü namaz 
kılma yarışmaları 
açılıyor. Bunlara ek 

olarak sömestri 
tatilinde ilköğretim 
okulu öğrencileri 
için Umre turları 
düzenleniyor. Milli 
eğitim acaba dini 
eğitime mi kay
dırılıyor?

Van depremi 
bahane edilerek 
Cumhuriyet tari
himizde ilk kez 
Cumhuriyet bayra
mı törenleri yapıl
madı. Ulusal kurtu
luşumuzu taç
landıran 
cumhuriyet niçin 
önemsizmiş gibi 
gösterilmektedir? 
Son günlerde 
toplumun tepkisine 
neden olan 19 
Mayıs Gençlik ve 
spor bayramının 
halktan uzak kut
lanmasının anlamı 
ne olabilir? 
Havaların soğuk 
oluşu, zaman 
kaybı, eğitimi 
aksattığı 
palavralarını 
toplum yutmadı 

sayın bakan! Daha 
önce hiçbir 
Müslüman ülkede 
olmayan kutlu 
doğum haftaları da 
ulusal bayramlara 
alternatif olamadı. 
O zaman en iyisi 
bu bayramları 
kaldırmak. Fakat 
bu işi nasıl başara
caksınız sayın 
bakan? Türk ulusu 
Peygamberini . 
sevdiği gibi 
Atatürk’ü de çok 
seviyor. Halkın 
gönlünden Atatürk 
sevgisini söküp 
atamazsınız, bu 
mümkün değil!

Sayın Dincer’in 
yaptığı önemli 
reformlardan biri 
de Milli güvenlik 
dersini kaldırması. 
Hiçbir AB 
ülkesinde böyle bir 
ders yokmuş, AB 
böyle istiyormuş. 
İyi güzel de siz 
AB’nin her istediği
ni yapıyor 
musunuz?

Gerçeğin hiç de 
böyle olmadığını 
basından öğreni 
yoruz. Bu dersin 
kaldırılması çok 
önceleri Hüseyin 
Çelik, Nimet 
Çubukçu dönem
lerinde planlanmış, 
Sayın Dincer’e de 
uygulamak kalmış. 
Asıl neden okullar
da bu derslere 
yedek subaylar, 
askerlik 
şubelerinde görevli 
rütbeliler giriyor. 
Ancak imam 
okullarında öğren
cilerin derse tür
banlı girmesine bu 
kişiler izin vermi 
yor. Ya kendileri 
elerse girmiyor ya 
da türbanlı öğren
ciyi derse almıyor. 
Bu durum 
şikâyetlere neden 
oluyor.
Müfettişlerin yap
tıkları soruştur
malar bu gerçeği 
ortaya çıkarıyor.

Derslerin gerek
sizliği ileri 
sürülerek kaldırıl
masının temelinde 
yatan gerçek bu. 
Müftülerin, imam
ların ve diğer 
meslek mensup 
larının derslere 
girdiği nedense hiç 
akla getirilmedi. 
Milli eğitim böyle
likle boyacı küpüne 

döndürüldü. Yeni 
yetişen bireyleri 
boya küpüne sok, 
istediğin renkte 
yetiştirmiş, eğitmiş 
olursun. Anlayış bu 
değil mi? Son gün
lerde sıcağı sıcağı
na yapılmak iste
nen: Atatürk’ün 
“Ey Türk Gençliği” 
diye başlayan 
hitabesi ve Atatürk 
Köşesi’nin kaldırıl
mak istenmesi. 
Sayın başbakanın 
da belirttiği gibi 
amaçları dindar 
gençlik 
yetiştirmekmiş.’ 
Hayırlara vesile 
olur inşallah!

Daha önce göreve 
gelen bakanların 
yapmak isteyip de 
yapamadıklarını 
yani yapılması 
düşünülüp de 
zaman ya da başka 
nedenlerden dolayı 
yapılamayan işler, 
bu muhterem 
bakana bırakılmış 
anlaşılan. Bu 
muhterem 
bakanımız da ilk 
iş kendinden önce 
göreve getirilen ne 
kadar bürokrat yani 
genel müdür, 
müsteşar ve 
yardımcısı varsa 
hepsini görevden 
alarak yerlerine 
kendine yakın 
eğitimden habersiz 

kişileri getirerek 
eğitimde pek çok 
skandala neden 
olmamış mıdır? 
Sayın bakanın 
ilköğretimi 
1+4+4+4 biçiminde 
düşünmesinin ne 
gibi bir amacı 
vardır?

Sadece imam 
okullarının kapısını 
aralamak mıdır 
düşünülen? Bu 
değilse gerçek 
sebebi, gerekçesi 
nedir? Bilgisi olan 
bir muhterem açık
lasa da biz de 
öğrensek. Bir 
ülkenin eğitim poli
tikası yazboz tah
tası değildir?

Okullarımızda 
öğretmen sorunu, 
yakacak sorunu, 
hizmetli sorunu 
dağ gibi dururken 
niçin ille de bayra
mlara takılıyoruz? 
Çocuklarımızı daha 
iyi eğitmenin yol
larının araştırılması 
gerekirken neden 
umreye gönderm-. 
eye çalışıyoruz 
küçücük çocuk
ları? Eller gider 
Mersin’e biz gideriz 
tersine.

Yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın 
teminatıdır diyor
sunuz ya söylem
enize gerek yok, 
anlaşılıyor.

PLAKET- KUPA rE MM M ÇEŞİTLEN İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ItElâjans

MATBAACILIK • REIWIGUK ■ 0RW5Y0H VE TNIIffl
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Fio: 5/ B GEMLİK 

Tel: (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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Solörler kural ihlallerini Hanese 
merkezimle örnekleri ile öğrenecek
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, kentte 
hizmet veren taksi, 
dolmuş ve otobüs 
şoförlerine Mobil 
Elektronik Sistem 
Entegrasyonu 
(mobese) hizmet 
binasını gezdirerek 
kural ihlallerini 
örnekleriyle gös
terip, bilgilendirme 
yapacaklarını 
söyledi.
Bursa'da görev 
yapan ulusal ve 
yerel basın yayın 
organlarının asayiş 
muhabirleriyle bir 
araya gelen Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, projeleri 
hakkında bilgi verdi. 
Şehiriçi trafikte 
yoğun olarak 
görülen özel halk 
otobüsü, dolmuş ve 
taksi şoförlerini 
mobese hizmet 
binasında eğitime 
tabi tutacaklarını 
kaydetti. Sürücülere, 
mobese kameraları 
olmasına rağmen 
kırmızı ışıkta geçen
lere ceza yazıldığını 
anlatan Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, "Bazı 
kazaların hangi 
sürücü hatalarından 
meydana geldiği ve 
şüpheli araçların

nasıl takibe 
alındığını şoförlere 
anlatıyoruz.
Amacımız, trafikte 
meydana gelen 
olumsuzlukları azalt
mak. Çoğu vatandaş 
sabah işe giderken 
ve işten eve dön
erken dolmuş, taksi 
veya otobüsü kul
lanıyor. Bu araçlarda 
Bursa trafiğinde 
yoğun olarak 
bulunuyor. Biz de 
kazalar*’ azaltmak 
trafik kurallarının 
ihlal edilmesini 
azaltmak için sivil 
toplum örgütleri, 
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Odası, 
Özel Halk 
Otobüsçüleri Odası 
gibi örgütlerle bir 
araya gelerek bu 
eğitimi vermeye 
karar verdik. Çok 
olumlu bir çalışma 

oluyor. Mobese 
hizmet binasına 
gelen sürücüler 
burada ciddi anlam
da ders alıyorlar ve 
trafikte bilmeden 
yaptıkları hataların 
farkına varıyorlar. 
Bu eğitim sonunda 
kazaların önemli 
oranda azalacağını 
ve sürücülerin daha 
eğitimli hale gele
ceğini umut ediyo
rum." şeklinde 
IfAnnefn

* * *' ? 4 —

İBRETLİK 
DOLANDIRICILIK 
OLAYLARI 
E-MAİL'LE 
VATANDAŞA 
POSTALANACAK 
Yapılan tüm ' 
uyarılara rağmen 
vatandaşların 
dolandırıcıların 
Oyununa geldiğini 
belirten Bursa 

emniyet Müdürü 
Kahya, şehir 
genelinde öncelikle 
150 bin vatandaşın 
e-mail adreslerine 
yaşanmış 
dolandırıcılık 
olaylarının 
mağdurlarının 
ifadelerini göndere
ceklerini söyledi. 
Kahya şunları 
kaydetti:
"Mesela bir vatan
daş tanımadığı bir 
kişinin aracına 
binerek ulaşmak 
istediği yere gidiyor. 
Ancak yarı yolda 
vatandaşı araçtan 
indiriyorlar, ve bu 
kişi birkaç dakika 
sonra elini cebine 
attığı zaman cüz
danında bulunan 
emekli parasının 
çalındığını fark edi 
yor. Bize başvur
duğunda ise bindiği 
aracın rengini, cinsi
ni ve modelini 
bilmiyor. Bu vatan
daşın ifadesini 
alarak e-mail ile 
Bursa'daki vatan
daşlara göndere
ceğiz. ve altına 
'Tanımadığınız 
araçlara binmeyiniz' 
gibi ifadelere yer 
vereceğiz. Bu sis
temin çok etkili 
olacağını 
düşünüyorum."

Güzelyalı 50 yıl 
sonra tekrar

"Burnaz" oldu

Daha evvel belde 
iken son seçim
lerde Mudanya ilçe
sine bağlı mahalle 
statüsüne geçen 
Güzelyah'nın ismi 
50 yıl sonra tekrar 
"Burgaz" oldu. 
Mudanya Belediye 
Meclisi, 50 yıl önce 
Güzelyalı olarak 
değiştirilen Burgaz 
isminin iadesine 
karar verdi. 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk 
başkanlığında 
toplanan şubat ayı 
meclis toplantısın
da 15 gündem 
maddesi ve 3 
önerge görüşüldü. 
Sözleşmeli 
personel ücret

lerinin belirlen
mesi, sözleşmeli 
personele ek 
ödeme yapılması 
ve zabıta 
memurlarının 
fazla çalışma ücret
lerinin belirlenmesi 
maddeleri oy birliği 
ile kabul edildi. 
İmar komisyonun
dan gelen 5 gün
dem maddesinin 
oy birliği ile kabul 
edildiği meclis 
toplantısında, 
vatandaşların 
talebi üzerine 1962 
yılında Güzelyalı 
olarak değiştirilen 
Burgaz isminin 
tekrar iadesi oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.

Örnek belediyecilik projeleri yarışıyor
Marmara
Belediyeler Birliği 
tarafından gelenek
sel hale getirilen 
ve Türkiye'nin en 
ciddi yerel 
yönetimler ödülü 
olarak kabul 
edilen Örnek 
Belediyecilik

Projeleri Yarışma 
sı'nın kayıtları 
başladı. 234 üye 
belediyesi bulunan 
Marmara Belediyeler 
Birliği'nin, üye 
belediyelerine 
yönelik 5. kez düzen
lediği yarışmaya, 
geçen yıl 404 proje 

katılmış, 
39 proje ödüle 
layık görülmüştü. 
Belediyelerin, 
başarılı projeleriyle 
yarıştığı organizas 
yon, "Kurumsal 
Gelişim Projeleri", 
"Çevre- ve Altyapı 
Projeleri", "Sosyo

ekonomik ve 
Kültürel Projeler", 
"Yapı İşleri, 
Mimari Projeler ve 

Ulaşım Hizmetleri", 
"AB ve Uluslararası 
İlişkiler" ve "Basın 
Yayın Tanıtım" çalış
maları olmak üzere 6 
ayrı kategoride

düzenleniyor. Proje 
yarışmasının bilim 
kurulu (jüri üyeleri), 
akademik anlamda 
Türkiye'nin en iyi 
uygulamacı ve 
teorisyenlerinden 
oluşurken, Bilim 
Kurulu Başkanlığı'nı 
Prof. Dr. Raf et

Bozdoğan ve 
Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu yapıyor. 
Yarışmaya, Marmara 
Bölgesi'ndeki bütün 
büyükşehir, il, ilçe, 
belde belediyeleri ve 
belediyelere bağlı 
kuruluşlar ile iştirak
leri katılıyor.

KRŞ€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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SGK düğmeye hastı
Her vatandaş, TC 
kimlik numarası ve 
şifreyle internete 
girip hastanelerin 
çıkardığı faturayı 
görecek.Vurgunu 
tespit edenin katkı 
payı iade edilecek. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na bağlı 
hastalarının has
tanelerde her türlü 
sağlık hizmetini 
internet üzerinden 
görebilecekleri yeni 
bir sistem kurulu 
yor. Bu zistemle bir
likte sağlıkta yaşa 
nan soygun sona 
erecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
başta özel hastanel
er olmak üzere 
sağlık kuruluşları 
nın SGK hastaları 
üzerinden haksız 
kazanç elde 
etmelerini önleye
cek yeni bir proje 
üzerinde çalışıyor. 
Yeni sistemle birlik
te bütün SGK'lılar 
hastanelerde kendi
leri adına SGK'ya 
fatura edilen tüm 
giderleri internet 
üzerinden görüp, 
olası soygunu anın
da tespit edebile
cekler. Yeni sistem 
sayesinde SGK'hlar 
haksız katkı payı 
ödemekten, SGK da 
milyarlarca lirayı 
hastanelere kaptır
maktan kurtulacak.
KİMLİK NO VE 
ŞİFRE YETERLİ 
Sağlıktaki soyguna 
"dur" diyebilecek 
en önemli proje 
olarak ifade edilen

sistem sayesinde 
özellikle bazı özel 
hastanelerin 
"şişirme" faturalarla 
SGK’yı soyma gir
işimlerinin sona 
ermesi planlandı. 
Yeni sistemin haya
ta geçmesiyle birlik
te SGK'hlar TC kim
lik numaraları ve 
kendilerinin oluştur
duğu şifreyle inter
net üzerinden sis
teme girecek. Bu 
sayede sisteme 
giren kişi hangi tari
hte hangi hastaneye 
gittiğini, bu has
tanede kendisine 
hangi muayene, 
tedavi ya da tetkik
lerin yapıldığını liste 
halinde görecek.

ANINDA UYARI 
YAPILACAK 
Vatandaş, bu liste 
içerisinde kendisine 
yapılmayan tetkik 
ya da tedavinin 
SGK'dan tahsil 
edilmiş faturasını 
gördüğünde bunu 
aynı internet sayfası 
üzerinden SGK'ya 
bildirecek. Böylece 
kötü niyetli hastane 
yöneticilerinin 
SGK'yı soymaya 

yönelik girişimleri 
"kaynağından" orta 
ya çıkarılmış ola
cak. SGK, vatanda 
şın bildirimini de 
ğerlendirip hem o 
vatandaş için hazır
lanmış faturaları 
ayrıntılı inceleyip 
sonuca bağlayacak 
hem de hastanenin 
diğer işlemlerini 
mercek altına ala
cak.

İKİ TARAF DA 
KAZANACAK 
Yolsuzluğu ve usul
süzlüğü ortaya çıka 
ran SGK'lara şimdi
lik ödül yok. Ancak 
soygunu yakalayan 
SGK'lı bu sayede 
hastanelere ödediği 
katkı paylarını geri 
alabilecek. Örneğin 
bir tetkik ya da 
tedavi yapıldığı iddi
asıyla SGK'hdan alı
nan katkı payları o 
vatandaşa iade 
edilecek. Vatandaş 
aynı zamanda 
devleti milyonlarca 
liralık haksız ödeme 
den kurtaracak.
Yapılan haksız öde 
meler geri alındığı 
gibi bu hastanelerin 
sözleşmeler fes

hedilecek.

Sağlığa 45 
milyar gidiyor 
SGK yılda yaklaşık 
45 milyar lira 
tutarında hastaneler 
üzerinden sağlık 
harcaması yapıyor. 
Bu harcamaların ne 
kadarının gerçek 
tıbbi gerekçelerle 
hastanelere öden 
diği, ne kadarının 
suiistimale gittiği 
bilinemiyor. Ancak 
bazı özel hastane 
lerin SGK'lı hasta
ların kimliklerini kul
lanarak başka 
hastaların tedavi
lerini SGK'ya ödet
tiği ya da sadece bir 
kez özel hastaneye 
gitmiş SGK'hlar 
adına defalarca 
farklı sağlık fatu
raları düzenleyerek 
kurumu adeta soy
maya çalıştığı tespit 
edilmişti. Yeni sis
temin kurulmasıyla 
birlikte SGK'hlar bu 
tür yolsuzluk yön
temlerini anında 
fark edip soygunu 
önleyebilecekler.

Ey vatandaş 
soyulma!
Yeni sistem 
üzerindeki teknik 
çalışmalarını 
sürdüren SGK, bu 
çalışma öncesinde 
tüm sağlık hizmet
leri karşılığında has
tanelerin ne kadar 
ücret alabileceğini 
gösteren bir listeyi 
internet sitesinde 
yayınlamaya 
başlayacak.

Memura "kıı$ kadar" 
emekli ikramiyesi!

25 yıl çalıştıktan 
sonra emekli olan 
memurun eline 
ikramiye olarak 32 
bin lira geçiyor. 
CHP Hatay 
Milletvekili Hasan 
Akgöl’ün soru öner
gesini yanıtlayan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, lise 
mezunu olup 25 yıl 
görev yapan bir 
memur emeklisine 
ödenebilecek emekli 
ikramiyesi tutarının 
32 bin 267, 11 TL 
olduğunu açıkladı. 
Soru önergesini 
yanıtlayan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
üçer ayhk dönemler 
itibarıyla Türkiye 
İstatistik Kurumuna 
bildirilen kamu istih
damına ilişkin ver
ilere göre 2011 yılı 
ikinci döneme ait 
geçici personel 
sayısının 21 bin 546 
olduğunu söyledi. 
Çalışma Bakanı, 
aynı döneme ilişkin 
kamudaki istihdam 
sayısının ise 3 mily
on 64 bin 980 
olduğunu ifade etti. 
Çalışma Bakanı, yıl
lar itibarıyla geçici 
personel sayısının; 
2007 yılı dördüncü 
dönemde 16 bin 527, 
2008 yılı dördüncü 
dönemde 16 bin 336, 
2009 yılı dördüncü 
dönemde 16 bin 989 
ve 2010 yılı 
dördüncü dönemde 
18 bin 481 olduğunu 
bildirdi.
“GEÇİCİ DE OLSA 
İŞ ORTAMI 
YARATIYOR”

Bakan Çelik, geçici 
personel statüsü adı 
altında böyle bir isti
hdam biçiminin 
oluşturulması ile 
yaşam hakkının 
ortadan kaldırıl
madığı gibi, getirilen 
düzenlemenin 
çalışanlara geçici de 
olsa iş ortamı yarat
mayı amaçladığı ve 
sosyal devlet 
ilkesinin gereklerine 
de uygun olduğunu 
söyledi.
Çalışma Bakanı, 
kadrolu ve sözleş 
meli personele geçi
ci personelden farklı 
kuralların uygulanıy
or olmasının girmiş 
oldukları farklı 
hukuksal statüden 
kaynaklanan bir 
özelliğin gereği 
olduğunu ve bu 
durumun eşitlik ilke
sine aykırılık teşkil 
etmeyeceğini ifade 
etti.
25 YIL GÖREV 
YAPAN MEMUR 
32 BİN TL EMEKLİ 
İKRAMİYESİ 
ALACAK 
Çalışma Bakanı 
Çelik, lise mezunu 
olup 25 yıl görev 
yapan bir memur 
emeklisine 5434 
sayılı Kanunun 89. 
maddesine göre 3. 
derece 1. kademe 
intibakı ve 800 
ek gösterge rakamı 
üzerinden 1 Ocak 
2012 tarihli memur 
maaş katsayı esas 
alınarak ödenebile
cek emekli 
ikramiyesi tutarının 
32 bin 267,11 TL 
olduğunu 
açıkladı.

Gemlik Körfez
GEHLİK'tH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

mıMıııiıılil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4188 

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 
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Saadet Partisi İlçe 
Divan toplantısı tfanılüı
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı, 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen başta olmak 
üzere İl Müfettişi 
Recep Aygün, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
çok sayıda vatan
daşın katılımı ile 
"Ocak ayı ilçe divan 
toplantısını gerçek
leştirdi.
Slayt gösterisi ile 
başlayan toplantıya 
birim başkanlarının 
hazırlamış olduğu 
faaliyet raporlarının 
okunmasıyla devam 
edildi.
Daha sonra söz alan 
İlçe Başkanı Sedat 
Özmen, çalışma 
larından dolayı birim 
başkanlarına ve 
yönetim kuruluna 
teşekkür etti.
Özmen, “Saadet 
Partisi olarak 
sadece seçim 
zamanında değil, 
geçim zamanında da 
halkımızın yanında 
olmaktan gurur 
duyuyoruz.
Seçim zamanında 
oy peşinde koşan

Gemlik Körfez wMiw.gemiikkorfezgazetesl.com

lar, seçim sonrasın
da ortalarda görün
müyorlar. Saadet 
Partisinin diğer
lerinden farkı; gerek 
seçim gerekse 
geçim zamanında 
halkımızı unutma
masıdır" dedi.
Toplantının sonunda 
söz alarak gündemi 
değerlendiren 
Recep Aygün ise 
şunları söyledi: 
"Sizi Avrupa Birli 
ği’nde istemiyoruz 
diye bas bas bağı 
ran bir Fransa var. 
Diğer devletler ise 
Fransa’nın yaptığı 
hukuksuzluklara 
göz yumarak ve 

ses siz kalarak 
destek vermekte
dirler. İşlerine 
geldiğinde insan 
haklarından 
bahseden Fransa 
gibi sözde hukuk 
devletleri kendi yap
tıkları katliamları 
görmezden 
gelmektedirler.
Bu ve buna benzer 
çifte standartlara 
karşı dik durabil
menin yolu önce 
yaşanabilir bir ± 
Türkiye, sonra 
güçlü ve büyük 
bir Türkiye olmaktan 
geçer bunun da 
tek yolu Milli 
Görüştür. ”

29 Ocak 2012 günü 
gerçekleşen MHP 
kongresi sonrası 
süre gelen 
ziyaretlerde, 
MHP’niri konuğu bu 
kez Gemlik 
Erzurumlular 
Derneğiydi.
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın ve 
yönetiminin gerçek
leştirdiği samimi 
sohbet havasında 
geçen ziyarette 
genel olarak dün ve 
bu günün kıyasla
ması yapılırken, 
Gemlik için birlikte 
neler yapılabilir 
konusunda fikir 
alışverişi yapıldı. 
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “Erzurum 
dediğimiz zaman 
akla vatanını milleti
ni seven insanlar 
topluluğu gelmiştir. 
Bizler ziyaretinizle 
onur duyduk.
Sivil toplum deyince 
akla gelenler siyasi 
partiler ve dernek
lerdir. Gemlik’in 
çözülmesi gereken 
sorunları var. Bizler 
birlikte hareket 
ederek, çözüm üret
meliyiz.” şeklinde 
konuştu.

Gemlik 
Erzurumlular 
Derneği Başkanı 
Kadir Özaydın İse 
"Siyasi partilerimiz 
olmazsa olmaz 
larımızdır.
Yeni seçilen yöne
tim kurulunuz ve 
ilçe başkanınız 
Osman D urdu’ya 
hayırlı olsun dilek
lerimizi iletir ve 
başarılı bir dönem 
temenni ederiz. 
Bizler daha iyi bir 
Gemlik için elimiz
den geleni yapa 
cağız.
Mehmet Kayaoğlu 
sizin tabirinizle 
dağlara ulaşmıştı 
yeni yönetimin de 
yıldızlara ulaştıra
cağına inanıyoruz." 
dedi.
Gemlik’te bir çok 
siyasi parti’nin 
yerel yönetimlerde 
sınavını 

verdiğini belirten 
Dürdü» slra MHP’de 
diyerek sözü eski 
İlçe Başkanı 
Mehmet 
Kayaöğlu’na verdi. 
Kayaoğlu; “Biz 
Gemlik’te tüm 
yaşananlara rağmen 
dik durduk.
Geçmişte hataları 
mız olduysa bile 
menfaat için bunları 
yapanlardan 
olmadık. Hep kendi 
inancımız doğrultu 
sunda hareket ettik. 
Gemlik’te birileri 
kendi çıkarları 
doğrultusunda 
gündemi belirliyor. 
Gemlik’in insiyatifi 
3- 5 adamın 
elinde olmamalı. 
Gemlik’in bir araya 
gelerek, ortak 
akıl üreteceği 
imkanlar sağlan
malı." şeklinde 
konuştu.

Merinos ta Hediyelik 
Eşya dünleri başladı
Bursa'da bu yıl İkin
cisi gerçekleştirilen
Sevgilim El 

Sanatları ve 
Hediyelik Eşya 
Günleri', Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM) fuar 
alanında açıldı. 
Zengin ürün yel
pazesinin yer aldığı 
fuar, 14 Şubat 
Pazartesi gününe 
kadar ziyaret 
edilebilecek. 
Merinos AKKM 
Fuar alanında 
düzenlenen '2. 
Sevgilim El Sanatları 
ve Hediyelik 
Eşya Günleri' 
kapılarını, 14 Şubat 
Sevgililer Günü'nde

sevdiklerini mutlu 
etmek isteyen 
BursalIlar için açtı. 
200’e yakın standın 
bulunduğu

hediyelik eşya gün
lerinde, farklı 
ülkelerin ürünleri ve 
Anadolu'nun yöre
sel el sanatlarından

örnekler bulunuyor. 
Sergi, saat 
10.00 ile 22.00 
saatleri arasında 
gezilebilecek.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

T MA A “SUYUNU BOŞA_ B HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette!
www.gemlikkorfezgazetesi.coiT» J

wMiw.gemiikkorfezgazetesl.com


100. Yıl Sitesi nde çıtan vanam nanik yarattı
Gemlik Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkiinde 
100. Yıl Sitesinde meydana gelen yangın panik 
yarattı. 10 Katlı sitenin çatı katında sabah 07.00 
sıralarında başlayan yangını site sakinleri ve 
komşuları fark etti. Gemlik Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekiplerine bildirilen yangın yaklaşık 
yarım saat içinde kontrol altına alındı. Sitesinin çatı 
katının tamamen yanmasıyla sonuçlanan 
yangının, site içine ve çevre apartmanlara sıçra
maması ise tek teselli oldu. Haberi sayfa 5’de

____ ~

Gemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK Ğ0NLÛK SİYASİ GAZETESİ

9 Şubat 2012 Perşembe www.gemlikkorfezgazeleM.com 50 Kr

Kayhan Mah 
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantıları başladı

Gemlik lisesi yeniden yapılacak
Gemlik Belediyesi’nin 
Şubat ayı toplantısın
da, Gemlik Lisesi’nin 
güçlendirilmesi yerine 
yıkılarak yeniden yapı 
lacağı açıklanırken, 
Katlı Otopark altında 
bulunan 53 nolu büro
nun TEMA Vakfı’na 
tahsisinin kaldırılması 
oy birliğiyle kabul 
edildi. Haberi syf 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Meclisi’nde dün...
Belediye Meclisi’nin dün olağan toplan

tısı vardı.
Gündeme baktığımda, pek görüşülecek 

konu olmadığını sanıyordum.
Ancak, gündeme alınması istenen 

önergeler ile gelen yazılar eklenince mec 
liste yine ciddi konular ele alındı.

Nedir bunlar derseniz?
TEMA Vakfı Gemlik Şubesi’nin Katlı Oto 

part altındaki bürosunun tahsisinin kaldı 
rılması ilk gündem maddesiydi.

Tahsis kaldırıldı. Anlaşılan buradaki iş 
yerleri birleştirilecek ve bir süper markete 
kiralanacak. Duyumlarım böyle. Dev. 4’de

Hin 
aiiılııiiı 
lıılımM 
Ev sahiplerine 
otomatik beyan
namelerin martta 
gönderileceğini 
belirten Maliye 
Bakanı Şimşek 
mükellefleri 
uyararak "Kapı 
mızı hiç çalma 
yanın biz kapısını 
çalarız" dedi. 
Haberi sayfa 9’da

lanı lapına' 
Masınla 

dolandırıcılık 
wan şahıs 
MM

Bursa'da, 'hayır 
yapma' vaadiyle 
Yalova’dan Bur 
sa’ya gelen bir 
vatandaşı dolan 
dırdığı iddia edi 
len şahıs, 'Hayır 
cıhk Suretiyle 
Dolandırıcılık' 
suçlamasıyla sevk 
edildiği mahke 
meçe tutuklandı. 
Haberi sayfa 3’de

"Kumla-Cihatlı arası 
rezerv yapı alanı 

ilan edi meli”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve Yönetim 
Kurulu üyelerini 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 

Yılmaz, afet riski 
olan alanların 
dönüştürülme 
siyle ilgili proje 
nin T.B.M.M. de 
görüşüldüğüne 
dikkat çekti.
Haberi syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazeleM.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantıları başladı

Gemlik Lisesi yeniden yapılacak
Gemlik Belediyesi’ 
nin Şubat ayı 
toplantısında, 
Gemlik Lisesi’nin 
güçlendirilmesi 
yerine yıkılarak 
yeniden yapılacağı 
açıklandı.
Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat ayı 
birinci toplantısı, 
dün saat 15.oo de 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
Başkanlığında 
toplandı.
Yılmaz, Ocak ayında 
yapılan çalışmalarla 
ilgili sinevizyon gös
terisinde bulunul
duktan sonra, gün
demdeki maddelerin 
görüşülmesine 
geçildi.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün Katlı 
Otopark altında 
bulunan 53 nolu 
büronun TEMA 
Vakfı’na tahsisinin 
kaldırılması 
konusunda 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz açıklamada 
bulundu.
TEMA Vakfı’na ait 
büronun başka bir 
yere taşınacağını, 
bulunduğu yerdeki 
boş işyerlerinin 
ortasında kalması 
nedeniyle kiraya 
veremediklerini 
söyledi.
Yılmaz, "Burada 
yeni düzenleme 
yapacağız. Bunun 
için tahsisin kaldırıl
masını istiyoruz. ” 
dedi.
İstem, oybirliği ile 
kabul edildi.
Daha sonra, günde 
min 2 den 7’ye kadar 
olan maddeleri İmar 
Komisyonuma 
havale edildi. 
Gündemin 8 ve 9. 
maddesinde 
Umurbey ve Gemlik 
Orhaniye Mahallesi 
de eski ağaçların 
bedellerinin öden
mesi ardından, 
Başkan Yılmaz açık
lama getirdi. 
Belediye Encümeni 
nin hizmetleri 
arasında olduğu için 
bu konuda Belediye 
Ziraat Mühendisinin 
tesbiti ile ağaç 
değerlerinin belir
lenerek, sahiplerine 
parasının ödenmesi 
konusunda yapılan 
görüşmelerde, CHP

Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, söz 
aldı. Ersoy, "Yalnız 
Belediye Ziraat 
Mühendisi değil, 
ilgili kurumların da 
görüşünün alınarak 
ağaç fiyatları belir
lenmeli. Bu konu
ların meclise gelme
den encümende 
sonlandırılması 
doğru olur” dedi. 
Gündem maddesi 
oybirliği ile kabul 
edildi.
Gündemin 10 mad
desinde, Belediye 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü’ne bir adet 
Hasta Nakil aracı 
alınması da oybirliği 
ile kabul edildi. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
Çevre Denetim 
Birimi kurulması 
konusunda Çevre 
Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu ile 
Hukuk Komisyonu’ 
nun, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nün 
Çalışma Yönetmen 
liğine eklenmesi 
istenen Çevre 
Denetim Birimi 
kuruluşunun ilave 
edil mesi konusunda 
Komisyon Başkanı 
Cemil Kurt açıklama 
yaptı.
Kurt, Sağlık İşleri’nin 
çalışma yönet
meliğinin taslağının 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, buna yeni 
ilave yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı Suat 
Laçinok da aynı 
görüşte olduğunu, 
mevcut 
yönetmeliğe Çevre 
Denetim Birimi 
kurulması ile ilgili 
ilavenin konması 
gerektiğini 
savundu.
Teklif oy birliği ile 
kabul edildi.

EMNİYETE 
ARAÇ ALIMI 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
gelen yazı okundu. 
Gemlik ilçe sınır
larında polis ve 
jandarmanın görev 
hizmet alanlarının 
yeniden belir
lendiğinin belirtildiği 
yazıda, polisin 
hizmet alanının 33 
kilometreden 87 kilo
metreye yükse- 
letildiğini, bu alan
larda sağlıklı hizmet 
yapılabilmesi için bir 
panelvan, bir adet 
minibüs, bir adet 
4x4 arazi aracı ile 5 
adet 600-1200 cc 
arasında motorbisik- 
lete ihtiyaç duyul
duğu belirtildi. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, bu 
araçların tümünü 
karşılayamayacak
larını, 1 araç ile 1 
adet motorbisiklet 
alabileceklerini, 
diğerlerinin başka 
kurumlara teklif 
edilebileceğini 
söyledi.
Teklif oybirliği ile 
kabul edildi.
Doğal afetlerin mey
dana gelmesi duru
munda imar planları
na kurulacak çadır 
yerleri, mezarlık 
alanları ve depolama 
alanlarının İmar 
Komisyonu’nca 
belirlendiği belirti 
lerek, Komisyon 
Başkanı Arzu 
Karataş, bu alanları 
meclis üyeleri oku
yarak 1/5000 ölçekli 
imar planlarına 
işleneceğini söyledi. 
Bir üye çadır kurula
cak alanların alt yapı 
çalışmalarının 
yapılıp yapılmadığını 
sorması üzerine, 
BUSKİ’nin su 
getirme çalışmaları 
başlattığı, Fen 
İşlerinin de alt yapı 

çalışmalarına kararın 
çıkmasından sonra 
başlayacağı bildiril
di. Teklif oybirliği ile 
kabul edildi.
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş, 2010 yılı 
imar planları 
revizyon çalış
malarını tamamlaya- 
madıklarını 
belirterek, ek süre 
isteğinde bulundu. 
Ek süre de oy birliği 
ile verildi.
Üretici Zeytin 
Hali’nden, Aykent 
İlköğretim Okulu 
hattında yeni yol 
çalışmaları yapıla
cağını, DSİ’den 
gelen kepçe ile 
derelerin temiz 
lendiğini, ancak bu 
hatta iki taraflı yolun 
olmaması nedeniyle 
temizlemenin yapıla
madığını söyledi. 
Başkanvekili Yılmaz, 
"Bu hatta yaptığımız 
incelemede dere 
kenarında bazı işyer
lerinin yola tecavüzü 
var. Bazıları ise imar 
kanununa aykırı 
yapılar inşa etmişler, 
incelemelerimizi 
sürdürüyoruz” dedi

GEMLİK LİSESİ 
YENİDEN
YAPILACAK 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
güçlendirilmesi için 
ihalesi yapılan 
Gemlik Lisesi’nin 
güçlendirilmesi 
yerine yıkılarak 
yeniden yapıl
masının doğru ola
cağını söyleyen 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
şöyle konuştu: 
"Bu görüşümüzü 
Kaymakamlığa ilet
tik. Gemlik 
Belediyesi’nin ortağı 
olduğu GEMPORT 
A.Ş. ye konuyu 
götürdük. Lisenin 

kaba inşaatını yapa 
cakları sözünü aldık. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü, ihalenin 
durdurulabilmesi 
için, kalan kısmın 
Gemlik Belediyesi 
tarafından tamam
lanacağının taahhüt 
edilmesini istiyor. 
Bu konuda meclisi 
miz karar versin. 
Biz, bu kararı alalım 
bir hayırsever ve 
sponsor buluruz. ” 
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş, 1985-86 yılı 
Gemlik Lisesi 
mezunu olduğunu, 
bir mimar olarak bu 
binanın yıkılmasına 
gönlünün razı 
olmadığını ancak, 
güçlendirme yerine 
yıkılarak modern bir 
bina yapılmasını 
güçlendirilmesinden 
daha iyi olacağını 
söyledi.
AKP li üye Turan 
Alkış ise konuş
masında, Gemlik’in 
önemli sorunları 
bulunduğuna dikkat 
çekti. Kentsel 
dönüşüm alanlarının 
Gemlik Belediyesi 
gücü ile yapılamaya
cağını, devletin bu 
konuda yardımcı 
olması gerektiğini 
söyledi.
Yalnız devlete değil, 
Gemlik’in havasını 
suyunu koklayan ve 
para kazanan 
kuramlarında 
Gemlik’in 
ihtiyaçlarını karşıla
mada yardımcı 
olmaları gerektiğini 
söyleyen Alkış, 
"Gemlik Lisesi’nin 
kaba inşaatını 
GEMPORT’un yap
ması yetmez. GEM
PORT, bu lisenin 
tamamını yapmalı. 
GEMPORT sorumlû- 
luktan kaçmamalı” 
dedi.
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin baz istas 
yontan kurulmasıyla 
ilgili bir yönetmelik 
hazırladığını, mevcut 
istasyonların yerleri 
nin tesbit edileme 
diği, Bilim ve 
Teknoloji Müdürlü 
ğü’nün konunun 
ticari bir sır olduğu 
gerekçesi ile bilgi 
vermediği açıklandı. 
Yeni baz istasyon
larının nerelerde 

kurulacağı konusun
da yönetmelik gereği 
yer tesbiti ve ücret 
belirlemesinin yapıl
ması için konu 
Bütçe Plan ve Çevre 
Komisyonu’na gön
derildi.
Belediye Başkanve 
kili Yılmaz, öğrenci
leri yoksul olan 
öğrencilerin bulun
duğu okulların semt
lerine Bilgi Evleri 
kurmak istediklerini, 
öğrencilerin bu 
evlerde internet 
cafeler yerine ödev
lerini yapabilecek
lerini söyledi.
Önerge gündeme 
alındı.
CHP’li üye Mahir 
Gencer ise, 
Gemlikspor’un ligde 
ikinci durumda ' 
olduğunu, tüm 
maçlarım dış 
sahalarda oynadığı
na değinerek, 
"Gemlik stadı çim- 
leme işi ne zaman 
bitecek. Deşarjı 
yapıldı mı? 
Gemlikspor 
şampiyonluğa 
oynuyor. Gemlik 
sahasında maç 
oynanması çok 
önemli” diye sordu. 
Başkanvekili Yılmaz 
ise gazetemiz spor 
yazarı Seyfettin 
Şekersöz’ü kast 
ederek, "Belediyede 
çalışırken başka 
konuşuyorlardı. 
Şimdi başka.
Bunların gözlerinde 
sorunları olabilir, kör 
olabilirler. Sahanın 
mevcut direnajına 2 
noktadan kazı yaptık 
eski hatların tıkalı 
olduğunu gördük. 
Onları yeniledik. 
Yeni ihale ile 
otomatik sulama sisi 
temı kurduk. Eski 
motor gücü 
olduğundan kumlar 
filtreleri bozdu.
Onlar yenilenecek. 
Yurt dışından parça 
gelecek bu hafta 
sahada maç oynanır 
dedik. Görmek 
isteyenler görür, 
istemeyenler 
görmez. Saha aylar
ca patates tarlası 
gibiydi. Kumla’daki 
saha büyüktü de biz 
mi küçülttük." dedi. 
Meclis, Salı günü 
saat 15.oo de 
yeniden toplanacak.
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Hırsızları 'dışkı' ele verdi! İhsanca
Kiralık bir kamyone
tle Çeltikçi köyüne 
gelen R.K.İ. (44), 
S.D.'nin ahırındaki 
koyunlardan 11 
tanesini kamyonete 
koydu. Sabah 
uyandığında koyun- 
larının yerinde 
olmadığını gören 
S.D., jandarma ekip
lerine haber verdi. 
Köye girip çıkan 
bütün araçları tespit 
eden jandarma, 
şüpheli bir aracı 
Inegöl-Cerrah belde
si karayolu üzerinde 
seyir halinde 
yakaladı. Ekipler, 
araçta yoğun tezek

M mitmmnul İtin Mh İM
Kentsel dönüşüm 
alanındaki son bina
da yaşayan bir 
kadın, küçük çocuk
larının gözü önünde 
robocop ekiplerine 
bıçakla direndi. 
Osmangazi 
Belediyesi ekipleri, 
Kızyakup'ta kalan 
son binanın yıkımı 
için sabah saat
lerinde mahalleye 
gitti. Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı 
çevik kuvvet ekipleri 
de mahalle 
çevresinde geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Evleri tek tek 
gezen ekipler, 
içeride yaşayan olup 
olmadığını kontrol 
etti.
KAPIYI KİLİTLEYİP

lılıııı'llısıılılılııiııııliMiiltiıiıM
Bursa'da, 'hayır 
yapma* vaadiyle 
bir çok kişiyi 
dolandırdığı iddia 
edilen şahıs, 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Yalova'dan Bursa'ya 
glen Duran H. (64), 
yaşlı insanları hayır 
yapma bahanesi ile 
dolandırdı. Şahsın, 
''Babamın vasiyeti 
var. Hayır 
yapacağım. Bu 
yabancı paraları 
sana vereceğim, 
ama karşılığında 
sen de bana 100-200

kokusu olduğunu 
fark edince savcılık
tan arama kararı 
çıkardı. Kamyonette 
yapılan aramada 
koyun, yün ve hay

POLİSE BIÇAKLA 
DİRENDİ
Ekipler, bu sırada 
inşaat halindeki bir 
odayı mesken tutan 
ailenin direnişi ile 
karşılaştı. Evi 
boşaltmayacaklarını 
söyleyen aile, çık
mamak için uzun 
süre direndi. Kapıyı 
zincirle kilitleyen 

lira para ver.” 
diyerek yaşlıların 
parasını aldı.
Yabancı paralarla 
kuyumcuya giden 
vatandaşların par
aların karşılığının 
olmadığını anlayıp 

van dışkıları gören 
güvenlik güçleri, 
sürücünün ifadesine 
başvurdu. Yapılan 
sorgu neticesinde 
aracı R.K.İ.'nin 

genç kadın, üst kata 
çıkarak eylemine 
devam etti.
Kendisini aşağıya 
atmakla tehdit eden 
anne, "Gelmeyin 
kendimi keserim" 
diye bağırdı. Çevik 
kuvvet eşliğinde 
kapıyı açmaya 
çalışan Osmangazi 
Belediyesi ekipleri, 

polise haber verme
siyle Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri olayla ilgili 
çalışma başlattı.
Şahıs, güven timleri 
tarafından merkez 

kiraladığını 
belirleyen jandarma, 
takip altına aldığı 
zanlıyı bir restoran
da yakaladı.
Suçunu itiraf eden 
zanlı, çaldığı koyun- 
ları piyasa değerinin 
çok altında başka 
birine sattığını . 
söyledi. Şüpheliden 
yer göstermesini 
isteyen jandarma, 
çalınan koyunları 
başka bir ahırda 
buldu. Koyunlar 
sahibine teslim 
edilirken, R.K.İ. 
tutuklanarak Bursa 
E Tipi Cezaevi'ne 
teslim edildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

genç kadının bıçaklı 
direnişi ile 
karşılaştı. 2 yaşında
ki çocuğunun göz
leri önünde eline 
bıçağı alan anne 
tehditler savurdu. 
Bu sırada ailenin 
küçük çocukları da 
yıkım ekiplerinin 
üzerine torpil attı. 
Art arda patlayan 
torpiller herkesi 
korkuttu. Aile, uzun 
süre direnmesine 
rağmen ekiplere 
karşı koyamadı. Eve 
giren polis, kadın ve 
çocukları güçlükle 
dışarı çıkardı. 
Eşyaların da 
dışarıya çıkarıl
masının ardından 
yıkım işlemi gerçek
leştirildi.

Osmangazi ilçesi 
Nalbantoğlu . 
Mahallesi'nde 
gözaltına aldı. 
Zanlının üzerinde 
yapılan aramalarda, 
çok sayıda boş mek
tup zarfı, yabancı 
ülkelere ait 
tedavülden kalkmış 
paralar, piyango 
biletleri, gazete 
kağıtları ve 400 TL 
para ele geçirildi. 
İfadesi alınan zanlı, 
’Hayırcılık Suretiyle 
Dolandırıcılık' suçla
masıyla sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklandı.

Sağlıksız sağlık tarihini 
ortaya çıkarma mücadelesi

Bursa sağlık tarihi yazılıyor ama nasıl 
yazılıyor bir bilseniz... Adeta iğneyle kuyu 
kazarcasına... Belediye Meclisi Üyesi *-'• 
Doktor Ceyhun İrgil öncülüğündeki, 
konunun uzmanı çok değerli isimlerden 
oluşan yayın kurulunun yaptığı çalışma ne 
kadar zordur bileniniz var mı acaba?

Zorluk şundandır..! Çalışmanın, Türkiye 
gibi, belge bilgi biriktirme, arşiv oluşturma 
kültüründen yoksun bir ülkede yapıl
masıdır. Okur-yazarhk kavramından yola 
çıkarsak eğer, okumayan toplumun yazar 
olmasını da bekleyemeyiz haliyle... Böyle 
bir toplumun bireyleri, tarafından yönetilen 
kurum ve kuruluşlarında da tarihe ışık tuta
cak arşiv bulmak ne mümkün?

Cerrahlığının yanı sıra sürekli sosyal pro
jeler üreten, yazan, görüntüleyen, 
arşivleyen, derleyip toparlayan, hatta 
Muradiye Külliyesi’nde küçük de olsa bir 
sağlık müzesi oluşturulmasını sağlayan Dr. 
Ceyhun İrgil’in en çok yakındığı da bu...

Bir gazete yazarı olarak üzerimde hisset
tiğim kamusal sorumluluk nedeniyle, Bursa 
Sağlık Tarihi kitabı çalışmasına katılan 
yayın kurulu üyelerini tek tek sayarak, 
kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

Dr. Ceyhun İrgil’in yanı sıra Prof. Dr. 
Osman Çetin, Prof. Dr. Mefail Hızlı, Doç. Dr. 
Ali İhsan Karataş, Dr. Hasan Basri Öcalan, 
Yard. Doç. Dr. Sezai Sevim, Yard. Doç. Dr. 
Bedri Ermutlu, Dr. Çetin Tor, Av. Hulusi 
Tığlıoğlu, Ecz. Kubilay Aydın, Diş Hekimi 
Alper Can, Dr. Murat Çahkapan, Dr. Metin 
Yurdakaş, Çiğdem Atalmış, Doç. Dr. Türel 
Özkul...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa 
Araştırmaları Merkezi bünyesinde 
sürdürülen ve Bursa’da sağlığı, antik 
dönem, OsmanlI öncesi, OsmanlI dönemi 
ve Cumhuriyet dönemi olarak ele alacak 
kitabın alt başlıkları ilgi çekici...

Sağlık meslek odalarının tarihi, hastane 
ler, Osmanlı dönemi tıp davaları, Darüşşifa, 
Osmanh dönemi doktor ve eczacıları, kaplı
ca tedavileri, tıp malzemeleri, hekim 
terekeleri; Bursa kadı sicillerinde tıp, Bursa 
ile ilgili fermanlar, alternatif tıp, folklorik tıp, 
adli tıp, Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş 
Derneği, Hıfzıssıhha, sanatoryum, akıl 
hastalıkları tedavileri, Bursa’da salgın 
hastalıklar, mezar taşlarında ölüm neden
leri, sünnetçiler, kırık çıkıkçılar, Rum has
taneleri, Bursa’da yazılan tıp kitapları, 
Gurabahane-i Laklakan...

Büyük zorluklarla hazırlanan bu kitapta 
eksik bir şey var... Sağlık sendikalarının 
tarihi... Sevgili İrgil, benim yapabileceğimi 
düşünüp yardım talebinde bulunur gibi 
yaptı ama sonradan vazgeçti:
“Sen de yapamazsın, çünkü sağlık sek

törü sendikal tarihiyle ilgili hiçbir yerde 
kayıt yok.”

Bu yönünü çıkarsa çıkarsa, tahminimce 
son 20 yılda sağlık sektörünün Bursa’daki 
sendikal hareketin öncü isimlerinden Dr. 
Çetin Erdolu yapar. Bu görev Erdolu’dan 
başkasının olamaz...

Son cümlemiz şöyle olsun:
Bursa’da sağlık sektörü, sağlıklı bir tarih 

bırakamamış!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
■ ı..-A AaA'O

Kore Gazisi Halil Işık öldü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Meclisi’nde dün..
Belediye Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurul

ması istenen Çevre Denetleme Birimi ile ilgili 
yönetmelik konusu, mevcut Sağlık Yönetmeliğine 
yapılacak ilave ile konunun çözülmesi karar
laştırıldı.

Yol genişletilmesi sırasında kamulaştırtacak 
ağaçlarla ilgili karar, bundan böyle Belediye 
Encümeni’nce verilecek.

Konu Meclise getirilmeyecek.
Polis yetki alanlarının genişlemesi nedeniyle, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün istediği 3 araç ile 5 
motorbisiklet yerine, yalnız bir araç ve bir motor- 
bisikletin alınmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin istemi üzerine İmar 
Komisyonunun hazırladığı raporda, afet zaman
larında kentte kurulacak olan çadır yerleri, depola
ma alanları ve mezar yerleri konusunda meclise 
bilgi verildi.

Rapor oybirliği ile kabul edildi.
Yine, ilçede büyük tartışmalara neden olan baz 

istasyonu kurulması konusunda Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı yönetmelik ve mevcut 
baz istasyonlarının kaç tane olduğu, bunlardan 
atanacak ücret konusu ele alındı.

Biliyorsunuz kimse evinin üzerine, mahallesine 
baz istasyonu kurulmasını istemiyor. Geçtiğimiz 
hafta Halitpaşa Mahallesi’nde kurulan yeni bir baz 
istasyonu mahallelinin tepkisine neden olmuştu.

Anlaşılan Büyükşehir Belediyesi bunu bir yönet
melik ile sisteme bağlıyor.

Belediyeler baz istasyonlarının kurulmasına 
yeşil ışık yakıyor. Onlardan alınacak parayı apart
man sahibi gibi düşünüyor.

Vatandaşın tepkilerine ise kulaklarını kapatıyor.
Gemlik Belediyesince Bilim ve Teknoloji 

Müdürlüğü’ne yazılan bir yazı ile ilçemizdeki baz 
istasyonlarının yeri sorulmuş.

Müdürlük, "ticari sır” diye cevap vermemiş.
Bir belediye, kentinde bulunan baz istasyon

larının yerini bilmezse, o belediye, belediye ola
bilir mi?

Dikkat ettiniz mi? Kentin en gözde yeri olan 
Emin Dalkıran Kordonu’nun başlangıç yerinde bir 
elektrik direğinin üzerine, halkı tahrik edercesine 
baz istasyonu kuruldu.

Halkın istemleri hiç dikkate alınmıyor.
Gemlik Lisesi’nin güçlendirilmesi yerine, yıkı 

larak güçlendirilmesi teklifi belediyeden geldi.
GEMPORT, Gemlik Lisesi’nin kaba inşaatını 

yapacak.
Belediye başka sponsor bulamazsa, kalanı kendi 

tamamlayacak.
Eğitime bir destek ise Başkanvekili Yılmaz’ın 

। önergesinin gündeme alınmasıyla gerçekleşecek, 
Çınar, Lale Kemal ve Şehit Ethem Yaşar İlköğretim 
Okulu çevresine Bilgi Evleri kurulucak. Bu evlerde 
öğrenciler internet ödevlerini burada yapacaklar.

CHP’li Mahir Gencer’in Gemlik sahasıyla ilgili 
sorusunu yanıtlayan Yılmaz, sinirlenmiş gibiydi. 
Sahanın su direnajlarının yapıldığını, çimlerin 
biçildiğini, otomatik sulama sisteminin kuruldu 
ğunu ve maçlara hazır olduğunu söyledi.

Söyledi ama bu konuyu gazetemizde eleştiren 
yazarımızın gözlerinde sorunlar olduğunu, gözleri
ni açmalarını tavsiye etti.

Buna verilecek cevap varsa yazan vermeli.
Kör olmadığını ıspatlamalı.

Engürücük 
Köyü’nde yaşayan 
Kore Gazisi Halil 
Işık (80) yaşamını 
yitirdi. 
1950 - 1953 yılında 
yılları arasında 
Kuzey ve Güney 
Kore arasında çıkan 
savaşa, ABD ve 
müttefikleri ile 
Türkiye’de Nato 
müttefiki olarak 
Güney Kore yanında 
savaşa müdahil 
olmuştu.
Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin de 
müdahelesi ile ulus
lararası boyut 
kazanmıştı.
Bu savaş sonrası iki 
Kore devleti bugüne 
kadar sorunlarıyla 
yaşamını sürdür
müştü.

TÜRKİYE KORE 
SAVAŞI’NDA 
Türkiye Kore 
Savaşına, Tuğgene 
rai Tahsin Yazıcı 
komutasında 259 
subay, 18 askeri, 4

sivil memur, 395 ast
subay, 4414 er ve 
erbaş olmak üzere 
9090 kişi ile katıldı. 
17 Eylül 1950 tari
hinde İskenderun 
limanından Kore ye 
hareket eden 1. Türk 
Tugayı 12 Ekim 1950 
tarihinde Pusan 
limanına girdi. 24 
Kasım 1950 tari
hinde Çin Halk 
Cumhuriyeti sınıra

doğru ilerleyen Türk 
Tugayı Güney Kore, 
ABD ve Türk asker
lerinin arkasına 
sızdı. Güney Kore ve 
ABD askerleri geri 
çekildi. Türk Tugayı 
ise Çin Askerleri ile 
süngülü bir savaş 
gerçekleştirdi.
Bu arada 3. tabur ve 
9. bölük imha edildi. 
Geri kalan Türk 
askerleri ise

Chongchor henri 
boyunca geri 
çekilmek zorunda 
kaldı. Engürü 
Köyü’nden olan 
Halil Işık 18 yaşında 
Kore Savaşı’nda 
bulundu.
Savaş sonrası 
yaşamına çifti 
olarak devam 
eden Gazi Işık 
dün hayatını 
kaybetti. 
Engürücük 
Köyü’nde dün öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ile askeri 
törenle toprağa 
verildi.
Cenazeye, İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Murat 
Özdemir ile gaziler, 
askeri erkân ve 
Işık'ın yakınları 
katıldı.

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR
20-35 YAŞ ARASI 

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 

YAPADİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT 

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
DAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER AS.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

KAYIP
Firmamız adına 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nce 

onaylı 
10.09.2008 tarih ve

EX050864 nolu 
G.Ç.B. / 05.09.2008 
tarih ve EX050137 

nolu G.Ç.B. / 
28.07.2009 tarih ve

EX038330 nolu 
G.Ç.B. / 28.08.2009 
tarih ve EX044321 

nolu G.Ç.B. / 
14.08.2009 tarih ve

EX041737 nolu 
G.Ç.B. /17.12.2008 
tarih ve EX069381 

nolu G.Ç.B. / 
17.12.2008 tarih ve

EX069380 nolu 
G.Ç.B./18.12.2008 
tarih ve EX069640 

nolu G.Ç.B. / 
26.12.2008 tarih ve

EX071424 nolu 
G.Ç.B. 7 31.12.2008 
tarih ve EX072115 

nolu G.Ç.B. / 
05.01.2009 tarih ve

EX000238 nolu
G.Ç.B.'leri zayi 

olmuştur.
Hükümsüzdür. 
LOW PROFİLE 

İSTANBUL TEKSTİL
SAN.VE DIS

TIC.A.Ş. I

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Refik Yılmaz, MHP İlçe Yönetimiyle bir araya geldi:

HMım hm Aı İlan edilmeli"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve Yönetim 
Kurulu üyelerini 
makamında kabul 
eden Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, afet riski 
olan alanların 
dönüştürülmesiyle 
ilgili projenin 
T.B.M.M. de 
görüşüldüğüne 
dikkat çekti.
Yılmaz, Zeytin 
Koruma Kanunu’nun 
Gemlik gibi riskli 
bölgelerde yüzde 
10’dan yüzde 20 ile 
yüzde 30’a çıkarıl
masının gündemde 
olduğunu söyledi. 
Gemlik’in yeni ve 
sağlam zeminli 
arazilere geçmesi 
için çabaların devam 
ettiğini vurgulayan 
Refik YjJlmaz, 
“Kumla Mahallesi ile 
Cihatlı Köyü arasın
daki dağlık bölgele 
rin rezerv yapı alanı 
ilan edilmesi için 
çabamız sürüyor. 
Başbakan Yardımcı

mız Sayın Bülent 
Arınç ve Bursa 
milletvekillerimiz 
başta olmak üzere 
bu konuda büyük 
destek görüyoruz” 
dedi.
MHP Bursa 
Milletvekilleri İsmet 
Büyükataman ve 
Necati Özensoy ile 
de bu projeyi 
görüşmek ve destek
lerini almak istediği
ni savunan Gemlik 
Beledive Baskanve 
kili Refik Yılmaz, 
“Siyaseti 
Belediyeciliğe 
karıştırmıyoruz.
Her zaman söylediği 
miz gibi, makamlar 
gelip geçicidir, 

hizmetler kalıcıdır. 
Gemlik’e kalıcı 
eserler bırakmak, 
gelecek nesillere 
daha yeşil, daha 
temiz, daha güvenli 
bir Gemlik bırakmak 
için çalışıyoruz" 
diye konuştu.
Yapıcı ve yol gös
terici muhalefete 
saygı duyduklarını 
belirten Yılmaz, 
“Muhalefet olmalı. 
Muhalefet olmalı 
ki bir vanhş 
yapmayalım” 
dedi.
Gemlik’e yönelik 
projelerde de siyasi 
çaba gütmediklerini 
kaydeden Gemlik 
Refik Yılmaz,

MHP’nin yeni İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetimin
den de proje bazın
da destek istedi. 
MHP’li Meclis üyesi 
Ömer Kahraman, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem San’nın 
yanı sıra belediye . 
meclis üyeleri Aslan 
Özaydın ve Fevzi 
Ayyıldız’ın da 
katıldığı toplantıda, 
Gemlik okullarının 
yanı sıra eğitim ve 
öğretime yönelik 
yatırımlar da masaya 
yatırıldı.
Gemlik Lisesi’nin 
yıkılıp yeniden 
yapılabilmesi için 14 

Şubat’ta Bursa 
Valiliği ile protokol 
imzalayacaklarını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, okullara 
yönelik spor salon
ları konusunda da 
duyarlı olduklarını 
bildirdi.
Göreve geldiklerinde 
kendilerini ziyaret 
eden Refik Yılmaz’a 
iadei ziyaret gerçek
leştiren MHP’liler de 
Gemlik’e yönelik 
çalışmalarından .
dolayı başKanveKiıı- 
ni kutladılar.
MHP’nin yeni İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu’da, hedefle 
rinin siyaseti daha 
güvenilir hale 

getirirken, Gemlik’in 
çok gerilerde olduğu 
sosyal, kültürel, 
çevresel hizmet 
eksikliklerini de 
ortaya koymak ve bu 
yönde çalışmak 
olduğunu ifade etti. 
“Gemlik bu güne 
kadar hak ettiği 
hizmeti maalesef 
almadı. Gemlik çok 
daha iyi hizmetleri, 
yafyrımları hak 
ediyor” diyen MHP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Osman Durdu, proje 
ve hizmet bazında 
ilçe örgütü olarak 
gere ken katkıyı 
sunacaklarını 
anlattı.
Osman Durdu, 
rezerv yapı alanları 
ve afet riski olan 
alanların 
dönüştürülmesi 
projeleri kapsamın
da da Bursa 
Milletvekilleri İsmet 
Büyükataman ve 
Necati Özensoy’dan 
Refik Yılmaz için en 
kısa sürede randevu 
alacaklarını sözleri 
ne ekledi.

Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Mevkiinde 100. Yıl 
Sitesinde meydana 
gelen yangın panik 
yarattı.
10 Katlı sitenin çatı 

katında sabah 
07.00 sıralarında 
başlayan yangını 
site sakinleri ve 
komşuları fark 
etti.
Gemlik Belediyesi 

İtfaiye Müdürlüğü 
ekiplerine bildirilen 
yangın yaklaşık 
yarım saat içinde 
kontrol altına 
alındı. Elektrik 
akşamındaki 

kaçak yüzünden 
çıktığı sanılan 
yangınla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
Bu arada olay 
yerine giden ve 
incelemelerde 

bulunan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, itfaiye 
ekiplerinden ve 
site sakinlerinden 
bilgi aldı. 100. Yıl 

Sitesinin çatı katının 
tamamen yanmasıy
la sonuçlanan 
yangının, site içine 
ve çevre apartman
lara sıçramaması ise 
tek teselli oldu.
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Kacak su ile miicaJelede büyiilı hasarı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, kaçak^ 
su kullanımına 
yönelik alınan ted
birlerle yüzde 65 
oranındaki kaçak 
su kullanımını 
yüzde 23’e 
çekmeye başardı. 
Kaçak su ile 
mücadelede önemli 
aşamalar kaydeden 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, altyapı 
çalışmaları ve su 
sayaçlarının 
yenilenmesiyle 
kaçak su kullanım 
oranını dünya 
standartlarına 
çekti. 1995 yılında 
Bursa’daki kaçak su 
kullanım oranının 
yüzde 65’ler 
seviyesinde seyret
tiğini hatırlatan 
Çetinavcı, uzun 
yıllardır sürdürülen 
titiz çalışmalarla, 
bu oranı, yüzde 23’e 
kadar çekmeyi 
başardıklarını

belirtti.
Şebeke altyapı 
kaçakları ve eski su 
sayaçlarından kay
naklanan kaçak su 
kullanımının önüne 
geçmek için su 
vatandaşların doğru 
ölçüm yapabilen su 
sayaçlarını 
BUSKİ’den temin 
edebildiğini belirten 
Çetinavcı, su 
sayaçlarının suyun 
kalitesine göre 

çeşitli sınıflara 
ayrıldığını vurguladı. 
Kullanıma sunulan 
sayaçların üst 
kalitede olduğunu 
kaydeden 
Çetinavcı, çeşme
den akan suyun 
içilebildiği, kalite 
derecesi yüksek 
suyun ölçüm- 
lenebilmesine 
elverişli sayaçların 
kullanılmasının öne
mine değinerek,

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

10 yıllık kullanım 
süresini dolduran 
sayaçların da 
değiştirilmesi gerek 
fiğini dile getirdi. 
Çetinavcı, 
BursalIlara en iyi 
hizmeti vermeyi 
ilke edinen 
BUSKİ’nin, 2012 yılı 
sonunda da kaçak 
su kullanımı oranını 
yüzde 20’ye çek
meyi hedeflediğini 
belirtti.

SAHİRİNOEN 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

“Bursa, Türk Sanat
Müziği nin başkentidir”

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın, kültür ve 
sanata sahip çık- 
tığını söyleyerek, 
“Bursa, Türk Sanat 
Müziği’nin de 
başkentidir” dedi.' 
Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
İcra Heyeti, Şubat 
ayı konserinde, 
sanatseverlere 
neoklasik dönem 
eserleriyle müzik 
ziyafeti çekti. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen konserde, 
Salih Berkmen’in 
şefliğinde sahneye 
çıkan koro, 
nihavend, kürdî’li 
hicazkâr, hicazkâr, 
rast, acemaşirân, 
nevâ, muhayyer, 
şehnaz ve hicaz 
makamlarında 
şarkılar seslendirdi. 
TRT sanatçısı İhsan 
Güvenç’in konuk 
sanatçı olarak yer

aldığı konser, keyifli 
anlara sahne oldu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
ilgiyle izlediği kon
serin sonunda, şef 
Salih Berkmen ile 
konuk solist İhsan 
Güvenç’i çiçek ver
erek tebrik etti. 
Başkan Altepe, 
Bursa’nın sanata 
değer veren bir kent 
olduğunu belirterek, 
“Türk San*t Müziği 
sahipsiz değil. Her 
türlü güzelliğin bir 
arada bulunduğu 
Bursa, tarih, kültür

ve medeniyetin 
başkenti. Bursa, 
Türk Sanat Müzi 
ği’nin de başkenti. 
Bursa’da konser- 
vatuvarla, sanatçı 
larla ve sanatsever 
halkla bu müziği en 
güzel şekilde yaşat
acağız. Bugüne 
kadar olduğu gibi 
bu konuda her türlü 
desteğe hazırız” 
diye konuştu. 
Konseri keyifle 
izleyen BursalIlar da 
programın sonunda 
sanatçıları 
alkışlarıyla ödül
lendirdi.

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

Biz, SİZE HİZMET 
llMraW 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

0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA
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Bursa'nın sağlığı iyileşiyor
Bursa ve ilçelerinde 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılacak 
hastanelerle Bursa 
şehir merkezinde 
yük azalacak. Bursa 
ve çevre illerle birlik
te sağlık alanında 
4,5 milyonluk bir 
kesime hitap 
Bursa'da 2015 yılına 
kadar 700 milyon 
liralık sağlık yatırımı 
yapılacağını belirten 
II Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, yatak 
kapasitesinin 8 bin 
500'e çıkacağını 
söyledi.
Bursa'nın çevre iller
le birlikte yaklaşık 
4,5 milyonluk hinter
landa sahip bir şehir 
olduğunu ifade eden 
Akan, Türkiye'de her 
ile aynı yatırımın 
yapamamasından 
dolayı bakanlığın 29 
ayrı sağlık hizmet 
bölgesi oluştur
duğunu söyledi. 
Planlamalar bu 
konsepte göre 
uygun yapıldığını 
kaydeden Akan, 
"Bursa'nın 2 milyon 
652 bin nüfusu var. 
Bölgede 5 milyona 
yakın nüfus var. 18 
bin 167 gibi dev bir 
sağlık ordusuna 
sahibiz. Sürekli 

gelişen yeniliklere 
göre ihtiyaç duyulan 
birimler kuruyoruz" 
dedi.
2009 yılında geçilen 
aile hekimliğinde 
yüzde 96,5 mem
nuniyet söz konusu 
olduğunun tespit 
edildiğini ifade eden 
söz konusu.
Büyükşehirlerde 
illerde en fazla mem
nuniyetin olduğu il 
Bursa. Yılda 70 bin 
nüfus alan şehirde 
bu memnuniyet 
oranı çok önemli. 
Evde sağlık 
hizmetinde 2011 
yılında 5 bin 642 
kişiye ulaşıldı. Evde 
sağlık hizmetinde 
halen 3 bin 788 has
taya hizmet veriliyor. 
Anne ölümü oranı 
yüz binde 12,4, 
bebek ölümü binde 
7,7'dir. Bu rakamlar 
oldukça başarılı. 
Türkiye ortala
masının altında" 
diye konuştu. 
Kaplıca, termal 
tesisler ve havuzlar
da denetimlerin 
sürdüğünü ifade 
eden Akan, 
"Her köy ilçe, her 
yerleşim yerinde 
bütün şebekeler 
kontrol edildi.

Gitmediğimiz köy ve 
şebeke kalmadı. 
Sokakta yaşayan 
çocuklar için çocuk 
istismar merkezi 
kuruyoruz. 
Karbonmonoksit 
konusunda eğitim 
çalışmaları sürüyor" 
şeklinde konuştu. 
"2020'E KADAR 
YÜZDE 30 BÜYÜME 
HEDEFLİYORUZ" 
Bursa'da yeni 
yapılan hastanelerle 
birlikte yatak 
sayısının arttığını 
ifade eden Akan, 
"Yeni yatırımlar gün
demde. Türkiye'de 
10 bin kişiye düşen 
yatak sayısı yüzde 
27,1, Bursa'da yüzde 
24,9, İstanbul'dan 
öndeyiz. Büyük 
illerde sıkıntı var. 
Büyüme hızımız 
yüzde 25. 2000-2010 
yıllarındaki çalkan
tılara rağmen 
büyüme oranı yaka
landı. Yakın çevre 
yolu gündemde. 
Uludağ'ın Davos 
olma planlamaları 
var. Sağlık turizmi ile 
ilgili ciddi çalışmalar 
var" dedi.
Bursa Entegre 
Sağlık Kampüsü ile 
ilgili açıklamalarda 
bulunan Akan,

Samanh'nın iptal 
edilmesinin ardından 
3 alternatif yer 
üzerinde durduk
larını, bunlardan 
birisinin Otosansit 
bölgesi olduğunu 
söyledi. Akan, söz
lerini şu şekilde 
sürdürdü:
"Bu hastanenin kap
asitesi bin 500 
yataklı. Biz arsa 
peşinde değil, has
tane peşindeyiz. Bu 
kampüs bölgenin 
ihtiyacı. Bunlara 
ihtiyacımız var. Biz 
yolumuza devam 
edeceğiz. En kısa 
sürede arsa işini 
kesinleştirerek, 
çalışmalara başlaya
cağız. Uludağ 
Üniversitesi 
Hastanesi tıkandı. 
Buradan hasta alı 
ypruz. Diğer has
tanelere götürü 
yoruz. Bu kampüs 
şart."

3'Ü BİR YERDE 
HASTANE 
Çekirge devlet ve 
çocuk hastanesi ile 
doğumevini bir çatı 
altında toplamayı 
hedeflediklerini 
belirten Akan, "Artık 
tek başına kadın 
doğum hastanesi 

doğru değil. Büyük 
hastaneler gün
demde Biz burada 
üçünün de olacağı 
büyük bir hastane 
yapmayı istiyoruz. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 51 
dönüm arsamız var. 
Burası artık yetmiy
or. 700 yataklı genel 
hastane yapılabilir. 
Bu konuda fizibilite 
çalışmaları yapılıyor. 
Proje netleşmeden 
bir şey açıklaya- 
mam. Çağdaş sağlık 
hizmetinde ulaşım 
çok önemlidir. Kalp 
krizi geçiren bir has
tayı ne kadar hızlı 
götürebilirsiniz.
Ulaşımı kolay bir 
yere yapmak istiyor
sunuz. Bu konuda 
çeşitli spekülasyon
lar olabilir.
Bunun için arsa 
arayışlarımız 
sürüyor" ifadelerini 
kullandı.

İLÇELER YÜKÜ 
ALACAK 
Bütün ilçelerden 
Bursa'ya hastalar 
geldiğini ifade eden 
Akan, ilçelerde has
tane çalışmalarının 
hızlandığını söyledi. 
Doğu bölgesinde 
İnegöl'ü, batı böl

gesinde 
Mustafakemalpaşa’yı 
güneyde Orhangazi 
veya Gemlik'i dağ 
bölgesinde de 
Orhaneli'ye bölgeye 
hitap edecek has
tane yapacaklarını 
kaydetti. İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Mudanya, 
Karacabey, Orhaneli, 
Orhangazi, İznik, 
Keleş ve Gemlik’e 
devlet hastaneleri 
inşa edileceğini 
söyleyen Akan, 
"Bir çocuk, ateşi var 
diye Bursa'ya gelme 
sin. Yerinde tedavi 
görsün. İnegöl 
Devlet Hastanesi'nin 
temeli atıldı. 300 
yataklı bir hastane. 
2014'debitecek. İlçe 
lerdeki hastane çalış 
malarını da bitirerek 
şehir merkezindeki 
yük azaltmak 
istiyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
Akan, İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 8 bin 
200 metrekarelik 
alan üzerinde 
Ankara Yolu'ndaki 
Tapu Kadastro 
binasının yanına 
yapılacağını ifade 
ederek, bu projeyi 
biraz daha beklete
ceklerini kaydetti.

- KUM fE İMİMIM İLE Hİ2METİNİ2MVİ2

l^lajans

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ ORGANİZASYON VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı No: 5/ B GEMLİK 

Tel: (0.224) 515 96 85 Fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Fili1 Hllffl ŞİIİİSİ8Iİ Hull M"
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün 
“İstanbul-Bursa- 
İzmir Otoyolu” 
hakkındaki son 
kararı için, 
“Bursa’ya ve 
BursalIlara rağmen 
böyle bir kararın 
alınmasını doğru 
bulmuyoruz” dedi. 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanhğı’na bağlı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’, yaptığı 
yazılı açıklamayla 
“İstanbul-Bursa- 
İzmir Otoyolu”nun 
Uluabat Gölü’nün 
güneyinden geçirile
meyeceğini, kuzey
den geçen yeni güz
ergahın detay çalış
malarının 
sürdüğünü açık
lamıştı. Kararla ilgili 
Olay TV’ye açıkla
malarda bulunan 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala. 
Türkiye nın en aktif 
kent konseyi olarak 
ülkeyi ve Bursa’yı 
ilgilendiren her 
konuyu ele aldık
larını söyledi. 
Türkiye’nin en 
büyük projelerinden 
olan ve 6,5 milyar

dolar bütçeli “İstan- 
bul-Bursa-İzmir 
Otoyolu”nu da 
uzmanların katılımıy
la Bursa Konuşuyor 
toplantılarında gün
deme taşıdıklarını 
ifade eden Pala, 
çıkan sonuçların ise 
Başbakanlığa, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanhğı’na, Çevre 
ve Şehircilik 
Bakanhğı’na, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne, 
Bursa Valiliği’ne ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne gön- 
rlorilrlÎHİni hatırlattı 
Toplantıda, otoyol 
güzergahının 
Uluabat Gölü’nün 
güneyinden geçmesi 
gerektiği fikrinin 
ortak bir şekilde dile 
getirildiğini anlatan 
Pala, 
“Gönderdiğimiz 

yazıya, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanhğı’na bağlı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü yazılı bir 
cevap verdi.
Cevapta, özet olarak 
önerilen güzergahın 
SİT alanı içerisinde 
kalması, tampon 
bölge içerisinde 
kalması, seyahat 
süresinin daha uzun 
olması, yakıt tüketi
minin yüksek 
olması, sulak alanlar 
ile etkileşiminin yük
sek olması, diri fay 
bölgesi ile tamamen 
Atkilocim içinde 
olması nedeniyle 
tercih edilmediği 
belirtiliyor.
Kuzeyden geçen 
yeni güzergahın 
detay çalışmalarının 
sürdüğü, birinci sınıf 
tarım alanlarıyla ilgili 
yapılabilecek olası 

düzenlemelerin de 
irdelendiği belir
tilmiş. BursalIlar 
projenin yapılmasını 
istiyor. Ancak otoyol 
hakkındaki görüş
lerinin de dikkate 
alınmasını talep 
ediyor” diye 
konuktu.
Her kesimden 
insanın bir konuda 
fikir birliği 
etmesinde bir hayır 
olduğunu söyleyen 
Pala, “Toplam 421 
kilometrelik otoyol
un, 135 kilometresi 
Bursa il sınırları 
içerisinden geçiyor. 
Bizler konunun 
takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. 
Bursa’ya ve 
BursalIlara 
rağmen böyle 
bir kararın alın
masını doğru bul
muyoruz. İlgili 
uzmanların, teknik 
insanların ve 
BursalIların görüş
leri dikkate alınmalı. 
Çünkü Bursa bu 
konunun dışında 
bıraKiıamaz.
Bursa Kent Konseyi 
olarak toplumsal 
kuruluşların sesi 
olmaya devam ede
ceğiz. Oluşan görüş
leri yetkililere 
iletmeyi sürdüre
ceğiz” dedi.

İM seferleri iptal

İDO'dan yapılan 
açıklamada, şid
detli karayel 
nedeniyle 08.35'teki 
Bostancı- 
Kartal/Yalova, 
09.30'daki Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy 
ve 10.00'daki 
Yalova/Kartal deniz

Belediye Bastonları 
Afyon'da Buluşuyor
Marmara 
Belediyeler Birliği 
tarafından düzenle
nen "Belediyelerde 
Yeni Gelişmeler ve 
Uygu lamaya 
Yansıma lan: 2011 
Yılı Değer lendirme 
Toplantısı" Afyon 
Korel Hotel'de 
yapılacak. 

otobüsü sefer
lerinin yapılamadığı 
bildirildi.
18.30'daki 
Bandırma/Yenikapı 
hızlı feribot 
seferinin de şid
detli poyraz 
nedeniyle iptal 
edildiği bildirildi

21 Şubat Salı 
günü Marmara 
Belediyeler Birliği 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
açılış konuşma 
sıyla başlayacak 
toplantı üç gün 
sürecek

Uludan Üniversitesi nde MOBESE dönemi
16 bin dönümlük 
Görükle Yerleşkesi, 
bundan sonra daha 
güvenli olacak.
Yaklaşık 50 bin öğ 
rencinin eğitim gör 
düğü ve Tıp Fakül 
tesi'ne her gün bin
lerce kişinin geldiği 
Uludağ Üniversite
sinde, Türkiye'de 
henüz yeni olan İP 
sistemli, yüksek 

kalitede görüntü 
veren, yönetilebilir 
yazılımlı kamera sis
temi devreye alındı. 
Hafif rayh ulaşım 
sisteminin yerleşke 
içinden geçmesi 
nedeniyle kampüs 
içine giren araç ve 
yolcu yoğunluğunun 
artması, üniver
sitenin önemli bir 
kısmının orman 

olması ve geçmişte 
yaşanan sorunlar, 
Uludağ Üniversite
sinin yeni güvenlik 
önlemleri almasını 
zorünlu kıldı.
Üniversite yönetimi 
1 milyon lira harca
yarak 2 ay gibi kısa 
sürede kapalı devre 
kamera sistemini 
hizmete aldı. Kapalı 
devre kamera siste

minde 37 tane direk 
üzerine konulan 39'u 
hareketli olmak 
üzere toplam 75 
kamera, yerleşkeyi 
sürekli tarıyor.
Sistem yüksek kalit
ede görüntüyü fiber 
optik kablolarla İP 
iletişim sistemi 
sayesinde güvenlik 
merkezine 
gönderiyor.

Sistemde, 
görüntüler 
üzerinde nesne 
algılama/tanımlama, 
kişi sayma, bölgesel 
hareket algılama, 
dijital çip uygula
ması, giren araçların 
plaka kayıtlarını 
alma, önceden 
işaretlenmiş plakalı 
araçlar geçtiğinde 
alarm üretme gibi 

birçok imkan 
bulunuyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr 
Kamil Dilek, 
yardımcıları ve 
danışmanlarıyla 
birlikte güvenlik 
merkezinde sistem 
hakkında incelemel
erde bulunarak 
görevli personele 
başarılar diledi.
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Maliye m sahiplet inin nesine llişiii
Ev sahiplerine oto 
matik beyanname 
lerin martta gönde 
rileceğini belirten 
Maliye Bakanı 
Şimşek mükellefleri 
uyararak "Kapımızı 
hiç çalmayanın biz 
kapısını çalarız" 
dedi.
Maliye Bakanlığı 
750 bin ev sahibinin 
kapısını beyan
nameyle çalacak. 
Kira geliri elde eden 
mükellefler için 
hazırlanan beyan
nameleri martta yol
layacaklarını belir 
ten Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
otomatik beyan
nameleri dikkate 
almayan ve eksik 
bildirimde bulunan
lara ağır ceza uygu
lanacağını belirtti. 
Mükellefin 
beyanının esas 
olduğunun altını 
çizen Şimşek, 
"Beyanda. bulunur
sanız stopaj bellidir. 
Biz gelir bulutsak o 
zaman 5 yıllık faizi 
ve cezasını gecikme 
faiziyle sizden talep 
ederiz" dedi.
Bakanlığın artık 
daha proaktif 
olduğunu söyleyen 
Şimşek, "Kapımızı 
hiç çalmayanların 
kapısını biz çalı 
yoruz. Vatandaş 
gelsin de kapımızı 
çalsın diye bek
lemiyoruz" dedi.

MEVDUATTA 
VADEYE GÖRE 
VERGİ
Şimşek, tasarruf 
oranlarının artırıl
ması için üzerinde 
çalışılan pakette 
uzun vadeli mevdu
atı özendirecek bazı 
vergisel düzen
lemelerin bulu
nacağını da belirtti. 
Bireysel emeklilik 
fonunu vergisel 
yönden teşvik 
etmek istediklerini 
söyleyen Şimşek, 
"Vakıfların, 
sandıkların, 
derneklerin, 
özel şirketlerdeki 
birikimlerin 
bireysel emeklilik 
sistemine aktarıl
masını teşvik etmek 
amacıyla vergisel 
belirsizlikleri 
ortadan kaldırmaya 
çalışacağız" dedi. 
Bakan Şimşek, 
temel gıda mad

delerinde KDV'nin 
yüzde 1 olmasıyla 
ilgili yapılan çalış
maların sürdüğünü 
ve mali imkânlar 
çerçevesinde bunun 
gerçekleşeceğini 
ifade etti. 4-5 
üründe vergilerin 
yüksek olduğunu 
belirten Şimşek, 
yeniden yapılandır
mayla gelen 14.5 
milyar liranın öden
meyen verginin 
yüzde 37'sini oluş
turduğunu söyledi.

ŞİMŞEK'TEN 
TTK'YA DESTEK 
Bakan Şimşek yeni 
Türk Ticaret 
Kanunu'na da 
destek vererek, 
"Çok önemli bir 
reform. Şeffaflık ve 
mali tablolardan 
şikâyet etmemek 
lazım. Belki ufak 
tefek şeyler olabilir 
ama toptan bunu 

yapmayız şunu yap
mayız dememek 
lazım.
Biz TTK'yı faydalı 
görüyoruz" dedi.

KDV İADESİ BİLE 
OLABİLİR 
YENİ teşvik sis
temiyle ilgili de bilgi 
veren Şimşek, yatı 
rım indiriminin 
kısmi olarak yeni 
den uygulanabile
ceğini sınırlı büyük
lükteki yatırımlara 
belli oranda KDV 
iadesinin gündeme 
gelebileceğini belirt
ti. Şimşek, Gelir 
Vergisi taslağının da 
son noktaya geldiği
ni bildirdi.

HESAP 
VERMEYEN 
BELEDİYEYE 
CEZA 
Belediyelerden artık 
aylık hesaplarını 
istediklerini 
sövİAVPn Sim^pk 
"Göndermeyenlerin 
yöneticilerine ceza 
kesiyoruz. Bu 
otokontrol sağlıyor. 
Daha önce 
belediyelerin yüzde 
80'i bilgilerini gön
dermiyordu. Şimdi 
oran yüzde 5'e indi. 
5 kişiye de bir maaş 
ceza kestik" dedi. 
Şimşek, 
belediyelerin 
eleman azaltımı 
yaparak bütçelerini 
dengelediklerini de 
söyledi.

500 bin kart 
borçlusuna af
Kart borcunun 
5-10 kuruşunu 
unuttuğu için kartı 
kapatılan 500 bin 
kişinin imdadına 
BDDK yetişti.
Kredi kartı borcunun 
yarısını üç ay 
ödemediği için kredi 
kartı nakit çekime 
kapatılanların sayısı 
5 ayda 5 milyon 250 
bin oldu. Kart bor
cunun 5-10 
kuruşunu unuttuğu 
için kartı kapatılan 
500 bin kişinin 
imdadına BDDK 
yetişti.

20 LİRANIN ALTINA 
KAPATMA YOK 
20 liranın altında 
borcu olanların 
kartı nakit çekime 
kapatılmayacak. 
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurulu'nun (BDDK) 
kredi kartında asgari 
ödeme tutarını 
kademeli olarak 
yüzde 20'den yüzde 
40'a kadar çıkaran 
ve üç ay kart borcu
nun yüzde 50'sini 
ödeyemeyenlere 
nakit çekimi yasak
layan kararı 17 
Eylül'de yürürlüğe 
girdi. BDDK’nın 
asgari ödenmesi 
gereken tutarı 
artırıp, nakit çekim 
yasağı getirmesinin 
5 ayda borcunu 
yine kredi kartı bor
cuyla kapatan ve 
böylece borç sar
malına giren 5 mil 

yon 250 bin kişinin 
kartının nakit 
çekime kapatılması
na neden olduğu 
öğrenildi.

KURUŞLAR 
UNUTULUYOR 
Edinilen bilgilere 
göre BDDK, Banka 
ve Kredi Kartları 
Yönetmeliği'nin 
22'inci maddesinin 
6'ıncı bendi gereği 1 
takvim yılı içinde en 
fazla üç defa kredi 
kartı borcunun 
yüzde 50'sini öde
meyenlerin kart
larının nakit çekime 
kapatılmasına 20 lira 
sınırı getirdi. Bu 
sınırın getirilmesine 
kart borcunun 5-10 
kuruş gibi küsurat
larını ödemeyi 
unutan ve böylece 
kredi kartları nakit 
çekime kapatılan 
500 bin kişinin 
unutkanlıkları neden 
oldu.
Bankaların 
20 liraya kadar 
borçların neden 
olduğu 500 bin 
unutkan kart 
sahibini BDDK'ya 
bildirdiği, Kurul'un 
da küçücük tutarlar 
nedeniyle mağdur 
olan bu 500 bin kart 
kullanıcısını kurtar
mak için bu 20 
liranın altında kart 
borcu olanların 
kartının nakit 
çekime kapatılma
ması kararı aldığı 
öğrenildi.
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“Bursa'da Barış Mançu'ya 
Selam" etMnlIai yapıldı

'Bursa'dan Barış 
Manço'ya Selam' 
etkinliği geçtiğimiz 
günlerde Bursa 
Tayyare Kültür 
Merkezi' nde gerçek
leştirildi 
Geceye değerli 
sanatçının ablası 
İnci Manço'nun 
yanısıra Barış ve 
Sevgi Derneği 
üyeleri ve salonu 
dolduran Barış 
Manço sevdalıları ve 
sevenleri katıldılar. 
Gecenin I. 
Bölümünde değerli 
sanatçıya sevgisi ve 
benzerliğiyle tanınan 
sanatçı Alper Dinçer, 
bir müzik projesi 
olan Bursa'nın Altın 
Çocukları Çocuk 
Korosu ve 
Gençleşen Türküler 
Gençlik Körosu 
eşliğinde merhum 
sanatçımızın bir
birinden güzel eser
lerinden oluşan bir 
repertuarla salonu 
dolduran Bursa'lı 
sanatseverlere 
unutulmaz dakikalar 
yaşattı. Konserin 
ikinci bölümünde

"1.Buısa M Mili" düzenleniyor
Nilüfer Sanat'ın 
Şubat ayı 
etkinlikleri kap
samında, "4. 
Bursa Öykü 
Günleri" etkinliği 
düzenleneceği 
bildirildi.
Nilüfer Sanat'tan 
yapılan yazılı açıkla
mada, "Herkesin, 
Her Şeyin Bir 
Öyküsü Var" slo
ganıyla düzenlenen 
etkinliğin 11-12 
Şubat'ta, Konak 
Kültürevi Serdar 
Şafak Sahnesi'nde 
gerçekleştirileceği 
bildirildi.
Murat Karagül

sahne alan Barış 
Manço'nun vokalisti 
Özlem Yüksek ve 
Grup Dönence 
sunumu ile sona 
eren gecede Barış 
abi'nin Hak'ka 
yürüyüşünden13 yıl 
sonra bile 7'den 
77'ye herkesin 
sevgilisi olmaya 
devam ettiğini gören 
abla İnci Manço ve 
Bursa'lı sanatsever
ler duygusal anlar 
yaşadı.
Gecenin ardından 
sorularımızı cevap
layan proje koordi
natörü Erdinç 
Ertüzün, Bursa'nın 
bir "Sanatçı Şehri" 
olduğu söylemine 
uygun bir kent 
olduğunu, minik ve 

tarafından İnci 
Aral'ın Dünya Öykü 
Günü Bildirisi'nin 
okunmasıyla 
başlayacak etkinlik, 
Dünyanın Öyküsü 
Dergisi'nde yayım
lanacak "Öykü 
Forumu 
Bildirileri"nin, Ali 

genç yeteneklerinin 
ortaya çıkarılarak 
desteklenmesi 
hususunda Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Recep Altepe'nin 
özel bir has
sasiyetinin bulun
duğunun da altını 
çizerek, gerek 
çocuk, gerek genç 
gerekse yetişkin 
klasmanında yürüt
tükleri projeler vası
tasıyla Bursa'lı 
veteneklerin nprpnîn 
konuğu olan ALPER 
DİNÇER, ÖZLEM 
YÜKSEK VE GRUP 
DÖNENCE gibi 
farklı topluluk ve 
profesyoneller ile 
sık sık bir araya 
gelip performanslar

İpek, Şafak Pala, 
Pelin Yılmaz, Serap 
Gökalp, Nursel Araş 
ve Şaban Akbaba 
tarafından sunul
masıyla devam ede
cek. Etkinlikte ayrı
ca, aynı isimlerin 
ortak öykü çalışması 
"Aramızda 

sergilemeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
Bursa'nın Altın 
Çocukları projesinin 
amacı günümüzde 
kültürel dejeneras 
yonu hızlandıran 
popüler müziğin 
baskın olmasına 
karşın milli 
kültürümüze, milli 
benliğimizin 
medeniyetimizin 
temel öğeleri Türk 
Halk Müziği, Türk 
Sanat Müziği gibi 
geleneksel müzik 
formlarımız yanında 
çoksesli müzik form
ları, çalgıları, eser
lerinin uygulanması 
yanında Bursa'lı 
küçük yeteneklerin 
keşfedilerek 
akademik bir 
eğitime yönlen
melerine imkan 
vermeK ve yerel 
ulusal uluslararası 
klasmanlarda görev 
ve sorumluluk 
alarak marka 
şehrin oluşması ve 
tanıtımına katkı 
sağlamak olduğunu 
söyledi

Kalsın"da 
edebiyat 
tutkunlarıyla 
paylaşılacak. 
Gülseren Engin, 
Murat Özyaşar, 
Özgür Soylu ve 
Yavuz Ekinci'hin 
katılımcı olduğu 
etkinlikler kap
samında, BUYAZ 
Öykü Onur Ödülü 
Töreni gerçekleş 
tirilecek.
Ödül, BUYAZ 
Başkanı Nursel 
Araş tarafından İnci 
Aral'a verilecek ve 
ünlü yazarla bir 
söyleşi 
gerçekleştirilecek

s Birlisi Heveti Bursa'da

Bursa Valiliği ile 
Güney Kore'nin 3. 
büyük şehri olan 
Gyeongsangbuk- 
Do arasında 2001 
yılında başlayan 
kardeşlik ilişkileri, 
artarak devam 
ediyor. Her iki şehir 
arasında başta 
eğitim, bilim ve 
ekonomi olmak 
üzere birçok alanda 
iş birliği yapılması 
kararı alındığından, 
Gyeongsangbuk- 
Do Keimyung 
Üniversitesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Weonki Yoo ve 
beraberinde 10 
öğrencisi ile 
Bursa'ya geldi. 
Bursa Vali Vekili M. 
Vedat Muttuoglu 
heyeti makamında 
kabul ederek 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek "Dost ve 
kardeş bir ülkeden, 
dost ve kardeş bir 
şehirden geli yor- 
lar. Güney Kore 
Keimyum üniver
sitesinden yani 
kardeş şehrimizde 
yapılan daha önce
ki görüşmelerde ve 
resmi antlaşmalar
da karşılıklı öğrenci 
değişimi ve kültürel 
etkileşim yapılacağı 
her iki ülke tarafın
dan yapılmıştır.
Bu protokol 
çerçevesinde 
yapılan görüşme 
lerle karşılıklı 
gidip gelmelerle 
bu güne kadar 
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Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

gelindi. Onların 
burada olmaları da 
bu protokolün 
işlevlik kazandığını 
göstergesidir. Bu 
bağlamda 
arkadaşlarımızı 
Bursa'da görmek
ten ve ağırlamaktan 
mutluluk duyu 
yoruz. Sayın Vali 
miz Ankara'da 
bulunmaktalar. Vali 
miz sevgi ve başarı 
dileklerini iletmemi 
istediler. Gerek 
değerli hocam ve 
öğrencilerim kendi
lerini evlerinde his
setmelerini dilerim. 
Çünkü biz oraya 
gittiğimizde 
kendimizi öyle 
hissediyoruz. Ben 
bu ziyaretlerinden 
dolayı kendilerine 
tekrar teşekkür 
ediyorum.'* dedi. 
Gyeongsangbuk- 
Do Keimyung 
Üniversitesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Weonki Yoo, ise 
Bursa'da bulun
maktan duyduğu 
memnuniyeti 
dile getirerek 
''Yunanistan'ı ve 
İtalya'yı da 
ziyaret ettik.
Ama Türkiye’ye 
gelince burada 
eskiyi ve yeniyi 
bir arada gördük. 
Buraya geldiğimiz
den beri kendimizi 
zaten evimizde 
gibi hissediyoruz. 
Burada olmakta 
bizim için büyük 
bir onur." dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

T MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA»

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 işçiye toplu sözleşmeden alamadıkları farklaır ödendi

Türk Metal Sendikasi’ndan ftsil 
Çelik teki üye işçilere destek

Orhangazi Asil Çelik Fabrikasında örgütlü bulunan Birleşik Metal-İş Sendikasından 
ayrılan 22 işçi, Türk Metal SendikasTna üye olunca, toplu sözleşmeden doğan alamadık
ları farkları düzenlenen törenle kendilerine ödendi. “Aşil Çelik’te çalışan metal işçileri 
üzerinde oyunlar oynanıyor. Asil Çelik çalışanlarına işveren değil, sendika köle muame
lesi yapıyor. Burada bir sözleşme imzalandı. Önceki sözleşme lerini ve kayıpları 
düşününce, bunun adına sözleşme demek için, bin şahit gerekiyor. ” dedi. Haberi syf 2'de
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Kayhan Mah.
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NESTLE DÖĞAL KAYNAK SUYU. 524 76 77

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetiminin ziyaretleri devam ediyor

Ilık ‘WMl wiM ak' Kamu

MHP Gemlik İlçe yönetim 
kurulu, Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten, Gemlik’in 
sorunlan ele alınırken, 
Kaymakam Bilal Çelik, 
‘‘Gemlik’in geçmişi ince
lendi inde çok ani göç 
almış bir yer olduğu görü 
lür. Gemlik’in temel sorun 
lan ile alakalı mülki amir
ler kadar siyasi partilere 
de sorumluluk düşmekte
dir’’ dedi. Haberi 5’de

görevlileri işaret 
dilini öğreniyor

Gemlik Halk Eğitim Merkezi tarafından kamu 
görevlilerine işaret dili kursu veriliyor. Kursa 
72 kamu görevlisi katılıyor. Haberi syf 4’de

Güne Bakış

Çatıda kıyamet
Devletin çatısında yeni gürültüler kopu 

yor.
Özel Yetkili Savcı, KCK davası ve PKK 

hlarla Oslo’da yapılan görüşme dolayısıyla 
olduğu sanılan olaylarla ilgili olark MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan ile eski müşteşar 
Emre Taner ve Yardımcısı Afet Güneş’i 
“şüpheli” sıfatıyla çağırdı.
Aynı gün, İstanbul Emniyetinde Terörle 

Müdücadele Müdürü Yurt Atagün, ile İstih
barat Müdürü Erol Demirhan görev
lerinden alınıyor.

Ankara da “şok” yaşanıyor. Devamı 4’de

Güler, 
“Gazetecilik, 
heyecan işi, 
40. yılımıza 

girerken 
bunu hala 

yaşıyorum”
Halkın Sesi Partisi 
Gemlik Teşkila 
tı'nın organize 
ettiği “Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizde” pro
gramının bu hafta
ki konuğu gazete 
miz sahibi ve 
başyazarı Kadri 
Güler oldu.
Haberi sayfa 5’de

inşaatta 
altın buldum' 
Will 
lira dolandırdı
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, 
bir kişi cep telefo
nundan aradığı 
vatandaşı, 'Ben 
asker arkadaşı 
mm, inşaatta altın 
buldum, sana 
ucuza satayım' 
diyerek, 20 bin 
lira dolandırdı. 
Karacabey'de ika 
met eden K.A.yı 
(34) arayan kim
liği belirsiz bir 
kişi, kendisini as 
ker arkadaşı ola 
rak tanıttı. 3’de

Gemllkspor'da 
sol gelişme

Süper Amatör Lig B gurubunda ikinci sıra
da bulunan Gemlikspor’da teknik patron 
İsmail Sarıoğlu, şok bir kararla görevi 
bıraktığını açıkladı. Haberi syf 10’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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22 işçiye toplu sözleşmeden alamadıkları farklar ödendi

Türk Metal Sendikası ndan Asil
Celik leki üye işçilere destek

Orhangazi Asil Çelik 
Fabrikası’nda 
örgütlü bulunan 
Birleşik Metal İş 
Sendikası’ndan 
ayrılan 22 işçi, Türk 
Metal Sendikası’na 
üye olunca, toplu 
sözleşmeden doğan 
alamadıkları farkları 
düzenlenen törenle 
kendilerine ödendi. 
Dün, fabrikadaki 
mesailerinden 
çıkarak Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
SntiA 
gelen Asil Çelik 
Fabrikası’ndaki Türk 
Metal Sendikaları 
işçilere seslenen 
sendikanın Gemlik 
Şube Başkanı 
Kemal Durmaz, 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik’e gelen 
Genel Başkanlar) 
Pevlun Kavlak yap
tığı konuşmada, Asil 
Çelik’te Türk Metal’e 
üye oldukları için 
toplu sözleşmeden 
doğan farklarını ala
mayarak hak kaybı
na uğrayan 22 
işçiye bu haklarının 
ödeneceğinin açık
lanmasından hemen 
sonra Fabrika 
Muhasebesinden 
ilgili işçilerin ala
madıkları toplu 
sözleşme farklarının 
öğrenilerek 
kendilerine 
ödeneceğini söyledi.

HER 
ZAMAN 
ARKANIZDAYIZ 
Kemal Durmaz, 
sendikaların 
görevinin, çalışan
ların hak ve men

faatlerini korumak 
olduğunu, 
sendikarının bunu 
yaparken, çalışan
ların, dinine, diline, 
ideolojisine bakma 
yacağını belirtirken 
şöyle konuştu:
"Aşil Çelik’te 
çalışan metal işçileri 
üzerinde oyunlar 
oynanıyor.
Asil Çelik çalışan
larına işveren değil, 
sendika köle 
muamelesi yapıyor. 
Burada bir sözleşme 
imzalandı.
Önceki sözleşme 
lerini ve kayıpları 
düşününce, bunun 
adına sözleşme 
demek için, bin 
şahit gerekiyor.
Asil Çelik’teki 
sendikanın zulmune 
direnen 22 
arkadaşımız var. Bu 
arkadaşlarımıza 
sözleşmeden doğan 
farklar ödenmiyor. 
Bu arkadaşlarımız 
adı geçen sendikaya 
yıllarca aidat ödedi. 
Bunlar kafalarına 
göre, kendilerini 
eleştirenleri ceza

landırıyorlar.
Sözleşme masasın
da bile bu arkadaş 
larımızı pazarlık 
konusu yaptılar.
Bunlar sendikacı 
değil, utanç abide
sidir. Asil Çelik’te 
sendikanın dışladığı 
bu 22 metal işçisinin 
sözleşmeden doğan 
farklarını Türk Metal 
Sendikası olarak biz 
ödeyeceğiz. Hiç 

kimsenin metal 
işçisini mağdur etm 
eye hakkı yoktur.
Buradan sesleniyo
rum. Metal işçilerini 
mağdur etmek 
isteyenler, here 
zaman ve her yerde 
karşısında bizleri 
bulacaklardır.” 
Daha sonra işçilere 
toplu sözleşmeden 
doğan alamadıkları 
farkları ödendi.

Yeni yapılan köprü üzerine 
konan demir aksam yayaların 

geçişini engelliyor 

Çarşı Deresi'ntle 
ucube lıiı tömii

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından Çarşı 
Deresi’nde yap
tırılan yeni düzenle 
me devam ederken, 
yapılan köprünün 
üzerine monte 
edilen demir aksam 
görenleri şaşkına 
çeviriyor.
Dere içi ve yan yol
ların yapımı 
tamamlanan Çarşı 
Deresi düzenleme 
sinde sona yak
laşılırken, dere 
üzerine yapılan 
yayaların geçeceği 
köprüye dekor 
olarak konan demir 
akşamın yaya 
kaldırıma monte 

edilmesi sonucu, 
yayaların köprü 
yanından geçerken 
başını eğmesi 
gerekiyor.
Görenleri şaşırtan 
ve bu ne biçim 
proje dedirten 
köprü yanından 
yayaların nasıl 
geçeceği ise 
merak ediliyor. 
Yapılan işte ya 
proje hatası 
bulunduğu, ya da 
eksik montaj 
yapıldığı belir
tilirken, 
ilgililerden, 
köprüdeki demir 
aksam montajının 
düzeltilmesi 
isteniyor.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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’İnşaatta altın huldmn'fliyerek 20 bin lira ılolanflırılı İhsanca
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, 
bir kişi cep 
telefonundan 
aradığı vatandaşı, 
'Ben asker 
arkadaşınım, inşaat
ta altın buldum, 
sana ucuza satayım' 
diyerek, 20 bin lira 
dolandırdı. 
Karacabey'de 
ikamet eden

8 IMl WaHt WBI stiite tiMlİ
İzmir polisi, İstan
bul, Ankara, Antal 
ya, Bursa, Kocaeli 
ve Eskişehir'de 
düzenlediği 
operasyonda, oto 
galerici görünü 
münde tabela şirket
leri kurarak, vatan
daşların araçlarını 
çeşitli yöntemlerle 
para vermeden 
aldıkları iddiasıyla 
16 kişiyi gözaltına 
aldı.
Zanlıların, güven 
verdikleri vatan
daşların arabalarını 
satın almak için 
anlaştıkları, noterde 
devir işlemleri 
sırasında da çeşitli 
yöntemler kulla
narak mağdurların 
araçlarını sattıkları
na dair imza attırdık
ları ve sonradan 
ortadan kaybolduk
ları ileri sürülüyor. 
Gözaltına alınan İ.K. 
elebaşılığındaki 16 
kişinin bu yöntemle 
en az 22 kişinin

İBİMİİIIIII Millili IteMmaiimiİli
Bursa'da, geçtiğimiz 
Temmuz ayında 
şehirler arası otobüs 
terminalinde 
tartıştığı kızını 
bıçakladıktan sonra 
aynı bıçakla kendi 
kendini yaralayan 
baba, 18 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Geçtiğimiz Temmuz 
ayında meydana 
gelen olayda, Ebru 
Ç. ailesiyle birlikte 
memleketleri olan 
Şanlıurfa'ya gitmek 
istemedi. Antalya'ya 
akrabalarının yanına 
gitmek isteyen Ebru 
Ç. ile baba

K.A.'yı (34) arayan 
kimliği belirsiz bir 
kişi, kendisini asker 
arkadaşı olarak 
tanıttı. Aydın'daki 
bir inşaatta altın bul
duğunu söyleyen 
şüpheli kişi, K.A.’ya 
altınları satabile
ceğini söyledi.
Bunun üzerine 
kimliği belirsiz 
şüpheli, K.A.'ya 

arabasını aldığı 
ortaya çıktı.
Operasyon kap
samında mağdur 
sayısının artabile
ceği öğrenildi. 
İzmir Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 
Yeşilyurt semtinde 
bulunan bir büroda 
'oto kiralama ve oto 
galeri şirketi' adı 
altında faaliyet 
gösteren kişilerin 
çeşitli yöntemlerle 
dolandırıcılık yaptık

Selahattin Ç. arasın
da tartışma çıktı. 
Kızıyla bir süre 
tartışan Selahattin 
Ç. terminalden 
ayrılarak bıçak satın 
aldıktan sonra geri 
döndü. Öfkeli baba, 
terminalde tekrar 
tartıştığı ve 
Antalya'ya gitme 
konusunda ısrarcı 
olan kızı Ebru Ç.'yii, 
çevredekilerin 
dehşet dolu 
bakışları arasında 
göğsünden bıçak
ladı. Kızının kanlar 
içerisinde yere 
yığıldığını gören

numune olarak 
üzerinde tuğra bulu
nan bir altın verdi. 
Altının gerçek 
olduğunu öğrenen 
K.A. 20 bin lira 
karşılığında 500 adet 
altın için anlaşttı. 
Parayı alan şüpheli 
elindeki altın dolu 
çantayı K.A.'ya 
verdi.
Şüphelinin uzaklaş

ları yönündeki 
şikayetler üzerine 
soruşturma başlattı. 
Uç aylık takip 
sırasında şebeke 
üyelerinin bulunduk
ları illerde 
dolandırıcılık yap
mak amacıyla sözde 
oto galeri işyeri 
açmak için dükkan 
kiraladıkları, 
kiralanan dükkanı 
dekore ettikleri ve o 
ilde kurulan oto 
pazarlarına gittikleri 
ileri sürüldü. 
İddialara göre, oto 
pazarına araçlarını 
satmak için gelen

Selahattin Ç. daha 
sonra bıçağı kendi 
kalbine sapladı. 
Olayın ardından 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
konan baba hakkın
da Bursa 2'inci Ağır 
Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"Adam öldürmeye 
teşebbüs" iddiasıyla 
20 yıla kadar hapsi 
istemiyle dava 
açıldı. Davanın karar 
duruşmasında son 
kez hakim karşısına 
çıkan Selahattin Ç., 
"Kızım internette

masından sonra 
çantayı açan K.A., 
çantanın içindeki 
altınların sahte 
olduğunu fark 
edince polis 
merkezinin yolunu 
tuttu. Karacabey 
Emniyet Müdürlüğü, 
dolandırıcının 
yakalanması için 
soruşturma 
başlattı 

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

vatandaşlara kendi
lerini oto galerici 
olarak tanıtan zan
lılar, anlaştıkları 
vatandaşlara sözde 
galeri dükkanında 
yarımşar saat arayla 
randevu veriyordu. 
Arabasını satmak 
için söylenen saatte 
oto galeri dükkanına 
gelen vatandaşa 
zanlılar, "Notere 
gidip satış işlemini 
yapalım, işlem 
sırasında paranı da 
bankayla senin 
hesabına havale 
ederiz" diyordu. 
Notere götürdükleri. 
vatandaşa aracını 
satması için imza 
attıran zanlılar, 
durumdan 
şüphelenen vatan
daşlara da, 
"Bizim yerimiz belli 
yurdumuz belli. 
Paranı EFT yaptık, 
birazdan hesabına 
düşer merak 
etme" diyerek 

kandırıyordu 

erkeklerle görüşüy
ordu. 'İnternette 
neden erkeklerle 
görüşüyorsun?' diye 
uyardım. Kavga 
ettik. Bunları anne
sine anlatmış. 
Hakkımda cinsel 
istismar suçunu 
uydurdu. Olay günü 
de terminalde neden 
annesine anlattığını 
sormak için bir köş
eye çekmeye 
çalıştığım sırada 
'Dayılarımdan kork
tun mu?’ deyince 
bıçakladım; ancak 
çok pişmanım." diye 
konuştu.

Kerteriz!
Bugün elimde iki farklı konu var. Sadece 

birine odaklanmam gerekiyor ki, derli toplu 
bir yazı olsun... Fakat sonraya bıraktıklarım 
da birikiyor, zaman geçtikçe konu benden, 
ben konudan soğuyorum. Öyleyse, bir
birinden alakasız görünen iki konuda adı 
geçen bir kişiyi kerteriz alarak rota belirleye
biliriz. Varmak istediğimiz de, insanlık denizi!

Bazı köşe yazarı arkadaşlar, İMO Bursa 
Şubesi Başkanı Necati Şahin’in hafif raylı sis
tem ve Bursa’nın ulaşım sorunlarıyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamalardan bahsetti. 
Konunun teknik yönüyle ilgili aktarılacak bir 
şey kalmadı.

Ancak Cennet Cankıhç’ın yazısı dikkat çeki
ciydi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin, reklam tabelalarına boy 
boy astırdığı afişlerle merhum Hikmet Şahin’i 
zan altında bırakmasına değiniyor ve “Şahin’i 
kamuoyu önünde adeta hırsız durumuna 
düşürdü’’ diyor.

Oysa ciddi bir çalışma sonrasında İMO 
Başkanı Necati Şahin’in ortaya koyduğu bil
gilere göre Altepe, hafif raylı sistemde tasar
ruf şağlamamış, tam aksine kenti zarara 
uğratmıştı. O yüzden Cankılıç, “Gün gelecek 
senin Şahin’e yaptığını sana da yapacaklar ' 
gibi cümleler kurmuştu Altepe için...

İkinci konumuzun belgeleri de MHP’den... 
Osmangazi Belediye Meclisi’nin MHP’li 
üyelerinden Cemil Aydın, başkanlık makamı
na bir dilekçe yazmış ve Bilgi Edinme 
Kanunu kapsamında 2007-2009 yıllarını kap
sayan iç denetim raporlarının bir örneğini 
talep etmiş... Başkan Mustafa Dündar talebi 
reddetmiş...

Bahse konu olan, Recep Altepe’nin 
Osmangazi Belediye Başkanlığı dönemi... 
Mustafa Dündar Osmangazi Belediye Başkanı 
olduğunda, Altepe döneminde yapılan harca
malar ortaya dökülmüş, özellikle doğrudan 
temin yoluyla yapılan satın almalar birileri 
tarafından didiklenmişti. Dündar, selefiyle 
ilgili herhangi bir açıklama yapmamış, “İç 
denetimler sürüyor. Çıkacak sonuca göre 
gereği yerine getirilir” demişti.

İç denetim sonuçlandı. Ancak ne çıktı bilin
miyor. Zaten MHP’li meclis üyelerinin de 
öğrenmek istediği bu...

Oysa Osmangazi Belediyesi’nde Altepe’nin 
başkan seçildiği 2004 yılından 2009’a kadar 
doğrudan temin yoluyla yapılan atımların 
parasal değeri 42 milyon lira civarındaydı... 
Evet, doğrudan temin yasal bir yöntem ama 
yapılan harcamalar karşılığında kesilen fatu
ralar incelendiğinde, özellikle de rakamlar ve 
şirket ortaklarının adları çok ilginç tablolar 
ortaya çıkarıyordu.

Ama Mustafa Dündar hiçbir zaman çıkıp da, 
“Osmangazi Belediyesi’nde şu kadar para 
boşa harcanmış, biz şunları bunları yaparak 
şu kadar lira tasarruf ettik” demedi.

Mustafa Dündar’ın, iç denetim raporlarını 
gizlemesini onaylamıyorum elbette... 
Şeffaflık, demokrasinin birinci koşulu ne de 
olsa...

Ama en başta ipucunu verdik ya “Bu 
yazının ana fikrinde insanlık dersi var” diye... 
Bilmem anlatabildik mi?

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Her müziğin keyfi başka, tabii toksan 
Tokken de dinlemiyorsan, aklın noksan 
Kapı gıcırtısı mı sandınız klasiği, cazı 
Galiba öyle! Oran çıkmış yüzde doksan

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çatıda kıyamet...
Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakanlığa bağlı bir 

kurum.
MİT, devletin en önemli kurumlarından biri.
Devletin bekası bu kuruma bağlı.
Yurt içinde ve yurt dışında devlete karşı her türlü 

olayı izleyen, hükümete raporlar veren, gerektiğin 
de eylemler düzenleyen, çok önemli bir kurum.

Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı’nın, 
MİT’in tepesindeki müsteşarı “şüpheli" sıfatıyla 
ifadeye çağır maşı olay yarattı.

Başbakan Erdoğan, hemen tepkisini koydu.
Birbirini tutmayan siyasi açıklamalar yapıldı.
Aynı anda, İstanbul Emniyetinin tepesinde iki 

Müdürün görevden alınmasının bu olayla bağlan
tılı olduğu yazıldı, çizildi.

İktidar yanlısı basın, “MIT’i itibarsızlaştırma" 
diye başlıklar attılar.

Sonunda, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Sav 
cılığı’na, MİT Müşteşarlığı’ndan itiraz geldi.

Görev ile ilgili bir soruşturmada, Başbakanlıktan 
soruşturma için izin alınması gerektiği hatırlatıldı.

İtiraz, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ince
leniyor.

Büyük ihtimal, savcılık geri adım atacak, Başba 
kanlıktan soruşturma için izin istenecek, Başba 
kanlık bu izni vermeyecek.

-Avnı. Gemlik Belediye Başkanvekilinin maka
mini hukuksuz işgali konusunda Gemlik Cum 
huriyet Başsavcılığının, CHP’nin başvurusu üzeri 
ne İçişleri Bakanlığından, Refik Yılmaz hakkında 
soruşturma açılmasını istenmesine, Bakanlığın 
izin vermemesi gibi.-

Bu olaylar, devletin içindeki güç kavgasının bir 
yansıması olarak yorumlanıyor

Yıllardır gazetecilik yaparım.
L Yargı ile polis arasında, polis ile jandarma ara 
sında, sürekli bir güç çekişmesi yaşandığına 
izledik.

Siyaset ve iktidar erkini kullananlar ile askerler 
arasındaki güç savaşımında, askerlerin nasıl 
ekarte edildiği, iktidarın Danıştay, Yargıtay ve 
HSYK nasıl dize getirdiğini geçtiğimiz yıllarda 
gördük.

İktidarın en güvendiği kurumlardan birinin başın
daki müsteşarın devlete ait bir görev nedeniyle 
“şüpheli” sıfatıyla savcılıkça sorguya çağrılması 
bile bu ülkede büyük olay oluyor.

Şimdi o savcının başına neler gelecek göreceğiz.
Bunlar bir yana, TBMM’sinde önceki gece 

yaşananlara ne dersiniz.
Yazımın başlığını “Çatıda Kıyamet" koymamın 

nedeni bu.
AKP iktidarı, TBMM iç tüzüğünde yapmak iste

diği değişikliklerle, muhalefetin sesisini kısmak 
istiyor.

Parlementodaki çoğunluğuna güvenerek, ‘istedi 
ğimiz herşeyi yaparız’ mantığı ile hareket ediyor.

Uzlaşma yollarını tıkıyor.
Halkın sesinin Çıkacağı en kutsal mekanda, mu 

halefet susturulmak isteniyor.
CHP’liler buna tepkili ve kürsü önü protestosu 

ile parlamentoyu sarsıyorlar.
Televizyonlara sınırlı sızan görüntüler, bana uzak 

doğu parlementolarını anımsattı.
Bir ülkenin tepesinde böyle kıyametler koparsa, 

Gemlik’te de en alası yaşanır.
‘Balık baştan kokar’ sözü boşuna söylenmemiş.

Kamu görevlileri 
işaret dilini öğreniyor

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi tarafından 
kamu görevlilerine 
işaret dili kursu veri 
liyor.
Bursa Valiliği Özür
lüler Koordinasyon 
Birimi ve İşitme 
Engelliler 
Derneği'nin de katkı 
sağladığı kursun 
açılışına Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
kursiyerler katıldı. 
Kursiyerlere başarılı 
bir eğitim süreci 
dileyen Kaymakam 
Çelik, "Halk Eğitim 
Merkezi vasıtasıyla 
açılan işaret dili kur
sumuzla kamu 
kurumlarında işi 
olan konuşma ve 
duyma engelli 
vatandaşlarımızın

işlerini kolaylaştır
mayı hedefliyoruz. 
İhtiyaç olan işaret 
dili eğitiminin yararlı 
olacağına inanıyo
rum" dedi.
Gemlik ilçesinde 
bulunan okullarda 
ve kamu kuruluların
da görevli personele 
yönelik olarak

düzenlenen 
kursa 72 kamu 
görevlisi katılıyor. 
Haftanın 4 günü 
olmak üzere 30 iş 
günü olarak plan
lanan kursta toplam 
120 saat eğitim 
verilecek. İki grup 
halinde verilecek 
kurslarda ilk grup

7 Şubat -
28 Mart, ikinci 
grup ise 3 Nisan - 
24 Mayıs 
tarihleri arasında 
eğitim alacak. 
İşaret dilini 
öğrenecek olan 
kamu personeli 
sağır ve dilsizlere 
yardımcı olacak.

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR ■

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPARİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A S,
Açmalar Mevkii Gedelek, Orlıangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 0007

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA 
GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN 

KESİLMİŞ OLAN 
M0422726 SIRA 

NUMARALI ALINDI 
BELGESİ ZAYİ 
OLMUŞTUR.

HÜKÜMSÜZDÜR 
LOW PROFİLE 

İSTANBUL TEKSTİL 
SAN.VE DIS 

TİC.A.Ş.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına şu tüketiminin 
önlenmesi için six de kafalın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Has Parti, “Gemlik Konuşuyor, Söz Sizde” toplantılarını sürdürüyor 

Güler, “Gazetecilik, heyecan işi, 
40. yılımıza girerken bunu hala yaşıyorum”

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik 
Teşkilatının organi 
ze ettiği "Gemlik 
Konuşuyor Siz 
Sizde" adlı panel 
birinci ayını 
doldurdu.
İlçe Başkanı Emir 
Kantur liderliğinde 
yerel ve ülke sorun
larının her Çarşam
ba yeni bir konukla 
masaya yatırıldığı 
toplantının 
dördüncü hafta 
konuğu, Gemlik 
Körfez Gazetesi 
sahibi ve baş yazarı 
Kadri Güler oldu. 
Gemlik'te köklü bir 
geçmişe sahip 
olduğu bilinen Güler, 
öğretmenlik yılların
dan matbaacılığa ve 
gazetecilike 
geçişinin yanısıra, 
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin doğu 
şunu ve yıllar içinde
ki gelişimini dinle 
yenlerle paylaştı.

Gazetecilik mesle 
ğinin kolay vazge 
çilmeyecek bir 
sevda olduğunu 
söyleyen Güler, 
"Bu sevda beni ve 
okuyucularımı 
kırkıncı yılımıza taşı
mak üzere" dedi. 
Günümüzde yerel 
gazeteciliğin koşulla 
rının oldukça ağırlaş 
tığını belirten 
Güler, "İlk günkü 
heyecan ve istekle 
kentin bugününü 
yarına taşıyoruz” ve 
disiplinle her sabah 
okuyucularımıza 
hitap ediyoruz. 
İlçemizle ilgili gün
deme dair haber 
niteliği taşıyan her 
şey gazetemizde 
yer buluyor.
Yerelden haberdar 
olmayı istemek farklı 
bir bilinç farklı bir 
algı. Yarım aşıra 
yaklaşan gazetecilik 
hayatımda bu belli 
ölçüde Gemlik'te

kemikleşti.
Ama artan nüfusla 
kıyaslanınca yeterli 
değil.
Gemlik'in sahip çık
ması lazım. Yerel 
gazetelerin yaşa
ması için, okuyucu
ların okudukları 
gazetelere abone 
olmaları gerekir.
Yerelde bu gazete 
lerde kendinden bir 
şeyler bulur insan- 
iar, güZeı oır olgudur 
bu. Bunun da devam 
edebilmesi okuyucu
lara bağlı" dedi.

Gazetelerin çıktıkları 
kentlerin yazı arşiv
leri olduğunu da 
söyleyen Güler, “30 
yıl önce yaşanan 
olayların bulunacağı 
tek kaynak gazete 
lerdir. Gemlik 
Belediye Kütüphane 
sinde bu gazetelerin 
arşivleri mevcuttur. 
Söz unutulur, yazı 
kalır sözü adeta 
gazeteler için 
söylenmiştir. ” 
Kentleri yerel yöne
timlerin güzelleştire
ceğini gibi çirkin- 

leştireceğini de 
söyleyen Kadri 
Güler, “Gemlik’te 
son zamanlarda 
birinin yaptığı 
nı biri bozuyor. 
Kamuda süreklilik 
esastır. Ama siyaset 
makamı rakibini yok 
etmek için bunu 
önemsemiyor. 
Eskinin yanlışları 
düzeltileceğine kö 
künden kaldırılıyor. 
Bir yandan, kendi 
hatalarını göremiyor
lar. Öte yandan ise, 
halk iradesi yok 
sayılarak, siyasette 
ahlak dışı yöntem
lere başvuruluyor. 
Bu ise siyasete olan 
güveni ve ilgiyi 
azaltıyor. Temiz ve 
dürüst insanlar siya 
setten uzaklaşıyor
lar. Gemlik’teki çar 
pik kentleşme yerel 
yöneticilerin suçu 
büyüktür. Göz göre 
göre kaçak yapılarla 
mücadele yapılmı 

yor, daha sonra 
yapılan hatalar, 
yapanın yanına 
kalıyor.
Türkiye’nin en güzel 
yerinde yaşamamıza 
karşın, bu güzelliği 
yaşantımıza yansı
tamıyoruz. ” dedi. 
Gecede, Gemlik’in 
dününden bugününe 
hatıralar ele 
alınırken, geleceğin 
Gemlik’i için düşü 
nülen ve beklentiler 
de dile getirildi. 
Kent yaşamında 
kalitenin artmasında 
belediyelere büyük 
görev düştüğü anım- 
satılırken, yıllardır 
ilçede beklenen 
değişimin yaşan
madığını, belediye
ciliğin, kaldırım yap
mak ve çöp topla
maktan öte daha 
çağdaş uğraşılarla 
insanın yaşamını 
kolaylaştıran kurum
lar olmasının gereği 
dile getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetiminin ziyaretleri devam ediyor

MCHft M SIHII İK*
MHP Gemlik İlçe 
yönetim kurulu 
tarafından gerçek
leştirilen 
Kaymakamlık 
ziyaretinde, 
Gemlik’in sorunları 
ele alınırken, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, “Gemlik’in 
geçmişi incelendi 
ğinde çok ani göç 
almış bir yer olduğu 
görülür. Gemlik’in 
temel sorunları ile 
alakalı mülki amirler 
kadar siyasi par
tilere de sorumluluk 
düşmektedir” dedi. 
MHP Gemlik ilçe 
Başkanı Osman 
Durdu ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan 
Durdu, “Devlet, 
Milletin teşkilatlan
mış halidir.” dedi.

Osman Durdu 
konuşmasında, 
Gemlik’in öncelikli 
sorunlarının istişare 
ile ele alınması 
gerektiğini, kendi
lerinin çözüm yol
larında yardımcı ola
caklarını dile getirdi. 
MHP Heyeti ziyaret
lerine Cumhuriyet 

Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige ile devam 
etti.
Ziyaretler sonrası 
görüşlerini açık
layan MHP Gemlik 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, “Gemlik’in 
mülki amirleri, kamu 

görevlileri, dernek
ler, siyasi partiler ve 
halkımızla koordine 
içinde Gemlik’in 
önceliklerine 
eğilmek öncelikle 
rimiz olmalı.
Ortak akılla hareket 
edersek, hedefe 
ulaşmak daha kolay 
olacaktır.” dedi.

Met Timi Can 
Kurtaracak

İHH İnsani Yardım 
Vakfı Bursa Şubesi, 
doğal felaketlerde 
arama kurtarma 
faaliyetlerine destek 
vermek için afet timi 
kurdu.
Gönüllü vatan
daşlardan oluşan 
İHH Afet Timi'ne 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü ve 
Arama Kurtarma 
Birliğinden destek 
geldi. Ördekti Kültür 
Merkezi'ndeki 
toplantıda, Bursa İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan ve Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürü Yalçın 
Mumcu, tecrübeleri
ni afet timi 
üyeleriyle paylaştı. 
İHH Bursa Şubesi 
Başkanı Hüseyin

Kaplan, İHH olarak 
muhtaç insanlara 
yardımcı olmak için 
çalıştıklarını 
belirterek, arama 
kurtarma çalışmaları 
için Bursa'da 20 
kişilik bir ekip oluş
turduklarını ifade 
etti.
Kaplan, "Bu konuda 
bize kurumlanınız 
da destek veriyor. 
Bu ekip hayat kur
tarmak için çalışa
cak. Eğitim çalış
malarımız sürüyor. 
Bursa bir deprem 
bölgesi. Muhtemel 
bir afet durumunda 
her şeyi devletten 
beklememek lazım. 
STK olarak gönüllü 
arkadaşlarımızla bu 
çalışmalara destek 
vermek istiyoruz" 
dedi.
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Oiflmoiiv ilmili Mili Bursa
Bursa, ocak ayında 
da 566 milyon 281 
bin dolarlık ihracat 
ile liderliği kaptır
madı.
Bursa, bu rakam ile 
Türkiye'nin ocak 
ayındaki 1 milyar 
609 milyon 927 bin 
dolarlık toplam oto
motiv ihracatının, 
üçte birinden 
fazlasını tek başına 
gerçekleştirdi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
kayıtlarından 
derlediği bilgiye 
göre, ocakta, 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 
yüzde 8,1'lik artışla 
1 milyar 609 milyon 
927 bin Dolar ihra
cat gerçekleştiren 
otomotiv sektörü, 
Türkiye'nin toplam 
ihracatından yüzde 
15,25'lik pay aldı. 
Otomotiv sek
törünün ihracattaki 
bu başarısına en 
fazla katkıyı, 566 
milyon 281 bin Dolar

ile Bursa sağladı. 
Bursa, bu rakam ile 
Türkiye'nin ocak 
ayındaki toplam 
ihracatının yüzde 
35,17'sini tek başına 
gerçekleştirdi. 
Ocak ayındaki 
rakamlara göre, oto
motiv ihracatında 
açık ara lider 
durumdaki Bursa'yı, 
364 milyon 599 bin 
Dolar ile Kocaeli, 
261 milyon 621 bin 
Dolar ile İstanbul ve 
170 milyon 171 
bin Dolar ile

Sakarya izledi. 
Ocakta 1 milyar 
362 milyon 672 bin 
doları bulan bu 4 ilin 
otomotiv ihracatı ise 
aynı aydaki toplam 
otomotiv ihracatının 
yüzde 84,64'ünü 
karşıladı.
Geçen ay otomotiv 
sektöründeki 
ihracatları 100 
milyon doları 
bulmamasına rağ
men, başarıda 
önemli katkıya 
sahip bazı iller de 
dikkati çekti.

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

Ocak ayında, 
Ankara'dan 79 
milyon 314 bin, 
İzmir'den 58 
milyon 699 bin, 
Manisa'dan 23 
milyon 175 bin, 
Konya’dan 23 
milyon 166 bin, 
Kırşehir'den 
12 milyon 
287 bin, Adana'dan 
8 milyon 604 
bin ve Eskişehir'den 
8 milyon 317 bin 
Dolar otomotiv 
ihracatı gerçek 
leşti rildi.

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire

0 538 322 70 73

"Trafikte Saygı ve 
Hoşgörü" Bilgi Yarışması
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, 
Türkiye’de ilk defa 
Kamyon, Minibüs, 
Taksi, Halk Otobüsü 
ve Servis şoför
lerinin katılımıyla 
''Trafikte Saygı ve 
Hoşgörü'* adlı bilgi 
yarışması düzenlen
di. İnegöl Bele diye
si, İnegöl Kent Kon 
şeyi, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve 
İnegöl Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanlığının işbir- 
liğiyle Türkiye'de ilk 
olarak nitelendirilen 
"Trafikte Saygı ve 
Hoşgörü" adlı bilgi 
yarışması düzenlen
di. Düzenlenen bilgi 
yarışmasına kamy
on, minibüs, taksi, 
halk otobüsü, oto
büs ve servis şoför
leri katıldı.
Yaklaşık 1 saat 
süren yarışmada, 
yarışmacılara trafik 
kuralları, araçlarla 
ilgili bilgi ve ilk 
yardım konuların
dan seçilen 20 soru 
soruldu. Sorulan

soruların ardından 
birinciliği 150 puan 
ve 3 Yıldızlı cevap 
ile Kamyoncular 
Grubu, ikinciliği 150 
puan ve 2 Yıldızlı 
cevap ile Taksiciler 
Grubu alırken, 
üçüncülüğü ise 140 
puan ile Minibüs 
çüler Grubu elde 
etti. İnegöl 
Kaymakamı Aziz 
İnci, yarışmanın en 
çok kazananının

ELEMAN
16.oo-20.oo saatleri 
arasında part time 

olarak çalışabilecek 
tercihen üniversitede 

öğrenim gören 
BAYAN ELEMAN 

aranıyor 
0 532 275 88 07

kendileri olduğunu, 
kentte oturan insan
lar ve tüm İnegöllü- 
lerin kazandığını 
belirtti. İnci, şöyle 
konuştu: "Çünkü 
hem bilgilerimizi 
tazeledik hem de 
trafik konusuna bir 
kere daha dikkati 
çektik. Kurum ve 
kuruluşlar olarak 
üzerimize düşenleri 
bir kere daha hatır
ladık.”
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KAIE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

BASIN ASLA KÖR 
DEĞİLDİR...

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde konusu 
açılan Gemlik İlçe stadı 
hakkında bilmeyenler 
atıp tutmuş.

Madem ki çim saha 
konusunda bilginiz var 
neden şimdi sahanın 
kenarlarını açıp ta kum 
ve deniz mıcırı koyuyor
sunuz?

Zamanında daha iyisini 
neden yapmadınız? 
sahanın içinde suyun 
gitmediğini gördükten 
sonra mı gözleriniz 
açıldı.

Belki de Gemlikspor 
Taraftar Gurubu’nun yap
tığı açıklamalar etkili 
oldu.

Bunlar yetecek mi?
Kim size akıl verdi, 

böyle yapın diye?
Daha önce neden yap

madınız.?
Aklınız nerdeydi.
Kalitesiz olduğu öne 

suruiefi çını ruıoıan 
sahaya sereceksiniz, göz 
göre göre bunu 
görmemezlikten gele
ceksiniz, sonra atıp tuta
caksınız.

Bursa Futbol İl Tertip 
Komitesine Gemlik 
sahasının maçlara hazır 
olduğunu yazı ile bildir
diniz mi?

Kendileri ile görüştüm, 
hiçbir yazı gelmediğini 
söylediler.

Nasıl maç verecekler.

Bu saha nasıl hazır 
oldu.

Doğruları görebilmek 
ve yazmak körlük değil 
dir, aksine bunları göre
memek ve yazamamak 
körlüktür.

Dahası sahanın durumu 
hakkında yazı yazıldığı 
için muhatabı olanları 
kör diye nasıl suçlar 
siniz?

Siz göz doktoru muşu 
nuz?

Önce etrafınızdakileri 
göz doktoruna götürün, 
sağlam raporu alın.

Eleştirilere neden bu 
kadar kapalısınız.

Öncelikle de size 
amatör spor konularında 
ve sahalarla ilgili bilgi 
verenleri işin neden biti 
rilmediği için suçlaya
bilirsiniz.

Eğer bu öne sürdüğü 
nüz suçlamalar size aitse 
iade ediyorum.

esiz oasın mensupları, 
asla kör değiliz.

Gemlik’te kaç tane bazı 
basın mensubu ilçe 
sahasında 90 dakika maç 
izlemiş?

İki ay önce belediye ba 
sın bürosu çıkışlı 
“Gemlik sahası gün sayı 
yor” haberinden sonra 
bu günlere geldik, hala 
mı sayılıyor?

Sizin tabirinizle gözleri 
gören kaç tane basın 
mensubu sahayı

incelemiş.
İl Tertip Komitesi’nin 

Gemlik ve Orhangazi 
sahalarından sorumlu 
kişisi, Gemlik sahasının 
hazır olup olmadığını 
bilmez mi?

Müteahhit firma sahayı 
teslim etmiyorsa, demek 
ki iş bitmemiştir.

Bitmeyen sahaya maç 
nasıl verilir.

Suçu başkasına atma 
ym.

Sizlerin bilmediğiniz ka 
dar benim ömrüm saha 
larda geçti.

Ben, sizlerin gibi sade 
ce turnuva maçlarında 
birkaç kere sahaya çıkıp 
ta topa tekme vurmuş 
kişi değilim.

Yazılanlar nasıl suçla 
mr.

Gemlik sahası 2011 yılı 
Ağustos ayında ihale 
edildi ve bitim süresi de 
bir ay olarak belirlendi.
Sana, Gemlik Belediye 

si’nin. Aradan bir ay 
değil, 6 ay geçti ve saha 
bitirilemedi.

Neden sahayı teslim 
almadınız, neden bitmedi 
diye hesap sormadınız, 
neden?

Bu firmanın Gemlik’te 
başka hangi sahaları 
aldığını söyler misiniz?

İlgili firma, sahayı tes
lim etmezse, kalan 
zaman içinde ne yapacak 
siniz?

Sahayı almayacak 
mısınız?

Bunlar bahane değil, ya 
pamadığınız işin arkası 
na sığınmaktır.

İnsanları yanıltmaktır.
Kumla sahasına gelin 

ce. Haberi yaptırırken 
resmi maçların minimum 
90x60 ebadında olması 
gerektiğini bilmiyor 
musunuz?

Kumla sahasının eni 45 
metre, boyunu bırakın.

Bu ebatta bir saha 
ancak idman sahası olur. 
Resmi maç oynanmaz.

Kumla sahasını yapı 
yoruz diye kimse böbür
lenmesin.

O zaman yazılanlar art 
niyetli değil.

Gözler de kör değil.
Eğer bir konuyu bilmi 

yorsanız bilenlere sora
caksınız. Size gereken 
bilgiyi verirler.

İnsanları yanlış yönde 
yanıltmayın.

Meclis gündemi sonra 
sında CHP’li Mahir Gen 
cer’in, Gemlik Stadının 
ne zaman açılacağı 
konusundaki sorusunu 
yanıtlayan Gemlik 
Belediye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, stadın maç 
oynanmaya hazır hale 
geldiğini kaydederek 
dedikodu ve iftiralara 
tepki göstermiş.

Yılmaz, “Görmeyen 
gözler görmek istemiyor. 
Basında da bazı arkadaş 
lanınız zaten kör gibiler. 
Biz patates tarlası gibi 
bir stadı en modern hale 
getirmeye çalışıyoruz, 
buna ilaveten ek spor 
tesisleri yapıyoruz.
Görmek istemeyenler ise 
dedikodu çıkarıp, hizmet
leri değil, ufak tefek 
aksaklıkları konuşup,

yazıyorlar.
Kumla’ya saha yapı 

yoruz, birisi diyor ki, 
“Neden Kumla sahası 
küçük oluyor?” Kumla 
sahası büyüktü de biz mi 
küçülttük?

Bunlara gülüp geçi 
yoruz. Hizmete devam 
ediyoruz” demiş.

Emin olun en modern 
sahayı ilk kez Gemlik’te 
gördük.

Derler ya, “Kılavuzu 
karga olanın” diye.

Biz de diyoruz ki, bilmi 
yorsan, bilenlere sora
caksın. Dahası sizin 
dediğiniz gibi her işi bile
cek danışmanlarınıza 
soracaksınız, onlar size 
konu hakkında bilgi 
verirler.

Gülüp geçmek hizmet 
yapmak değildir.

Önemli olan küçük 
sahayı büyütüp resmi 
saha haline getirmektir.

Büyükşehir’in yapmak
ta olduğu tesislerle övün 
mek değildir.

Patates tarlası denilen 
saha demek yanlış.

Son sekiz hafta. 
Cumartesi ve 
Çarşamba maçlarından 
sonra kalacak 6 
hafta.

Gemlikspor iki maçını 
aldığı takdirde, kalan altı 
maçını havada karada 
alır ve başarıyı yakalar.

Yapamadığınızı, bileme 
diğinizi başkalarına yük
lemeyin.

Gemlikspor taraftan 
Gemlik sahasının açıldığı 
gün eminim sizi ve sîz
leri gönülden nasıl 
alkışlayacağını gayet iyi 
biliyor.

Zamanında bunu 
gördük.

Bunu unutmayın.
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WMİICİİIB tti otiadan Millim
Büyükşehir 
Belediyesi kolon
larında meydana 
gelen hasar yüzün
den çökme tehlikesi 
bulunduğu için daha 
önce boşalttığı 
Kurtuluş Caddesi 
girişindeki 7 katlı 
binanın yıkım çalış
malarını başlattı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Fen 
İşleri Daire 
Başkanlığı ekipleri, 
kolonü patladığın
dan dolayı göçük 
tehlikesine neden 
olan 7 katlı Vural 
Apartmanı’nın 
yıkımına başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Uygulama Şube 
Müdürlüğü teknik 
ekibi tarafından 
yapılan incelemede,

Butsa dan Bulsarisian'a ITIR gıda ne ginecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ağırlıklı 
olarak tarihi ve 
kültürel miras çalış
malarıyla varlığını 
hissettirdiği 
Balkanlar’a ‘kötü 
gün dostu’ olduğu 
nu gösterdi.
Bulgaristan’da mey
dana gelen selin ya 
ralarını sarmak için 
kampanya başlatan 
Büyükşehir Bele 
diyesi ilk etapta 
toplanan 1 tır dolu 
su gıda ve giyecek 
maddesini Bulgaris 
tan’a gönderdi. 
Bugüne kadar özel
likle tarihi ve 
kültürel miras çalış
maları kapsamında 
tüm Balkan ülkeler
ine eserler 
kazandıran, çeşitli 
sosyal yardımlarla 
bölge halkının mut
luluklarına ortak 
olan Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, sel baskınıyla 
zor günler geçiren 
Bulgaristan’a 
yardım eli uzatarak, 
yaraları sormayı 
hedefliyor.
Bulgaristan’ın 
güneyindeki Hasko 
vo bölgesinde, 
Harmanli ve Lübi 
mets şehirleri arasın 
da bulunan Ivanovo 
Barajı’nın duvarının

Selimzade Mahallesi 
Kurtuluş Cadde 
si’nde depreme 
bağlı olmaksızın 
kolonu patlayan

1 bodrum, 1 zemin 
ve 5 normal kattan 
oluşan 7 katlı
Vural Apartmanı’nın 
kuzey bölümünün

bir bölümünün 
çökmesiyle 
başlayan, Me riç ile 
Arda Nehirle rinin 
yataklarından taş
masıyla boyutu 
artan sel felaketinde 
hayatını kaybeden
lerin sayısının 9’a 
çıkarken, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi bu acılara kayıt
sız kalmadı. 
Bulgaristan’ın 
Harmanlı, Kırcaali ve 
Svilengrad böl
gelerinde 50’ye 
yakın barajda su 
seviyesi tehlike 
sınırım aşarken, sel 
baskınları yüzünden 
bölgede 700’e yakın 
ev sular altında 
kaldı.
İlk yardım Büyük 
şehir’den 
Sel baskını haberini 
alır almaz konuyla 
ilgili çalışma başla
tan Büyükşehir 
Belediyesi, bölge

den gelen talepler 
doğrultusunda kent 
dinamikleri ve sivil 
toplum örgütlerinin 
de destekleriyle bir 
tır dolusu yardım 
malzemesi topladı. 
Bal-Göç’le sürekli 
koordinasyon 
halinde bölgedeki 
süreci takip eden 
Büyükşehir Beledi 
yesi, gıda ve giye
cek malzemeleriyle 
yüklü ilk tın 
Bulgaristan’a gön
dendi. Bal-Göç 
Genel Başkanı 
Yüksel Özkan ile bir
likte Merinos Parkı 
giriş kâpısı önünden 
yardım tırını 
uğurlayan Büyük 
şehir Belediye Baş 
kanı Recep Altepe, 
bu yıl tüm dünyada 
kışın çok sert 
geçtiğini, Balkan 
lar’daki etkinin de 
kendini sel felaketi 
olarak gösterdiğini 

hasar gördüğü 
belirlendi. Binanın 
zemin kat kolo
nunun bodrum 
katla birleşme 
kısmında göçme, 
buna bağlı olarak 
da taşıyıcı siste
minde ve duvarların
da hasar olduğu 
kaydedildi. Ağır 
hasarlı bina, can 
ve mal güvenliğini 
tehdit ettiğinden 
Büyükşehir 
Belediyesi Fen 
İşleri ekipleri 
tarafından yıkılmaya 
başlandı.
Vatandaşların 
güvenliği göz önüne 
alınarak, üst katlar
dan başlayan 
yıkım çalışmalarının 
en kısa sürede 
tamamlanması 
hedefleniyor.

söyledi. Zaten fakir 
olan soydaşların sel 
felaketiyle bir kez 
daha mağdur 
olduğunu dile 
getiren Başkan 
Altepe, “700’e yakın 
evin sular altında 
kaldığı belirlendi. 
Biz ilk andan 
itibaren Bal-Göç’le 
birlikte hareket 
ederek acil olarak 
bizden istenen 
yardımları topladık. 
Hayırsever kent 
dinamikleri ve sivil 
toplum örgütlerinin 
destekleriyle 
toplanan gıda ve 
giyecek 
malzemelerini böl 
geye gönderiyoruz. 
Bölgeye ilk yardımı 
yapmanın mutlu
luğunu yaşarken, bu 
öncü bir yandım ola
cak. Yardımla birlik
te giden ekibimiz 
oradaki ihtiyaçları 
yerinde belirleyecek 
ve yardımlarımız 
bundan sonra da 
ihtiyaçlar doğrul
tusunda devam ede
cek. Bizim amacımız 
soydaşlarımız yalnız 
olmadığını, kötü 
günlerinde onların 
yanında olduğu
muzu gösterip, 
onlara moral ver
mek” diye konuştu.

Büyüksehirden 
yollara kış bakımı

Bursa’yı daha 
yaşanılabilir bir 
kent haline getir 
mek için yatırım
larını sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, zaman 
içerisinde deforme 
olan kentin 
altyapısını da hızla 
yeniliyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı 
ekipleri, her gün 
ana arterlerde kon
troller yaparak, 
caddelerde mey
dana gelen asfalt 
ve kaldırım bozul
malarını tespit 
ederek kışa sürede 
onarıyor. Özellikle 
kar yağışı sebe
biyle buzlanmayı 
önlemek amacıyla 
yollara serpilen 
tuzdan deforme 
olan yollar, ekip
lerin hızla ve nok
tasal çalışmalarıyla 
onarılıyor.
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Geçtiğimiz hafta 
yaşanan kar yağışı 
ardından deforme 
olan Altıparmak 
Caddesi ve Çekirge 
Caddesi’ndeki 
münferit bölgelerin 
yanı sıra İnönü 
Caddesi, İzmir 
Yolu, Özlüce Uğur 
Mumcu Bulvarı ve 
farklı birçok ana 
arterde onarım 
çalışmalarını 
sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
onarımlar için gün
lük ortalama 100 
tona yakın asfalt 
kullanıyor.
Kar sonrası yapılan 
yama onarımlarının 
önlem olduğunu 
belirten yetkililer, 
yağışlı havaların 
bitmesinin ardın
dan onarım yapılan 
bölgelerin, 
güçlendirilerek 
yeniden asfalt
lanacağını belirtti.



Toplu sözleşme en geç Martta
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kamu 
görevlilerine toplu 
sözleşme hakkı 
tanıyan tasarının bu 
ay yasalaşma 
imkanı olduğuna 
inandığını 
belirterek, "Nisana 
sarkması söz 
konusu değil” dedi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kamu 
görevlilerine toplu 
sözleşme hakkı 
tanıyan tasarının bu 
ay içinde yasalaşma 
imkanı olduğuna 
inandığını 
belirterek, "Nisan 
ayına sarkmâSi söz 
konusu değil" dedi. 
Çelik, Bakanlığın 
Reşat Morah 
Toplantı Salonu'nda 
düzenlenen ye 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi'nin ele 
alındığı Üçlü 
Danışma Kurulu'nda 
yaptığı konuşmanın 
ardından gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı.

Me enflasyon 5 aı sıma yükseldi
Çin'de enflasyon 
Ocak'ta yüzde 
4.5 ile beklentilerin 
üzerinde 
gerçekleşti.
Çin'de yıllık enflas 
yon Ocak'ta yüzde 
4.5 ile beklentilerin 
üzerinde açıklandı. 
Çin'de geride

Bir gazetecinin, 
kamu görevlilerine 
toplu sözleşme 
hakkı tanıyan 
tasarının ne zaman * 
yasalaşacağına 
ilişkin sorusu üzer
in® Çcıîk, Kamu- 
Sen'in Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldığı 
randevü talebi 
üzerine Başbakan 
Erdoğan ile 
görüştüklerini, 
kendisinin de bu 
toplantıda bulun
duğunu belirterek, 
toplantıda yasa ve 
diğer kamu çalışan
larıyla ilgili yaşanan 
bazı sorunların 

bırakılan Ay 
takvimine göre 
yeni yılın başladığı 
tatil döneminde 
harcamaların 
artmasıyla beş 
aylık aranm ardın
dan yeniden yük
selişe geçen 
enflasyonda gıda 

görüşüldüğünü 
söyledi.
Tasarının parlamen
toya gittiğini ve alt 
komisyona havale 
edildiğini anımsatan 
Çelik, "Yoğun bir 
çalışma var. Büyük 
ihtimalle konfed
erasyon genel 
başkanları, teknik 
heyetleri dinlenecek 
alt korinSyonda ve 
bir hafta içinde, 
belki de bu hafta 
sonu Plan Bütçe 
Komisyonu'na 
gitme durumu var. 
En yakın zamanda 
da komiby2.nda ele 
alınması gerekiyor. 
Çünkü kamu 

fiyatlarındaki 
artışın etkili olduğu, 
ancak mevsimsel 
sapmaların verinin 
analizini 
güçleştirdiği 
ifade ediliyor. 
Reuters anketine 
katılan analistler 
Ocak'ta enflas 

çalışanlarının, kamu 
emekçilerinin gözü 
bu yasada. Bir an 
önce toplu sözleş 
me çerçevesinde bir 
masa etrafında 
belirlenecek zam
mın ücretlerine yan
sımasıyla ilgili bek
lenti var. Bunun 
daha da gecikmeye 
tahammülü yok. 
Yeteri kadar geç 
kalmış bir durumla 
karşı karşıyayız. 
Bu yönüyle 
tasarının bir an 
önce yasalaşma 
sıyla ilgili bir sorun 
söz konusu değil. 
Milletvekillerinin, 
komisyon üyelerinin 
katkıları da dikkate 
alınacak ve son 
şekli verilmiş ola
cak. Ben bu ay 
içinde tasarının 
yasalaşma imkanı 
olduğu inancın
dayım. Ama korniş 
yon süreçleri nasıl 
işler, bir kaç günlük 
gecikme olur mu? 
Bilemiyorum. Nisan 
•"'>na sarkması söz
konusu degn.

yonun yüzde 4.1 
seviyesinde 
açıklanmasını bek
liyorlardı. Çin'de 
enflasyon Arâllk’tâ 
yıllık bazda yüzde 
4.1'e gerileyerek 
son 15 ayın en 
düşük seviyesinde 
açıklanmıştı.

Dolar «ahancı 
çıkısıyla 1,76'yı astı
Gelişmekte olan 
piyasalara paralel 
kâr realizasyonu 
kaynaklı yabancı 
çıkışları ile dolar 
içeride 1,76'nın 
üzerine çıktı. 
Yunanistan'ın 
ikinci yardım paketi 
üzerinde anlaşmaya 
varacağı beklenti
lerinin yarattığı 
iyimserlikle son 
günlerde aşağı 
yönlü bir seyir 
izleyen dolar/TL 
bugün yükselişe 
geçti.
Bankacılar hareketi 
tetikleyen belirli bir 
haber olmadığını ve 
diğer gelişmekte 
olan piyasalara 
paralel kâr realizes 
yonu kaynaklı 
yabancı çıkışlarının 
görüldüğünü 
söylediler.
BankalarardSl 
piyasada dolar gün 
içinde en düşük 
1 7380'i görürken, 
çıkışların etkisiyle 
1,7640 liraya kadar 
«ükseldi.
Garanti Yöt.'rtm 
Stratejisti Tufan 
Cömert, "Öğle 
saatlerinden itibaren 
piyasada yabancı 
talebinin arttığını ve 
TL'nih değer kaybet- 
fiğini görüyoruz. Bu 
aşamâdâ TL'den 
çıkışı gerektirööek 
bir haber veya 
söylenti mevcut 
değil. Bu nedenle 
çıkışların kâr 
realizasyonu kay

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

naklı olduğunu 
düşünüyoruz. 
Yabancı talebinin 
devamı halinde 
dolar/TL'nin 1,77- 
1,78, Euro/TL kuru
nun ise 2,3550- 
2,3600 aralığına yük
selmesi mümkün" 
dedi.
Bir bankanın döviz 
masası müdürü ise, 
"TL'deki bozulma . 
diğer gelişmekte 
olan piyasa para bir
imlerine göreli 
olarak kötü ama yıl 
basından bu yana 
biz iyi gitmiştik. 
Giren yabancının bir 
kısmı da çok uzun 
vadeli yatırımcılar 
değildi.
Yunanistan'ın isinin 
uzayacağını anlayın
ca bir miktar realiza- 
syona gitmeleri nor
mal bence. İçeride 
lokal kurumlar 
sakin, büyük alıcı 
görmüyoruz. Genel ' 
hareket yabancılar
dan kaynaklanıyor 
bugün" diye 
konuştu.
Alman 
hükümetinden bir 
yetkili, bugün 
yapılacak Euro 
Bölgesi maliye 
bakanlarının oluş
turduğu Eurogroup 
toplantısından 
Yunanistan'a 
sağlanacak yardım 
ve borç takası konu
larına ilişkin bir 
karar çıkmasının 
beklenmediğini 
söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 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 01 63

HASTANELER

UEDAŞ ARIZA i86
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 3 \ i 86
Milli Eğt. Md. 5i3 11 Y4
Halk Kütüphane 51J i 3 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 844 30 60.
Yehikâpi (2İ2) 516 12 12
Yâiövâ (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
binlenme Tes. 513 23 94

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

eToBüs

1

1

Şehirlerarası 261 54 ÛO
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEM D AŞ 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 y
MAR-PET 513 ™
Tuncay Otogaz 5,3 -ıe 45
Beyza Petrol 313 01 03

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

TAKSİLER

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

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 KBrfez
GEHLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4190 

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)

HlkdlUtiKlü
VENÜS SİNEMASI 

AY BÜYÜRKEN
UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON

513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor'da sok gelişme
Seyfettin Şekersöz

Kırmızı-Beyazlı 
ekibin başarılı genç 
teknik patronu 
İsmail Sarıoğlu, 
Beklenmedik bir 
şekilde takımla 
yollarını ayırdığını 
açıkladı.
Süper Amatör Lig B 
gurubunda ikinci 
sırada bulunan 
Gemlikspor’da 
teknik patron İsmail 
Sarıoğlu, şok bir 
kararla görevi bırak
tığını açıkladı.
Genç teknik adam,

Mİ M İM İlil başvurular Mili
Bursa Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Bursa'nın Fethi ve 
Osman Gazi'yi anma 
etkinlikleri kap
samında bu yıl 
7'incisi gerçekleşti 
rilecek 'Tarihi Kent 
Koşusu' için 
başvurular başladı. 
Koşuya katılmak 
isteyenler 
www.osmangazi- 
marathon.net 
sitesinden online 
başvuruda bulu 
nabiliyor.
Osmangazi 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Bursa'nın Fethi ve 
Osman Gazi'yi 
Anma etkinlikleri bu 
yıl 6-29 Nisan tarih
leri arasında yapıla
cak. Anma pro
gramının en renkli 
etkinliklerinden biri 
olan tarihi kent

‘Gemlik Körfez’internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

T MA 4 “SUYUNU BOŞA
JLJglg HARCAMA”

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

birtakım sıkıntıların 
bulunduğu ve bun
ları aşamadıklarını 
belirterek, yönetimle 
karşılıklı olarak

anlaşıp görevi bırak
tığını söyledi.
Görev yaptığı süre 
içinde kendisine 
yardımcı olan

koşusu için başvu
rular kabul edilmeye 
başlandı. Yarı mara
ton ve halk koşusu 
olarak iki dalda 
gerçekleştirilecek 
koşu için internetten 

başvuru alınıyor. 
Başvuruların 
tamamlanmasının 
ardından 14 
Nisan'da 
Sukaypark'ta makar
na partisi ve numara 

herkese teşekkür 
eden İsmail 
Sarıoğlu, 
Gemlikspor’a bun
dan sonraki 
maçlarında başarılar 
diledi ve gelecek 
olan tekliflere de 
açık olduğunu 
söyledi.
Gemlikspor’un 
Cumartesi günü 
oynayacağı lider 
Gürsu Belediyespor 
mücadelesinde 
takımın başında 
yardımcı antrenör 
Cüneyt Çetin’in çık
ması bekleniyor.

dağıtım töreni 
yapılacak. Koşu ise 
15 Nisan Pazar günü 
saat 09.00'da 
gerçekleştirilecek. 
Geçen yıl yerli 
yabancı 750 sporcu
nun katıldığı Tarihi 
Kent Koşusu bu yıl 
da Saltanat Kapı'dan 
başlayıp, Muradiye 
Külliyesi, Atatürk 
Köşkü, Çekirge 
Meydanı, Kükürtlü 
Caddesi, Kaplıca 
Caddesi, İpekiş 
Fabrikası, 
Altıparmak, Fomara, 
Haşimişcan 
Caddesi, Ördekli 
Hamamı, Gökdere 
Bulvarı, Irgandı 
Köprüsü, Kayhan 
Caddesi, Hanlar 
ve Hisar bölgesi 
güzergahından 
ilerleyerek Fetih 
Kapısı'nda son 
bulacak.

latan Celik'in
Mmnlı lıııM

Avrupa Birliği 
tarafından finanse 
edilen 'İş Sağlığı ve 
Güvenliği Merkezi 
Müdürlüğü (İSGÜM) 
Bölge Laboratu 
varlarının Güçlen 
dirilmesi Projesi' 

»kapsamında 11
Şubat Cumartesi 
günü Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in katılımıyla, 
Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
Sanayici ve 
İşadamları 
Derneği'nde 
(DOSABSİAD) iş 
Sağlığı ve Güven 
liği Bilgilendirme 
Toplantısı düzen
lenecek.
2 hafta önce yapıl
ması planlanan 
ancak hava 
muhalefeti 
nedeniyle ertelenen 
'İSGÜM Bölge 
Laboratuvarlarının 
Güçlendirilmesi 
Projesi' toplantısı 
Cumartesi günü 
saat 10.00-12.30 
saatleri arasında 
DOSABSİAD'da 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye'de iş 
sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştir
ilmesine katkıda 
bulunacak 'İSGÜM 
Bölge
Laboratuvarlarının 
Güçlendirilmesi 
Projesi'nin bil
gilendirme toplan
tısının açılışında 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput, Çalışama 
ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel 
Müdürü Kasım 
Özer, Avrupa 
Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu 
Sosyal Politika ve 
İstihdam Sektör 
Yöneticisi Zeynep 
Aydemir Koyuncu 
ve DOSABSİAD 
Başkanı Selim 
Yedikardeş birer 
açılış konuşması 
yapacak.
'Otomotiv Sektö 
ründe İş Sağlığı ve 
Güvenliği' panelinin 
de düzenleneceği 
programda, Uludağ 
Üniversitesinden 
öğretim görevlileri, 
Tofaş, Bosch ve 
Coşunöz Holding 
gibi otomotiv ana 
ve yan sanayi tem
silcilerinin iş 
sağlığı ve güvenliği 
uzmanları firmalara 
yönelik önemli bil
gilendirmelerde 
bulunacak.
Uluslararası Çalış
ma Örgütü(ILO)'nün 
tespitlerine göre 
dünyada her üç 
dakikada bir işçi, iş 
kazası veya meslek 
hastalığından ötürü 
hayatını kaybedi 
yor. Aynı kaynağa 
göre her yıl dünya
da ortalama 110 
milyon işçi iş kaza
sı geçirip ya da 
meslek hastalığına 
yakalanırken, bun
lardan 180 bini 
yaşamını yitiriyor. 
2011 yılı içinde 
Bursa'da iş kazaları 
sonucu 136 çalışan 
hayatını kaybetti, 
142 kişi de sakat 
kaldı

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJAN S İstiklal Caddesi Bora Sokak No : İIB GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

http://www.osmangazi-marathon.net
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Marmarahirlik’te alımlar sona eriyor
72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi, 2011-2012 zeytin alım kampan 
yasını 17 Şubat 2012 Cuma günü sona erdiriyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, gazetemize yaptığı açıklamada, 10 Şubat 2012 tarihine kadar koopera 
tifin 7 milyon 325 bin lira tutarında, 3 milyon 814 bin kilo zeytin aldıklarını söyledi. 
Ortaklardan alınan zeytinin yüzde 80’inin ödendiğini belirten Peker, kampanyanın 
kapanmasından sonra, 28 Şubat 2012 tarihinden itibaren ürün bedellerinin 
tamamının ödeneceğini bildirdi. Hüseyin Peker, bu yıl ki hava koşulları nedeniyle 
yaklaşık 7 milyon kilo zeytin almayı planladıklarını ancak bugüne kadar bu oranın 3 
milyon 814 bin kilo ile sınırlı kaldığını ve hedefe ulaşamadıklarını söyledi.

GEMLIK’IN IL K G0NLÛK SIYASİ GAZETESI ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 7711 Şubat 2012 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gürsuspor’u yenersek, grup şampiyonluğuna bir adım kalacak

Müin Mı iiliM ilt W
Bursa amatör lig B gurubunda 
mücadele veren Gemlikspor, bugün 
Orhangazi Göl sahasında önemli 
rakibi Gürsu Belediyespor ile saat 
14.30 da karşılaşacak. Lider Gürsü 
spor’dan 1 maç eksiği bulunan 
Gemlikspor’un maçı alması halinde 
grubunda liderliğe oynayacağını 
söyleyen Kulüp Başkanı Orhan Koç, 
Gemlikli sporseverleri karşılaşmada 
takımlarına destek vermeye çağırdı. 
Kırmızı beyazlılar, Çarşamba günü 
aynı sahada Ağaköy Kooperatifi 
futbol takımı ile karşılaşacak.

Nııreitin Hgcaoülu 
ISO yeneiiminde

Gine Bakış
Sirk...

Gemlik’te Cumartesi ve Pazar günleri sirk gös
terileri izleyeceğiz.

Sirk, insanlar tarafından eğitilen hayvanların 
akrobasi gösteriler yaptığı alanlara verilen addır.

Gemlik’e sirk çok az gelir.
Yarım yüzyılı aşmış yaşımda ilçemizde 

donanımlı büyük bir sirk görmedim.
Birkaç yıl önce Festival Alanı’na kurulan bir 

sirke gittim.
Sirkten başka herşeye benziyordu.
Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak sirkin büyük

lüğünün ne olacağını bilmiyorum.
Yine de görmek istiyorum. Devamı sayfa 4’de

Yol kenarında
ölü bulundu
Dün saat 16.30 
sıralarında, 
Orhangazi Gemlik 
asfaltı Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
yanında, 70 
yaşlarında bir 
erkek cesedi 
bulundu. Özdilek 
Güvenlik ele
manının yol 
kenarında bir 
erkeğin öldüğünü 
görünce durum

emniyet görevlile 
rine bildirildi. Ölen 
şahsın, Muratoba 
Köyü halkından AH 
Sönmez olduğu 
belirlendi.
Savcılıkça 
başlatılan soruştur
ma ile ölüm 
nedeninin belirlen
mesi için ceset, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na sevk 
edildi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu’na 
Nurettin Hocaoğlu 
getirildi.
Esat Coşkun başkan 
lığında toplanan 
GTSO yönetim kuru
lu, Seyhan Aydın’m 
istifa dilekçesini 
değerlendirdi. 
İstifanın kabul 
edilmesi üzerine, 
bu göreve, yedek 
üye Nurettin 
Hocaoğlu getirildi.

Hocaoğlu, 
önümüzdeki hafta 
yapılacak yönetim 
kurulu toplantısında 
yeni görevine 
başlayacak.

"Polisim" dedi, 100 
bin TL dolandırdı
Bursa'da kendisi polis olarak tanıtan bir 
kişi, telefonla konuştuğu vatandaşı 100 
bin TL dolandırdı. Kendisini polis olarak 
tanıtan S.Y. bir banka şubesine giderek, 
vereceği hesaba 100 bin TL yatırmasını 
istedi. Şahsın parayı bankaya yatırması 
üzerine, dolandırıcı parayı aldı. Sayfa 3’de

MM il İMİ
Bursa Kent Konseyi Hemşehri Daya nışma 
Dernekleri Çalışma Grubu üyeleri, Fran 
sa’nın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 
kararını protesto etti. Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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z İ Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ne hallere düştük...
Giyimi kuşamı düzgün...
Yaşı da 50'yi geride bırakmış. Adam 

belli ki umur görmüş.
Çöp kovalarında geri dönüşebilir 

atıkları arıyor. Kâğıt, metal, plastik 
gibi...

İşler çok karışık.
Her geçen gün daha da çatallaşıyor.
Türkiye siyasal ve ekonomik anlam

da temelinden sarsılıyor.
İktidarın ustalık dönemi ve ülke 

yönetimindeki davranışları...
Kırmızıçizgileri ortadan kaldırmaya 

yönelik çabalar...
Yanımızda yöremizde olup bitenlere 

karşı yetkin olmayan haller...
Toplumsal yapıyı kalıba sokmaya 

dönük medyatik saldırılar...
Aymazlıklar...
Vurdumduymazlıklar...
Karanlığa gömülüşün» bataklığa 

saplanışın göstergeleri...
Bilinçli olarak yaratılan bu ortamdan 

nemalanmaya çalışanlar;
Emperyalistlerin ekmeğine yağ 

sürüyor.
Derken “müstemleke” lilik giderek 

perçinleniyor.
Ülke üzerinde o kadar çok senaryo 

üretiliyor ve sahneye konuluyor ki 
toplum allak bullak oldu.

Ancak.
Toplum üzerindeki ölü toprağını 

atmak zorunda...
Uyanık olmak durumunda...
İnsanlar ortak toplum çıkarları 

etrafında buluşup dayanışmak zorun
da...

*****

Bugün...
Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları

na daha büyük bir görev düşüyor.
Öncelikle dipten gelen dalgaları 

dikkate almak...
Türkiye’yle ilgili senaryoları iyi oku

mak ve anlamak...
Ve...
İlkokulda öğrendiğimiz andımızı 

inadına her gün tekrarlamak...
“Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam küçüklerimi korumak, büyük

lerimi saymak, yurdumu, ulusumu 
özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan 

olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu 

Atatürk; açtığın yolda, kurduğun 
ülküde, gösterdiğin amaçta hiç dur
madan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türküm diyene”

ISO da "Gerilla Pazarlama
Eğitimi semineri yapıldı

Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda yapılan seminere 
katılan 20 kişiye seminer sonunda sertifika verildi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası eğitim 
çalışmalarını 
“Gerilla Pazarlama 
Eğitimi” semineri ile 
devam edildi. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Ticaret ve 
oanayı oaası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan eğitim semi
neri Dr. Çağatay

Taşkın tarafından 
sunuldu.
Saat 10.00-17.30 
arasında düzenle
nen eğitim 
seminerine de 
konuşan Dr. 
Çağatay Taşkın, 
“Gerilla Pazarlama 
Nedir?”, “Neden 
Gerilla Pazarlama?”, 
“Gerilla Pazarlama

Araçları”, “Gerilla 
Pazarlama ve 
Sosyal Medyanın 
Kullanımı”, 
“Stratejik Pazarlama 
Planlaması” konu
larında eğitim çalış
masına katılan Oda 
üyeleri ve temsilci
lerine anlatıldı. 
Büyük ilgi gören 
seminerde, örnek

test ve atölye çalış
malarına yer verildi. 
20 kişinin katıldığı 
seminere katılanlar, 
seminerin çok 
yararlı olduğunu 
söylediler.
Ücretsiz olarak 
gerçekleştirilen 
eğitim sonunda 
katılımcılara katılım 
sertifikası verildi.

Saadet Partisi’nin düzenlediği eğitim programına Lutfullah Günbeyi konuşmacı olarak.katıldı

Saadet Partisi İlçe 
Eğitim 
Başkanlığı’nın 
organize ettiği 
eğitim programının 
bu haftaki konuğu 
Lutfullah Günbeyi 
hoca oldu.
Eğitim programında 
Lutfullah hoca 
İslam coğrafyasında 
planlı bir şekilde 
Müslümanların 
inanç sistemi ile 
oynandığını 
tepkisiz ve duy
gusuz hale geti 
rilmek suretiyle 
etkisizleştirildiğini 
söyledi.

GemlikK^rfez
, CiaiİR'll İLK SOlLOl tİYİİllMEVtlI;

Siyonizmin hedefin 
deki İslam 
dünyevileşmiş 
sadece ibadet ve 
ahlak kurallarından 
ibaretmiş gibi sunul 
duğunu söylediği 
konuşmasında, 
“Bunlar Kur'anın

sadece %25 dir.
Kalan %75'i hayatın 
kendisi, fakat o da 
bizden uzak
laştırılmış" dedi.

- “İslamsız Saadet 
olmaz" diyen 
Günbeyi, “Islamın 
hakim olmadığı

toplumlarda zulum 
hakim olur." diyerek 
konuşmasını bitirdi. 
İlçe Eğitim Başkanı 
Hüseyin Er, eğitim 
programlarının 
onbeş günde bir 
olacağını ve tüm* 
Gemliklileri davet 
ettiklerini söyledi. 
Eğitim Başkanı Er, 
11-12 Şubat 2012 
tarihlerinde 
Armutlu'da Genel 
Merkezin Bursa 
Eğitim programı ter
tiplediğini ve Gemlik 
olarak eğitime 128 
kişi ile katılacak
larını belirtti.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T mı m “SUYUNU BOŞAf HA A HARCAMA"

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

‘Gemlik l<örffez’_vvww.genniikkorfezgâ^etesi.com

etesi.com
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"Polisim'dedi. 100 nin TL dolandırdı İhsanca
Bursa'da kendisi 
polis olarak tanıtan 
bir kişi, telefonla 
konuştuğu vatan
daşı 100 bin TL 
dolandırdı. Edinilen 
bilgiye göre olay, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Tuzpazarı

Otımolıiliı açılan tapısı hastanelilı eni
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, önündeki 
otomobilin aniden 
açılan kapışına 
çarpan elektrikli 
bisiklet sürücüsü 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Burhaniye 
Mahallesi 
Kemalettin Sami 
Paşa Caddesi 
üzerinde otomobilini 
park eden Türgut

Otomobil ile bisiklet çarpıştı!
Yenişehir'den 
İnegöl yönüne 
giden İnegöl 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
görevli Sakin 
B. yönetimindeki 
16 KAS 72 
plakalı otomobil, 
Rumil
Akramol'un

Tedavi olmak için yalan uydurdu
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye 
Mahallesi'nde otu
ran O.G, bir 
restoranda alkol 
aldıktan sonra 
evine gitmek

Kaııoııııeileııctsi Cilaya Jöııiiütii; 3 lıi$i »aralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde gençler 
arasında kartopu ile 
başlayan eğlence, 
sopalı ve bıçaklı 
kavgaya dönüştü. 
Kavgada 3 kişi yara
landı. İnegöl'ün 
Sinanbey Mahallesi 

Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, telefonla 
Ş.D.'yi arayan ve 
kendisini polis ola 
rak tanıtan S.Y. bir 
banka şubesine 
giderek, vereceği 
hesaba 100 bin TL

Akgün, inmek için aracın kapısını

kullandığı 
bisikletle çarpıştı. 
Ağır yaralanan 
Akramol, 
112 Acil ekiplerince 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.
Akramol'un, 
ameliyata alındığı 
öğrenildi.

isterken polisi ara 
yarak, yolda tanı
madığı bir kişinin 
kendisini bıçak
ladığını söyledi. 
Olay yerine giden 
ekipler, çelişkili 
ifadeler vermesi

Yenişehir Cadde 
si'nde kartopu oyna 
yan Yiğit E., Recep 
Y. ve Tayfur Ç.'nin 
birbirlerine attıkları 
kartopu, cadde 
üzerindeki bir inter
net kafenin camına 
isabet etti. 

yatırmasını istedi. 
Bankaya giden 
Ş.D. belirtilen 
hesaba parayı 
yatırdı. Ş.D.'nin 
yatırdığı parayı 
bankadan çeken 
dolandırıcı, 
Ş.D.'den 40 bin TL

üzerine O.G.'yi 
polis merkezine 
götürdü. İfadesi alı
nan O.G. ertesi gün 
yeniden karakola 
geldi ve psikolojik 
durumunun iyi 
olmadığını,

Kafede oturan 
Osman K., Burha 
nettin Y. ile Ahmet Y. 
dışarı çıkarak, kar 
topu oynayan kişil
erle tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya 
dönüşmesi üzerine, 

daha istedi.
Ancak Ş.D. 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
müracaat etti.
Polis, dolandırıcının 
yakalanması 
için çalışma 
başlattı.

açmak istedi. Bu 
esnada elektrikli 
bisikleti ile seyir 
halinde olan 37 
yaşındaki İbrahim 
Terk açılan kapıya 
çarparak yere düştü. 
Başından yaralanan 
İbrahim Terk 112 
ambulansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

tedavi olabilmek 
için kendisini bıçak
ladığını anlattı.
Polisi yanlış bil
gilendiren şahıs 
hakkında "suç 
uydurmak"tan 
işlem yapıldı.

Osman K., 
Burhanettin Y. ve 
Ahmet Y., sopa ve 
bıçak darbeleriyle 
yaralandı. Yaralılar, 
112 Acil ekiplerince 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Sağlıksız sağlık tarihini ortaya 
çıkarma mücadelesi

Bursa sağlık tarihi yazılıyor ama nasıl 
yazılıyor bir bilseniz... Adeta iğneyle kuyu 
kazarcasına... Belediye Meclisi Üyesi Doktor 
Ceyhun İrgil öncülüğündeki, konunun 
uzmanı çok değerli isimlerden oluşan yayın 
kurulunun yaptığı çalışma ne kadar zordur 
bileniniz var mı acaba?

Zorluk şundandır... Çalışmanın, Türkiye 
gibi, belge bilgi biriktirme, arşiv oluşturma 
kültüründen yoksun bir ülkede yapılmasıdır. 
Okur-yazarlık kavramından yola çıkarsak 
eğer, okumayan toplumun yazar olmasını da 
bekleyemeyiz haliyle... Böyle bir toplumun 
bireyleri tarafından yönetilen kurum ve kuru
luşlarında da tarihe ışık tutacak arşiv bul
mak ne mümkün?

Cerrahlığının yanı sıra sürekli sosyal pro
jeler üreten, yazan, görüntüleyen, 
arşivleyen, derleyip toparlayan, hatta 
Muradiye Külliyesi’nde küçük de olsa bir 
sağlık müzesi oluşturulmasını sağlayan Dr. 
Ceyhun İrgil’in en çok yakındığı da bu...

Bir qazete vazarı olarak üzerimde hisset
tiğim kamusal sorumluluk nedeniyle, Bursa 
Sağlık Tarihi kitabı çalışmasına katılan yayın 
kurulu üyelerini tek tek sayarak, kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum.

Dr. Ceyhun İrgil’in yanı sıra Prof. Dr. 
Osman Çetin, Prof. Dr. Mefail Hızlı. Doç. Dr. 
Ali Ihsan Karataş, Dr. Hasan Basrı Ocalan, 
Yard. Doç. Dr. Sezai Sevim, Yard. Doç. Dr. 
Bedri Ermutlu, Dr. Çetin Tor, Av. Hulusi 
Tığlıoğlu, Ecz. Kubilay Aydın, Diş Hekimi 
Alper Can, Dr. Murat Çalıkapan, Dr. Metin 
Yurdakaş, Çiğdem Atalmış, Doç. Dr. Türel 
Özkul...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa 
Araştırmaları Merkezi bünyesinde sürdü 
rülen ve Bursa’da sağlığı, antik dönem, 
OsmanlI öncesi, OsmanlI dönemi ve Cum 
huriyet dönemi olarak ele alacak kitabın alt 
başlıkları ilgi çekici...

Sağlık meslek odalarının tarihi, hastaneler, 
Osmanh dönemi tıp davaları, Darüşşifa, 
Osmanh dönemi doktor ve eczacıları, kaplı
ca tedavileri, tıp malzemeleri, hekim 
terekeleri, Bursa kadı sicillerinde tıp, Bursa 
ile ilgili fermanlar, alternatif tıp, folklorik tıp, 
adli tıp, Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Derne 
ği, Hıfzıssıhha, sanatoryum, akıl hastalıkları 
tedavileri, Bursa’da salgın hastalıklar, mezar 
taşlarında ölüm nedenleri, sünnetçiler, kırık 
çıkıkçılar, Rum hastaneleri, Bursa’da yazılan 
tıp kitapları, Gurabahane-i Laklakan...

Büyük zorluklarla hazırlanan bu kitapta 
eksik bir şey var... Sağlık sendikalarının ta 
rihi... Sevgili İrgil, benim yapabileceğimi 
düşünüp yardım talebinde bulunur gibi yaptı 
ama sonradan vazgeçti:
“Sen de yapamazsın, çünkü sağlık sektörü 

sendikal tarihiyle ilgili hiçbir yerde kayıt 
yok.”

Bu yönünü çıkarsa çıkarsa, tahminimce 
son 20 yılda sağlık sektörünün Bursa’daki 
sendikal hareketin öncü işimlerinden Dr. 
Çetin Erdolu yapar. Bu görev Erdolu’dan 
başkasının olamaz...

Son cümlemiz şöyle olsun:
Bursa’da sağlık sektörü, sağlıklı bir tarih 

bırakamamış!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr


11 Şubat 2012 Cumartesi Gemlik KSrfez Sayfa 4

Gine Bakış 
\

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Türkiye Sirki bugün Gemlik'le
Sirk..

Dünyada çok ünlü sirkler var.
Bu sirkler zaman zaman Türkiye’ye de geliyor.
Gidemiyoruz ama ününü basından okuyoruz.
Sirkler benim çocukluğumdan beri ilgimi çek

miştir.
Bir yandan da doğada özgürce yaşaması gere 

ken hayvanların, insanların egolarını tatmin için 
eğitilerek, bir gösteri aracı haline getirilmesi de 
madalyonun bir başka yönü.

Bu yönünü hayvan sevenlere bırakıyorum.
Çocukluğumuzda, eğitilmiş hayvan gösterileri 

mahalle aralarında yapılırdı.
Genelde, dağda yakalanan küçük bir ayıcığın 

burnuna takılan bir halka nedeniyle canı yanan 
hayvancık, zinciri tutan efendisinin isteğini ya 
pardı.

Ayıcığa, “Haydi kocaoğlan kocakarı gibi yat.” 
“Haydi Kocaoğlan dans et bakalım!..."

Ayı oynatma dediğimiz bu gösteri sonunda ayı 
oynatıcı, şapkasını çıkarır, para toplardı.

Bizim kültürümüzde hayvan eğitme, ya köpek 
lere uygulanır, ya atlara...

Avrupah ve kuzey komşularımız ise tüm hay
vanları eğiterek, onların akıl almaz becerilerini 
sergileyerek, bir sektör oluşturmuşlardır.

Gösteri sektörü.
Bu sektör içinde yalnız hayvanlar değil, jim

nastik sporu yapan bay ve bayanlarda bulunur.
Trapez gösterileri de sirklerin vazgeçilmez 

gösterilerindendir.
Sevgili okurlarım.
Aslında yaşadığımız dünya bir sirk değil mi?
Hem de kocaman bir sirk...
Bu sirkin eğiticileri, gelişmiş kapitalist ülkeler.
Oyuncuları ise gelişmemiş, gelişmekte ve tüke 

tici olan uluslar.
Kapitalizmin ağababaları, çıkarlarını sürdüre

bilmek için, buldukları yandaşlarına her türlü 
oyunu sahneletebiliyorlar.

İstedikleri ülkede, yandaş bir iktidar kurduru 
yor, istemedikleri yönetimleri alaşağı ediyorlar.

Çevremizde komşu ülkelere bir bakın.
Irak ne hale getirildi.

, Suriye’de yönetime karşı muhalifler destek
leniyor.

Bir zamanlar bizimkilerin kankası olan Esat 
yönetimi şimdi Tu Kaka oldu.

Suriye’nin iç işlerine karışıyoruz.
Muhalifleri el altından destekliyoruz.
Irak’tan pay almak için ‘bir koyup, üç alacak

tık’, olmadı.
Irak’ta din kardeşlerimiz birbirini öldürüyorlar.
Irak devleti bölünmenin eşiğinde.
Sovyetler Birliği’ni böldüler, parçaladılar.
Yuğoslavya’yı böldüler, parçaladılar.
Daha önceleri Kore, Afganistan, Kamboçya...
Dünya büyük bir sirk.
Bu sirk dev kapitalist ülkeler tarafından 

yönetiliyor.
Oyuncuları ise işbirlikçileri..
İzleyiciler ise dünya halkları...
Gemlik’te bugün ve yarın sirk gösterileri var.
Haydi sirke..
Bu sirk, diğerine benzemiyor.
Dilerim gösterilerden memnun kalırız.
Burada, özgürlüğü ellerinden alınmış hayvan

ların becerilerini izleyeceğiz.

Türkiye'nin ulus
lararası gösteri 
standartlarına sahip 
ilk ve tek kapalı 
salon sirki özelliği 
taşıyan Türkiye 
Sirki, Gemlik’te ilk 
kez bugün ve yarın 
gösterilerde bulu
nacak.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
desteklediği 
“Türkiye Sirki” 
Gemliklilere heye
canlı anlar yaşata
caklar.
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak olan sirk 
gösterilerini çocuk
lar ücretsiz olarak 
izleyebilecekler.
Saat 13.00- 16.oo ve 
19.oo da üç seansta 
yapılacak gösteriler 
nedeniyle Kapalı 
Spor Salonu’ndaki 
tüm çalışmalara 2 
gün ara verildi. 
Sirk'in kurucusu ve

Ulaş Cankurt gös
terileri sihirbazların,

tanıtan sirk ekibi 
Rus, UkraynalI ve

meye gelenleri, 
mısır satıcılarının,

ateşbazların, 
palyaçoların, akro
batların, lastik 
kızların neşeli sirk 
hayvanların ve dev 
piton yılanlarının 
renk kattığı prog 
ramlarını, değişik 
atraksiyonlarla her 
geçen gün zengin
leştirdiklerini, 
modern tiyatral sirk 
kültürünü insanlara

Türk sirk sanatçı 
larından kurulu olup 
köy, kasaba, il, ilçe 
demeden gezmekte, 
hayatlarında hiç şirk 
ile tanışmamış yurt
taşlara müziği, 
kostümleri, ışıkları, 
dansları ve birçok 
sirk gösterileri ile 
görsel bir şölene 
davet ettiğini söyle
di. Cankurt,

palyaçoların kapıda 
karşıladığı, seyirci 
lerden dağılan heye
can dalgasının 
insanı bir hoş ettiği 
gösteri başladığı 
andan itibaren 
soluksuz izlenilen 
gösterilerin insan
lara unutulmaz bir 
gün yaşattığını 
söyleyebiliriz” şek
linde konuştu.

DIŞ TİCARET ELEMANI
H-fi

20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOfilU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-586 00 07

Osmangazl 
feribotu 

seferlere 
başladı

Bursa ile İstanbul 
arasında deniz 
ulaşımını sağlayan 
ve 26 Aralık'taki 
kazada hasar gören 
Osmangazi Feribo 
tu, tersanedeki tadi
lat işlemlerinin 
ardından yeniden 
seferlere başladı. 
Bursahlar, 1,5 ay 
süresince Osman 
gazi feribotu yerine 
Adnan Menderes ya 
da Turgut Özal feri
botuyla yolculuk 
yaptılar.
Güzelyah'dan 830 
yolcu ve 150 araçla 
hareket eden 
Osmangazi Feribo 
tu yılbaşına birkaç 
gün kala Sivriada 
açıklarında bir 
gemiyle çarpışmış, 
feri bottaki ler büyük 
korku yaşamıştı. 
Türki ye'nin en 
büyük feribotu özel
liğine sahip bin 200 
yolcu ve 225 araç 
kapasiteli Osman 
gazi Feribotu'nun 
ön kısmında hasar 
meydana gelmişti. 
Yaklaşık 1,5 ay 
süren tadilat işlem
leri sona erdi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Avrupa hedefini huyunu

ortakları ile 
Almanya’da buluştu. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa başkanlığındaki 
toplantılarda 2011 
yılının değer
lendirmesi yapıldı, 
2012 hedef ve 
planları doğrul
tusunda yüzde

22 milyon dolar 
olan ihracat 
getirisini 25 milyon 
dolara çıkarma 
hedefi konuldu. 
Almanya, Avusturya, 
Hollanda, Belçika, 
Fransa ve 
Lüksemburg’daki 
bölge bayilerinin 
katıldığı toplantıda 
konuşan

Başkanı Hidamet 
Asa, Türkiye’nin 
Avrupa’ya yaptığı 
zeytin ihracatının 
yaklaşık yüzde 
45’ini gerçek
leştirdiklerini, 
pazardan daha 
fazla pay almak için 
yeni ürün-yeni 
ambalaj stratejisi 
belirlediklerini

Avrupa’da yerleşik 
tüketicilerden ve 
satış noktalarından 
gelen talepler 
doğrultusunda 
yaptıklarını kayde
den Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Pazarlarda, 
Marmarabirlik’e olan 
güvenle ilgili bir 
sıkıntımız yok.

ortaya çıkan talep
leri en kısa sürede 
karşılayacağız. İlk 
aşamada yağlı sele, 
kuru sele ve klasik 
siyah salamura yanı 
sıra yeşil zeytini de 
küçük grarhajh 
ambalajlarda pazara 
sunmaya başlaya
cağız. Yağlı sele 
zeytini üretimi ve

amacımız
Avrupa pazarından 
daha büyük pay 
almak" dedi. 
Hidamet Asa, 
Marmarabirlik’in 
yeni ürünleri ve 
ambalajlarının mart 
ayından itibaren 
tüketiciyle 
buluşacağını 
söyledi.

Uludağ'ıla ill atlım anıma lesisi için Oylat'ta 230 bin 
kişi şifa buldu

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Uludağ'ın yapı
landırması için 
hazırlıklara başla 
dıklarım belirterek, 
"Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli 
Parklar Genel 
Müdürlüğü ile birlik
te çalışıyoruz. İlk 
olarak kapalı arıtma 
tesisini projelendirip 
acil ihaleye çıkıy
oruz. Otopark, 
sosyal ve spor 
tesisleri, diğer 
altyapı yatırımlarını 
da karın kalkmasıyla 
başlatacağız" dedi. 
Uludağ'daki otellerin 
atıkları, kentin içme 
suyuna karışmaya
cak. Otellerin, dere 
yataklarını kirleten 
atıklarının önüne; 
yapılacak kapalı arıt
ma tesisi ile geçile
cek. Uludağ'ın reha
bilitasyonu 
Başbakanın tali
matıyla Büyükşehir 
ve bakanlığın ortak 
çalışmasıyla hayata 
geçiriliyor.
Orman ve Su İşleri

Bakanlığı ile 
anlaştıklarını, 
yatırımları 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yapacağını anlatan 
Başkan Recep 
Altepe, "Biz oradaki 
sistemi kurup işlet
miş olacağız. 
Uludağ'da eksikliği 
hissedilen en önem
li konu altyapı. 
Altyapı olmayınca; 
su, yağmur, kanal
izasyon, su depo
ları, yangın tesisat
ları ve bunların 
altyapı olarak başla
ması gerekiyor. 
Uludağ'daki açık 
arıtma tesisi 
çalışmıyor. Bakanlık 
ve bizim ekipler bir
likte çalıştılar.

Kapalı arıtma tesisi 
olması gerektiğini 
tespit ettiler, bunu 
projelendiriyoruz. 
Projeler şekilleniyor, 
acil olarak ihaleye 
çıkacak.
Havalar müsait 
olduğunda hemen 
çalışmaların başla
ması gerekiyor.
Çünkü yılın büyük 
bir kısmında kar 
var" dedi.
Otoparkı da 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin yap 
işlet devret mod
eliyle yapacağını 
kaydeden Başkan 
Altepe, "Günübirlik 
tesisler, spor ve 
sosyal tesislerle 
ilgili projeler de 
hazırlanıyor.

Bakanlığı ve 
belediyenin hazır
ladığı projelerin 
oradaki imalatları 
başlayacak.
Bakanlık, otoparkın 
yapımını bize yap 
işlet devret tarzında 
verdi. Diğer pro
jelere bakanlık 
maddi destek 
sağlayacak, biz de 
imalatları gerçek
leştireceğiz.
Uludağ'da bizim de 
yapacağımız çok iş 
var. Telesiyejlerden 
kayak alanlarına 
kadar düzenlemeler 
bulunuyor.
Uludağ'ın yazın da 
kullanılması için 
projeler var.
Teleferik ve bakacak 
projesini biz takip 
ediyoruz.
Yapacağımız pro
jelerin ihalelerini 
kısa sürede halledip 
inşaatlara başlaya
cağız" diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
Uludağ'da yıkılacak 
bir kaç bina 
kaldığını, bunların 
hukuki sürecinin 
devam ettiğini ifade 
edildi.

2010 yılında Bursa 
Valiliği'nin turizm böl
gesi ilan ettiği Oylat 
kaplıcalarında kon
aklayan kişi sayısının 
2011 yılında yüzde 10 
arttığı bildirildi.
40.5 derece sıcak
lığındaki suyunun 
şifalı olduğu Sağlık 
Bakanlığı'nca tescil 
edilen Oylat kaplı
caları, 2010 yılında 
208 bine yakın vatan
daşı ağırlarken, 2011 
yılında bu rakamın 
yüzde 10 oranında 
artarak 230 bine çık
tığı bildirildi. 60 yıla 
ya kındır hizmet eden 
büyük otelin 2011 yılı 
Mart ayında yıkılması 
ile birlikte po tan- 
siyelinden fazla bir 
şey eksilmeyen Oylat, 
gün geçtikçe şöhreti
ni artırarak, hastalara 
şifa kaynağı ol maya 
devam ediyor. Suyu 
romatizmal ağrılar, 

kireçlenme, böbrek 
rahatsızlıkları, cilt 
hastalıkları, kadın 
hastalıkları, çocuk 
felci, muhtelif nevralji 
(sinir ağrıla rı), 
nevritler (sinir iltihap
ları), siyatik, sinir 
uyuşukluğu, nevralji, 
beyin yor gunluğu, 
eklem ve civarı iltiha
planma lan, düşük ve 
yüksek tansiyon 
rahatsızlıkları, 
katılaşmış ve spaztite 
olmuş felç durumları 
gibi birçok hastalığın 
tedavisinde rol 
oynayan Oylat kaplı
calarının bulunduğu 
turizm bölgesinde 
İnegöl Belediye si'nin 
ortak olduğu 4 tesis 
var. Bu tesislerde 
2011 yılında 150 bin 
kişi, diğer 3 özel 
tesiste de yaklaşık 80 
bin kişi olmak üzere 
toplam 230 bin kişinin 
konakladığı bildirildi.
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Bursa Kent Konseyi 
Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu üyeleri, 
Fransa’nın sözde 
Ermeni soykırımı ile 
ilgili kararını 
protesto etti. 
Fransa’nın sözde 
Ermeni soykırımı ile 
ilgili kararına 
Bursa’dan tepkiler 
devam ediyor. Bursa 
Kent Konseyi 
Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu üyeleri, 
Fransa’nın aldığı 
kararı protesto etti. 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde düzenle
nen toplantıya 
AntalyalIlar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği, 
Afyonkarahisarlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, 
Diyarbakır Kültür 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, 
Muş İli Eğitim

Kalkındırma Sosyal 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneği, Bursa 
Yenişehirliler 
Derneği, Sakarya- 
Düzce Eğitim Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği, 
Karacabeyliler 
Derneği, Kars 
Sarıkamış Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
Orhaneli - Keleş - 
Büyükorhan - 
Harmancık 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği 
(DAĞ-DER), 
Mustafakemalpaşalıl 

ar Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği, Bilecikliler 
Derneği, Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma 
Derneği yöneticileri 
ve üyeleri katıldı. 
Bursa Kent Konseyi 
Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Lütfi Taşçı, Fransa 
Senatosu’nun sözde 
soykırımı inkar 
etmenin suç olarak 
kabulünü nefretle 
kınadıklarını söyledi. 
Arşivlere ve tari
hçilere bakıldığında

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

böyle bir soykırımın 
da gerçekleşmediği
ni söyleyen 
Taşçı, “Demokrasi 
kültürü denilince 
kendilerini örnek 
gösteren Fransa, 
aldıkları bu yanlış 
kararla sefil bir 
duruma düşmüştür. 
Düşünce ve 
inanç özgürlüğüne 
pranga vurmaya 
çalışan Sarkozy ve 
ekibini şiddetle 
protesto ediyoruz. 
Aziz milletimizin 
şanlı tarihinde asla 
soykırım 
olmamıştır” dedi.

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

Tiikeiimenıleksinılesertıliisiis
CNBC-e Tüketim 
Endeksi Ocak'ta bir 
önceki aya göre 
yüzde 20.30 oranın
da değer kaybede 
rek İ 73,82 değerini 
aldı.
Aynı dönemde 
mevsimsel olarak 
düzeltilmiş tüketim 
endeksi ise yüzde 
2.33 değer kaybıyla 
126.14 değerine 
geldi.
Aralık ve Ocak 
ayları mevsimsel 
etkilerle tüketim 
endeksinin çok sert 
iniş ve çıkışlar gös
terdiği aylar olarak 
öne çıkıyor.
Yılın ilk ayında tüke
tim harcamalarında 
önemli bir yavaşla
ma gerçekleşti. 
Sektörel bazda 
bakıldığında giyim 
dışında hemen 
hemen tüm sektör
lerde aylık bazda 
düşüşler yaşandı. 
Bir önceki aya göre, 
gıda, sağlık, 
eğlence, otel, lokan
ta, benzin, ulaşım 
gibi harcama kalem
lerinde düşüşler

oldu. Ev eşyası ve 
gıda sektörlerinde 
mevsimsel olarak 
düzeltilmiş seri 
aylık bazda hafif 
artışlar gösterse de 
cari endeks değer
leri düşüş gösterdi. 
Otomobil satışları 
gerilemenin en 
güçlü olduğu sektör 
oldu. Ön veriler 
konut talebinde de 
düşüş gösteriyor. 
Endeks sonuçlarını 
değerlendiren

ELEMAN
16.oo-20.oo saatleri 
arasında part time 

olarak çalışabilecek 
tercihen üniversitede 

öğrenim gören 
BAYAN ELEMAN 

aranıyor 
0 532 275 88 07

Marmara Üniversite
si Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Erhan 
Aslanoğlu şunları 
kaydetti: "CNBC-e 
Tüketim Endeksi’nin 
yıllık değişim değer
lerine baktığımızda 
da düşüş görüyo 
ruz. Tüketim endek
si yıllık bazda yüzde 
2.94 gerileme gös
terirken, mevsimsel 
olarak düzeltilmiş 
endeks yüzde 9,10 
düşüyor.
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M kimliğinizi ut zaman alacalısınız?
Geri sayım başladı. 
İçişleri Bakanı İdris 
Nairn Şahin 'Pilot 
uygulama tamam. 
Nüfusun tümü 3 yıl 
içinde yeni kimliğe 
sahip olacak' dedi. 
Tüm acil hatlar da 
112.olarak tek 
numaraya 
dönüşecek.
İçişleri Bakanı İdris 
Nairn Şahin, valiler 
toplantısında yürüt
tükleri projelere 
ilişkin şu bilgileri 
verdi...

PİLOT UYGULAMA 
TAMAM: Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Kartı Projesi'nde 
pilot il olarak Bolu 
seçildi. Bu ilde 220 
bin kişiye yeni kim
lik kartları 
dağıtılarak, bu kart
larla yapılabilecek 
işlemler gözden 
geçirildi. Üç sene 
içinde proje tamam
lanmış ve yeni kim

Emekli maaşı ne War artacak?
ntibak düzen
lemesinin Meclis 
maratonu başladı. 
Tasarıya ilişkin bilgi 
veren Bakan Çelik, 
emeklilerin maaşın
da 322 liraya varan 
artış olacağını 
söyledi. Emeklilerin 
merakla beklediği 
intibak düzenlemesi 
için geri sayım 
başladı. Düzenleme 
dün TBMM Plan ve

likler dağıtılmış 
olacak.

KİMLİKTE PARMAK 
İZİ: Yeni kimlik kart
ları TÜBİTAK 
tarafından geliştiril
di. Nüfus cüz
danının yanı sıra, 
sağlık karnesi, 
ehliyet ve vergi kim
lik kartı olarak da 
kullanılabilecek. 10 
yıllık kullanım 
ömrüne sahip kart
larda milli işletim

Bütçe 
Komisyonu'nda ele 
alındı. Tasarıya 
ilişkin bilgi veren 
Çalışma Bakanı 
Faruk Çelik, intibak 
konusunun haksı
zlıkları giderici, 
adaleti sağlayıcı bir 
yöntem olduğunu 
belirterek, 
"Emeklilerimiz yıl
lardır intibak talep
lerini dile getiriyor. 

sistemine sahip çip 
bulunuyor.
Vatandaşın parmak 
izinin de yer aldığı 
dijital kimlik kar 
tıyla, 6 haneden 
oluşan şifreyle 
işlem yapılacak. 
Yeni kimlik kartı, 
sigortadaki kaçak
ların önlenmesinin 
yanı sıra, sağlık kar
nesinin mükerrer 
kullanımı gibi sıkın
tıların da önüne 
geçilmesini

Biz de intibak sis
teminin parame
trelerini belirledik" 
dedi. İntibak çalış
masının 2000 yılı 
öncesi emekli olan 2 
milyon 743 bin 371 
SSK emeklisini kap
sadığını kaydeden 
Çelik, intibak sonu
cu meydana gelecek 
artışların, prim 
ödeme gün sayısı ve 
ödenen primlerin

sağlayacak.

BÜTÜN ACİL 
NUMARALAR 112: 
112 Acil Çağrı 
Merkezleri 
Projesi'yle araların
da 110 İtfaiye, 112 
Hızır Acil Yardım, 
155 Polis İmdat, 156 
Jandarma İmdat 
gibi acil numar
aların tamamı '112' 
hattında toplanacak. 
81 ilde acil çağrı 
merkezleri kurula
cak. Pilot iller 
olarak belirlenen 
Antalya ve 
İsparta'da çalış
malar tamamlandı. 
Proje kademeli 
olarak ülke 
geneline yaygın
laştırılacak. 11 ilde 
daha merkezlerin 
yapımı tamamlandı 
ve bu yıl projenin 
faaliyete geçmesi 
planlanı 
yor. 28 ile ise 
ödenek gönderildi.

miktarlarına göre 
değişkenlik göstere
ceğini söyledi.
İntibak farklılıklarını 
anlatan Çelik, şöyle 
konuştu: "2000 yılı 
öncesi emekli olan 2 
milyon 743 bin 
kişinin yüzde 70'inin 
aylıklarında artış 
meydana gelecek. 
En yüksek artış ise 
322 liraya kadar 
çıkacak.

Cari açığa hurda
■■ II ■■

arat cozumn
Trafikteki yaşlı 
araçların geri 
dönüşümü, 
Türkiye’nin cari 
açığına olumlu katkı 
sağlayacak.
Hurda demir-çelik, 
Türkiye'nin dışa 
bağımlılıkta en yük
sek orana sahip 
olduğu alanlardan 
biri. Türkiye, 
dünyanın 1 numaralı 
hurda demir-çelik 
ithalatçısı.
Hurda demir-çelik 
ithalatına yılda öde
nen para yaklaşık 9 
milyar dolar. Oysa. 
Türkiye’nin hurda 
demir-çelik ithalatı 
faturasını azalt
manın kolay bir yolu 
var. Türkiye'de 
trafiğe kayıtlı 
araçların büyük bir 
kısmı 16 yaş üzeri. 
Yani ömrünü 
tamamlamış araçlar. 
Eğer, yaşlı araçlar 
teşvikle hurdaya 
çıkarılır ve geri 
dönüştürülürse 
ekonomiye büyük 
katkı sağlanır. Yeni 
bir hurda teşvikiyle, 
sadece çelik 
endüstrisine yak
laşık 100 bin ton 
hurda tedarik edile
ceği tahmin ediliyor. 
Toplamda beklenen 
hurda ise 2 milyon 
ton. Bunun yıllık 
getirisi ise 1 milyar 
doları buluyor. Bu 
sayede enerjiden 
sonra en fazla dövizi 
hurda demire 
ödeyen Türkiye'nin 
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cari açığı olumlu 
etkilenir.

GERİ DÖNÜŞÜM 
OLUR
Sadece demir çelik 
değil, bir otomobilde 
çok sayıda ham
madde geri dönüş 
türülebiliyor. Demir 
çeliğin yanı sıra 
bakır, kurşun, alü 
minyum, plastik, 
kauçuk, cam ve 
elektronik akşamlar 
gibi maddeler eko 
nomiye tekrar ka 
zandırılabiliyor. Bu 
malzemelerin geri 
dönüşümü ve tekrar 
kullanılması, doğal 
kaynakların tüken
mesini önlüyor.
AVRUPA HAM
MADDE İHTİYACINI 
HURDA OTODAN 
KARŞILIYOR 
Avrupa Birliği (AB), 
araçların geri 
dönüşümüyle 
hurdalara hayat 
veren projelere imza 
atıyor. AB'nin bu 
çalışmaları, otomo
bil üreticilerinin hur
dadan yüzde 100 
dönüşüm ile üretime 
geçmesini sağlaya
cak; Geri dönüşüm 
ile Avrupa otomotiv 
endüstrisinin en 
büyük sorunların
dan olan hammadde 
ve ekolojik etkilerin 
minimuma 
indirilmesini 
amaçlıyor. Proje ile 
çevre ve hammadde 
sorunlarının kısmen 
aşılması bekleniyor.
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l 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 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 01 63

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 Şicl. 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
Dirilenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
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 £« 2° ™
Tuncay Ofogaz 513 16 45

| Beyza Petrol 513 01 03

H HASTANELER

B 
E
R 
i 
=9

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
UzmanlarTıp 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 Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4191 

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)

ııııkMmMii
VENÜS SİNEMASI 

AY BÜYÜRKEN
UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON

513 33 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Feriiıot İskelesi civarında park 
edenlere ceza yazılacak

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
Bursa'dan 
İstanbul'a giderken 
araçlarını Yalova'da 
Yenikapı feribot 
iskelesine yakın 
olan yerlere ve özel
likle yol kenarına 
park ederek feribota 
binen sürücülere 
ceza yazılacağını 
duyurdu.
Bursa'dan 
araçları Yalova'ya 
giden ve burada 
araçlarını yol 
kenarına park eden 
sürücülere park 
yasağı getirildi.

yapılan açıklamada, 
"Bursa'dan İstan
bul'a gitmek için bu 
yolu tercih eden 
araç sürücülerinin 
araçlarını park 
ettikleri İDO 
Yenikapı-Pendik 
Feribot iskelesi 
civarında 01.02.2012 
tarihi itibariyle park 
yasağı uygu
landığından sürücü
lerin herhangi bir 
mağduriyet yaşama
maları için Yalova 
Valiliğince alınan 
park yasağı kuralına 
uymaları önemle 
rica olunur" denildi

Bursa’da «e 
ilçelerinde 

ehliyet 
sınavları Bugün
Ehliyet sınavı 
Bursa ve 
ilçelerinde 11 Şubat 
Cumartesi günü 30 
okulda yapılacak. 
Ehliyet sınavı 
Bursa ve 
ilçelerinde 11 Şubat 
Cumartesi günü 30 
okulda yapılacak. 
Bursa'da motorlu 
taşıtlar sürücü 
adayları sınavı 
(MTSK) 11 Şubat 
Cumartesi günü 
yapılacak.

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, "MTSK aday
ları test sınavı ilim
iz Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
İnegöl, Gemlik ve 
Mustafa Kemalpaşa 
ilçelerinde toplam 
30 okulda 11 Şubat 
2012 Cumartesi 
günü saat 
11.00-13.30'da 
yapılacak." 
denildi.

Bursaspor, galip gelerek moral bulmak islim
Bursaspor, pazar 
günü deplasmanda 
oynayacağı 
Manisaspor karşısın
da galip gelerek 
moral bulmak 
istiyor.
6 MAÇTA TEK 
GALİBİYET
Son 6 karşılaşmasın
da Galatasaray maçı 
dışında galibiyet ala
mayan yeşil beyazlı 
ekip, oynadığı 
maçlarda 3 mağlu
biyet, 2'de beraberlik 
aldı. Bu sezon ligde 
istediği yerde bulun
mayan Bursaspor, 
pazar günü sezonun 
ilk yarısı berabere

kaldığı 
Manisaspor'la puan 
mücadelyesbine 
çıkacak.
12'NCİ BULUŞMA 
Bursaspor, 
Manisaspor'la ikisi 
2'nci Lig'de olmak 
üzere 11 kez karşı 
karşıya geldi. Rakibi 
karşısında bariz 
üstünlüğü bulunan 
yeşil beyazlı ekip 11 
maçta 6 galibiyet, 3 
mağlubiyet, 2 
beraberlik aldı. Yeşil 
beyazlı ekip rakibiyle 
oynadığı son 5 
karşılaşmanın 
4'ünden de gali
biyetle ayrıldı.

Bursaspor, ligin ilk 
yarısı Bursa'da 
oynanan 
mücadelede rak
ibiyle golsüz 
berabere kaldı.

SAĞLAM'LA 5 KEZ 
Bursaspor, pazar 
günü deplasmanda 
karşılaşacağı rak
ibiyle teknhik direk
törü Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde 1 kez 
puan kaybetti. 2009- 
10 sezonunda, 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde 
Manisaspor'u 
Atatürk Stadı'nda 
İvankov ve Ömer

Erdoğan'ın golleriyle 
2-0 mağlup eden 
yeşil beyazlı ekip, 
ligin ikinci yarısında 
Manisa'da oynanan 
karşılaşmayı da 
Turgay ve Batalla'nın 
golleriyle aynı skorla 
bitirdi. 2010-11 sezo
nunda evindeki maçı 
2-1 alan Bursaspor, 
Manisa'da ise 2-0'lık 
skorlarla güldü. 
Sağlam yönetiminde 
Manisaspor'la 5 kez 
karşılaşan 
Bursaspor, 4 maçta 
sahadan gülerek 
ayrılırken sadece 1 
beraberlik aldı.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Gemlik'in bileği bükülmüyor
B gurubunda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Gemlik 
spor konuk ettiği lider Gürsu Belediyespor’u ikinci yarıda 
golcüsü Arifin attığı golle 1-0 yenerek liderlik koltuğuna 
yeniden oturdu. Sahasının bitirilememesi nedeniyle maçla 
rını ikinci yarıda Orhangazi Göl sahasında oynayan Kırmızı 
Beyazlılar, maç noksanıyla liderliğe oturan Gemlikspor, 
zirve mücadelesinde kendisi için çok önemli 3 puanı almayı 
bildi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 10’da

13 Şubat 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET ° GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.’nin ‘Çalışma Ruhsatı yok’ haberlerine açıklama geldi

Derici, Sorumlu Devlettir
Bursa’da yayınlanan günlük 
bir gazetede çıkan “Gemlik 
Gübre’nin ruhsatı yok” baş 
lıklı haber üzerine, Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu yazılı bir açıklama 
yaptı. Gemlik halkının bil
gilendirilmesinin istendiği 
açıklamada, Gemlik Gübre 
nin kuruluşundan bugüne ka 
dar geçen sürede yaşanan 
olaylar anlatıldı. Sayfa 5’de

Kaymakam Bilal Çelik, 
İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği ne atandı
İlçemiz Kayma 
kamı Bilal Çelik’in 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterli 
ği’ne ataması 
gerçekleşti. 
Çelik’in Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne 
atanmasıyla boşa 
lan Gemlik Kayma 
kamlığı’na geçici 
bir vekil atanması 
bekleniyor. Haberi sayfa 2’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Cemaat tasfiye mi ediliyor?
İstanbul Özel yetkili Savcısı’nın MİT 

Müsteşarı ve 2 MİT’çi için başlattığı soruş
turmanın ne sonuçlar doğurduğunu 
olduğunu ibretle izliyoruz.

Geçtiğimiz gün yazdığım oldu.
Başsavcı Savcı’yı görevinden aldı. Yıllar 

dır askerleri, gazetecileri, akademis yen
leri, siyasi parti başkanlarını ve'yönetici
lerini soruşturan ve tutuklatan savcıları 
kahraman ilan edenler, MİT soruşturmasını 
yürüten savcıyı “tu kaka” yaptılar.

İstenmeyen savcı ilan ettiler.
Olan savcıya oldu.
Hukuk devleti yara aldı. Devamı 4’de

Türkiye Sirki
Gemliklilerle 

hulustu

Uluslararası Tür ki 
ye Sirki, Cumartesi 
ve Pazar günü 
üçer seansla Gem 
tiklilerle buluştu.

Sirkte la bu t ve 
pandomin gösteri
leri, İpte trapez 
gösterileri 
yer aldı. Syf4’de

Suat Güllıan 
eulnde ölü bulundu
Birkaç gündür 
kendisinden 
haber alınamayan 
Gemlikspor Külü 
bü eski yöneticisi 
ve gümrük korniş 
yoncusu Suat 
Gülhan evinde 
ölü bulundu. 
Gülhan’m ölümü 
üzüntü yarattı. Haberi sayfa 2’de

'Telefonunu ılolandırıcılar 
kullanıyor’diyerek dolandırdılar 
Bursa'da, kimliği belirsiz bir kişi cep telefo
nundan aradığı vatandaşı, "Biz, emniyet 
ten arıyoruz, telefon hattını dolandırıcılar 
ve terör örgütleri kullanmış, onları yakala
mak üzereyiz." diyerek dolandırdı. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Tarım alanları kimin umurunda
Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın en 

önemli yaşam damarlarından birisi kesin 
kez tarımdır. Diğeri de turizmdir.

Adına Karayolları denilen bir kurum 
anlaşılması güç bir inatla tarım alanlarına 
kastediyor.

Ovayı katletmek bu denli kolay mı?
Bugüne dek ranta kurban edilenler 

yetmedi mi?
Karayolları Genel Müdürlüğü kentin tüm 

dinamiklerine meydan okurcasına "İstan- 
bul-Bursa-İzmir Otoyolu"nun Bursa 
etabının Uluabat Gölü'nün kuzeyinden 
geçirileceğini, bu konuda detay çalış
malarının devam ettiğini açıkladı.

Bursa Kent Konseyi'riin rapor ve öneri
sine karşılık gönderilen cevabi yazıda, 
"Bursa Kent Konseyi ve sivil toplum kuru
luşlarından gelen öneri üzerine 'Önerilen 
güzergahın SİT alanı içerisinde kalması, 
tampon bölge içerisinde kalması, seyahat 
süresinin daha uzun olması, yakıt tüketi
minin yüksek olması, sulak alanlar ile etk
ileşiminin yüksek olması, diri fay bölgesi 
ile tamamen etkileşim içinde olması 
nedeniyle tercih edilmemiştir. Kuzeyden 
geçen yeni güzergâhın detay çalışmaları 
sürmekte olup, birinci sınıf tarım alan
larıyla ilgili yapılabilecek olası düzen
lemeler irdelenmektedir" denilmiş.

Söz konusu uygulamanın gerçekleşmesi 
durumunda Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey'de binlerce dekarlık birinci 
sınıf tarım arazisi yok olacak.

Ayrıca Uluabat Gölü de ciddi zarar göre
cek...

Karayolları Genel Müdürü bu durumun 
farkında mı?
Hadi o değil...
Ya onun bağlı olduğu yeni adıyla 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı işin ayırdında mı?

Türkiye’nin en büyük Bursa Kent 
Konseyi,

Tarım meslek odaları,
Mühendis odaları güzergâh öneriyorlar. 
Karayolları da bu duruma karşı çıkıyor. 
Bu nasıl bir şey?
Anlamak olanaksız.
Karayolları yetkililerinin çok iyi bilmesi 

gereken bir şey vardır:
Bursa’nın dinamikleri yetkin ve bilgili 

kişilerden oluşmuştur.
Kentin çıkarlarını ve geleceğini tehlikeye 

düşürecek her konuda gerekçeler öne 
sürerek tepki göstermişler ve haklı çık
mışlardır.

İşte Doğanbey Konutları...
İşte Cargill,
İşte BESOB’un yine ovayı katletmeyi 

amaçlayan sanayi sitesi projesi...
Burada en önemli ödev,
Büyüklüğüyle Türkiye’de örnek olan ve 

çalışmaları dikkatle izlenen
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 

Semih Pala’ya düşüyor.
Doğayı katletmeye dönük tüm girişimler 

engelleninceye dek sivil toplum örgüt
leriyle birlikte mücadele etmelidir.

Kaiimakam Bilal Çelik İl tol 
İdaresi Genel Sekretetliği'ne Mı

Gemlik Kaymakamlığına 1.5 yıl önce atanan Hukukçu 
Kaymakamımızın atama yazısını bugün alması bekleniyor.

İlçemiz Kaymakamı 
Bilal Çelik’in İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne ata
ması gerçekleşti. 
Kızılcahamam 
Kaymakamlığı’ndan 
Gemlik Kaymakam 
lığına 1.5 yıl önce 
atanan Bilal Çelik, 
görevi sırasında 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından ikinci 
kez ABD’de düzen
lenen Kaymakamlar 
Eğitim Kursuna 
katıldı.
Türkiye’nin tecrübe
li Kaymakamlar 
arasında yer alan

Bilal Çelik’in vali 
olması beklenirken, 
Bursa İl Özel İdare
sine atanması dik 
kat çekti.
İçişleri Bakanlığı

atama kararname 
sinin Bursa 
Valiliği’ne geldiği 
bildirilirken, izinde 
olan Kaymakam 
Çelik’in bugün

görevine başla
masıyla yeni görev 
yerinin atamasının 
tebliğ edilmesi 
bekleniyor.
Gemlik
Kaymakamlığı’ndan 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekr'eterliği’ne 
atanan Bilal Çelik 
evli ve 3 çocuk 
babası.
Bilal Çelik’in Bursa 
İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter 
liği’ne atanmasıyla 
boşalan Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
geçici bir vekil atan
ması bekleniyor.

Gemlikspor Kulübü eski yöneticisi ve gümrük komisyoncusunun ölümü üzüntü yarattı

Simi Giilhan evinde illi InıMı
Birkaç gündür ken
disinden haber alı
namayan gümrük 
komisyoncusu Suat 
Gülhan (66) evinde 
ölü bulundu.
Uzun bir süredir 
yanhz yaşayan, Suat 
Gülhan kendisinden 
haber alınmaması 
üzerine, dün oğlu 
Tayfun Gülhan 
babasının yaşadığı 
evine gitiğinde 
cesediyle karşılaştı. 
Gemlikspor’un eski 
yöneticilerinden 
olan Suat Gülhan’ın 
(66) evinden alınan 
cesedi, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne oradan 
da Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
gönderildi.
Dün, çocukları tara 
fından Adli Tıp 
Kurumu’ndan alınan 
Gülhan’ın Cenazesi

‘Gemlik Körfez’ ’ ' www.gerhiikkorfezgazetesi .com

http://www.gerhiikkorfezgazetesi
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Kolunu baskı makinasma kanındı İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde çalıştığı 
tekstil fabrikasında 
kolunu kumaş baskı 
makinesine kaptıran 
46 yaşındaki 
Şahmettin Sungur, 
ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 
sıralarında Organize 
Sanayi Bölgesinde 
üretim yapan tekstil 
fabrikasında mey
dana geldi. Yaklaşık 
10 yıldır çalıştığı 
fabrikada kolunu 
kumaş baskı maki

Araçlarına aldıkları gencin telefonunu
gasp eden 3 zanlı yakalandı

Bursa'da, araçlarına 
aldıkları gencin tele
fonunu gasp ettikleri 
iddiasıyla 3 kişi 
gözaltına alındı.
İddiaya göre, 
Yıldırım ilçesi 
Ortabağlar Mahallesi 
An karayolu 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda,

Plastik malzeme satan mağazada yangın
Bursa'da plastik 
masa ve sandalye 
satışı yapan bir 
mağazada çıkan 
yangın, itfaiye tara 
fından kısa sürede 
söndürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldı 
rım ilçesi Esenevler 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde plastik 
bahçe malzemeleri 
satan bir mağazada 
yangın çıktı. İhbar 
üzerine harekete

!!■ ttniliiitilaftillawi'iitcretiliilaniliililaf
Bursa'da, kimliği 
belirsiz bir kişi cep 
telefonundan aradığı 
vatandaşı, "Biz, 
emniyetten arıyoruz, 
telefon hattını dolan 
dırıcılar ve terör 
örgütleri kullanmış, 
onları yakalamak 
üzereyiz." diyerek 
dolandırdı.
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj Mahal 
lesi'nde meydana

nesine kaptıran boynuna dolanan
Şahmettin Sungur, zincirden kurtula-

U.U., S.U. ve K.U., 
araçlarına aldıkları 
T.B.'yi darp etti.
Zanlılar, T.B.'nin cep 
telefonunu da gasp 
etti. Samanlı mevki
inde aracın yavaşla
masını fırsat bilen 
T.B., araçtan atladı.
Polise başvuran T.B, 
verdiği ifadede, 

geçen Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi

Başkanlığı ekipleri, 
kısa sürede olay 
yerine geldi. Yanan

gelen olayda, Seçkin 
O.'Yü cep telefonun
dan arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, "Biz 
emniyetten arıyoruz, 
kullandığınız telefon 
hattını dolandırıcılar 
ve terör örgütleri 
kullanmış, onları 
yakalamak üzereyiz, 
yakalayabilmemiz 
için söyleyeceğimiz 
telefon numaralarına 
bir miktar kontör

"Olaydan iki saat 
önce şüphelilerden 
U.U. vurulmuş.
Bundan dolayı ben
den şüphelenmişler. 
U.U., bıçak çekerek 
beni zorla bir araca 
bindirdi. Araçta 
diğer şüpheliler 
beni gasp etti.
Başkasını ara

yüklemelisiniz, 
şahıslar yakalanınca 
paranızı iade ede
ceğiz." dedi. Bunun 
üzerine bir banka 
şubesine giden 
Seçkin Ö., verilen üç 
ayrı cep telefonu 
numarasına 456 
liralık kontör gön
derdi. Bir süre sonra 
dolandırıhdğım 
anlayan Seçkin Ö., 
polise müracaat etti. 

mayınca bir süre 
nefes de alamadı. 
Kolu parçalanan ve 
arkadaşları tarafın
dan kurtarılan 
Sungur, İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hastanede yapılan 
müdahalenin ardın
dan duruma ağır 
olan Sungur, Bursa 
Acıbadem 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor 

mayayım diye 
zorla telefonumu 
aldılar." dedi. 
T.B.'nin ifadesinin 
ardından harekete 
geçen ekipler, U.U., 
S.U. ve K.U.'yu 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur 
ma sürüyor 

malzemelerin plastik 
olması sebebiyle 
alevlerin çevreye 
binalara sıçrama
ması için itfaiye 
yangına hemen 
müdahale etti.
Yangını kısa sürede 
söndürüp soğutma 
çalışması yapan 
itfaiye ekipleri, elek
trik kontağından 
şüphelendiklerini 
belirtti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Öte yandan kendisi
ni 'Komiser 
Süleyman' olarak 
tanıtan kimliği belir
siz bir kişi de cep 
telefonundan aradığı 
Ferhan Ö. isimli 
vatandaşı 600 lira 
dolandırdı. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
her iki olayla da ilgili 
olarak soruşturma 
başlatıldığını 
duyurdu

İhsan BÖLÜK 
posta@ihsanboluk.com.tr 

İstinaf Mahkemesi’ne 
zıt yönde iki seçenek

Bursa’da on yıllardır yaşanan adliye binası 
sorunu, bu ülkede yargıya, adalete ne kadar 
önem verildiğinin göstergesi aslında... Bir 
deprem olur da önce devletin binaları çök
erse; Adalet dağıtılan mahkemelere, 
yüceliğinin simgesi olacak prestijli mekanlar 
kazandırılamıyorsa vay vatandaşın haline...

Bursa’da Heykel’deki Valilik, hemen 
karşısında şimdi Kent Müzesi olan adliye ve 
onun yanında da defterdarlık binaları, 
zamanında kentin tam göbeğine inşa edilmiş 
cumhuriyetin simgesi yapılar... Zamanın 
koşullarına uygun, ihtiyaçları karşılayan 
binalar nüfus arttıkça yetmez olmuş... 20-25 
yıl kadar önce Bursa’da adliyeler 4 ayrı 
binadaydı. Heykel’deki merkez, biraz üstün
deki küçük bina, Dörtyol adliye ve Foma 
ra’daki idare mahkemeleri... Avukatlar 
paramparça oluyor, bir binadan diğerindeki 
davaya yetişmek için akla karayı seçiyor
lardı.

Uluyol’da eski cezaevinin yerine inşa edi • 
len ve projesi yarışmayla elde edilen Adliye 
Sarayı on yıl geçmeden yetmez hale geldi ve 
bugün Bursa’da yargı şimdi üç, kısa bir süre 
sonra yine 4 ayrı binaya dağılmış olacak.

Bir süre önce icra mahkemeleri, Adlıya 
Sarayı yakınında kiralanan bir işhanın < 
taşınmıştı ama yine de yeterli olmadı. Bolqe 
Adliye (İstinaf) Mahkemesi olarak Ata 
Bulvan’nda kiralanan binaya aile, idare,, 
vergi ve iş mahkemeleri taşındı. Şimdi İsti
naf Mahkemesi için yer arayışları sürüyor.

İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Sait Gürlek’le görüştük dün... Zıt yönde biri 
İzmir, diğeri Ankara Yolu’nda iki alternatif 
bina önerisi sunmuşlar Adalet 
Bakanhğı’na... İzmir Yolu’ndaki bina İzmir- 
Bursa istikametinde Cengizler Center olarak 
bilinen binaymış... Ankara Yolu’ndaki de 
Erikli Kavşağındaymış... Vatandaşların ve 
personelin ulaşımı başta olmak üzere pek 
çok yönden değerlendiriliyormuş alterna 
tifler...

Adliyeye yakın kaynaklar, İzmir Yolu’ndaki 
seçeneğin gerçekleşme ihtimalinin daha 
yüksek olduğunu, hatta 5 yıllığına kiralan
mak üzere anlaşma yapıldığını söylüyorlar.

Bu arada, Ata Bulvarı’ndaki ek binada 
hizmet başladı başlamasına da sorunlar bir 
türlü bitmiyor. Isınma, elektrik, su hemen 
hemen her gün sorun oluyor. Örneğin dün 
gün boyu sular kesikti binada... Su olmayın-*' 
ca haliyle tuvaletlerde büyük sıkıntı yaşandı.

Son tabloya bakıldığında kafalarda tered
düt oluşuyor... Şöyle ki; Eğer, istinaf mahke 
mesi için 5 yıllık kiralama yapıldıysa, 
BUTTİM’e yapılacak yeni adliye binası kısa 
sürede bitmeyecek!

Fakat ne yapıp edip, BUTTİM’e inşa edile
cek yeni adliye binası projesinin, Bursa’daki 
ihtiyacın tarih içindeki seyri hesaplanarak 
yapılması gerekiyor. Yoksa on yıl sonra 
yeniden adliye binası için yer aramak duru
munda kalırız;

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ 
İnsan hayatı ne ki? Yap! Sat! 
Binalar çürük, hak getire ruhsat 
Hırsızlık, ahlaksızlık önlenmeli 
Yapı güvenliği ise maksat.

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güıe Bakı;
Kadri GÜLER
kadrijjuler@hotmail.com

Cemaat tasfiye mi ediliyor?
MİT görevlilerinin hakkında savcıların soruştur

ma açabilmeleri için Başbakan’dan izin alınma 
sini zorunlu kılan yasa teklifi bir gün içinde 
hazırlanarak, Adalet Komisyonu’na sevk edildi.

AKP, bu tasarıyı meclisteki çoğunluğuna güve . 
nerek apar topar çıkaracak.

Erdoğan’ın bir zamanlar kürk sorununu çöz 
mek için başlattığı “kürt açılımı" projesi çerçe 
vesinde Oslo’da, PKK liderleriyle MİT eleman
larının buluşması kasetlerinin internet ortamına 
düşmesi ile başlayan tsüreçte, CHP’nin suç du 
yurusunda bulunmasıyla konu yargıya taşındı.

İşte ne olduysa ondan sonra oldu.
Savcılık, MİT müşteşarı ve eski müşteşar ile bir 

bayan elemanı ifade vermeye çağırdı.
Bu istek, bazı polisler tarafından basına 

sızdırıldı.
İstanbul terörle mücadele şube müdürleri aynı 

gün görevden alındı. Kızağa çekildiler.
Polis teşkilatının içinde yıllardır bir cemaat 

yapılanması olduğu yazılır, çizilir.
Hatta bu yüzden Eskişehir Emniyet Müdürü 

Hanefi Avcı’nın, “Haliçte Yaşayan Simonlar" adlı 
kitabı sansasyon yarattı.

Avcı, bu kitabında polis teşkilatı içindeki
Gülen cemaatinin yapılanmasının tehlikeli boyut
lara geldiğini belgeleriyle yazdı.

Başına gelmedik kalmadı. Hala içerde..
AKP kurulur kurulmaz, ilk girdiği seçimlerde 

iktidar oldu.
Bu seçimlerde AKP’yi destekleyen cemaat ve 

tarikatlar içinde en güçlüsü Gülen Cemaatiydi.
Nurculuğun bir kolu olan bu Cemaat, bunun 

karşılığını devlet içinde örgütlenerek aldı.
Bu cemaatin emniyetteki örgütlenmesi üst 

düzey boyutta oldu.
Ulusalcı askerlerin tasfiyesinde, siyasilerin din

lenmesinde, internet üzerinden yapılan yıpratıl
ma eylemlerinde hep onlar vardı.

Cemaat, mali yönden yıllar içinde palazlandı.
Milyar dolarları yöneten bir güçe erişti.
Din ile uğraşması gereken bu cemaat, eğitim 

kurumlarına, emniyet teşkilatına, yargıya, ticare 
te, idareye ve siyasete yayıldı.

AKP içinde önemli bir güce erişen Gülen cema 
ati, AKP içinde istediğini yaptıran bir güç olmaya 
başlayınca, askeri, yargıyı tasfiye eden, basını 
baskı ile susturarak güçlü hale gelen Erdoğan 
tarafından tasfiyeye mi başlandı?

Bugün konuşulan bu.
Aylar önce bir gezim sırasında, bir dostum 

AKP ve Erdoğan’ı tahlil ederken, Gülen cema 
atin tasfiye edileceğini söylediğinde inanmak 
istememiştim.

Ancak, son gelişmelere gösteriyor ki, AKP yeni 
bir aşamaya geldi. Düğmeye bastı.

MIT’in, Ahmet Altan, Yasemin Çongar gibi AKP 
destekçisi gazetecileri, yargıdan sahte isimlerle 
izin alarak dinlemesi, izlemesi bu değişimin de 
bir göstergesi değil mi?

Eski Marksist, yeni liberaller, bugüne kadar Er 
doğan’ı övdüler, son zamanlardaki yazılarında 
şiddetli şekilde eleştiriyorlar.

İktidar ve koltuk gücü insanları değiştiriyor.
Koltuk, giderek iktidarı yakan ateş oluyor.

Sonunu hazırlıyor. Bütün bunlar AKP’de inişin 
başladığını gösteriyor.

Uluslararası Türkiye 
Sirki, Cumartesi ve 
Pazar günü üçer 
seansla Gemlikliler 
le buluştu.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda gösteri 
yapan Türkiye Sirki 
Cumartesi ve Pazar 
günü düzenlenen 
üçer seansta da 
salonun tribünlerini 
doldurmaya başardı. 
Gemlik’e sık sık 
sirk gelmemesi 
nedeniyle 
Gemliklililer sirke ili 
gösterdiler.
Girişi biletlerinin 10 
ve 15 liradan 
satıldığı sirki 
izleyenler ise bek
lediklerini buluma 
dıklarını söylediler. 
Uluslararası 
Türkiye sirkinde 
labut ve pandomin 
gösterileri, ipte

trapez gösterisi, jim- alev adam, boğa 
nastikçi kız, yılanlı kadın

ve palyaço gösteri
leri yer âldi.

DIŞ TİCARET ELEMANI 
ARANIYOR

— —

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPADİLECEK, 

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER fl.S
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

mailto:kadrijjuler@hotmail.com
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Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.’nin ‘Çalışma Ruhsatı yok’ haberlerine açıklama geldi

Derici, “Sorumlu Devlettir"
Bursa’da yayınlanan 
günlük bir gazetede 
çıkan “Gemlik 
Gübre’nin ruhsatı 
yok” başlıklı haber 
üzerine, Gemlik 
Gübre Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
yazılı bir açıklama 
yaptı. Haberin doğru 
olup olmadığı <. 
konusunda Gemlik 
halkının bilgilen 
^dirilmesinin istendiği 
açıklamada, Gemlik 
iGübre’nin kuru
luşundan bugüne 
kadar geçen sürede 
yaşanan olaylar 
anlatıldı.
Gemlik Gübre A.Ş. 
Genel Müdür 
Yardımcısı Hayrettin 
Derici, açıklamasın
da, Gemlik Gübre 
Sanayii A.Ş’nin 
25.12.1953 tarih ve 
4/2006 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla kurulan 
Azot Sanayii 
T,A.Ş.’nin bir işlet 
mesi olarak; deniz 
yolu taşımacılığı ile 
getirtilen ithal 
amonyak hammad
desine dayalı olarak, 
devlet eliyle bir 
Kamu İktisadi 
Teşekkülü olarak 
siyasi baskılar ile 
bölgenin sosyal ve 
ekonomik kalkın
masına katkıda 
bulunması amacıyla 
1973 yılında Gem 
lik’te kurulmasına 
karar verildiğini 
söyledi.
Fabrika kurulduğu 
1978 yılından; hisse 
devri yoluyla özelleş 

tirme kapsamında 
Yıldırım Şirketler 
Gurubuna devredil 
diği söyleyen Derici, 
“Gemlik Gübre, 2004 
Şubat ayına kadar 
bir Kamu İktisadi 
Teşekkülü olarak 
çalışma ruhsatı 
olmadan faaliyetini 
Şürdürmüştür. 
Fabrikanın devrinin 
bir varlık satışı 
olarak gerçekleşti 
rilmeyip, hisse devri 
yoluyla gerçekleştir
ildiği ayrıca şirketin 
yeniden kurulması 
ve faaliyet gösterme
si şeklinde bir olgu
nun söz konusu 
olmaması sebebi ile 
resmi statüsü hiç 
değişmemiş ve aynı 
vergi numarası altın
da faaliyetine devam 
etmiştir. Bunun 
sonucu olarak 2004 
yılında fabrikanın 
ruhsat alınmadan 
çalıştırıldığı seklin
deki bir açıklama 
tamamen gerçek 
dışıdır.
Fabrikayı kuran ve 
2004 Şubat ayına 
kadar işleten Devlet; 
faaliyetini 
sürdürdüğü 26 yıllık 
süre içersinde söz 
konusu ruhsatını 
alamamıştır. Hangi 
kamu binalarının ve 
işletmelerinin ruh
satı yardır ki; devlet 
tarafından ruhsatsız 
olarak şirketimize 
devredilen fab
rikanın ruhsatsız 
olması gazetelere 
büyük bir ayıp ola 
rak manşet olmak-

bu hata Devlete ait
tir. Devletin devir 
sırasında bu işlem
lerini tamamlamış 
olarak devretmesi 
gerekirken, yine 
devletin bürokratları 
26 yıllık geçmişin 
hesabını şirketimiz
den sormaktadırlar. 
Gerçekler böyle iken 
şirketimizce bu ruh
satın alınması için 
gerekli olan çalış
malara 5 yıl önceden 
başlanmıştır. 
Ruhsatımızın olmadı 
ğı, Bursa Büyükşe^ 
hir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı’nın 
denetimlerinde 
ortaya çıkmamıştır. 
5 yıllık süre içerisin 
de bu ruhsatın alın
masında esas olan 
Çevre izinlerine 
yönelik yatırımların 
tamamlanması ile 
olgunlaşmış ve 
başvuru noktasına 
gelinmiştir.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığın 
ca talep edilen yap
tırımların gerçek
leştirilmesi için bir 
buçuk yıl önceden 
başvuruda bulunul
muş ve yeni yangın 
yönetmeliğine uygun 
olacak şekilde gerek 
li çalışmalara başlan 
m ıştır. Bu kapsamda 
da Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Baş 
kanlığı tarafından 
denetim yapıl mış ve 
gerekli rapor tutul
muştur.” dedi.

RUHSAT 
ÇALIŞMALARI 
Çalışma Ruhsatının 
alınmasında esas 
olan yaptırımları da 
anlatan Hayrettin 
Derici, bu çalış
maları şöyle sıraladı: 
“1- Fabrikamız 
bacalarından atmos
fere atılan emisyon 
gazlarının Çevre 

standartlarına uygun 
hale getirilmesi için 
kurulmuş olan 
DENOX reaktörleri 
nin projelendirilme 
si, imalatları ve 
kurulup çalıştırılma 
sı 4 yıl sürmüştür.
2- Fabrikamız 
ünitelerinden çıkan 
ve yıllar önce arıtıl
ması teknolojik ola 
rak mümkün olma 
dığı bilinen sanayi 
atık sularımızın arıtıl
masının proje bazın
da araştırılması 
gerekli proje bulun
duktan sonra İsviçre 
de yerleşik Arionex 
firma sınca proje
lendirilip, imalat-' 
larının gerçekleştir
ilmesi ve montajını 
takiben devreye al 
ma çalışmaları 5 yıl 
sürmüştür.
Bu yatırımları ger 
çekleştirmeden ruh
sat başvurusunda 
bulunmanın 
mümkün olmadığını 

tüm ilgililerin bilmesi 
arzumuzdur.
3- Ruhsata esas 
çevre yaptırımlarının 
tamamlanması aşa
masında Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi \ 
İtfaiye Dairesi Baş 
kanlığına başvuru
larak bu anlamda 
yapılması gereken 
yaptırımların gerçek- ! 
leştirilmesi bir bu 
çuk yılda tamamlan
mış ve 26.01.2012 
tarih ve GM12/05 
sayılı yazımızla, 
İtfaiye Dairesi Baş 
kanhğı’na başvuru
larak final denetim
lerin yapılması 
talep edilmiştir.
4- Devlet döneminde 
ruhsatsız olarak 
devredilen binaların 
ruhsatlarının alın
ması uzun bir süreci 
takip etmiştir ve 
sonucunda Yapı 
Kullanma Ruhsatları 
alınmıştır.
Bürokratik 
detay engetler 
dışında ya pılması 
gereken yaptırımlar 
% 99 merte besinde 
şirketimizce gerçek
leştirilmiş olup % 1 
lik bürok ratik 
engellere de devle
timizin yardımcı 
olması halinde, ça 
hşma ruhsatı alma 
işlemimiz en kısa 
zamanda tamamla 
nacaktır. Tüm 
kamu oyunun 
aydınlanması 
açışından bu bilginin 
açıklanması bir 
zaruret haline 
gelmiştir.”

MHP've ziyaretler deuam edinir
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın yeni 
seçilen yönetim 
kuruluna hayırlı 
olsun ziyaretleri 
devam ediyor. Verem 
Savaş Derneği ve 
Gemlik Trabzonlular 
Derneği de MHP’nin 
konukları oldu.
Verem Savaş 
Derneği ziyaretinde 
konuşan MHP 
Gemlik ilçe başkanı 
Osman Durdu,*

Verem Savaş 
Derneği ve benzeri 
gönüllülük üzerine 
oluşan derneklerin 
çoğalmasının gerek
tiğini belirtirken, bu 
alanda Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
Dernek yöneticiler
ine de teşekkür eden 
Durdu, siyasi partiler 
olarak da bu tarz 
oluşumlara destek 
vereceğiz demeye 
gerek bile olmadığını 
belirterek, zaten 

bunlara destek 
olmak görevimizdir 
dedi. MHP’nin 
Akşam konukları ise 
Gemlik Trabzonlular 
Derneğiydi.
Dernek Başkanı 
Kemal Karslı ve 
dernâk yöneticileri 
tarafından gerçek
leştirilen tanışma ile 
başlayan ziyaret 
sıcak bir sohbet 
havasında devam 
etti.
Gemlik’te yaşayan 

çok sayıda 
Karadenizli olduğu 
belirten Karslı, 
Karadeniz insanının 
genelinin vatanını 
milletini sevdiğini ve 
bu uğurda birçok 
fedakârlıktan 
geçmişte kaçın
madığını bu gün de 
kaçınmayacağını 
belirtti.
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu; ‘’Tüm 
sivil toplum örgüt
leri, partiler ve

dernekler Gemlik’le 
alakalı sorumluluk 
alırsa her şey daha 
güzel olacaktır.

Gemlik için ortak 
akıl bir an önce 
harekete geçirilmeli” 
dedi.
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E- Hiit sistemi hayata geçiriliyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı, eğitimin 
kanayan yarası 
dershane sorununa 
el attı. Öğrenciler 
E-Etüt sistemi 

sayesinde internet 
üzerinden sınavlara 
hazırlanabilecek. 
Oğlunu dershaneye 
gönderebilmek için 
cezaevine düşen 
annenin dramından 
ders çıkartan 
Bakanlık, üniversite 
sınavına girecek 
öğrenciler için inter
nette etüt dönemini 
başlattı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, eğitimin 
kanayan yarası der
shane sorununa el 
attı. Sabah'ın haber
ine göre 2 yıl önce 
Muğla Fethiye 
ilçesinde oğlunu 
dershaneye gön
derebilmek için 
cezaevine düşen 
annenin dramından 
ders çıkartan 
Bakanlık, dershan
eye gidemeyen 
öğrenciler için e-etüt 
sistemini geliştirdi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, üniversite 
sınavına girecek 
12'nci sınıf öğrenci
leri için internet 
üzerinden e-etüt 
dönemi başlattı. 
MEB Bilgi İşlem 
Grup Başkanı 
Volkan Akçay, 24 
Haziran tarihine 
kadar Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 
18.00'dan 21.00'a 
kadar Matematik ve 
Kimya derslerini 
canlı olarak webden 
vereceklerini söyle
di. Projeyi ilk olarak 
Samsun, Kırşehir, 
Karaman ve 
Yozgat'tan pilot 
olarak hayata 

geçirdiklerini ifade 
eden Akçay, "E-etüt 
projesi iki hafta 
içinde İstanbul, 
Niğde ve Artvin'de 
de uygulamaya gire
cek. Proje ilerleyen 
dönemde ise tüm 
yurtta yaygın
laştırılacak" dedi. 
Akçay, eğitimde fır
sat eşitliğinin 
sağlanabilmesi için 
bu projesi hayata 
geçirdiklerini kay
detti. Akçay, "E-Etüt 
sistemine gire
bilmek için bilgisa
yar ve internet 
imkânının yanı sıra 
Öğretmene soru 
sorabilmek için 
kulaklıktı mikrofona, 
dersleri duyabilmek 

için de hoparlöre 
ihtiyaç duyulacak. 
Kulakhklı mikrofona 
sahip olmayan 
öğrenciler, dersleri 
takip edebilecek 
ancak sesli soru 
yerine sorularını 
yazılı olarak yönelte
cek" diye konuştu. 
E-etüt sisteminde 
şimdilik Matematik 
ve Kimya derslerinin 
verildiğini anlatan 
Akçay, "Yeni 
dönemde bu 
derslere Geometri 
ve Fizik derslerini 
de ekleyeceğiz. 
Türkiye'nin YGS 
ve LYS'de bu 
derslerdeki ortala
ması düşük. 
Ortalamanın artırıl
ması için de bu pro
jeyi hayata geçiriy
oruz" dedi.
Akçay, öğrencilerin 
"e-Etüt" odasında 
canlı olarak ders 
anlatan öğret
meninin izin verdiği 
ölçüde, sohbet 
kutusuna sormak 
istediği soruları 
yazacağını ifade etti.

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

SAHİRİNOEN 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

Sabah 08:oo'de gelen 
e-maillere dikkat!
Yapılan bir araştır
ma e-posta yoluyla 
bilgisayarlara 
bulaşan virüslerin 
büyük bir kısmının 
sabah saatlerinde 
kullanıcılara 
gönderildiğini 
ortaya çıkardı, 
nternetin en 
büyük sorunların
dan biri olan ve 
milyonlarca kul
lanıcının bilgisayarı
na çeşitli yollardan 
bulaşan virüsler, 
özellikle e-posta ile 
yayılma imkanı 
buluyor.
Bu anlamda 
Trustwave isimli 
araştırma şirketinin 
derlediği son rapora 
göre, virüstü e- 
postalar özellikle 
sabah saatlerinde, 
08:00 ve 09:00 
saat dilimleri içinde, 
kullanıcılara gön
deriliyor. Virüslü 
postaların bu saat

leri seçmesinin 
en önemli sebebi 
ise kullanıcıların 
büyük bir çoğun
luğunun sabah 
saatlerinde e-posta
larını kontrol 
etmesi... Bu sayede 
virüslü e-postaların 
söz konusu 
saatlerde okunma 
olasılığı daha da

artıyor.
2008-2011 yılları 
arasında, 18 ülke
den 16 milyar e- 
postanın dahil 
olduğu araştırmaya 
göre gönderilen 
virüslerin sayısı 
Ağustos aylarında 
artarken, Eylül 
aylarında ise zir 
veye ulaşıyor.

ı1
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AYRINTI
Erhan İZGİ

MİLLET VE VEKİLLERİ
Türkiye’de 

seçimler önce 
sinde milletvekili 
adayları akla ha 
yale gelmedik 
sözler verir, eğer 
milletvekili seçilir
lerse halka 
hizmet edecek
lerini açıkça dile 
getirirler. Ülkenin 
ne kadar sorunu 
varsa bunların 
çözümü için çaba 
harcayacaklarını 
da ifade etmekten 
geri durmazlar. 
Fakat durum hiç 
de böyle değildir. 
Çıkarlarını düşün
mekten zaman 
kalırsa vatandaşa 
şirin görünmek 
için ellerinden 
gelen çabayı gös
terirler.

2012 yılının ocak 
ve şubat ayları 
geçmesine karşın 
hâlâ emeklilerin 

ve çalışan 
memurların 
maaşlarına ne 
hikmetse bir zam 
yapılmamıştır. 
Ancak kurnazlık 
yapan siyasi ikti
dar 2012 başla
madan pek çok 
kalemde zamları 
işleme koyuver- 
miştir. İğneden 
ipliğe zam 
yapılmış, vatan
daş ekonomik 
yönden büyük 
sıkıntıya 
düşürülmüştür. 
Ne büyük 
çelişkidir ki mil
letvekilleri kendi
lerine % 100 zam 
yapmayı bir görev 
bilmişlerdir. 
Sonradan toplum 
tepki gösterdiği 
için utanarak 
zamlarda sözüm 
ona indirim yap
tılar!

Hükümetin poli
tikası enflasyona 
endeksli. Bunun 
da bir kolayı 
bulunmuş, gerçek 
anlamda enflas 
yon % 25-30’ları 
bulurken TÜİK yıl
lardan beri 
gerçekleri gizle 
yerek yanıltıcı 
rakamlarla 
enflasyon % 7-8 
ilan etmiştir. 
Böylelikle emekli, 
sigortalı, bağ- 
kurlu ve çalışan 
memurlar hak 
kayıplarına 
uğramıştır.
Yıllar önce 

Demirel döne
minde söylenen 
bir söz vardı: 
“Süleyman’dan 
başvekil, işçi 
köylü aç, sefil.” 
Günümüzde de 
emekleriyle geçi
nenlerin 

ekonomik duru
munda önemli.bir 
değişim ya da 
olumlu bir gelişim 
olmadı yıllar 
geçmesine 
karşın. Siyasi ikti
dara sahip olanlar 
ceplerini doldu
rurken bir yandan 
da hep ser
mayeden yana 
tavır koyarak 
emek kesiminin 
daha çok ezilmesi 
ve daha çok 
sömürülmesine 
neden oldular.
Milletvekillerimiz 

gecesini 
gündüzüne 
katarak mecliste 
çalışmalarını 
sürdüredursUn. 
Vatandaşlar vekil
lerin bu durumu
na çok üzülmek
tedir. Bunca çalış
maya karşın 
geçim zorluğu 
çeken vekillerimiz 
biraz rahatlamak 
için maaşlarına 
zam yapınca yer 
yerinden oynadı. 
Vatandaşlar 
olarak biz de 
kınadık, ayıpladık, 
tepki de göster
dik. Ne kadar ayıp 
etmişiz! Oysa 

sayın vekillerimiz 
geçim zorlukları 
çekmektedir. Bu 
yüzden de 
maaşlarına yüklü 
miktarda artış 
yapmaları en 
doğal hakları 
değil midir? 
Ancak toplum 
baskısı söz 
konusu olunca bu 
artışlar % 45’e 
çekilmiştir. Kamu 
vicdanı rahat ede
cekmiş. Nasıl 
rahat edecekse! 
Aylık 700 lirayla 
geçinen vatanr 
daşları duyunca 
söyleyecek söz 
bulamıyor insan.
Geçim sıkıntısı 

çeken emekliler, 
memurlar, esnaf, 
köylü ve 
dargelirliler 
nedense hiç 
dikkate alınma
maktadır. Sayın 
vekillerin kendi 
çıkarları gündeme 
gelince ne güzel 
de anlaşabiliyor
lar.

Günümüzde 
milyonlarca 
insanımız açlık 
çekerken yine 
milyonlarca yurt
taşımız yoksulluk 

sınırında 
yaşarken ey ikti
dar milletvekilleri 
vicdanınız rahat 
uyuyabiliyor 
musunuz? 
Toplum ala
bildiğine fakir
leşip yoksul
laşırken ne gibi 
önlemler aldınız 
da halkı mutlu 
ettiniz?

Hani halkın 
sorunlarını önce
likle çözecek
tiniz? Kendi 
çıkarlarınız söz 
konusu olmaya
caktı? İki aydan 
beri siyasi iktidar 
çalışan 
memurlara ve 
emeklilere 
yapacağı % 3 ya 
da % 4 lük zammı 
niçin açıklama 
gereği duymu 
yor? Sayın 
vekiller kendi
leriyle ilgili maaş 
zammını bir saat
te çıkarabiliyorsa 
bu muhterem 
vekillerden çok 
şey beklemek 
sadece bir hayal 
dir. Çünkü onlar 
sadece kendi tar
lalarına yağan 
yağmurdur.

mkst ■ um ve Mm in mimiz

MATBAACILIK - RMQLIK • ORWIEOI VE TANDIM
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı İlo: 3/ B GEMLİK 

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

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap 8ı Kristal ve Metal 

renkli Plaketler
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Çarşı nefes almak isliyor
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Birliği Başka 
nı Şeref Akgün ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala’yı ziyaret 
ederek işbirliği konu 
larında görüş alış 
verişinde bulundu. 
Bursa Kent 
Konseyi’nin katılımcı 
dernek üyelerinden 
olan Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Birliği yöne
tim kurulu üyeleri 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala ile bir 
araya geldi. Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi ile ilgili 
konuların 
görüşüldüğü toplan
tıda, birlik üyeleri 
öneri ve görüşlerini 
Pala’ya iletti. Tarihi 
çarşı aksının 24 saat 
boyunca açık tutul
masının gerektiğini 
söyleyen Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Birliği Başkanı Şeref 
AKgün, tüt'ıZıınıı 
gelişmesi adına 
önemli bir adım ola
cağının altını çizdi. 
Okçular Çarşısı’n- / 
dan Kayıhan’a

BUSKl'ılen koordiMsıroı iodImiiisi
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, periyo
dik aralıklarla 
gerçekleştirdiği 
koordinasyon 
toplantılarıyla 
hizmette kusur 
suzluğu hedefliyor. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı’nın 
başkanlığındaki 
koordinasyon 
toplantısında bir 
araya gelen BUSKİ 
yönetimi, gelecek 
dönemde izlenecek 
çalışma stratejisine 
ilişkin görüş alışver
işinde bulundu. 
BUSKİ çatısı altında 
faaliyette bulunan 
12 dairenin 
başkanıyla BUSKİ

3TO ABONE OLDUNUZ MU?
tEiıIrlıhıtlııiııhulf ımul

geçişin daha pratik 
hale gelmesi gerek
tiğini ifade eden 
Akgün, Kayıhan 
Çarşısı’nın üstünün 
örtülmesinin bölg
eye farklı bir hava 
katacağını belirtti. 
Akgün, “Hanlar 
Bölgesi UNECSO 
Dünya Kültür Mirası 
Listesi Aday ve bu 
süreçten sonra tur
izmin gelişmesi 
adına önemli beklen
tilerimiz var. Bölge 
içerisinde yer alan 
yönlendirme ve 
tanıtım levhalarının 
ihtiyaca cevap vere
cek şekilde düzen
lenmesi gerekiyor. 
Ayrıca Reyhan 
Çarşısı da geliştiril
erek turizme 
kazandırılmalıdır”

Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail 
Yılmaz, Güngör 
Gülenç ve üst düzey 
yöneticilerini bir 
araya getiren toplan
tıda, kaliteli hizmet 
anlayışının daha da 
geliştirilebilmesi için 
yapılması gereken 
çalışmalar mercek 

■E OUJ İKİM NOKUIW

T ■! ■, “SUYUNU BOŞA LJHfl « HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan. "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlini

dedi.
Akgün, 10.00-17.00 
saatleri arasında 
Târihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nde 
park ve giriş yasağı
na dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgu
ladı.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Tarihi 
Çarşı Hanlar 
Bölgesindeki aksın 
akşam saatlerinde 
demir kapılarla kap
atılmasını yanlış bul
duğunu da-ifade etti. 
Kendisinin de ailece 
52 yıldır çarşı esnafı 
olduğunu hatırlatan 
Pala, alışveriş 
merkezleriyle 
mücadele etmek 
zorunda kalan 
esnafın sıkıntılarını 

altına alındı. 
BUSKİ’nin, Bursa 
içini vazgeçilmez 
öneme sahip 
olduğunu belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, çalış
malarını, bu bilinç 
ve sorumluluk 
içerisinde 

iyi bildiğini vurgu
ladı. Çarşı 
kapılarının hava 
kararmaya başla
masıyla kapatılması
na anlam 
veremediğini 
söyleyen Pala, “Bu 
hatalı uygulamaya 
artık son verilme
lidir. Güzel bir şek
ilde ışıklandırılmış, 
göze hitap eden 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nde 
gezmek isteyenlerin 
önüne demir 
kapılar çıkmamalıdır. 
Tarihi çarşının ve 
kent turizminin 
canlanmasını 
isterken, diğer 
yandan tarihi 
alanın gezilmesini 
engellemek 
mantıklı değil. 
BursalIların ve 
dışarıdan gelen 
misafirlerin 

gezmesi gereken 
tarihi aks kapatıla
maz. Yasal değil ve 
açılmasını bekliy
oruz. Bize bu konu
da ictaklnr gplivor. 
bizler de Bursa 
Kent Konseyi 
olarak ilgili yerlere 
iletiyoruz” diye 
konuştu.

sürdürdüklerini vur
guladı. BursalIların 
içme, kullanma ve 
endüstriyel su 
ihtiyaçlarını 
‘sürdürülebilir su 
hizmeti’ 
çerçevesinde yerine 
getirdiklerini ifade 
eden Çetinavcı, 
“Amacımız, değerli 
hemşehrilerimize 
hizmetin en iyisini 
sunabilmek. Bu 
doğrultuda, teknolo
jinin ulaştığı son 
yenilikler kapsamın
da, Bursa’nın ekolo
jik dengesine değer 
katan yönetim felse
fesiyle, bugünden 
geleceği planlı 
yoruz” dedi.

Sönmez: "Türkiye, 
Bu Yüzyılın Yükselen 

Yıldızı Olacak"

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
Türkiye'nin Çin, 
Brezilya ve 
Hindistan ile birlik
te bu yüzyılın 
Yükselen ülkesi 
olacağını 
belirterek, "Çok 
çalışırsak ve dik 
durursak kendi 
ayağımıza kurşun 
sıkmazsak önümüz 
açık" dedi.
Star Medya Grubu, 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
"Küresel Krizin 
Etkileri, Dış Politika 
ve Türkiye" paneli 
düzenledi. Özdilek 
Alışveriş Merkezleri 
ve Tekstil Sanayi 
A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Özdilek, 
gelişmiş ülkelerde 
sanayi, hizmet ve 
tarım sektörünün 
öne çıktığını ifade 

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

etti. Sanayi sek
töründe Türkiye'nin 
yapması gerekenler 
olduğunu, beyaz 
eşyada dünyayla 
rekabet edilmesi, 
uçak ve helikopter 
üretimine geçilmesi 
ve yerli otomobilin 
mutlaka üretilmesi 
gerektiğinin altını 
çizdi. Özdilek, 
Türkiye'nin geçen 
yıl turizm gelirinin 
23 milyar dolara 
ulaştığını dile getir
erek, İspanya nın 
70 milyar Dolar, 
Fransa'nın 55 mil
yar Dolar turizm 
geliri elde ettiği 
dünya turizminde 
hedeflerimizi 
yüksek tutmalıyız. 
Otel markalarımızı 
artırmalıyız.
Yabancı dile önem 
vermeliyiz.
17 çeşit turizm 
dalından etkin 
şekilde yararlan
malıyız" diye 
konuştu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Organize Sanayi Bölgelerine Ira şartı
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığının da 
taraf olduğu anlaş
ma ile Organize 
Sanayi Bölgelerine 
kreşler geliyor. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığının da 
taraf olduğu Kadın 
İstihdamının Arttırıl 
ması Protokolüyle 
Organize Sanayi 
Bölgelerinde (OSB) 
kreş açmayı plan
ladıklarını belirte 
rek, kreşleri ilk 
olarak çocuklu 
kadın çalışan sayı 
sının yoğun olduğu 
tekstil ve hazır 
giyim gibi sanayi 
bölgelerinde hayata 
geçireceklerini 
bildirdi.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji ile Aile ve 
Sosyal Politikalar

Tohumculukta çifte rekor
Türk tohumculuk 
sektörünün son yıl
larda uygulanan 
politikalar ve yapılan 
desteklemelerle 
2011 yılında üretim 
ve ihracatta rekor 
kırdığı açıklandı. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, son 9 
yılda, tohumluk üre
timi 4 kât, tohumluk 
ihracatı da 6 kat

bakanlıkları arasın
da "Kadınlar, 
engelliler, gazi ve 
şehit yakınlarına 
yönelik girişimcilik 
faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve 
kadın istihdamının 
arttırılmasını 
öngören işbirliği 
protokolü" için 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Toplantı Salonunda 
imza töreni düzen
lendi. İmzaların atıl
masından önce pro
jeyle ilgili bilgi 
veren Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 

artış kaydetti. 
Türkiye başta 
Rusya, Ukrayna ve 
İtalya olmak üzere 
toplam 66 ülkeye 
109 milyon dolarlık 
tohum ihracatı 
gerçekleştirdi. 
Açıklamada, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının, Türk 
tohumculuk sek
törünün gelişmesi 
için yaptığı çalış
maların olumlu 
sonuçlarını almaya

Ergün, yaklaşık 2 
hafta önce Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
yine girişimcilik 
ekseninde önemli 
bir protokol imzal
adıklarını anımsattı. 
Ülkenin ekonomik 
ve sosyal hedefler
ine ulaşması için 
gençler ve kadınlar 
başta olmak üzere, 
bütün nüfusun en 
iyi şekilde değer
lendirilmesi gerek
tiğini dile getiren 
Ergün, şunları kay- 
detti:"Hangi kay
naklara sahip olur
sanız olun o kay

başladığı belir
tilirken, tohumculuk
taki yapısal sorun
ların çözümü 
amacıyla Tohum 
culuk Kanunu ve 
Islahçı Hakları 
Kanunu gibi önemli 
yasal düzenlemeler 
yapan Bakanlığın, 
sertifikalı tohum 
üretimini ve kul
lanımını destekleme 
kapsamına aldığı 
hatırlatıldı.
Bakanlığa bağlı 

nakları değerlendi
recek olan insan. 
Bir toplumun gücü 
de zayıflığı da insan 
kaynağıyla, insan 
birikimiyle doğru 
orantılı. İşte bu 
nedenle girişimcilik 
kavramı, her 
geçen gün daha 
büyük bir önem 
kazanıyor, toplumlar 
girişimcilikle ilgili 
özel politikalar 
oluşturuyor.
Zira toplumda hazır 
olan enerjiyi 
harekete geçirecek, 
ezberleri bozacak, 
alışkanlıkları 
değiştirecek, eski 
köye yeni adet 
getirecek olanlar 
girişimciler. 
Yaptığımız çalış
malar sayesinde, 
Küresel Girişimcilik 
Raporuna göre, 
2011'de girişimcilik 
endeksimiz 2006 ile 
karşılaştırıldığında 2 
kat artarak yüzde 
11.9'a çıktı." 

araştırma enstitüleri 
aracılığıyla da 
üniversite ve özel 
sektör ait Ar-Ge pro
jelerinin destek
lendiği ifade edilen 
açıklamada, 
"Yapılan tüm bu 
çalışmalarla birlikte 
Türkiye tohumluk 
üretimi 2002 yılında 
145 bin tondan 
yüzde 337'lik artışla 
2011 yılında 635 bin 
tona ulaştı." 
denildi

İhracatçının 2012 
Büyüme Tahmini: 

Yüzde 7,28
İhracatçı, 2012'nin 
tamamı için yüzde 
7,28 büyüme 
öngörüyor. 
İhracatçı, 2012'nin 
tamamı için yüzde 
7,28 büyüme 
öngörüyor. Orta 
Vadeli Program 
(OVP)'da bu oran 
yüzde 4, IMF'de 
yüzde 2 
seviyelerinde. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, "İhra
catçı 2011'de yüzde 
8,6 büyüme ola
cağını tahmin etti. 
Gelinen aşamada 
rakam 8,3 gibi 
görünüyor. Onun 
için ankete katman
ların 2012 büyüme 
beklentisini de göz 
ardı etmemek 
gerekir." dedi.
Büyükekşi, İhracatçı 
Eğilim Anketi'nde 
yer alan bulguları 
kamuoyuna açıkladı. 
İhracatçıların 
yatırımdan istih
dama, yeni sektör
lerden karlılıklarına 
kadar pek çok 
değerlendirmelerinin 
yer aldığı ankete 
toplam 520 firma 
katıldı. 2011 
dördüncü çeyreği 
mercek altına alan 
araştırmayı cevap
layanlar üretim
lerinin yüzde 51,1, 
ihracatlarının yüzde 
52,3, kapasite kul
lanım oranlarının 
yüzde 44,7 arttığını; 
buna mukabil girdi 
maliyetlerinin yüzde 
73,6'yı buld,uğunu 

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ifade ediyor. 2012 ilk 
çeyrekte üretim
lerinin yüzde 37,2, 
ihracatlarının yüzde 
38,1, kapasite kul
lanım oranlarının 
yüzde 29,4 artacağı
na kanaat getirirken; 
girdi maliyetlerinin 
yüzde 55,1'e 
ineceğini aktarıyor. 
2011 son üç ayında 
firmalar, enerji türü 
olarak en fazla 
yüzde 66 ile elektriği 
kullandı. Ardından 
yüzde 43,9 ile doğal- 
gazdan, yüzde 19,1 
ile Lpg ve Fuel 
Oil'den faydalandı. 
Üretimde yarar
landıkları hammad
delerin yüzde 
66,5'ini de ülke için
den temin etti.
Yüzde 30,6 oranında 
yeni piyasalara 
yöneldi, ilk defa 
girilecek ülke sırala
masında Rusya 
yüzde 21,3 ile birinci 
oldu. Onu ABD, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri. Irak ve 
Çin izledi.
İhracatçıların 
yüzde 75,4'ü 
kredi kullandığına 
işaret ediyor, 
bunların yüzde 
75,1'nin özel 
bankalardan alın 
dığını vurguluyor. 
Eğilim Anketi'ne 
göre döviz riskine 
karşı korunmada 
yüzde 30,2 ile en 
fazla forwarddan 
istifade edildi. İhra
catçıların yüzde 54'ü 
de bu riske karşı 
herhangi bir önlem 
almadı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 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 -|-| 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET ,513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 0 3

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

Gemlik Karfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4192 

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)

ıınlıılıııtlıiil
VENÜS SİNEMASI 

AY BÜYÜRKEN 
UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON 

51333 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

B gurubunda zirveyi 
yakından ilgilendiren 
maçta Gemlikspor 
konuk ettiği lider 
Gürsu Belediye 
spor’u ikinci yarıda 
golcüsü Arif’in attığı 
golle 1-0 yenerek 
liderlik koltuğuna 
yeniden oturdu. 
Sahasının bitirile
memesi nedeniyle 
maçlarını ikinci yarı
da Orhangazi Göl 
sahasında oynayan 
Kırmızı Beyazlılar 
maç noksanıyla 
liderliğe oturan 
Gömlikspor, zirve 
mücadelesinde ken
disi için çok önemli 
3 puanı almayı bildi. 
Süper Amatör Lig B 
gurubunda oynanan 
ve üst sıraları 
ilgilendiren maça 
Gürsu Belediyespor

daha iyi başladı. 13. 
dakikada çift vuruş
tan gelen topu kal
eye gönderilen topu 
Gemlikspor kalecisi 
Ömer tokatlayarak 
üstten dışarı attı. 21. 
dakikada gelişen 
Gürsu atağında 
Ömer bir kez daha 
gole izin vermeyince 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
İkinci yarıda atak 
üstünlüğünü alan 
Gemlikspor, Gürsu 
kalesinde arka 
arkaya geliştirdiği 
ataklarla, gol aradı. 
59. dakikada rakip 
kalede öne geçme 
fırsatı yakalayan 
Arif’in kafa topu 
dışarı gitti. 61. 
dakikada Mustafa ile 
başlayan atakta kale 
içine ortalayan 
Bergen’in pasına iyi

yükselen Arif kafayla 
topu köşeden kaleye 
gönderdi.
Abdullah’ın müda
hale demediği top 
köşeden ağlarla 
buluşunca Gemlik

spor 1-0 öne geçti. 
75. dakikada uzaktan 
gelen ani şutta kale
ci Ömer Gürsu’ya 
beraberlik şansı ver
mezken 77. dakikada 
gelişen Gemlik

atağında Arif pozis 
yonu değerlendi
remedi. İki takımında 
gol için bastırdığı 
dakikalarda yakala 
nan gollük pozisyon
lar gol getirmeyince

Gemlikspor sahadan 
1-0 galip ayrılarak 
lider koltuğuna 
yeniden oturdu. 
Bir maç noksanıyla 
ve 1 puan önde 
liderlik koltuğuna 
oturan ve büyük 
avantaj yakalayan 
Gemlikspor gali
biyeti taraftarlarıyla 
birlikte kutladı.

SAHA : 
Orhangazi Göl 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez 8, 
Rüştü Baykal 8, 
Bora Aladağ 8,

GEMLİKSPOR : 
Ömer 7, Eyüp 6, (Dk. 
77. Ümit 3) Gafur 7, 
Adil 7, Yusuf 7, (Dk. 
84. Cihad 2) Nazif 7, 
Burak 7, Metin /, 
Arif 8, Mustafa 6, 
(Dk. 71. Oğuz 5) 
Bergen 7, 
GÜRSU 
BELEDİYESPOR : 
Abdullah 6, Metin 4, 
(Dk. 62. Haluk 3) 
Oğuzhan 6, Onur 6, 
Hakan 6, Semih 6, 
Mehmet 5, Ersin 6, 
Burhan 4, Recep 6, 
(Dk. 68. Okan 3) 
Muhammet 4, (Dk. 
84. Doğukan 2) 
GOL : Dk. 61. Arif,
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Reliijıle hııakılan el aomaası kofkuitu Gelir testi yaptırınayanlar 
için süre daraldı

Gemlik Belediyesi çalışanları, Çevre 
Yolu’n dan Orhangazi Caddesi girişinde
ki refüjde çalışırlarken, el bombası 
gördüler. Durumun polise bildirilmesin
den sonra Bursa’dan gelen bomba imha 
ekipleri, yaptıkları incelemede el bom
basının etkisiz ve çok eski olduğunu 
belirledi. Kimin tarafından Çevre Yolu 
refüjüne konduğu belirlenemeyen el 
bombası, görevliler tarafından koruma 
altına alındıktan sonra kapanan yol 
trafiğe yeniden açıldı. Haberi syf 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Duyun-u Umumiye
OsmanlI İmparatorluğu’nun son yıllarında 

bütçesi tam takır olmuştu.
Bunun için Galata Bankerlerinden, 

Osmanh Bankasından borç paralar alarak, 
devleti yürütmeye çalışıyorlardı.

Bir yandan da dış borçlanma sürüyordu.
Koca İmparatorluk, Avrupa’dan Hasta 

Adam olarak görülüyordu.
Bu hastalığın sonu ölümdü.
Osmanh imparatorluğunun yıkılarak, payla 

şılması planları yapılırken, ödenmeye borç 
lar nedeniyle yabancı alacaklılar Duyun-u 
Umumiye adlı bir kurum kurarak, Osman 
linin yeraltı ve yer üstü kaynaklarına el koya 
rak işletmeye başladı. Devamı sayfa 4’de

Balkon 
fareleri 
yakayı 
terminalde 
ele yenli
Bursa'da 6 evden 
yaklaşık 5 bin TL 
değerinde altın 
çaldıkları ileri 
sürülen zanlılar, 
Bursa Şehirler 
arası Otobüs 
Terminali'nde 
otobüse binmek 
üzereyken yaka
landı. Sayfa 3’de

Nikah
dairelerinde 

Muhal 
yoğunluğu

Bu yıl 14 Şubat 
Sevgililer Günü'n 
de evlenmek 
isteyen çiftler 
nikah dairelerine 
akın etti. Nikah 
daireleri, yoğun 
ilgi nedeniyle 
çiftlere 15 dakika 
arayla randevu 
verdi. Haberi 
sayfa 10’da

Türkiye genelinde 
9.1 milyon yeşil 
kartlı ve SGK’da 
kaydı bulunmayan 
1.7 milyon kişinin 
gelir testi yaptır
ması için son tarih

Ankara yolu «eni 
Röprüleriş netes alacalı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, raylı 
sistem doğu etabı 
kapsamında, 
Ankara Yolu’ndaki 
Hacivat, Balıklı ve

Asıl kar Cuma güıui geliyor
Kar yağışının 
ardından yurdun 
batı bölgelerinde, 
yağmur görülse 
de ılık bir hava 
etkili oldu.
Balkanlardan bu 
gün yeni bir soğuk 
hava dalgası gele
cek. Soğuk hava 
dan öncelikle 
Marmara Bölgesi 
etkilenecek.
Haberi syf 5’de

29 Şubat.
Bu tarihe kadar 
gelir festi yaptır
mayın kikler aylık 
21? Tk. prim borcu 
örj< neye mahkum 
ol' :ak. Syf 9’da

Deliçay derelerinin 
üzerinde bulunan 
ve 50 yıl önce 
yapılan köprüleri 
yıkarak yeniden 
yapıyor. Sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bulanık su...
Türkiye karman çorman... Hukuk al takke 

ver külah. Senin davan... Benim davam.
Bana dokunursan seni yaşatmam yakarım...
Benim düşmanlarıma dokunursan taltif 

ederim.
Neredeyiz, ne oluyoruz?
Kıyamete mi gidiyoruz.
Türkiye’de;
Askeri vesayet kalktı (!)
Elit vesayeti de kalktı (!)
Şimdi...
İktidarın yani AKP’nin vesayeti hüküm 

sürüyor.
Yazık değil mi yurttaşa...
Vesayetten vesayete sürükleniyor...
Yeni eski MİT Müsteşarı’nı ve eski müsteşar 

yardımcısını şüpheli savıyla sorguya çekme 
girişimleri... Girişimden de öte verilen savcılık 
kararı anında iktidar kanadından refleks 
görüyor.

Sözlü tepkiler yetmiyor.
Görevden alma devreye giriyor. Savcının 

görev yeri değişiyor.
Dahası...
Özel yetkili savcıların “yetkilerini kısacak 

“yasal değişiklik devreye alınıyor.
Neyse ki musibet AKP’ye bulaştı...
Yoksa özel yetkili savcılar Türkiye’yi istedik

leri “kalıp' a sokacaktı.
Sonra da dönüp dolaşıp iktidarın başına 

dalacaktı...
Sinyalini MİT Müsteşarı’nın üzerinden 

verince AKP titredi ve kendine geldi.
Kendileri için bir düzenleme yapacaklar.
Ama bunlar yaman.
Hemi de usta...
Yine bir yol bulurlar kendinden olmayan

ların, muhaliflerin ya da bir biçimde aleyhte 
eylem ve söylemde bulunanların seslerini 
soluklarını keserler.

Türkiye böyle de...
Bursa’da durum ne?
AKP’de yaşananlar...
Sedat Yalçın’ın egemenliğini pekiştirme gi 

rişimleri...
Karşılarında olanların salvoları...
Herkes kendi egemenliğini kurma ve 

pekiştirme peşinde. *****
Bizim cenahta da var iktidar yarışları... 
Varsayımlar üzerinden tepki göstermeler... 
Geçen hafta sonu yapılan cemiyet seçimler

ine bulaştığı iddia edilen şaibeler...
Oylara “ipotek” konulduğu iddiaları...
Kim neyin peşinde anlamak olanaksız... 
İstifalar, işten çıkarılma söylentileri...
Hiç de hoş değil.
Mesleğin karşı karşıya olduğu bir yığın 

sorun varken...
Gazete çalışanları sosyal güvenceden yok

sunken...
Sorunu büyütmek yerine çözüm üretmek 

elzem...
Onun için de;
Camdan cama fiberoptik kablolar aracılığıyla 

konuşmak yerine tarafların önce kendileriyle 
yüzleşmeleri sonra da yüz yüze gelmeleri 
gerek.

Görünen o ki;
İnanılan doğrulardan sapmadan akl-ı selim 

ve uyanık olmak şart.
Gerisi laf-u güzaf.

Betilide Mlan el koniklisi kortumu
Gemlik Belediyesi çalışanları, Çevre Yolu’ndan Orhangazi 

Caddesi girişindeki refüjde çalışırlarken, el bombası 
gördüler. Durumun polise bildirilmesinden sonra Bursa’dan 

gelen bomba imha ekipleri, yaptıkları incelemede 
el bombasının etkisiz ve çok eski olduğunu belirledi.

Belediye Fen İşleri 
çalışanları, dün 
Çevre Yolu’ndan 
Gemlik’e giriş 
refüjünde çalıştık
ları sırada gördük
leri el bombası 
korku yarattı. 
Belediye ekiipleri, 
el bombası gördük
lerini emniyet 
görevlilerine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü olay yeri 
ve Bursa Emniyet 
Müdürlüğü bomba 
imha ekipleri 
el bombasının çok

eski yıllara ait 
olduğunu 
belirlediler. 
Polis çevrede 
gerekli güvenlik 
önlemlerini aldıktan

sonra el bombası 
üzerinde inceleme 
yaptı.
Bu sırada, ilçeye 
giriş ve dönüş yolu 
bir süre trafiğe

kapatıldı.
Bomba imha ekip
lerindeki uzman 
polisler ele bom
basının etkisiz 
olduğunu belir
lemelerinden sonra 
çevre esnafı ve 
halkı rahat nefes 
aldı.
Kimin tarafından 
Çevre Yolu refüjüne 
konduğu belirlene
meyen el bombası, 
görevliler tarafından 
koruma altına 
alındıktan sonra 
kapanan yol 
trafiğe yeniden 
açıldı.

Resmi nlalıalaria standart Mok
Dikkatli Gemlik 
Körfez Gazetesi 
okurları, resmi 
araçlarda araç 
plakaları standardı 
dışında yazı karak
terleri kullanıldığını 
belirterek, çektikleri 
fotoğrafları 
gazetemize gön
derdiler.
A. Ç adlı okurumuz 
araçlarındaki 
plakaların yazı 
karakterlerinin farklı 
yazılması halinde 
araç sahiplerine 
ceza yazıldığını 
hatırlatarak, resmi 
araçlarda da vatan
daştan beklenen 
hassasiyetin göste 
rilmesini istedi. 
İlgililerin dikkatini 
çekmek için vatan
daşların gözüne 
takılan bu konuda 
gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi istendi.

M

M

M ABONE OLDUNUZ HU? T MA 1
mı M mm fflaw ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”
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ftlkellii genç uçuruma umıarlandı İhsanca
Bursa'da Tophane 
yamaçlarında 
arkadaşlarıyla alkol 
alan genç, korku
luğa çıkarak yürüm
eye çalışırken den
gesini kaybedince 
yaklaşık 10 metre 
yükseklikten düştü. 
Siyil Savunma, 112 
ekipleri ve vatan- 
daşların yardımıyla 
bulunduğu yerdçn 
çıkartılan 17 yaşın
daki genç, alkolün 
etkisiyle uzun süre 
sayıkladı.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Tophane 
yamaçlarında bulu- 
hah gezi yolunda 
meydana geldi. İddi
aya göre 
arkadaşlarıyla birlik
te alkol alan O.Ç. 
(17), korkuluğa 
çıkarak dengesini

Yaşlı çifti vanam ayırdı
Bursa'da çıkan 
yangında kocasıyla 
birlikte yanan yaşlı 
kadın hayatım 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, 4 Şubat'ta 
merkez Osmangazi 
ilçesi Yenîkaraman 
Mahallesi

Baftea Hrelerl nlrnıı leıminalde ete uerfli
Bursa'da O evden 
yaklaşık 5 bin TL 
değerinde altın 
çaldıkları Heri 
sürülen zanlılar 
adliyeye sevk edildi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Siteler 
Mahallesi'n de 
balkonlara tırma
narak evlerin PVC 
kapılarından içeri 
giren hırsızlar, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro ekiplerini 
harekete geçirdi. 
Geniş çaplı araştır
ma başlatan ekipler, 
girdikleri evlerden 
yaklaşık 5 bin TL 
değerinde altın 
çaldıkları iddia 
edilen zanlıların 
eşkalini tespit etti. 
Haber merkezine

kaybedince yaklaşık 
10 metrelik uçuruma 
yuvarlandı.
Arkadaşlarının 
haber vermesi üzer
ine olay yerine gelen 
112 ekipleri, gencin 
çıkarılamayacak bir 
yerde Olduğunu 
belirledi. Beton 
zemine düştüğü

Gökdere Sokağı'nda 
oturan Şali ve 
Abibe Mutlu çiftinin 
evinde yangın çıktı. 
Yaşlı çiftin LPG 
tüpüne bağladığı 
sobadan sızan gaz
dan dolayı çıkan 
yangın, perdelerin 
tutuşmasıyla 

gelen bir ihbarı 
değerlendiren polis, 
Diyarbakır'dan 
Bursa'ya gelerek 
hırsızlık olayına 
karıştıkları iddia 
edilen 6 kişiyi Bursa 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nde 
yakaladı. Otobüse 

anlaşılan O.Ç.'nin 
burnu bile kana- 
mazken, vücudunda 
hafif çizikler mey
dana geldiği tespit 
edildi. Yaralının 
bulunduğu yere 
güçlükle ulaşan 112 
ekipleri, Sivil 
Savunma'dan 
yardım istedi. Olay 

büyüdü. Alevlerin 
arasında kalan 73 
yaşındaki Abibe 
Mutlu ve 81 yaşında
ki eşi Şali Mutlu 
yaralandı. Yaşlı 
şahıs hastanede 
yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından 

binmek üzereyken 
yakalanan zanlılar, 
ifadeleri alınmak 
üzerd Emniyet 
Müdürlüğü'ne getir
ildi, Şahısların üst
lerinde yapılan ara
mada bilezikler, 
cumhuriyet altınları 
ve yüzükler 

yerine gelen Sivil 
Savunma ekiplerinin 
yardımıyla yaralı 
düştüğü yerden 
çıkartıldı. Alkolün 
etkisiyle sayıklayan 
O.Ç., "Siz kimsiniz? 
Beni bağlaya
mazsınız. Hepinize 
gider" diye bağırdı. 
Üzerinden ekmek 
bıçâğı çıkan yaralı, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Alkol almak için 
Tophane’ye çıktık
larını belirten 
O.Ç.'nin arkadaşları, 
"Yanımızdaydı.
Aşağıya inmeye 
çalışırken dengesini 
kaybetti düştü.
Durumu iyi" diye 
konuştular.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

İlle de inovasyon!

taburcu edilirken, 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Abibe • 
Mutlu ise 
dün hayatını 
kaybetti.
Savcılık, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

çıktı. Zanlıların 
Bursa'da bulunduk
ları süre içinde 
çaldıkları paraları 
işe harcadıkları 
öğrenildi.
Ele geçirilen 
altınlar Siteler . 
Mahallesi'ndeki 
müştekilere geri 
verilirken, ifadeleri 
tamamlanan M.K. , 
(22), R. D. (24), H E. 
(19), A.O. (19), M.Y. 
(18) ve yaşı küçük 
G.E. adliyeye sevk 
edildi. Gözaltına alı
nan zanlıların 
hırsızlıktan 
sabıkaları bulun
duğu öğrenilirken, 
yaşı küçük 
olan G.E.'nin polis 
ekiplerine yanlış 
isim verdiği 
ortaya çıktı.

Gemlik Körfez iminM.8emllMierfez8azetesl.ceni

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine istek 
kalmadı gibi artık... Zaten Avrupa Birliği de, 
ekonomik açıdan büyük sıkıntı içinde. Ortak 
para birimi Euro 10 yılda çöküşün eşiğine 
geldi...

Türkiye’yi AB’den soğutan aslında, 
ekonomik gidişattan çok, siyasal, sosyal ve 
kültürel kaygılar... Bu kaygılar ne kadar ağır 
bassa da, AB ülkelerinden bazıları her ne 
kadar ekonomik krizin pençesinde kıvranı 
yorsa da, Türkiye’de bir Avrupa Birliği 
bakanı var. Kurumlar ve kuruluşlar AB’ye 
uyum sürecine uyum sağlamaya çalışıyorlar.

AB’ye uyum konusunda, kağıt üzerinde 
pek çok gelişme yaşandı Türkiye’de... 
Yasalar çıkarıldı. Hayata geçmedi ve yaşan
tımızda değişen pek bir şey olmadı, ayrı 
konu...

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın “İllerimiz 
AB’ye Hazırlanıyor” programı çerçevesinde, 
“AB Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle 
Bursa” projesinin kapanış toplantısı 
nedeniyle geçenlerde Bursa'daydı Bakan 
Egemen Bağış...

Kendisine bir sunum yapıldı. Bursa’da bu 
yönde yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi 
verildi. Pek çok proje anlatıldı. Aralarında en 
çok dikkatimi çeken, inovasyonla ilgili 
olanıydı. Yani, farklı, yâni fikirler geliştirmek 
ve uygulamak...

Asıl derdimiz, sürdürülebilir kalkınma ise 
eğer, tek yolu inovasyon... Her alanda 
sürekli yenilikçi olmak...

Bursa Valiliği AB ve Dış İr ;ler 
Koordinasyon Merkezi tar < «dan hazırlanan 
“İnnovatus rekabet gücü sürdürülebilir, 
kalkınmada inovasyon y jetimi” konulu 
proje; Ulusal Ajans ola < dâ tanımlanan, 
Avrupa Birliği Bakanlı AB Gençlik ve 
Eğitim Programları M . kezi Başkanlığı’na 
sunulan 2 bin 550 p ojeden 268’si arasına 
girerek desteklenmek üzere kabul edilmiş... 
Projenin hazırlayıcıları oldukça keyifli 
elbette...

32 ortaklı, 112 biri avro bütçeli projenin 
amacı, Türkiye’nin yaratıcı gücünü kışkırt
mak... Dahası, özellikle valilikler başta 
olmak üzere inovasyon kültürünü oluştur
mak, üniversiteler, özel sektör, meslek 
odaları, sivil toplum kuruluşları bünyesinde 
inovasyon faaliyetlerini koordine etmek, 
katalizör görevi yapmak, bu yöndeki 
faaliyetlere süreklilik kazandırılmasına katkı 
sağlamak...

Yaratıcı, yenilikçi olmak da yetmiyor.
İnovasyon süreçlerini iyi yönetmek de 

başlı başına iş... Bunun için inovasyon li 
dediği, stratejileri, kaynak kullanımı olmak 
üzere farklı perspektiflerden de eğitim 
gerekiyor. İnovasyon yönetimi sayesinde 
bilginin ekonomik değere dönüşmesi, yeni 
pazarlara girişte kolaylık, kalite ve verimlilik
te artış sağlayacağı kesin...

Yenilikçiliğin, istihdam artışı, kaynakların 
etkin ve verimli kullanımı, girişimciliğin art
ması, dışa bağımlılığın azalması gibi pek 
çok konuda da zincirleme yarar sağladığın
dan kuşkumuz yok elbette...

Öyle, slogan bir cümleyle noktayı koyalım: 
Kalkınma için tek yol inovasyon...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
İfadeye çağrılıyor MİT’çİler 
Yanlışlıkla tutuklandı Çiller!
Ankara’da garip şeyler oluyor 
Korkmaya başladı simitçiler!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Giıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Duyun-u Umumiye
Böylece OsmanlI Devleti'niri ekonomisi tama

men yabancıların elini geçmiş oldu.
Koca imparatorluk bir sömürge haline getirildi.
Sonunda bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı 

sonrası İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunanlılar tara 
fından işgal edilerek tutsak haline getirildi.

Ve sonunda OsmanlI tarihten silindi.
Bugün, Yunanistan’ın durumuna bakınca, Os 

manimin sön yıllarını geliyor aklıma.
Hesapsız kitapsız iktidarlar, bol keseden 

dağıtılan maaşlar, üretmeyen, tüketim alışkanlık
ları gelişmiş, dış kredi ile yaşayan bir toplum.

Sonuç iflas.
Yunanistan’ın AB üyesi olması bir şans gibi 

görünebilir.
ç Yunanistan, AB üyeleri içinde nüfusu en az 
olan ülkelerinden biri.

Almanya ve Fransa, Yunanistan! kurtarmak 
için İ30 milyon aurö borcunun silinmesini ve 
yeni borçlar verilmesine karar verirken, bir dizi 
de önlem almalarını istedi.

Bunların başında memur maaşlarının % 22 
oranında azaltılması, yıllara yayılarak 15 bin 
kamu görevlisinin işine sön verilmesi, vergilerin 
arttırılması gibi doğrudan çalışan kesimi ilgilen 
diren, geçim standardını düşüren dayatımlar 
bulunuyor.
Bunları denetleyecek bir de kurum oluşturulu

yor.
Dün, Yunan parlementosu, AB’den alacağı yeni 

kredi için bu istemleri kabul etti.
Yunanistan şimdilik iflastan kurtuldu.
Alınan kararlar anında sokağı vurdu.
Bundan sonra Yunanistan’da toplumsal olay

ların önü alınmaz.
Halk yoksullaşmaya devam edecek.
Üretim gerçekleşmeyeceği için, bizdeki gibi 

kamu malları haraç mezat satılacak.
Bir süre onlarla idare edecekler, 
Asıl borçlar ödenmediğinde olan olacak. 
AB’nin borçların ödenmesini ve tâahhütlerin 

yerine getirilip getirilmediğini denetleyen kurul - 
OsmanlI’nın Duyun-u Umumi’si- o zaman devre 
ye girip, yunan ekonomisini devr alacak.

Komşumuzun durumu kötü, 
Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.
Düşmeyeceksin.
Düşersen, düşenin dostunun olmayacağını 

bileceksin.
OsmanlInın son zamanlarında, sen de işgalci 

lerle birlikte oldun ve imparatorluğun parçalan
masına neden oldun.

Ama Mustafa Kemal liderliğinde başlatılan 
Kurtuluş Savaşı sonunda gereken dersi aldın.

Dilerim senin de sonun OsmanlI gibi olmasın. 
Yönetenlerin hatalarını, yönetilen halk çeker. 
Bizde cicim yılları devam ediyor.
110 milyar olarlık kamu malının Özelleştirilerek 

satılması AKP iktidarını rahatlattı.
57. Ecevit Hükümetinin uyguladığı acı reçeteler, 

DSP, DYP ve ANAP’rtarih sahnesinden şildi.
Sonuçları AKP’ye yaradı.
Dilerim, bizim durumumuz ileride Yunanistan’a 

benzemez.
Populist ekonomiler yerine üreten ekonomi 

âhcak bizi kararır.
Duyun-u Umumiyeyi yaşamış bir ulusun çocuk

larıyız. 0 günler unutulmadı.

ilzdilek'ten 35 mimi doltluran 
Ciltlere Sevgililer Günü »emeği

Bugün kutlanacak 
olan Sevgililer 
Günü nedeniyle, 
Gemlik Özdilek 
Alışveriş Merkezi 
tarafından Sevgililer 
Günü yemeği 
veriyor.
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 bu akşam 
Gemlik Özdilek 
Restaurantında 
biraraya getirecek
lerini söyledi.
Ceylan, Sevgililer 
Günü yemeği için 
başvuruların Gemlik

Özdilek Alışveriş 
Merkezi Müşteri 
Hizmetleri Bölü 
mü’ne yapıldığını ve 
en uzun şüreli evli 
olan çiftledin belir
lendiğini hatırlattı.

CANLI MÜZİK 
EŞLİĞİNDE

AKŞAM YEMEĞİ 
KEYFİ
Öte yandan 
gazetemize yapılan 
açıklamada, “Seveni 
olan herkes sevgili 
ler gününde Özdilek 
Restaurantına 
davetlidir” denildi. 
Açıklamada, 19.oo-

21.oo saatleri 
arasında Gemlik 
Özdilek 
Restaurantında 
Sevgililer Gününe 
özel akşam yemeği 
programında canlı 
müzik dinletisi 
yapılacağı 
belirtildi.

yUBTKUB'dan 
senetler 

için et süre
YURTKUR'dan 
yapılan açıklama
da, burş, öğrenim 
ve katkı kredisi 
değerlendirme 
sonuçlarının, 
kurumun 
"www.kyk.gov.tr" 
internet adresin
den TC kimlik 
numaralan 
girilerek öğre- 
nilebildiği belirtildi. 
Öğrencilerin taah
hüt senetlerini, 29 
Şubat 2012'ye 
kadar herhangi bir 
noterde tanzim ve 
tasdik ettirerek, 
kurufrıun bölge 
veya yurt müdür
lüklerine teslim 
edecekleri ifade 
edilen açıklamada, 
bölge veya yvırt 
müdürlüğü bulun
mayan yerlerde ise 
"Cemal Gürsel 
Cad. No:61 06590 
Cebeci/Ankara" 
adresindeki Kredi 
Dairesi Başkanh 
ğına postayla gön
derileceği veya 
elden teslim edile
ceği kaydedildi.

*20-35 YAŞ ARASI 
*İY1 DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 

YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT 

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 
*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAX GİBİ 
ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

ASKERLİK PROBLEMİ OLMAYAN, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDEBİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
BAY- BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EKMDİOĞI.U MERMER OS.
Açmalar Mevkii Gedelek, Oriıangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10
FAX: 0-224-586 00 07

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.kyk.gov.tr
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Asıl kar Cuma giinii geliyor
Kar yağışının ardın
dan yurdun batı böl
gelerinde, yağmur 
görülse de ılık bir 
hava etkili oldu. 
Balkanlar'dan 
bugün yeni bir 
soğuk hava dalgası 
gelecek. Soğuk 
havadan öncelikle 
Marmara Bölgesi 
etkilenecek.
Şoğuk hava, 
Çarşamba günü 
Anadolu'ya geçe
cek. Önce sulu kar 
şeklinde başlayacak 
yağış, gece Bolu, 
Kütahya ve 
Eskişehir ile Bilecik- 
Bursa arasında 
yoğun kara 
dönecek.
İç Anadolu 
genelinde sah 
gecesi ve çarşamba 
günü yoğun kar ola
cak. Ankara da bu 
yoğun kar yağışın
dan nasibini alacak. 
Akdeniz Bölgesi ise

soğuklardan cuma 
günü etkilenecek. 
Çarşamba günü 
Akdeniz ve Güney 
doğu'da kuvvetli 
yağmur var.
Doğu Anadolu'da 
görülen ayaz, 
havanın aşırı soğuk 
olmasına neden 
oluyor. Sıcaklık 
Erzurum'da gece - 
31'e kadar düştü. 
Çarşamba ve 

perşembe günü ise 
yoğun kar havayı 
yumşatacak.
Ege Bölgesi de 
çarşamba günü 
hızla soğuyacak. 
Çarşamba 
akşamı Afyon ve 
Kütahye dışında, 
Muğla ve Denizli 
dahil birçok 
bölgeye kar yağa
cak.

İSTANBUL'DA 
PAZARA KADAR 
KAR VAR 
İstanbul'da bu gece 
kuvvetli yağmur 
görülecek. Kentte 
yarın aralıklarla 
devam edecek yağ
mur, sıcaklığı 7 
dereceye kadar 
düşürüyor. Gece ve 
çarşamba sabahı 
yağışın özellikle 
sahilden uzak kes
imlerde kara dönüş 
me olasılığı yüksek. 
Ancak İstanbul'a 
asıl kar yağışı 
perşembe akşamı 
gelecek.
Kar yağışı ve aşırı 
soğuk hava, cuma 
ve cumartesi günü 
aralıklarla yoğun bir 
şekilde devam 
edecek.
Daha çok Anadolu 
Yakası ve Boğaz'ı 
etkileyecek kar 
yağışı, pazar günü 
hafifleyecek.

Bulgaristan'a ili yardım Bursa'dan

KONGRE İLANI
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 

GEMLİK ŞURESİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul 

toplantısı 22.02.2012 Çarşamba günü 
saat H.oo’de Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı 29.02.2012 Çarşamba 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

DR. NİMET ATAOĞUZ

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan oluşumu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4- Denetleme kurulu çalışma raporu

nun okunması
5- Yönetim ve denetleme kurulu çalış

ma raporlarının görüşülmesi ve aklan
ması

6- Yeni yönetim ve denetleme kurulu 
seçimlerinin yapılması

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Gemlik Gümrük 
Müdürlüğümden tescilli 

12160400EX004951 /24.01.2012 
tarihli - 12160400EX004738/ 

24.01.2012 tarihli beyannamele 
rimiz kayıptır. Hükümsüzdür. 

AKGÜN SERAMİK 
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

A. Fuat Cebesoy V.D. 0250051808
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bulgaristan'da mey
dana gelen selin 
yaralarını sarmak 
için başlatılan kam
panya kapsamında 
toplanan 1 tır 
dolusu gıda ve giye
cek maddesini 
Bulgaristan’daki 
afetzedelere 
ulaştırdı.
Bulgaristan’ın 
güneyindeki 
Haskovo böl
gesinde, Harmanlı 
ve Lübimets 
şehirleri arasında 
bulunan İvanovo 
Barajı’nın duvarının 
bir bölümünün 
çökmesiyle 
başlayan, Meriç ile 
Arda Nehirlerinin 
yataklarından taş
masıyla boyutu

Sırnak'ta Çatışma: 10 PKK'lı Öldürülılü
Şırnak'ın Uludere 
İlçesi kırsalında 
güvenlik güçlerinin 
düzenlediği hava 
destekli operasyon
da ilk bilgilere göre 
10 PKK'lı öldürüldü.

artan sel felaketi 
nedeniyle zor günler 
geçiren 
Bulgaristan’a ilk 
yardım eli 
Bursa’dan uzandı. 
Bal-Göç’le sürekli 
koordinasyon 
halinde bölgedeki 
süreci takip eden 
Büyükşehir 
Belediyesi, gıda ve 
giyecek

Çatışmada 2 
askerinde yara
landığı belirtildi. 
Şırnak'ın Uludere 
llçesi'nin Irak sınır 
kesiminde bir grup 
PKK'lının eylem 

malzemeleriyle 
yüklü ilk tın 
Bulgaristan’a gön
derdi.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin koor
dinasyonunda 
hayırseverlerin 
katkılarıyla toplanan 
yardım malze'meleri- 
ni taşıyan tır, 
Büyükşehir 
Belediyesi Yazı 

hazırlığında olduğu 
istihbaratı yapan 
güvenlik güçleri, 
PKK'lıların bulun
duğu alanı tespit 
etti.
Şırnak 23'üncü

İşleri ve Kararlar 
Dairesi Başkanı 
Neşet Çakmaklı, 
Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Rıfat 
Yolu ve Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Muzaffer 
Karadeniz’in kafile 
başkanlığında 
Bulgaristan’daki 
afetzedelere 
ulaştırıldı. Harmanlı, 
Kırcaali ve 
Svilengrad’da sel 
baskınları yüzünden 
sular altında kalan 
bölgedeki vatan
daşlara yardım 
malzemelerini dağı
tan Bursa heyeti, 
soydaşlara uzattığı 
yardım eliyle duy
gusal anlara da 
imza attı.

Jandarma Sınır 
Tümen 
Komutanlığı'nın 
sevk ve idaresinde 
bölgeye hava 
destekli operasyon 
düzenlendi.

Gemlik Gümrük 
Müdürlüğümden tescilli 

11160400EX074637/31.10.2011 
tarihli 11160400030346/09.05.2011 
tarihli beyannamelerimiz kayıptır. 

Hükümsüzdür. 
BKT İNŞAAT TAAH. TURİZM. 

TEKSTİL MOBİLYA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Yunusemre V.D. 1780606609

Bursa Mobilya İhracatı 
Yüzde 23,8 Arttı

Bursa'nın Ocak 
ayında mobilya ihra
catının geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 23,8 arttığı 
bildirildi.
Bursa Mobilya 
Dekorasyon 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MODSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Yedikardeş, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, mobilya ihra
catına hız kesmeden 
devam ettiklerini ■ 
belirtti.
Avrupa'da ve

Ortadoğu'da 
yaşanan olayların 
ardından yeni pazar 
arayışlarına giren 
mobilya sektörünün, 
Ocak ayında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23.8'lik 
artış yakalayarak 16 
milyon 841 bin 365 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiğini 
dile getiren 
Yedikardeş, Türkiye 
mobilya üretimi 
sıralamasında 4. 
sırada olan 
Bursa'nın hızla yük
seldiğini bildirdi.
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Ulara yolu ıeni liaıMt nalts alaca i
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, raylı sis
tem doğu etabı kap
samında, Ankara 
Yolu’ndaki Haçıvat, 
Balıklı ve Deliçay 
derelerinin üzerinde 
bulunan ve 50 yıl 
önce yapılan köprü
leri yıkarak yeniden 
yapıyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Ankara 
Yolu’ndaki en eski 
köprü olan başlanan 
Hacivat Deresi 
Köprüsü’nde 
başlatılan yıkım 
çalışmalarını 
yerinde inceledi. 
Bursa’nın daha 
ulaşılabilir bir kent 
olması için başta 
raylı sistem olmak 
üzere, her alandaki 
çalışmaların hızla 
sürdüğüne işaret 
eden Başkan Altepe, 
BursaRay doğu 
etabı kapsamında 
Ankara Yolu’nda 
yenilenecek 3 
köprünün yıkım 
çalışmalarının da 
başlatıldığını

kaydetti.
Raylı sistem doğu 
etabı çalışmalarıyla 
paralel yürüyecek 
köprülerin inşaatının 
1 yılda tamamlan
masının plan
landığını belirten 
Başkan Altepe, 
“BursaRay doğu 
etabı Türkiye’de ilk 
defa bir belediyenin 
öz kaynaklarıyla 
ihalesini yaparak 
inşa ettiği raylı sis
tem olacak. Bu kap
samda güzergah 
üzerindeki bulanan 
köprülerin inşaatını 
da ilave 20 milyon 
lira ekleyerek 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
kendimiz yapıyoruz” 

diye konuştu. 
Başkan Altepe, 8 
kilometrelik raylı 
sistem doğu 
etabının yapıla
bilmesi için Ankara 
Yolu’ndaki Hacivat, 
Deliçay ve Balıklı 
dereleri üzerindeki 
köprülerin de 
yenilenmesi gerek
tiğini hatırlattı. 1960 
yıllarda yapılan bu 
köprülerin oldukça 
eski, demode ve 
yıpranmış olduğuna 
işaret eden Başkan 
Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
zaman kaybet
memek adına köprü
lerin yenilenmesi 
işine bir an önce 
başlamak istedik.

İlk olarak güzergah
taki en eski köprü 
olan Hacivat 
Köprüsü’nün 
Ankara’dan 
Bursa’ya gidiş 
istikametindeki 
bölümünün yıkımı 
gerçekleştirildi. 
Ardından da 
Deliçay ve Balıklı 
köprülerinin aynı 
güzergahtaki 
bölümleri yıkılarak 
yeniden yapılacak. 
Daha sonra da 
köprülerin Bursa- 
Ankara 
istikametinde 
bölümleri 
yenilenecek. 3 şerit 
gidiş, 3 şerit geliş 
olacak yeni 
köprülere ilave 
olarak raylı sistem 
için de çift hatlı 
birer köprü 
yapılacak” dedi. 
Raylı sistem doğu 
etabı inşaatı ile 
paralel yürüyecek 
köprü çalışmaları 
süresince Ankara 
Yolu’nda trafikte 
aksama yaşanmaya
cağı belirtildi.

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

MUlllIlliilllliWIIIlIlM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
‘Karagöz Sinema 
Atölyesi’, ‘Yazıldıy 
sa Bozulmaz’ adlı 
oyunun oyuncuları 
Serhat Özcan, 
Pelinsu Pir, Celal 
Tak, Can Kahraman 
ve Ayberk Atilla’yı 
kursiyerlerle 
buluşturdu. 
Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Sine 
maya Seyirci Kal 
mayacağız’ fikrin 
den hareketle haya
ta geçirdiği 
‘Karagöz Sinema 
Atölyesi’nde ünlü 
oyuncuları da ağır
lamaya başladı. 
Meraklılarına sine
ma sektörüyle ilgili 
teorik ve pratik bil
giler vererek, seyirci 
kalitesini artırmayı 
hedefleyen ve sine
maya gönül veren
lerin yeteneklerini 
keşfetmelerine 
olanak sunan âtöl 
yeye katılanlar, ünlü 
sanatçılardan 
meslekleriyle ilgili 
bilgiler aldı.

Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen seminere 
katılan kursiyerler, 
Merinos AKKM’de 
sahnelenen ‘Yazıldıy 
sa Bozulmaz’ adlı 
oyunun oyuncuları 
Serhat özcan, 
Peftnsu Pir, Celal 
Tak, Can Kahraman, 
Ayberk Atilla, Oya 
Semerci, Zeynep 
Coşkun, Okan Yahşi 
ve Osman Karagöz 
ile oyun öncesinde 
bir araya geldi. 
Sanatçılara merak 
ettikleri soruları 
soran kursiyerler, 
sanatçıların oyuncu
lukla ilgili samimi 
açıklamalarını da 
ilgiyle dinledi. 
Kursiyerler, keyifli 
sohbetin sonunda 
sanatçılara 
alkışla rı yİ a teşe kkü r

etti. Sanatçılar da 
Bursa’da gerçek
leştirilen eğitim pro
gramının genç 
sanatçı adaylarının 
ve kaliteli izleyicinin 
yetiştirilmesi adına 
çok önemli 
olduğunu söyley
erek, Büyükşehir 
Belediyesi’ni 
anlamlı projeden 
dolayı tebrik etti. 
Büyükşehir’den 
sanata tam destek 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanı Enver 
Karakoç, Büyükşe 
hir Belediye si’nin 
‘Karagöz Sinema 
Atölyesi’ ile sine
maya gönül veren
leri bir araya 
getirmeyi 
amaçladığını 
söyledi.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

SUAT ABİ’NİN 
ARDINDAN

Futbol aşığı ve 
Gemlikspor sevdalısı 
Suat Gülhan ağabeyi 
kaybetmenin üzün
tüsünü yaşıyoruz.

Cumartesi günü 
Orhangazi Göl 
sahasında oynanan 
Gürsü Belediyespor 
maçına gitmek için 
ilçe sahası önünden 
futbolcu kafilesini 
götürecek otobüse 
bindiğimizde gözler
imiz hemen Suat 
Ağabeyi aradı.

Çünkü Gemlikspor 
maçlarını kaçırmayan, 
geçtiğimiz yıllarda 
yönetim kurulu 
üyeliğini de yaptığı 
takımın maçlarını 
kaçırmazdı Suat 
Ağabey.

Otobüsün içinde 
bakındık, göremey
ince acaba dedik. 
Hayra yorduk, inşal
lah hastadır, onun için 
gelememiştir dedik.
Ama Suat Ağabey’in 

bir daha hiç gele
meyeceğini, bir daha

Gemlikspor maçlarına 
onunla gidemeye
ceğimizi öğrenince 
burukluk yaşadık.

Ben şahsen çok 
üzgünüm.
Gemlikspor maçını 

Cumartesi oynarsa 
bana sorardı yarın 
nerdesin diye.
Cumartesi yada 

Pazar günleri onunla 
Burgaz, Mudanya, 
Merinos ve Bağlarbaşı 
sahalarına gider ben 
haber yaparken oda 
maç izlerdi.
Dönüşü de yine bir

likte yapardık.
Çok sevdiği 

Gemlikspor’un 
maçlarına artık gele
meyecek.

Bizde hakkı varsa 
helal edeceğini biliy
oruz, bizde kendisine 
hakkımız varsa helal 
ediyoruz.

Güle güle Suat 
Gülhan ağabey.
Allah rahmet eylesin, 

mekanın cennet, 
toprağın bol olsun.

Seni yolculuk ettiğin 
spor sever kafilesi ve 
Gemlik taraftarları 
asla unutmayacaktır.

DANANIN 
KUYRUĞU KOPTU 
Geçtiğimiz

Cumartesi günü 
Orhangazi Göl 
sahasında 
oynadığımız bizim için 
çok önemli Gürsû 
Belediyespor maçını 
firesiz kapadık.

İster 10-0 olsun ister 
1-0 olsun.
Yeter ki 3 puan bizim 

olsun misali 
Gemlikspor istediği 
sonucu golcüsü 
Arif’in kafa golüyle 
kazandı.
Şimdi Çarşamba 

günü (bugün.) 
oynanacak olan 
Gürsu Ağaköy 
Kooperatifi takımını 
da kayıpsız 
geçtiğimizde 
Gemlikspor için köşe 
tam olarak dönülecek.

Gemlikspor’un 

oynayacağı derbi 
maçı kalmayacak.
Ancak play-off’a 

kalabilmek için B 
gurubunda şu an 4 
takım mücadele veri 
yor.

Gemlikspor, 
Mudanyaspor, 
Gürsuspor ve 
Kurtulşspor’un kıran 
kırana mücadele 
verdiği gurupta en 
avantajlı takım eğer 
Ağaköy’ü de eli boş 
gönderirse 
Gemlikspor olacak.
Ocak transferinde 

takıma kazandırılan 
futbolcular kaliteleri 
ile sahada belli oluy
orlar.

Eğer birinin formu 
yoksa kulübede aynı 
kalitede başka oyun
cu bekliyor.
Yani yedek kulübesi 

de kaliteli futbolcular
dan oluşan bir 
Gemlikspor var.
Rakipleri de bunu 

biliyor ve hedeflerini 
diğer iki takım ola
bilmek için belirlemiş 
dürümdalar.

Gemlikspor bu 
sezon eğer başarılı 
olamasaydı asla bu 
desteği bulamazdı, 
taraftarı hariç.

Başarıyla birlikte 
bazı kişilerde maçlara 
gelmeye başladılar.

OlsUn; tabi ki gele
cekler ama biz 
Gemlikspor’luyuz 
desinler artık.
Tribünde Gemlikspor 

taraftar gurubunun 
yaptığı şovu bu s6zon 
A gurubunda 
göremedim.

B gurubunda ise 
sadece Gemlikspor 
Taraftar Gurubu bunu 
yapıyor.

Küfürlü tezahürattan 
arınmış bir taraftar 
gurubunu her takım 
övgüyle izleme fırsatı 
buluyor.
Suat Ağabey’in 

gözünün arkada 
kalmaması için bu 
sezon mutlaka 
başarılı olunması 
lazım.

Maça çıkıldığında 
başta maçın gözlem
cisi olmak üzere 
Federasyon temsilcisi 
ve hakemlerden izin 
alınarak saygı 
duruşunda bulunul
malı.

Eğer izin verilmezse, 
verileceğini düşünüy
orum.
Aksi durumda 

Gemlikspor Taraftar 
Gurubunun tribünde 
saygı durûşu gösterip 
İstiklal f •’rşı okun
masını yerinde bir 
düşür ş olduğunu 
sahi' rum.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK- RBUAMOÜK- O^Lİ^YOTI VE TAMİM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı ffo: 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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MNhMMsirıtt
Kentsel gelişim 
stratejisi doğrul
tusunda altyapı 
yatırımlarının plan
lanması ve oluştu
rulması kapsamında 
faaliyet gösteren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
kalite çalışmalarına 
hız verdi.
Kaliteli hizmetin 
sürekliliği noktasın
da strateji değer
lendirme toplan
tılarında bir araya 
gelen BUSKİ yöneti
mi, yönetim poli
tikası esasları 
bağlamında 
izlenecek yol hari
tasını belirledi.
BUSKİ’nin, 
Türkiye’deki su ve 
kanalizasyon 
idareleri içerisinde 
ilk TSE ISO kalite 
belgeli kurum 
olduğunu belirten 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, sunduğu 
hizmetlere güvenle

Şoförlere "güler yüz" eğitimi
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği ve İl Milli 
Eğitim ’ 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa düzen
lediği "Ömür Boyu 
Eğitim Projesi" kap
samında eğitim alan 
şoförler, BESOB 
binasında düzenle
nen törenle serti
fikalarını aldı. Halkla 
ilişkiler başta olmak 
üzere 21 konuda 
eğitim alan şoförler, 
artık daha dikkatli 
araç kullanacak. 
BESOB Başkanı Arif 
Tak, 9 bin kişinin 
eğitim aldığını 
belirterek, "1 Ocak 
2011’de başladığımız 
eğitimlerde ilçeler 
dahil 9 bin kişiye 
eğitim verildi. 21 
başlıkta toplanan 
eğitimler arasında 
ruhsat işlerinden 
halkla ilişkilere, 
çevre ile ilgili çalış

bakılan, alanında 
örnek ve öncü bir 
kurum olmanın 
verdiği sorumluluk 
bilinciyle çalıştık
larını vurguladı. ' 
Kalite stratejileri 
değerlendirildi 
BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcıları İsmail 
Yılmaz, Güngör 
Gülenç, daire 
başkanlari ve kalite 
temsilcileri ile kalite 
stratejilerini değer
lendirme toplantısın
da bir araya gelen 
Çetinavcı, “Kalite 
yönetim sisteminin 

malardan insanlara 
karşı tutum ve 
davranışlara kadar 
birçok konuda 
eğitim verildi. Bu 
eğitimlerle birlikte 
daha da şuurlanan 
şoförlerimiz, güler 
yüzleri ile Türkiye'ye 
örnek olacaktır. İlk 
önce halk otobüs 
şoförleri, sonra 
minibüsçüler ve 
servis şoförlerini 
eğitime tabi tuttuk. 

gereklerinin sürekli 
iyileştirilmesi, kalite 
politikamızın temel 
dayanağını oluştu
ruyor. Kurumsal 
gelişim ve iyi 
yönetişim anlayı 
şının pekiştirilmesi 
kapsamında oluştur
duğumuz yol hari
tası, BUSKİ’yi 
güvenle bakılan bir 
konuma getirdi. 
Çevre ve su kay
naklarının korun
masına yönelik poli
tikaların geliştirilme
si doğrultusundaki 
çalışmalarımızı,

Bütün esnaf ve 
sanatkarlar eğitim 
almayı talep ediyor. 
Bundan memnunuz. 
Hedefimiz, esnaf ve 
sanatkarlarımızı bil
gilendirip, ekmek 
paralarını kazan
malarını sağlamak. 
Bu eğitim sayesinde 
her gün binlerce 
insanı taşıyan şoför
lerimiz daha güler 
yüzlü oldu" şeklinde 
konuştu. 

kaliteli hizmetin 
sürekli iyileştirilmesi 
esasları 
çerçevesinde 
yerine getiriyoruz” 
dedi.
BursalIlara hizmetin 
en iyisini sunabil
menin gayreti 
içerisinde olduk
larını dile getiren 
Çetinavcı, su kültürü 
ve bilincinin oluştu
rulması kapsamın
daki etkinliklerine 
artan bir tempoyla 
devam edeceklerini 
de sözlerine 
ekledi.

Vali Şahabettin 
Harput ise yaptığı 
konuşmada, toplum
sal birçok meselenin 
temelinde eğitimsi
zliğin yattığını dile 
getirerek, 
"Eğitimden nasibini 
alamamış kişiler, 
kendi yaşadıkları 
sıkıntının yanında 
içinde bulundukları 
topluma da sıkıntı 
verirler. Özellikte 
otobüs şoförleri her 
gün binlerce insanla 
karşılaşıyor. Bir 
tebessüm, bir 'hoş 
geldiniz' demek bile 
o hizmetten yarar
lanan insanların 
günlük yaşantısını 
müspet biçimde etk
iler. Bilgi insanın 
kendine olan 
güvenini ve cesare
tini artırır. Eğitime 
ilk gönüllü katılan 
özel halk otobüsü 
şoförlerini kutluyo
rum" dedi.

laıit çinisine W» 
Faarı'nda tam nH

TUYAP'ta 16'ncısı 
düzenlenen ulus
lararası turizm 
fuarında İznik çin
isini tanıtan bir 
firma, 70 
metrekarelik 
standında adeta 
şov yaptı. İznik 
çinisini turizm 
dünyasına hem 
uygulamalı hem de 
fırınlanmış ürün 
çeşitleri ile tanıtan 
çini firması sahibi 
Emre Atkın, "Bu 
fuara ilk kez katilı 
yoruz. Fuar 
Türkiye'nin en 
prestijli fuarların
dan biri. 65 ülke
den 65 bin 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

YÜCEL GÜREŞÇİ

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

iştirakçi ile 
aynı ortamda 
bulunmak hem 
bizim, hem de İznik 
için mükemmel bir 
fırsat. İznik çini
lerinin en güzel 
örneklerini dünya 
turizmine tanıtma 
fırsatı bulduk" 
dedi.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay'ın açılışını 
yaptığı fuarda çini 
standını çok sayıda 
belediye başkanı 
ile turizm firmaları 
gezdi. Ziyaretçiler 
hayran kaldıkları 
İznik standına tam 
not verdi.

BM ABONE OLDUNUZ MU?
UUİİ'Iİ İH (İnil IİIHİ tllitill ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T İM M A “SUYUNU BOŞA 
« 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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Türkiye genelinde 
9.1 milyon yeşil 
kartlı ve SGK’da 
kaydı bulunmayan 
1.7 milyon kişinin 
gelir testi yaptır
ması için son tarih 
29 Şubat. 
Bu tarihe kadar 
gelir testi yaptır
mayan kişiler aylık 
213 TL prim borcu 
ödemeye mahkum 
olacak.
Yılbaşından itibaren 
yürürlüğe giren 
zorunlu Genel 
Sağlık Sigortası 
kapsamında gelir 
testi yaptırması 
gereken kişiler için 
süre daraldı. 1 
Ocak’tan bu yana 
yeşil kartlılar ve 
SGK’da kaydı 
bulunmayan 1 mily
on 730 bin kişi gelir 
testi yaptırırken, 
gelir testine halen 
başvurmayan mily
onlarca vatandaş 
var. Yeşil kartlılar 
için vize süreleri 
dolana kadar süre 
tanınmasına rağ
men, kapsam dışı 
olan 1.7 milyon 
kişinin 29 Şubat 
2012 tarihine kadar 
gelir testi başvu
rusunda bulun

Cari açıt 2011'de reltor kırdı
Cari işlemler açığı 
2011'in tamamında 
77.09 milyar 
dolar oldu.
Türkiye'nin 
'yumuşak karnı' 
olarak nitelendirilen

maları gerekecek. 
Aksi halde başvuru
da bulunmayan kişi
lerin geliri asgari 
ücretin 2 katı olarak 
değerlendirilecek ve 
bu kişilerden 213 TL 
aylık prim alınacak.

BAŞVURULAR 
SOSYAL YARDIM
LAŞMA VE 
DAYANIŞMA 
VAKIFLARINA 
YAPILACAK 
SGK’ya kaydı 
bulunmayan ve vize 
süresi dolan yeşil 
kartlıların yaptırmak 
zorunda olduğu 
gelir testi için 
gerekli başvuru, 
kişinin kayıtlı 
ikametgahının 
bulunduğu il veya 
ilçe idari, sınırları 
içindeki Sosyal 

cari açık 2011'1 
rekorla kapattı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, cari 
açık 2011'in 
tamamında bir 
önceki yıla göre

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına 
yapılacak. Vakıflara 
kaymakamlıklar 
aracılığıyla da ulaş
mak mümkün. Özür
lülük ve yaşlılık gibi 
nedenlerle bizzat 
başvuruda buluna
mayacak olanların 
başvurusu vekili 
tarafından yapıla
bilecek.
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 

yüzde 65.3 artarak, 
77 milyar 89 milyon 
dolar oldu. Cari 
açığın milli gelire 
oranı yüzde 10'a 
yaklaştı.
Cari açık 

içinden birden fazla 
kişi gelir testine tâbi 
tutulacak kişi duru
mundaysa tek form 
ile başvuru yapıla
bilecek.
GELİRİ 295 TL’NİN 
ALTINDA OLAN
LARIN PRİMİ 
DEVLETTEN
1 Ocak-30 Haziran 
2012 dönemi için 
aile içindeki kişi 
başı geliri asgari 
ücretin üçte 
birinden fazla olan 
herkes prim öde
mek zorunda kala
cak.
Geliri asgari ücretin 
üçte birinin (295.50 
TL) altında ise prim
leri devlet ödeye
cek.
Geliri asgari ücretin 
üçte biri (295.50 TL) 
ile asgari ücret 
arasında ise kişi 
35.46 TL prim 
ödeyecek.
Geliri asgari ücret 
(886.50 TL) ile 
asgari ücretin iki 
katı arasında ise 
kışı 106.38 TL prim 
ödeyecek.
Geliri asgari ücretin 
iki katından (bin 773 
TL) daha fazla ise 
kişi 212.76 TL prim 
ödeyecek.

Aralık'ta 6.57 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti.
CNBC-e anketinde 
de 6.57 milyar 
dolar olması 
bekleniyordu.

TL nın simgesi 
değişiyor

Merkez Bankası bin- İlk duyuruda
lerce simge arasın
dan finale kalan 10 
simgeden birini bu 
ay açıklayacak.
Türk Lirası'na itibar 
kazandırmak 
amacıyla paradan 6 
sıfır atma operasy
onunu başarıyla 
tamamlayan Merkez 
Bankası, şimdi de 
ikinci adım olarak, 
özel simgesi olan az 
sayıdaki para birim
leri arasına TL'yi de 
dahil etmeye hazır
lanıyor. Doların 
dünyaca tanınan ($) 
simgesi gibi TL'yi de 
dünyada tanıtacak 
simge, bu ay içinde 
nihayet açıklanıyor. 
Yarışmaya katılan 
binlerce grafik 
arasından 10 simge 
finale kaldı.
Finaldeki simgelerin 
tümünün Türk 
kültürünü yansıttığı 
ve "Anadolu" 
çağrışımı yaptığı 
belirtildi. Merkez 
Bankası Başkanı 
Erdem Başçı, Banka 
Meclisi'nin 10 grafik 
içinden seçeceği 
simgeyi bu ay 
içinde kamuoyuna 
açıklayacak. 
İki ay gecikti 
Türk Lirası'na 
anlaşılabilir, özgün, 
estetik, elle yazımı 
kolay ve akılda 
kalıcı şekilde temsîi 
edebilecek bir simge 
belirlemek üzere 
yola çıkan Merkez 
Bankası, simge için 
büyük bir yarışma 
açmış ve başvuru
ları en son Ekim ayı 
sonunda toplamıştı. 

sonuçların en geç 
19 Aralık 2011 tari
hinde açıklanacağı 
belirtilmişti. Ancak, 
yaklaşık 2 aylık 
gecikmeye rağmen 
simge henüz 
kamuoyu ile pay- 
laşılamadı.
YOĞUN BAŞVURU 
25 bin lira ödüllü 
yarışmaya adeta 
başvuru yağdı. 
Katılımın beklenenin 
çok üzerinde olması 
Merkez Bankası ve 
seçici kurulun işini 
zorlaştırdı. Çizimi 
zor, akılda kalması 
mümkün olmayan 
ve TL'yi kolayca 
ifade etmeyen 
simgelerin tümü 
daha baştan elendi. 
Geri kalan simgeler 
ortak özellikleri 
dikkate alınarak gru
plandırıldı. Seçim 
gruplar arasında 
yapıldı. Merkez 
Bankası, başvuru 
yoğunluğu 
nedeniyle bu işe 
görevlendirdiği 
destek personel 
sayrını artırmak 
zor Ja kaldı.
Y< aşık 8 bin sim- 
g .in rekabet ettiği 

rışmada seçici 
ürul titiz bir çalış

mayla elemeyi 
tamamladı. Bazı 
simgeler arasında 
seçim yapmakta 
zorlanan jüri 
üyeleri, son yaptık
ları bir oylamayla 
finale kalan 10 
simge belirleyip 
bunları Merkez 
Bankası yönetimine 
sundu.

Gemlik Karfez
GEKLİK’İN İLK GÛMLÛK SİYASİ GAZETESİ

IBMUlIltil

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4193

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 
AY BÜYÜRKEN 

UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON 

51333 21
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Bugün Sevgililer Günü
Sevgiler Günü'nün 
başlangıç tarihi eski 
Roma İmparator
luğu zamanına 
uzanıyor. Eski 
Roma'da İ4 Şubat 
günü bütün Roma 
halkı için önemli bir 
gündü. Çünkü bu 
günde Roma tanrı 
ve tanrıçalarının 
kraliçesi olan 
Juno'ya duyulan 
saygıdan ötürü tatil 
yapılırdı. Juno ayrı
ca Roma halkı 
tarafından kadınlık 
ve evlilik tanrıçası 
olarak da biliniyor
du. Bu günü takip 
eden 15 Şubat 
gününde ise 
Lupercalia Bayramı 
başlıyordu.
Bu bayram, halkın 
genç nüfusu için 
büyük önem taşıy
ordu. Bunun nedeni 
ise yaşantıları kesin 
kurallar ile sınır
landırılmış, bunun 
doğal sonucu 
olarak bir birliktelik 
yaşama şansı 

olmayan bu gençler, 
sadece bu bayram 
süresince bile olsa 
birbirlerinin partneri 
oluyorlardı.
Hangi genç bayanın 
hangi genç erkek ile 
bir çift oluşturacağı 
eski bir gelenek 
olan ve Lupercalia 
Bayramı'nın arife 
günü yapılan bir 
çekiliş ile belli oluy
ordu. Romalı genç 
kızlar, isimlerini 
küçük kağıt 
parçalarının üzerine 
yazıp bir kavanoza 
koyuyorlardı. 
Erkekler ise 
kavanozdan bu 
kağıtları çekerek 
üzerinde hangi kızın 
ismi yazıyorsa o 
kızla bayram 
eğlenceleri boyunca 
beraber oluyorlardı. 
Bu birliktelikler bir
birine aşık olan 
çiftler için bayram 
süresinin dışına 
taşıp genellikle 
evlilikle sonlanıyor- 
du. İmparator 2.

Claudius, Roma'yı 
kendi katı kuralları 
ile zalimce yöneten 
bir hükümdardı.
Onun için en büyük 
problem, ordusun
da savaşacak asker 
bulamamaktı. Ona 
göre bu durumun 
tek sebebi Romalı 
erkeklerin aşklarını 
ve ailelerini bırak
mak istememeleriy
di. İşte bu yüzden, 
Roma'daki tüm 
nişan ve evlilikleri 
kaldırdı.
Bu emre uymayan
ların arasında Aziz 
olarak kabul edilen 
filozof Valentinus'da 
vardı, gezerek din
sel vaazlar veriyor 
ve İmparator'un 
hatalı olduğunu 
anlatıyordu.
Sonunda yakalandı 
ve hapse atıldı.
Valentinus'un 
hapiste olduğu gün
lerde yaşananlar 
efsaneye dönüşerek 
günümüze kadar 
ulaşmıştır.

Nikah dairelerinde 
14 Şubat yoğunluğu
Bu yıl 14 Şubat 
Sevgililer Günü'nde 
evlenmek isteyen 
çiftler nikah 
dairelerine akın etti. 
Nikah daireleri, 
yoğun ilgi nedeniyle 
çiftlere 15 dakika 
arayla randevu 
verdi.
Bursa'da nikah 
daireleri 14 Şubat 
tarihinde alınan ran
devularla tamamen 
doldu. Yılın reko
runu kırmaya hazır
lanan Osmangazi 
Belediyesi Nikah 
Dairesi'nde 15'er 
dakika arayla 35 
nikah kıyılacak. 
Evlendirme Dairesi 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
normal şartlarda

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

18.30'a kadar 
devam edecek.

nikahın kıyıldığı 
Osmangazi
Belediyesi Nikah 
Dairesi'nde 14
Şubat'ta 35 nikah 
kıyılacak. Günün ilk 
nikahı 08.15'te

15'er dakika arayla 
düzenlenecek nikah 
merasimi öğle saat
lerinde de aralıksız 
devam edecek.

BUGÜN 
14 ŞUBAT 

SEVGİLİLEB
■ ■ ■ ■

GUNU

ONA SEVGİNİZİ 
ANLATMANIN 
BİNLERCE YOLU 
ÖZDİLEK’TE

“Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun”

ÖztVİlek
OlMJiedt bif 4d end,"

Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 
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Gemlik lisesi yeniden mılııoı
Gemlik Lisesi, Gemlik 
Liman ve Depolama İşlet
meleri A.Ş. (GEMPORT) 
ile Gemlik Belediyesi 
tarafından yenilenecek. 
Yeni okulun yaklaşık 2 
milyon TL 'ye mal olması 
bekleniyor. Gemlik 
Lises i'n in yenilenmesini 
içeren protokol, Bursa 
Tarihi Heykel Valilik 
Binası'nda imzalandı.
Okula 'Gemport Gemlik 
Lisesi' adı verilecek. 2’de

filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bilal Çelik neden alındı?
Kaymakamımız Bilal Çelik, 2010 yılı Ağus 

tos ayı başında Gemlik Kaymakamlığı’na 
atandı.

Dün, Gemlik Kaymakamlığı görevinden 
Bursa İl Özel İdarsi Genel Sekreterliği’ne 
atama yazısı ilçemize ulaştı.

Kaymakamımız Bilal Çelik, büyük ihtimal 
gelecek hafta başında, yeni görevinde baş 
layacak.

Bilal Çelik 1986 yılında Polis 
Akademisinden mezun oldu.

4 yıl Emniyet Genel Müdürlügü’nde komi 
ser rütbesiyle görev yaptıktan sonra, 1989 
yılında da Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Çelik, 1990 yılında Kaymakam oldu. 4’de

Meclis toplantısında 
mahsuptartışması

Gemlik Belediye Meclisi Şubat ayı 2. 
olağan toplantısı "Mahsup" tartışmaları 
gölgesinde gerçekleşti. Şubat ayı olağan 
toplantıda İmar başta olmak üzere, Plan 
Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına gönde 
rilen gündem maddeler tartışıldı. Syf 5’de

ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

Bilal Çelik için Cuma günü Aşka Otel'de
veda yemeği düzenlenecek

Kaımalıanı Ctlit'in 
atama karan geldi

İlçe Kaymakamı 
mız Bilal Çelik’in 
Bursa Özel İdaresi
Genel Sekreter 
liği’ne atanması 
yazısı Gemlik 
Kaymakamlığına 
dün ulaştı.
Bursa İl Özel İdare
si Genel Sekreteri
Kemal Demirel’in 
görevinden alın
masından sonra 
boşalan bu göreve 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’in 
getirilmesi sürpriz 
olmuştu.
Kararnamenin 
Bakanlıktan geçen 
hafta sonu Bursa

Valiliği’ne ulaşması 
üzerine, karar 
Bilal Çelik’e dün
Valilikçe tebliğ 
edildi.
Çelik, dün Vali 
Şahabettin Harput 
ile göreve başlama 
konusunu görüştü. 
Hafta sonuna kadar
Gemlik’teki görevi
ni sürdürmesi bek
lenen Kaymakam 
Bilal Çelik için 
Cuma günü Aşka 
Otel’de ‘Veda Yeme 
ği’ düzenlenecek. 
Gemlik Kaymakam 
lığı’nın bir süre 
vekaleten yürütüle
ceği öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemili Lisesi winiilH lawlwoi
Bizim seçimimiz...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin bir seçimi 
daha geride kaldı. Seçilenlere başarılar diliyo 
ruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki kendilerine 
sunulan meslek örgütünü yönetme hakkını ve 
süresini basın meslek ilkelerinden ve kendi 
vicdanlarından sapmadan kullanırlar.
Elbetteki...

Gazetecilerin sosyal hakları da cemiyetin 
önemli ödevleri arasında...

Elbetteki;
Gazetecilerin barınma sorunlarını çözümle

mek için de cemiyetin çaba göstermesi 
gerekiyor...

Ama...
Yasal ve toplumsal kurallar çerçevesinde 

yönetim olmazsa olmaz ön koşul...
Bu durumu;
Bir farklılık gibi sunmak bence çok da 

anlamlı değil...
Çünkü zorunluluk...
Ayrıca basın örgütlerinin seslendirmesi ve 

gerçekleşmesi için çok çaba göstermesi 
gereken birincil öncelikli ödevleri de var...

Dün gerçekleşen genel kurulda...
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 

Turhan Tayan;
Hem milletvekili ama daha da önemlisi 

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 40 yıllık üyesi 
olarak gazetecilerin odaklanması gereken 
asal sorunların altını çizdi.

Basın Özgürlüğü dedi...
Haber alma hakkı dedi...
İnsan hakları dedi...
Hukuk dedi...
Sansür dedi...
Asıl öne çıkarılması gerekenler;
Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nın 

6 ve 7. maddesi nedeniyle Türkiye’de hal ve 
hazırda 99 gazeteci tutuklu ve hükümlü...

Türkiye’de gazeteciler susturulmak isteni 
yor.

Türkiye’de gazetecilerin hakları sürekli tır
panlanıyor...

51 yıl önce yürürlüğe giren 212 sayılı yasa 
aşama aşama yaygın uygulamadan kaldırıl) 
yor...

Türkiye’de gazeteler baskı altına alınmak 
isteniyor... Türkiye’de gazete ve gazeteci pro
totipi yaratılmak isteniyor...

Gazetecilerin sansür ve oto sansür baskısı 
altında çalışmaları isteniyor...

Acıdır ki... 400’den çok üyesi olan Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını üstlen
mek üzere yola çıkanlar bu gerçeklere değin
miyorlar...

Şusuyorlar... Neden ve niçin?
Üzerinde önemle durulması ve düşünülmesi 

gereken vahim bir durum...
Oysa gazeteci özünde muhalif değil midir?
Gazeteci, yurttaşın haber alma hakkını 

sonuna dek savunmak ve yerine getirmekle ' 
yükümlü değil midir?

Gazeteci gazetesinin daha çok okunmasın! 
sağlamak için haberini yansız; çıkarsız ve 
ulufesiz yazmak zorunda değil midir?

Demokratik bir ülkede yaşamak için gazeteci 
örgütlerine düşen;

Hukuk çerçevesinden çıkmadan gazeteci
lerin sağlıklı, nitelikli ve çağdaş koşullarda 
düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine ve 
özgürce haber verme görevlerini yerine 
getirebilmelerine olanak sağlamaktır.

Tarihi Gemlik Lisesi, 
Gemlik Liman ve 
Depolama İşlet
meleri A.Ş. (GEM
PORT) ile Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yenilenecek. 
Yeni okulun yak
laşık 2 milyon TL'ye 
mal olması bek
leniyor.
Mayıs ayında inşaat 
çalışmaları başlaya
cak olan okulun, 
önümüzdeki eğitim 
öğretim yılına 
yetiştirilmesi 
hedefleniyor.
Yeniden yapılacak 
olan okula ’Gemport 
Gemlik Lisesi* adı 
verilecek.
Gemlik İlçesi 
Kayhan 
Mahallesindeki 
yaklaşık 7 bin 
metrekarelik alanda 
kurulu olan Tarihi 
Gemlik Lisesi'nin 
yenilenmesini 
içeren protokol, 
Bursa Tarihi Heykel 
Valilik Binası'nda 
imzalandı.
Protokol törenine, 
Vali Şahabettin 
Harput'ün yanı sıra, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, GEM
PORT Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süha Aktaş, İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz katıldı.

"YILIN 5. 
PROTOKOLÜ 
İMZALANDI" 
Protokol töreninde 
konuşan Vali

Şahabettin Harput, 
bugün ölümsüzler 
zincirine bir halka 
daha eklediklerini 
belirterek, "Bu yılın 
5. Hayırsever okul 
yapımı protokolünü 
imzalıyoruz. Okullar 
bizim için çok 
önemli. Çünkü 
Türkiye'yi geleceğe 
taşıyacak ve büyük 
hedeflere götürecek 
gençler okullarda 
yetişecektir. Bu 
gençler ne kadar 
kaliteli eğitim alırsa, 
o kadar güçlü ola
cak. Kendi kimlikler
ine ve inançlarına 
daha fazla sahip 
çıkacaklar. Bu 
manada Gemlik 
ilçesinde yeni bir 
eğitim hizmetinin 
protokolünü 
yapacağız.” dedi. 
Vali Şahabettin 
Harput, GEMPORT 
ile Gemlik Belediye 
Başkanhğı'nın 
Gemlik Lisesi'nin 
eski binasını 
yıkarak yeniden 
yapacağını vurgula
yarak, "Tarihi 
Gemlik Lisesi için 
yapılacak yeni bina
da 24 derslik, 10 

idari birim, 4 labo- 
ratuvar, 2 çok 
amaçlı salon bulu
nacak. Okulda bin 
100 öğrenci eğitim 
görebilecek. Okulun 
maliyeti ise 2 mil 
yon TL olacak" şek
linde konuştu.

"SEVGİLİLER 
GÜNÜ İÇİN EN 
GÜZEL İMZA" 
GEMPORT'un 
Türkiye'nin ilk özel 
limanı olduğunu ve 
1992 yılında yapılıp 
1996 yılında 
faaliyete geçtiğini 
hatırlatan Gemport 
Limanı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Süha Aktaş da şun
ları söyledi: "GEM
PORT, bir İş 
Bankası iştirakidir. 
Bütün gücümüzü 
Gemlik'ten aldık. 
Bu zamana kadar 
eğitim, sağlık ve 
spor alanında 
GEMPORT üstüne 
düşen bilinçle 
yatırım yaptı. 
Bugün İse Gemlik 
Lisesi’nin yapımı 
için burada protokol 
imzalıyoruz. Gemlik 
Lisesi'nin de

GEMPORT tarafın
dan yapılması ayrı 
bir gurur vesile
sidir." 
Bu tür yatırımların 
devam edeceğini 
açıklayan Aktaş, 
protokolün 
14 Şubat Sevgililer 
Günü yapıldığına 
işaret ederek, 
"Bu özel günde 
böyle protokolü 
sevgili olarak 
gördüğümüz 
Gemlik halkına 
hediye ediyoruz. " 
şeklinde konuştu.
II Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar da öğren
cilere imkan 
tanınması 
durumunda 
Türkiye’yi geleceğe 
hazırlayacağını 
ifade ederek bu 
tür yatırımlarını her 
geçen gün artarak 
devam ettiğini 
anlattı.
Konuşmaların 
ardından Tarihi 
Gemlik Lisesi'nin 
yeniden inşa 
edilmesini 
sağlayacak okul 
protokolü 
imzalandı.

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 11160100EX001345 tescilli ve 
10.01.2011 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
BIEN SERAMİK SAN. VE TIC. A.Ş
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Hırsızın çorap taktiği tutmadı İhsanca
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, parmak izi 
bırakmamak için 
eline çorap geçi 
rerek hırsızlık yapan 
zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 
20 yaşındaki E.Ö., 
Kemal Paşa 
Mahallesi Mutlu 
Sokağı'nda bir dair
eye kapı kilidini 
kırarak girdi. O sıra
da eve gelen ev 
sahibi, kapı kilidinin 
kırık ve kapının açık 
olduğunu görünce 
durumu hemen

Kanlı site kavgasına 30 yıl
Sitede çıkan kavgayı 
ayırmak isterken 
bıçaklanarak hay
atını kaybeden 
adamın ölümüyle 
ilgili yargılanan 
sanıkların cezası 
belli oldu.
Bursa'da, kapıcıyla 
eski yönetici arasın
da çıkan kavgayı 
ayırmak isterken 
bıçaklanarak 
hayatını kaybeden 
adamın ölümüyle 
ilgili yargılanan 
sanıklar, toplam 30 
yıl 11 ay 9 gün hapis

Flos wlaıı unsal salonlarına geçit tok
Bursa'da fuhuş iddi 
atarıyla gündeme 
gelen masaj salon
ları mercek altına 
alınıyor.
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürü 
Gökhan Tuna'yı 
makamında bugün 
’ziyaret eden
MESO Başkanı 
Fehmi Duban, 
Osmangazi

Yangın İki evi de Kül etti
Bursa'nın İnegöl 
İlçesine bağlı Hamza 
bey köyünde çıkan 
yangında bir saman
lık ile 2 ev yandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün gece saat 
23.00 sıralarında 
Mehmet Uysal'a ait 
tek katlı ahşap evin 
yatak odasının

cezasına çarptırıldı. 
3. Ağır Ceza Mah 
kemesi'nde "kasten 
öldürme ve yarala
ma" suçlarından 
yargılanan tutuklu 
sanık İ.S. ile tutuk
suz sanıklar 
E.S., V.Ö. ve 

oğlu M.M.Ö., Z.D., 
kavgada babasını 
kaybeden 
Bursaspor TV 
kameramanı M.A. ve 
kardeşi T.A. tekrar 
hakim karşısına 
çıktı. Davanın tutuk
suz sanıklarından 

genelinde faaliyet 
gösteren masaj 
salonlarına yönelik

kontrollerin başlan
masından ötürü 
memnuniyetini

tavanından geçen 
elektrik kabloları 
kısa devre yaptı. 
Ahşap tavanda baş 
layan yangın, kısa 
sürede bütün eve 
yayıldı. Rüzgar sebe 
biyle hızla büyüyen 
alevler, bitişikteki 
İbrahim Acar'a ait 
samanlığa da

A.Y. ise yurt dışında 
yaşadığı için karar 
duruşmasına 
gelmedi.
Son sözü sorulan 
sanıklardan İ.S, "O 
gün söz konusu 
siteye misafirliğe 
giden eşimi almaya 
gittim. Sitenin kapısı 
hızlı kapanınca 
kapıcı bana ağza 
alınmayacak küfür
ler etti. 2 kişi beni 
zorla dışarı çıkardı. 
Eşimi beklediğim 
için olay yerinden 
ayrılmadım.

sıçradı. Saman lığı 
küle döndüren 
alevler, İbrahim 
Acar'a ait 2 katlı 
evin birinci katına 
da sıçradı. Ev sahip
leri kendilerini can 
havliyle sokağa 
atarken, İnegöl ve 
Yenice Belediyeleri 
yangına müdahale 

çevrede yaptığı 
arama neticesinde 
kısa sürede yaka
landı. Zanlının 
üzerinden netbook, 
saat, altın ve gümüş 
ziynet eşyaları, cep 
telefonu ile çocuğa 
ait kumbaradan 
çaldığı 35 lira çıktı. 
E.Ö.'nün yanında 
taşıdığı bir çift 
çorabı eline 
geçirerek hırsızlık 
yaptığı öğrenilirken, 
olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Uzaktaki umutsuz 
sevgiliye mektup

O esnada 
4-5 kişi bana 
saldırdı. Ben 
sadece kendimr 
korudum" dedi. 
Kapıcı Z.D. ise, 
tutuklu sanık 
İ.S.'yi daha önceden 
hiç tanımadığını 
ifade ederek, 
"Ben kavganın 
çıkmasına sebep 
olan eski yönetici 
V.Ö.'den şikayet 
çiyim. Yaşanan 
bu olaylardan o 
sorumludur" diye 
konuştu.

Sevgililer Günü...
Üretenlerin, tüketenlerin alışveriş 

yapmalarını sağlamak amacıyla 
geliştirip, özellikle "damardan” enjekte 
ettikleri “virüs”ten başka bir şey değil 
bana kalırsa...

Oysa sevgiliye hediye vermek, 
sevgiliden hediye almak için bugünü 
beklemeye ne gerek var?

Hem, herkese adanmış bir günün, , 
sevgilimle benim için ne anlamı olabilir 
ki?

Bizim günümüz farklı ve bize özel!
Bütün sevgililerin “Ay sevgilime ne 

alayım?”, “Ay şunu alsam beğenir mi 
acaba?” krizlerine girdiği bir zamanı 
sevgililer günü olarak kutlayamam 
doğrusu...

Bırakalım kutlayan kutlasın ama 
sevgililerin asıl günü, ne zamandır bilir 
misiniz?

Karşılıklı duyguların doruğa çıktığı 
zamanlardır...

Bir an olsun yanından ayrılmak 
istemediğin; O uzaktayken aklına 
düştüğünde içinin yağlarının eridiği 
anlardır.

Bence böyle...
Hadi o zaman, uzaktaki umutsuz 

sevgiliye bir mektup yazalım...

dile getirerek, 
"Emniyetin x 
masaj salorilarına 
yönelik başlatacağı 
kontrollerde amaç 
bağcıyı dövmek 
değil üzüm 
yemektir. 
Kontrollerle işini 
doğru yapanlarla 
başka amaçlar 
peşinde koşanlar 
ayrılacaktır" dedi 

Uykusuz geçiyor sensiz geceler 
Bir araya gelmiyor, 
arasında “sen” olmayan heceler 
Sen olsan!
Sen olsan sevgilim, 
uçurtmama kuyruk olacak tümceler... 
Yoksun ya!
Sensizim ya!
İpini koparıyor kötü düşünceler, 
kafamda türlü çekinceler...
Ya sevmiyorsa?
Ya istemiyorsa?
Kuyruksuz uçurtma gibiyim
Yalpalaya, yalpalaya çakılıyorum 

işte...
Ah geceler...
Gecelerce okumuştum oysa 
aşka dair ne varsa...
Meğer...
Meğer yanıltmış beni dibaceler...

etti. 4 saatlik müda
halenin ardından 
güçlükle söndürülen 
yangında Mehmet 
Uysal'a ait tek katlı 
ahşap ev, İbrahim 
Acar'a ait samanlık 
ile 2 katlı evin birinci 
katındaki oturma 
odası kullanılamaz 
hale geldi.

Bugün ayrıca dörtlük yok...
Sevgisiz kalmayın...

ABONE OLDUNUZ MU?
«[■ill’ll İM «llltl İlmi «1ZITUİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM| A “SUYUNU BOŞA 
Iwrl HARCAMA"

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

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Arda ve Karbav İSPana'daD dindö
*. ..........................................M^M«Ja^snM«aJ^8eaıınıiMiıııiMi........... .....

Bilal Çelik neden alındı?
Bilal Çelik, vekâleten Çorum Kargı, Sivas 

Koyulhisar ve Yozgat Şefaatli’de görevler 
yaptı. Katıldığı Kaymakamlık kursunu üstün 
başarı ile tamamlayarak, 1993 yılında asil 
Kaymakam oldu.

1993-96 Rize Güney su, 1996-98 yılında 
Elazığ Karakoçan, 1998-2001 yıllarında Sivas 
Divriği, 2001-2006 yıllarında Denizli Buldan’ 
da görev yaptı.

26 Ekim 2006 tarihinde ise Kızılcahamam’a 
atandı.

Kızılcahamam Kaymakamhğı’ridan 1 Ağus 
tos 2010 tarihinde ise Gemlik’e geldi.

Kaymakam Bilal Çelik, Gemlik’te 1 yıl, 4 ay, 
13 gün görev yaptı.
Bilal Çelik’ten önce Gemlik Kaymakamlığı 

yapan Mehmet Baygül, birinci sınıf ilçe olan 
Gemlik’te, tam 6 yıl görev yaptı.

Eski İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un veda yemeğinde yaptığı konuşmada, 
Gertilik’te emekli olacağını söylemişti.

İki gün sonra Antalya’nın Döşemealtr ilçe
sine tayini çıktığını öğrendi.

Döşemealtı, Antalya’nın bir ilçesiydi ama, 
Gemlik’ten sonra atanılacak büyüklükte bir 
ilçe değildi.

Terfi beklerken veya bir yıl daha Gemlik’te 
çalışmayı düşünürken, 17 bin nüfuslu Döşe 
gıealtı Kaymakamlığına verildi!

Kaymakamımız Çelik’in Gemlik’te daha 3.5 
yıllık görev süresi vardı.

Bundan sonra beklenilen görevi bir, il vali 
ligi olabilirdi.

Polis Akademisi, Hukuk Fakültesi mezunu 
olması, ABD, Japonya ve Ingiltere’de meslek 
içi eğitime gönderilmesi, yüksek lisansını 
Pamukkale Üniversitesi’nde kamu yönetimi 
alanında yapması, mesleğindeki kıdemi ve 
kariyeri buna uygundu.

Ne oldu da birden Bursa İl Özel İdaresi Ge 
nel Sekreterliği’ne getirildi!

Bu konuda siyasi iradenin kararı olmadan 
atama gerçekleşmez.

Herşeyden önce, iktidar partisinin Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın ya bir istemi olur, ya da bu 
konuda karar yukarıdan da gelse, ilçe teşki
latının görüşü sorulur ve alınır.

Eğer alınmıyorsa, o ilçe teşkilatının İl’de ve 
Genel Merkez’de hiçbir gücü yok demektir.
Bir varsayım ise, Bursa Valisi’nin istemi ile 

boşalan Özel İdare Genel Sekreterliğine 
atama yapıldığı yönünde.

Bu istemin ise Başbakan Yardımcısı Bursa 
Milletvekili Bülent Arınç’ın bilgisi dahilinde 
gerçekleşmesi gerekir.

Bu atamada iktidar partisini yok sayamaz 
siniz.

Şahsen Kaymakamımız Bilal Çelik’in iktidar 
partisiyle veya Gemlik’te başka bir grup ile 
terslik içinde olduğunu görmedim.

Bu görev bence terfi değildir.
Bilal Çelik gibi birinci sınıf ilçelerde görev 

yapan kaymakamlar, daha üst görevlerde 
devleti iyi bir şekilde temsil edebilirlerdi.

Ne oldu da, bu atama aniden gerçekleşti. 
Bir bilen bunu Gemlik halkına anlatmalı.
Bilal Çelik, Gemlik’i daha yeni tanımaya 

başlamıştı. Erken ayrılıyor.
Bir süre Gemlik Kaymakamsız kalabilir. 

Cuma akşamı Kaymakamımız için veda ye 
meği düzenlenecek.

Kamu görevlisi beklediğini değil, verilen gö 
revi yapmak zorunda. Başka çaresi yoktur.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nce 
düzenlenen eğitim 
seminerine katılan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Ağah Arda 
ile Gemlik Ticaret 
Borsası Genel

Sekreteri Melih 
Karbay ilçemize 
döndüler.
TOBB’nin değişik 
zamanlarda ve 
çeşitli yerlerde 
düzenlediği Odalar 
Genel Sekreterleri 
meslek içi eğitim

seminerleri, bu yıl 
Ispanya’da yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Ispanya’ya 
uçan 370 genel 
sekreter, 3 gün 4 
gece İspanya da 
kaldılar.
Seminerin önceki

gün sona ermesi 
üzerine Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası 
genel sekreterleri 
yurda döndüler. 
Karbay ve Arda 
dün görevlerine 
başladılar.

it a\a I ıl rt i cin öltıtfMa tı rm
Bursa'da Uludağ 
Üniversitesi (UÜ)'nin 
organizasyonunda 
gerçekleştirilen 
'Ata'ya bağlılık 
Uludağ Zirve 
Tırmanışı' 214 
dağcının katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
Zaman zaman eksi 
20 dereceyi bulan 
soğuğa rağmen 
zirve tırmanışını 
başarı ile gerçek
leştiren dağcılar 
döndü.
Uludağ Üniversite
sinin desteğiyle, 
Dağcılık ve Doğa 
Sporları Topluluğu 
tarafından organize 
edilen tırmanışa bu 
yıl Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinden 
214 dağcı katıldı.
Türkiye ve Bursa'nın 
en çok ilgi gören 
dağcılık faaliyeti 
haline gelen 'Ata'ya 
Bağlılık Uludağ 
Zirve Tırmanışı 
gerçekleştirildi. 9-12 
Şubat tarihleri 
arasında kamplı 
olarak gerçekleştir
ilen tırmanışın bu yıl 
yedincisi gerçek-

(eştirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Görükle Yerleşke 
si'nde 9 Şubat 
Cuma günü 
toplanan öğrenciler, 
"Türkiye Dağcılığı 
nın Sorunları ve 
Çözüm Yolları" 
konulu sunumlarla 
bilgilendikten sonra 
cumartesi sabahı 
tırmanış için Ulu 
dağ'a hareket etti. 
Ardından Uludağ

İkinci Oteller 
Bölgesi'ne gelen 
dağcılar, iki saatlik 
yürüyüşle Wolfram 
Madeni Bölgesi'ne 
ulaştı. Burada kamp 
kuran dağcılar, erte
si sabah da saat 
05.00'te zirve tır
manışına geçti.
Hava koşulları zirve 
denemesine elverişli 
olduğu için tırmanış 
yedi saatte tamam
landı. 12 Şubat

Pazar günü geri 
dönüp kampı 
toplayan 
dağcılar, İkinci 
Oteller Bölgesi'nden 
otobüslerle 
kente döndü. 
Tırmanışı başarıyla 
tamamlayan 
214 kişilik 
sporcu ekibine 
Görükle 
Yerleşkesi'nde 
katılım belgeleri 
verildi.

*20-35 YAŞ ARASI 
’İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN. 

’İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPARİLECEK.

’İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK. 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

KAYIP
Konya Selçuk 
Üniversitesi

Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksek 
Okulu Halkla

İlişkiler ve 
Tanıtım 2. Öğretim 

Bölümü’nden 
aldığım diplomamı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
BURÇİN ATİK

AUTOCAD VE 3D MAX GİBİ 
ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANADİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDEDİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
DAY- DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meclis toplantısında mahsup tartışması

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın yakınının cenazesine katıl
ması üzerine Meclisi 1. Başkanvekili Fikret Çolakoğlu yönetti.

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında komisyonlardan gelen raporlar ele alın 
dı. Meclis, Milton Aile Çay Bahçesi işletmecisinin mahsup istemi damgasını vurdu

Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat ayı 2. 
olağan toplantısı 
“Mahsup” tartış
maları gölgesinde 
gerçekleşti.
CHP’li Hasan Alyüz 
ve Bülent Dalkılıç’ın 
mazeret belirterek 
katılmadığı toplantıyı 
açan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, bir 
yakınının cenazesi 
nedeniyle yoklama 
sonrası izin 
isteyerek yerini 
Meclis 1. Başkan 
vekili Fikret Çolak 
oğlu’na bıraktı. 
İmar başta olmak 
üzere, Plan Bütçe ve 
Hukuk Komisyon 
larına gönderilen 
gündem madde 
lerinin tartışıldığı 
Şubat ayı 2. olağan 
oturumda, bazı ala
cakların yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin 6111 sayılı 
kanun maddesi ile 
birlikte kişilerin, bir 
piyasadan doğan 
alacaklarını talimat
ları doğrultusunda 
diğer bir piyasa işle
minden doğan 
borçlarında kullana 
bilme hakkı olan 

mahsup talebi büyük 
tartışmalara neden . 
oldu.
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu Kara, 
kaş’ın komişyorf 
raporlarını okuma 
sıyla başlayan mec 
liste, Karsak Deresi 
Mevkiine yapılması 
planlanan 10 metre
lik yol konusundaki 
plan değişikliği iste
mi komisyondan 
geldiği biçimde 
kabul edildi.

HÜRRİYET 
CADDESİ NE ÖZEL 
SAĞLIK TESİSİ 
Hürriyet Caddesirne 
özel sağlık tesisi 
alanı yapılması ve 
1/1000’lik planlara 
işlenmesi talebi de 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in ret 
oyuna karşın kabul 
edildi.
Mahrukatçıların 6 
aylık sezonluk kira 
ödeyelim talepleri de 
yine komisyon 
raporu doğrultusun
da, 1 yıllık sözleş
menin devam ettiği 
gerekçesiyle 
ret edildi.
Bazı plan değişiklik
lerini onayan.

bazılarını ise ret oyu 
kullanan belediye 
meclisi üyeleri, son 
olarak Milton Aile 
Çay Bahçesi kiracısı 
Galip Kaygısız’ın 
6111 sayılı kanun ve 
mahsup hakkından 
yararlanmasını 
görüştü.
Karma komisyondan 
gelen raporu MHP’li 
Suat Laçinok okudu. 
Konuyu Maliye 
Bakanhğı’na internet 
aracılığıyla 2 kez 
sorduklarını, ancak 
cevap alamadıklarını 
ifade eden Laçinok, 
kiracının kira şart
namesinin kira özel 

şartlar bölümünden 
yararlanmak iste
diğini bildirdi.
Maliye Bakanlığı’nın 
ısrarlı takipleri sonu
cunda, 6111 sayılı 
yasa ve mahsup 
talebi konusunda 
görüş bildirdiğini 
ifade eden Suat 
Laçinok, buna göre 
doğan kira borç 
oranını yeni yasadan 
doğan alacağıyla 
tahsil edilip, eşitlen
mesi konusunun 
riyaset makamının 
kararına bırakıldığını 
söyledi.
Suat Laçinok, bu 
konunun belediye 

meclisinin gündemi 
olmadığını 
belirterek, konuyu 
bakanlık raporu ve 
komisyon görüşü 
doğrultusunda, 
Başkanlık makamına 
bıraktıklarını 
kaydetti.
Ak Partili Aslan 
Özaydın, komisyon 
raporunda 
belediyeyi kurum 
olarak suçlayan 
bölümler bulun
duğunu belirterek, 
bu bölümlerin değiş 
tirilmesini istedi. 
Ak Partili Necmettin 
Rama da, konunun 
yeniden komisyon

lara gönderilip göz
den geçirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
MHP’li Suat Laçinok 
ve CHP’li Necdet 
Ersoy ise, komisyon 
raporunda Ak Partili 
üyelerin de imzası 
bulunduğunu 
belirterek, bu mad
denin Başkanlık 
makamına bırakılma 
sında sorun olma 
dığını açıkladı. 
Meclis Birinci 
Başkanvekili Fikret 
Çolakoğlu, korniş 
yondan geldiği 
şekilde ve Arslan 
Özaydın’ın önerisi 
doğrultusunda oyla
ma yaptırdı. 
Ancak tartışmalar 
devam edince bu 
oylama 4 kez tekrar
landı.
Oylama sonucunda 
komisyondan gelen 
görüş CHP ve 
MHP’li iki üyenin itti
fakıyla 12 oyla kabul 
görürken, Ak 
Partililerin görüşü 10 
oyda kaldı.
Belediye Meclisi 
Mart ayı olağan top 
lantısı ise 7 Mart 
Çarşamba günü 
yapılacak.

KRŞ€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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BursaRay doğu etabı 1 yılda lamamlanacak ELEMANARANIYOR
Recep Altepe, 
8 kilometrelik 
BursaRay doğu 
etabının inşaat 
çalışmalarının 1 yıl 
içinde tafiT2fP“ 
lanacağını söyleuî. 
Altepe, artık Türk 
parası ile kredi 
alabileceklerini, 
ihalelere yeril fir
maların katılabile
ceğini belirterek, 
"Şeffaflık konusun
da katılımcılığı 
sağladık. Şartları biz 
belirliyoruz. Artık o 
kadar önemli farklar 
ödemiyoruz. Peşinat 
ve avansta ödemi 
yoruz. Sadece yapı 
lan işin parası öde 
necek. Az kaynakla 
çok işi yapılıyor" 
dedi.
Bşkan Altepe, 
BursaRay doğu 
etabında yapılan 
çalışmaları değer
lendirdi. Kesintisiz 
ulaşımda raylı sis
tem ve metro hat
larının Bursa'mn 
can damarı 
olduğunu belirten 
Altepe, Büyükşehir

Belediyesi kay- 
naklarının yJ-”6 
70'inin ulaşıma 
aktarıldığını ifade 
etti. Bunun sonucu 
olarak Bursa'mn 
demir âğlarla örül 
düğünü kaydeden 
Altepe, "Geçen sene 
eylül ayı ortalafina 
üniversite hattın i 
açtık. Yılbaşında da 
Mudanya Yolu 
üzerindeki Emek 
hattını bitirdik ve 
faaliyete başlattık. 
Kendimizi tarafından 
ihale edilen, kendi 
elimizle tamamlaya
cağımız Gürsu ve 
Kestel hattı üzerin 
deki inşaat çalış
maları sürüyor. Bu 
hat şehrin doğusu 

ile batısını birbirine 
bağlayacak. Burada 
amaç çalışmaların 
aksamadan devam 
etmesidir" dedi. 
Bir yıl içinde doğu 
etabındaki inşaat 
çalışmaları tamamla
mayı planladıklarını 
vurgulayan Altepe, 
Ankara Yolu 

~U2^ûıdeki Altepe, 8 
kilometrelik ray., 
sistem doğu 
etabının yapıla
bilmesi için Ankara 
Yolu'ndaki Hacivat, 
Deliçay ve Baİıkîı 
dereleri üzbfitiUeki 
köprülerin de 
yenileneceğini Vur
guladı. 50 yıl öhcd 
yapılan köprülerin 
eski ve yıpranmış

olduğuna dikkat 
çeken Altepe, 
"Büyükşehir Bele 
diyesi olarak zaman 
kaybetmemek adına 
köprülerin yenilen
mesi işine bir an 
önce başladık. 
Köprülerin Bursa- 
Ankara istikame 
tinde bölümleri 
yenilenecek. 3 şerit 
gidiş, 3 şerit geliş 
olacak yeni 
köprülere, ilave 
olarak raylı sistem' 
için de çift hatlı birer 
köprü yapılacak. 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü'nden 
köprü inşaat çalış
malarını üstlenerek 
işi üstlendik. Bizler 
bir an önce çalış
malar başlasın 
Hedik. Bursa halkı 
mn-fazia&fJPn*L_ 
çektirmemiz lazıruS- 
Top lam 9 köprü 
İn^ââtlâfl başladı. 
Şu anda Deliçay 
üzerinde yikırhlâf 
yapıldı. Hedefimiz 
entegre ile bir yıl 
sohüridâ inşâatlar 
topâHahaeak"

Firmamızda çalışacak 
Mekanik işlerinden 

anlayan ELEKTRİKÇİ 
ARANIYOR

VERONA GRANİT 
MERİME, i 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, 
tâksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire 
0 538 322 70 73

Kadınlara giiııenlilı semineri
Bursa Kent Konseyi 
ve Bursa Esnaf 
Kadınlar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
(BEKAYDER) 
tarafından, Bursa 
Toplum Destekli 
Polis Merkezi işbir- 
liğiyle düzenlenen 
seminerde kadınlar 
güvenlikle ilgili 
bilgilendirildi. 
Osmangazi 
Mahalle polisleri 
Ertan Acar, 
Fethi Saluvan, 
Hakan İsen, 
Muharrem Kula ve 
Turgut Akyol 
tarafından Bursa 
Kent Konseyi 
ofislerinde gerçek
leştirilen eğitim
lerde, kadınlara 
‘Toplum Destekli 
Polislik’ ve ‘Evden 
Hırsızlık’ konuları 
hakkında detaylı 
bilgiler verildi. 
Hırsızlığa karşı alın
ması gereken ted
birlerin sunumunun 
da yapıldığı 
toplantıda, polisi 
ilgilendirdiği 
düşünülen ve

canSU HALI YIKama
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

Halılarınızı evinizden alıp

tedbir alınmadığı 
takdirde suç 
oluşumuna sebep 
olabilecek her 
türlü konuda 
mahalle polisi ile irt
ibat kurulması 
gerektiğine dikkat 
çekildi.
BEKAYDER

Başkanı Hacer 
Özyürek ise 
kadınlara yönelik 
bilgilendirme 
toplantılarının 
devam edeceğini, 
her ay farklı bir 
konunun ele 
alınacağını 
ifade etti.

aynı gün içinde teslim ediyoruz

LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ
Kredi kartı geçerlidir
Siteler Mah. Hizmet Cad.

Aygün Sitesi 68/B

0 53581557 11
_____ KÜÇÜK KUMLA
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TED hursun da son süre 9 Mart!
Türk Eğitim 
Derneğinin başarılı, 
ancak maddi 
olanakları yetersiz 
çocuklara verdiği 
"Tam Eğitim 
Bursu"na başvuru 
süresi, 9 Mart'ta 
günü sona erecek. 
Dernekten yapılan 
açıklamaya göre, 

2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılında TED 
Okullan'na alınacak 
burslu öğrencilerin 
belirleneceği "Tam 
Eğitim Bursu 
Sınavı" ise 7 
Nisan'da günü 
gerçekleşecek. 
Sınava girecek 
öğrencilerde T.C 

vatandaşı olmak, 5, 
6, 7, 8 veya 9. sınıfa 
devam ediyor 
olmak, en son 
bitirdiği sınıftaki 
karne not ortala
masının 85-100 
aralığında olması, 
ekonomik koşullar 
itibariyle maddi 
desteğe kesinlikle 

ihtiyaç duymak 
gibi kriterler 
aranıyor.
Bursa başvurmak, 
isteyenlerin 9 Mart 
2012 tarihine kadar 
www.turkegit- 
imdernegi.org.tr 
adresinden online 
başvuru yapması 
gerekiyor.

BTK'ya ihbarda bulunan internet kul
lanıcılarının bilgileri hackerların eline geçti. 
Siteye saldırı, BTK'nın 'Siber Güvenlik 
Tatbikatı'nı başarıyla geçtiğini açıkla
masından sonra yapıldı. Anonymous isim
li gruba bağlı hareket eden internet hacker- 
ları "Operation Digiturk" ismini yerdiği 
saldırı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu'nun (BTK) Tüketici İhbar Sayfasına 
sızdı. Tüketici verilerini açığa çıkardı. 
Saldırının 25-28 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Tatbika 
tı"ndan hemen sonra gerçekleşti.

II

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
üniversitelerdeki 
bazı bölümleri 
sınavsız yapmayı 
planlıyor.
Geçtiğimiz günlerde 
YÖK Genel
Kurulu, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer
Dinçer başkanlığın
da toplandı.
Toplantıda uzun 
vadeli öğretmen 
alımı ve eğitim 
fakültelerinin duru
mu detaylı olarak 
ele alındı.
Bakan Dinçer, 
üniversitelerde 
sayısı 65’i bulan ve 
her yıl 40 bin öğren
ci mezun eden 
eğitim fakültelerinin 
fazla mezun ver

mesinin önüne 
geçilmesi için fakül
telerin bazı bölüm
lerin azaltılması 
yönünde talepte 
bulundu.
Ancak üniversiteler 
bu duruma sıcak 

bakmayarak bu 
bölümlerin kapatıl
ması yerine sınavsız 
yapılmasını, istedi. 
Rektörlerle görüşen 
YÖK, bu bölümlere 
sınavsız öğrenci 
almayı tartışıyor.

İran'da Google'ın 
şifreli araması, 
YoüTube ve Gmail, 
Hotmail gibi e-posta 
servisleri yasak
landı. Haber Google 
tarafından da 
doğrulandı.
Dünyanın neresinde 
olursa olsun 
baskıcı rejimler 
muhaliflerin 
haberleşmesini 
kesmek ve halkın 
organize olmasını , 
önlemek için inter
net yasaklarına 
başvuruyor. Arap 
Baharı sürecinde 
Mısır, Libya ve 
Suriye'de sık sık 
baş gösteren sınır
lama ye yasaklar 
şimdi İran'da 
yaşanıyor.

Ülkede Google'ın 
şifreli araması, 
YouTube, Gmail, 
Yahoo mail ve 
Hotmail gibi e-posta 
servisleri başta 
olmak üzere, çoğu . 
SSL web sayfasını 
engellendi. 
Engellemelerin 
sebebinin

Broadcast Yourself

1979'da Şah 
rejimine karşı 
gerçekleştirilen 
ayaklanmanın yıl 
dönümüne yaklaşıl
ması olduğu 
düşünülüyor. 10 
Şubat'tan bu yana 
süren yasaklar 
Google tarafından 
da doğrulandı.
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Bursa şelaleli mekanına kavusuw
Bursa'nın ana arter
lerinden olan Altı 
parmak'ta stadyum 
meydanı için geri 
sayım başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tarafın
dan projelendirilen 
Altıparmak Stadyum 
Meydam'nı Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSÖ) 
yapacak. 1,5 yılda . 
tamamlanacak 
şelaleli meydan 4 
milyon TL'ye mal 
olacak.
Altıparmak Caddesi 
Stadyum Kavşa ğı'n- 
da Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan projelendirilen 
ve 18 bin metrekare
lik alana sahip 
şelaleli meydan pro
jesini BTSO hayata 
geçirecek. Bursa'nın 
bir Avrupa şehri 
olması için yoğun 
faaliteyetler yaptık
larını ifade eden 
Başkan Altepe, 
Bursa'da eksikliği 
fazla olan meydan
ları şehrin her 
yerinde yaygınlaştır
mak istediklerini 
kaydetti.

Bursa Büyükşehir z 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Atatürk 
Kongre Kültür - 
Merkezi'nin (Merinos 
AKKM) yetkilileri, 
İstanbul'da düzenle
nen Uluslararası 
Turizm ve Seyahat 
Fuarı'nda (EMITT 
2012) incelemelerde 
bulundu.
Turizm profesyonel
lerinin buluşma nok
tası haline gelen ve 
bu yıl 16.'sı düzenle
nen EMITT Fuan'na 
ülkelerin yanı sıra 
kalkınma ajansları, 
seyahat acenteleri, 
tur operatörleri, kon
gre organizatörleri, 
oteller, 150'nin 
üzerinde belde ve il 
katılım sağladı.

Bursa’da daha 
yapılacak çok iş 
olduğunu söyleyen 
Altepe, 
"Belediyelerimizin 
kendi imkanlarının 
yanında kent 
dinamikleri iler bir
likte birçok projeyi 
ortak yapıyoruz. 
Bunlardan birisi de 
Altıparmak mey
danıdır. Kentlerdeki 
en önemli mekanlar 
meydanlardır. Bizim 
de en fakir olduğu
muz konu meydan
lardır. Biz bu 
dönemde meydan
lara önem veriyoruz. 
Yeni yeni meydanlar 
oluşturuyoruz.

Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala 
ve Merinos AKKM 
yetkilileri, 4 bin 500 
katılımcı ve 60'ın 
üzerinde ülkeyi 
İstanbul'da buluştu
ran EMİTT 2012

Önümüzdeki 
dönemde stadyum 
projesi bittikten 
sonra meydan çalış
maları daha da 
genişleyecek" dedi. 
Meydan için 10. 
binanın yıkıldığını 
söyleyen Altepe, 
"Byrayı BTSO'ya 
tahsis edeceğiz. 
Orada 10 kadar bina 
yıkıldı. Şelale ve 
sosyal tesis inşaatı 
yapılacak. Bu bölg
eye değer katacak. 
Meydanda da iki 
heykel olacak. 
Şelalesi, 
kafeteryalarıyla 
birlikte Bursa'nın 
merkezine hava

Fuarı'nda inceleme 
yaptı. Yerli ve 
yabancı turizm 
acentelerinin, kon
gre organizatör
lerinin ve otellerin 
stantlarını ziyaret 
ederek temaslarda 
bulunan Merinos 

katacak" şeklinde 
konuştu.
BTSO Başkanı Celal 
Sönmez, odanın 
Bursa'ya her alanda 
büyük katkı sağla 
dığını hatırlatarak, 
"Ekonomisiyle ön 
planda olan şehrim
izin daha da 
güzelleşmesi için 
çabalarımız sürecek. 
Bize bu şansı 
verdiklerinden 
ötürü sevinçliyiz. 
Bursa için 
hayırlı uğurlu ölsün. 
Bu meydan 
Bursa'nın yüzük taşı 
olacak" ifadelerini 
kullandı.
Sönmez, projenin 
yaklaşık 4 milyon 
TL'ye mal olacağını 
ve 1,5 yıl içinde 
tamamlanacağını 
kaydetti. Sönmez, 
meydanda hizmet 
birimleri bulu
nacağını, bin 609 
metrekarelik binayı 
BTSO'nun 25 yıl 
boyunca kul
lanacağını kaydetti. 
Konuşmaların ardın
dan Altepe ve 
Sönmez protokol 
imzaladı.

AKKM yetkilileri, 
kongre turizmine 
yönelik.teknik ekip
manları da inceledi. 
Yetkililer, Bursa 
standını da ziyaret 
ederek katılımcılara 
Merinos AKKM 
broşürlerini dağıttı.

Bursa'da 800 Rus
sandığa gidecek

yapılacak 
başkanlık seçimi 
için Bursa'da 
yaşayan yaklaşık 
800 Rus

içinde demokratik 
haklarını kullan
malarını istiyoruz. 
Alınacak tedbirler 
görüşülecek" dedi

sandığa gidecek. 
Rusya 
Federasyonu İstan
bul Başkonsolosu 
Alexey Erkhov, 
Vali Şahabettin 
Harput'u makamın
da ziyaret etti. 
Harput, Türkiye’nin 
önemli müttefiki 
olan Rusya ile tari
hi ilişkileri bulun
duğunu söyledi. Bu 
ilişkilerin daha da 
ileri gitmesi için bir 
araya geldiklerini 
ifade eden Harput, 
"Rusya 
Federasyonu'nda 
önümüzdeki gün
lerde devlet 
başkanlığı seçim
leri var. Rus vatan
daşları 26 Şubat'ta 
oy kullanacak. İlim- 

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Başkonsolos 
Erkhov, geçen sene 
İnegöl'ü ziyaret 
ettiklerini, çeşitli iş 
görüşmeleri yaptık
larını kaydetti^ 
Erkhov, 
"Tataristan'ın 
tanıtımını yaptık. 
Sonuçta somut 
projelere imza 
atıldı. Yakın 
zamanda 
Tataristan'da 
mobilya fuarı 
yapılacak. 
İnegöl'den de 
iştirakçi 
bekliyoruz. 
Başka fikirler de 
var. Onları da 
paylaşacağız. İlişki
lerin gelişmesi için 
adım atacağız" 
dedi.

HM abone oldunuz mu?
•ııılrlıltı «İnli ilmi tutıtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “s^mTa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Unutulan paralar askıya cikmor Elektriğin fiyatı 
18 kurusa düştü

TMSF, bankalarda 
unutulan paraları 
yarından itibaren 
askıya çıkıyor. Üç 
ay askıda kalacak 
unutulan hesapları 
bankaların internet 
sitesinden de 
sorgulamak 
mümkün olacak. 
Türkiye’de faaliyet 
gösteren bankalar, 
10 yıldır işlem 
görmeyen yani 
unutulan hesaplarla 
ilgili çalışmalarını 
tamamladı. Star'ın 
haberine göre 
Bankalar Yasası’na 
göre, üç ay askıda 
kalması gereken 
unutulan hesaplar, 
15 Şubat’tan 
itibaren ilan edile
cek. Vatandaşlar, 
unutulan hesapları, 
bankaların internet 
sitesinden ve 
TMSF’nin resmi

Islııır'a anılan issizlik üasıııırııları azaldı
Türkiye İş 
Kurumu(lşkur)'na 
yapılan işsizlik 
başvuruları 
Ocakayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 22.64 oranın
da azaldı.
Türkiye İş 
Kurumu'nun yayın
ladığı Aylık İstatistik 
Bülteni'ne göre, aynı 
ayda kayıtlı işgücü 
yüzde 47.76 oranın
da, kayıtlı işsiz 
sayısı yüzde 43.53 
oranında artış 
gösterdi.

internet sitesinden 
sorgulayabilecekler. 
15 Mayıs’a kadar 
sahibi çıkmayan 
hesaplar ise önce 
TMSF’ye ardından 
da Hazine’ye 
aktarılacak.
Bankalar, 2012 
yılının unutulan 
hesaplarını ilan etm
eye hazırlanırken, 
2011 yılında sahibi 
çıkmadığı için 
TMSF’ye aktarılan 
hesapların bilgileri

Rapora göre, kayıtlı 
İşsiz Sayısı 1 milyon 
326 bin 399'dan 1 
milyon 903 bin 
773'e, kayıtlı işgücü 
sayısı 1 milyon 538 
bin 136'dan 2 milyon 
272 bin 764'e çıktı. 

de netleşti. 
Buna göre, 2011 
yılında adeta 
unutkanlık rekoru 
kırıldı. Türkiye’de 
faaliyette bulunan 
bankalar, sahibi 
çıkmadığı tam 
42.6 milyon liralık 
hesabı TMSF’ye 
aktardı. Söz konusu 
hesapların büyük 
kısmını TL cinsin
den açılan hesaplar 
oluşturdu.
Bankalarda unutu

BAŞVURU VE İŞE 
YERLEŞTİRME.. 
Ocak ayı içerisinde 
131 bin 262 kişi 
Kuruma başvuruda 
bulundu. Böylece 
geçen yıla göre 
başvurularda yüzde 

lan paralar devleti 
zengin etmeye 
devam ediyor. 
TMSF’nin verilerine 
göre, son beş yılda 
bankalarda unutu
lan para tutarı ise 
144.2 milyon lirayı 
buldu.
5411 sayılı 
Bankacılık 
Kanunu’nun 62’nci 
maddesine göre, 
bankalar nezdindeki 
mevduatlar, katılım 
fonu, emanet ve ala
caklar, 10 yıldır 
işlem görmüyorsa 
zamanaşımına 
uğramış hesap 
olarak kabul 
ediliyor. Aynı 
yasaya göre, 
10 yıldır işlem 
görmeyen 
hesapların, en 
geç 15 Şubat tari
hinde ilan edilmesi 
gerekiyor.

19.02 düşüş oldu. 
Başvuruların 114 bin 
168’i işsizlik için 
yapılanlardan oluş
tu. İşsizlik için 
yapılan başvurular
da geçen yıla göre 
yüzde 22.64 düşüş 
yaşandı. Aynı ayda 
açık işler geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 67.56 artışla 
57 bin 809 oldu. İşe 
yerleştirme geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 153.61 oranın
da artarak 46 bin 
527 kişiye geldi.

Serbest piyasada 
elektrik birim 
fiyatının 2 liraya 
çıkması, enerji 
sektörünü 
hareketlendirdi. 
Fiyatı çok yüksek 
bulan uzmanlar, bu 
fiyat düzeyinin 
devam etmesi 
halinde nisanda 
zamlı faturanın 
abonelere yansıya
cağı uyarısı yaptı. 
Enerji yönetimi de 
konuyu Ankara'da 
masaya yatırdı. 2 
liralık fiyatın nasıl 
oluştuğunun ayrın
tılı bir şekilde 
konuşulduğu öğre
nildi. Toplantıda, fiy
atların bu seviyeye 
çıkmaması için 
EÜAŞ’ın da neler 
yapabileceği değer
lendirildi. Dün için 2 
lira olarak açıklanan 
fiyat, bugün için 18 
kuruş seviyelerine 
geriledi. Doğalgaz 
ithalatında yaşanan 
problem sebebiyle 
elektrik üreten 
santrallere düzenle 
gaz akışı 
sağlanamıyor. Gazla 
çalışan santrallerde 
bazılarının devre 
dışı kalması sonucu, 
soğuk havalarda 
artan elektrik 
talebinin karşılan
masında sorunlar 
yaşanıyor. Enerji 
yönetimi, ihtiyacı 
karşılamak için baraj 

ve kömür santralleri 
ne ağırlık vermesine 
karşın, arz açığı, 
serbest piyasa 
olarak bilinen PMUM 
(Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezi) 
temin ediliyor. 
Serbest piyasada 
elektriğin 1 kilovat- 
saatinin 2 liraya çık
ması eleştirilere 
sebep oldu. Fahiş 
fiyatın izahının zor 
olduğunu savunan 
uzmanlar, "Bu artış, 
bugünden yarına 
elektrik abonelerinin 
faturalarına yansı
maz. Ancak bu fiyat
lar devam ederse 
nisanda belirlenecek 
elektrik birim fiyatı
na yansır. Çünkü 
toptan-dağıtım şir
ketleri maliyet 
baskısını gündeme 
getirecektir. Maliyet 
artışı da zam demek. 
Zam da abonelere 
yansır." değer
lendirmesini yaptı. 
Türkiye Elektrik İle
tim AŞ'ye (TEİAŞ) 
bağlı PMUM'da 
cumartesi oluşan 
97,8 kuruşluk fiyat
lar, pazartesi 2 liraya 
çıktı. Enerji yöneti
mi, fiyatların 2 liraya 
çıkmasını incele 
meye aldı. PMUM'da 
pazartesi için 2 lira 
açıklanan fiyatlar, 
dün için en yüksek 
18 kuruş olarak 
açıklandı.

*

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59-8I
Bütünler Likitgaz 513 şo 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

HASTANELER

i
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 5İ3 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
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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)

HllllllIlMil
VENÜS SİNEMASI 

AY BÜYÜRKEN
UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON 

51333 21
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Beledivesııor 
Burgazı 3-2 yendi

Aziz Yıldırıın'dan 
Aydınlar a ağır sözler

Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Burgazspor ile 
karşılaşan Gemlik 
Belediyespor U-14 
takımı kolay 
kazanabileceği maçı 
kaçırdığı sayısız 
golle zora soktu. 
Her iki yarıda tek 
kale maç oynayan 
Gemliksporlu fut
bolcular, ilk golü 
kendi kalesinde

Sllaı Ma İdi Mil ctMMI
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, kazaları 
azaltmak için ünlü 
sanatçıların rol 
aldığı kısa filmler ve 
radyo spotları hazır
ladı.
Çekilen duygu dolu 
küpte, trafik kural
larını ihlal eden 
sürücülerin yaptık
ları kazalar ve bu 
kazalarda hayatını . 
kaybedenlerin acılı 
aileleri yer alıyor. 
Ünlü sanatçılar 
Tamer Karadağlı, 
Oktay Kaynarca, 
Demet Akalın ve 
Gülay Sezer, bu kez 
emniyet için klip 
çekti. Trafik güven
liği için çekilen 
küpte Gülay 
Sezer'in söylediği 
şarkı yer alırken, 
şarkıyla birlikte 
meydana gelen 
kazalara ve geride 
kalan gözü yaşlı 
ailelere yer veriliyor. 
Trafikte sürücülerin 
dikkat etmeleri 
gereken kuralların 
anlatıldığı küpte rol 

gördü.
Kısa bir süre sonra 
toparlanan Gemlikli 
mavi beyazlılar, 
ilk yarının sonlarına 
doğru Onur’un 
attığı golle 1-1 
beraberliği yakaladı. 
Gemlik Belediye 
spor ikinci yarıda 
üstün oyununu 
sürdürdü.
Birçok gol fırsatını 
değerlendiremeyen 

alan ünlülerden 
Tamer Karadağlı, 
otobüs duraklarında 
beklerken, otobüse 
binilirken ve oto
büsten inilirken 
uyulması gereken 
kuralları anlatıyor 
ve çoğu kazaların 
ya sürücü ya da 
vatandaşların 
dikkatsizliğinden 
kaynaklandığını 
ifade ediyor.
Ünlü manken Demet 
akalın ise, trafikte 
alkollü araç kullan
manın ne gibi feci 
neticeler doğur
duğunu anlatıyor. 
Akalın'ın konuş
masının ardından 
bir babanın 

genç oyuncular, 
Mustafa’nın attığı 2 
gol ile sahadan 3-2 
galip ayrıldı. 
Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Mahir Gencer, 
Burgazspor 
karşısında ilçemize 
galibiyet getiren U- 
14 ün genç futbol
cularını kutlayarak, 
başarılar diledi 

alkollü halde araç 
kullanırken geri 
manevra yapıp 
kendi oğlunu 
ezdiği görülüyor. 
Küpte.yer alan 
kazalardan vatan
daşların ders 
çıkarmasını ve aynı 
hataya düşme 
melerini işteyen 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
kazalarını ve kural 
ihlallerini asgariye 
indirmek, 
sürücü, yolcu ve 
yayaları trafik 
konusunda bil
gilendirmek 
için böyle bir çalış
maya imza attık
larını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz 
Yıldırım, avukatları 
aracılığıyla bir açık
lama yaptı. 
Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz 
Yıldırım, avukatları 
aracılığıyla bir açık
lama yaptı. Yıldırım, 
TFF eski Başkanı 
Mehmet Ali 
Aydınlar'a yönelik 
çok sert ifadeler 
kullandı.
Sarı-lacivertli 
kulübün resmi inter
net sitesinde yer 
alan açıklama 
şöyle:
"Uzun bir süredir 
cezaevindeyim.. 
Burada bulun
duğum sürece en 
büyük korkum 
insanların yüzlerini 
görememekti. 
Ancak yanılmışım. 
İnsanların asıl yüz
lerini görebilmek 
için en doğru 
zaman-en doğru 
yermiş burası.
3 Temmuz'dan bu 
yana yürütülen kam 
panyanın organiza
törleri ve fırsatçıları, 
bir bir ger çek yüz
lerini ser girmekte
dirler. Zira hırslarına 
bu kadar daya 
nabildiler.
"F.BAHÇEYİ ELE 
GEÇİRME 
OPERASYONU" 
VURGUSU 
Aziz Yıldırım ile 
Fenerbahçe'nin 
bağını koparıp, 
Fenerbahçe'yi ele 
geçirme operasy
onunu kimlerin 
yürüttüğü artık 
açıkça ortadadır... 
Görüyorum ki; 
Fenerbahçe'nin 
haklarını, emekleri
ni, işbirlikçileriyle 
çalarak kaçanlar, bir 
de bunları Fener 
bahçe için yaptık
larını söylemekte ve 
Fenerbahçe başkan 
adayı olduklarını 
açıklamaktadırlar. 
Sözümüz sanadır 
Aydınlar...
Şunu bilmelisin ki; 
Holding sahibi ola
bilirsin, TFF 
Başkanı olabilirsin 
hatta bir gün çok 
daha büyük mevkil
erde bile olabilirsin. 
Ama Asla

Fenerbahçe 
Başkanı olamaya
caksın! Sen ve 
senin arkandaki zih
niyetin buna gücü 
yetmeyecek. 
Bizlerin mücadelesi, 
çektikleri, hep bu 
yüzdendir;
Fenerbahçe'yi senin 
gibilere teslim 
etmemek içindir. 
O bahsettiğin ses
siz çoğunluk var ya; 
sen daha onları 
tanıyamamışsın.
"TFF'Yİ
GALATASARAYLI 
İŞBİRLİKÇİLERİNLE 
YÖNETEMEDİN" 
Sen ki;
GalatasaraylI işbir
likçilerinle 
yönetemediğin 
TFF'de, Fener 
bahçe'nin Şampi 
yonlar Ligi hakkını 
türlü oyunlarla gasp 
etmedin mi? 
Türkiye'de UEFA 
hakkında; UEFA'da 
Fenerbahçe hakkın
da gerçek dışı 
beyanlarda bulun
madın mı? Her yan
lış kararın sorumlu
luğunu başkalarına 
yükleyerek 
yönetemediğin bu 
süreçte acz içine 
düşmedin mi? 
En acılı günlerinde, 
senin yanında olan 
dostlarına yaptığın 
gibi görevinden 
ayrılırken mesai 
arkadaşlarına ihanet 
edip gitmedin mi? 
Sırf zor günlerini 
atlatabilmen için 
sana yönetim yet 
kişi devredilen 
voleybol şubesini 
ilk 6 ayında kaosa 
sürükleyip, düzelt
mem için bana 
gelmedin mi? 
Sezon başında 
verdiğin paraları 
geri almak için gün 

aşırı Fenerbahçe 
Kulübü'nü arayıp 
taciz etmedin mi? 
Fenerbahçe'nin 
büyüklüğünü 
unutarak, voleybol
da kazanılan 
başarıları kendine 
mal ederek, kendini 
Fenerbahçe'nin 
üzerinde görmedin 
mi?
Fenerbahçemizin 
büyüklüğünü 
kavrayamadığın için 
sana İslam Çupi'nin 
Fenerbahçe'nin 
büyüklüğünü anla
tan sözlerini hatır
latırım.
Fenerbahçe Genel 
Kurulu'nun seçtiği 
Fenerbahçe 
Yönetim Kurulu'nu 
hiçe sayarak, TFF 
başkanı sıfatıyla, 
Teknik Direktörü 
müze, puan silme 
kararını dikte ettirm
eye çalışıp gereken 
cevabı almadın mı? 
Bırak Aziz Yıldırım'ı, 
Fenerbahçe 
Başkanının yargı
landığı bu davada, 
Aziz Yıldırım düş
manlarını bile 
gölgede bırakacak 
şekilde, duruşma 
öncesi, üstelik yine 
Aziz Yıldırım ve 
Fenerbahçe düş
manlarının pro
gramlarında, bizi 
suçlu ilan etmeye 
kalkmadın mı? 
Aziz Yıldırım ile 
Fenerbahçe'nin ve 
yönetimin bağını 
koparıp, 
Fenerbahçe'yi ele 
geçirmek 
"Fenerbahçe'yi kur
taran adam" olmak 
için önce 
Fenerbahçe'yi için
den kurtarılması 
gereken duruma 
sokmayı planla
madın mı?’’
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"Bir insan Değişirse” programı 
50 öğrenciye burs sağladı
Olay Televizyonu’nun “Bir İnsan 
Değişirse” programı ikinci kez 
geldiği Gemlik’te 50 öğrenciye 
burs sağladı. Çınar İlköğretim 
Okulu’nda dün yapılan çekimlere 
hayırsever iş adamları da katıldı. 
İlçemizin tanınmış işadamları, 
kendileri ve firmaları adına başarı 
lı ve burs ihtiyacı olan öğrencile 
re verilmek üzere protokol imzala 
yarak, toplam 50 öğrencinin burs 
almasını sağladılar. Sayfa 5’de

Güne Bakış
“Okullar Hayat Olsun" projesi için 

Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri 
biraraya geldiler.

Müdürler projeleri 
masana yatırdı

Çağdaş Eğitim Vakfı..
Dün Olay Tv.nin “birİnsan değişiyor”pro

gramının 2. kez çekimleri vardı.
Program yönetmeni ve yapımcısı Ergün 

Özçelik, başarılı muhtaç öğrencilere burs 
sağlamak amacıyla bu programı bir süredir 
yürütüyor.

Programın Gemlik durağı dün Çınar 
İlköğretim okulunda yapıldı.

Kaymakam Bilal Çelik, Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, öğretmenler ve iş adam 
lan çekimde bulundu.

Gemlik’teki 25 ilköğretim okulundan 4 er 
öğrenciye en az 150 lira burs sağlanacaktı.

Programda, 50 öğrenciye burs sözü alındı

Milli Eğitim Bakanhğı’nın "Okullar Hayat 
Olsun"projesi ile ilgili olarak Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 
organizasyonu ve ilçedeki tüm okul 
müdürlerinin katılımıyla İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen'in başkan
lığında dün toplantı yapılarak projeler 
masaya yatırıldı. Haberi sayfa 2’de

Türkiye Ümitler 
Bay-Bayan Judo 
şampiyonasında 
70 kiloda Türkiye 
şampiyonu olan 
Sebile Akbulut ve 
iki judocuyu 
Kaymakam Bilal 
Çelik başarıların
dan dolayı ödül
lendirdi.
Dün, Kaymakamlık 
makamına antre 
nörleri İsmail Yıldız 
ile birlikte giden 
judocuları Kayma 
kam Çelik kutladı. 
Sebile Akbulut’u 
Avrupa Şampiyonu 
olarak görmek iste
diğini söyleyen 
Kaymakam Çelik, 
başarılı sporcuya

altın ve bir kitap 
armağan etti. 
Kaymakam Çelik, 
Yusuf Yüksel ve 
Süleyman 
Çakar’a da kitap 
armağan etti. 
49 İlden 457 
sporcunun altın 
madalya için ter 
döktüğü Ümitler 
Judo Türkiye 
Şampiyonasına 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo 
takımı, Antrenörü 
İsmail Yıldız’ın 
gözetiminde 
Yusuf Yüksel, 
Süleyman Çakar ve 
Sebile Akbulut ile 
katıldılar.

ww.gemlikko%25c3%25a7fezgazetesi.com
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Ülke yönet(eme)mek I
Çok ilginç değil mi? MİT’in üst düzey 

yöneticileri KCK yapılanmasında oynadıkları 
rol iddialarıyla özel yetkili savcı tarafından 
ifade vermeye davet ediliyor. Fırtınalar kopu 
yor.

Olay AKP - Cemaat hesaplaşmasına 
vardırılıyor.

Önce İstanbul Emniyeti’nin şube müdürleri, 
görevden alınıyor.

Ardından MİT’in başındaki kişi Adliye Sarayı 
yerine Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkıyor.

Terör örgütünün başı suçlamasıyla 
Genelkurmay Başkam’nın tutuklanmasına 
sessiz kalan AKP elindeki güce güvenerek 
yasal değişikliğe başvuruyor.

Yetmiyor...
ilgili özel yetkili savcı HSYK tarafından 

inceleme altına alınıyor.
Ne oluyor ne bitiyor?
Laik, demokratik, hukuk devletinde olacak 

şeyler mi bunlar?
Bir de yargının bağımsızlığı sürekli yine

lenirken...
Mahkeme salonlarının en görünen yer

lerinde “adalet mülkün temelidir.”
TBMM’nin eh görünen yerinde de “egemen

lik kayıtsız koşulsuz ulusundur” yazarken...
Uygulamalar ise;
Feodalizmin daniskası...
Ancak sultanların yönetimde olduğu feodal 

ülkelerde rastlanır böylesine...
Oturduğu koltuğa bakılmaksızın her kişi 

yargı önünde eşit değil mi?
Ne günlere kaldık...
Aslında...
ABD ve Avrupa’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni 

yerli taşeronları aracılığıyla dönüştürme gir
işimleridir bunlar...

Onlar sadece bizi değil gücünün yettiği her 
ülkeyi dönüştürmek istiyorlar.

Bir adam da elindeki sayısal güçten kay
naklanan sihirli değnekle toplumu zapt-u rapt 
altına almak istiyor.

Yazının burasına Cumhuriyet gazetesi’nden 
Mustafa Sönmez’in bir saptamasını ekleye
lim...
“Yeni koalisyon, iktidar olmanın ve iktidarda 

kalmanın ABD ile uyumdan geçtiğini biliyor
du. ABD’nin Ortadoğu politikalarını hayata 
geçirmek için de engel gördükleri asker, sivil 
dikenleri temizlemeye elbirliği ile koyuldular. 
Asker ve yargı vesayetini bertaraf etmelerinin 
ardından pekişen iktidarda paylaşım 
savaşları da kızıştı. RTE, Gül’ü tasfiye ederek 
Çankaya ve Başbakanlık koltuklarına 
hükmedecek yarı-başkanlık peşinde. Bu, 
koalisyon içi dengeleri, Cemaat aleyhine 
bozar. İktidar olmanın akçeli nimetlerinin, 
Cemaat ile AKP’nin organik sermayedarları 
arasında paylaşım kavgası ise bir başka anal
iz alanı. Ama esas sorun, ABD’nin Ortadoğu 
stratejilerinin uygulamada kırılmaya uğra
masında çıkıyor. ABD, Suriye, İran, İsrail poli
tikalarındaki beklentilerinde kırılma istemiyor. 
Bu beklentiye koalisyonun FG kanadı daha 
çok karşılık verirken, seçmen karşısında 
sırtında yumurta küfesi olan RTE’nin AKP’si 
daha temkinli. Kürt sorunu, Suriye sorunu, 
İran ile ilişkilerde koalisyon ortakları arasında 
tam bir uyum olduğunu söylemek zor. İktidar 
parsellerinin paylaşımı ve daha çok alan kap
maya çalışmada nereye varılacağını anlamak 
isteyenlerin gözü, öncelikle ABD’deki iç güç 
mücadelelerinde olmalı. Oradaki Demokratlar 
ile Cumhuriyetçilerin Ortadoğu, Çin eksenli 
politikaları, uygulama yöntem ve araçları, 
bizim buralarda iktidar kavgalarına yansıyor, 
yansıyacak, kaçınılmaz olarak.”

“Okullar Hayat Olsun" projesi için Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri biraraya geldiler. 

Miiılıı projeleri mm mimi
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
"Okullar Hayat 
Olsun"projesi ile 
ilgili olarak Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünün 
organizasyonu ve 
ilçedeki tüm okul 
müdürlerinin 
katılımıyla İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'irı 
başkanlığında Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Emin Dingin'in 
katılımları ile 
toplantı yapıldı. 
Toplantıda 
Okul Müdürleri 
projede yapabile
ceklerini, 
Halk Eğitimi 
Merkezi ile ortak 
çalışmalarını 
belirlediler.

Kız Teknik ve Meslek Liseli 
öğrenciler üvrepa yolcusu

2011 yılında hazır
lanan Leonardo Da 
Vinci IVT - Avrupa 
Birliği Mesleki 
Eğitim Projesi kap
samında Kız Teknik 
ve Meslek Liseli 
kızlarımız Avrupa’ya 
15 günlük staj için 
gidiyorlar.

Projenin kapsamın
da Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi Bilişim 
Teknolojileri 
Alanından 15 öğren
ci 19.02.2012 / 
03.03.2012 tarihleri 
arasında Çek 
Cumhuriyetinin Prag

şehrine gidiyorlar. 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren;
“Bu faaliyetler 
öğrenciler için çok 
güzel bir tecrübe 
olacak. Avrupa 
Birliği projeleri kap
samında çok daha 
fazla öğrençjyi.

Avrupa’ya gönder
mek için çabah 
yoruz. Projeye katı 
lan yönetici, öğret
men ve öğrenciler
ine hayırlı yolculuk 
diliyorum.Projenin 
başarılı bir şekilde 
sonuçlanmasını 
diliyorum. ” dedi.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce 12160400EX 

008505 tescilli ve 08.02.2012 tarihli Gütprük Çıkış Beyannamemize 
ait olan M0998547 No’lu ATR dolaşım Belgemiz 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
AYA MADENCİLİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ
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Kannonetin »Itııia kalan kadın türtanlamaılı İhsanca
Geri manevra yapan 
aracın düşürdüğü, 
başka bir aracın ise 
kafasının üzerinden 
geçerek ağır yaral
adığı yaşlı kadın, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü. 
Bursa'da tedavi için 
gittiği hastanenin 
önünde geri 
manevra yapan 
aracın düşürdüğü, 
başka bir aracın işe 
kafasının üzerinden 
geçerek ağır yaral
adığı yaşlı kadın, 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, 25 Ocak'ta 
merkez Osmangazi 
ilçesi Çekirge Devlet

tehir tacirlerine hiiıiilı hastın
Bursa'da şafak vakti 
300 polişimkatılı 
mıyla gerçekleşen 
uyuşturucu 
operasyonunda, 
biri kadın 21 kişi 
gözaltına alındı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Müdürlüğü 
ile Mustafakemal 
paşa İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerince 
Dere ve Yenidere 
Mahallele rinde çok 
sayıda eve baskın 
yapıldı. Saat 06.00 
sıralarında 300 
polisin katılımıyla

Motosiklet otomobile çarptı!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, otomobile 
çarpan motosiklette 
2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre Davut S. 
idaresindeki 
16 CHC 37 plakalı 
otomobil, Alanyurt

MSN adresinin şifresini kırıp dolandırdı
Bursa'da bir şahsın 
mail adresinin şifre
si kırılarak dolandı 
rıcılık yapıldı.
Olay, Mudanya 
ilçesinde meydana

Hastanesi önünde 
meydana geldi. 
Romatizma tedavisi 
için eşi ile birlikte 
hastaneye giden 
Sebiha Al'a (70), 
çıkışta yolun 
karşısına geçmek 
isterken geri 

düzenlenen 
operasyonda; 2 ruh
satsız tabanca, 1 , 
kurusıkı tabanca ile 
birlikte yaklaşık 3 
kilo esrar ve bir mik
tar bonzai türü esrar 

mevkiinde 
Kamyoncular Garajı 
Kavşağı'ndan dön
erken yağmur sebe
biyle kontrolden 
çıkan Sinan G.'nin 
(18) kullandığı 16 
KDY 64 plakalı 
motosikletle 

geldi. İddiaya göre, 
İbrahim C. isimli 
şahsın mail 
adresinin şifresi bir • 
dolandırıcı tarafın
dan kırıldı. Şifreyi 

manevra yapan 
R.C.'nin (51) kul
landığı 16 BBJ 73 
plakalı hafif ticari 
araç çarptı. Çarp
manın etkisiyle yere 
düşen yaşlı kadın, 
bu kez de S.T. (43). 
idaresindeki 16 L 

ele geçirildi.
Çevik kuvvet ve özel 
harekat ekiplerinin 
de katıldığı 
operasyonda;
Murat B., Demir K.,
Tufan B., Suat K., 

çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 
yola savrulan 
motosiklet 
sürücüsü ile 
arkasında bulunan 
Deniz Aydın (17) 
yaralandı.
Ambulansla 

değiştiren 
dolandırıcı, İbrahim 
C.'nin ismini kulla
narak para istemeye 
başladı. Şahsın 
kardeşi Ugur C.'nin 

9638 plakalı 
kamyonetin 
kafasının üzerinden 
geçmesiyle ağır 
yaralandı.
Hemen yakındaki 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan
Sebiha Al, 21 
gündür süren ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü.
Savcılık, kaza anı 
güvenlik kameraları 
tarafından saniye 
saniye görüntülenen 
yaşlı kadının 
ölümünü şüpheli 
bulurken, yaşlı 
kadının cenazesi 
otopsi işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından toprağa 
verildi

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Sezgin Ç., Kadir Ö., 
Filiz A., Ümit A., 
Selahattin C., 
Kemal C., Süleyman 
O., Tolga M., Turgay 
B., Ruhşen A., 
Ümit K., Cengiz A. 
ve Murat Ş. ile 
yaşları küçük olan 
Ö.K., T.B., H.K. ve 
R.B. gözaltına 
alındı.
Mustafakemalpaşa 
Emniyet Müdürlüğü 
binasının kazan 
dairesinde tutul
duğu öğrenilen 
zanlılar, otobüsle 
Mustafakemalpaşa 
Adliyesi'ne sevk 
edildi.

İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan 
yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirilirken, 
kazayla ilgili 
sokuşturma sürüyor.

dolandırıcıya ina
narak 150 TL para 
gönderdiği öğrenil 
di. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Sağ dikiz aynası da olsun mu?
Türkiye, Turgut Özal’a kadar geçen 

sürede kapalı btr ekonomi politikasının 
cenderesindeydi. Yerli üretim olmadığı 
gibi, ithalat kapıları da açık değildi. 
Süleyman Demirel’in “atasözü” haline 
gelen deyişiyle “Benzin vadi da biz mi 
içtik?” dönemleri çoktan geride kaldı.
Ancak o dönemlerde Bursa’da kurulan 

otomobil fabrikaları^ İtalyan ve Fransız 
lisanslarıyla üretim yapıyor, “ar-ge ne < 
demektir” bilinmiyor, gavur(!) “bunu 
yapacaksın” diyor ve o yapılıyordu.

Yerli ortakların -ki Türkiye’nin devleri 
olur kendileri- kazancı iyi olmalıydı ki, 
neredeyse 50 yıl boyunca, “Biz niye 
kendi markamızı yaratmıyoruz, niye 
yüzde 100 yerli araç üretmiyoruz?” diye 
hiç düşünmediler. Haksızlık etmeyelim, 
düşündüler belki de, yabancı ortakları 
izin vermedi! • (

Bu çerçeveden baktığımızda, 1961’de 
"Devrim OtomopilPnin önünü kesenlerin, 
İtalyan ve Fransizlar ile onların 
Türkiye’deki ortaklan olduğunu söyle
mek yanlış olmaz herhalde...

Ve o yerli ortaklar, yıllarca Türkiye’ye 
tekerlek takılmış gaz tenekesi gibi oto
mobilleri, paralarını peşin alıp aylarca 
sıra bekleterek sattılar. Üstelik sağ dikiz 
aynasını bile opşiyonel yaparak...

Bugüne geldiğimizde... ,
Hakkını teslim etmek gerekir ki, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dürtük- 
lemese, bizim otomotivcilerin yerli araç 
üretimi konusunda harekete geçecekleri 
de yoktu doğrusu...

* ★ 1

Yüzde 100 yerli otomobil, çıksa çıksa 
Bursa’dan çıkar. Çünkü otomotiv sek
törünün kalbi Bursa’da atıyor. Uludağ 
Otomotiv Endüstrici İhracatçıları Birliği 
de, Türkiye İhracatçılar; Meclisi ve 
Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle ilk kez 
“Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım 
Yarışması” düzenliyor.

Yarışmaya başvurular 22 Ocak tarihi 
itibariyle başlayacak ve 20 Nisan’da sona 
erecek.
“Otomotiv Tasarım Yarışması” jle 

yaratıcı ve özgün fikirler aranacak, “Ar- 
Ge Proje Pazarı” da, profesyoneller ile 
sanayicileri bir araya getirecek. Yarışma, 
ergonomi, yenilenebilir enerji - çevre, 
emniyet, mekanik fonksiyonellik olmak 
üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Proje pazarı da, 17-18 Mayıs 2.012 tarih
lerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde açılacak.

* * *■

Bu doğrultuda, Makine Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi’nin hafta sonunda 
yapılan genel kurulunda güven tazeleyen 
başkan İbrahim Mart’m, “Otomotiv sek
törü Bursa’da misafir” demesi daha bir 
anlam kazanıyor. İki seçenek var sek
törün önünde... Ya yabancılar çekilmesin 
diye hoş tutmaya çalışacağız, ya da 
“Giderlerse gitsinler, biz yerli üretimimizi 
yaparız” deyip rest çekeceğiz.

İlk kez düzenlenen proje pazarı ve 
tasarım yarışması, restin işareti olsa 
gerek! ,

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Evren Paşa mahkemede söyleyecek 

sözünü
Beslediği karga yıllar sonra oyuyor 

gözünü
Sarık, postal, sermaye bir araya geldi 

80’de
Elbirliğiyle yok ettiler bu milletin tözünü 
Töz: Kök, asıl, cevher

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış Mitil Dershanesinde
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Çağdaş Eğitim Vakfı..
Programın amacı, yöneticiler ile işadam 

larını biraraya getirmekti.
Bu sağlandı.
İlk çağrıya, Gemlik’ten.çok sınırlı işadamı 

katıldı.
Bu kişiler verecekleri burs sayısını program 

çekimleri sırasında açıkladılar ve sözleşme 
imzaladılar.

Çekimler sırasında konuşan Mahmut 
Solaksubaşı, burs konusunda kalıcı bir çalış
ma yapılacaksa, Bursa Çağdaş Eğitim Vakfı 
gibi bir vakfın Gemlik'te kurulmasını önerdi.

Bu öneri, kâtılımcılarca da benimsendi.
Kaymakam Bilal Çelik, öneriyi güzel buldu 

ve bunun gerçekleşmesini İstedi.
Gemlik’te yıllar önce bir sanat ve kültür 

vakfı kurma girişimlerimiz oldu.
İlçedeki sanat ve kültür hareketlerinin bir 

çatı altında toplanması ve organizasyonu nun 
sağlanması amaçlanıyordu.

Başarılamadı.
Solaksubaşı’nın önerisi, bugüne kadar bu 

düşünülmeyen bir öneriydi.
Kabul görmesi de benimsenmesinden kay

naklanıyor.
Bu konuda hemen adım atılmalı.
İlköğretimden, lise ve üniversiteye kadar 

geçen eğitim sürecinde birçok başarılı ama 
yoksul öğrenci maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle eğitimlerine devam edemiyorlar.

Birçok kurum ve hayırsever insan, açıktan 
veya gizli olarak bu tür öğrencilere maddi 
destek sağlıyor.

Kiminin giyimini, ders araç ve gereçlerini 
alıyor.

Her ay düzenli verilen para yardımına burs 
diyoruz.

Gemlik’te kaç öğrencinin kaç kurum ve kişi
den burs aldığı belli değil.

Ama biliyorum ki, birçok kurum olanakları 
kadar öğrencilere burs veriyor.

Bu dağınıklık, kurulacak bir eğitim vakfı 
aracılığıyla daha düzenli hale gelebilir.

Vakfın belirli kaynakları oluşur ve bunlar 
toplanan havuzdan başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere düzenli olarak dağıtılır.

Eğitim Vakıfları salt burs vermezler.
Öğrenciler ile ilgili yurt, kurs, etüt salonları, 

kültür evleri gibi hizmetleri de verirler.
Bursa da kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı yıl

lardır başarılı çalışmalara imza atıyor.
Gemlik 100 bini aşan nüfusu, ekonomisi ile 

eğitime daha düzenli katkı sağlamak istiyorsa 
Vakıf çatısı altında sağlıklı bir kurum kur
malıdır.

Mahmut Solaksubaşı ve şirketi Zeki Kaptan 
ile birlikte 10 ar öğrenciye burs vermek için 
sözleşme imzaladılar.

Diğer katılımcılar da kendi bütçelerine göre 
belli sayıda burs vermeye söz verdiler.

Tümü kutsal bir iş yapıyorlar.
Ama Solaksubaşı’nın önerisi burs konusu 

nu daha düzenli hale getirir.
Bunun için bu toplantıya katılanlar, kurula

cak vakfında kurucuları olabilirler.
Haydi Gemlik, güzel bir iş için harekete geç.

İlçemizde yeni 
açılan Pianalitik 
Dershaneleri Gemlik 
Şubesi’nde bugün 
deneme sınavı 
başlıyor. 
Türkiye’nin birçok il 
ve ilçesinde şubeleri 
bulunan Pianalitik 
Dershaneleri’nin 
Ahmet Dural

Meydanı Akmantar 
İş Merkezi 1. katında 
hizmete açılan 
Gemlik Şubesi 
Müdürü Âdil 
Güngör, 16-17-18 ve 
19 Şubat günleri 
Dershanelerinde 4.- 
5.-6.-7.-9.-10. ve 11. 
sınıflar için ücretsiz 
deneme sınavı

yapılacağını söyledi. 
Sınavlarda başarılı 
olan öğrencilere 
ödül verileceğini 
belirteli Güngör, 
Gemlik’te eğitimin 
çıtasını yükseltecek
lerini söyledi.
Yeni bir kadro ile 
YGS, LYS ve SBS 
hazırlık kursları

için öğrenci 
kayıtlarının 
devam ettiğini 
bildiren Adil 
Güngör, “Gemlik’te 
dershaneciliğe 
yeni bir boyut 
getireceğiz. Sınav 
tarda başarıyı 
hedefliyoruz” 
dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İs ve Meslek 
Danışmanlığı

Sertifika 
Sınavı

İŞKUR'un talep 
ettiği eğitim pro
gramlarını tamam
layan 3 bin 443 
Üniversite mezu 
nu, sertifika ala
bilmek için Sakar 
ya Üniversitesi Sü 
rekli Eğitim Merke 
zinde (SAÜŞEM) 
sınava girdi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğının İŞKUR'da iş 
ve meslek danış
manlarının istih
dam edileceğini 
duyurmasının 
ardından, işe yer
leştirilmek için 
başvuran 18 bin 
aday arasından 
KPSS puanına 
göre 3 bin 500 
aday belirlendi. 16 
ilde düzenlenen iş 
ve meslek danış
manlığı eğitimini 
tamamlayan 3 bin 
500 adaydan 3 bin 
443'ı, sertifika ala
bilmek için 
SAÜSEM'in 
yapacağı sınava 
müracaat etti.

ELEMAN
*20-35 YAŞ ARASI 

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 
‘İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME

YAPARİLECEK, > 
İTHALAT-İHRACAT

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK. 
MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 

RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.
AUTOCAD VE 3D MAX GİBİ 

ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDERİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
BAY- BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ 

EFENDİOĞLU MERMER fl.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bilim ve teknolojinin merkezi Bursa
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin başta 
çocuklar ve gençler 
olmak üzere halkın 
bilime olan merakını 
artırma hedefiyle 
‘Bilime Dokunmak’ 
ilkesinden yola 
çıkarak başlattığı 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM) 
Projesi, hızla devam 
ediyor.
Büyükşehir Beledi 
yesi iştiraklerinden 
Kültür A.Ş. koordi
natörlüğünde çalı 
şan Bilim ve Tekno 
loji Merkezi Proje 
ekibi, dünyanın en 
iyi bilim ve teknoloji 
merkezlerini yerinde 
inceleyerek, Bursa 
için 150 yakın deney 
düzeneği oluşturdu. 
Deney düzenek
lerinin bulunduğu 
Merinos’taki geçici 
sergi alanı 6 ay 
içerisinde 3 bine 
yakın öğrenci 
tarafından ziyaret 
edildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bilim 
ve Teknoloji

Merkezi’nin çocuklar 
başta olmak üzere 
tüm toplumun bilime 
olan merakını artır
ma, bilimi bizzat 
yaşayarak öğrenme 
hedefiyle kurul
duğunu kaydetti. 
Aktif ve eğlenceli bir 
eğitim modeliyle 
geleceğin kaşif ve 
mucitlerini ortaya 
çıkarmak istedik
lerinin altını Çizen 
Başkan Altepe, 
insanın beş 
duyusuna hitap 
eden bilim merkez
lerinin, kurgular 
içerdiği için kalıcı 
öğrenmeyi 
sağladığını ifade 
etti. Bursa’da da 
gelecek nesillerin 
gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla 

böyle bir projeye 
giciştiklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Bursa Bilim ve 
Teknoloji 
Merkezi’yle bölgem
izde bilgi toplumu 
oluşturmayı, bilim
sel düşünceye ve 
gelişen teknolojilere 
ilgiyi artırmayı ümit 
ediyoruz. Özellikle 
çocuklarımızın bilgi 
ve becerilerinin 
gelişmesine aktif 
katkıda bulunmak 
istiyoruz” dedi. 
Bilim ve teknoloji 
merkezinin kuru
luşunda dünyanın 
en iyi 12;üreticisiyle 
bilgi alışverişinde 
bulunduklarının 
altını çizen Kültür 
A.Ş. Genel Müdürü 
ve BTM Proje

Koordinatörü Rıfat 
Bakan ise, “Yurtdı 
şında 12 farklı firma 
ile birebir toplantılar 
gerçekleştirerek, 
üreticileri yerlerinde 
inceledik. Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi’nde yer ala
cak ürünleri 
belirledikten sonra 
tedarikçi firmalarla 
anlaşmalar yaparak, 
yaklaşık 150 deney 
düzeneğini Bursa’da 
sergilenmesini, 
sağladık” dedi. Bilim 
Teknoloji Merke 
zi’nin asıl binasının . 
temelinin önümüz 
deki günlerde atıla
cağını da ifade eden 
Bakan, yeni bina 
hizmete açılana 
kadar Kültür 
A.Ş.’nin Meri nös’- 
daki merkezinde 
oluşturulan geçici 
sergi alanında 
faaliyete geçen bilim 
ve teknoloji 
merkezinin 2011 
Eylül ayından bu 
yana yaklaşık 3 bin 
öğrenci tarafından 
ziyaret edildiğinin 
altını çizdi.

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

SarAılar aşk için söylemli
Bursa Kent Konseyi 
Türk Sanat Müziği 
Çalışma Grubu’nun 
‘14 Şubat Sevgililer 
Günü’ konserinde 
seslendirilen aşk 
şarkıları, dinleyi
cilere müzik 
ziyafeti çekti. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde (TKM) 
gerçekleştirilen kon
sere, Bursah sanat
severler yoğun ilgi 
gösterdi.
Gönüllülerden 
oluşan Bursa Kent 
Konseyi Türk Sanat 
Müziği Çalışma 
Grubu, ‘14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde 
gerçekleştirdiği 
konserde dinleyici
leri hayran bıraktı. 
İki bölümde düzen
lenen konserde, 
aşk konulu farklı 
makamlardaki eser
ler seslendirildi. 
Usta sanatçı Burhan 
Dikencik’in 
şefliğinde sahneye 
çıkan sanatçılar, 
muhteşem perfor
manslarıyla sanat
severlere keyifli 
saatler yaşattı.

Koroya solist olarak 
eşlik eden Mustafa 
Kavurmacı da en 
güzel şarkıları 
seslendirerek, 
müzikseverlerden 
bol bol alkış aldı. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, tamamı 
gönüllülerden 
oluşan ve profes

yonelleri aratmayan 
koro üyelerini 
tebrik etti. Bursa’nın 
kültür ve sanat 
hayatına katkıda 
bulunmaya devam 
edeceklerini 
söyleyen Pala, 
koronun konserleri
ni beğeniyle takip 
ettiklerini de 
belirtti.
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Olay Televizyonu’ • 
nun “Bir İnsan 
Değişirse/ programı 
ikinci kez geldiği 
Gemlik’te 50 öğren
ciye burs sağladı? 
Ergün Özçelik’in 
hazırlayıp sunduğu 
program bu kez 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda ilçe 
yöneticileri ve 
işadamlarıyla birlikte 
çekim yaptı.
7 Şubat tarihinde Kız 
Teknik ye Kız Meslek 
Lisesi’nde çekilen ve. 
bir öğrenciye burs 
sağlanan programın 
bu haftaki organi 
zasyonunda hayırse
verler 30 öğrenci 
için burs pro
tokolünü imzaladılar. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Müdürü Mesut 
Rahmi Bayram, 
Gemlik 
Ya^dımsevenler 
Derneği temsilcisi 
Afife Turangil ve çok 
sayıda öğretmenin 
yanı sıra hayırsever 
işadamları da Zeki 
.Kaptan, Mahmut 
İSolaksubaşı, Halil
Köse, Şeryet 
Pehlivan, İsmet 
Gümüş, Orhan Koç, 
Selçuk Aydın, Aydın 
Akovalıgil’in katıldığı 
program çekimleri 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda gerçek
leştirildi.
Olay Tv. “Bir İnsan 
Değişirse” adh prog 
ramının yapımcısı 
Ergün Ö?çelik, yap
tığı konuşmada, 
"Bir insan değişirse,

an gelir ülke kopuşunun kalıcı 
olabilmesi için,değişeceğine 

inanıyoruz. Program 
yapımcısı olarak 
Bursa’daki her okula 
yazı yazarak başarılı 
ve burs ihtiyacı olan 
4’er öğrenci istedik. 
Gemlik’ten de 
Okulların listesi bize 
ulaştı. Geçtiğimiz 
hafta yaptığımız 
program nedeniyle 
Gemlikliler de olum
lu tepkiler aldık. 
Bursa da 950, 
Gemlik’te 25 ilköğre
tim okulu var. 
En az, her okula 
birer burs kazandır
mak istiyoruz. 
Ne kadar 
.toplayabilirsek 
toplayacağız. Burs . 
miktarı 150 Hradır. 
10 ay süre ile burs 
verilecektir.’’ dedi.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI KURULSUN 
Programa katılan t 
işadamlarından 
Mahmut Solaksubaşı 
konuşmasında, yılın 
2 ayı hizmet veren 
10 ayı boş geçen 
Hasanağa Gençlik 
Kampı’nın değerlen 
dirilmesini istedi. 
Solaksubaşı, burs 

Bursa’daki Çağdaş 
Eğitim Vakfı gibif 
Gemlik’e de bir vakıf 
kurulması gerektiği
ni söyledi.
Kurulacak vakıf 
sayesinde sağlıklı 
gelir toplanacağını 
ve daha çok öğren
ciye burs ve yurt 
sorunlarının 
çözülebileceğini 
belirten Solaksuba 
şı, "Biz öğrencileri 
doktora yapmak için 
yurt dışına göndere
bil mel iy iz. Burslar, 
kurslar sürekli hale 
getirilmeli. Anlık 
çözümler yerine 
devamlılık arz eden 
bu çalışmaları 
başlatalım. Bu vakfı 
ilçemizde yaşama 
geçirelim" dedi. 
Mimar ve Diabas 
Mermercilik 
İşletmesi yöneticisi 
Aydın Akovahgil’de, 
Gemlik’in bir başka 
açıdan sanayi kenti 
olduğunu vurgula
yarak, U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
okuyan öğrencilere 
yaz aylarında bu 
sanayi kuruluşların
dan iş istihdamının

sağlanmasını istedi. 
Ayrıca. Gemlik 
Lisesi Mezunları 
Derneği’ni de kur
duğunu, bu okuldaki 
başarılı öğrencilere 
mezunlar olarak 
burs imkanı sağla
maya çalışacaklarını 
söyledi.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Bir insan 
değişirse önce ülke 
sonra dünya 
değişir" diyerek, 
Olay TV’de yayım
lanan programın 
önemine dikkat 
çekti. Televizyon 
yapımcılarına ve 
çalışanlarına 
teşekkür eden Refik 
Yılmaz, programın 
devamında çok daha 
fazla öğrenciye burs 
sağlanabilmesi için 
öncülük yapacak
larını vb bu konuda 
çalışmaları 
olduğunu söyledi. 
GEMPORT A.Ş.’nin 
Gemlik Lisesi’nin 
yıkılıp yeniden 
yapılabilmesi için 
protokol imzaladı 
ğını hatırlatan Refik 
Yılmaz, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nun 
12 olan derslik 

sayısının 20 ye 
çıkarılması için de 
bir sanayi kuruluşu 
ile görüşme halinde 
olduklarını bildirdi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, 
Solaksubaşı’hın 
Vakıf önerisinin 
güzel bir öneri 
olduğunu, bu vakfın 
Gemlik’te kurulması 
gerektiğini söyledi. 
Hasanağa Gençlik 
Kampı’nın değer
lendirilmesi ve 
üniversite öğrenci
lerine yaz aylarında 
iş imkânı gibi konu
ları yerinde bul
duğunu ifade eden 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Kaymakamlık 
ve Belediye’nin yanı 
sıra ilgili kurum ve 
kuruluşların bu 
konularda öncülük 
yapabileceğini ve 
çalışmalara biran 
önce başlatılması 
gerektiğini bildirdi. 
Daha sonra, 
işadamlarının kaç 
öğrenciye burs vere
bileceğini birer birer 
soruldu.
Zeki Kaptan ve 
Mahmut Solaksubaşı 
firmaları adına 10 ar 
öğrenciye, Aydın

Akovahgil Diabas 
Mermercilik adına 3, 
Orhan Koç, 
Akaryakıt firması 
adına 3, Server 
Pehlivan, Halil Köse, 
İsmet Gümüş ve 
Selçuk Aydın ŞBS 
Mermercilik firması 
ve Refik Yılmaz 
1 er öğrenciye burs 
verecekler. 
Burs verecek olan 
kişilerle Olay Tv. 
adına protokol imza
landı.
Kaymakam Bilal 
Çelik, programa 
katılamayan 
işadamlarından 
Aydınlar Madencilik 
adına Ceyhan 
Aydın’ın 10 burs 
vereceğini, yine 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ın da 10 
öğrenciye burs vere
ceğini sandığını 
söyledi.
Program sayesinde 
50 öğrenciye burs 
sağlandığını 
söyleyen Çelilç, 
Belediye Başkan 
vekili’nin daha 
değişik kişilerle 
yapacağı temaslar
dan sonra burs 
sayısının artacağını 
söyledi.

PLAKET 
VERİLDİ 
Kaymakam Bilal 
Çelik, daha sonra 
Hisar Anadolu 
Lisesi bahçesinin 
düzenlenleme çalış
masını yapan SBS 
Madencilik ve 
Hafriyat firması 
sahibi Selçuk 
Aslan’a yaptığı 
hizmetten dolayı 
teşekkür etti.

Gemlik Körfez www.gemllkkorfezgazetesl.com

http://www.gemllkkorfezgazetesl.com


16 Şubat 2012 Perşembe Gemlik K Sayfa 7

AYRINTI
Erhan IZGI

"HAYAT TATLI ZEHİR"
Yazının başlığına 

bakıp kim bilir 
neler 
düşündünüz?

Bu başlık Aydın 
Boysan’ın 
kitabının adı. 
Keyifle okunacak, 
zaman zaman 
gülünecek, 
okuyanı mutlu 
edecek bir eser. 
Anı türü yazıları 
oldum olası seve 
rim.
Yazan kişinin 

deneyim zengin
liklerini kendi 
yaşam zenginlik
lerime katarım.
Aydın Boysan bir 

mimar; bir 
yönüyle de mizah 
yanı çok güçlü bir 
yazar. Yazı çalış
malarına 60 yaşın
dan sonra 
başladığını ken
disinden öğreni 
yoruz.

Böyle olmasına 
karşın çok verimli 
bir yazar; onlarca 
kitabın sahibi. Bir 
röportajında iler
lemiş yaşına 
karşın: “Yapacak 
daha çok işim 
var.” Diyerek 
amaçlarını açık
lamıştır. Yaşı 9O’ı 
geçen üretken 
yazara gönülden 
teşekkürler. Bize 
güzel eserler sun
duğu için.
Aydın Boysan, 

eserine İstan
bul’un semt
lerinden söz 
ederek başlıyor. 
Çocukluğunun 
geçtiği o semtler: 
Davutpaşa, 
Samatya, 
Yeşilköy, Laleli, 
Etiler... 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki görün
tüleriyle karşımıza 

çıkıyor. Çocuk
luğunu ve gençlik 
yıllarını bir masal 
gerçekliğiyle 
sunuyor. O döne
min yaşam 
biçimine, 
eğlencelerine de 
ayna tutmayı 
ihmal etmiyor.
Sonra Güzel 

Sanatlar 
Akademisi yani 
Mimarlık Fakültesi 
yılları..,
Ardından mimar 

olarak yaptığı 
ça'nşmaiar. Aydıri 
Boysan bunları 
anlatırken kendin
den söz ediyor; 
ancak anlattığı bir 
dönemin sosyal, 
kültürel hatta 
siyasi yapısı da 
kendini gösteriyor 
bu yazılarda. 
Anlatımındaki 
mizahi özgünlük 
okuyucuyu hiç mi 

hiç sıkmıyor, tam 
tersine okuyucuy
la sıcak bir ilgi 
kuruyor.
Zaman zaman 

anlatılan olaylar, 
küçük fıkralar 
yazıyı daha da 
canlı kılıyor.

Gazeteci ve 
yazar olarak 
kendinden söz 
ettiği bölümlerde 
var.

Bu görevine 61 
yaşında nasıl 
başladığım ve 
sonradan da 
bırakamadığını 
tatlı tatlı anlatmak
tadır. İlginçtir ki 
bu eserinde 
gezdiği yerleri de 
anlatır Aydın 
Boysan.
Sibirya, 

Avustralya, Çin 
Yunanistan’dan 
söz ettiği ülkeler 
arasındadır.
Kendisinin hemen 
hemen bütün 
Dünya’yı gezdiği 
de bilinmektedir.
Aydın Boysan’ın 

asıl uzmanlık 
alanına giren 
konular: “İstan
bul Meyhaneleri 
ve içki adabı”. 
YaZar bü bölümde 
bize önerilerini 

söylüyor. 
Okuduğunuz 
zaman katılma
manız mümkün 
değil.
Aydın Boysan’a 

göre rakı içmenin 
kuralları yardır: 
Madde 1: Rakı 
içmeden önce 
kızarmış iki dilim 
ekmek yenmelidir. 
Madde 2: Rakı 
içmeden önce bir / 
fincan zeytinyağı 
içilmeli.

Madde 3: Rakı 
sulandırılarak 
içilmeli, Madde 4: 
Rakı yavaş yavaş 
içilmeli. İtirazınız 
var rnı?

Hayat Tatlı 
Zehir’i ilginç kılan 
Aydın Boysan’ın 
ünlülerle olan 
ilişkilerini kendi 
üslûbuyla anlat-, 
masıdır. Bu z 
ünlüler arsında 
kimler var: Vehbi 
Koç, Haldun 
Taner, Aziz Nesin, 
Cevat çapan, Edip 
Çansever, Sülün 
Osman, Yaşar . 
Kemal, Mina 
Urgan, Fikret 
Otyam ve daha 
niceleri...
Aydın Boysan’ın 

“Hayat Tatlı Zehir 

“ adlı eserinde 
hayata ve gele
ceğe dair herkesin 
mutlaka ken
disiyle ilgili bir 
şeyler bulacağı 
kesin. Yazımızı bu 
usta yazarın söz
leriyle noktalay
alım: “Yanlışlarımı 
es geçmenin 
bahanesini 
aramıyorum. 
Geçmişimden 
kopamam. 
Geçmişinden 
kopan, ölmüş 
demektir. İsterse 
yalnız ruhsal 
olarak olsun. 
Geleceğinden 
kopan da zaten 
ölmüş demektir. 
Üç zamanı birlikte 
yaşayabilmek, 
yalnız insanlara 
özgü bir ayrıcalık
tır.” Gerçekten 
hayatımız dün? 
buğun ve yarın
dan ibaret 
olmayacak mı? 
İnsan olarak 
anılarımız ve 
hayallerimizle 
yaşamıyor 
muyuz?
Kitaplarla arahız 

iyiyse “Hayat Tatlı 
Zçhir’i” de oku
mamışsanız oku
manızı öneririz.

PLAKET ■ KUPA AMMIM ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OR0ANİZA5YON VE TANITIM

istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Ho; 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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Hamut Bursa'nm çılgın projesini acıklaaı
Harput, Dağyenice 
tatil köyü projesinin 
1/25 binlik projesinin 
Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylan 
dığını, bütün uygula
ma planlarının bu 
sene içinde bitmesi
ni beklediklerini 
söyledi.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Dağyenice tatil köyü 
projesinin 1/25 binlik 
projesinin Turizm 
Bakanlığı tarafından 
onaylandığını, bütün 
uygulama plan
larının bu sene 
içinde bitmesini bek
lediklerini söyledi. 
Tatil köyünün 7 bin 
yatak kapasitesi 
olduğunu, 5 bin 
kişiye istihdam 
sağlayacağını 
belirten Harput, 
"Dağyenice 
Bursa 'nın 2023 yılın
daki 5 milyon turizm 
hedefinin yüzde 
10'unu karşılayacak. 
Tatil köyü 10 bölge
den oluşacak.
Kamulaştırma bedel
leri vaklaşık 80 mil 
yon TL'ye mal ola
cak. Bu yıl içinde alt 
yapı ve ulaşım çalış
malarını başlatmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Nilüfer ilçesinin 
Dağyenice köyüne 
yapılması termal tatil 
köyü ile ilgili son 
gelişmeler hakkında 
bilgi veren Vali 
Harput, bütün tenkit 
ve teklifleri has
sasiyetle takip ettik
lerini söyledi. 
Bursa'nm sanayie 
doyduğunu,her 
sene 50 binden fazla 
nüfus artışı olduğu 
nu kaydeden Harput, 
"Birince derecede 
istihdam sektörü 
hizmet sektörü 
olmalı. Bunun loko
motifi de turizmdir. 
Bursa'da sanayi ve 
otomotiv dönemi 
devrim ise, turizm 
de Bursa'da ikinci 
bir devrim olacaktır. 
Bursa bu konuda da 
söz sahibi olacak. 
Turizm ile ilgili şu an 
için dünya da 1 tril

yon dolarlık pasta 
var. Bu pastadan 
bizim de pay almak 
hakkımız. Bunun 
için gereken imkan 
ve gücümüz var" 
dedi.
Harput, Dağyenice 
projesi ile ilgili 
zaman zaman eksik 
bilgiye dayalı farklı 
yorumlar olduğunu 
dile getirdi. Bu pro
jenin seçimi ile 
alakalı STK ve mes 
lek odalarıyla iş bir
liği yapıldığını 
söyleyen Harput, 
turizm kasabasında 
yaklaşık 7 bin yatak 
Kapasitesi Olacağını 
söyleyerek, 
"Bursa'nın 2023 yılı 
5 milyon turist 
hedefinin yüzde 
10'unu karşılayacak. 
400 milyon dolarlık 
yıllık asgari gelir 
hedefliyoruz.
Projenin maliyeti 2 
milyar dolar. 5 bin 
kişilik de bir istih
dam bekliyoruz. Bu 
köyde gelişmiş 
dünya ülkelerinde 
hızlıca yayınlanan 
akıllı kent anlayışı 
esas alındı. 21. 
yüzyıl bilgi, bilişim 
ve çevre anlayışı 
ilke alınmıştır. Sıfır 
karbon ve sıfır atık 
anlayışı hakim ola
caktır" diye konuştu.

DAĞYENİCE'YE 
TELEFERİK 
Dağyenice'den 
Uludağ'a teleferikle 
ulaşımın sağlana 
cağını anlatan Har 
put, "Aynı zamanda 
bölge şehir merkezi 
ile de entegre ola
caktır. Bu bölgeye 

gelen tatilci yarım 
saat içinde Uludağ'a 
çıkabilecek. Burada 
zirvenin tadını 
çıkaracak, yine aynı 
şekilde teleferikle 
tatil köyüne geri gel
erek sıcak suyun 
tadını çıkartabilecek. 
Bursa'mızın belli 
oranda mimarisini 
yansıtmayı hedefliy
oruz. Bakanlar kuru
lu ile bölge turizm 
bölgesi olarak belir
lendi. Bölge bin 6 
hektardır. Bölge ile 
ilgili master plan 
tamamlandı. 1/25 
binlik plan da 
ı ûrızm Bakanlığı 
tarafından geçen • 
hafta cuma günü 
onaylandı" açıkla
malarında bulundu. 
Dağyenic^ termal 
kasabasında termal 
merkez, tiyatro ve 
operalar için tasar
lanan kültür merkez
leri, binicilik 
merkezi, golf sahası 
bulunacağını kayde
den Harput, sosyal 
donatılar ile tatil 
köyünde çeşitli faa 
liyetler yapılacağını 
belirtti. Kasabanın 
10 bölgeden oluşa
cağını söyleyen 
Harput, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 
"Tepe köy, Orta köy 
ve Gölköy isimli böl
geler olacak.
Binicilik merkezi de 
bu bölgede yer ala
cak. Ayrıca karşıla
ma ve kültür 
merkezi termal 
kasabada yer ala
cak. Burada 2 bin 
araçlık otopark ola
cak. Tramvay istasy
onu bu bölgede yer 

^alacak. Kasaba 
merkezinde 5 bin 
kişilik stadyum, 
cami, kongre cafe, 
yöresel market ve 
oteller var. Alışveriş 
merkezi var. Spor 
merkezi alanında 
açık kapalı yüzme 
havuzu, tenis merke 
zi, tenis kortları, 
stadyum, ve 2 adet 
antrenman sahası, 
olacak. 18 delikli 
golf sahası da bölge 
de yer alacak. Paris 
ve Antalya 'dan golf 
sahası yapılması 
konusunda talepler 
oldu. Getirisi çok 
fazla olan iş".

İMAR PLANINDAN 
SONRA ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI 
BAŞLIYOR 
Bu projenin tama
men özel sektör 
tarafından yapıla
cağını, sadece alt 
yapıyı devletin 
yapacağını dile 
getiren Harput, "Bu 
proje bir Türkiye 
projesidir. Vizyon ve 
hitap ettiği kitle 
olarak dünya proje
sidir. Bu proje ile 
ilgili yerli ve yabancı 
yatırımcılar talepte 
bulundu. Biz orayı 
birbiriyle entegre 
olarak götürmek 
istiyoruz. Bundan 
sonra 3 çalışma 
yapacağız.
Bunlardan bir tanesi 
5 binlik ve binlik 
planların yapıl 
mamış olması, 
Kamusallaştırma 
çalışmalarının tam 
anlamıyla bitmemiş 
olması. Biz kanun 
gereği 1/25 binlik 
plan tasdik olduğu 
için orman alan
larının turizm 
yatırımlarına tahsisi
ni talep edeceğiz. 
İdari süreç başlıyor. 
Bir taraftan da alt 
yapı ile ilgili bu sene 
Dağyenice bölgesin
den yolun uygun 
olması lazım. İmar 
planının bitmesinin 
ardından yol ve alt 
yapı çalışmaları 
başlayacak.” dedi.

BUSKl’nin araç 
filosu genişliyor

BUSKİ'ye alınan 33 
yeni araç törenle 
hizmete girdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi merkeze 
sonradan bağlanan 
ilçelerdeki alt yapı 
yatırımlarına ağırlık 
verirken, bir 
taraftan da yıpra 
nan araç filosunu 
modernize ediyor. 
Son 3 yıl içinde 
BUSKİ araç filo
suna 33 yeni araç 
eklenirken, 
merkezde yüzde 
60'ları bulan kayıp- 
kaçak su oranı alt 
yapı yenileme 
çalışmalarıyla 
yüzde 23'ler 
seviyesine çekildi. 
BUSKİ'ye alınan 33 
yeni araç törenle 
hizmete girdi. 
Törene katılan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altöpe, "Son 
yıllarda Bursa'da 
büyük bir değişim 
ve gelişimin 
yaşandığını, 33 
aracın yenilen
mesiyle ilgili çalış
maların da bu kate
goride değer- •*'’ 
lendirilebileceğini 
söyledi. Bursa'nm 
daha sağlıklı ve 
yaşanılabilir bir 
kent olması için 
kentin her 
köşesinde altyapı 
yatırımlarının 
sürdüğünü dile 
getiren Başkan 
Altepe, "BUSKİ için 
yenilenen bu filo, 
şehrin kalbinde 
daha güçlü bir 
şekilde hizmet 
verecek" dedi.

Alt yapı anlamında 
büyük yatırımların 
hayata geçirildiğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, 
"Büyükşehir Bele 
diyemizin sınır
larının genişleme
siyle birlikte 
sorumluluklarımız 
da arttı. İçme 
sularıyla, kanaliza
syonlarıyla, yağ
mur sularıyla, 
tesisleriyle ve dere 
temizlik çalış
malarıyla BUSKİ, 
alt yapı çalışma 
larıyla gerçekten 
çok büyük ve zor 
bir faaliyet 
içerisinde. Sadece 
son 3 yılda 1300 
kilometre içme 
suyu, 450 kilometre 
kanalizasyon, 200 
kilometre yağmur 
suyu çalışmaları 
yapıldı. Alt yapı 
komple yenilendi. 
Yine 60 kilomet 
reye yaklaşan 
mesafede, dere 
temizlik çalışmaları 
yapıldı. İçme 
suyunda yılda 95 
milyon metreküp 
suyumuz arıtıldı. 
Atık su arıtma 
tesislerimizde de 
yılda 85 milyon 
metreküp suyumuz 
işlendi. Tüm bu 
çalışmalarla birlikte 
daha önce yüzde 
60'lara varan kayıp- 
kaçak su oranı 
yüzde 23'lere çekil
di. İnşallah yap
tığımız çalışmalarla 
tüm bu rakamlarda 
daha da iyi 
sonuçlar alacağız" 
diye konuştu.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

CSÜL-ER A^JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax t (0.224) 513 35 95
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Millili BlMiMlireiÖIİIIfc İssizlik Kasım da 
Büzde 9.1

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, yaşa 
takılanların emekli 
olmasına yönelik bir 
yasal düzenlemenin 
gündemlerinde 
olmadığını söyledi. 
TBMM Genel 
Kurulunda mil
letvekillerinin sözlü 
soru önergelerini 
yanıtlayan Bakan 
Çelik, kıdem tazmi
natının 1936 yılın
dan beri çalışma 
mevzuatından 
bulunduğunu hatır
latarak, ancak işten 
ayrılanlarin yüzde 
92'sinin bu haktan 
yararlanamadığını 
kaydetti.

Rekabete yerli otomobil ayarı

Çalışanların hak
larını koruyan, 
tüm çalışanların 
yararlanacağı ve 
çalışma barışını 
güçlendiren bir 
yöntem üzerinde 
çalışmalarını

sürdürdüklerini 
anlatan Çelik, 
"Sosyal taraflarla 
görüşerek 
önümüzdeki gün
lerde gündemimize 
alacağız" dedi. 
Çelik, kamu kurum 

ve kuruluşlarında 
44 bin 189 özürlü 
memur çalıştırma 
zorunluluğu 
bulunmasına rağ
men, çalışan özürlü 
memur sayısı 
20 bin 829 
olduğunu belirterek, 
23 bin 360 özürlü 
memur açığı bulun
duğunu bildirdi. 
Özürlü memur 
sınavının 29 
Nisan'da yapıla
cağını kaydeden 
Çelik, özürlü 
personelin Mayıs 
sonu ya da 
Haziran başında 
yerleştirilmesinin 
planlandığını 
belirtti.

İşsizlik oranı ge’çen 
yılın Kasım ayında 
yüzde 9.1 oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
işsizlik oranının, 
2011 yılının Kasım 
döneminde, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
1,9 puan azalarak, 
yüzde 9.1 
seviyesinde gerçek
leştiğini açıkladı.

Geçen yılın 
Ekim ayında işsizlik 
oranı yüzde 9.1 
düzeyindeydi.
Kasım'da, 
Türkiye'deki işsiz 
sayısı 2 milyon 429 
bin kişi, istihdam 
edilenlerin sayısı da 
24 milyon 267 bin 
kişi oldu.
Tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 11.4 
oldu.

Yılda bir milyonluk 
satışa doğru emin 
adımlarla yürüyen 
Türkiye otomotiv 
pazarında, yerli oto
mobilin devreve 
girmesiyle birlikte 
rekabet de daha 
yoğunlaşacak. 
Geçtiğimiz 2 yılı 
rekorlarla kapatan 
otomotiv pazarı, 
yerli otomobil tartış
malarının iyice 
alevlendiği bu 
dönemde rekabetin 
en yoğun yaşandığı 
sektör haline geldi. 
1 milyonluk iç 
pazara doğru hızlı 
adımlarla ilerleyen 
otomotiv sektörü, 
yerli markasını 
çıkarmak için de 
gaza bastı. B veya C 
sınıfı sedan pazarına

girmesi beklenen 
yerli otomobil, hem 
pazarı büyütme hem 
de cari açığı azaltma 
görevlerini yerine 
getirecek.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün'ün yap
tığı açıklamalara 
göre B ya da C sınıfı 
sedan olması ve 4 
yıl içerisinde 200 bin 
adet üretilmesi plan
lanan yerli otomo
bile ilişkin ilk somut 
adım Koç

Grubu'ndan 
gelmişti. Geçtiğimiz 
günlerde Koç 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Koç, 
Fiat ve TOFAŞ 
ortaklığı ile yeni 
bir modelin üretile
ceğini açıklamasıy
la, yeni modelin B 
segmentinde olma 
ihtimali arttı.
Sedan pazarı olarak 
tanımlanan 
Türkiye'de en çok 
otomobilin satıldığı 

segmente giriş , 
yapacak olan yerli 
model, hem pazarı 
büyütme hem de 
kendi pazarını yarat
ma gibi bir misyona 
sahip olacak.
Türkiye'de B ve C 
sınıfı sedan pazarı, 
yıllardır liderliği kap
tırmayan modellere 
sahip bulunuyor. 
Geçen yılın 
tamamında 71 bin 
591 adet B sınıfı 
sedan otomobil 
satışı gerçekleştiril
di. Bu sınıfta 
liderliği Renault, 
Symbol modeliyle 
aldı. Aynı zamanda 
Türkiye'de en fazla 
satılan otomobil 
olan Symbol, 37 bin 
478 tüketici tarafın
dan tercih edildi.

1.2 milyon ev sahihine

Hükümet kira 
geliri olan ev 
sahiplerini sıkı 
takibe başladı. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Önceden 
Hazırlanmış Kira 
Beyanname 
Sistemi 
çerçevesinde, 1 
milyon 200 bin 
mükellefe mektup 
gönderilmeye baş
landığını söyledi.

Şimşek, 
Önceden 
Hazırlanmış 
Kira Beyanname 
Sistemi ile 
amaçlarının, 
vatandaşların kira 
beyannamesi 
verirken işlerini 
kolaylaştırmak, 
maliyeti en 
aza indirmek, 
doğrudan vergi 
gelirlerini artırmak 
olduğunu söyledi.

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. . 513.12 86
Milli Eğt. Md. ■ 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. . 513 10 95
Nüfus Md.. 513 37 42
Özel İd. M d. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md*. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. . 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73 .
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAB

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz . 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514.59 81
Bütünler Likitgaz" 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 031

Devlet Hastanesi ■ 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Şağ.Ocağı 513 10 68
Tompkay 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 K°rfez
aıaılK’İN İlk oOnlûk »It*»I sazetis!

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4195

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)

akıtaııNil
VENÜS SİNEMASI

AY BÜYÜRKEN ’
UYUYAMAM: 
11:45-14:15- 
16:30-20:00

BERLİN KAPLANI 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:30
REZERVASYON 

51333 21
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Gemlik zirvede 4 köşe
Seyfettin Şekersöz

Orhangazi Göl 
Sahasında son 
maçına çıkan 
Gemlikspor, 1-0 
geriye düştüğü ve 
Arif’in penaltı kaçır 
dığı maçta Ağaköy’ü 
4-1 mağlup ederek 
zirvedeki yerini 
korudu.
Sezon başında 
Gemlik İlçe sahası 
nın çimlendirme 
çalışmaları nedeniy 
le maçlarını deplas
manda oynayan kır
mızı beyazlılar, çim
lendirme çalış
malarının bitmesiyle 
birlikte Pazar günü 
Emniyetspor ile 
yapacağı karşılaş
mayı Gemlik’te 
oynayacak.
Süper Amatör Küme 
B gurubunda 
zirvedeki yarini 
korumak ve rakip
leriyle arasını açmak 
niyetinde olan 
Gemlikspor, maça 
çok hızlı başladı. 
Sagiı soiıu raKip Ka 
leye atak yapan kır
mızı beyazlılar sonu
ca ulaşamazken, 
kohuk Ağaköy ilk 
kez geldiği

Gemlikspor kalesin 
de golü buldü.’5*^^ 
18. dakikada Gemlik 
spor sağ kanadında 
yapılan hatada topa 
sahip olan Koksal, 
ceza sahasına girme 
den ters taraftaki 
Yüksel’i gördü, bu 
futbolcunun kale 
içine ortaladığı topu 
Murat ağlara gön
dererek Ağaköy’ü 1- 
0 öne geçirdi. 
Sürpriz golle geriye 
düşen Gemlikspor. 
23. dakikada köşe 
atışından gelen topu 
Arif kafayla ceza 
alanına indirdi, 
Emrullah’ın kaleci
den önce müdahale 

ettiği topa hamle 
yapan Berkan 
takımının beraberlik 
golünü attı.
26. dakikada gali
biyet golü içjn. rakip 
kaleye yüklenen kır
mızı beyazlılar öhçe 
Mutafa sonrasında 
ise Berkan’la öne 
geçme fırsatını 
değerlendiremediler. 
28. dakikada 
Mustafa’nın ceza 
alanına girdiğinde 
rakip tarafından 
düşürülmesinde orta 
hakem penaltı nok
tasını gösterdi.
Arif’in kullandığı 
penaltı atışını iyi yer 
tutan kaleci Ümit 

yatarak Gemlik 
spor’a öne geçme 
fırsatı vermezken 31. 
dakikada Ağaköy 
den Murat’ın karşı 
karşıya kaldığı 
pozisyonda Gemlik 
spor kalecisi Ömer 
gole izin vermeyince 
ilk yarı bu skorla 
bitti. İkinci yarıya gol 
için başlayan ancak 
rakip kale önünde 
pozisyonları cömert 
çe harcayan Gemlik 
spor. 71. dakikada 
Arif’in defansın 
arasından vurduğu 
şut yan direkten 
oyun alanına geri 
döndü.
78. dakikada çalım

larla ceza sahasına • 
giren Mutafa’nın 
alda at dediği 
pozisyonda Mehmet 
boş kaleye yuvar
ladığı top ağlarla 
buluşunca 
Gemlikspor 2-1 öne 
geçti. Golden sonra 
itirazlarını sürdüren 
Mehmet ikinci sarı
dan kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
Galibiyet golünden 
sonra ataklarını sık
laştıran Gemlikspor, 
85. dakikada 
Serkan’la bulduğu 
golle 3-1 öne geçti. 
Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
90+1’de Berkan ken- 
dişinin ikinci 
takımının dördüncü 
golünü atarak skoru 
Gemlikspor lehine 4- 
1 olarak belirledi.
SAHA :
Orhangazi Göl 
HAKEMLER:

Halil Barlas 8, 
Fatih Akman 8, 
İsmetcan Biltekin 8, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Murat 6, 
Gafur 3, (Dk. 36. 
Serkan 6) Adil 6, 
Cihad 6, Burak 7, 
Metin 5, (Dk. 60. 
Mehmet 5) Arif 5,. 
(Dk. 80. Berkant 3) 
Mustafa 8, Berkan 8, 
AĞAKÖYSPOR: 
Ümit 4, Harun 3, (Dk. 
69. Ali 3) Emrullah 4, 
Bali 45, Mehmet 5, 
Ferhat 6, Koksal 5, 
Abuzer 5, Murat 5, 
Ersin 5, (Dk. 85. Mert 
1) Yüksel 4, Dk. 81. 
Erhan 1) 
GOLLER : Dk. 18.
Murat, (Ağaköyspor) 
Dk. 23-90+1 Berkan,
Dk. 78. Mehmet, Dk. 
85. Sekan, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 78. Mehmet, 
(Ağaköyspor)

11 Eylül İlkDğretim Okulu Küçükler 
Futbol Takımı ndan büyük basarı
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Küçükler 
Futbol Takımı;
Orhangazi Göl Saha 
Tesisleri’nde yapılan 
müsabakalarda 4 
maçın 4’ünden de 
galip gelerek, 
Gemlik grup birin
cisi olarak çıktı.

Bursa birinciliği için 
yoluna devam ede
cektir. Takımın 
oynadığı maçlarda 
skorlar şöyleydi: 
11 Eylül İ.O. - Çınar 
İ.O.: 1-0
11 Eylül İ.O. - Şükrü 
Şenol 1. O.: 4-2
11 Eylül İ.O.-Şehit

Cemal İ.O. : 3-2
11 Eylül İ.O. - 
Atatürk İ.O. : 4-0
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Küçükler 
Futbol Takımı 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Bilgen 
Güleryüz; takımında 
ki tüm sporcularını

kutladı ve Gemlik’! etmek için yapacaklarını
en iyi şekilde temsil ellerinden geleni söyledi.



HM görevi isine mahalle daııağı
İlçemizin değişik yerlerinde son zamanlarda hızla baz istasyonlarının kurulması 
devam ederken, dün gece saat 01.oo sıralarında, Orhangazi Caddesi girişinde bulu
nan iki baz istasyonunun kesilen elektriklerini devreye sokmaya çalışan görevliye, 
mahalleli gençlerin meydan dayağı attığı öğrenildi. Polis görevliyi gençlerin elinden 
zor kurtardı. Baz kurucularına karşı ilk kez halkın tepkisinin en ileri boyutta yaşandı 
ğı görüldü. Öte yandan, önceki akşam Umurbey Yolu Hisar Mahallesi kavşağında bir 
araç üzerinde baz istasyonu bulunması merak uyandırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
baz istasyonları ile ilgili olarak yönetmelik hazırlaması ile birlikte, ilçemizde gözle 
görülür alanlarda baz istasyonu kurulmaya başlaması dikkat çekiyor.

17 Şubat 2012 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

law- toirt ı hm iıaW Baft Maw
Heykelleri oynatan ünlü 
Alman Heykeltraş Christian 
Tobin, Bursa Kültür Müdürlü 
ğü’ne yaptığı oynayan Karagöz- 
Hacivat Heykeli’ni Gemlik’te 
hazırlıyor. Gemlik Diabas Mer 
mercilik A.Ş.’nin Yalova yolun 
daki işyerinde Türkiye’nin en 
özgün yeşil diabas mermeri 
üzerinde çalışmalarını yürüten 
Alman Heykeltraş, muhtemelen 
Altıparmak Meydan düzen
lemesinde eski SSK Hastane

si’nin bulunduğu yere dikilecek 
olan Bursa’nın ünlü Karagöz ve 
Hacivat’ını sembolize eden iki 
mermer heykelin bitirme aşa
masına gelindiği öğrenildi. 
Diabas Mermercilik A.Ş. sahibi 
Mimar Aydın Akovahgil, “Çalış
malar atölyemizde kısa bir süre 
sonra tamamlanacak. Ortaya 
farklı bir heykel anlayışı ile 
Karagöz ve Hacivatımızın bili
nen hareket figürleri mermerde 
canlanacak. ” dedi.

Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com

Mermer üzerinde bir adam
Yağmur devamlı yağıyor.
Dağların sisi yamaçlardan aşağılara 

süzülürken, dağlarda eriyen karların rüzgarla 
karışan soğuğu yüzümüze sertçe vuruyor.

Bu yüzden hava soğuk mu soğuk.
Aracımla Diabas Mermer Atölyesine 

giderken bu yıl kışın bitmeyecekmiş gibi 
uzadığını düşünüyorum.

Yalova asfaltından ayrılıp, mermer işletme
sine girerken, yağan sağanak yağmur 
nedeniyle balçığa dönmüş yolun kuru bir 
bölümüne aracımı park ettim. İşletme Sahibi 
Mimar Aydın Akovahgil karşıladı beni.

İşletmede, Alman Heykeltraş Christian 
Tobin, yeşil diabas mermerden, Karagöz Haci 
vat’ın heykelini hazırlıyor. Devamı sayfa 4’de

Emekli öğretmene 
Belediyeden 
akülü araba

Gemlikli Emekli Öğretmen Faris Eşiyok 
(54) Gemlik Belediyesi tarafından alınan 
akülü özürlü arabasına kavuştu. 2’de

FetitıU53" 
Venüs

Sinemasında 
Müşterime 

giriyor
17 Şubat 2012 Cuma 
günü gösterime girmesi 
merakla beklenen "Fetih 
1453" adlı film, Türkiye 
genelinde olduğu gibi 
Gemlik'te de gösterime 
giri yor. Venüs Sinema 
sı’nda gösterime girecek 
olan ve Türklerin 17 mil 
yon dolarlık fetih propa
gandası başlığını taşıyan 
yapıt, bugünden itibaren 
saat 10.45-14.00-17.15- 
20.30-21.45 seanslarında 
izleyicilerle buluşacak. 
Haberi sayfa 1O’da

Sil 
SÜS
İÜ

Bursa'da ceza
evinden firar eden 
51 yaşındaki şa 
his, kendisinden 
ayrılmak isteyen 
sevgilisini bacak
larından vurduk
tan sonra polisi 
arayıp teslim ol 
mak istediğini 
söyledi. Zanlı olay 
yerine giden ekip 
ler tarafından göz 
altına alındı. 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma Mi ÜI8İM8 Mı* ffli arala
Gürhan ÇETİNKAYA 

Vay anasını!
Türkiye’de “vay anasını” dedirtecek 

türde bir yığın olay gerçekleşiyor. 
Kimsenin umurunda değil. Nasıl bir 
toplum olduk biz.

Aslında soruyu şöyle sormak gerek;
Nasıl bir topluma dönüştürüldük? 
Dünden bugüne olmadı kuşkusuz. 
Cumhuriyetin ilanından sonra gerçek

leştirilen aydınlanma devrimleriyle 
ümmetken “ulus” olan toplumun bireyle 
rine yirmi yıllık sürede öğrendikleri yetme
di.

Yurttaşlık haklarını kazanmak için ağır 
bedeller ödemeyenler kısa zamanda 
kendilerine sağlanan özgürlükleri üzer
lerinde taşıyamadılar.

Dolayısıyla...
Gelinen noktada;
Ulusal bayramlar da tartışılır...
Ulusal eğitim sistemi de dönüştürülür.
Türkiye yeniden biçimlendiriliyor 

çünkü...
Okumayan,
Sorgulamayan bir toplum yaratmayı 

amaçlayanlar sabır ve inatla ve dahi 
dirençle neredeyse isteklerine eriştiler.

Bunu yaparken de her türlü kılığa girdi 
ler.

Öğrenci lideri de oldular...
İşçi de...
Politikacı da...
Ve satın alarak ellerine geçirdikleri 

kalemler aracılığıyla “zehir” saçtılar.
Şimdi aralarında ilk tekmeyi yiyenlerden 

birisi esip gürleyip savuruyor.
Hadi oradan be...
Dün methiyeler düzerken aklın yok 

muydu?
Sevgili okurlar, 
Bu iş öyle iç proje falan değil. 
Kesinlikle dışarıdan destekleniyor. 
Çünkü...
Avrupahnın Amerikalının aralarında 

emperyalist emellerini gerçekleştirebilmek 
için Müslüman ülkelere çok ama çok ihti 
yacı var.

Çünkü oralarda 2 milyona yakın insan 
yaşıyor.

Eğitimsiz, sanayisi doğru dürüst 
gelişmemiş ve kolaylıkla birbirine 
düşürülebilinecek bu topluluklara;

Teknolojilerini transfer edecekler.
Silah satacaklar.
Karşılığında da çoğu ulus dahi olamayan 

ülkeleri istedikleri gibi “boyunduruk” altı
na alacaklar.

Ve onları petrol ve doğal gaz rezervleri 
bitinceye dek sömürecekler.

Ülkelerini yönetenlerse dün olduğu gibi 
bugünde sadece yöntem değiştirerek 
değerlerini yok etmekle meşguller.

İktidarlarını her daim sürdürebilmek, 
daha çok ulufeyi elde edebilmek için

Her denileni “harfiyen” yerine getirmek
ten asla kaçınmıyorlar ve dahi gocunmu 
yorlar.

Gemlikli Emekli 
Öğretmen Faris 
Eşiyok (54) Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan alınan akülü 
özürlü arabasına 
kavuştu.
2006 yılında şiddetli 
baş ağrısı şikâyeti 
ile gittiği Bursa 
Devlet 
Hastanesi’nde beyin 
tomografisi çekile
cekken, sehpadan 
düşüp felç geçiren 
evli 3 çocuk ve 1 
torun sahibi emekli 
öğretmen Faris 
Eşiyok’un özürlü 
arabası, bir arabanın 
çarpması sonrasın
da arıza yapınca 
mağduriyeti 
katlanmıştı.
Bu durum yakınları 
tarafından 
belediyeye bildirilen 
Eşiyok, akülü 
arabasına kısa 
sürede kavuşmuş 
oldu. 28 Mart 2006 
tarihinden bu yana 
felçli olduğunu 
belirten Faris 
Eşiyok, yaklaşık 
bir yıl önce özürlü

TPBIft « “SUYUNU BOŞA
rmA A

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

Genç kanatlar heyecan yaram
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
bünyesinde oluştu
rulan ve liseli öğren
cilerden meydana 
gelen genç kanatlar 
heyecan yarattı. 
Türk Hava 
Kurumu’nün 87. 
kuruluş yıldönümü 
kapsamında 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, Şube Saymanı 
Aylin Çelik ve 
Gemlik Lisesi’nden 
7 genç kanat öğren
cisi, yamaç 
paraşütü, planör ve 
paraşütçülük 
konusunda bilgi 
verip diğer öğren
cilere de kendilerine 
katılmaları yönünde 
çağrı yaptılar. 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, Türk

arabasına bir aracın 
çarptığını, tamire 
rağmen arabasının 
arızasının gider
ilmediğini söyledi.
6 yıldır tekerlekli 
sandalyeye 
mahkûm bir hayat 
yaşadığını bildiren 
Eşiyok, bu süreçte 
kendisine sevgi ve 
saygıyla davranan 
Gemliklilere de 
teşekkür etti.
Kendisine büyük

Hava Kurumu 
bünyesinde açılan 
ve liseli öğrencileri 
kapsayan kurslar 
adına ilk etapta 
Gemlik Lisesi’nden 
7 öğrenciyi kabul 
ettiklerini belirterek, 
diğer okullardaki 
yaşları 16 ve üzeri 
liseli öğrencilere de 
katılım çağrısında 
bulundu. Gökhan 
Özler, paraşütçülük, 
planör kullanımı ve 
yamaç paraşütü 
branşlarında öğren

ilgi gösteren ve 
akülü araba hediye 
eden Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın 
duyarlılığına da 
teşekkür 
eden Faris Eşiyok, 
“Yeni bir akülü 
araba alacak maddi 
gücüm yoktu. 950 
lira para verip tamir 
ettirdiğim eski 
arabamın arızası da 
giderilmemiş ti.

cilerin Eskişehir’de 
periyodik olarak 
teorik ve pratik 
kurslardan geçe
ceğini ifade ederek, 
ilgi görmesi halinde 
Gemlik Şubesi 
olarak da çalış
malara başlayabile
ceklerini kaydetti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’da 
T.H.K. Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
yönetim kurulu 
üyeleri ve

İmdadıma 
Gemlik Belediyesi 
yetişti. Emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
Allah onlardan 
razı olsun” 
diye konuştu.
Bu arada Gemlik 
Belediyesi daha 
önce de 7 vatandaşa 
akülü 1 vatandaşa 
dâ normal özürlü 
arabası hediye 
etmişti.

öğrencileri tek tek 
kutlayarak, başarı 
dileklerinde 
bulunup, destek 
sözü verdi. T.H.K. 
yöneticileri ve 
öğrenciler daha 
sonra Gemlik 
Lisesi Müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar’! 
makamında ziyaret 
ettiler. Kurslara 
katılmak isteyen 
öğrencilerin T.H.K. 
Gemlik Şubesine. 
başvurmaları 
istendi.
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Cezaevinden kagıp, kursun yağdırdı İhsanca
Bursa'da cezaevin
den firar eden 51 
yaşındaki şahıs, 
kendisinden ayrıl
mak isteyen 
sevgilisini bacak
larından vurduktan 
sonra polisi arayıp 
teslim olmak iste
diğini söyledi.
İddiaya göre 51 
yaşındaki evli bir 
çocuk babası Ö.Ö. 
ile eşinden ayrılmış 
olan bir çocuk 
annesi M.Ö. (28), 
yaklaşık 4 yıl önce 
tanışarak arkadaş 
oldu.
"Dolandırıcılık" 
suçundan polis 
tarafından gözaltına 
alınan Ö.Ö. bir süre

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 300 polisin 
katıldığı şafak 
operasyonunda 
gözaltına alınan 21 
uyuşturucu taciri 
tutuklandı. , 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Müdürlüğü ile 
Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiple 
rince Dere ve

Eşini öldüren adama 15 yıl hapis
I.Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapsi istenen tutuk
lu sanık M.T. (51), 
son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, kendisini 
aldattığı iddiasıyla 
yabancı uyruklu 
eşini çocuğunun 
gözleri önünde av 
tüfeğiyle öldürdüğü 
iddia edilen sanık,

Yaşlı adam eşya taşırken öldü
Bursa'da evinin 
eşyalarını taşırken 
fenalaşan 59 yaşın
daki şahıs hayatını 
kaybetti. Edinilen 
bilgiye göre olay,

önce cezaevine 
girdi.
M.Ö.'nün mektup 
yazarak ayrılmak 
istediğini belirtmesi 
üzerine kaldığı açık

Yenidere mahal
lelerinde çok sayıda 
eve baskın yapılmış

ve operasyonda 2 
ruhsatsız tabanca, 1 
kurusıkı tabanca ile

15 yıl hapis cezası
na çarptırıldı.
10 sene önce dini 
nikahla evlendiği 
Azeri uyruklu F.A.'yı 
(43) kendisini aldat
tığı iddiasıyla 7 
yaşındaki çocuğu
nun gözleri önünde 
av tüfeğiyle 
öldürmekle 
Suçlanan M.T., karar 
duruşmasına bas
tonla geldi.
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan sanık,

Soğanlı Mahallesi 
Çapa Caddesi'nde 
meydana geldi.
Evinin eşyalarını 
taşıyan Salim Zen 
gin, kamyonete 

cezaevinden bir 
hafta önce firar 
eden Ö.Ö., dün 
kadının Alemdar 
Mahallesi'ndeki 
evine gitti. Evde 

son sözünde 
mahkemenin 
takdirine sığındığını 
söyledi.
Sanık Avukatı Ebru 
Karasakal ise son 
savunmasında, 
"Müvekkilim olay 
günü kendisine 
bıçakla saldıran 
eşinden korunmak 
için ateş etmiştir. 
Meşru müdafaa şart
ları oluşmuştur.
Bunun göz önünde 
bulundurularak 

eşyaları yüklediği 
sırada merdivenler 
de aniden fenalaştı. 
Fenalaşan 
Zengin için ev 
sakinleri 

konuşmaya 
başlayan ikili arasın
da çıkan tartışmada 
ruhsatsız silahını 
çeken zanlı, M.Ö.'ye 
kurşun yağdırdı. İki 
bacağından 
yaralanan M.Ö. kan
lar içinde yere 
yığılırken, zanlı ise 
polisi arayarak, 
"Adam vurdum. 
Silahımla teslim ola- 
cağım" dedi. Zanlı 
olay yerine giden 
ekipler tarafından 
gözaltına alınırken, 
yaralı 112 ambulansı 
ile Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.coni.tr

Bataklığın kenarı
Büyüklük göreceli kavramdır. 

Temayüle, şampiyonluk sayısına, 
kazandığı kupalara ve tarihine 
bakarsanız Fenerbahçe büyük 
takımdır. Geçen hafta Galatasaray’dan 
3 yiyen, şike soruşturmasının da etk- 
.isiyle tepeden ayağa kimyası bozulan 
Fenerbahçe’nin de çok başarılı bir 
sezon geçirdiği söylenemez ama adı 
“büyük” işte./.

birlikte yaklaşık 3 
kilo esrar ve bir mik
tar bonzai türü esrar 
ele geçirilmişti.
Çevik kuvvet ve özel 
harekat ekiplerinin 
de katıldığı 
operasyonda 
gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edilen 
biri kadın 21 kişi, 
dün gece geç 
saatlere kadar süren 
sorgularınan ardın
dan tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

sanığın beraatine 
karar verilmesini 
talep ediyoruz" dedi. 
Mahkeme, M.T.'yi 
"adam öldürmek" 
suçundan önce 
müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından sanığın 
cezası, duruşmadaki 
iyi hali ve suçun 
tahrik altında 
işlenmesi göz 
önüne alınarak 
15 yıla 
indirildi.

ambulans çağırdı. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
Zengin'i Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldır dı.

E büyük takımlarla yapılan maçların 
havası normal koşullarda bir başka 
olur. Olurdu daha doğrusu... Anadolu 
takımlarının büyükler karşısındaki 
mücadelelerinde futbolcular havaya 
girer, yeteneklerini göstermek için 
ellerinden geleni yaparlardı.

Oysa Bursasporlu oyuncuların 
dünkü performanslarına baktığımızda, 
ligde şimdiye kadar oynadıkları 
maçlardan çok da farklı değillerdi.

XXX
Golcü diye alınan yabancılar yine 

varlık gösteremedi. Sol kanatta Ozan 
İpek yine kendi başına çırpındı durdu. 
Vederson’un şutları göğü deldi. 
Ertuğrul Sağlam’ın geri dörtlüye yer
leştirdiği Basser, ilk yarım saatte 
savunmanın sağ kanadının, 
Fenerbahçeli Stoch’un birkaç kez hız 
denemesi yaptığı otobana dönmesine 
yol açtı. ...ki, Ertuğrul Sağlam, 
buradaki boşluğu erken fark edip 
Basser’in yerine kulübeden Serdar 
Aziz’i çağırdı da, kalesindeki ilk golü 
en azından 39. dakikaya kadar 
erteleyebildi.

Batalla faktörü var Bursaspor’a 
hareket getiren... İkinci yarıda 
Ramazan Sal’ın yerine oyuna dâhil 
olan Batalla, takımın daha derli toplu, 
daha iyi oynayan bir görüntü verme
sine neden olsa da, beklenen sonuç 
alınamadı.

X XX
Nedeni de, takımda golcü eksiği... 

Şimdiye kadar bir hayrını 
görmediğimiz Bangura, zarif bir fut
bolcu görüntüsü veriyor vermesine 
de, yeteneklerinin sınırlı olduğunu, 
rakibiyle girdiği mücadelelerde 
gördük. Bangura, Yobo’yu bir türlü 
geçemedi, f

Olan oldu ancak Yeşil Beyazlı 
taraftarların da canı burnunda... 
“Önümüzdeki maçlara bakacağız” 
masalını kimse dinlemek istemiyor. 
Ligde devre arasına iki hafta kaldı. 
Önce Antalya geliyor, sonra Antep’e 
gidiliyor. Bu iki maçın, Fenerbahçe 
maçından daha zor olacağı kesin... 
Çünkü iki rakip de Bursaspor’la aynı 
durumda, bataklığın kenarındalar... , 
Birbirlerinin üstüne basarak kurtul
mak için her yolu deneyeceklerdir.

mailto:posta@ihsanboluk.coni.tr
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri flernekleri ile Artalı toplamı
Mermer üzerinde bir adam

Aydın Akovalıgil, Alman Heykeltraşın çalış
malara başladığını bana bildirince, ben de 
‘haber yapalım' demiştim.

Christian Tobin’in çalışmalarını atölyede 
görmek ve fotoğraflamak istemiştim.

Yeşil diabas mermer parçalarının üzerinden 
sekerek, çamura batmadan, Tobin’in çalıştığı 
yere doğru gidiyoruz.

Bu arada Mermer işçiliğinin ne kadar zor bir ' 
uğraşı olduğunu görüyorum.

Büyük bir diabas mermerin üzerinde 60 yaş 
larında, saçları aklaşmış biri, aşağıda büyük . 
bir matkap ile mermeri delmeye çalışan başka 
birine komut veriyordu.

Diabas mermerin üzerindeki yönetici gibi 
görünen kişi, heykeltraş Chistian Tobin’den 
başkası değil.

Tobfn’i 8 ay önce Gemlik Rotary Derneği’nin 
bir yemeğinde tanıma fırsatım olmuştu.

Heykelleri oynatan heykeltraş olarak tanın
mıştı.

Ben de ilk kez o gece gösterilen videodan, 
heykellerin nasıl oynadığına tanık olmuştum.

Biz de oynayan heykel hiç yoktu.
Tobin, Almanya da ve birçok ülkede yaptığı 

heykelerini oynatıyordu.
işin sırrı sudaydı.
Taş ve su, teknik ile birleşince heykeller hare 

ketleriyordu Tobin’in elinde.
Tobin, elimde fotoğraf makinamı görünce 

bana güldü ve selam verdi.
Yerde koca kütle mermeri delen de Alman 

yardımcısıydı.
Yeşil diabas mermere baktığımda, Bursa’nın 

ünlü Karagöz Hacivatını aradım.
Ama yoklardı.
Aydın Akovalıgil’e sordum, "Hani nerede 

Hacivat Karagöz" diye.
Tobin’in amacının Karagöz Hacivat’ın aynı 

heykelerini yapmak değil, mermerde ünlü 
ikilinin konuşmaları sırasında yaptıkları 
hareketi, kitle mermere yaptırılması olarak 
yorumladı.

Suyun yardımı ile mermerler Karagöz 
Hacivat gibi hareket edecekler.

Belki üzerlerinde onları sembolize eden bir 
göz veya sakal olacak.

Bir sanatçının mermerler atölyesinde sanatı
na yerine getirmesini ilk kez görüyordum.

Rahmetli Tankut Öktem’in Küçük Kumla daki 
atölyesine zaman zaman uğrar, orada dev 
Atatürk Heykellerini nasıl yaptığını izler, bilgi 
alırdım.

Tobin’in farklı bir çalışma yöntemi vardı.
Ve bir mermer işçisi gibi, birkaç tonluk yeşil 

• diabas mermer kütlesinin üzerinde, delinen 
mermeri kontrol ederek, arkadaşına direktifler 
veriyordu.

Arkadaşı ise ayağında Alman çizmeleri ile 
koca matkaba yaslanmış, mermerden çıkan 
tozunun içinde, var güçü ile diabasın içine 
giriyordu.

Birkaç ay şonra Bursa Atı parmak semtinde, 
Stadyumun karşında bu heykelleri görme şan
sımız olacakmış.

Halkımız Bursa da bu kez farklı bir Karagöz 
Hacivat görecekler.

Belki de birşey anlamayacaklar mermer blok
lara bakarak.

Ama, ilk kez koca iki mermerin nasıl hareket 
ettiğine hayret edecekler.

Belki de, mermer kütlelere bakarken, kulak
larına Karagöz’ün bir sesi gelecek uzaktan 
"Yar bana bir eğlence" diye.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi İlçemizde 
faaliyet gösteren 
hemşehri dernekleri 
Kaymakam Bilal 
Çelik'in başkanlığın
da bir bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 
Toplantıya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
hemşehri dernek
lerinin başkanlar! 
katıldı.
Toplantıda Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Rüveyde 
Kılıçlar, kurumun.

yaptığı çalışmalar
dan bahsetti.
Önümüzdeki

süreçte yapılabile
cek ortak çalışmalar . 
ele alındı.

Toplantıda karşılıklı 
fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Bıırsa'da 
yoğun Kar 
Yağışı Öncesi 
Önlemler

Bursa İl Genel Meclisi 
Başkanı Nedim 
Akdemir, ilde bugün 
için yoğun kar yağışı 
beklediklerini belirte 
rek, 22 ekiple kar ya 
ğışına karşı hazırlıklı 
olduklarını söyledi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
Bursa'da devam eden 
yağmur, gece yarısın

dan sonra soğuğun 
da etkisiyle kara 
dönüşecek.
Sabaha kadar etkili 
olması beklenen kar 
yağışı, bugün il 
genelinde devam ede
cek. Bugün hava 
sıcaklıklarının gece 
eksi 3, gündüz ise 1 
derece olmasının 
beklendiği Bursa'da, 
kar yağışına karşı 
gerekli tedbirler

alınıyor.
Akdemir, yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
kış mevsiminin tüm 
Türkiye'de olduğu 
gibi Bursa'da da 
oldukça sert geçtiğini 
vurgulayarak, buna 
karşın son yoğun kar 
yağışında aldıkları 
tedbirler sayesinde 
24 saat içinde kapalı 
tüm köy yollarını 
açtıklarını belirtti.

Uludağ'da 
yoğun kar 

etkili oluyor
Bazı kayakçılar otel
lerine geri döner 
ken, işletmeler de 
kar temizleme çalış
ması yapıyor. 
Uludağ'da yoğun 
yağışın ardından 
araçlar kara gömül 
dü. Sis ve görüş 
mesafesinin 10 
metreye kadar düş 
tüğü pistlerde de 
zor anlar yaşanıyor. 
Kar yağışı ve sis 
sebebiyle bazı 
kayakçılar otellerine 
döndü. Hava sıcak
lığının eksi 5 derece 
olduğu zirvede kar 
kalınlığı 2 metre 40* 
santimetreye yük
seldi. işletmeciler 
kar yağışının hafta 
sonuna kadar sür 
meşinin beklendiği
ni, cuma günü ise 
kuvvetli yağış 
uyarısı aldıklarını 
söylediler. Sömestr 
tatilinin ardından 
kış festivallerinin de 
sona ermesiyle kıs
men boşalan zirve 
ye hafta sonu tatil
cilerini bekledikleri
ni anlatan işlet- * 
meciler, animasyon
larla çeşitli sürpriz 
ler hazırlandığını 
açıkladılar.

ELEMAN
*20-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN. 
'İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME

YAPABİLECEK.
İTHALAT-İHRACAT 

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK. 
•MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAX GİDİ 
ÜÇ DOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANADİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDEDİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
DAY- DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orlıangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/06/00/10
FAX: 0-224-586 00 07

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli hay vanseverlerin tepkisi: 
‘Sokak hayvanları seialeti yasıyor'1

Hayvanseverler ve 
yaşam savunucuları, 
bir yıldır sokak hay
vanlarının 
belediyenin ilgisiz 
liği yüzünden sefalet 
yaşadığını söylediler. 
Gazetemize yazılı 
açıklama gönderen 
hayvansevenler şu 
bilgileri verdiler: 
“Gemlik Belediye 
şi’ndeki sorunlu 
dönemlerin mağduru 
sokak hayvanlan 
oldu. Fatih Mehmet 
Güler döneminde 
sokak hayvanlarının 
kısırlaştırma, aşılama 
çalışmaları Gecici 
Bakımevinde düzenli 
olarak yapılmak
tayken, yaklaşık bir 
yıldır bu faaliyetler 
yapılmaz oldu.
1- Kısırlaştırma 
yapılmadığı için her 
mahallede yavrulu 
anne köpekler aç- 
susuz dolaşmakta, 
üreme kontrolden 
çıkmış durumda 
2- Aşılama yapıl
madığı için hayvan
lardan bulaşan 
hastalık riski artmak
ta, hatta şu anda 
kuduz şüphesiyle bir 
köpek İlçe Tarım 
Müdürlüğüne teslim 
edilmiş bulunmakta.

Eğer hayvan kuduz 
çakarsa belediyenin 
görev ihmalinin 
bedelini hayvanlar 
öldürülerek mi 
ödeyecek. 
3-Geçici bakımevin
de aylardır hayvan
lara kuru ekmek ve 
rilmekte ve hayvan
lar burada açlığa ter 
kedilmiş durumdadır. 
4-Sokakta özellikle 
mesai saatleri dışın
da yaralanma, trafik 
kazası gibi durumlar
da hayvanlara 
müdahale edecek 
bir ortam bulunma
maktadır.
5-Mesleğindeki 
başarısı ortadayken 
belediye veteriner 
hekimi Hakan 
Uğur'un yetki ve 
sorumluluklarının 
kısıtlanması ve hay
vanlar için gerekli 
çalışmalarda bir ve 
teriner hekimin değil 
de konuyla ilgili bil
gisi olmayan kişilerle 
çalışılması sokak 
hayvanlarının mağ
duriyetinin en önemli 
sebebi olmakta. 
İhtiyaç duyulan ope 
rasyon malzemeleri 
ve beslenme maize 
meleri gereksiz diye 
alınmamakta.

6-Gemlikli hayvan
severler olarak bu 
sorunları görüşmek 
için 5 kez randevu 
talep etmemize rağ
men talebimize 
cevap alamamış 
bulunmaktayız. 
Bunun dışında 
yüzlerce sokak hay
vanlarının magduri 
yet hikayeleri hay- 
vanseverler tarafın
dan anlatılmakta 
ama bunlara çözüm 
bulunamamakta. 
Alt yapı, imar v.b 
konularda çok büyük 
çalışmalar başlatan 
belediye yetkilileri, 
sokak hayvanlarına 
gelince şu ana kadar 
bir yol haritası bile 
oluşturmamış 
böylece hem 5199 
Sciyilı Hayvanları 
Koruma Kanunu 
ihmal etmiş, hem de 
bu zihniyetten dolayı 
hayvanseverlerin 
vicdanlarını acıt
mışlardır.
Umarız Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ağzı dili 
olmayan hayvanlar 
adına yazdığımız bu 
yazıyı duyar ve bu 
soruna en kısa 
Zamanda bir çözüm 
bulur.”

Zabıta müdürleri koordinasyon
toplantısında hulustu

Bu'rsa nın merkez 
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Gemlik, 
Mudanya, Gürsu ve 
Kestel ilçelerinin 
zabıta müdürleri, 
Büyükşehir Beledi 
yesi nin organize 
ettiği koordinasyon 
toplantısında bir 
âraya geldi.
Merinos Parkı Göl 
Kafe de gerçekleşen 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü nün ev 
sahibi olduğu buluş
maya; Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Abdullah 
Karadağ, merkez 
ilçelerin zabıta 
müdür yardımcıları, 
zabıta komiserleri 
ye eski zabıta 
müdürleri de katıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili 
Abdullah Karadağ, 
koordinasyon 
toplantısına eski 
zabıta müdürlerinin 
katılmasının ayrı bir 
önemi bulunduğunu 
belirtti. Aynı mantığı 
kendilerinin de 
Büyükşehir

bünyesinde uygula
maya aldıklarını ve 
eski belediye 
başkanları için 
kürsü ayırdıklarını, 
Karadağ, "Eski 
başkanlarımız 
‘keşke’ dediklerini 
şimdi bizimle pay-. 
Iaşıyorlar. Biz de 
tecrübeyi, keşke ; 
demeden uygula
maya alıyoruz. Bu 
olay, hem belediye 
olarak bizim hem de 
Bursa nın şansı" 
dedi.
Eski zabıta müdür
lerini toplantıya 
dahil eden yetkilileri 
kutlayan Karadağ, 
"Aynı güzelliği zabı
tada görüyoruz. 
Bu istişarenin 
büyüyerek sürmesi
ni diliyorum.

İnşallah sizin tecrü
beleriniz sadece 
merkez ilçelere 
değil de diğer 17 
ilçeye, Türkiye 'ye 
örnek olur" 
diye konuştu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Mahmut 
Turna ise yaptığı 
konuşmada, tpplan- 
tının hem kaynaşma 
hem de eski müdür
lerin bilgilerinden 
yararlanma amacını 
taşıdığını söyledi. 
Turna, Büyükşehir 
Belediyesi nin 
merkez ilçelerle I 
koordinasyonu 
sağlama görevinin .. 
bulunduğunu ve bu 
çerçevede bir 
araya geldiklerini 
ifade ettjL

KAYIP
Gemlik İlçe Trafik Şube 

Müdürlüğünden almış olduğum 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

SELÇUK YANIK

KAYIP
Haydariye Köyü İlköğretim 

Okulu’ndan aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

OSMAN BAKIŞ

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER ajans

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü/nden 
tescili olan .12160400EX001288 

no’ lu 09.01.2012 tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümmüzdür.

CANEL MUNIP ÇÖKER 
MAD.TIC.VE SAN.A.Ş

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescili olan 1216Q400EX008524 no’ lu 
08.02.2012 tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

CT STONE INC. İTH-İHR. 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğündenx 

tescili olan 12160400EX008599 no’ lu 
08.02.2012 tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

NOVAMER MADENCİLİK 
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescili olan 12160400EX008632 no’ 
lu 08.02.2012tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

DEVAY MERMER İTH. İHR. 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescili olan 12160400EX008633 no’ lu 
08.02.2012tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

DEVAY MERMER İTH. İHF*. 
SAN. VE TİC. LTD. STİ

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 

tescili olan 12100400EX008505 no’ 
lu 08.02.2012tarihli beyanname 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
AYA MADENCİLİK INŞ. SAN.

VE TIC. LTD. ŞTI.

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 Gemlik Körfez www.gemlikkoi1ezgazetesi.com

http://www.gemlikkoi1ezgazetesi.com
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Genclit Meclisi gençlere öncülük ediyor
Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi üyeleri, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
18-19 Şubat 
2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek 
‘Gençlik Şurası’na 
katılarak BursalI 
gençlerin sıkın
tılarını ye çözüm 
önerilerini dile 
getirecek.
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
ülkedeki 14-29 yaş 
aralığındaki gençleri 
dinlemek, onları 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
bütünleştirerek, 
sorunlarını çözmek 
amacıyla Bürsa’da 
düzenlenecek olan 
Gençlik Şurası’na, 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar ve 
Başkan Yardımcısı 
Furkan Öksüz katıla
cak. ‘istihdam’, 
‘gençlik ve etik 
değerler’, ‘sosyal 
gönüllülük’, ‘siyasal 
katilim’ ve ‘gençliğin

altyapısı’ gibi başlık
lar altında tartışma 
ortamının oluşacağı 
çalıştayda, BursalI 
gençlerin görüş ve 
düşünceleri yet 
kililere aktarılacak. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, 
geçtiğimiz günlerde 
‘Yerel Gençlik 
Politikaları” Projesi 
İl Çahştayı’na ev 
sahipliği yaptıklarını 
hatırlatarak, çahştay 
sonucunda çıkan 

önerileri şuraya taşı
yarak oluşturulması 
düşünülen ‘Ulusal 
Gençlik Politika 
Belgesi’ne katkı 
sağlayacaklarını 
söyledi. Çalıştayda 
önemli çözüm öneri
lerinin çıktığını 
belirten Darılmazlar, 
“Yerel ve ulusal 
yönetimlerde genç
lerin daha fazla söz 
hakkı alması, sosyal 
medyanın toplumsal 
projelere yönelik 
kullanılması, yoğun 
göç alan bölgelerde

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

gençlerin kişisel 
gelişimine ve kentli 
yaşam biçimlerine 
yönelik eğitim ve 
seminerlerin düzen
lenmesi, liselerde 
girişimcilik ders
lerinin verilmesi, 
yerel ve ulusal 
kanallarda belirli 
aralıklarla gençlerin 
katıldığı programın 
yapılması istendi. 
Devlet ve gençlerin 
birlikte proje 
üretmesi gerektiği 
dile getirildi” 
dedi.

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

Yerli tramvaı 14 mllılı riiııa
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur 
sa’da 2009 yılında 
start alan yerli tram
vay üretimi için 14 
yıl önce harekete 
geçtiklerini fakat bir 
türlü işe cesaret edi 
lemediğini söyledi. 
Başkan Altepe, 
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi yöne
tim kurulu üyelerini 
kabul BUSKI’deki 
başkanlık makamın
da ağırjadı. Makine 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı 
İbrahim Mart, Baş 
kan Vekili Feridun 
Tetik, Sekreter Fikri 
Düşünceli, Sayman 
Fikret Çaral ve 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hülya 
Varlık’ın katıldığı 
ziyaretin gündemini 
yerli tramvay üreti
mi oluşturdu.
Yerli tramvay üreti
minin geçmişi 
konusunda bilgi 
veren Başkan 
Altepe, bu iş için 14

yıl önce 1998 yılında 
dönemin İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ali Müfit Gürtuna ile 
görüştüklerini 
söyledi. Yerli tram
vay üretiminin 
Bürsa’da gerçek
leştirilmesi için 
Gürtuna’yı ikna et 
meye çalıştıklarını 
fakat bunda başarılı 
olamadıklarını 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Biz burada 
fabrika falan da tut
muştuk, yer de tut
muştuk. ‘Biz bu 
araçları Türkiye’de 
yaparız, bu işi 
başlatalım’ 
demiştik. İlk etapta 

karoseri ağırlıklı 
başlayacaktık, daha 
sonra iş aşama 
aşama gelişecekti. 
Ama bir türlü 
cesaret edemediler” 
dedi.
Yerli tramvay üreti
minin kendi dönem
lerine nasip 
olduğunu, bu iş için 
göreve gelir gelmez 
çalışmalara 
başladıklarını ve 
2009 yılında üretim 
için start verdikleri
ni dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Diyelim ki üret
tiğimiz vagonlar 
üretim bandından 
çıktı ve piyasaya 
verilmeye başlandı.
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Bursa, sağlık turizminde halt ettiği pain almak istiyor
BursalI otel işlet
mecileri, 
Mudanya'da düzen
lenen sağlık turizmi 
toplantısında bir 
araya geldi.
Bursa, sağlık turiz
minde hak ettiği payı 
almak istiyor.
Otomotivin Bur 
sa'nın simgesi olma 
dığını belirten Vali 
Şahabettin Harput, 
"Bizim zenginliğimizi 
oluşturan bazı 
unsurları öteledik. 
Bursa'da her türlü 
modern hastane, 
uzman var. Biz bun
ları anlatamadık. Biz 
hayal peşinde 
değiliz. Sağlık turiz
minde hedefe ulaşa
cağız" dedi.
Bursa'da sağlık tur
izminde geride kahn- 
mamâsı gerektiğini 
belirten Bursa Sağlık 
Turizmi Derneği 
(BUSAT) Başkanı 
Mustafa Esgin, 23-26 
Şubat 2012 tarihleri 
arasında Bursa 3. 
Sağlık Hizmetleri 
Fuan'nın yapılacağı 
nı söyledi. Fuara 
Kosova Sağlık 
Bakanı'nın da gele

ceğini dile getiren 
Esgin, "Fuarın 
önümüzdeki yıllarda 
uluslararası boyut 
kazanmasını hede
fliyoruz. Bu yüzden 
Balkan ülkelerinden 
bazı protokol üyeler
imizi davet ettik.
Yurt içindeki ve yurt 
dışındaki ofislerimiz 
Bursa'nın enerjisini 
tanıtmanın heye
canını yaşıyor" dedi. 
Bursa'da hem turizm 
hem de sağlık sek
törünün unutul
duğunu ifade eden 
BTSO Meclis Başka 
nı İlhan Parseker, 
"Ne zaman ki artık 
krizler gelmeye 
başladı, hizmet sek
törünün sanayi 
kadar değeri oldu 
ğunu anladık. Bunun 
sonucunda bu tarih
sel liderliğimizi nasıl 
alırız diye Bursa'da 
çok iyi oteller kurul
du. Gerçekten çok 
güzel bir gelişim. 
Tabii bütün bunun 
yanı sıra bu turizmi 
inovatif hale getir
erek nasıl fiyat
landırırız diye 
düşünmeye başla

dik. Sanayide ne 
kadar teknoloji işin 
içine girerse ürün o 
kadar değerleniyor. 
Türkiye'ye 30 milyon 
turist geliyor. Bursa 
bundan fazla geride 
kalıyor. Trabzon ve 
Diyarbakır'ın 
gerisindeyiz. 
Türkiye'de 12. sıra
dayız. Ülkenin ikinci 
ihracatçısı diye 
övünüyoruz ama tur
izmde geldiğimiz 
nokta bu" dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili 
Abdullah Karadağ, 
dünyanın en güzel 
şehirlerinden olan 
Bursa'da sağlık tur
izminin gelişmesine 
destek vereceklerini 
söyledi.

Vali Şahabettin 
Harput, Bursa'nın 
ülkenin her alanda 
ilklerinin yaşandığı 
bir il olduğunu 
söyledi. Türkiye'nin 
2023 yılında ilk 10 
ülke, 2050 yılında, ilk 
3 ülke arasına 
girmeyi hedeflediği
ni söyleyen Harput, 
"Bursa biziz. Biz 
Bursa'ya aşığız. Çok 
fazla zenginliğe 
sahibiz. Bu imkanları 
iyi değerlendirmeli 
yiz. Termal Bursa'nın 
bir simgesidir. Tarih 
Bursa'nın bir simge
sidir. Otomotiv 
Bursa'nın simgesi 
değildir. Dün gelmiş, 
yarın ne olacağını 
bilmiyoruz. 
Otomotivle biz bir 

yerlere geldik ama 
bizim zenginliğimizi 
oluşturan bazı 
unsurları öteledik. 
Tek yönlü gitmeye 
başladık. Sahip 
olduğumuz bu 
zenginliklerin turizm 
şemsiyesi altında 
değerlendirilmesi 
açısından önemli bir 
hareket başlattık" 
açıklamalarında 
bulundu. Bursa'nın 
Türkiye'de birçok 
harekete öncülük 
yaptığını ifade eden 
Harput, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 
"Turistler bize 
gelmek istiyor. 
Onların aradığı her 
şey bizde var. Onlar 
her şeye cevap vere
cek tesisler istiyor
lar. Yıllarca bunun 
hep sözünü ettik. 
Bugün bile Bursa'çla 
bu tesisler yok. 
Medikal termal 
sağlık, dünyanın bir 
numaralı gündemine 
oturdu. Bütün ülkel
er de kendi halkının 
sağlığı açısından 
büyük bütçeleri gün
deme aldı. Neslin 
sağlıklı yaşlanması 

adına önemli harca
malar yapılıyor. 
Bursa'da. her türlü 
modern hastane, 
uzman var. Belki 
8'de 1'i fiyatına o 
Avrupa ülkelerinde 
yapılan tedaviler 
burada yapılabiliyor. 
Biz bunları anlata
madık. Bu çok önem 
li bir gerçek" dedi. 
"TERMALDE AVRU
PA BİRİNCİSİYİZ" 
Avrupa ülkelerinin 
yaşlı insanlardan * 
daha çok verim 
almak için onları 
yurt dışında tedaviye 
gönderdiğini kayde
den Harput, "Biz ter
mal sularda 
Avrupa'da birinciyiz. 
Medikal sağlıkta 
sayılı bir ağırlığımız 
var. Sahip olduğu
muz bu imkanın 
farkına varmalıyız. 
Bu hareketi devam 
ettirmeliyiz. 
Yorulmadan hedefe 
varılmaz. Durmak 
yok, yola devam. 
Biz hayal peşinde 
değiliz. Sağlık 
turizminde hedefe 
ulaşacağız" diye 
konuştu.
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Facehook'ta onaylı 
hesap dönemi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Orhangazi 
Meydanı'nın yeniden 
tasarlanması 
sürecinde farklı 
bakış açılarının 
değerlendirilmesi 
amacıyla düzenle
nen 'Orhangazi 
Meydanı ve Çevresi 
Kentsel Tasarım 
Proje Yarışması' 
yoğun ilgi gördü. 
Toplam 61 projenin

Bir hucuk mihon kişiye nrim müjdesi
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kişi 
başina düşen aylık 
geliri asgari ücretin 
üçte birinin yani 295 
lira 50 kuruşun altın
da olan 1 milyon 492 
bin 204 kişinin prim
inin devlet tarafın
dan ödeneceğini 
bildirdi.
Bakan Çelik, yaptığı 
açıklamada, 1 Ocak 
2012 tarihinden 
itibaren tüm vatan
daşların Genel 
Sağlık Sigortası kap
samına alındığını 
hatırlattı.
Söz konusu tarihten 
itibaren Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığına bağlı 
vakıflara başvuran, 
yeşil kartlılardan

Otomotiv ihracatımla ilk dört il!
Otomotiv sek
töründe, 2011 yılını 
7 milyar 549 milyon 
dolarlık ihracat ile 
lider kapatan Bursa, 
ocak ayında da li 
derdiği kaptırmadı. 
Otomotiv ihraca 
tında ilk 4 ilk 
şöyle:Otomotiv sek
töründe, 2011 yılını 
7 milyar 549 milyon 
dolarlık ihracat ile 
lider kapatan Bursa, 
ocak ayında da 566 
milyon 281 bin 
dolarlık ihracat ile 
liderliği kaptırmadı. 

katıldığı yarışmanın 
sonucunun 23 Şubat 
Perşembe günü 
açıklanacağı 
bildirildi.
Kent merkezindeki 
tek büyük açık alan 
olma özelliği taşıyan 
ve Ulucami, 
Kozahân, Orhan 
Camii ve tarihi 
belediye binasıyla 
çevrelenen 
Orhangazi Meydanı, 
Büyükşehir 

vizesi dolanlar ile 
herhangi bir sosyal 
güvencesi olmayan 
2 milyon 56 bin 967 
vatandaşın gelir 
testin sonuç
landığını ve bu kişi
lerin tescilinin 
yapıldığını ifade 
eden Çelik, şunları 
kaydetti:
"Bu kişilerin yap
tırdığı gelir testi 
sonucuna göre, kişi

Bursa, bu rakam ile 
Türkiye'nin ocak 
ayındaki 1 milyar 
609 milyon 927 bin 
dolarlık toplam oto
motiv ihracatının, 
üçte birinden 
fazlasını tek başına 
gerçekleştirdi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 
kayıtlarından der
lenen bilgiye göre, 
ocakta, geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 8,1'lik artışla 
1 milyar 609 milyon 
927 bin dolar ihracat 
gerçekleştiren oto

Belediyesi 
tarafından gerçek
leştirilen yarışmayı 
kazanacak proje ile 
kentin tarihi 
dokusuna uygun 
olarak yeniden 
düzenlenecek. 
Zamanın olumsuz 
etkileriyle görsel ve 
fonksiyonel bozul
maların yaşandığı 
Orhangazi Meydanı, 
bu projeyle 
yakın çevresiyle 

başına düşen aylık 
geliri asgari ücretin 
üçte birinin yani 295 
lira 50 kuruşun altın
da olan 1 milyon 492 
bin 204 kişinin primi 
devlet tarafından 
ödenecek.
Kişi başına düşen 
aylık geliri, brüt 
asgari ücretin üçte 
biriyle (295 lira 50 
kuruş) asgari ücret 
(886 lira 50 kuruş) 

motiv sektörü, 
Türkiye'nin toplam 
ihracatından yüzde 
15,25'lik pay aldı. 
Otomotiv sek
törünün ihracattaki 
bu başarısına en 
fazla katkıyı, 566 
milyon 281 bin dolar 
ile Bursa sağladı. 
Bursa, bu rakam ile 
Türkiye'nin ocak 
ayındaki toplam 
ihracatının yüzde 
35,17'sini tek başına 
gerçekleştirdi. 
Ocak ayındaki 
rakamlara göre, 
otomotiv 

birlikte tekrar 
ele alınarak, bulun
duğu bölgenin tarihi 
kimliğine uygun 
olarak 
şekillendirilecek. 
Başvurulan geçen 
hafta sona eren 
Orhangazi Meydanı 
ve Çevresi Kentsel 
Tasarım Proje 
Yarışması'na 
bugüne kadar 61 
proje katıldığı 
belirtildi.

arasında olanların 
sayısı da 498 bin 
204 kişidir. Bu 
kişiler aylık 35 lira 
46 kuruş prim 
ödeyecek.
Kişi başına düşen 
aylık geliri, asgari 
ücretle (886 lira 50 
kuruş) asgari ücretin 
iki katı (1773 lira) 
arasında olanların 
sayısı 54 bin 548.
Bu kişiler aylık 106 
lira 38 kuruş prim 
ödeyecek.
Kişi bâşına 
düşen aylık geliri, 
asgari ücretin iki 
katından (1773 lira) 
daha,fazla olanların 
sayısı 12 bin 
11 kişi. Bu kişiler 
ise aylık 212 lira 76 
kuruş prim * 
ödeyecek." 

ihracatında açık 
ara lider durumdaki 
Bursa'yı, 364 milyon 
599 bin dolar ile 
Kocaeli, 261 milyon 
621 bin dolar ile 
İstanbul ve 170 
milyon 171 biri 
dolar ile Sakarya 
izledi.
Ocakta 1 milyar 
362 milyon 672 bin 
doları bulan 
bu 4 ilin otomotiv 
ihracatı ise aynı 
aydaki toplam oto
motiv ihracatının 
yüzde 84,64'ünü 
karşıladı.

Kullanıcılarının 
gerçek isimler kul
lanması konusunda 
son derece hassas 
olan Facebook, 
Twitter benzeri bir 
uygulama ile ünlü
lerin hesaplarını 
onaylayarak takma 
isim almasına 
imkan verecek. 
Bilindiği üzere 
Facebook, kul
lanıcılarının gerçek 
isimlerini kullan
ması konusunda 
oldukça katı kural
lara sahip. Hatta 
uzunca bir süredir 
siteye üye olurken 
adı ya da soyadın
dan şüphe duyulan 
kullanıcıların hesap 
açmak için isimleri
ni kanıtlaması 
gerekiyordu. 
Facebook, isimler 
konusundaki bu 
hassasiyetinde 
ünlüler için ufak bir 
esneklik sağlaya
cak gibi görünüyor. 
Twitter'dan 
bildiğimiz Verified 
Account 
(Onaylanmış 
Hesap) Facebook'a 
da geliyor. Yarın 
başlayacak olan bu 
uygulamaya 
başvurmanın bir 
yolu yok.
Sadece

K AŞ€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

BITOI ABONE OLDUNUZ NIU?
«İlll'll İLİtOllÛl tliul HHftSİ 

Facebook'un 
seçtiği kullanıcılar 
bu uygulamadan 
yararlanabilecek. 
Facebook'un bu 
seçimi yaparken 
belli bir abone 
sayısını kıstas ala
cağı tahmin 
ediliyor 
Facebook'un bu 
uygulamasına 
seçilen kullanıcılar, 
hesaplarını 
onaylamak için 
üzerinde 
fotoğrafları bulu
nan resmi bir 
evraklarının dijital 
kopyasını gönder
mek zorundalar. 
Hesap onaylandık
tan sonra 
Facebook, bu 
dosyaları sileceğini 
açıkladı.
Birçokları tarafın
dan bu yenilik 
"Facebook 
Twitter'dan rol 
çalıyor" olarak nite
lendirildi. Twitter'i 
birçok kişinin 
sadece ünlüleri 
takip etmek için 
kullandığı 
düşünülecek olur
sa belki pek de 
haksız sayılmazlar. 
Bakalım ünlüler bu 
yeni uygulamaya 
karşı nasıl tepki 
verecek.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Yerli ilaca KDV desteği Kaçağın bedelini 
2015 e kadar

İlaç üretiminde kul
lanılan ana girdilere 
uygulanan yüzde 
18’lik KDV oranı 
yüzde 8'e çekilecek. 
Hükümet yerli ilaç 
üretimine KDV 
desteği verecek. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
ilaç üretiminde 
kullanılan etkin 
madde ve etkin 
madde üretiminde 
kullanılan ham 
maddelere uygu
lanan KDV oranını, 
yüzde 18'den

Tüketici niiweni artıyor!
Tüketici Güven 
Endeksi, bu yılın 
Ocak ayında geçen 
yılın Aralık ayına 
kıyasla yüzde 0,2 
oranında arttı.
Aralıkta 92,0 olan 
endeks Ocak ayında 
92.2 deöerine vük- 
92,2 değerine yük
seldi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi'nin 2012 yılı 
Ocak ayı sonuçları 
açıklandı.
Buna göre, Tüketici 
Güven Endeksi 
Ocakta bir önceki 
aya göre yüzde 0,2 
oranında arttı. 
Geçen yıl Aralık 
ayında 92,0 olan 
endeks, Ocak ayın
da 92,2 değerine 
çıktı. Tüketici Güven 
Endeksindeki artış,

üretiminde kul
lanılan ana 
girdilere

yüzde 8'e düşüre
ceklerini açıkladı. 
Şimşek, "İlaç

tüketicilerin gelecek 
dönem satın alma 
gücü ve gelecek 
dönem iş bulma 
olanakları durum
larına ait değer
lendirmelerin 
iyileşmesinden kay
naklanıyor.
Ocak'ta bir önceki 
aya kıyasla satın 
alma gücünde; mev
cut dönemin 6 ay 
öncesine göre 

yüzde 0,6 gerileme, 
gelecek 6 aylık 
dönemde ise yüzde 
0,9 artış öngörüldü. 
Katılımcılar, gelecek 
3 ayda genel 
ekonomik durumun 
yüzde 0,1 gerile 
meşini, buna karşılık 
iş bulma 
olanaklarının gele
cek 6 aylık dönemde 
yüzde 0,9 oranında 
artmasını bekliyor. 

yüzde 18 
oranında KDV uygu 
lanması, ilaçların 
Türkiye'de üretimi 
yerine, 
ithaline yol 
açıyor. Düzenleme, 
yerli ilaç üretimini 
teşvik edecek.
KDV indirimi, 
cari açığın azaltıl
masına da katkıda 
bulunacak" dedi. 
Şimşek, düzenlem
eye ilişkin taslağı 
Bakanlar Kuruluna 
gönderdiklerini 
kaydetti.

Anket ile tüketici
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 
Tüketici Güven 
Endeksi 0-200 
aralığında değer 
alabiliyor. Tüketici 
Güven Endeksi'nin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser 
durum, 100'den 
küçük olması 
tüketici güveninde 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.

ödeyeceğiz

Tasarının yasalaş
ması halinde elektrik 
brim fiyatları için 
2013'te başlayacak 
bölgesel tarife uygu
laması 2015 yılına 
ertelenecek.
Elektrik faturalarına 
yansıtılan kaçak 
elektriğin bedelini 
de söz konusu yıla 
kadar tüm aboneler 
ödemeye devam 
edecek. 2015'ten 
sonra uygulamanın 
devam edip etmeye
ceğine ise Bakanlar 
Kurulu karar vere
cek. Kayıp-kaçak 
elektriğin parasını 
halen bütün abone 
ler ödüyor.
Ulusal tarife olarak 
adlandırılan sistem 
ile kayıp-kaçak dahil 
bütün maliyetlerin 
eklenmesiyle elek
trik birim fiyatları 
hesaplanıyor. Ve 
ülke genelinde tek 
tip tarife uygulanıy
or. Abonelerden 
gelen itiraz üzerine 
harekete geçen 
bakanlığın çalış
masıyla ulusal tar
ifenin 31 Aralık'ta 
sonlandırılmasına, 
karar verilmişti. Bu 
şekilde her elektrik 

dağıtım bölgesinde 
kayıp-kaçak ve diğer 
maliyetler dikkate 
alınıp birim fiyat 
belirlenecek.
Bölgesel tarife, her 
bölgenin kendi 
kayıp-kaçak bedelini 
ödeyecek olması 
nedeniyle 
abonelerin büyük 
çoğunluğu tarafın
dan destekleniyor. 
Kayıp-kaçak elek
trikle ilgili çalışmalar 
bununla sınırlı değil. 
Park-bahçe gibi 
aydınlatma fatu
ralarını belediyeler, 
güvenlik aydınlatma 
faturalarını İçişleri 
Bakanlığı, camilerin 
aydınlatma fatu
ralarını ise Diyanet 
İşleri Başkanlığı 
ödeyecek. Cadde, 
sokak, trafik ışık
larının faturası 
Hazine'den karşıla 
nacak. Camilerdeki 
aydınlatma için 
Diyanet İşleri Baş 
kanlığı'na ödenek 
verilecek. Sokak 
aydınlatmaları ve 
trafik ışıklarının 
parasını Hazine 
öderken park, bahçe 
gibi yerlerin parasını 
belediyeler verecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

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 Târım Müd.' 513 10 45
ilçe 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) 5İ6 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

__________ OTORÜS___________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR_________

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

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. 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

Akçen Petrol
MAR-PET „
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
«EHLİK'İN İLK «ONLOK-SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4196 

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)

kuMiMİI
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00 
REZERVASYON 

5133321
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00
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"M W" Ws Sineması'ıııla gösteri me Bı
17 Şubat 2012 Cuma günü gösterime girmesi merakla beklenen “Fetih 
1453” adlı film, Türkiye genelinde olduğu gibi Gemlik’te de gösterime giri 
yor. Venüs Sineması’nda gösterime girecek olan ve Türklerin 17 milyon 
dolarlık fetih propagandası başlığını taşıyan yapıt, bugünden itibaren saat 
10.45 -14.00-17.15-20.30-21.45 seanslarında izleyicilerle buluşacak.
Fetih 1453’ün 
fragmanı bile 
Yunanistan’ı ayağa 
kaldırmaya yetti. 
Şubat ayında 
vizyona girecek olan 
“Fetih 1453” filmi 
Yunanistan’da 
günün konusu oldu. 
Ülkenin en çok 
satan pazar gazetesi 
Proto Thema’nın 
internet sitesi, filmle 
ilgili haberinde 
“Türklerin 17 milyon 
dolarlık fetih propa
gandası” başlığım

kullandı.
Faruk Aksoy’un 
yönettiği filmin ABD 
ve İngiltere başta 
olmak üzere çok 
sayıda ülkede 
izleneceği ifade 
edilen haberde, Türk 
sinema tarihinin en 
büyük bütçeli filmi 
olduğuna 
dikkat çekildi.
İnternet 
sitelerindeki 
forum bölümlerinde 
de filme yönelik sert 
eleştiriler yöneltildi.

50 afiş arasından 
seçildi 
Faruk Aksoy ’un 
yapımcılığım 
üstlendiği Fetih 1453 
filminin afişi Re 
Prodüksiyon tarafın
dan hazırlandı. 50 
ayrı afiş alternatifi 
arasından yönetmen 
Faruk Aksoy ’un 
müdahaleleriyle 
seçilen afiş, 
hafta başından 
itibaren de tüm 
sinemalarda 
olacak.

Film, 
17 Şubat 2012’de 
sinema izleyicisiyle 
buluşacak.
VENUS 
SİNEMASINDA DA 
GÖSTERİME 
GİRİYOR
Türklerin 17 milyon 
dolarlık fetih propa
gandası başlığını 
taşıyan yapıt, 
bugünden itibaren 
saat 10.45 -14.00- 
17.15-20.30-21.45 
seanslarında izleyi
cilerle buluşacak.

îiirt mil Müziği Korosu türkülere doyuracak

“Ferayidir gizin adı 
Ferayi”, “Yörük yay
lası”, “Balıkesir 
Zeybeği”, “Kekliği 
vurdum taşda”

“Bahçede erik dalı” 
türkülerini 
seslendirecekler. 
Şükrü Deviren’in 
sunuculuğunu

yapacağı konserin 
ikinci bölümünde ise 
“Nasıl yar diyeyim, 
ben böyle yare”, 
“Ervah-ı ezelde levhi

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Halk 
Müziği Korosu, 
bugün vereceği kon
serde birbirinden 
güzel türküler 
seslendirecekler. 
Bugün saat 20.oo’da 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde verile
cek olan konser için 
saat 19.30’da İskele 
Meydam’ndan 
otobüs kalkacağı 
belirtildi. 
Şef Nida Ateş’in 
çalıştırdığı Türk Halk 
Müziği Korosu, 
konserin birinci 
bölümünde ‘Allı tur
nam bizim eve varır
sam’, ‘Değirmenin 
bendine’, ‘Gesi 
bağları’,. “N’olur 
hey”, “Şu dağlar 
kömürdendir”, “Al 
almayı daldan al”,

kalemde”, “Gel ha 
gönül havalanma”, 
“Deli gönül bizim 
eve gidersen”, “Şu 
sinemde yarelerim 
sızlar”, “Bir ay 
dpğar, ilk akşamdan 
yüceden”, 
“Perşembenin düz
leri”, “El çek tabip, 
sinem üstünden”, 
“Su gelir çağlar 
Ayşem”, “Evlerinin 
önü marul” türküleri
ni solo ve koro 
olarak seslendirile
cek.
Türk Halk Müziği 
korosu bağlamada 
Ahmet Mutluer, 
Ayhan Doğan, Musa 
Ayçiçek, Recai 
Fidan, Yusuf Atasu, 
Zaferhan Yeşilırmak, 
Ritm Alperen Kırhan, 
Kabak Kemane 
Cafer Nazlıbaş, Bas 
gitar Hüseyin Yıldız,

Klarnet Ali Osman 
Mirza, Mey-zurna 
Ozan Olgun 
bulunuyor.
Koroda ise, A. 
Doğan Esen, Ayfer 
Parlak, Fatma 
Yorulmaz, Fırat 
Altun, Fikret 
Çolakoğlu, Güler 
Doğan, llhami Çakıl- 
cı, Kamil Yurdakul, 
Leyla Alıcı, Mehmet 
Ekiztaş, Mehtap 
Atay, Müjde Akyıldız, 
Nimet Güleç, Nurcan 
İstanbullu, Osman 
Albay, Özlem 
Yamanel, Reyhan 
Karabacak, 
Serbülent Ilgar, 
Seval Eröksüz, Suna 
Çelik, Şengül 
Arsever, Şükrü 
Deviren, Yaşar 
Özden, Yüksel 
Baraş, Zeliha Demir 
bulunuyor.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

VjWLEK İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Bursa da 88 köy »olu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı Bursa da 88 köyün yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi 
Tarım ve Köy İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler aralıksız olarak yol açma çalış
malarını sürdürüyorlar. İl Özel İdaresi Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanı İsmail Aksoy, “88 
köy yolumuz kapalı olduğu tespiti yapılmıştır. Kapanan köy yollarımızın genelde İnegöl ve 
İznik ilçeleri olmuştur. Kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun olarak devam etmektedir. 
İdaremizin 19 greyder ve 4 kar bıçaklı kamyonumuz 60 personelimiz ve toplamda 9 şan
tiyemiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Öncelikle cenazesi ve hastası olan 
köy yollarımızı açmak için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şuan için İnegöl ilçesi Fevziye 
köyünde bir cenazemiz bulunmaktadır ve ekiplerimiz bu köyümüzün yolunu açmak çalış
maktalar.” dedi. Kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceği öğrenildi.
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Gemlik’teki bütün asansörler 
TSE tarafından kontrol edilecek

ltCaiıı,"MlliMşwı 
Sîia'lMİİlllMlllİl

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Gemlik 
Belediyesi ile imzaladığı protokolle Bele 
diye hizmetlerinin kalitesini artırmayı 
planlıyor. A Tipi muayene kuruluşları 
arasında tek kamu kuruluşu olan TSE, 
Gemlik Belediyesi ile protokol imzala
yarak belediye sınırları içinde bulunan 
tüm asansörlerin TSE tarafından yıllık 
kontrole tabi tutulmasını sağlayacak. 
TSE tarafından Gemlik'te bulunan tüm 
asansörlerin tek tek kontrol edileceğini 
bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Halkın Sesi Partisi Gemlik İlçe Başkan 
lığı'nın her Çarşamba düzenlediği "Gem 
lik Konuşuyor Söz Sizin"programı nın bu 
haftaki konuğu eski Belediye Başkan 
/arından Hakkı Çakır oldu. Haberi 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yurtta bir öğlenci
ölii bulundu

Kar yine geldi..
Kar dün geri döndü.
Gece yatıyorsunuz birşey yok, ama sabah 

kalktığınızda her yer bembeyaz...
Dün sabah kalktığımda, meteorolojinin önce

den bildirdiği hava tahmini doğru çıktı.
Evin bahçesinde 10 santimetrenin üzerinde 

kar vardı.
Çocukları okula götürecek servis aracı 

Umurbey’in ana yolundan alacaktı onları.
Ama ana yolun da kapalı olduğunu, araçların 

açma çalışmaları başlattıkları telefonla iletildi.
Okulların tatil edilmesini beklerken, alel 

acele anneleri ile birlikte yola çıktılar.
Ben ise, aracı indirmenin derdine düştüm.
Araçta zincir var ama rampadan düzlüğe 

inebilecek miyim diye ikirciklendim. Syf 4’de

Dün, İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan bir 
öğrenci yurdunda 
kalan öğrenci 
kaldığı odada ölü 
bulundu.
Arkadaşları 
tarafından yurt 
sorumlularına 
bildirilen durum, 
üzerine emniyet 
mensupları, 
öğrencinin 
kaldığı odada 

inceleme yaptılar. 
Savcılığın 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
cesedin ölüm 
nedeninin belir
lenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kuru m una 
kaldırttığı öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

mim hırsızı 
onceserbest 
kaldı, çaldığı 

altınlarla 
Almanya'da 
tutuklandı

Bursa'da, altın 
ırsızhğına karıştığı 
ididasıyla 5 arkada 
şıyla birlikte sevk 
edildiği adliyede 
serbest bırakılan 
zanlı, polisin 
'Altınları size tes
lim edeceğiz' tele
fonu üzerine yeni 
den geldiği Bur 
sa’da yakalandı. 
Haberi syf 3’de

Ma 
lıeı mahalMe 

His 
awwatai 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, bun
dan sonra her ma 
hailede bir polis 
görevlendirecek. 
Mahalleli, elektriği 
kesilse bile şika 
yetini bu polise 
bildirecek.
Mahalle muhtar
ları ise emniyetin 
çalışmalarına des 
tek verecek.
Haberi syf 6’d a

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Kaymakam Bilal Çelik, Başkanvekili Refik Yılmaz’ı ziyaret etti

Gemlilı'e veda etmiyorum. Daha
itııis Irnııı alanı için uidiyorum"

Gürhan ÇETİNKAYA 
Dağyenice rüyası...

Bursa Valisi Şahabettin Harput misyonunu 
turizm olarak belirlemiş...

Vizyonunu da geniş tutmuş.
Önceki gün kendi tanımlamasıyla 

Bursa’nın Mega Prestij Projesi Dağyenice 
Termal Tatil Köyü’nü Bursa basınına aplat- 
tı...

Söz konusu proje gerçekleştiğinde 
Bursa’nın sınırlarının daha da genişleyeceği 
kesin.

Bir de turistlerin Bursa’daki konaklama 
süreleri uzayacak...

Dahası Bursa Büyükşehir olmanın bir 
gereğini daha yerine getirecek.

Çünkü Vali Harput’a göre Büyükşehir’de 
olması gereken niteliklerden yoksun 
Bursa...

Vali Harput, görsel gereçleri de kullanarak 
sunumunu yaparken;

Bizleri harikalar diyarına götürdü desem 
sanırım abartmış olmam...

Düşünülen “mega prestij proje”de neler 
yok neler...

Bursa’dan çıkıp Nilüfer’den geçip Orhaneli 
Yolu’na yönelip 7,5 km daha gidince;

SPA ve Sağlık Merkezleri’nde zindelik 
kazanacağınız,

Golf sahalarında performansınızın doruğu
na çıkacağınız,

Binicilik merkezlerinde at koşturacağınız, 
Aquapark’ta terapi yapacağınız, 
Koşu ve gezi parkurlarında ter, 
Konaklama ve eâlence mekânlarında stres 

atacağınız,
Özel bir dünyayla buluşacaksınız. 
Yazarken bile heyecanlanıyor insan... 
Projeyi izler ve dinlerken bizde çağrışım 

yapan
William Shakespeare’nin “rüyaların 

yapıldığı maddeden yapılmayız biz ve 
uykuyla çevrilidir küçücük hayatımız” 
sözünü anımsadıktan sonra Vali Harput’a 
yazılı bir soru yöneltelim;
“Eskilerin deyimiyle turizme yatırım farz ve 

sünnetse, tarıma da yatırım vacip ve dahi 
caiz midir?”

Liseli gençlerin anlam yüklü girişimi...
Van’a anlamlı bir el de liseli gençlerden 

uzandı.
Büyükler depremin açtığı hasarları hala 

onarmaya çalışırlarken,
Evleri barkları yıkılan İnsanları henüz 

çadırlardan kurtaramamışken,
Gençler Van’ın enkaz altında kalan kültürel 

yaşamına önemli bir katkı yapacaklar.
Nasıl yapacaklarını anlatmaları için biz 

aradan çekilelim ve sözü onlara verelim:
“Van’da gerçekleşen depremin ardından 

enkaz altında kalan yalnızca evler, hastanel
er ve okullar değildi, sağlık hizmetleri de, 
eğitim hizmetleri de binalarla beraber enkaz 
altında kaldı. Birçok okul kullanılmaz hale 
geldi. Kütüphaneler yıkıldı. Depremin ardın
dan, kuru gıda, giysi ve ilaç yardımlarının 
yapılması depremin yaralarını sarmak için 
yeterli değildir. Liseli Genç Umut olarak 
Eğitim-Sen Van Şubesi’yle yaptığımız 
görüşmelerde Van Atatürk Anadolu Lisesi 
ve Van Atatürk Ticaret Meslek Lisesi’ne 
kütüphane kurabileceğimizi öğrendik. İstan
bul, Ankara ve Samsun’da yaptığımız kon
serlerde binlerce kitap topladık ve Van’a 
gönderdik. Bursa’da da Nilüfer Kent 
Konseyi’yle birlikte düzenlediğimiz kon
serde kitap toplayacağız ve Van’a göndere
ceğiz. Konsere girişler biletle değil kitapla 
olacak. Bu konuda tüm basın mensupların
dan da destek bekliyoruz

Gemlik’te 1 Ağustos 
2010 tarihinden bu 
yana başarıyla 
hizmet veren ye 
Bursa İl Özel İdare 
Müdürlüğüne 

•atanan Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. 
Gemlik’e veda 
etmediğini vurgu
layan Kaymakam 
Bilal Çelik, “Gemlik’i 
de içine alan geniş 
hizmet alanının 
başına getirildim. 
Gemlik ben de çok 
derin izler bıraktı. 
Gemlik’i ve 
Gemliklileri çok 
sevdim. Bu nedenle 
Gemlik’ten ayrılmam 
veya bir veda söz 
konusu olamaz. 
Tersine bu güzel 
ilçeyi de içine alan 
ve daha geniş 
hizmet verebile

Gemlik'teki bütün asansörler 
TSE taralından kontrol edilecek
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
Gemlik Belediyesi 
ile imzaladığı pro
tokolle Belediye 
hizmetlerinin 
kalitesini artırmayı 
planlıyor.
A Tipi muayene 
kuruluşları arasında 
tek kamu kuruluşu 
olan TSE, Gemlik 
Belediyesi ile pro
tokol imzalayarak 
belediye sınırları 
içinde bulunan tüm 
asansörlerin TSE 
tarafından yıllık 
kontrole tabi tutul
masını sağlayacak. 
TSE Bursa 
Koordinatörü 
Mustafa Karaman, 
Gemlik'te bulunan 
tüm asansörlerin 
kontrolünü yaparak 
vatandaşların can ve 
mal güvenliğini 
sağlayacaklarını 
söyledi.

ceğim birimde 
çalışacağım. Gemlik 
çok güzel işlere, 
yatırımlara layık bir 
ilçedir. Ben de çalış
malarımı devam 
ettireceğim.
Gemlik’ten kopma 
yacağım” dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik’in ilçeye kısa 
sürede çok ve bü 
yük hizmetler verdi 
ğini dile getiren

TSE tarafından 
Gemlik'te bulunan 
tüm asansörlerin 
kontrol edileceğini 
anlatan Karaman, 
"Kalitenin her alan
da hakim olması 
bizler için önemli. 
Yapacak olduğumuz 

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’da, “Sayın 
Kaymakamımızın 
ayrılmasına bu 
nedenle çok 
üzüldük. Ancak 
sadece Gemlik’e 
değil Bursa’nın 17 
ilçesine birden hiz 
met verecek olması 
da sevindiricidir. 
Kaymakamımız 
Sayın Bilal Çelik, 

asansör denetim
lerinde kalitenin 
yükseltilmesini 
sağlayacağız. 
Gemlik halkı artık 
kontrol edilmiş 
kaliteli asansörleri 
rahatça kullanabile
cek..

Özel İdare 
Hizmetlerinde de 
başarılı olacaktır. 
Bu sayede 
Gemlik’te özel idare
den alacağı yardım 
ve yatırımlarda daha 
etkin olacaktır. 
Kaymakamımız Bilal 
Çelik’e ilçemize 
verdiği hizmetlerden 
dolayı teşekkür 
ediyoruz” diye 
konuştu.

Gemlik Belediye 
Başkanı miza, 
TSE'ye göstermiş 
olduğu ilgiden 
dolayı teşekkür 
ederim." dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz da, 
"TSE ile imzal
adığımız bu protokol 
vatandaşlarımızın 
güvenliği açısından 
çok önemli. 
Tercihimizi resmi 
kurumdan yana kul
landık. Tek 
düşüncemiz vatan
daşlarımızın can ve 
mal güvenliğini 
sağlamak. Kalitenin 
her yerde hakim 
olmasını Gemlik 
Belediyesi olarak 
istiyoruz.
Amacımız 
tüm hizmetleri 
uluslararası stan
dartlar seviyesine 
çıkartmak." 
şeklinde konuştu
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alim hırsızı önce serbesı daldı, caldısı 
allınları fllmaya delince luteklandı

İhsanca ;,
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa'da, altın 
ırsızlığına karıştığı 
ididasıyla 5 arkada 
şıyla birlikte 
sevkedildiği 
adliyede serbest 
bırakılan zanlı, 
polisin 'Altınları size 
teslim edeceğiz' 
telefonu üzerine 
yeniden geldiği 
Bursa'da yakalandı. 
Nöbetçi mahkemeye 
çıkartılan altın 
hırsızı tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Hırsızlık 
Büro Amirliği 
ekipleri, geçtiğimiz 
hafta Diyarbakır'dan 
hırsızlık yapmak 
için Bursa'ya

Mağaıa İaresi wslı kailin yalıalanılı
Bursa'da bir günde 
3 giyim mağazasın
dan hırsızlık yaptığı 
iddia edilen yaşlı 
kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Kopelı yerine yoldan geçen adamı vurdu
Bursa'da hayvanları 
korkutmak için 
silahıyla ateş eden 
şahıs yoldan geçen 
bir vatandaşı vurdu. 
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez

Silah çetin patronunu isueri ne alımlı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde gece 
bekçiliği yapan kişi, 
işyeri sahibini içeri 
almayıp silahlı 
eylem yaptı. 
Polislerin üzerine 
ateş açan şahıs, 
yaklaşık iki saatlik 
direnişten sora ikna 
edilebildi.
Olay, Kasımefendi 
Caddesi üzerinde 
Çetin Kutluer'e ait 
oto yıkama yağlama 
iyi yapan yerde 
meydana geldi. 

gelerek, kiraladıkları 
otomobille ev ve iş 
yerlerinden altın 
çaldıkları ileri 
süürlen Mehmet K. 
(22), R.D. (24), H.E. 
(19), A.O. (19), M.Y. 
(18), S.Ç. (17) ve 
G.E. (17) isimli 6 
kişiyi gözaltına aldı. 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs
Terminali'nde 
gözaltına alınan 
zanlılardan Mehmet 
K.'nin üzerinde 
yapılan aramalarda, 
3 altın burma 
bilezik ve bir adet de 
işlemeli, boncuklu 
bileklik bulundu.
Emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından adliyeye

Osmangazi ilçesi 
Atatürk Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Cadde 
üzerinde bulunan 
ünlü giyim 
mağazalarına giren

Osmangazi ilçesi 
Cumhuriyet 
Mahallesi Müjdat 
Köstendil Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Havlayan 
köpekleri korkutmak

Gece bekçiliğim 
yapan 41 yaşındaki 
Erkan Kaplan, sabah 
işe gelen patronunu 
elindeki kesme tabir 
edilen tüfekle kapı 
önünde durdurdu, 
içeri almadı. İşyeri 
sahibinin haber ver
mesi üzerine gelen 
emniyet ekipleri, 
şahsı ikna etmeye 
çalıştı. Erkan 
Kaplan'ın direnmesi 
üzerine çok şayıda 
ekip olay yerine 
sevk edildi. Kaplan, 

sevkedilen 6 zanlı 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest, 
bırakıldı. Olaya 
ilişkin gazetedeki 
haberi okuyan bir 
kadın, altınlarının 
çalındığını ve altın
larını teşhis edebile
ceğini belirterek 
polise müracaat etti. 
Kadının 'bu altınlar 
benim' teşhisi üze 
rine Mehmet K.'ı 
yeniden aramaya 
koyulan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü, 
gelişmeleri cum 
huriyet savcılığına 
iletti. Savcılık, 
geçtiğimiz günlerde 
serbest bırakılan 
Mehmet K.
hakkında yakalama

A.D. (51), aynı gün 3 
mağazadan yaklaşık 
bin TL değerinde 
kadın giyim eşyası 
çaldı. Mağaza 
çalışanlarının duru
mu fark etmesi 

isteyen T.Y. av tüfeği 
ile hayaya ateş 
etmek istedi. Ancak 
etrafa saçılan saç
malar, yolda geçen 
K.E. isimli vatandaşı 
yaraladı. K.E. olay 

kendini ikna etmek 
isteyen polislere bir 
el ateş açtı. 
Saçmalardan 
bazıları, işyerinde 
bulunan 16 KCB 07 
plakalı araca isabet 
etti, Emniyet 
Müdürü Orhan 
Öztabak da olay yer
ine gelerek ikna 
çabalarına katıldı. 
Şahsın direnci 
devam edince 
müdahale için 
Bursa'dan Özel 
Harekat ekibi

kararı çıkarttı.
Zanlının İstanbul'da 
olduğunu belirleyen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, cep 
telefonuyla ulaştığı 
zanlıya,- "Geçtiğimiz 
günlerdeki 
soruşturmada 
bir hata 
yapmışız, altınları 
imza karşılığında 
size teslim ede
ceğiz," dedi;
Bunun üzerine 
Bursş'ya gelen zanlı 
gözaltına alındı. 
'Evden hırsızlık' 
şüphelisi olarak 
adİiyeye sevkedilen 
Mehmet K., 
tutuklanarak ceza
evine konuldu.

üzerine olay yerine 
gelen ekipler.
hırsızlık yaptığı iddia 
edilen kadını gözaltı
na aldı. Olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor 

yerine polis ekipleri
ni çağırdı. Ekipler, 
ateş eden zanlıyı 
gözaltına alırken, 
yaralı K.E, ise has
taneye giderek 
tedavi öldü.

istendi. Emniyet 
Müdürü Orhan 
Öztabak, Asayiş 
Büro Amiri 
Cüneyt Salgın ve 
işyeri sahibi Çetin 
Kutluer, şahsı 
ikna etmeye çalıştı. 
Uzun süren 
temasın ardından 
ikna edilen şahıs, 
ekip aracı ile önce 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
sonra sorgulanmak 
üzere emniyete 
götürüldü.

10 bölümde 10 numara proje
Bu.rsa’nın(30 yıldır hep aynı rüyaya yattığını, 

dün Yüksel Baysal’ın köşesinde yer verdiği 
gazete kupürlerinden gördük. Ve ilk kez 
Bursa’nın termal turizm merkezi olması yol
unda bu kadar ciddi adım atıldığını da dün 
Bursa Valisi Şahabettin Harput gösterdi...

Dağyenice Termal Tatil Köyü Projesi’ni tanı
tan Vali Harpüt, mütevazı bir tavırla “Bu 
benim projem değil, Bursa’nın, Türkiye’nin 
projesi” dese de, bu kentte bu hedef doğrul
tusunda bu kadar detaylı bir çalışma yapanı 
da görmedik doğrusu... 10 bölüm halinde 10 
numara proje olmuş...-

Bir kere, böyle bir projeyi kağıt üzerinde 
oluşturmak çok kolay... Alırsınız eliriize hari
tayı, şu alana şuhu, bu alaha bunu yapalım 
dersiniz olur biter... Bitmez aslında... 
Fizibilitesi yapılmış mıdır? Yatırımcıyı cezbe- 
decek koşullar var mıdır? Yatırım gerçekleşse 
bile pazarlanması mümkün müdür?

Bütün bu sorulara makul ve mantıklı yanıtlar 
verilmesi gerekmektedir. Projeyi hazırlayanlar 
elbette bu soruların yanıtlarını venpekteler. 15 
bin kişilik bir kasaba, 5 bin kişilik istihdam 
sağlayacak olan 1.5*2 milyar dolar değerinde
ki proje, acaba turizm profesyonelleri tarafın
dan nasıl karşılanıyor, ona bakmak lazım.

Bursalı ancak Antalya’da yabancı sermayeli 
bir turizm grubunun genel müdürlüğünü , 
yapan arkadaşımdan, projeyle ilgili yorumunu 
istedim. Olabilirliği var dedi. Yatırımcı için 
en önemli unsur teşvik, ki bu da 
Dağyenice’de sağlanıyor.

i “Turizm alanı” ilan edilen toplam bin 6 hek
tar alanda yapılacak her türlü tesis için turizm 
teşviği verilecek, Ancak turizm profesyoneli 
arkadaşım diyor ki, “Bu projeye ilgi göstere
cek yatırımcılar yerelden ve de termal tur
izmde tecrübeli olanlardır.

O nedenle projenin Afyon’daki termal tur
izmcilere de çok iyi tanıtılması gerekir.” 

Şimdiye kadar Arap yatırımcıların geldiği, 
geleceği söyleniyor hep ama yabancı ser
maye konusunda şu ana kadar somut bir şey 
yok,

Sağlık turizmi yönünden baktığımızda, özel
likle Avrupa’da sigorta şirketlerine yönelik 
ciddi tanıtım faaliyeti yürütülmesi gerektiğini 
söylüyor arkadaşım...
Ç“1.5-2 milyar dolarlık proje için yüzde 10 
civarında tanıtım bütçesinin gözden çıkarıl
ması şart” diyor. “Ancak bu işin başına bir 
profesyonel koymaları lazım.” , 

İmar planları II Özel İdaresi tarafından 
yapılacak Dağyenice Termal Tatil Köyü 
Projesi için 2 bin 500 dekar kamulaştırma 
yapılması, karşılığında tahmini 80 milyon lira 
bedel ödenmesi öngörülüyor. Projenin, Bursa 
Valiliği, Bursa Büyukşehir Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak 
olduğu Jeotermal AŞ tarafından gerçekleşti 
rilebileceği ya da sadece Dağyenice' için yeni 
bir şirket kurulabileceğinden bahsediliyor.

Projeye ilişkin tek handikap ise termal tatil 
köyünde termal kaynak olmaması!

Daha doğrusu, Dağyenice’de bulunan iki 
termal su kaynağının 25-26 derecede ve 
debisinin çok.düşük olması... Sıcak su ihti 
yacı, 7.5 kilometre mesafedeki kent merkezin
den boruyla taşınarak çökülecek...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Sarık takunya kardeşliği 
Kemalizm’i etti bertaraf 
Kavga çok derinlere indi 
Yükseklerde netleşti saf

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kar yine geldi... 
Dışarıdaki kara hiç el değmemişti. 
Bastığım her yere ayak izim çıktı. 
Zahmetli bir uğraştan sonra zincirleri tak

tım. Motor ısınınca da yavaş yavaş korkarak 
yola koyuldum.

Önümde iki yol vardı.
Ya bayırı çıkacaktım, ya da yokuş aşağıya 

inecektim.
Bayie yukarı çıkmaya karar verdim ve 

bastım gaza...
Tepeye doğru savrulmama karşın zirveyi 

buldum.
Bundan sonrası kolay olacaktı.
Kısa bir inişten sonra Gemlik asfaltına 

vardım.
Gemlik Umurbey yolu bomboştu.
Yol tuzlanmış mı tuzlanmamış mı belli 

değildi.
Daha önce yoldan inen araçların bıraktık

ları izin üzerinden yavaş yavaş Gemlik’e 
doğru gaza bastım.

Lastiklerdeki zincirlerin çıkardığı mekanik 
ses rahatsız etse de onlar olmasa aracımız 
birkaç gün park ettiği yerden çıkarmak kolay 
olmayacaktı.
Beyaz örtüye kaplı Umurbey’den aşağıya 

indikçe kar azalmaya başladı.
Umurbey Köprüsü’ne geldiğimde yollarda 

kar yoktu.
Gemlik’e girdiğimde ise yar yağmaya 

devam etse de, yerler tutmadığı için lastik
lerdeki zincirlerin çıkardığı ses çekilmez 
oldu.

Taka tuka işyerimin önüne kadar geldim.
Kar yamaçlarda ve yüksek yerlerde oturan

lar için eziyet oluyor.
Dün, Manastır Bölgesi’nde, Samanyolu 

Sitesi’nin bulunduğu bölgeye Belediye Halk 
Otobüsleri çıkamamış.

Her kar yağışında aynı sıkıntı yaşanıyor 
Manastır’ın yüksek yerlerinde.

Binlerce vatandaş, kent merkezine inmek 
için karda buzda tehlikeli bir şekilde yürü 
yorlar.

Kış gelmeden Belediyeler kış hazırlıklarını 
iyi yapmalı, birinci derecede sıkıntılı bölge , 
ler, ikinci derecede sıkıntılı bölgeler belir
lenerek, buraların trafiğe açılması sağlanma 
h.

Allahtan Gemlik deniz kenarında bir ko 
numda kar fazla yerde kalmıyor.

Ama yamaçlarda kar etkili oluyor.
Bu nedenle kış hazırlıklarında yamaçlar ve 

yüksek yerlere dikkat etmek gerekir.
Bu yazıyı bitirir bitirmez, Kaymakamımız 

Bilal Çelik’in yemeğine katılacağım.
Yemekle ilgili yazıları Pazartesi gününe 

bırakacağım.
Daha sonra Umurbey’e çıkmak için yine 

çaba harcayağız.
Kış güzel de, fazlası sıkıntı veriyor.
Karı seviyoruz ama, biz de kar hayatımızı 

felç ediyor.

M mi i Wan in mM
Gemlik'te, 
Halk Eğitim Merkezi 
tarafından yöresel 
halk oyunları 
kursu açılacağı 
bildirildi.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
merkezin çalış
malarıyla ilgili 
düzenlediği bil
gilendirme toplan
tısında, her 
kesimden insanın 
faydalanacağı

kurslar açmak iste- Toplantıya katılan 
diklerini söyledi. hemşehri dernek

üyelerine seslenen 
Kılıçlar, "Halk Eğitim 
Merkezi yetkilileri 
olarak sizlere lojistik 
destek verelim ve 
derneklerinizin yöre
sel halk oyunları 
kurslarını açalım. 
Yine sizlerin 
katkısıyla halka, bu 
kursları duyuralım. 
Çalışmalarda ancak 
birlikte olunursa 
başarı sağlanır" 
dedi.

Orhangazi 
Mendanı İçin 
En Güzel Proje 
Belirlendi

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Orhangazi 
Meydanı'nın yeniden 
düzenlenmesine 
yönelik açılan proje 
yarışmasında birinci 
olan eser jürinin oy 
birliğiyle seçildi. 
Başkan Recep Altepe, 
Orhangazi Meydam'nı 
günümüz şartlarına 
uygun modern bir 
bölge haline getirmek 
istediklerini söyledi.

Şehir kimliği açısın
dan çok büyük önem 
taşıyan meydanın 
projelendirme 
sürecinde farklı 
bakış açılarının 
değerlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen 
'Orhangazi Meydanı 
ve Çevresi Kentsel 
Tasarım Proje 
Yarışması'na toplam 
61 eser katıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Bölüm

*20-35 YAŞ ARASI 
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE SİLEN. 

'İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME
YAPARİLECEK.

İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK. 

MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
RAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAX GİBİ 
ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

EBKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDEBİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
BAY- BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

Başkanı Prof. Dr. 
Nilüfer Akıncıtürk'ün 
başkanlığındaki 
alanında uzman 
isimlerden oluşan 
jüri, 2 gün süren 
değerlendirmenin 
ardından birinci 
projeyi oy birliğiyle 
seçti.
Değerlendirmeler 
sonucunda Kadir 
Uyanık, Doğan 
Zafer Ertürk- 
Emel Birer, Ali Kemal 
Terlemez ve Orkan 
Zeynel Güzelce 
tarafından 
hazırlanan proje 
birinci oldu. Nevzat 
Oğuz özer, Yasemen 
Say özer ve ilhan 
Aydın Meltem'in 
hazırladığı proje ikin
ci olurken, Ervin 
Garip ve Banu 
Garip'in hazırladığı 
proje de üçüncü 
oldu. Ayrıca 5 eser 
mansiyona layık 
görülürken, 5 eser de 

. satın almaya değer 
görüldü.
Yarışmaya katılan 
tüm eserler 
5-14 Mart tarihleri 
arasında Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde 
sergilenecek ve ödül 
töreni ise 14 Martta 
aynı yerde gerçek
leştirilecek

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı
10 Şubat 2012 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 

KEMAL 
GÜNAYDIN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Büyükşehir Meclisinde 
Bursa havaalanı konuşulılu

Hakkı Çakır, ‘Gemlik 
Konuşuyor Söz Sizin” 

programının konuğu oldu

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, seçim 
öncesi gündeme 
getirdikleri ve ilk 
somut adım olarak 
geçtiğimiz yıl ilgili 
kurumlarla protokol 
imzaladıkları 
Yunuseli Havaalanı 
ile ilgili olarak 
önümüzdeki haftalar
da bir heyetin saha
da inceleme yapmak 
için Bursa’ya gele
ceğini söyledi. 
Şu ana kadar pro
jenin uygulanma
ması için önemli bir 
engel olmadığını 
İfade eden Başkan 
Altepe, “Sivil 
Havacılık ve Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüklerinden 
gelecek heyet 
inceledikten sonra 
projenin Bursa’ya 
zararı olacağı belir
lenirse, vazgeçebili
riz” dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi Şubat ayı 
meclis toplantısı 
Heykel’deki tarihi 
binada yapıldı.
Toplantının açılışın
da son bir ayda haya 
ta geçirdikleri çalış
malar hakkında 
Meclis üyelerini bil
gilendiren Başkan 
Altepe, Yunuseli 
Havaalanı ile ilgili 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Yaklaşık 15 yıldır 
kapalı olan Yunuseli 
Havaalanının 
yeniden uçuşlara 
açılması konusunu 
yerel seçimler 
öncesinde gündeme 
getirdiklerini ifade 
eden Başkan Altepe, 
gerek sanayicilerden 
gerekse BursalIlar 
dan olumlu tepkiler 
aldıklarını kaydetti. 
Tek amaçlarının 
Bursa ekonomisine 
katkı koymak 
olduğunu vurgu

Gemlik Körfez www.flemlikkortergazetesl.com

layan Başkan.Altepe, 
“Bursa’da 580 tane 
yabancı firma var. 
Bursa ekonomisi 
hızla büyüyor.
Sanayinin yanında 
sağlık turizminden 
de pay almak istiyo 
ruz. Biz yeni bir 
havaalanı yapmıyo 
ruz. Mevcut 
havaalanı işler hale 
getirmek istiyoruz” 
diye konuştu. 
Projelerimiz 
onaylandı. 
Bu konu ile ilgili 
çalışmaların ilgili 
tüm kurumlarının 
görüşleri alınarak 
titizlikle yürütüldü 
ğünü ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu 
konuda Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 
müz, Valiliğimiz Ve 
Bakanımızın 
katılımıyla bir yıl öce 
protokol imzalamış 
tık. Yine 15 gün önce 
Ankara’da hem DHL 
Genel Müdürü, hem 
de Sivil Havacılık 
Genel Müdürleriyle 
toplantı yaptık. 
Hazırladığımız proje 
ler onaylandı. 
Sadece Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün 
mania kriterleri ile 
ilgili geçtiğimiz gün
lerde gönderdiği yazı 
sıkıntı oluşturdu. 
Şimdi önümüzdeki 
hafta Bursa’ya bir 
heyet gönderecekler. 
Alanın kriterlere 
uygun olup, olma 
dığını, neler yapılma 
sı gerektiğini tespit 
edecekler. Biz de 
onların istediği şart
lara göre tekrar otu
rup, kararlaştırırız. 
Ancak, şu an görü
nen 12-14 binanın 
tıraşlanması gerekiy
or. Onlar da son
radan yapılan kaçak 
katlar. Bizim için 
önemli olan bölgeye 
değer mi katacak, 

zarar mı verecek. 
Biz, Bursa’ya büyük 
bir değer katacağına 
inanıyoruz. Ancak 
Bursa’nın zararına 
olacaksa vazgeçebi 
liriz. Biz, bir değer . 
katmak istiyoruz. İş 
yapmazsanız sorun 
olmaz. Zaten bu 
konuyla ilgili 15 
yıldır da bir şey 
yapılmamış” dedi. 
Büyük paralar 
harçanjayafiağg 
Bu projede 
Büyükşehir kasasın
dan püvÜk paralar 
haröaniMyacağını 
ifade eefan Başkan 
Altepe. kulenin 
pnarılmasıyla İlgili 
Özdilek firmasıyla 
anlaştıklarını, termi
nal binalarının 
yenilenmesi 
konusuna da BTSO 
Ve görüştükleri 
işadamlarının sıcak 
baktığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
“Seyrüseferle ilgili 
elektronik akşamı da 
Ulaştırma Bakanlığı 
yapacak. Biz sadece 
çevre düzenlemeleri
ni yapacağız. Ancak 
havaalanlarının 
bulundukları böl
gelere değer kattık* 
lan unutulmamalı. 
İstanbul'daki 
havaalanları 
çevresindeki Ataköy, 
Florya, Yeşilköy hep 
marka semtler.
Sağlık turizmi bizim 
için önemli bir fırsat. 
Bir turist 600 dolar, 
sağlık turizmi için 
gelen turist ise 8 bin 
dolar bırakıyor.
20’şer 30’ar kişilik 
özel uçaklarla 
Bursa’ya gelseler, 
bundan Bursa 
kazanır” dedi. 
Toplantıda daireler
den meclise gelen 
teklifler, komisyon
lardan gelen evraklar 
ve 31 adet önerge de 
görüşülerek karara 
bağlandı.

Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanlığının her 
Çarşamba düzen
lediği "Gemlik 
Konuşuyor Söz 
Sizin" proğramının 
bu haftaki konuğu 
eski Belediye 
Başkanlarından 
Hakkı Çakır oldu. 
HAS Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur tarafından 
karşılanan Hakkı 
Çakır, "Bu yeni yapı 
lanmada bulunmak
tan, sizlerle tecrü
belerimi paylaşmak
tan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bunca 
yıl sonra beni hatır
layıp davet ettiniz. 
Tecrübelerimin 
size ışık tutmasını 
diliyorum” dedi'. 
1984 yılında Bele 
diye Başkanı olarak 
görev yaptığını 
söyleyen Çakır, 
"O dönem İlçemizin 
nü fusu 25 bin idi. 
Belediyeler'! kısıtla 
yıci kanunlar vardı. 
Karşılaştığımız tüm 
zorluklara rağmen 
yılmadık.
Günümüz Gemlik' 
inin altyapısını 
kurduk. Eğer 
zamanımızda bura-

lanı KonsMe medeni tanını fca
Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Kadın Meclisi, ‘Türk 
Medeni Kanunu’nun 
kabul edilişinin 86. 
yıldönümü’ müna 
sebetiyle toplantı 
düzenledi.
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde gerçek
leştirilen toplantıya, 
kadın derneklerinin 
üyeleri katıldı.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Türk 
Medeni Kanunu’nun 
kabulüyle ilgili bir 
toplantı düzenle
menin gurur içeri 
sinde olduklarını 
söyledi. Bursa Kent 
Konseyi’nin kentin 
en önemli kurum-

da bir iş gücünden 
bahsedi liyorsa, bu 
o dönemlerin uğraşı 
dır çabasıdır. 
Gemport Limanın 
dan, Borusan 
İlköğretim Okuluna, 
Sigorta 
Hastanesinden, 
Üniversite 
Derneği’ne kadar 
pek çok yapılanma 
hayata geçirildi. 
Bunlar bugün bir 
ölçüde Gemlik'i 
Gemlik yapan 
değerler haline 
geldi. Bugün yöneti
cilik yapan arka 
daşlarımız çok 
şanslılar.
Biz, onlara önü açık 
bir ortam hazırlayıp 
görevden ayrıldık.” 
dedi.

larında biri haline 
geldiğini belirten 
Pala, Türkiye’nin de 
en aktif, en güçlü 
kent konseyi konu
munda olduklarını 
hatırlattı.
BursalIların sahip 
lenmesi, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi’nin destek ve 
katkılarıyla, gönüllü
lerinin de özverili 
çalışmalarıyla Tür 
kiye’ye örnek olduk
larını anlatan Pala, 
“4 meclis, 34 çalış
ma grubu ve yüz 
lerce gönüllümüzle 
32 ay içerisinde 3 
bin 300 civarında 
etkinlik yaptık.
Toplumsal denge 
çizgisi anlayışıyla 
tarafsız bir şekilde 

“Bugün ise HAS 
Partinin siyaset are
nasında, ülkeye 
yeni bir soluk 
kazandırdığı 
inancını taşıyorum” 
diyen Çakır, 
“Başkan Emir 
Kantur'un siyasi 
geçmişini biliyorum. 
Deneyimli ve genç 
isimlerin lider 
konumunda olması, 
siya si dengelerinde 
doğru akmasını 
sağlıyor.
Umarım böyle 
doğru hamleler 
insanlardaki HAS 
Parti algısınıda 
farklı kılar" 
şeklin de konuştu. 
Son bölümde ise 
sorulan sorular 
cevaplandırıldı.

toplumun ve kentin 
sıkıntılarını gün
deme getiriyoruz. 
Herkesin ve her 
kesimin kendini 
temsiletmesine 
imkan veriyoruz. Bu 
çizgiyi sürdürüp, 
Türkiye’ye örnek 
olmaya devam ede
ceğiz. Birleştirici ve 
bütünleştirici 
olmayı sürdüre
ceğiz” dedi.
Yapılan tüm kanun
ların toplum tarafın
dan kabul görmesi 
gerektiğini ifade 
eden Pala, topluma 
tepeden bakan 
kanunların 
yürümediğini, 
zamanla değiştirme 
ihtiyacı doğduğunu 
kaydetti.

http://www.flemlikkortergazetesl.com
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İBi'lIlllHİİlIHlIlllllliiinHMİl
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, bundan 
sonra her mahallede 
bir polis görevlendi
recek. Mahalleli, 
elektriği kesilse bile 
şikayetini bu polise 
bildirecek.” 
Jandarma bölgesin
den Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne geçen 
Yeniceabat, 
Dereçavuş, 
Armutkoy, İsmetiye, 
Demirtaş 
Cumhuriyet, 
Demirtaş Sakarya, 
Demirtaş Barbaros, 
Akçalar Zafer, 
Akçalar Kurtuluş, 
Hasanağa, 
Hasanağa Kızılcıklı, 
Kayapa Çamlık, 
Kayâpa İstiklal, 
Kayapa Zafer, 
GÖrükle Kurtuluş ve 
Gorükle Zafer 
Mahallesi muhtar
ları, polisle bir 
araya geldi.
Toplantıda konuşan 
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman ' 
Kahya, bundan 
sonra her mahallede

bir polis görevlendi
receklerini ve vatan
daşların bütün sıkın
tılarını mahalle poli
sine bildireceğini 
söyledi. Kahya, .
"Teşkilat olarak 
önleyici polislik 
hizmetlerine önem 
veriyoruz. Önleyici 
polislik hizmetleri ; 
dünyada revaçta 
olan bir anlayış. Biz, 
toplumun da 
desteğini alarak 
başarılı oluyoruz. 
Burada sizlerin 
polise destek ver

mesi çok önemli 
çünkü emniyet halk 
ile iç İçedir. Örneğin 
bir mahallede olan 
bir olaya polis 
ekiplerimiz 5 dakika 
içersinde müdahale 
edebiliyor. Bundan 
sonra mahallenizde 
olan sıkıntıları da 
görevli polislerimi
zle paylaşabilirsiniz. 
Mahallenizde yan
mayan bir sokak 
lambası, insanların 
zarar gördüğü bir 
çukur varsa bunları 
mahalle polisinize

ELEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Mekanik işlerinden 
anlayan ELEKTRİKÇİ 

ARANIYOR
VERONA GRANİT 

MtRMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ 
Umurbey Sanayi Bölgesi 

Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK 
TEL :514 03 06 -514 20 21

bildirebilirsiniz. Her 
mahallede görevli 
bir polisimiz olacak. 
Bu; tür sorunları ona 
iletirseniz ilgili 
kurumlarla irtibata 
geçilip sorununuz 
çözülecektir. Onun 
dışında zaten 
devriye gezen ekip
lerimiz muhtemel bir 
olaya çok kısa 
sürede müdahale 
edecektir" dedi. 
Mahalle muhtarları 
ise emniyetin çalış
malarına destek 
vereceklerini söyledi

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire 
0 538 322 70 73

Konseyden 'Huzurlu aile, 
Mutlu Aile' Kavramı
Bursa Kent Konseyi. 
Kadın Meclisi, 
düzenlediği 
Toplumsal 

değişimin aile 
üzerindeki etkileri' 
projesiyle kadına 
yönelik şiddetin 
sona ermesini 
hedefleniyor.
Bursa Kent 
Konseyi Kadın 
Meclisi tarafından 
'huzurlu aile, mutlu 
aile* sloganıyla 
gerçekleştirilecek 
olan "Toplumsal 
Değişimin Aile 
Üzerindeki Etkileri" 
projesi ile kadına 
yönelik şiddetin 
sona erdirilmesini 
hedefleniyor. Proje 
kapsamında pilot 
bölge seçilen Emek 
Mahallesi'nde, 
mahalle sakinlerine 
yönelik olarak 
'kadına yönelik şid
det* ve 'aile hayatına 
olumsuz etkileri' 
konularında 3 ayrı 
seminer verilecek.

EÖfrİM SEMİNERLERİ ^

Suzan YILDIRIM f İl Mütlü Yard. 
M. LÜtftTAŞÇi / Din Ğöfevlisi 
NdŞülT BERK / Avukat 
Bİrgül AYDIN ı Psikolog

KONUŞMACILAR .

22 Şubat 2012 saat 
13.00'te Celal Bayar 
İlköğretim 
Okulu'nda, 14 Mart 
2012 ve 04 Nisan 
2012 tarihlerinde ise 
saat 13.00'te 
Emek Düğün 
Salonu'nda gerçek
leştirilecek olan

EnnE®?

seminerlerde, Bursa 
Müftü Yardımcısı 
Suzan Yıldırım, 
Psikolog Birgül 
Aydın, Avukat 
Nilgün 
Berk ve Din 
Görevlisi Lütfi Taşçı 
konuşmacı olarak 
katılacak.
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I Kartlı ödeme vergi gelirini artırıyor
Her bin liralık nakit 
para yerine bin 
liralık kartlı harcama 
vergi gelirlerini 20 
lira artırıyor.
Türkiye’de bin liralık 
nakit ödeme yerine 
kartlı ödeme sistem
inin kullanılması, 
vergi gelirlerini 20 
lira artırırken, nakit 
para yerine kredi 
kartı harcamaların
daki 1 liralık artış 
GSYH’da 1,42 liralık 
artışı beraberinde 
getiriyor.
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Soner Canko, BKM 
tarafından yaptırılan 
ve 2011 yılına ilişkin 
kredi kartları kul
lanım alışkanlık
larını içeren "Kart 
Monitör" araştır
masının sonuçlarını 
açıkladı. 
Araştırmaya göre, 
ödeme sistemleri 
vergi gelirlerini 
artırıyor, enflasyonu 
düşürüyor, 
ekonomiyi güçlen 
diriyor ve istihdamı 
artırıyor. 
Araştırmaya katılan 
iş yeri sahiplerinin 
yüzde 54’ü kredi 
kartlarını ülke 
ekonomisi için

Kıdem tazminatı masatla
Kıdem tazminat
larının fona devre 
dilmesi’ operas 
yonunda bir kez da 
ha düğmeye basıldı. 
Gelen tepkiler üzer
ine birçok kez rafa 
kaldırılan ‘Kıdem 
tazminatlarının fona

önemli bulurken, 
önemli olduğunu 
düşünenlerin yüzde 
63’ü kredi kart
larının ekonominin 
kayıt altına alın
masını kolay
laştırdığını, yüzde 
42’si ticari faaliyet
leri canlandırdığını, 
yüzde 18’i sektör
lerin büyümesini 
sağladığını 
belirtiyor.
Bireylerin ise yüzde 
49’u kredi kart
larının ülke 
ekonomisi için 
önemli olduğunu 
düşünüyor. Bu 
bireylerin yüzde 71’i 
kredi kartlarının 
ekonominin kayıt 
altına alınmasını 
kolaylaştırdığını, 
yüzde 42’si ticari 
faaliyetleri can
landırdığını» yüzde 
16’sı sektörlerin 
büyümesini 
sağlayıp iş olanak 

devredilmesi’ 
operasyonunda bir 
kez daha düğmeye 
basıldı. Geçen hafta 
itibarıyla İstihdam 
Stratejisi yeniden 
işçi örgütlerinin 
önüne kondu ve 
görüş istendi. 

larını artırdığını, 
yüzde 13’ü ise kağıt 
tasarrufu sağladığı 
düşüncesini taşıyor. 
Kart Monitör 2011 
araştırmasına göre, 
nakit para yerine 
kredi kartı harca
malarındaki 1 liralık 
artışın GSYH’yı 1,42 
lira artırdığı dikkati 
çekerken, nakit yer
ine kredi kartı kul
lanımının art
masının enflasyon 
üzerinde olumlu 
etkiler yarattığı göz 
önünde bulundurul
duğunda, tüketim 
harcamalarında 
nakit yerine kredi 
kartı kullanımının 
aynı dönemde 
enflasyonu 0.017 
oranında azalttığı 
ortaya çıktı.
Diğeryandan, 
araştırmaya göre, 
bin liralık nakit 
ödeme yerine kartlı 
ödeme sisteminin

Türk-İş genel grev 
nedeni sayacağı 
uygulama ile ilgili 
kesinlikle görüş 
bildirmeyeceğini 
açıkladı.
61. Hükümet pro
gramında yer alan, 
ancak gelen tepkiler 

kullanılması vergi 
gelirlerini 20 lira 
artırıyor.
-"Kamu alacakları 
kredi kartıyla 
ödenebilecek"- 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Kart Monitör 
Dergisinde yer alan 
açıklamasında, 
mükelleflerin vergi 
borçlarını daha 
kolay ödemelerine 
imkan sağlamak 
için özel ödeme 
şekillerinin 
öngörüldüğünü 
hatırlatarak, amme 
alacaklarının 
bankalar ve posta 
neler aracılığıyla 
ödenebilmesine 
imkan sağlandığını 
ifade etti.
Diğer taraftan 
bankalara motorlu 
taşıtlar vergisi, tra 
fik cezaları, karayol
larından geçiş 
yapanların aranılan 
geçiş ücreti ve idari 
para ceza larını tah
sil etme yetkisi ver
ildiğini belirten 
Bakan Şimşek, 
diğer kamu alacak
larının da kredi 
kartıyla ödenmesi 
konusunda çalış
maların sürdüğünü 
bildirdi.

üzerine Çalışma 
Bakanı Faruk Çe 
lik’in ‘Henüz gün
demimizde yok’ 
dediği Kıdem 
Tazminatı Fonu, 
beklendiği gibi 
bir kez daha masaya 
geldi.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 1.5 
milyon vatandaşın 
primini devletin 
ödeyeceğini açıkladı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kişi 
başına düşen aylık 
geliri asgari ücretin 
üçte birinin yani 295 
lira 50 kuruşun altın
da olan 1 milyon 492 
bin 204 kişinin prim
inin devlet tarafın
dan ödeneceğini 
bildirdi.
Bakan Çelik, yaptığı 
açıklamada, 1 Ocak 
2012 tarihinden 
itibaren tü»n vatan
daşların Genel 
Sağlık Sigortası kap
samına alındığını 
hatırlattı.
Söz konusu tarihten 
itibaren Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığına bağlı 
vakıflara başvuran, 
yeşil kartlılardan 
vizesi dolanlar ile 
herhangi bir sosyal 
güvencesi olmayan 
2 milyon 56 bin 967 
vatandaşın gelir 
testin sonuç
landığını ve bu kişi
lerin tescilinin 
yapıldığını ifade 
eden Çelik, şunları 
kaydetti:

'Bu kişilerin yap
tırdığı gelir testi 
sonucuna göre, kişi 
başına düşen aylık 
geliri asgari ücretin 
üçte birinin yani 295 
lira 50 kuruşun altın
da olan 1 milyon 492 
bin 204 kişinin primi 
devlet tarafından 
ödenecek.
Kişi başına düşen 
aylık geliri, brüt 
asgari ücretin üçte 
biriyle (295 lira 50 
kuruş) asgari ücret 
(886 lira 50 kuruş) 
arasında olanların 
sayısı da 498 bin 
204 kişidir.
Bu kişiler aylık 
35 lira 4fi kı ırııç 
prim ödeyecek. 
Kişi başına düşen 
aylık geliri, asgari 
ücretle (886 lira 50 
kuruş) asgari 
ücretin iki katı (1773 
lira) arasında olan
ların sayısı 54 bin 
548. Bu kişiler aylık 
106 lira 38 kuruş 
prim ödeyecek.
Kişi başına düşen 
aylık geliri, asgari 
ücretin iki katından 
(1773 lira) daha 
fazla olanların 
sayısı 12 bin 
11 kişi. Bu kişiler ise 
aylık 212 lira 76 
kuruş prim 
ödeyecek.'
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 Ö6

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 4771
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

UEDÂŞ 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 5İ3 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 T3 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 2
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
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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 80 88

TAKSİLER

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 185i 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

Gemlik Karfez
efLİK’IIIİLKOÜNLÛK SİYASİ OAZETtSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4197

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 1513 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)

ukan'Mii
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00 
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Mil B OM YÖK'ten yalanlama
Uludağ yolu, yoğun 
kar ve fırtına sebe
biyle trafiğe 
kapandı.
Ekipler, yolu trafiğe 
açmak için 
çalışırken, hafta 
sonu tatili için zirv
eye çıkmak isteyen
lerin bulunduğu 
onlarca araç yolda 
kaldı. Jandarma 
ekipleri 8. kilometre
den itibaren 
araçların zincirsiz 
çıkışına izin ver
mezken, zirvede 
kar kalınlığı 2 metre 
80 santimetreye 
ulaştı.
Hafta sonu tatili ve 
günübirlik tatil için 
Uludağ'a çıkmak 
isteyen vatandaşlar 
yoğun kar yağışın
dan olumsuz etk
ilendi. Zincirsiz 
çıkan otomobillerin 
yolda kalması, 
yoğun kar ve fırtına 
sebebiyle yol yak
laşık 1 saat trafiğe 
kapandı. Bölgeye 
tuzlama ve kar 
küreme araçlarının 
sevk edilmesi

üzerine yol tekrar 
açıldı. Yolun kapan
ması sebebiyle 
sürücüler uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Jandarma 8. kilome
treden sonra 
araçların zincirsiz 
çıkmasına kesinlikle 
izin Vermiyor.
Taksi, minibüs, oto
mobillerin yanı sıra 
lüks araçlar da 
yolda kaldı.
Sürücüler yaklaşık 1 
saat bekleyişin 
ardından zincir 
takarak Uludağ'a 
çıktı. 10 yıldır 
Uludağ'a çıktığını ve 
ilk defa böyle 
yoğun kar yağışı ile 
karşılaştığını 

belirten bir 
vatandaş, 
"Otobüsümüz sıcak. 
İçinde 
bekliyoruz" dedi. 
Öte yandan zirvede 
kar kalınlığı
2 metre 80 santime
treye ulaştı.
Bugün yağacak kar 
ile 3 metrenin 
üzerinde bir kar 
beklenirken, hava 
sıcaklığının eksi 11 
derece olarak 
ölçüldüğü öğrenildi. 
Zirvede yoğun fırtı
na ve sis sebebiyle 
telesiyejlerin çalış
madığı, pistlerde de 
kayak yapan az 
sayıda tatilci olduğu 
öğrenildi.

YÖK, bazı internet 
sitelerinde yer alan, 
'Üniversitede sınıf 
geçme notu 65'e 
çıktı' haberlerinin 
gerçeği yansıt
madığını bildirdi.
YÖK'ten, 'üniversite 
öğrencilerinin 
geçme notunun 
65'e çıkarıldığı' 

iddialarına yönelik 
yazılı bir açıklama 
yapıldı. Bologna 
sürecinin, 
'Avrupa Yüksek 
öğretim Alanı' 
yaratmayı hede
fleyen bir reform 
süreci olduğunu 
belirtilerek, sürece 
üyeliğin hükümet 
ler/devletlerarası 
herhangi bir anlaş
maya dayanmadığı 
bildirildi. Süreç kap
samında yayımlanan 
bildirilerin yasal.bir 
bağlayıcılığı bulun
madığına dikkat 
çekilerek, sürecin 
tamamen her 
ülkenin özgür 
iradeleri ile katıldık
ları bir oluşum 
olduğu ve ülkelerin 
Bologna sürecinin 
öngördüğü hedefleri

kabul edip etmeme 
hakkına sahip 
olduğu ifade edildi. 
Açıklamada, 
"Sürece ülke bazın
da üyelik vardır ve 
ülkelerin yük
seköğretim kurum
lan sürecin doğal 
üyesidir.
19 Mayıs 2001 
Prag Bakanlar 
Konferansı'nda 
Türkiye Bologna 
sürecine katılmış ve 
üye olduğu 2001 yılı 
itibariyle ülkemizde
ki tüm üniversiteler 
Bologna süresinin 
bir parçası olmuş
tur. Dolayısıyla 
'Bologna sürecinin 

pilot uygulayıcıları 
olan üniversiteler* 
gibi bir tanımlama 
yapmak mümkün 
değildir" denildi.

"SINIF GEÇME 
NOTU 65'E ÇIKTI 
HABERLERİ 
GERÇEĞİ YANSIT
MIYOR" 
, Avrupa 
Yükseköğretim 
Alanında en gerçek
leşmesi arzulan
mayan şeyin üye 
ülkelerin eğitim sis
temlerinin tek tip 
yükseköğretim sis
temi haline 
getirilmesi olduğu 
vurgulandı.

lııi:ıiiıı
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PLAKET ■ KUM VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCI UK - ORGANİZASYON VE TANITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı îlo: 3/ B GEMLİK 

Tel: (0224) 515 96 83 fax: (0 224) 515 55 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler



BUSEB islihdanıı Gemlikten sağlansın
Bursa Serbest Bölge’de yapılan toplantıda, BUSEB bünyesinde 
üretim yapan firmaların istihdamın büyük bir bölümünü 
Gemlik’ten karşılanması istendi. Serbest Bölge’de üretim yapan 
firmaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda istihdamın 
Gemlik’ten sağlanmasının önündeki engeller masaya yatırılıp, 
çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunuldu. Gemlik 
Belediyesi ile GTSO ortaklığında Serbest Bölge’nin dikkat çektiği 
branşlarda ve bundan sonra talep edilebilecek iş konularında 
ortaklaşa kurslar açılması yönünde alt yapı çalışmaları 
önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Haberi sayfa 2’de

20 Şubat 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.rom 50 Kr
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

Kaymakam Bilal Çelik, 
veda yemeği ile uğurlandı

Kızılcahamam Kaymakamlığından Gemlik Kaymakamlığına 1 Ağustos 2010 tarihinde atanan 
Kaymakam Çelik’in ilçemizde bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra, Bursa İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne atanması nedeniyle önceki akşam As-Ka Otel’de onuruna veda yemeği düzenlendi. 5’de

Gemlik Kaymakamlifli’na 
Vali Yardımcısı Adnan 
Kayık vekalet edecek

İlçemiz Kaymakamı 
Bilal Çelik’in 
Bursa İl Özel İda
resi Genel Sekreter 
Iiği ne atanması 
üzerine, boşalan 
Gemlik Kaymakam 
hğı’na Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık vekalet ede
cek. Haberi 2’de

Him Bakış akıt; “Komşuya vardım 
geleneğimizde vardır”

Veda...
Kavuşmak ve ayrılık..
Bu kelimeler bana, sevinmek ile hüzünlen

mek sözcüklerini anımsatıyor.
Bir insanın sevdiğine, beklediğine, arzusu 

na, inandığı bir şeye kavuşması, kişiyi mutlu 
kılar, sevindirir.

Ayrılık ise hüzündür...
Cuma akşamı, As-Ka Otel’de Kaymakam 

Bilal Çelik’e veda yemeği düzenlendi.
Her veda yemeği, giden için hüzünlüdür.
Kaymakam Çelik, Ankara’nın yanıbaşındaki 

Kızılcahamam ilçesinden bir buçuk yıl önce 
Gemlik’e geldi.

Kariyeri olan, yükselmesi beklenen bir 
Kaymakamdı. İlçemize göreve başladı kenti 
tanıdı, 1.5 yıl sonra ataması çıktı. Dev. 4’de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt, 
Türkiye’nin Yunanis 
tan’a doğalgaz ver
mesi ile ilgili dün 
Sabah Gazetesi’nde 
çıkan manşet 
haberin üzücü 
olduğunu söyledi. 
Akıt, açıklamasında, 
‘“Komşusu açken 
tok yatan bizden 
değildir’ sözü bizim 
geleneklerimizi 
anlatır. Komşunun 
ihtiyacı varsa, ona 
gönülden yardım 
ederiz. Bu gazetenin 
attığı manşeti üzüntü 
ile karşılıyorum. 
Fevkalade hatalı ve 
Yunan halkını

derinden üzecek 
küçük düşürücü 
sözdür. Bu gazete 
hatasını düzeltmeli, 
özür dilemelidir. Bu 
şekilde manşet 
atmak Türkiye’yi de, 
Türk halkını da ren
cide eder. Kurtuluş 
Savaşımızda yurdu
muzu işgal eden 
Yunan komutanını 
esir alan Mustafa 

Kemal ona saygı 
gösterip, kılıcını iade 
etmiştir. II. Dünya 
Savaşında Rus ordu
ları tarafından 
Yunanistan işgal 
edildiğinde Türkiye 
bu ülkeye yardım 
elini uzatarak, gıda 
yardımında bulun
muştur. ‘Komşu 
komşunun külüne 
muhtaçtır’ sözü 
Türklerin kötü günde 
komşularına nasıl 
davranacağını ifade 
eder. Şahsen, ben bu 
gazetenin manşetini 
okuyunca rencide 
oldum, üzüldüm. Bir 
ulusu küçümsemek 
ve aşağılamak bize 
yakışmaz” dedi.

KISAKISA
O Eski Pazar Cad 

desi’nde yeni açı 
lan bir teknoloji 
mağazasından 3 
adet laptop çalın 
dığı öğrenildi. 
Kamera kayıtların
dan yaşlan 25 ya 
şında olduğu sap
tanan 4 genç, 3 lap- 
topu çalarak kayıp 
lara karıştı. 
Gençlerin 2’sinin 
kız olduğu belirlen
di. Eşkalleri tespit 
edilen laptop 
hırsızları aranıyor. ö İstiklal Cadde 
si’ndeki evinde ölü 
bulunan gencin 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Turizm Otelcilik 
Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi Salim 
Aslan ve sara 
hastası olduğu 
öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.rom
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkâya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıy- 
oruz. Okuyucularımızdan özür dileriz.
Gemlik Körfez

W Mırımına 
naili edince
cezanı vedi

Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi’nde 
hatalı park eden 
özel bir araç, 
otoparka kaldırıldı. 
16 K 6019 plakalı 
araç sahibi, 
Cumartesi günü 
saat 13.30 
sıralarında Ziraat 
Bankası banka
matikleri önünde, 
yaya kaldırımını 
kapatacak 
şekilde park 
ederek aracını 
kilitleyip park 

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

yerinden ayrıldı. 
Vatandaşların 
karşı kaldırıma 
geçmek için 
aracın etrafından 
dolaşmak zorunda 
kalırken, olay 
yerine gelen trafik 
polisleri, çekici 
çağırdılar.
Çekici hatalı park 
eden aracı otopar
ka kaldırırken, 
araç sürücüsüne 
de hatalı park 
etmek suçundan 
ceza yazdılar.

GemliK Kaymakamlığına 
Vali Yardımcısı Adnan 
Kayık vekalei edecek

İlçemiz Kaymakamı 
Bilal Çelik’in Bursa 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliğine 
atanması üzerine, 
boşalan Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
Bursa Vali 
Yardımcısı
Adnan Kayık 
vekalet edecek. 
Kaymakam 
Bilal Çelik,

İIISI8 istihdamı M'ieıı sağlansın
Bursa Serbest 
Bölge’de yapılan 
toplantıda BUSEB 
bünyesinde üretim 
yapan firmaların 
istihdamın büyük 
bir bölümünü 
Gemlik’ten karşılan
ması istendi.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın konuşmacı 
olarak katıldığı 
toplantıda, BUSEB 
Bölge Müdürü 
Halittin Tok ve Genel 
Müdür Vekili Ali 
Tanver Yazıcıoğlu’da 
yer aldı. Serbest 
Bölge de üretim 
yapan firmaların 
üst düzey yönetici
lerinin katıldığı 
toplantıda istih
damın Gemlik’ten 
sağlanmasının 
önündeki engeller 
masaya yatırılıp, 
çözüm yolları 
konusunda istişa 
relerde bulunuldu. 
Gemlik’in nüfusu
nun 105 bini aştığı
na dikkat çeken ve 
ilçedeki yatırımların 
yakın gelecekteki üç 
misli nüfusa göre 
yapıldığını anlatan 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Serbest 
Bölge’de üretim 
yapan firmaların iş 
istihdamının büyük 
bir bölümünü 
ilçedeki vatandaşlar
dan sağlamasını 
istedi. Bu konudaki 
engellerin kaldırıl
ması yönünde her 

bugün Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliği görevi 
ne başlarken, 
Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık’ın 
da Vali Şahabettin 
Harput’un 
görevlendirmesi 
ile Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
vekaleten bakacağı 
öğrenildi.

türlü çalışmayı 
yapacaklarını ifade 
eden Refik Yılmaz, 
"Biz istihdamın 
Gemlikli hem 
şenlerimizden 
sağlanmasını 
istiyoruz. Bu konu
da her türlü çalış
mayı yapmaya 
hazırız. Gerekli 
alt yapıyı sağlarız. 
İlçedeki işsizlik 
oranını en asgari 
seviyeye indirmek 
istiyoruz” diye 
konuştu.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın talep ve 
önerilerine destek 
veren GTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ta, oda 
bünyelerinde çok 
sayıda kurs açtık
larını hatırlatarak, 
Gemlik Belediyesi 
ile ortaklaşa kurs 
sayısını ve çeşidini 
artırabileceklerini 
vurguladı. Gemlik 
gibi sanayi bölgesi 
ve Serbest bölge ye 
sahip ilçedeki işsiz
lik oranını düşürmek 
için oda olarak

yoğun çalışma tem
posu içinde bulun- * 
duklarını ve bu 
konuda mücadeleye 
devam edeceklerini 
belirten Kemal Akıt, 
“Gemlik’ten iş istih
damı konusunda siz 
hangi branşlarda 
uzman arıyorsanız 
bize söyleyin, biz de 
gerekli çalışmaları 
biran önce 
başlatırız” dedi. 
Serbest Bölge 
Müdürü Halittin Tok 
ve Genel Müdür 
Vekili Ali Tanver 
Yazıcıoğlu’da, 
BUSEB de şu an 
önceliğin dikiş 
operatörü, kalite 
kontrol uzmanı, üre
tim operatörleri, ofis 
program kul

lanıcıları, mavi 
yakalı çalışanlar 
ve dış ticaret 
konusunda uzman 
elemanlar olduğunu 
açıklayarak bu 
branşlardaki önce
likleri Gemliklilere 
verebileceklerini 
ifade ettiler.
Gemlik Belediyesi 
ile GTSO 
ortaklığında 
serbest bölgenin 
dikkat çektiği 
branşlarda ve 
bundan sonra talep. 
edilebilecek iş 
konularında ortak
laşa kurslar açılması 
yönünde alt yapı 
çalışmaları 
önümüzdeki haf
tadan itibaren 
başlayacak.
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fturtman bısliMUHila can ırerii İhsanca
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde apartman 
boşluğuna düşen 41 
yaşındaki Şenay 
Mısırlı hayatını 
kaybetti.
Halitpaşa Mahallesi 
İpek Caddesi 
üzerinde evinden 
çıkarak çarşıya

İli diayım tietken zehirlenin
Bursa'da baş ağrısı 
sebebiyle aldığı 
ilaçlardan içen 
kadın, ağrısı 
geçmeyince 2 tane 
daha fazladan ilaç 
aldı. Bir süre sonra 
rahatsızlanan

Kamboçya parasıyla dolandırıldı
Bursa'da yardım 
yapacağını ileri 
süren bir kişi, Kam 
boçya Riel'i verdiği 
kadının 500 lirasını 
dolandırdı.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçe
si Yediselviler 
Mahallesi Ortayol

Uluslararası sahte Mim seiehesi çökertildi
Bursa'da ehliyet 
sınavına girip 
başarısız olan 50 
kişiye para 
karşılığında sahte 
evrak düzenleyerek 
ehliyet ve lise diplo
ması temin eden 
şebekenin oyununu 
polis bozdu. 
Şebekenin, ehliyet 
almak isteyen 
kişilere Azerbaycan, 
Özbekistan ve 
Kırgızistan'da eğitim 
görmüş gibi lise 
diploması ve sahte 
ehliyet temin ettiği 
ileri sürüldü. Şebeke 
üyelerinin aldıkları 
evrakları Bursa'da 
devlet kurumlarına 
gerçekmiş gibi tas
dik ettirdiği bildirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 

gitmek isteyen 
Mısırlı, 5 metre 
yükseklikteki apart
man boşluğuna 
düşerek hayatını 
kaybetti. Mısırlı ile 
birlikte apartman 
boşluğuna düşen 
Ensar Y.'nin ise 
hayati tehlikesinin 

kadının zehirlendiği 
öğrenildi. Edinilen 
bilgiye göre olay, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Dikkaldırım 
Mahallesi Zübeyde 
Hanım Caddesi'nde 
meydana geldi. Baş

Caddesi'nde oturan 
Hatice T’nin (45) 
evine gelen, kimliği 
henüz belirlene
meyen şüpheli, ken
disini muhtarın gön
derdiğini ye yardım 
yapmak istediğini 
söyledi.
Yanında getirdiği 

ekipleri, lise diplo
masına ve ehliyete 
ihtiyacı plân 50 
kişiye sahte belge 
düzenledikleri iddia 
edilen şebekenin 18 
elemanını yakaladı. 
Aralarında 
Azerbaycan ile, 
Özbekistan uyruklu 
kişilerin de bulun- , 
duğu zanlıların, bin 
500 ila 3 bin lira 
karşılığında isteyerı 
kişilere diploma ve 
ehliyet çıkardığı, 
Bursa'da yaşayan 
50 kişiye sahte 

olduğu öğrenildi. 
Ağır yaralanan 
Ensar y. Mudanya 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
hayatını kaybeden 
Mısırlı için olay 
yerine Bur^a 
Cumhuriyet 
Savcısı gitti.

ağrısı için doktorun 
verdiği ilaçlardan 
kullanan G.D., ağrısı 
kesilmeyince ilaçlar- 
dan 2 tane daha içti. 
Bir süre sonra ken
disini kötü hisseden 
G.D. özel bir araçla 

ve çok değerli 
olduğunu 
söylediği 500 
Kamboçya Riel'ini 
kadına veren erkek 
şüpheli, karşılığında 
istediği 500 
lirayı alarak, 
evden ayrıldı. 
Parayı 

belge temin ettiği 
öğrenildi.
Bilgisayar kayıtların
dan tespit edilmesi 
zor olan belgelerin 
sahte olduğu 6 aylık 
bir çalışma net
icesinde ortaya çıktı. 
Kurumlara verilen 
belgeleri incelemeye 
alan polis, yurtr 
dışından alınmış 
gibi gösterilen ve 
Türkiye'de gerçeğe 
dönüştürülen ehliyet 
ve diplomaların 
mühürlerini inceledi; 
Belge ve ehliyetlerin 

Savcı, Mısırlı'nın , 
ölümünü 
şüpheli buldu ve 
cesedin Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırılmasını istedi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Tedavi 
altına alınan kadının 
yapılan tahlillerinde 
aldığı ilaçlardan 
zehirlendiği 
ortaya çıktı.

kuyumcuya 
götüren ve 
elindeki paranın 
değerinin düşük 
olduğunu öğrenen 
kadın, durumu 
polise bildirdi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

bahte olduğunu 
anlayan polis, 14 
kişinin evine baskın 
düzenledi., Gözaltına 
alınan Ş.K. (57), N.D. 
(60), E.V. (41), A.A. 
(61), E.Ö. (43), C.T. 
(51), C.K. (51), T.A. 
(50), Y.S. (33), Y.K. 
(43), Y.S. (33), E.Y. 
(31), İ.Ç. (29), H.A. 
(43), B.A. (24), D.K. 
(25) İJ. (48) ve Z.A. 
(39) adliyeye sevk 
edildi.Gözaltına alı
nan zanlılardan
N.D.'nrn yeminli ter
cüman olduğu ve 
Özbekistan ülkesi 
adına düzenlenen 
sahte .evrakları ter
cüme ettiği ortaya 
çıktı. Gözaltına alı
nan zanlılardan E.Y., 
C.K., Z.A.'nın 
Azerbaycan uyruklu 
olduğu, B.A.'nın ise 
Özbek olduğu belir
tildi.

Mania kriterleri yeni yazılmadı ki?
Yunuseli Havalaanı, uçuşlara kapatılalı 15 yıl 

oldu ve geçen zaman içinde karar hep 
tartışıldı. Sadece Yunuşeli ile ilgili karar değil, 
terminal yapılarak sivil yolcu taşımacılığına 
uygun hale getirilen Yenişehir Havaalanı’nın 
kent merkezine uzaklığı da tartışma konusu 
oldu.

Nitekim Yenişehir Havaalanı’nın etkin kul
lanımı da mümkün blmadı. Yenişehir’den yur
dun çeşitli yerlerine uçuşlar ilgi görmedi. 
“Yeter ki Bursa’da hava taşımacılığı gelişsin” 
diye bir ara BTSO tarafından toplu bilet alımı 
bile yapıldı. Yine de tutmadı^ |

Bir de Nilüfer Ertuğrul alternatifi çıkmıştı bir 
aralar. Önceki akşam RUMELİSİAD’ın Sinerji 
Toplantısı’nda konuşan Devlet eski Bakanı, 
Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit 
Çağlar hatırlattı o süreci...

Yunuseli’yi büyütemediklerini, Ertuğrul 
Havalaanı’nın imar planlarını hazırlamalarına, 
hatta kamulaştırma aşamasına gelmelerine 
rağmen yapamadıklarını söyleyen Cavit 
Çağlar’ın, “O zaman sevdiğimiz birkaç 
arkadaşımız karşı çıktı.. Cavit Çağlar kendine 
havaalanı yapıyor, dediler. Yok be kardeşim! 
Tamam uçağımız, helikopterimiz vardı ama 
ÜUIUII DUISİİ ydfd(IdlldUdMI U IIdVddldlHllUdlI 

demesi...
Sonra da “Ve şimdi üzülüyorum. Ertuğrul’da 

karşı tarafa tavuk çiftliği adı altında kaçak 
fabrikalar yapılıyor. Ne gereği var? Oraya yap
saydık ö havaalanını Bursa'yı körusaydık” 
demesi dikkat çekiciydi.

■ ' • * * *
Dönüyor dolaşıyor gene geliyoruz kent 

merkezindeki Yunuseli Havaalanı’na...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe’nin seçim beyannamesinde yer alan 
Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açıl
ması konusunda yürütülen çalışmalar mania 
kriterlerine takılmış... Bizzat Başkan Altepe 
açıklamış önceki gün belediye meçlisi toplan
tısında...

Altepe, “Sivil Havacılık ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi genel müdürlüklerinden 
gelecek heyet inceledikten sonra projenin 
Bursa’ya zararı olacağı belirlenirse, vazgeçe
biliriz” demiş... * * *

Daha önce de birkaç kez yazdık. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altepe’nin çalışkanlığından, 
iyi niyetinden kuşkumuz yok ama kurmay 
kadrosunda sorun büyük...

Yunuseli Havaalanı’nın mania kriterlerine 
takılacağı belliydi Çünkü bu kriterler dün ya 
da önceki gün yazılmadı, Yıllardan beri vardı. 
Buna rağmen Yunuseli Havaalanı çevresinde
ki engelleri kaldırmadan işler hale getirmek 
konusundaki yanlışlığı nasıl, görmezler?

Ya da gördüler diyelim... “İktidar gücümüzle 
kriterleri değiştiririz” diye mi düşündüler?

Veya “Kriterlere takılan engelleri kısa sürede 
kaldırırız” aymazlığına mı düştüler?

Eğer Yunuseli’de ısrar edenler; o , 
havalaanında maket uçak gösterisi yapıla
cağını sanıyorsa vay halimize...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Doğanbey’i eleştirmiş müsteşar 
Yunuseli’ye inemiyor uçaklar 
Kuruyor tutunduğu bütün dallar 
Recep Başkanım kaderine ağlar

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr


20 Şubat 2012 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER

Güne Bakış

kadri_guler@hotmail.com
Veda...

Kaymakam Çelik, beklemediği bir 
göreve atandı.

Bursa Valisi’nin isteği ile bu göreve 
getirildiği belirtiliyor.

Bursa ve, ilçeleri ile köylerine hizmet 
götüren İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği, Vali adına hizmetleri prog 
ramlayan ve götüren önemli bir 
makam.

Biraz da siyasi bir makam...
Köylere ve kentlere gidecek 

hizmetler, iktidarda olan siyasi partinin 
istediği şekilde biçimlenir.

Onun için bu makam biraz da dikenli 
bir makamdır.

Yine de ayrılık sevimsizdir.
İnsanın içine bir burukluk bırakır.
Giden de kalan da bu ayrılıktan 

hüzünlenir.
Kaymakam Çelik, 1.5 yılda, Gemlik’i 

yeni tanıdı.
Isındı da..
Ama sürpriz bir atama gerçekleşti.
Veda yemeğinde çalıştığı mesai 

arkadaşları adına Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, yaptığı konuşmada, 
Kaymakam Çelik için şöyle konuştu: 
“Bizler, Kaymakamımızla bu süreyi 

dolu dolu yaşadık.
Birikimlerinden istifade ettik.
Kendisinin devlet adamlığından ve 

temsilinden faydalandık.
O’nun etik ilkelerini, taviz vermeden 

uygulamalarını örnek aldık.
Kendisinin ilkeli davranışından ve 

engin bilgisinden çok faydalandık. 
İmtiyazsız kamu hizmetinden, 
yeteneğinden ve güçlü kişiliğinden fay
dalandık.
Biliyoruz ki; Sayın Kaymakamımıza 

misyon olarak çok özel bir görev veril
di.”

Kaymakamımıza veda ettik.
Ama uzağa gitmediği için her zaman 

kapışını çalacağız.
Çünkü, yeni görevi Gemlik’teki devlet 

yatırımlarının gerçekleştiren bir 
makam.

Gemlik’in ihtiyaçları olduğunda 
kapısını çalacağımız ilk kişi olacak.

Kaymakamlık makamı bir süre 
vekaleten yürütülecek.
Bursa Vali Yardımcısı Adnan Kayık biı 

süre Gemlik’te hizmet edecek.
Devlette süreklilik vardır. Bir makam 

boşaldığında, mutlaka doldurulur ve 
hizmetler aksatılmaz.

Yine de bu sürenin uzamamasını beki 
yoruz.

Gemlik 100 bin nüfusu aşan büyük 
bir ilçedir.

Sorunları birden fazladır.
İlk Kaymakamlar atamasında, boşalar 

makama, asaleten bir Kaymakam atan
masını Gemlik halkı bekliyor.

Kaymakamımız Bilal Çelik’e yeni 
görevinde başarılar diliyorum.

Vatandaşların tepki
sine karşın değişik 
yerlere monte edilen 
baz istasyonları, 
Belediye Fen İşleri 
teknik ekiplerince 
toplandı.
Baz istasyonlarının 
kurulmasıyla ilgili 
yapılan yönetmelik

değişikliği ile baz 
istasyonlarından 
ruhsat istenmesi 
üzerine, Belediye 
encümeni aldığı 
karar ile ruhsatı 
olmayan baz istas 
yonlarının elektrik
lerinin kesilmesine 
ve cihazların toplan

masına karar verdi. 
Emin Dalkıran 
Kordonu, Halitpaşa 
Mahallesi, 
Orhangazi Caddesi 
ve Kurşunlu’daki 
baz istasyonları 
belediye ekipleri 
tarafından toplatıldı. 
Baz istasyonlarının

toplanması üzerine 
ilgili yayıncı firmalar 
Savcılığa suç duyu
rusunda bulundular. 
Baz istasyonlarını 
söken belediye 
teknik elemanlarının 
savcılığa çağrılarak 
ifade verdikleri 
öğrenildi.

*20-35 YAŞ ARASI 
İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN/ 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK, 

*ÎTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAX GİDİ 
UÇ DOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDERİLECEK, 

MİMAR. İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 

RAY- RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞUI MERMER R.S,
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-586 00 07

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Bursa İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne 
atanması nedeniyle 
ilçemizden ayrıl
madan önce kurum 
ve kuruluşlara veda 
ziyaretlerinde 
bulundu.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Gemlik Ticaret 
Borsası, Esnaf ve 
Sanatkarlar Ödası 
gibi kurumlan 
ziyaret eden Çelik, 
görev süresinde 
kendisine gösteri 
len yakınlıktan 
büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Son ziyaretini 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na yapan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Meclis 
Başkanı Servet 
Pehlivan ve yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından karşı
landı.
Ticaret Borsası 
Başkanı ilhan Acar, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in bir buçuk 
yıl gibi kısa sürede 
Gemlik’te kurum ve 
kuruluşlarla iyi 
ilişkiler içinde 
bulunduğunu ve 
kendini sevdirdiğini 
söyledi. Acar, 
“Sizi atandığınız 
görevden sonra 
vali olarak görmek 
istiyorum. Yeni 
görevinizde başa 
rılar diliyorum. ” - 
dedi.

‘Gemlik Körfez’
IWpill«fa]HtSİM

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakam Bilal Çelik, veda yemeği ile uğurlandı
Bursa il Özel idaresi 
Genel Sekreterliği’ne 
atanan ilçemiz 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, “Veda Yemeği” 
ile uğurlandı.
Kızılcahamam 
Kaymakamlığından 
Gemlik
Kaymakamlığı’na 1 

• Ağustos 2010 tari- 
i hinde atanan
Kaymakam Çelik’in 

j ilçemizde bir buçuk 
yıl görev yaptıktan 
sonra, Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliğine atan
ması nedeniyle, 
önceki akşam As?Ka 

' Qtel’de onuruha veda 
yemeği düzenlendi. 
Yemeğe, Orhangazi’ 
Kaymakamı Mustafa 
Selman Yurd’aer, 
Garnizon Komutanı 
kıdemli Kurmay 
Albay Ersan Kazaz, 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Cumhuriyet 
savcıları, yargıçlar, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe

Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Murat 
Özdemir, CHP, AKP, 
MHP, Has Parti ilçe 
başkânları ve yöne
tim kurulu üyeleri, il 
genel meclis üyeleri 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akit ve yönetim kuru
lu üyeleri, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanj İbrahim 
Talan ve yöneticileri, 
Esnaf Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Koperatifi Başkanı 
Mevlut Avcı ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı idris Kurt ile 
merkez ve köy 

muhtarları, Banka 
Müdürleri, İşadamla 
n, daire müdürleri, 
sanayi kuruluşlarının, 
Kaymakamlık per
soneli, eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşi 
katıldılar.
Veda yemeğinde 
konuşan Kaymakam 
Bilal Çelik, 1.5 yıl gibi 

kısa bir sürede 
Gemlik’ten ayrılmak 
zorunda kaldığını 
belirterek, “Hüznüm 
sonsuzdur. Ne mut
luyum ki sizin gibi 
dostlara sahip 
oldum. Sizlerle geçen 
süreyi unutmam 
imkansız. Tayinimin 
teselli tarafı, çok 
uzağa gitmemem.

Yeni görevimde 
geniş bir coğrafyaya 
hizmet etme imkanım 
olacak. Beni zor bir 
görev bekliyor. Bir 
yandan da şanslıyım, 
bir yandan da zorluk 
var. Buradan 
ayrılırken, sîzlerin 
güzel düşüncelerinizi 
beraber götüreceğim. 
Gemlik’ten bir süre 

daha kopmayacağım. 
Bursa’ya gidip 
geleceğim.
Kazancım sizler 
siniz. Dostlarım, ne 
mutlu bana sizlerle 
görev yapma 
imkanım oldu.
Bursa’da bir kapınız 
var. Gelirseniz, beni 
mutlu edersiniz.
Benim, sizlerin 
üzerinizde hakkım ■ 
varsa helal ediyorum. 
Sizler de helal edin." 
dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik’e ilçemizden 
ayrılması nedeniyle, 
Belediye Başkanveki 
li Refik Yılmaz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odass., Ticaret Bor 
sası, Esnaf ve Sanat 
karlar Odası, Aydın 
lar Madencilik A.Ş., 
Muhtarlar Derneği 
Başkanlığı plaket, 
eski Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut ve 
çalışma arkadaşları 
çini vazo hediye etti 
ler. Veda yemeğinde 
konuşmalardan 
sonra müzik din
letisiyle son buldu.
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'İ|MİISİİWI^WBİ*I1W
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Çevre ve Sağlık 
Çalışma Grubu, “5 
Yanlış 1 Doğruyu 
Götürür” Projesi ile 
gençleri kronik 
hastalıklara sebep 
olan riskler hakkın
da bilinçlendirecek. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
gençleri sağlık 
konusunda bil
gilendirmeye ve 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak projeler 
üretmeye devam 
ediyor. Gençlik 
Meclisi bünyesinde 
bulunan Çevre ve 
Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından 
hayata geçirilecek 
olan “5 Yanlış 1 
Doğruyu Götürür 
Projesi” ile gençlere 
sağlıklı yaşamanın 
püf noktaları 
aktarılacak. 25 
Şubat 2012 
Cumartesi günü 
saat 13.00’da Bursa 
Kent Konseyi ofis
lerinde gerçekleşe

cek eğitmen eğitimi 
ile başlayacak proje, 
lise öğrencilerine 
bilgilendirme semi
nerleri, atölye çalış
maları ve çıktıların 
kamuoyu ile pay
laşılması şeklinde 
devam edecek.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, 
Bursa’da yaşayan 
gençlerin sağlıklı 
gelişimi adına 
önemli bir projeyi 
hayata geçirecek
lerini söyledi.

Gençlik Meclisi 
bünyeşinde altı adet 
çalışma grubu 
bulunduğunu ve 
bunlardan bir 
tanesinin de 
Çevre ve Sağlık 
Çalışma Grubu 
olduğunu belirten 
Darılmazlar, “Çalış
ma grubu olarak 
gençlerin sağlık 
konusunda bil
gilendirilmelerini ve 
gelişimlerine katkı 
sağlayacak projeler 
üretmelerini, 
çevreye olan 
duyarlılıklarını

artırmayı hedefli 
yoruz” dedi. 
Proje hakkında 
bilgi veren Çevre ve 
Sağlık Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
İsmail Dal ise, 
gençlere kronik 
hastalıkları oluştu
ran risk faktörleri 
olan ‘hiper tansi 
yon’, ‘obezite/yanlış 
beslenme’, 
‘hareketsiz yaşam’, 
‘sigara’, ‘alkol’ 
konuları ile ilgili 
bilgilerin verileceği
ni söyledi. 
Öncelikle 
konuşunda 
uzman doktorlar 
tarafindan risk 
faktörleri ite ilgili 
eğitmen eğitiminde 
bilgilere alacaklarını 
anlatan Dal, son
rasında belirlenen 
pilot okullarda 
gönüllü eğitmenler 
tarafından lise 
öğrencilerine yöne
lik bilgilendirme 
seminerleri 
düzenleyeceklerini 
ifade etti.

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, kartonpiyerli, 

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

satılık daire 

0 538 322 70 73

Bursa belleğine önemli kaftı
Bursa Kent 
Konseyi, Türki 
yö’nin en önemli 
doğa ve kış sporları 
merkezi olan 
Uludağ'ın sahip 
olduğu zenginlik
lerinin herkes 
tarafından daha iyi 
bilinmesi amacıyla 
hazırladığı ‘Uludağ 
ve Milli Park’ adlı 
kitabı, kent bel- 
.geliğine kazandırdı. 
Türkiye’nin kış tur
izm merkezi olan 
Uludağ’ın doğal 
yaşamının korun
ması, geniş kitlel
ere© tanınmasını 
amacıyla çalışmalar 
yürüten Bursa Kent 
Konseyi Uludağ 
Çalışma Grubu, 
‘Uludağ ve Milli 
Park’ adlı kitabı kent 
belleğine 
kazandırdı. Bursa 
Kent Konseyi 
Uludağ Çalışma 
Grubu’nun arşivin
den yararlanılarak 
oluşturulan eserde, 
‘Tarihte Uludağ’, 
‘Olympos 
Manastırları’, ‘Milli 
Park Haritası’, 
‘Flora, Fauna*,

canSLI HALI YIKama

‘Kamp ve kullanım 
alanları’, ‘Kış ve yaz 
turizmi’, ‘Teknik 
rotalar’, ‘Yürüyüş 
parkurları’ başlık
larıyla geniş bilgiler 
yer alıyor. Görsel 
açıdan da zengin 
içeriğe sahip olan . 
kitap, doğa 
yürüyüşü tutkunları 
için vazgeçilmez bir 
cep rehberi oluyor. 
Bursa Kent Konseyi 
Uludağ Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Serdar Kuşku, 
Uludağ ve Milli Park 
hakkında bugüne 
kadar hazırlanmış 
kendi alanında ilk 
ve tek yayın olan

KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 
YIKATAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN!

kitabın 12 ay cazibe 
merkezi haline getir
ilmeye çalışan 
Uludağ’a katkı 
sağlayacağına 
inandığını söyledi. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Uludağ’ın doğa tur
izmi potansiyelinin 
ve doğal güzellik
lerinin anlatıldığı 
‘Uludağ ve Milli 
Park’ adlı kitabın, 
Bursa’nın sahip 
olduğu en büyük 
doğal değerin 
tanıtılması açısın
dan önemli bir 
çalışma olduğunu 
belirtti.

m2 3 TL. . . - - - - - - - - - - - 1 BİZ, SİZİHİZMET 
. . . . . . . . . . . . . . . .J 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
053581557 11

KÜÇÜK KUMLA
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MHP Başkanvekilliğine Ümit Yılmaz getirildi

MHPle görev bölümü wİdi Gençler, 
sorunlarına 

çözüm armorMilliyetçi Haraket 
Partisi İlçe yönetim 
kurulu aralarında 
görev bölümü yaptı. 
29 Ocak 2012 günü 
yapılan genel kurul 
toplantısında, ilçe 
başkanlığına seçilen 
Osman Durdu, 
35 kişilik yönetim 
kurulunda görev 
bölümü yaptıklarını 
söyledi.
Durdu açıklamasında, 
İlçe Sekreterliğine 
Emrah Keskinden’i, 
Başkanvekilliğine 
Ümit Yılmaz, Başkan 
Yardımcılıklarına 
Gülten Ayhan, Recep 
Çelik, İbrahim 
Aşan’ın getirildiğini 
söyledi.
Yönetim Kurulunda 

I diğer görevlendirme 
ler şu şekilde gerçek
leşti; İlçe Sekreteri; 
Emrah Keskinden,
Muhasip; Ersin Özen, 
Kadın Kolları Komis 
yonu; Mukadder Çıt- 
lak, Yerel yönetimler 
Komisyonu; Gökhan 
Küçük, Mevlüt Okur, 
Ferit Dilek.

Siyasi ve Hukuk İşleri 
Komisyonu; Remzi 
Solmaz, İlkim Şahin, 
Sivil Toplum Komis 
yonu; Adil Tepe, 
Yaşar Çakır, Muam 
mer Güreşçi, Seçim 
İşleri Komisyonu; 
Erdal Aktürk, Kadir 
Karakuş, Esnaf ve 
Sanatkarlar Komisyo 
nu; Yılmaz Altoprak, 
Abbas Aydın, Parti içi 
Eğitim Komisyonu; 
Nejdet Yıldız, Tuncay 
Mutluer. Sosval
Faaliyetler 
Komisyonu; Yahya 
Gümüş, Gökmen 
Kanbur, Bilim Sanat 
Komisyonu; Gökalp 
İyiyol, Halkla İlişkiler 
Komisyonü; Yusuf 

Köse, Salim Karataş, 
Ar-ge Komisyonu; 
Onur Yavuz, Nemci 
Demir, Muhsin 
Erdem, Mahalle 
Temsilcileri 
Komisyonu; Sezair 
Arslan, Ömer Çilingir, 
Meslek Örgütleri 
Komisyonu; Mustafa 
Koçdemir, Günay 
Enver, Mali İşler 
Komisyonu; İsmail 
Baydar, Tarım 
Komisyonu; Memduh 
Temel. Mehmet Demir 
şeklinde yapılanmaya 
gidildi.
Yazılı açıklama yapan 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu; “Gemlik’i her 
anlamda kucaklaya
cak bir kadro ile yola 

çıkıyoruz.
Uzun süreli çalış
malar ve istişareler 
şönucunda oluştur
duğumuz yönetim 
kurulumuzda 
toplumun bir çok 
kesiminde ve bir 
çok meslek gurubun
dan arkadaşları 
bulundurmaya 
özen gösterdik bu 
işte de başarılı 
olduk. Önümüzde 
mahalli idareler 
seçimler var. İlk 
sınavımız olacak bu 
seçimlere iddialı 
şekilde girmemizi 
sağlayacak bir ekip 
ile yola çıkıyoruz,, 
Allah yardımcımız 
olsun.” dedi.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından 
Mayıs ayında 
Ankara’da yapıla
cak olan Gençlik 
Şurası’nın ön hazır
lığı mahiyetinde 
bulunan Bölgesel 
Gençlik Çalıştay- 
larından biri de 
Bursa’da başladı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen Çalış- - 
tayın açılışında 
konuşan Başkan 
Recep Altepe, genç 
liğe yapılan yatırım
ların geleceğe 
yapıldığını 
belirterek, çahştayı 
çok önemsediklerini 
söyledi. Bursa, Yalo 
va, Balıkesir, Eski 
şehir, Bilecik ve 
Kütahya illerini kap
sayan ancak hava 
muhalefeti nede 
niyle Eskişehir, Bile 
cik ve Kütahyalı 
gençlerin katıla
madığı çalıştay

Almira Otel’de 
başladı. Çalıştahş 
açılış törenine Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Usta, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bur , 
sa Milletvekili Mus 
tafa ÖZtürk, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Ramazan Yiğit, ilgili 
kurum müdürleri, 
ilçe belediye baş 
kanları ve gençler 
katıldı. Çalıştayın 
açılışında konuşan 
Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Ra 
mazan Yiğit, bölge
sel çahştayların 
Ankara’da yapıla
cak Gençlik Şura 
sı’nın temelini oluş

turacağını belirte 
rek, gençlik strate
jisi ve politikaların 
belirlenmesi açısın
dan bu çalıştayın 
büyük önem 
taşıdığını söyledi.

PLAK!T - KUPA VE MADALYA ÇEKERİ lit HIZMETINIZÖEVIZ

MATBAAOUK - REKLAMCILIK - 0R«5Y0TI VE TANITIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı îio: 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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Win iitt ılımı alı m imli
5326 Sayılı 
Kabahatler 
Kanununun ilgili 
maddesi uyarınca 
seyyar satıcılık 
yapan esnafa ceza 
yağdı.
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri seyyar 
satıcılara önce 
uyarılarda 
bulundu, dikkate 
almayanlara da z 
ilgili kanun 
maddeşi gereği 
83’er lira idari para 
cezası kesti.
Periyodik 
denetimlerini 
sürdüren Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
her türlü uyarıya 
rağmen seyyar 
satıcılık yapan

esnafa geçtiğimiz 
hafta son bir uyarı 
daha yaptı.
Bazı esnaflar uyarı

sonrasında sey- 
yarlığı bırakırken, bir 
kısmı uyarıları 
dikkate almadı.

Simitçi, tatlıcı gibi 
10’un üzerinde esnaf 
uyarıları dikkate 
almamanın

bedelini 83’er lira 
idari para cezası' 
ile ödedi.
Zabıta müdürlüğü

ekipleri periyodik 
denetimlerin artarak 
devam edeceğini 
açıkladılar.

CBfll Kütü d h a nes ine M2 adet yeni kitap alımlı
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi okul 
kütüphanesine 
içerisinde 2010 ve 
2011 yılı içdrişindp 
yayınlanan 
kitaplarında bulun
duğu 542 adet yeni 
kitap alınarak 
zenginleştirildi. 
Geçen yıl başlayan 
okul kütüphanesini 
zenginleştirme pro
jesi kapsamında 
Okul Aile Birliği, ve 
öğrencilerin önemli 
katkılarıyla 6 bin 300 
lira tutarında 542 
adet yeni kitapla 
daha da zenginleşen 
okul kütüphanesin
deki kitap sayısı 
toplamda 4 bin 300 
oldu. Roman, 
Hikaye, Şiir, 
Deneme, Eleştiri ve 
Tarih gibi alanlarda 
en güncel yayınları 
kütüphaneye kavuş
turduklarını ifade 
eden proje sorum
lusu Okul Müdür 
Yardımcısı Serdar 
Aktay, “Elif Şafaktan 
İskender Pala’ya ve 
Paulo Coelho’den 
Tess Gerritsen’e

kadar öğrencileri 
mizin istekleri 
doğrultusunda en 
çok okunan 
kitaplarını 
kütüphanemize 
kavuşturduk. Türk 
ve Dünya edebi 
yatının ünlü yazar ve 
şairlerinin son çıkan 
eserleriyle 
kütüphanemiz hem 
zenginleşti hem de 
güncelleşmiş oldu” 
diye konuştu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Kütüphanecilik 
Kulübü Danışman 
Öğretmeni Neriman 
Erdem’de Kütüpha 
neye kazandırılan 
eserlerin öğrenci-v

lerin istekleri doğrul,-, 
tuşunda oluşturduk
larını ifade ederek 
“Öğrencilerimiz yeni 
alınan kitapları 
okuyabilmek içip 
adeta birbirleriyle 
yarışmaktalar.
Kütüphanemizi her 
teneffüs ve öğle 

aralarında açık 
tutuyoruz. İsteyen 
öğrencilerimiz iste
diği kitabı alabilmek
te isteyen öğrenci
lerimizde oldukça 
uygun ortamda ders 
çahşabilmekteler’ 
dedi.
Celal Bayar Anadolu 

Lisesi Okul Müdürü 
Nazım Özer, öğrenci
lerin yoğun ilgi gös
terdikleri projenin 
gerçekleşmesinde 
emeği geçen Okul. 
Müdür Yardımcısı 
Serdar Aktay, 
Edebiyat Öğretmeni 
Neriman Erdem ve 
katkı sağlayan 
bütün öğrencilere 
teşekkür ederek, 
‘Kütüphanemizi 
zenginleştirme pro
jemizi önümüzdeki 
dönemlerde de 
devam ettireceğiz. 
Öğrencilerimizin 
yoğun bir şekilde 
kütüphaneden 
faydalandıklarını ve 
çok sayıda kitap 
okuduklarını görüyo
rum. Bu da bizi 
memnun ediyor’ 
dedi.
Okul Müdürü Nazım 
Özer Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın başlat
mış olduğu ‘Okul 
Hayattır ya da 
Okulda Hayat Var’ 
projesini de hatır
latarak, “Okul 
kütüphanemizden 
diğer okulların öğren 

çileri ve halkımızda 
faydalanabilir” şek
linde konuştu.
Okul kütüphanesine 
yeni kazandırılan 
kitaplara büyük bir 
İlgi gösteren GCBAL 
öğrencileri kitapların 
kütüphane defterine 
kaydedilmesinden 
hemen sonra kitap 
almada adeta birbir
leriyle yarıştılar.
İlk günden 60 tan 
fazla kitabın okuma 
için alındığı okul 
kütüphanesinden 
faydalanan öğrencil
erden 11-E sınıfı 
öğrencisi Sena 
Atalay, “Kütüphane 
miz yeni kitaplarla 
çok daha güzel oldu. 
Biz 11-E sınıfı olarak 
arkadaşlarımızın 
büyük bir bölümü ile 
boş vakitlerimizde 
değil kitap okumak 
için vakit ayırarak 
her gün 50 ila 200 
sayfa arasında kitap 
okuyoruz bu durum 
hem bizi hem de 
öğretmenlerimizi 
memnun ediyor’ 
şeklinde fikirlerini 
ifade etti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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68 ilin iki vakası biraraya gelmiyor
Bütçenin 1.7 milyar 
TL fazla verdiği 
2012 yılı Ocak ayın
da, 13 ilin bütçesi 
fazla, 68 ilin bütçesi 
açık verdi.
Bütçe açığı sırala
masında ardı ardına 
depremlerin vur
duğu Van 230.2 
milyon TL açık ile 
ilk sırada yer aldı. 
Maliye Bakanlığı, 
Ocak ayında 
tahakkuk eden 76.9 
milyar TL’lik 
verginin 23.5 milyar 
TL’sini tahsil etti. 
İstanbul 10.3 milyar 
TL vergi tahsilatıyla 
ilk sırada yer 
alırken, İstanbul’u 
2.7 milyar TL ile 
Kocaeli, 2.5 milyar 
TL ile İzmir, 2.4 mil
yar TL ile Ankara 
izledi.
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamalara göre, 
2012 yılı Ocak ayın
da vergi gelirleri 
tahakkuku bir önce
ki yılın aynı ayına 
göre yüzde 20.6 
artışla 76 milyar 
911.6 milvon TL 
olurken, vergi geliri 
tahsilatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 18.7 artışla 
23 milyar 460 mily
on TL düzeyinde 
gerçekleşti. Bu 
dönemde tahakkuk 
eden vergi gelir
lerinin yüzde 30.5’i 
tahsil edildi. Tahsil 
edilemeyen vergi 
tutarı 53 milyar 
451.8 milyon TL 
oldu. 2010 yılı Ocak 
ayında ise tahakkuk 
eden 63 milyar 
749.2 milyon TL’lik 
verginin, 19 milyar 
765 milyon TL’si 
tahsil edilmişti.

2010’da vergi tahsi
latı oranı yüzde 31 
düzeyinde gerçek
leşmişti.
HER 100 TL’LİK 
VERGİNİN 76 TL’Sİ 
4 BÜYÜK İLDEN 
2012 yılı Ocak ayın
da en çok verginin 
tahsil edildiği il 
İstanbul, vergi tah
silatı oranının en 
yüksek olduğu il ise 
Kocaeli oldu. 2012 
yılı Ocak ayında 
İstanbul’da 29 mil
yar 695 milyon 
TL’lik vergi 
tahakkuk ederken, 
vergi tahsilatı 10 
milyar 346.6 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşti.
Tahsilat oranı yüzde 
34.8 nlrlu 5 milyar 
148.8 milyon TL 
verginin tahakkuk 
ettiği Kocaeli’nin 
vergi gelirleri tahsi
latı 2 milyar 474.1 
milyon TL’ye ulaştı. 
Tahsilat oranı ise 
yüzde 51.7 düzeyine 
ulaştı. İzmir’de 
tahakkuk eden 6 
milyar 412.3 milyon 
TL’lik verginin 2 
milyar 474.1 milyon 
TL’lik kısmı tahsil 
edildi.
Ankara’nın vergi 
tahakkuku 10 milyar 
741 milyon TL 
düzeyinde gerçek
leşirken, tahsilat 2 
milyar 419.4 milyon 

TL oldu. İstanbul, 
Kocaeli, Ankara ve 
İzmir’in vergi gelir
leri tahsilatı toplamı 
17 milyar 899.6 
milyon TL’ye ulaştı. 
Türkiye genelinde 
tahsil edilen her 100 
TL’lik verginin 44 
TL’si tek başına 
İstanbul’dan, 76 
TL’si ise İstanbul, 
Kocaeli, İzmir ve 
AnkaraJdan toplan
mış oldu.
Merkezi Yönetim 
bütçesinin 1.7 mil
yar TL fazla verdiği 
2012 yılı Ocak ayın
da tahsil edilen 
bütçe geliri bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
19.5 oranında 
artarak 28 milyar 
87.5 milyon TL oldu. 
İstanbul 11 milyar 
24.5 milyon TL 
gelirle toplam bütçe 
gelirlerinin yüzde 
39.3’ünü tek başına 
karşıladı. 2012 yılı 
Ocak ayında İstan
bul’un bütçe harca
maları 1 milyar 
245.8 milyon TL 
olarak gerçek
leşirken, İstanbul’un 
bütçesi 9 milyar 
779 milyon TL fazla 
verdi.
4 İLİN BÜTÇE 
GELİRİ TAHSİLATI 
19.4 MİLYAR TL’Yİ 
AŞTI
Bütçe gelirlerinde

İstanbul’un en yakın 
takipçisi 3 milyar 
146.9 milyon TL ile 
Ankara oldu. 
Sanayinin de 
başkenti olmaya 
talip olan ve son yıl
larda yaptığı 
yatırımlarla dikkat 
çeken Ankara’nın 
2012 yılı Ocak ayın
da bütçe gideri 1 
milyar 525.7 milyon 
TL düzeyinde 
gerçekleşti.
Ankara’nın bütçesi 
1 milyar 621.2 mily
on TL fazla verdi. 
Türkiye’nin sanayi 
şehri Kocaeli’nin 
2012 yılı Ocak ayın
da bütçe gelir tahsi
latı 2 milyar 697.2 
milyon TL, giderleri 
220.1 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
Kocaeli Ocak’ta 2 
milyar 477.1 milyon 
TL bütçe fazlası 
verdi. Anılan 
dönemde İzmir’in 
gelir tahsilatı 2 mil
yar 568.6 milyon TL, 
giderleri 587.2 mily
on TL, bütçe fazlası 
ise 1 milyar 981.3 
milyon TL oldu. 
2012 yılı Ocak 
ayında tahsil 
edilen 28 milyar 
87.5 milyon bütçe 
gelirleri içinde 
Ankara’nın payı 
yüzde 11.2 olurken, 
Kocaeli’nin payı 
yüzde 9.6, İzmir’in 
yüzde 9.1 olarak 
gerçekleşti. 2012 
yılı Ocak’ta 
İstanbul, Ankara, 
Kocaeli ve İzmir 
illerinin 19 milyar 
437 milyon TL’yi 
aşan toplam geliri, 
toplam bütçe 
gelirinin yüzde 
69.2’sini 
oluşturdu.

Rusra d» Şalııaaıı 
liııaiım lıM

Rusya’nın doğalgaz 
devi Gazprom, 
Avrupah müşteri* 
teriyle birlikte, 
Türkiye’ye uzun 
vadeli anlaşmalarda 
doğalgaz fiyatını 
indirdi, 
Financial Times 
gazetesinde yer alan 
naöerae, 
Gazprom’un petrol 
bağlantılı fiyatlara 
yönelik gelen 
baskılardan kurtul
mak için gaz fiyatın
da yüzde 10 indirim 
yapacağını yazdı. 
Şirketin Başkan 
Yardımcısı 
Aleksandr 
Medvedev, 
“Ortaklarımız fiyat
larımızı yeniden göz
den geçirmemizi 
istedi. Yaptığımız 

şey kendi formüller
imize göre doğru bir 
hareketti ve biz de 
fiyatlarımızda yüzde 
10 indirime gitmeye 
karar verdik” diye 
konuştu.
Medvedev, “Yeni 
fiyatlar Rus şirke
tinin rekabetçiliğini 
korumaya devam 
edecek” dedi.
FT, Gazprom’un son 
kararı, Türkiye’den 
Botaş, Slovakya’dan 
SPP, Fransız şirket 
GDF Suez ve Alman 
Wingas ile uzlaşarak 
verdiğini de belirtti. 
Son dönemde özel
likle Avrupa’dan^ 
Gazprom’un 
fiyatlarının yüksek
liğine yönelik 
şikayetler artmaya 
başlamıştı.

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat T56
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-Eşadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516.12 12
Yalova . (226) ,811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova . (226) 814 1.0 £O
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 1 513 22 59
Habaşgaz , 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz ' 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 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 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 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol _513JL!_22_

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4198 

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)

IIIIÜEUİİI.IİI
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00 
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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ADD kongresinde yönetim yenilendi
Atatürkçü Duvuhce 
Derneği Gemlik ( 
Şubesi’nin olağan 
kongresinde, Cüneyt 
Yavuz başkanlığında 
yeni yönetim kurulu 
seçildi. 
Cumartesi günü 
Gürle İş Merkezi’n 
deki Dernek 
merkezinde düzenle
nen olağan kon
grede divan başkan
lığına Cengiz Ersoy, 
yazmanlıklara 
Asuman Göçüpek 
vve MaratTabak 
getirildi. Genel 
kurulda konuşan 
Dönem Başkanı 
Doğan Alkaya, 
20 yıl önce büyük bir 
heyecanla kurdukları 
derneğin sivil 
toplum örgütleri 
içinde gereken yerini

aldığını, her alanda 
demokratik 
mücadele yollarınırv 
ADD öncülüğünde 
yapılabileceğini 
Gemlik’te gösterdik
lerini söyledi.
Alkaya’nın konuş
masından sonra, 
dernek çalışma 
raporu okundu. 
Raporun aklan
masından sonra 
denetleme raporu da 
aklandı.
Daha sonra yeni

yönetim kurulu için 
seçimlere gidildi. 
Tek liste ile yapılan 
seçimlerde yeni 
yönetim kuruluna 
Cüneyt Yavuz, 
Muharrem Çelik, 
Gülhan Kılıç Akıncı, 
Ayten Çipli, Serhat 
Seferoğlu, Kasım 
Özkan ve Mustafa 
Emre Özgen 
seçildiler. 
Divan ve eski ADD 
başkanlardan 
Cengiz Ersoy yaptığı

konuşmada, 
Türkiye’de gelinen 
süreçte, iktidarın 
dilediği gibi at 
oynatabildiğini, bu 
süreçte ADD’ye 
büyük görev 
düştüğünü söyledi. 
Emekli öğretmen ve 
önceki dönem 
Başkan Yardımcısı 
Cengiz Özarslan ise 
Türkiye Cumhuriyeti 
kurumlarının yıpratıl 
dığını belirterek, 
yeni yönetimin aktif

çalışmalarıyla geniş 
kitlelere yayılması 
istedi.
Yönetim kurulu 
seçilen Cüneyt 
Yavuz ise konuş
masında, siyasi ve 
sosyal bir önderlik 
arzu ettiklerini, 
kapitalizmin 
emperyalizm çağına 
girdiği bu dönemde, 
ezilen milletler 
arasında yer alan bir 
millet olarak 
Atatürkçü bilinçle

hareket edeceklerini 
söyledi.
İnsanlara neden 
Kurtuluş Savaşı 
yapıldığını, neden 
devam ettiğini anlata 
caklarını dile getiren 
Yavuz, dernek çatısı 
altında gerçekleşe
cek eğitimlerde bi 
linçlenmenin gerçek
leşeceğini belirtti. 
Yavuz şöyle 
devam etti: 
“Atatürk’ü kara 
lamaya çalışanlara 
pabuç bırakmaya
cağız. Atatürk ilke 
ve devrimlerinin 
yıpratıldığı,bu dö 
nemde, üzerimize 
düşen görevleri 
özverili çalışmalar 
sonucu en kısa 
sürede ye rine 
getireceğiz. ” dedi.

Gemlik Ortopedi Medikal 2 hizmete acildi
Gemlik Ortopedi 
Medikal, Devlet 
Hastanesi yolu 
üzerindeki ikinci 
şubesini hizmete 
açtı.'
Önceki gün, hizmete 
giren Gemlik 
Ortopedi Medikal 
2’nin açılışını İlçe 
Kaymakamımız 
Bilal Çelik, açılışa 
katılan davetliler ile 
birlikte yaptı.
Açılışta konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, işyeri sahibi 
Nilüfer Toprakçı’ya 
başarılar ve bol 
kazançlar diledi. 
Çelik, Gemlik’te her 
geçen gün yeni bir 
mağazanın açıldığı
na dikkat çekerek, 
Gemlik’in hızla 
büyüdüğünü 
söyledi.
İstiklal Caddesi’nde

KAŞCDG fc€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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



Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmete girdi
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Ağır Psikiyatr hastalarının yanı sıra uyuşturucu bağım
lılarını da tedavi edip, topluma kazandırmayı hedefleyen merkez, Bursa’nın ilçelerde
ki ilk Toplum Ruh Sağlığı Merkezi oldu. Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 
toplumun ruh sağlığının her kesimin olduğu kadar kendileri için de çok önemli 
olduğunu söyledi. Ağır psikiyatr hastalara, ayakta tedavi, uğraş terapisi, grup tera 
pisi gibi kategorilerde sağlık hizmeti ver meye başladıklarını kaydeden Başhekim Dr. 
Mehmet Küçükkeçe’de, psikolog, psikiyatr, sosyolog, müzik, resim ve güzel sanatlar 
eğitmenleri eşliğinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

21 Şubat 2012 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr
ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK
NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

ittullişMII Bursa İl Özel İdaresi’nin yeni 
Genel Sekreteri Kaymakam Bilal Çelik 

ilk gününde çalışma arkadaşlarıyla toplandı.

Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik’in Bursa İl 
Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne atanması 
üzerine, bu göreve getirilen Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan Kayık, dün Gemlik Kay 
makamlığı’ndaki görevine başladı. Dün 
sabah, ilçemize gelen Vali Yardımcısı Ad 
nan Kayık, Hükümet Konağı’ndaki Kayma 
kamlık makam odasına geçerek görevine 
başladı. Kayık, Gemlik Kaymakamhğı’na 
vekil olarak görevlendirildiğini, yeni Kayma 
kam atanana kadar Gemliklilere hizmet ede
ceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Bilal Çelik yeni 
flöreuine başladı

Toplum Ruh Sağlığı
Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne gitti 

ğinizde, en kalabalık hasta grubu, Psikiyatri 
bölümünün önünde görürsünüz.

Gemlik’te bu bölüme yıllardır Dr. Teoman 
Çete ile SSK’nın doktoru Haluk Akış ise ikin
ci bakıyor.

Tüm bölümlerdeki hasta muayeneleri bittiği 
halde, psikiyatri bölümünde muayenelerin 
devam ettiğini görürsünüz.

Bunun nedeni, hasta sayısının hızla artma 
sidir.

Toplumun giderek ruh sağlığının bozul
ması, hastaların çoğalmasına neden oluyor.

Bu nedenle ilçemizde Ruh ve Sinir Has 
talıklan ile ilgili yepi bir yerin açılması olum
lu bir gelişme. Devamı sayfa 4’de

161111 
sonra 
Kafatası 
bulundu
Bursa’nın 
Muştafakemalpa 
şa İlçesi'nde 5 ay 
önce balıkçıların 
serpmesine 
takılan kafatasının 
16 yıl önce 
sevgilisiyle buluş
maya gittikten 
sonra bir daha 
haber alınamayan 
23 yaşındaki 
Seyfettin Altın'a 
ait olduğu belir
lendi. Sayfa 3’de

Dııl ve 
yetime 
intibak 
müjdesi 
2000 yılı sonra 
sında ölen SSK 
emeklilerinin dü 
şük aylıklı dul ve 
yetimlerinin de 
intibak zammın
dan yararlanlan 
dırılmaları benim
sendi. intibak dü 
zenlemesiyle ilgili 
son karar, bu haf 
ta toplanacak üst 
komisyonda Mali 
ye'nin de görüşü 
alınarak netleşti 
rilecek. S 9’da

Bursa İl Özel 
İdaresi’nin yeni 
Genel Sekreteri 
Kaymakam Bilal 
Çelik, yeni 
görevine başladı. 
II Özel İdaresi 
Genel Sekreterli 
ği’ne getirilen Bilal

Çelik, eski genel 
sekreter Kemal 
Demirel’den görevi 
devraldıktan sonra, 
ilk olarak Genel 
Sekreter Yardım 
cilan ve Daire 
Başkanlarıyla bir 
araya geldi. 2’de

Kem Meydanı-Heykel 
tramvayı icingeri sayım 
Büyükşehir Belediyesi, şehir içi tramvay 
hattı projelerinde de önemli bir mesafe 
kat etti. Büyükşehir Belediyesi'nin "Bur 
sa'yı demir ağlarla örme” hedefinin ikinci 
ayağını oluşturan kent merkezi tramvay 
hatlarında ilk uzun hat olan Heykel-Garaj 
tramvay hattında hazırlanan projeler, 
onay için Demiryolları Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü'ne 
gönderildi. Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Eğitim-İs Sendikası 
Gemlik Şubesi acildi

Bursa İl Özel İdaresi’nin yeni Genel Sekreteri Kaymakam Bilal Çelik 
ilk gününde çalışma arkadaşlarıyla toplandı.

Bilal Wl W i» Mı
Eğitim İş Sendikası 
Gemlik şubesi 
hizmete açıldı.
Şirin Plaza'nın 3. 
katındaki sendika 
binasının açılışına 
Eğitim İş Sendikası 
Genel Sekteri 
Mehmet Akıncı, 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Günal ile çok sayı
da davetli katıldı. 
Sendikanın Gemlik 
temsilciliğini 
Aytürk Aksakal 
yapacak.
Genel Sekreter

KONGRE İLANI
GEMLİK MERKEZ AVCILIK VE 

ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin 2009-2011 yılı olağan 

genel kurul toplantısı 3 Mart 2012 
Cumartesi günü saat 20.oo’de 
derneğimizin lokalinde yapılacaktır. Bu 
toplantıya ait gündem aşağıda belir
tilmiştir.

Bu toplantıda ekseriyet temin 
edilmediği takdirde ikinci toplantı aynı 
gündem ile 10 Mart 2012 tarihine rast
layan Cumartesi günü saat 20.oo’de aynı 
adreste yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
GEMLİK AVCILIK ATICILIK 

İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM :
1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Hesap raporunun okunması
5- Denetim kurulu raporunun okun

ması
6- Okunan raporların müzakeresi ve 

oylanması
7- Yönetim ve denetim kurullarının 

ibraları
8- Tahmini bütçenin okunması ve 

oylanması
9- Aidatların genel kurulca belirlen

mesi
10- Üç yıl görev yapmak üzere 7 asil 

üye 7 yedek üyenin yönetim kuruluna 
seçimi

Üç yıl görev yapmak üzere 3 asil 3 
yedek denetçinin seçimi

11- Dilek ve temenniler, kapanış.

Mehmet Akıncı, 
"Eğitim camiasına 
ve Gemlik'e hayırlı 
olmasını diliyo
rum." diyerek 
açılışı gerçekleş 
tirdi. Akıncı, "Ülke
si olmayanın sen 
dikası da olmaz. 
Ülkemizin birlik ve 
beraberliği için 
çalışmaya devam 
edeceğiz. Asıl 
mesele demokratik 
olmaktır. Emek 
mücadelemize 
her zaman devam 
edeceğiz" dedi

Bursa İl Özel İdare
si’nin yeni Genel 
Sekreteri Kaymakam 
Bilal Çelik, yeni 
görevine başladı. 
II Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği’ne 
getirilen Bilal Çelik, 
eski genel sekreter 
Kemal Demirel’den 
görevi devraldıktan 
sonra, ilk olarak 
Genel Sekreter 
Yardımcıları ve Daire 
Başkanlarıyla bir 
araya geldi.
Çelik, yeni çalışma 
arkadaşlarıyla 
kurumla ilgili olarak 
durum değerlendir 
mesi yaptı.
Genel Sekreter Bilal 
Çelik, toplantıda 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Gemlik Kaymakamı 
olarak görev 
yaparken, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Har putun uygun 
görmesi ve İçişleri 
Bakanlığı’nın 
oluruyla, (bugün)

Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’in Bursa 
İl Özel İdaresi 
Genel 
Sekreterliği’ne 
atanması üzerine, 
bu göreve getirilen 
Bursa Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, dün Gemlik 
Kaymakamlığındaki 
görevine başladı. 
Dün sabah, ilçemize 
gelen Vali 
Yardımcısı Adnan 
Kayık, Hükümet 
Konağı’ndaki 
Kaymakamlık 
makam odasına 
geçerek görevine 
başladı.
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay’dan 
bilgi alan Kayık,

dün itibariyle 
Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliğine 
atandım. 
İnşallah, burada 
hayırlı ve güzel 

gün boyu göreve 
başlaması nedeniyle 
kendisini kutlamaya 
gelenlerle ilgilendi. 
Vali Yardımcısı 
Kayık, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Vali Şahabettin 

hizmetler yaparız ve 
bize güvenenlerin 
güvenini boşa 
çıkartmamış oluruz. 
Burada daha önce
den görev yapan 
arkadaşlarımız

Harput tarafından 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in Bursa İl 
Özel İdaresi
Genel 
Sekreterliği’ne 
atanması nedeniyle 
Gemlik 

hizmeti belli 
bir noktaya kadar 
getirdiler. Bu bir 
bayrak yarışıdır. 
Biz, bu bayrağı 
bugün aldık ve daha 
yukarıya taşımak 
için gayret sarf 
edeceğiz.
Burada görevli 
arkadaşlarımızla bir
likte ekip ruhu 
içerisinde bir takım 
çalışması sergileye
ceğiz ve Bursa’nın 
isteklerini ve 
ihtiyaçlarını sıkın
tılarını en kısa 
zamanda kaldıra
bilmek için elimiz
den gelen bütün 
gayreti sarf ede
ceğiz. Bursa’ya bu 
atamanın hayırlı 
uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. 
İnşallah güzel 
hizmetlerle 
Bursa’ya güzel 
şeyler katabilirsek 
bu da bizim adımıza 
mutluluk olacak. ” 
dedi.

Kaymakamlığı’na 
vekil olarak 
görevlendirildiğini 
yeni Kaymakam 
atanana kadar 
Gemliklilere 
hizmet edeceğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


21 Şubat 2012 Salı Gemlik KHrffez Sayfa 3

16 ııl sonra kafatası bulundu İhsanca
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde 5 ay önce 
balıkçıların serpme
sine takılan kafa
tasının 16 yıl önce 
sevgilisiyle buluş
maya gittikten sonra 
bir daha haber alına
mayan 23 yaşındaki 
Seyfettin Altın'a ait 
olduğu belirlendi. 
DNA incelemesi 
sonucu kimliği belir
lenen gencin kafa
tası teslim edildiği 
ailesi tarafından 
toprağa verildi. 
Mustafakemai 
paşa'ya bağlı 
Hacıali köyünde, 
30 Mart 1996 tari
hinde, köyünden 
8 kilometre ilerdeki 
Çardakbelen 
köyünde

Uludağ'da kar faciası!
Ailece gittikleri 
Uludağ'da bir çay 
bahçesinde oturan 
ailenin üzerine 
yoğun kar birikintisi 
yüzünden çardak 
devrildi.
Hemşire olduğu 
öğrenilen bir kadın, 
çardağın altında 
kalarak yaralandı. 
Ekipler acılar içinde 
kıvranan kadına ilk 
müdahaleyi karların 
üzerinde yaptı.
Edinilen bilgiye 
göre, 37 yaşındaki 
Azer Emek, hafta 
sonu tatilini 
geçirmek için eşi, 
çocuğu ve 
arkadaşları ile kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ'a çıktı. Emek 
ailesi hem kartopu 
oynamak hem de 
çay içmek için

Kızıyla konuşurken öldü!
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde kızıyla 
telefonda konuşan 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Akhisar 
Mahallesi TOKİ 
Konutları'nda mey

oturan sevgilisi 
Recebiye Karakuzu 
ile buluşmaya 
giden Seyfettin 
Altın, arkadaşları 
tarafından gece 
saat 23.00 sıraların
da köy girişinde 
bırakıldı.
Yaklaşık 24 saat 
sonra eve dön
mediği fark edilen 
Altın'ın sevgili 
Recebiye 
Karakuzu'yu 
kaçırdığı için geri 
dönmediği 
düşünüldü. Daha 
sonra ifadesine 
başvurulan 
Karakuzu, Seyfettin 
Altın'ın o gece hiç 
gelmediğini 
söylemesi üzerine 
Hacıali köylüleri 
genci aramaya

Uludağ yolunda 
bulunan bir çay 
bahçesinde kon
akladı. Muhteşem 
doğa manzarasını 
seyreden aileler, 
çardağın çatır
daması ile büyük 
şok yaşadı. Çar
dağın altında bulu-' 
nan aileler 
kaçarken, çatısında 
bulunan yoğun kar 
kütlesine dayana

dana geldi. Zeynep 
T, babası Sabahattin 
Sarıel ile telefonla 
konuşurken aniden 
telefon kesildi. 
Babasına seslenen 
Zeynep T. herhangi 
bir cevap alamayın
ca komşularını 

başladı. Tüm ara
malara rağmen 
bulunamayan 
Seyfettin Altın'ın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesindeki sanayi 
sitesinde yeni açmış 
olduğu dükkandan 
dolayı Çevresine 
borcunun 
olduğu ve bu 
borçtan dolayı 
ortadan kaybolduğu 
ihtimali üzerinde 
duruldu.
Ancak yapılan tüm 
arama ve yürütülen 
soruşturmalardan 
bir sonuç alınamadı. 
5 ay önce 
Yamanlı köyü 
yakınlarında 
Kirmasti deresinde 
balık avlayan 
balıkçıların serpme
sine bir kafatası 

mayan ahşap çar
dak büyük bir 
gürültüyle çöktü. Bu 
sırada kaçamayan 
bir çocuk annesi 
Azer Emek, çöken 
çardağın altında 
kaldı. Olay yerinde 
bulunan eşi ve 
arkadaşları tarafın
dan ilk müdahalesi 
yapılan Emek, çöken 
çardağın altından 
kurtarıldı. Azer 

arayıp babasını 
kontrol etmelerini 
istedi. Eve giden 
komşuları 
Sabahattin 
Sarıel'in, nefes 
almadığını fark etti. 
Olay yerine gelen 
112 ekipleri 70 

takıldı. Durumun 
haber verilmesi 
üzerine jandarma 
tarafından alınan 
kafatası incelenmek 
üzere laboratuara 
gönderilirken, 
16 yıl önce kaybolan 
Seyfettin Altın'ın 
ailesinden de 
kan örnekleri alındı. 
Yapılan inceleme 
sonucu kafatasının 
Seyfettin Altın'a ait 
olduğu belirlenince 
bir kutu içinde ail- 
eye teslim edildi. 
Kafatasını teslim 
alan aile 16 yıl önce 
kaybettikleri çocuk
larına cenaze töreni 
düzenledi. Bir kutu 
içine konulan 
Kafatası Hacıali 
köyü mezarlığına 
gömüldü

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Emek'in küçük oğlu 
ise olan biteni 
gözyaşlarıyla izledi. 
Olay yerine, sevk 
edilen 112 ekipleri, 
yaralı kadına ilk 
müdahaleyi karlar 
üzerinde yaptı.
Acılar içinde 
kıvranan ve 
gözyaşlarına engel 
olamayan yaralıya 
eşi ve yakın 
arkadaşları moral 
verdi. Yaralı 
hemşire, ambu
lansla görev yaptığı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ortopedi 
servisinde tedavi 
altına alınan genç 
kadının hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi. 
Jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

yaşındaki 
şahsın hayatını 
kaybettiğini tespit 
etti. Savcı 
Sarıel'in ölümünü 
şüpheli bularak 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırttı.

Küçük detaylarla 
fark yaratma sanatı

Doğrusunu yazmak gerekirse, şimdi 
yapacağımı Avrupa ya da Amerika’da bir 1 
gazetede yapmış olsam, anında kapı önünç 
koyarlar beni... Kapı önüne koymakla kalmaz, 
rezil rüsva ederler de aynı sektörde başka bir 
iş bulma şansım kalmaz, tüm kapılar kapanır 
yüzüme...

Yok canım, bu yüce mesleğin avantajlarını 
kişisel çıkarlarım doğrultusunda kullanmış ya 
da kullanacak değilim. Yüz kızartıcı bir durum 
yok yani ortada... Tabii bu ülke koşullarına 
bakarak...

Sadece ve sadece izlemediğim bir toplantıy
la ilgili birkaç kelam edeceğim. E bunun 
utancı da bana yeter!

Yalın Enstitü Derneği tarafından Bursa’da 
düzenlenen “Yalın Zirve”nin çok önemli 
konukları vardı. “Küçük detaylarla fark yarat
ma sanatı” olarak değerlendirilen yalın 
düşünce, o çok önemli konuklar tarafından iki 
gün boyunca Almira Otel’de izleyenlere 
sunuldu. Dediğim gibi, izleyemedim.

Oysa Amerikan Dana Corporation’!, CEO 
koltuğuna oturup yalın yönetim anlayışıyla 
iflasın eşiğinden döndüren Gary Convis’i din
lemeyi çok isterdim. Sanko Tekstil Makine 
Şubesi Üretim Geliştirme Koordinatörü 
Tetsuya Yamazaki’yi de... Hele Yamazaki’nin 
Toyota deneyimleri, kaçırılacak türden değ'ıldı.

Sonra Toyota Türkiye’nin Genel Müdür ve 
CEO’su Orhan Özer’i, Tofaş Endüstriyel 
Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir’i, Farba 
Genel Müdürü Ayhan Gürbay’ı, ASSAN Gıda 
Genel Müdürü Cemil Baykam’ı 
dinleyemediğini için eksik hissediyorum 
kendimi...

Yalın Enstitü Derneği Bursa Temsilcisi Dr. 
Murat Kuter, Bursa’da düzenlenen bu önemli 
zirvenin mimarı elbette... Daveti üzerine zir
venin gerçekleştirildiği Almira Otel’de düzen-, 
lenen akşam yemeğine katıldık. Yemekte, 
organizasyonun tanıtım sponsorlarına plaket 
verildi. Yeni Dönem Gazetesi’nin plaketini, 
gazetemizin Genel Müdürü Salih Demirci 
adına Başkan Yalçın İpbüken’in elinden ben 
aldım...
“Tamam işte... Gazeteye plaket vermişler, 

bu yazı da plakete teşekkür yazısı” diye 
düşünürseniz, bozulurum. Zira Yalın Enstitü 
Derneği’nin temel ereği, bir basın emekçisi 
olarak 25 yıldan fazladır iş yaşamımda 
yakındığım israfı ortadan kaldırmak... 
Kendilerinin tanımıyla, “Değerin, ilk ham
maddeden başlayarak değer yaratma süreci 
boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai 
müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek 
için tüm değer zincirine bir bütünlük 
çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve 
tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer 
oluşturmak...”

Deniyor ki;
Yalın Düşünce’yi uygulayan şirketlerin üre

tim akış süresinde yüzde 90 azalma, üretken
liklerinde yüzde 100 artış, stoklarında yüzde 
80 azalma, ürün geliştirme süresinde dört 
misli hızlanma ve kapasitede yüzde 30 artış 
sağlanmış...

Bu veriler, şirketlerini hala babalarının yön
temleriyle yönetmeye devam etmekle 
kalmayıp, “yalın yönetim de neymiş” diyen
lere kapak olsun emi...

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Alışkanlık haline getirme eğilmeyi 
Kalmışsa biraz onur, sindiremezsin itilmeyi 
Sadece dik dur, bekle seçilmeyi 
Çekilmediğini anladığında, bil çekilmeyi

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Toplum Ruh Sağlığı
Hisartepe Mahallesi’nde eski Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut tarafından yap
tırılan Sağlık Ocağı, atıl olarak duruyordu.

Neden atıl durduğunu sorduğumuzda İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı denetim
lerde, binanın Bakanlık standartlarına 
uygun olmadığını söylemişlerdi.

Fatih Mehmet Güler de bu binayı İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne devretmek istediğinde, 
Sağlık Müdürlüğü’nün binayı kabul 
etmediği şeklinde duyumlar al mıştım.

Bugün, Muammer Ağım Devlet Hasta 
nesi’nin binayı Toplum Ruh Sağlığı Mer 
kezi yapmasına sevindim.

Demek, İl Sağlık Müdürlüğü’nün standar 
dına uymayan bina, bizim hastane nin stan
dardına uyduğu için bu binada hizmete 
başlamışlar.

Yukarıda da yazdığım gibi toplumumuzun 
ruh sağlığı giderek bozuluyor.

Bu konuda yüzeysel tedavi yerine da ha 
bilimsel tedavi yöntemlerinin uygulanması 
gerekiyordu.

Bugünü kadar bu yapılamıyordu.
Yeni binada, ağır psikiyatr hastalar için 

ayakta tedavi yanında, grup terapisi, uğraş 
terapisi gibi kategorilerde tedavi yöntem
lerine başlanacağı belirtiliyor.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne bağlı 
olarak hizmet verecek olan bu bölüm, 
Gemlik’teki hastalar için bir şans kapısı 
olacak.

Bursa ya tedaviye gitmeye gerek kalma 
yacak.

Zamanla bu bölüm daha da kaliteli hale 
geleceği muhakkak.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Baş 
tabibi Mehmet Küçükkeçe, bu bölümde 
psikolog, psikiyatr, sosyolog, müzik, re sim 
ve güzel sanatlar eğitmenleri eşliğin de 
çalışmaların devam edeceğini söylü yor.

Toplumun ruh sağlığının bozulmasının 
nedenleri, bireylerin ruh sağlığının bozul
masından kaynaklanır.

Kimi genetikseldir, kimi ise yaşamın ağır 
lığından. Ekonomik zorluklar, beklentilerini 
gerçekleşmemesi, insanın aradığını bula
maması, kişiye ağır depresyonlar geçirtir.

Bu da ruh sağlığının bozulmasına neden 
olur.

Bizde, psikiyatrik tedavi görmeyi bir 
çoğumuz kabul etmeyiz.

“Benim birşeyim yok” diyerek, bu ted 
aviyi red ederiz.

Psikiyatrik tedavi görenleri “deli” diye 
tanımlayan bir toplum olduğumuz için, 
hastalar bu nedenle hastahğıda kabul 
etmezler.

Ama, bu düşünce giderek değişiyor. 
Bunun için yeni açılan Toplum Ruh Sağlığı 
bölümü Gemlik için bir kazanç olmuştur.

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
bünyesinde oluştu
rulan Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi 
hizmete girdi. 
Ağır Psikiyatr hasta
larının yanı sıra 
uyuşturucu bağım
lılarını da tedavi 
edip, topluma 
kazandırmayı hedef 
leyen merkez, 
Bursa’nın ilçelerdeki 
ilk Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi 
oldu.
İnegöl’ün yanı sıra 
Bursa Devlet ve 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastaneleri 
bünyesinde de oluş
turulması planlanan > 
merkezde hasta 
tedavilerine de baş
landı.
Hisar Mahallesi’nde 
Belediye Meclisi 
tarafından daha 
önce sağlık ocağı 
yapılması için inşa 
edilmiş olan

Hastanesi’ne veril 
mesiyle yapılan 
çalışmalar tamam
landı.

Küçükkeçe ile birlik
te gezip inceleme 
lerde bulunan
Dvıeuıye

*20-35 YAŞ ARASI 
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN, 

'İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK, 

'İTHALAT-İHRACAT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAN GİDİ 
ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDERİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 

DAY- DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.S.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10
FAK: 0-224-586 00 07

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, binayı kısa 
sürede modern ve 
toplum ruh merkezi 
haline getiren 
Küçükkeçe ve ekibi
ni kutladı.
Belediye Meclis üye 
lerine de teşekkür 
etti.
Toplumun ruh 
sağlığının her keşi 
min olduğu kadar 
kendileri için de çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, insanların 
elinde olmadan 
depresyona girip 
psikolojik açıdan 
bocalayabileceğine 
dikkat çekti. 
Psikolojik rahatsız 
lığı olan hastaların 
Gemlik’ten uzağa 
gitmelerine gerek 
kalmadığını belirten 
Refik Yılmaz, 
“Modern ve sıcak bir 
ortamda uzman dok
torlar sayesinde 
titiz bir çalışma ve 
bakım ile hasta
larımız tedavi 
edilebilecektir. 
Gemlik’in ihtiyaç 
duyduğu anlamda 
binanın hastaneye 
tahsisini yapan 
meclis üyelerine 
teşekkür ediyorum ” 
dedi.

GRUP TERAPİSİ 
YAPILACAK 
Ağır psikiyatr hasta
lara, ayakta tedavi, 
uğraş tera pisi grup 
terapisi gibi katego
rilerde sağlık 
hizmeti ver meye 
başladıklarını kayde
den Başhekim Dr. 
Mehmet 
Küçükkeçe’de 
psikolog, psikiyatr 
sosyolog, müzik 
resim ve güzel 
sanatlar eğitmenleri 
eşliğinde çalış
maların devam ede
ceğini söyledi. 
Şu an 3 hasta ile 
hizmete başladık
larını kaydeden 
Küçükkeçe, hasta
ların gruplandırma 
çalışmalarının has
tane bünyesinde 
sürdüğünü kaydetti.

‘Gemlik Körfez’
'm.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
m.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

MlillltiliiMl'IliliWlMlll
Halk Müziği Konserleri...

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Halk Müziği Korosunun kon
seri, geçtiğimiz Cuma günü gecesi, 
Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde
ki Artı Sanat Eğitim ve Kültür Derneği’nin 
Türk Halk Müziği Korosu konseri 
cumartesi günü gecesi Belediye Kültür 
Merkezi’nde icra edildi.

Gemlik Belediyesi Türk Halk Müziği 
Korosunu Nida Ateş, Artı Sanat Korosunu 
da İbrahim Kesgin yönettiler. Halk kar 
yağışlı, soğuk bir havaya rağmen konsere 
büyük ilgi gösterdi.
Türkülerimiz duygu yüklü.
Türkülerde halk kendini buluyor aşkı, 

sevgiyi, acıyı, hüznü hasreti yaşıyor. 
Anılar tazeleniyor.

O nedenle bir başka ilgi gösteriyor türkü 
konserlerine...

Konserlerin repertuvarları 
Anadolumuzun tüm yörelerinin eserlerini 
oluşturuyordu. Doğusu ve batısı ile 
güneyi ile kuzeyi ile. Birlik ve beraberliği, 
ulusun kültürel yaratıcılığını duygu ve 
düşüncelerini dilden dile bugünlere 
taşındığı ve yaşatıldığı icra edilen konser
lerle bir kez daha ortaya konuyordu sazlar 
ve koristler tam bir uyum içindeydi.

Gemlik Belediyesi Türk Halk Müziği 
Korosu koristlerin solo türküleri 
okuyuşları ülkemizin ünlü Türk Halk 
Müziği sanatçılarını aratmayacak şekilde 
başarılıydılar.

Ha keza sazlarda öyle...
Özellikle Cafer Nazhbaş’ın kabak 

kemaneyi taksim takdire şayandı. 
İzleyicinin büyük beğenisi, kuvvetli 
alkışlarla bir ödül olarak sunuldu kendi
lerine. Artı sanatın ritim sazları da 
başarılıydı.

Büyük Atatürk şöyle demişti: “Müzik 
hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve 
herşeyidir.”

O nedenle Türküler çağıralım, şarkılar 
söyleyelim, halaylar çekelim, zeybek 
oynayalım, dans edelim.

Gülelim, oynayalım.
Sevelim, sevilelim. Ulusça bir vfe beraber 

olalım. Mutluluğu tadalım, öldürmeyelim 
ruhlarımızı. Kararmasın gönüller, yan^ 
masın yürekler, yakılmasın ağıtlar.
Allah öyle bir vatan bahsetmiş ki bizlere. 
Bu cennet yurdu cehenneme çevirmeye

lim.
Atalarımızın armağanı bu güzel yurdu 

sonsuza dek yaşatalım. Geleneklerimizle, 
göreneklerimizle, şarkılarımızla, türküle 
rimizle, şiirlerimizle, halk oyunlarımızla.

Hür ve bağımsız olarak...
Gemlik’in kültürel etkinliklerinin yaygın

laştırmasında büyük hizmetler veren 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği yöneticilerini de kutluyor, sürekli 
başarılar diliyorum.

Bir de edebiyat ve şiir günlerimiz düzen- 
lense...
Resim atölyeleri açılsa...
Gemlik’in genç şairlerini edebiyatçılarını, 

ressamlarını yetiştirebilsek.
Var olan değerleri topluma mal ede- 

biisek...

Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu’nda>28 
Şubat Sivjl 
Savunma günü ile 1- 
7 Mart Deprem 
Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde, Bursa 
İli Sivil Savunma 
Arama Kurtarma 
Birlik 
Müdürlüğü’nün gön
dermiş olduğu 32 
personeli ile Sivil 
Savunma Kulübü 
Danışmanı Mehmet 
Demirkıran’ın 
öncülüğünde geniş 
kapsamlı deprem 
tatbikatı yapıldı. 
Tatbikat öncesi Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü 
Personelince tüm 
sınıflara sivil savun
manın önemi ve her
hangi bir afet duru
munda yapılacaklar
la ilgili detaylı bil
giler verildi.
Yapılan tatbikatta 
yaklaşık 700 öğrenci 
ve 30 öğretmenin 3 
dakika 40 saniye 
gibi kısa bir süre 
içerisinde organize 
bir şekilde okulu 
boşalttığı tespit edil
di. Tatbikat sonrası 
Sivil Savunma 
Uzmanlarının yaptığı 
köpekti gösteri 
Öğrenciler çevre 
sakinlerince ilgiyle 
izlendi.
Ayrıca okulda Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü ekipler
ince “Suda Kurtar 
ma Malzem»u^'

Saadet Partisi hastaları unutmadı
Saadet Partisi İlçe 
Öaşkanı Sedat 
Özmen ve Kadın 
Kolları İlçe yönetim 
kurulu, üyeleri 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesini 
ziyaret ederek 
hastaların dualarını 
aldı. Hasta yakınları 
ve hastalara karanfil 
hediye eden Saadet 
Partililer, bu 
ziyaretler espasında 
Hastane personeli ni 
de ihmal etmeyerek 
personele çok kut

Sergisi”, “Dağda 
Kurtarma Malzeme 
leri Sergisi”, “KBRN 
Malzemeleri Sergi 
si”, “Cihazla Arama 
Malzemeleri 
Sergisi”, “Haberleş 
me Malzemeleri 
Şergisi” düzenlendi. 
Sivil Savunma 
UzîTiGn.1 Hüseyin 
Kanza; tatbikat son
rası okul yönetimi 
ve öğretmenlerine 
verilen bilgilendirme 
toplantısında afet 
yönetiminde sivil 

sal bir görev yaptık
larını birkez daha 
hatırlattıktan sonra 
kolay gelsin dilek
lerini aktardı.
Özmen, Saadet 
Partisi olarak 
gelenek haline 
getirdiğimiz hastane 
ziyaretleri hastaların 
gönüllerini ve 
dualarını almak için 
belli aralıklarla yap
tıklarını ve bundan 
sonrada Allah'ın izni 
ile devam edecek
lerini bildirdi.

savunmanın one 
mine değinirken, 
“İlk defa bir iIköğre- 
tim okulunda sivil 
savunmaya önem 
veren bu konuda 
ciddi çalışmalar 
yürüten idareci ve 
öğretmenler 
gördüm, göster
diğiniz hassasiyet- 
★^ndolayı teşekkür 
ederim' uSPt 
Okul Müdürü Adnan 
Uİuğ, öncelikle 
katkılarından dolayı 
Bursa İli Sivil

Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü ve 
çalışanları ile 
Sivil Savunma 
Kulübü Danışmanı 
Mehmet Demirkıran 
başta olmak üzere 
yapılan çalışmalarda 
katkısı bulunan tüm 
öğretmenlere 
teşekkürlerini 
sunarak Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü çalışan- < 
tarım uğurladı.
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"Buısa Bölgesel Ceocli^alısiayı" sona eııli
"Ulusal Gençlik 
Strateji ve Politika 
Belgesi" oluşturmak 
ve ülke gençliğinin 
her alandaki sorun
larını tespit etmek 
ve çözüme yönelik 
yol haritasını belir
lemek amacıyla 
düzenlenen Bursa 
Bölgesel Gençlik 
Çâlıştayı, sona erdi. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Proje ve 
Koordinaşyon 
Genel Müdürü 
Ramazan Yiğit, 
yaptığı açıklamada, 
katılımcıların pay
laştıkları görüş ve 
değerlendirmeleri 
çok önemsedikleri
ni, çıkan sonuç 
bildirisinin kendileri 
açısından "yol 
gösterici" olduğunu 
söyledi. :
Gençliğin sorun
larını ve çözüm 
önerilerini önemli 
bulduklarını 

anlatan Yiğit, 
"Çözüm önerilerini, 
gençlik şurasında 
çok ciddi bir 
şekilde ele alarak 
gençlik poli
tikalarımızda kul
lanacağız" dedi. 
Yiğit, Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde 
düzenledikleri 
çahştaylarda, farkı 
başlıklarla pek 
çok konunun 
tartışıldığını 
vurgulayarak, 
"Her ilde birçok 
konu tartışıldı. 
Bunların hepsini 
toplayarak 
ulusal gençlik 
politikamızı 
bu çerçevede 
belirleyeceğiz" 
diye konuştu. 
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Süleyman 
Şahin ise bugüne 
kadar gençliğin 
sorunlarıyla ilgili 

bu kadar kapsamlı 
bir çalışma yapıl
madığına işaret 
etti.
Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç'ın 
talimatıyla gençlikle 
ilgili çok geniş bir 
çalıştay hareketlil
iğinin başladığını 
ifade eden Şahin, 
"Bu kapsamda da 
biz Bursa, olarak 
5 ilimizi ve 
Bursa'daki 
gençlerimizle 
ilgili kurum ve kuru
luşları misafir ettik. 
Çok verimli 
2 gün geçirdik" 
görüşünü iletti.
Çalıştayda, 
"Gençliğin 
Altyapısı", "Sosyal 
Hayatta Gençlik", 
"Sağlık, Spor ve 
Çevre", "Etik ve 
İnsani Değerler", 
"Demokrasi ve 
Katılım Bilinci" 
başlıklarıyla, 5 ayrı 

çalışma grubunda 
moderatörler 
eşliğinde konuların 
masaya yatırıldığı 
kaydedildi.
Söz konusu 
gruplarda gençliğin 
sorunlarına ortak 
çözüm yolları 
bulmak amacıyla, 
ilgili kurum ve 
kuruluş temsilci
leriyle gençlerin 
buluştuğu ve 
gençlik politikaları
na yön bulunmaya • 
çalışıldığı belirtildi. 
Bölgesel Gençlik 
Çalıştayma, 
Bursa, Eskişehir, 
Yalova, Bilecik, ’ 
Kütahya ve 
Balıkesir'deki kurum 
ve kurulüşların tem
silcileri, sivil toplum 
kuruluşları, gençlik 
gönüllüleri ve tem
silcileri ile gençlik 
kulüplerinden 
toplam 300 kişi 
katıldı.

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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, kartonpiyerli, 

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

satılık daire 

0 538 322 70 73

fciiaıııHıııiııiit
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Cumhuriyet 
Caddesi'ni 
araç trafiğine 
kapatması ile birlik
te hayata geçirilen 
nostaljik tramvay 
her yaştah insan 
tarafından ilgi 
görüyor.
Ancak yağmurlu 
ve karlı havalarda 
gün içinde 20 
dakikada bir hareket 
eden tramvayı 
bekleyenler 
sığınacak bir durak 
istiyor.
Özellikle Zafer Plaza 
yanındaki başlangıç 
noktasında müsait 
alanlar bulunmasına 
rağmen bir durak

olmaması bekleyen
leri zora sokuyor. 
Pirinç Han altına 
nostaljik bir durak 
yapılması ilö tram
vay bekleyenlerin 
daha rahat edeceği
ni belirten

vatandaşlar, 
güzergah üzerinde 
de Ertuğrul Cami 
yanı, Tekel 
Meydam'na da nos 
taljik duraklardan 
konulabileceğini 
söylüyor.

KflŞ€D€ IJ€M£K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 5^**- * '"S

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS |stiWalCad(lesiBoraSokakNo.3/BGEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor 3 yıldan bu 
yana Süper Amatör 
Liginden düşmemek için 
mücadele veriyordu, bu 
yıl ise takıma yapılan 
maddi destekler ve veri 
len vaatlerle gözünü 
play-off karşılaşmalarına 
dikti.

O karşılaşmalarda 
başarılı olunması duru
munda BAL ligi hazır.

Şimdi Gemlik’te bakıyo
rum da Gemlikspor sev: 
daldığı başladı.

Dahası tribün şovları 
bayağı ilginç olmakta.

Gemlikspor’a sahip 
çıkılması ne kadar iyi.

Maddi destek verenler 
ise tabi ki unutulmaz.

Ama bu arada yapılacak 
şovları taraftarlara bırak
sak daha iyi olmaz mı?

Sehat Çolak kardeşimiz 
3 yıl öhce takımın düşme 
hattındayken neden 
sahip çıkılmadığını 
soruyor yaptığı yorumda.

Evet, 3 yıl önce 2 puan

KALE
GEMLİKSPOR’UN 

SAHİPLERİ
Seyfettin
ŞEKERSÖZ 

la başladığımız sezonun 
ikinci yarısında düşme 
korkusu olmayan 
Orhaneli’ye gitmiştik.

Suyla karışık balçık 
sahada rakibi 2-1 
yendiğimiz maçı unutmak 
mümkün mü?

Gemlikspor taraftarları 
orada da vardı.

Şimdi lider durumda ve 
taraftar yine var.

Yani Gemlikspor’un 
vefakar ve de cefakar 
taraftarını unutmak 
mümkün müdür?

O yıl biz Süper Amatör 
Ligde kaldık.

Orhaneli düştü.
Gemlikspor’a şimdi 

sahip çıkanlar o zaman 
neredeydiler acaba?

Şimdi size bir yorum 
okutmak istiyorum.

Malum bizim www.bur- 
saamator.com ismiyle 
hazırladığımız bir internet 
sitesi var.

Sağ olsun okuyanımız 
ve takip edenimiz

oldukça iyi.
Gemlikspor maçların

dan sonra iyi olsun, kötü 
olsun bazı eleştiriler ve 
yorumlar yazılıyor.

Bu siteyi Gemlikspor 
taraftarları çok iyi bilirler.

Çünkü takip ederek 
yorumlarını bırakıyorlar.

Şimdi size ismini 
verdiğim Serhat Çolak’ın 
Gemlikspor’da son hafta
larda yaşanan ve gözle 
görülür şekilde şova 
dönüştürülen olaylar 
hakkında yorum yapmış.

Hiçbir ilave yapmadan 
yayınlıyorum, okuyalım.
“Arkadaşlar; Bir konuda 

herkesin dikkatini çek
mek istiyorum. Neden bu 
ilgi alaka, neden bu 
şovlar sizce? Ben söyle 
yeyim, iyi gün dostu 
çabuk unutulur. Biz 
Gemlikspor Taraftar 
Derneği olarak kötü gün 
dostu olmaya devam ede 
ceğiz. Bu takım 3 sene 
önce 2 puanla ilk yarıyı 

tamamladığında nerdeydi 
yöneticiler. Neden 30-40 
kişi sadece 100.000 
nüfuslu Gemlik’te gidi 
yorduk maçlara, bir oto
büs için çalmadığımız 
kapı kalmıyordu. Bu takı
ma o zaman inananlar 
şimdi de Aslan gibi 
takımının peşinde, tribün
lerde şov yaptırmayaca 
ğımızı hatırlatıyorum. De 
vir şu günden itibaren bi 
zim zamanımız, duyuru
lur.”

Evet, tribünde şov yap
tırmayacağız diyor Serhat 
Çolak.

Kime yaptırmayacaksın. 
Tribün şovları her 

zaman taraftarlar tarafın
dan yapılır, tamam.

Şov yaptırmayacağız 
demekle kimi kastediyor
sun.

Çok değil kısa bir za 
man önce “Ben bu takım
da en az 7-8 Gemlikli 
gencin futbol oynamasını 
istiyorum” diyenler vardı, 
eğer yazmaya başlarsak 
her zaman olduğu gibi 
yine kaka insan oluruz.

Neyse^ Gemlikspor’un 
başarılı olarak gözüken 
ancak bu başarısı gele
cek günlerde futbolcu
ların paralan ödenmeye 
başladığında daha da 

. şekillenecek bir başkanı 

var. Bu başkanın etrafın
da doğal olarak yönetici
leri de var.

Bir başkan ve yönetici
leri takımlarını şov 
yaparak destekleyebilir
ler. Bu onların hakkıdır.

Sen, tribünlerde şov 
yaptırmayacağız diyerek 
acaba kimi ya da kimleri 
işaret ediyorsun.

Bu eleştirine ben şah
sen katılıyorum.

Yıllardır Gemlikspor 
maçlarını takip ederim, 
inanın dün maça gelenler 
benden daha iyi tanıyor
lar takımı.

Gemlikspor’un sırtından 
siyaset yapmak kimseye 
ayrıcalık yaratmaz ve 
kazandırmaz.

Gemlikspor’da şimdiye 
kadar birçok kişi başkan
lık yaptı. Başkanlar gelip 
geçicidir, yöneticilerde.

Ama taraftarları her 
zaman kalıcıdırlar.

Onların çektikleri sıkın
tılar ve zorluklar, sadece 
çok sevdikleri takımları 
içindir.

Bence Gemlikspor’un 
kalıcı ve gerçek sahipleri 
taraftarlarıdır.

Size bir otobüsü çok 
görenler bir gün 
karşınıza gelecekler.

O zaman hesap 
sorarsınız.

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORWlWl VE TWIN

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Ho: 3/ B GEMLİK s

Tel; (0.224) 51596 83 Fax(0 224) 513 35 95

Madalya ve Ödül Kupaları 
Ahşap & Kristal ve Metal 

renkli Plaketler

http://www.bur-saamator.com
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Kent Me«danı-Heyl(el ttamvam için geri sayım
Büyükşehir 
Belediyesi, şehir içi 
tramvay hattı pro
jelerinde de önemli 
bir mesafe kat 
etti.Büyükşehir 
Belediyesinin 
"Bursa'yı demir 
ağlarla örme" 
hedefinin ikinci 
ayağını oluşturan 
kent merkezi tram
vay hatlarında ilk 
uzun hat olan 
Heykel-Garaj tram
vay hattında hazır
lanan projeler, onay 
için Demiryolları 
Limanlar* ve Hava 
Meydanlar! İnşaatı 
Genel Müdürlüğü'ne 
gönderildi. Onay 
alınmasının ardın
dan Nisan ayında 
ihaleye çıkmayı 
hedefleyen 
Büyükşehir

Belediyesi, 2013 
başında ise inşaatı 
tamamlamayı 
amaçlıyor.
Bursaray Görükle ve 
Emek hatlarının 
ulaşıma açılmaşının 
ardından ana güzer
gah olan Kestel 
Hattı'nda da çalış
maları hızla 

sürdüren 
Büyükşehir 
Belediyesi, şehir içi 
tramvay h^attı pro- 
jelerinde de önemli 
bir mesafe kat etti. 
Santral Garaj, 
Darmstadt Caddesi, 
Stadyum Caddesi, 
Altıparmak Caddesi, 
Atatürk Caddesi,

İnönü Caddesi ve 
Uluyol Caddesi'nden 
tekrar Santraj 
Garaj'a ulaşacak 
olan yaklaşık 6 kilo
metrelik T1 hattının 
tamamlanan projesi, 
onay için 
Demiryolları 
Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğü'ne 
gönderildi. Zaman 
kaybetmemek için 
gerekli altyapı hazır
lıklarını da tamam
layan Büyükşehir 
Belediyesi onayın 
gelmesinin ardından 
Nisan ayında ihaleye 
çıkıp, hemen inşaatı 
başlatacak.

DOLMUŞLAR 
KALKACAK, 
TRAFİK
RAHATLAYACAK

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, titizlikle 
yürüttükleri proje 
sürecini tamam
ladıklarını, işe başla
mak için sadece 
DLH'den onay bek
lediklerini söyledi. 
Nisan ayında ihaleyi 
yapıp, yılsonuna 
kadar çalışmaları 
bitirmek i stediklerini 
dile getiren Başkan 
Altepe, "İnşaata Ulu 
Cadde'nih Inönünü 
Caddesi kısmından 
başlayıp, süratle 
hattı tamamlamak 
istiyoruz.
Planlamamıza göre 
13 duraklı hatta 12 
araç çalışacak 
Toplam 280 kişi kap
asiteli modern 
araçlarımızla 
merkezdeki trafik 

yükü önemli 
ölçüde azalacak. 
Yaklaşık 100 taksi 
dolmuşla taşınan 
yolcu 1 tramvayla 
taşınmış alacak. 
Böylelikle kent 
merkezi araç yoğun
luğu, gürültü ve 
egzoz gazı 
kirliliğinden arınmış 
olacak.
Atatürk Caddesi'nde 
hayata geçirdiğimiz 
cephe düzenleme 
çalışmaları, 
güzergah üzerindeki 
tüm caddelerde 
yapılacak.
Böylelikle kent 
merkezi hem ulaşım 
açısından hem de 
görsel açıdan daha 
çağdaş bir 
görünüme 
bürünecek" diye 
konuştu.

Bursa'ya havran lalınlar Akar yakıtçılar dert tiipii
Cezayir'in Tlemcen 
Vahşi Abdelouahab 
Nöuri ve Belediye 
Başkanı Abdenbi. 
Senouci, 
Osmangazi ve 
Orhangazi türbeleri
ni ziyaret etti.
Vali Şahabettin 
Harput’un daveti 
üzerine Burşa'ya 
gelen Tlemcen 
Valisi Abdelouahab 
Nouri ve Belediye 
Başkanı Abdenbi 
Senouci Burşa'ya 
hayran kaldı.
Ayağının tozuyla 
Bursa'nın tarihi 
mekanlarını gezen 
Cezayirli misafirler, 
ilk önce 
Tophane'deki 
Orhangazi ve 
Osmangazi tür
belerini ziyaret etti. 
İl Kültür Müdürü 
Ahmet Gedik'in 
rehberlik ettiği vali 
ve belediye başkanı, 
Bursa'nın tarihi ve 
kültürel özlükleri 
bakımından zengin 
bir şehir olduğunu

KflŞ€D€ BfKlfMCK 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

söyledi. Ziyaret 
esnasında fotoğraf 
dâ çekmeyi ihmal 
etmeyen Vali Nouri, 
Bursa'nın çok güzel 
bir şehir olduğunu 
söyledi.

OSMANLI 
TORUNU VALİ 
Kendisinin de 
OsmanlI torunu 
olduğunu söyleyen 
Nouri, "Annem 
Osrrianlı torunların
dan. Osmanh 
Devleti'ne başkent
lik yapan bir şehre 
gelmek çok güzel 

bir duygu. Bursa, 
çok sıcak bir şehir. 
Burada iki gün 
kalacağız.
Ziyaretimizin güzel 
geçeceğini umuyo
rum" dedi;
Tophane'de 
Bursa manzarasını 
izleyen Vali ile 
belediye başkanı 
birbirlerinin 
fotoğrafını çek
tirmeyi de ihmal 
etmedi. Vali ve 
bşlediye başkam, 
Ulucami'ye geçerek 
ziyaretine devam 
etti.

BTSO Meclis Baş 
anı İlhan Parseker, 
akaryakıt bayilerinin 
haksız rekabet ve 
kaçak mazot yüzün
den sinek avladığını 
söyledi.
'Motorlu araçlar 
akaryakıt ticareti' 
yapan BTSO üyele 
Tinin bulunduğu 44. 
Meslek Komitesi, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker'in başkan
lığında genişletilmiş 
meslek komitesi 
toplantısı yaptı.
Toplantıya akaryakıt 
sektörünün kar mar
jları, haksız rekabet, 
promosyon uygula
maları ve denetimler 
damgasını vurdu. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker, Enerji 
Bakanlığı'nın hafta 
sonu Bolu'da 
yapacağı toplantıya 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'ni 
(TOBB) temsilen 
katılacağını ve sek
törün sorunlarının . 
daha etkili bir şek
ilde dile getirilmesi 
için genişletilmiş 
komite toplantısı 
yaptığını kayded
erek, "Akaryakıt 
sektörünün sıkın
tıları ortada. Yaptığı

milyarlık yatırımlarla 
istasyonunda sinek 
avlayan, günlük 
satışının her gün 
birazını daha 
kaçakçıyla paylaş
mak zorunda kalan 
bayilerin bugünkü 
durumuna razı 
değiliz. Artık, basına 
da yansıyan boyut
larıyla bu meseleyi 
herkes biliyor. 
Haksız rekabet ve 
kar marjları sektörü 
ciddi bir şekilde 
kıskaca almış 
durumda. Ayrıca, 10 
numara yağ gird
abıyla karşı 
karşıyayız" dedi. 
Yollarda rafineri 
fiyatının altında 
motorin satışına da 
değinen Parseker, 
"Yanıltıcı reklamlar
la piyasada 'indirim 
yapıyoruz' diyerek 
tüketici algısını 
değiştirmeye ve 
bayiler olmazsa 
vatandaşların düşük 
fiyatlardan akaryakıt 
temin edeceklerine 
halkımızı inandır

maya çalışıyorlar. 
Üstelik bunlar da 
yetmiyormuş gibi 
bir de kanuna aykırı 
hareket ederek, 
pazar paylarını ihlal 
edip bizlerle haksız 
rekabet içine giri 
yorlar. İstasyonca - 
luk gerçekten artık 
çok zor hale geldi. 
Bıçak kemiği kırdı 
geçti. Çözüm 
arayışlarımız elbette 
devam edecektir.
Ancak, hepimiz'ista
syonlarımızda her 
metrekaremizi daha 
verimli ve ticari kul
lanmak zorundayız" 
diye konuştu.
Toplantıya katılan 
akaryakıt istasyon
larının temsilcileri 
de, denetimlerin art
ması talebinde 
bulunurken, sek
törün mağduriyet
lerinin karar verici 
ler tarafından doğru 
algılanması ve 
çözümlerin ivedilik
le hayata geçirilme
si taleplerinde 
bulundu.



21 Şubat 2012 Salı Gemlik Körfez Savfa 9

Memur zammı alt Komisyona takıldı
Yaklaşık 2.5 milyon 
memurun merakla 
beklediği toplu 
sözleşme yasa 
tasarısının alt 
komisyon çalış
maları geçtiğimiz 
hafta tamamlana
madı.
Memur zammının 
Nisan ayına yetiş 
meşini riske soktu. 
Ekonomi yönetimi, 
tasarının Meclis 
görüşmelerinin 
Şubat ayı sonuna 
kadar tamam
lanacağını ve toplu 
görüşmelerin de 
Mart ayı içinde 
yapılacağını tahmin 
ediyordu.
Ancak alt korniş 
yonup çalış
malarının uzaması, 
ekonomi yöneti
minin hesabını da

Oııl «e yetime intibak müjdesi
.2000 yılı sonrasın
da ölen SSK 
emeklilerinin düşük 
aylıklı dul ve yetim
lerinin de intibak 
zammından yarar- 
lanlandırılmaları 
benimsendi.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda görüşülen 
intibak tasarısıyla 
ilgili oluşturulan alt 
komisyonda, 2000 
yılı sonrasında ölen 
SSK emeklilerinin 
düşük aylıklı dul ve 
yetimlerinin de 
intibak zammından 
yararlanlandırıl- 
maları benimsendi. 
Sayıları 100 bini 
bulması beklenen 
dul ve yetimlerin

bozdu. Alt korniş 
yonun raporunu bu 
hafta Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na sun
ması bekleniyor.
Raporun sunul

aylıklarında yapıla
cak intibak düzen
lemesiyle ilgili son 
karar, bu hatta 
toplanacak üst 
komisyonda 
Maliye'nin de 
görüşü alınarak 
netleştirilecek.Habe 
re göre; komisyon 
kaynakları konuya 
ilişkin şu bilgiyi 
verdi: "2000 yılı 
öncesinde ölen 
emeklilerin dul ve 
yetimleri zaten 
intibak düzen
lemesinden yarar
lanıyordu. Ancak, 
2000 yılı sonrasında 
ölen emeklilerin dul 
ve yetimlerinden 
aylığı düşük olan
ların da düzenleme

masının ardından 
tasarı üst 
komisyonda ele 
alınacak. 
Komisyonun 
ardından da 

den yararlandırıl
maları ilke olarak 
benimsendi. Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
olarak bu hafta Salı 
ya da Çarşamba 
günü toplanacağız, 
orada tabii 
hükümetin de, esas 
olarak da parayı 
onlar vereceği için, 
Maliye'nin görüşü 
alınarak konuya 
ilişkin nihai karar 
verilecek." 
Alt komisyonda, 
bankalara ait 
emeklilik sandık
larının sosyal 
güvenlik sistemine 
dahil edilmesine 
ilişkin geçiş süre 
sinin de uzatılması 
öngörüldü.

tasarının TBMM 
Genel Kurulu’ndaki 
görüşmelerine 
başlanacak. 
Tasarı en son 
aşamada ise 
Cumhurbaşkanının 
onayı ve Resmi 
Gazete’de yayınlan
ması ile birlikte 
yürürlüğe girecek. 
Tüm bu işlemlerin 
10 gün içinde 
tamamlanması 
imkansız olarak 
görülüyor. Ayrıca 
bu sürecin tamam
lanmasının ardın
dan toplu sözleşme 
süreci başlayacak. 
Bu sürecin de en az 
bir ay sürmesi bek
leniyor. Dolayısıyla, 
bu takvime göre, 
zamların Nisan 
ayına yetişmesi zor 
görünüyor.

Sandıkların sosyal 
güvenlik sistemine 
dahil edilmesi 
konusunda 2013 
yılına kadar öngö 
rülen geçiş süresi 
iki yıl daha uzatı 
larak, 2015 yılına 
kadar uzatıldı. 
Komisyon kay
nakları, "Bu sandık
lara bağlı emekliler
imizin herhangi bir 
mağduriyet yaşama
ması için bu ente
grasyonun sağlan
ması konusunda 
hükümete tanınan 
sürenin 2015 yılına 
kadar uzatılması 
öngörüldü, bu süre 
içinde gerekli düzen 
lemeler gerçek
leştirilecek" dedi

Kentsel dönüşüm, 
binalarda enerji 
tasarrufu sağlarken, 
şehirleri de modern 
mimariye 
kavuşturacak. 
Entegre Harç ve 
Pazarlama Direktörü 
Ergün Sevim, “20 yıl 
sonra enerji ihtiyacı 
daha da artacak. 
Kentsel dönüşümle 
beraber binalarda 
yapılan mantolama, 
Türkiye'de ileride 
enerji açığının 
kapanmasına 
yardımcı olacak. 
Ayrıca dış görünü 
mü kötü olan binalar 
da yenilenmiş ola
cak. 2017'de daha 
güzel ve modern bir 
Türkiye ile karşılaşa
cağız” dedi.
Entegre Harç Pazar 
lama ve Satış Direk 
törü Ergün Sevim, 1 
Ocak 2011 tarihin
den itibaren geçerli 
olan yeni yasa 
gereği 2017 yılına 
kadar tüm binaların 
‘Bina Enerji Kimlik 
Belgesi’ alması 
gerektiğini fakat 
birçok kişinin konu 

T MA “SUYUNU BOŞA
** HARCAMA"

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

■r; ı
I

i. ' I

hakkında haberi da 
hi olmadığını söyle
di. Kentsel dönüşüm 
projelerinin binalar
da ısı yalıtımı 
konusunda büyük 
katkı sağlayacağını 
belirten Sevim, “Isı 
yalıtımı gerçekten 
çok önemli bir konu 
çünkü ciddi dere
cede bir enerji tasar
rufu sağlanıyor. 
Kışın evler daha 
sıcak yazın ise 
soğuk kalıyor.
Böylece doğalgaz ve 
elektrik faturaları 
yüzde 50 oranla 
azalıyor” dedi.
Kentsel dönüşümle 
beraber binalarda 
yapılan mantolama, 
ülkemizin ileride 
enerji açığının 
kapanmasına da 
yardımcı olacak. 
Ayrıca ülkemizde 
birçokbinanın dış 
cephesi bakımsız. 
Alçı halinde 
bırakılanlar var, 
boyası dökülenler 
var... Mantolama 
sayesinde binaların 
dış cephesi 
boyanıyor.

i GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ®1.3 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

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

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)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 53
Ergaz 513 33 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 35 00
BP Gaz 514 59 8ı
Bütünler Likitgaz 513 8q qq
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 ı7 00
Akcan Petrol
MAR-PET ;•
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol __ 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5*14 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 KSrfez
GEHLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ SAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4199 

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)

IBlIlMlIlÜ
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00 
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00-

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Aktif sporlu karateciler kuşak sınauında ter döktü
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü’nün 
karate branşının 19 
Şubat 2012 Pazar 
günü saat 14.oo’da 
Gemlik Ayşe- Ziver 
Karataş ilköğretim 
Okulu’nun spor 
salonunda başlayan 
sınavda minik 
sporcular hünerlerini 
sergilediler.
Kulüp antrenörleri 
Murat Yaşar unaı ve 
Dilek Salum’un

nezaretinde kuşak 
terfi sınavında minik 
sporcular dört ayda 
öğrendiklerini 
antrenörlerine ve 
sporcuları yalnız 
bırakmayan velile 
rine bir üst kuşak 
için bütün yetenek
lerini sergilediler. 
Antrenör Önal; 
“Sporcularımızın 
daha iyi bir birey 
nalı ne gelmeleri için 
geniş bir bakış

açısıyla yaklaşıp, 
gelişmelerini sağla
yarak, toplum ve 
spor camiası tarafın
dan benimsenen 
temel değerleri 
koruyan, gençleri 
mize daha başarılı 
olmaları için yeni 
ilkeler kazandırmak 
için, sporcularımıza 
teknik dersin yanın
da spor ahlakı, 
sporcu beslenmesi 
ve spor felsefe

sinide antrenman
larımızda ve her ayın 
ilk haftasında yap
tığımız teorik ders
lerimizde hepsini 
öğretmeye çalışı 
yoruz” dedi.
Antrenör Önal, 
“Ayşe ve Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran’a 
kuşak terfi sınavı 
için okulun spor 
salonunun kapılarını

bizlere açtığı için ve 
spora, sporcuya 
göstermiş olduğu 
ilgiden dolayı 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü 
olarak karate antren
manlarımızı Salı- 
Perşembe-Cumartesi 
günleri ilçe kapalı 
spor salonunda yap
tıklarını ve 7. dönem 
kayıtlarının

başladığını belirtti. 
Türkiye Karate 
Federasyonunun 
sınav yönetmen
liğine göre yılda üç 
kez terfi sınavı 
yapılıyor. (Şubat- 
Hhaziran-Ekim) 
Her sınavda sporcu
lar hem spor dalı 
teknik taktik hem de 
antrenman bilgisi 
olmak üzere sınavda 
değerlendirmeden 
geçiyorlar.

Baba Pestel fiilimi kuısunu bitiren 16 lisi bela e alili
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi ve Gemlik 
İş-kur Şube 
Müdürlüğü işbir
liğinde açılan Hasta 
Yaşlı Refakatçisi ve 
Baba Destek Eğitimi 
Kursu Belge Töreni 
17 Şubat 2012 tari
hinde saat 16.oo’da 
toplantı salonunda 
yapıldı.
Törene, Kaymakam 
Bilal Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, İşkur 
Gemlik Şube Müdü 
rü Lütfi Güleç, 
kurs öğretmenleri, 
kursiyerler ve 
izleyiciler katıldı. 
Törende bir konuş
ma yapan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, kursların öne
minden bahsetti. 
Hasta yaşlı 
refakatçisi kursunun 
bir ihtiyaç olduğunu

bu kursu bitirenlerin 
bilinçli olarak bu işi 
yapabileceklerini

söyledi. Halk Eğitimi 
Merkezi’nde yıllardır 
yapılan anne eğitimi

kurslarının; Baba 
destek eğitimi 
kurslarıyla pekiştiği

ni kaydetti. Hasta 
Yaşlı Refakatçisi 
kursundan 18 kişi,

Baba Destek Eğitimi 
Kursundan 16 kişi 
belge aldı.

‘Gemlik Körfez9 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Tarımına bu Dlatform yön verecek
Bursa'da tarımsal faaliyetleri geliştirmek ve problemleri çözebilmek için platform 
oluşturuldu. Altı ayda bir toplanacak olan platformda, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali 
Çelik’in yanı sıra Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul 
Aksoy, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murat Bertan, Köy Kooperatifleri Birlik 
Başkanı Erdoğan Yıldız ve Hakan Özkul, İnegöl Meyve Üreticileri Birliği Mehmet Ordu 
da yer alıyor. Uludağ Üniversitesi Rektörlük A salonunda yapılan ilk toplantıda 
konuşan Vali Yardımcısı Hüseyin Eren, platformun tarıma yön vereceğini belirterek, 
"Bu platform, insana ve doğaya saygılı, sürdürülebilir, rekabet imkanı olan tarımsal 
etkinliklerin her aşamasında çözüm üretebilecek bir yapıda. Bursa tarımı için canla 
başla çalışılacak. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu. Syf2’de

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77
ÇOKAL TİCARET GEMLİK

“Okullar Hayat Olsun” projesi Gemlik’te uygulanmaya başlandı.

Gemlik'te Okullar havai Oldll
Milli Eğitim Bakanlığının 
Okulların mesai saatleri 
dışında velilere ve halka açıl
ması amacıyla başlattığı 
“Okullar hayat olsun" projesi 
Gemlik’te uygulanmaya baş
landı. Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın “Okullar Hayat 
Olsun" projesi kapsamında 
kapılarını hafta sonları ve 
akşamları öğrenci velileri ve 
mahalle halkına açtı. 5’de

Tayyip’in gençliği...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 

geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum.

Ne de olsa bu ülkenin Başbakanı.
Türkiye’yi 9 yıldır yöneten bir partinin genel 

başkanı ve başbakanımız..
Sağlığına kavuşması için kendisine Allah 

şifalar versin diyorum.
Başbakanımız geçirdiği ameliyat nedeniyle 

evinde istirahat ediyor.
Ülkeyi buradan yönetiyor.
Yabancı devlet büyükleri kendisini evinde 

ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletiyor 
ve resmi görüşmelerini burada yapıyor.

Doktorlar izin vermediği için Başbakan 
evinde bir süre dinlenecek. Devamı 4’de

Tuzakla

yaptıranlara 
rekorceza

Genç kızları kan 
dırıp yevmiye ile 
fuhuş yaptırdıkları 
iddia edilen 17 
sanıktan 8'i, 
toplam 60 yıl 8 ay 
hapis ve 362 bin 
500 lira para ceza
sına çarptırıldı. 
Sanıklar para 
cezalarını ödeme 
diği takdirde yine 
hapis yatacak.
Haberi sayfa 3’de

tamalar 
itimle 354 
kile esrar 

ele aecirildi
Kayseri'de polis 
tarafından Bur 
sa’dan giden hafif 
ticari araçta yapı 
lan aramada, 
bagajdaki spor 
çantalar içinde 
354 kilo toz esrar 
ele geçirildi.
Olayla ilgili 
2 kişi tutuklandı.
Haberi sayfa 3’de

AmatörDenizcilik
Sınavı için hazırlık kursu 

27 Şubatta haşlıyor

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Amatör 
Denizcilik Belgesi 
alabilmek için 27 
Şubat 2012 
Pazartesi günü 
Saat 18:oo’de

Eğitime 
4+4+4 
formülü
AK Parti eğitimde 
4+4+4 yıl düzenle 
meşini Meclis Baş 
kanlığı'na sundu.
18. Milli Eğitim 
Şûrası'nda tavsiye 
kararı olarak çı 
kan eğitimde 1+ 
4+4+4 formülü ne 
yeni düzenle me 
getiriliyor. 6’da

Sınava Ha zırhk 
Kursu açıyor. 
Kursa katılmak 
isteyenlerin Halk 
Eğitim Merkezi’ne 
başvurmaları 
istendi. Haberi 
sayfa 10’da

w 
Manila «olu 
genisleiilhıor 
Mudanya-Bursa 
kara yolunun Ba 
demli-Güzelyalı 
kavşağı arasında
ki kısmının geniş 
letilmesine baş
landı. Mudanya 
trafiğini rahatla
mak için ilçe mer 
kezinde yol geniş 
letme çalışmaları 
da başladı, 8’de
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Amaç katılımcı demokrasiyse...
Türkiye’de siyasetin yapısal bir nitelik 

değiştirmesi gerek. Çünkü; Bireycilik, ben- 
merkezcilik siyaset kurumunu ele geçirmiş 
durumda. Sağ da solda da siyaset ne yazık ki 
toplumun çıkarları gözetilerek yapılmıyor.

Örneğin
Gemlik’te siyaset yapmak üzere yola çıkanlar 

ne yazık ki kendilerini satmışlar ve seçmenine 
ihanet etmişlerdir.

Daha acı olanı da bir siyasal parti iktidarı elde 
tutmak, yüksek rant ideallerine erişmek için de 
satın alma gereçlerini devreye sokmuşlar ve 
kısa süreli de olsa erimlerine ulaşmışlardır.

Bu durumu gören akl-ı selimler siyasetin 
içine girmekten doğal olarak çekinmektedirler.

Siyasete toplumun tüm kesimlerinin ilgisini 
sağlamanın doğru yöntemleri de var.

Bir kere “feodal ilişkilerin” siyasetteki geçer 
akçeliğini yitirmesi gerek.

Bu çerçevede;
Cumhuriyet Halk Partisinin il ve ilçe 

delegelerini belirlemek için ortaya koyduğu 
sandık önemli bir adım.

Amacına uygun davranılması Türkiye’de 
siyasetin en azından solda tabana yayılması 
açısından ciddi bir işlev üstlenecek.

Bursa Nilüfer Konak mahallesinde gerçek
leşen delege seçimleri siyasetin yeniden 
yapılanmasına iyi bir örnek...

Toplumlarının karşı karşıya olduğu tehlikeyi 
gören insanların akılcı davranışlarının tüm 
yurtseverlere örnek olması dileğimiz.

Ne yapmışlar...
Önce şöyle bir tespit yapmışlar;
Ülkemizdeki genel siyasi durumu bakıldığın

da; Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük ve insan 
haklarına aykırı birçok gelişmenin iktidardaki 
siyaset tarafından hızla ve planlı bir şekilde 
hâkim kılınmaya çalışıldığı açıkça görülmekte
dir...

Sonra da yapılması gereken tek şeyin; “hem 
merkezi, hem de yerel yönetimlerde iktidar 
olmayı hedeflemektir... Tüm parti üyelerinin 
birikimlerini ve enerjilerini partilerine kat
malarını sağlamak...” olacağının altını 
çizmişler.

Ve ardına da şu öngörülerini eklemişler.
17 yıl sonra mahalle delege seçimleri için 

ortaya konan sandığın, bu amaca yönelik bir 
fırsat en doğru adım olarak görüyoruz. Çünkü;

Bu demokratik yaklaşımın, parti - üye ve 
üyeler arasında büyük bir heyecan ve yeni 
enerji yaratacağına,

Mahallemizde parti üyelerinin birbiriyle tanış
ması ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasına 
başlangıç olacağına,

Parti üyelerimize, kimlik ve birikimlerini 
ortaya koyma şansı, ilişkilere saygınlık ve 
değer katacağına,

Bu başlangıcın mahallelerde yeni birçok 
değerli, kapasiteli, birikimli üyeyi ortaya çıka
cağına,

Mevcut üyelerle bile, büyük bir pozitifliğin, 
büyümenin ve gücün ortaya çıkacağına, birçok 
yeni değerli insanımızın partiye katılacağına,

Masa başı / adamcı yaklaşımların birlikte 
aşılacağına, bunların tazelenecek gerginlikler 
değil, ders alınacak anılar olarak kalacağına,

Bu gibi uygulamaların ürettiği, enerji I birikim 
kayıpları, sevgisizlik, kırgınlık, küskünlük ve 
bölünmelerin aşılacağına,

Ve partimizde ortaya çıkacak bu büyük ener
jinin; üyelerimizi somut hedeflere ve projelere 
dayalı sahadaki gerçek çalışmalara yönlendire
bileceğine inanıyoruz.

Amaç toplumun tüm katmanlarının 
demokratik bir biçimde siyasete katılmasıysa 
Nilüfer llçesi’nin Konak Mahallesi’nde yaşanan 
sürecin örnek alınması şart...

Konak Mahallesi’ndeki bu yaklaşımın Tüm 
Türkiye’ye örnek olması dileğiyle emek veren
leri kutluyoruz.

Bursa'da tarımsal 
faaliyetleri geliştir 
mek ve problemleri 
çözebilmek 
için platform 
oluşturuldu.
Üniversite, kamu ve 
özel sektör, meslek 
odaları, ziraat oda 
lan, kooperatif üst 
birlikleri ile ihra
catçıların yer aldığı 
Bursa Tarım Plat 
formu, Vali Yardım 
cısı Hüseyin Eren, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, Gıda 
Tarım ve Hayvan 
cılık Müdürü Kasım 
Piral'ın katılımıyla 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük A salo
nunda ilk toplan
tısını yaptı. Piral, 
gıda ve tarım sek
törünün önemine 
vurgu yaparak, 
"Bursa Tarım 
Platformu, Bursa ve

IrtaMarııe BaaiMar MFıiı Hmiİi oMu
Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin 29 Ocak 
kongresinden sonra 
oluşan yönetim 
kuruluna ziyaretler 
devam ediyor. 
Gemlik’te son kuru
lan hemşeri derneği 
olmasına rağmen 
kültürel ve sosyal 
faaliyetleri ile göze 
çarpan Gemlik 
Urfahlar Derneği 
MHP’ye hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; "Şanlı 
Urfa’mızın, Pey gam 
berler diyarının, Hz. 
İbrahim’in diyarının 
temsilcilerinin bizi 
ziyaretlerinden onur 
duyduk. Siyasi par
tiler toplumun en 
geniş yelpazesidir, 
Türkiye’de sivil 
toplum bilinci ise 
Hemşeri dernekleri, 
ile başlıyor. Bu 
derneklerimizin 
sosyal sivil toplum 
kuruluşlarına 
dönüşmesi gerekir. 
Toplum olarak sağ 
duyu ve diyaloga 
ihtiyacımız var. 
Ancak bu şekilde 
fitnenin önüne 
geçeriz. 29 Ocak’ta

Bursa tarımı için 
büyük bir şans. Bu 
girişimi başlatan 
herkese teşekkür 
ediyorum. Bu plat
formda yürütülecek 
çalışmalar ile sek
törün meselelerine 
çözüm bulunacak" 
dedi. Vali Yardımcısı 
Hüseyin Eren, plat
formun tarıma yön 
vereceğini 
belirterek, "Bu plat
form, insana ve 
doğaya saygılı, 
sürdürülebilir, reka
bet imkanı olan 

gerçekleştirdiğimiz 
kongre ile Gemlik’i 
bütün güzellikleri ile 
kucaklayacağız. 
Gemlik’i daha yaşa 
nır yer yapmak için 
derneklerimize de 
görev düşüyor, Ur 
falı hemşerilerimizin 
de katkı sağlayacak
larına inanıyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Urfahlar 
Dernek Başkanı 
Veysi Karacan 11 
Nisan’da Şanlı 
Urfa’nın kurtuluş 
şenliklerini demek 
olarak Gemlik’te 
kutlayacaklarını 
belirttiği konuş
masının devamında 
"Gemlik’te 
Urfahlar Derneğini 
kurduğumuz süre 
sonrası hemşeriler- 
imizle olan 

tarımsal etkinliklerin 
her aşamasında 
çözüm üretebilecek 
bir yapıda. Bursa 
tarımı için canla 
başla çalışılacak. 
Bu konuda her türlü 
desteği vereceğiz" 
diye konuştu.
Platformla ilgili 
toplantıda çalışma 
prensipler ve işle 
yişi ile ilgili kararlar 
aldı. Altı ayda bir 
toplanacak olan 
platformda U. Ü. 
Ziraat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 

diyaloglarımız kadar, 
Gemlik halkı ile olan 
diyaloglarımız arttı 
bizler bunu daha ilk 
adım olarak görüyo 
ruz. Gemlik’in 
sorunlarını çözmek 
için birliktelik gere 
kiyor. Bizler bu 
konuda siyasi taraf 
ayırmaksızın çözü 
me yönelik konular
da Gemlik’in yanın
da olacağız” dedi. 
Akşam saatlerinde 
ise; Gemlik Elazığ 
lılar Dernek Başkanı 
Habibe Oral ve 
yönetimi MHP’nin 
konuğu oldu.
Dernek Başkanı 
Habibe Oral, 
MHP’nin yeni yöneti
minin MHP camiası 
ve Ülkemize 
hayırlı olması 
dileklerini iletirken,

Yrd. Doç. Dr. Nabi 
Alper Kumral, Bursa 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı Murat 
Demirkıran, Uludağ 
Yaş Meyve Sebze 
İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Salih 
Çalı, Damızlık Sığır 
Yetiştiriciliği Birliği 
Başkanı İsmail Anıl, 
İnegöl Meyve Üreti
cileri Birliği Mehmet 
Ordu, Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı 
Doç. Dr. Ertuğrul 
Aksoy, Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Karacabey 
Ticaret Borsası 
Başkanı Murat 
Bertan, Köy 
Kooperatifleri Birlik 
Başkanı Erdoğan 
Yıldız ve Hakan 
Özkul yer aldı

Türkiye’de çok 
kültürlü bir yapı 
olmasına rağmen 
bu kültürlerin 
zenginlik olarak 
yansımasından 
dolayı tüm müda
halelere ve 
art niyetlere 
rağmen ayrışma 
olmadığının altını 
çizdi.
Gemlik’te yapılan 
alt yapı çalış
malarından 
memnun olduğunu 
belirten Oral, 
Gemlik’in daha iyi 
yerde olmasının 
gerektiğini ve 
sorunlarına rağmen 
sürekli göç aldığını 
sözlerine ekledi. 
Çevre Fabrikalarda 
Gemlikli işçi 
sayısının az olması
na dikkat çekerken 
"Gemlik çevresinde 
kurulan fabrikaların 
Gemlik’ten işçi 
alması durumunda 
o para Gemlik 
içerisinde döner 
Vatandaşta 
esnaf da rahat 
eder. Önceliklerimiz
den biri de bu 
olması” diyerek 
konuşmasını son- 
landırdı.
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M a lühus »aptıranlara retor ceza İhsanca
Genç kızları kandırıp 
yevmiye ile fuhuş 
yaptırdıkları iddia 
edilen 17 sanıktan 
8'i, toplam 60 yıl 8 
ay hapis ve 362 bin 
500 lira para cezası
na çarptırıldı. 
Bursa'da, bar ve 
kafelerde paraya 
ihtiyacı olan genç 
kızları kandırıp 
yevmiye ile fuhuş 
yaptırdıkları iddia 
edilen 17 sanıktan 
8’i, toplam 60 yıl 8 
ay hapis ve 362 bin 
500 lira para cezası
na çarptırıldı. Kendi 
kız kardeşi ve sev 
gilisine fuhuş yap
tırdığı iddia edilen 
sanık, 15 yıl hapis 
ve 100 bin lira para 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde "bir 
kimseyi fuhşa teşvik 
etmek, uyuşturucu 
madde bulundur
mak, suç işlemek 
için örgüt kurmak ve 
kurulan bu örgüte 
üye olmak” suçların
dan dava açılan 
tütuklu sanlk Y.B. ile 
davanın 16 tutuksuz 
sanığı, son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Son sözü soru- 
lan sanıklar, hak-

Spor çantalar içinde 354 kilo esrar ele gecirilıli
Kayseri'de polis 
tarafından hafif 
ticari araçta yapılan 
aramada, bagajdaki 
spor çantalar içinde 
354 kilo toz esrar 
ele geçirildi. 
Olayla ilgili 2 kişi 
tutuklandı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlar Büro Amirliği

Yaralayan kartopu için Imkuk savam lıaslatti
Bursa'da sokakta 
oynayan çocukların 
attığı buzlu kartopu 
yüzünden yaralanan 
42 yaşındaki kadın, 
hukuk mücadelesi 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, 18 Ocak'ta 
merkez Osmangazi 
ilçesi Alemdar

larındaki iddiaları 
reddetti.
Kısa bir aranın 
ardından kararını 
açıklayan mahkeme, 
tutuklu sanık Y.B.'ye 
6 ayrı "fuhşa 
aracılık" suçundan 
18 yıl hapis ve 120 
bin lira, A.Y.'ye 3 
ayrı "fuhşa aracılık" 
suçundan 6 yıl . 
hapis ve 30 bin lira, 
M.l.'ya "uyuşturucu 
temin etmek" 
suçundan 4 yıl 2 ay 
ve 2 bin 500 lira, 
G.Ş.'ye 2 ayrı kişiye 
yönelik "fuhşa 
aracılık” suçundan 6 
yıl 6 ay hapis ve 40 
bin lira, N.Ş.'ye 2 
ayrı "fuhşa aracılık" 
suçundan 4 yıl ve 30 
bin lira para ile "yer 
temin etmek" 
suçundan da 2 yıl

ekipleri, aldıkları 
istihbarat üzerine, 
kent girişinde T.İ. 
yönetimindeki Bursa

plakalı hafif ticari 
aracı durdurarak 
arama yaptı. 
Uyuşturucu

Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi'nde 
meydana gelen olay
da, dışarıya süt 
almaya çıkan ev 
hanımı Nevin Yıl 
maz, yolda kafasına 
atılan buzlu kartopu 
yüzünden yaralandı. 
Kanlar içinde kalan 
Nevin Yılmaz, olay 

hapis, Z.C.'ye "fuhşa 
aracılık"tan
2 yıl hapis ve 10 bin 
lira para cezası 
verdi.
Bu arada duruş
maya tutuksuz 
olarak katılan A.S., 
aralarında kız 
kardeşi ve sevgili 
sinin de bulunduğu 
4 ayrı kişiye yönelik 
"fuhşa aracılık" 
suçundan 15 yıl 
hapis ve 100 bin lira 
cezasına çarptırıldı. 
Sanık A.S., hükümle 
birlikte tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di. Öte yandan 
ABD'de geçirdiği 
ameliyatla mutluluk 
çubuğu taktırdığı ve 
bunu denemek için 
ilişkiye girdiği bir 
kadına bin 500 lira 
para ödediği iddia 

yerine gelen 112 
ambulansıyla sağlık 
ocağına götürüldü.
Yapılan, ilk müda
halesinin ardından 
taburcu edilen 
Yılmaz, sorumluların 
cezalandırılması için 
hukuk savaşı başlat
tı. Çevrede yaptığı 
incelemede kendi

edilen 75 yaşındaki 
H.A.'ya, "fuhuş için 
yer temin etmek" ’ 
suçundan 3 yıl 
hapis ve 30 bin lira* 
para cezası verildi. 
Mahkeme; N.Ş., 
O.Ö., G.S., M.A., 
K.S., A.B., N.A., 
D.K., S.Ç.'nin üze 
rine atılı suçlardan 
beraatlerine karar 
verdi. Sanıkların 
"suç işlemek için 
örgüt kurmak" 
suçundan ise beraa- 
tine hükmedildi. 
Uyuşturucu kul
landıkları belirlenen 
6 kişinin ise adli 
kontrol hükümleri 
gereği tedavi 
edilmelerine karar 
veren mahkeme, 
sanıkların verilen 
para cezalarını 20 
eşit taksitle ödeye
bileceklerini belirtti. 
Sanıklar para ceza 
larını ödemediği 
takdirde yine hapis 
yatacak. Tutuksuz 
sanıklar ise hak
larında verilen 
hapis cezalarının 
Yargıtay tarafından 
onanması halinde 
tutuklanarak verilen 
cezaları kadar hapis 
yatacak.

Ihsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

operasyonları için 
eğitilen 'Sedef' adlı 
köpeğin de kul
lanıldığı aramada, 
aracın bagaj kısmın
daki 13 spor çanta 
ile 2 naylon poşet 
içinde koli bantlarıy
la sarılı 354 kilo 
ağırlığında 339 
paket toz esrar 
bulundu. Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
sürücü T.İ. ve yanın
daki E.D. mahke
mece tutuklandı 

sine kartopu atan 
kişinin 11 yaşındaki 
F.K. olduğunu tespit 
ettiğini kaydeden 
Yılmaz, "Eve giderek 
çocuk ve annesiyle 
görüşmek isterim. 
Fakat benden özür 
dilemek yerine ters
leyip hakaret ettiler" 
dedi.

İcat çıkarın be evladım!
Eskiler de derdi, şimdikiler de diyor aslın

da... Körpecik beyinleriyle büyükleri şaşkına 
çeviren düşünceler üreten çocuklara denirdi 
“İcat çıkarma evladım” diye... Böyle diye diye 
körpe beyinleri köreltti, körleştirdi bu 
toplum... Özgür düşüncenin, özgüvehin, gir
işimci ruhun köküne kibrit suyu döktü. Elin 
oğlu aya gidince de “Eller aya biz yaya” deyi
mini geliştirdi.

BTSO’nun geleneksel hale getirdiği “Ekono 
miye Değer Katanlar 2011” ödül töreninde 
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarçıklıoğlu 
da bu yönde bir hatırlatmada bulundu. Sonra 
da Bursa’nın, Türkiye ortalamasına bakılarak, 
icat çıkarma konusunda nasıl da ileride 
olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu’nun aktardığı 
veriye göre, Türkiye genelinde Ocak-Ekim 
2011 döneminde yeni patent sayışında yüzde 
3’lük, Bursa’da ise yüzde 118’lik artış vardı... 
Yani Bursa “icat çıkarma” konusunda 
oldukça iyi durumdaydı...

Bursa’nın Türkiye ortalamasına göre daha 
iyi olduğu başka alanlar da vardı. Örneğin 
protestolu senet sayısında azalma Türkiye 
genelinde yüzde 18 iken, Bursa’da 36’dıydı. 
Bursa’daki mevduat hesabı toplamı 15,8 mil
yar liraydı. Bu son bir yılda 2 milyar lira artışı 
gösteriyordu. Kredi/mevduat oranı da ülke ge 
netinde yüzde 100 iken, Bursa’da yüzde 135’i 
gösteriyordu. Yani piyasalar canlanıyordu.

Neyse...
Dönelim yeniden icat çıkarma meselesine... 
Aynı gün, RUMELİSİAD’ın geleneksel hale 

getirdiği Sinerji Toplantılan’nın konuğu AKP 
Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve önceki 
dönem milletvekili Dr. Mustafa Ünal’ın yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile ilgili konuşmasını 
dinlemeye gittik. TTK ile ilgili ayrıntıları son
raki yazıya bırakalım ki, o toplantıda “icat 
çıkarma” konusunda karşımıza çıkar! bilgiyi 
paylaşalım...

RUMELİSİAD Başkanı Şahap Aktaş, üyelik 
rozeti taktığı Bursa eski milletvekillerinden 
Fahrettin Gülener’in başkanı olduğu Ermetal 
Şirketler Grubu Ar-Ge Merkezi’nin tam notla 
belgesini aldığını duyurdu.

Gülener gururluydu. Çünkü 1 yılda 24 patent 
le Ulusal Patent Birliği’nden birincilik ödülü 
de almışlardı.

Otomotiv yan sanayisine üretim yapan bir 
fabrika nasıl olur da bir yılda 24 patent ala
bilirdi ki? Sonuçta yan sanayi, ana üreticinin 
istekleri doğrultusunda üretim yapmaz mıydı? 
Meğer Ermetal aynı zamanda “co-designer” 
imiş... Yani “tasarım ortağı”...

Burada yeniden Hisarcıklıoğlu’nun sözlerine 
dönmek gerekiyor. Hisarçıklıoğlu, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın da katıldığı toplantıdaki uzun 
sunumu sırasında gazetecilere bir ricada 
bulundu. “Yazacaksanız bunu yazın” diye...

Neydi o bölüm?
KOBİ AŞ fırsatları ve iş geliştirme merkezleri 

ABİGEM’lerin etkin kullanılması...
Ayrıca, Uzmanlaşmış Meslök Edindirme 

Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamındaki 
kurslardan yararlanılması için adeta yalvardı 
Hisarçıklıoğlu...

İcat çıkarmak için, kalite için, kalkınma için 
bu yalvarışa kulak vermek gerekiyor.

GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
Baş sallamakla eskimezmiş kavuk 
Alçaksan, yükseltmez seni topuk 
Cumhuru sorarsan, hayattan kopuk, ■ 
Kesilmez elbet altın yumurtlayan tavuk

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tayyip'in gençliği
Başbakanımızın gençliği Milli Selamet 

Partisi Gençlik Kolları’nda geçti.
MSP birçok kez kapatıldı, tekrar açıl 

dı.
Birçok isimler altında aynı faaliyetleri 

ne devam ettiler.
Ta ki Ak Parti kurulasıya kadar.
Başbakanımız, rahmetli Erbakan Ho 

ca’nın öğrencisiydi.
Gençlik yıllarında, Erbakan’in Milli 

Görüş doktrini ile geçirdi.
Teşkilatı Erdoğan’ı önce İl Başkanı, 

ardından -soldaki bölünmüşlükten 
yararlanarak- İstanbul Belediye Baş 
kanı yaptı.
0 Erbakan Hoca’nın yasaklı olması 

nedeniyle Genel başkan olmak istedi.
Ancak, buna başta Erbakan izin ver

medi.
Partide Erbakan ile yola çıkan ve 

değişim istemeyenler yönetime gelince 
yolları ayrıldı.

Gençliğinde aldığı kültür, Türk İslam 
senteziydi.
Ancak, İslamcılık daha baskındı.
Devlet yönetimini de dini inançların, 

ağırlığında yönetmek istiyorlardı.
Ama laikliğe sıkı bir şekilde bağlı olan 

ordu, bunlara geçit vermedi.
Yalnız ordu değil, yargı da izin verme

di.
Laikliğe aykırı davranışları hep baş 

larına bela oldu.
Erdoğan ve arkadaşları 2002’de AKP’ 

yi kurduğunda Milli Görüş1 ü bir kenara 
ittiler. .

Erbakan’in deyimiyle, "Milli görüş 
gömleğini çıkarıp ABD gömleğini giy
diler.”

Tüm gençliği İslamcı bir parti içinde 
siyaset yapmakla geçiren Başbakan, 
hasta olduğu için katılamadığı parti 
sinin gençlik kolları kongresine gön
derdiği mesajı önceki gün televizyon
larda dinledik.

Başbakan, gençliğe dindar olmayı 
öğütlüyor..
Laik bir ülkenin Başbakanı, bir ahlak 

dersi öğretmenine veya bir din adamı 
nın kimliğine bürünüyor.
Laik bir ülkede, çocukların inancını 

Başbakan belirlemez.
Aileleri belirler.
Yöneticiler, ülkesinde her türlü inanca 

eşit olmak zorundadır.
Bunun yanında gençliğin çağdaş eği 

tim almasını sağlar.
Onların geleceğini garanti eden iş 

imkanları yaratır.
Sağlıklı bireyler olması için gereken 

önlemleri alır.
Fırsat eşitliği yaratır. Kız erkek deme

den, onların sosyal yaşamda hak ettiği 
yerlere gelmesinin önünü açar.

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı 
gençliğin inancını değil, geleceğini 
düşünmelidir.______________________

Gemlik Hayvan 
Sevenler Derneği 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, sokak hay
vanları konusunda 
yaptığı açıklamalara 
Belediye 
ilgililerinden cevap 
verildiğini ve sokak 
hayvanlarına destek 
sağlanacağının 
sözünün verildiğini 
söyledi.
Akyavaş, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, Belediye 
Başkanlığından 
kendilerine yapılan 
yazılı açıklamada şu 
görüşler yer veril 
diğini söyledi: 
"Şu anda elimizde 
300 hayvana yete
cek miktarda 
operasyon malzeme 
leri mevcuttur.
Kısırlaştırma ve 
aşılama faaliyetleri 
belli bir düzen 
içinde devam ede
cektir.

KAP

BULUNDURALIM,

tizim gibi bir can taşıyorlar ve bu dünyada 
bfcim kadar "YAŞAMA HAKKINA" sahipler 

HİBmcIn bu yaz boyunca

Beşaş ile yemek 
protokolü yapılmış 
olup, bundan böyle 
hayvanlar beslenme 
sorunu yaşamaya
caktır.
Mahallelerde aşısız, 
küpesiz, hasta, 
yaralı hayvan 
görüldüğünde 
belediyeye haber 
verilirse anında

müdahele 
edilecektir.
Bunun için yeterli 
kadromuz vardır." 
DESTEKLERİZ 
Ümran Akyavaş, 
“Açıklamaları biz de 
Gemlik halkına 
verilmiş söz olarak 
kabul ediyoruz.
Verilen sözler yerine 
getirilirse, elbette

bundan mutlu 
olacagiz.
Ancak, sivil toplum 
ve vatandaşlık has
sasiyetimizle, biz de 
bu sözlerin takipçisi 
olacağız ve hayvan 
hakları konusunda 
yapılacak her güzel 
çalışmaya' des tek 
sunmaya hazırız." 
dedi

ELEMAN
*20-35 YAŞ ARASI 

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN. 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 

YAPARİLECEK, 
ÎTHALAT-İHRACAT 

DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK.
*MS OFFICE PROGRAMLARINI DİLEN 
PAY - DAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAX GİBİ 
ÜÇ BOYUT PROGRAMLARINA HAKİM, 
AKTİF ŞEKİLDE ARAÇ KULLANABİLEN, 

ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELERİ TAKİP EDEBİLECEK, 

MİMAR, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 
BAY- BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

KAYIP
SHARP 

ER A 215T 
MARKA HC 

26038749 SERİ 
NOLU YAZAR 

KASA RUHSATIM 
KAYBOLMUŞTUR 
HÜKÜMSÜZDÜR 
MUSTAFA ÇAKIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOGm MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BORSA

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/00/10 
FAX: 0-224-586 00 07

KAYIP
PROFİLO 

YK 5200 MARKA 
YAZAR KASA

RUHSATIM 
KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. 
ŞABAN YAZICI

İGemlik Körfezi

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Gemlik'te okullar hayal oldu
Gemlik’te vakı f var

Olay TV “Bir İnsan Değişirse” adlı prog 
ramının yapımcısı, ikinci kez Gemlik’te iş 
adamları ve eğitimcilerle birlikte öğren
cilere burs temini için bir toplantı 
düzenleyerek fakir ama başarılı 50 öğren
ciye eğitim bursu teminine öncülük etmiş 
ve sağlamış.

Yerinde ve hayırlı bir çalışma.
En hayırlı yatırım, insana yapılan 

yatırımdır.
Eğitim kişiyi bilgilendirdiği gibi, insan 

olma özelliklerini pekiştirir, geliştirir. 
Cehaleti yok eder, fakat yaradılışındaki 
özbenliği baki kalır, asla değişmez.

Önemli olan insanı topluma aydın, 
görgülü, bilgili olarak kazandırmak kötü 
huy ve karakteri olumluya dönüştüre- 
bilmektir. Akli ve vicdani güdünden yarar
lanabilmektir.

Işıl ışıl bir beyni yaşadığı olumsuz ve 
yetersiz yaşam koşulları sonucu 
öldürmek, atıl bırakmak bence günahların 
en büyüğüdür.

İnsanların yaşadığı topluma karşı önemli 
görevlerinden biri de karşılıklı sevgi ve 
dayanışmadır. Bölüşebilmek, sevgiyi 
kederi, sıkıntıyı bölüşebilmek ve gidere
bilmek hazların mutluluğun yararlı insan 
olmanın en büyük özellikleridir.

Tamahkarlık ve nekeslik insanı küçülten 
kötü alışkanlıklardandır. Maddi varlıkların 
şükretmenin bilincinde olarak insanlara 
yardımeli uzatılmalı, sağlam bir toplum 
yapısı oluşturulmalıdır.

Bu anlayışla ye işin bilincinde olarak bir 
kısım iş adamımız 50 öğrenciye ayda 150 
TL öğrenim bursu vermeyi taahhüt 
etmişler sağolsunlar.

Toplantıda, Gemlik’te bir eğitim Vakfı 
kurulması gerektiği dile getirilmiş, Sayın 
Kaymakamımız Bilal Çelik yerinde bir 
davranış olacağını beyan etmişler.

Gemlik’te eğitime gönül vermiş bir vakfı 
halen faal olarak çalışmakta.
ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı. 

Sekiz yıldır Gemlik’te görev yapıyor.
Şu anda 22 öğrenciye ayda 120 TL burs 

veriyor. Gelirleri gönüllülerin bağışları, 
konser ve gezi gelirleri ile toplanan, fitre 
ve zekatlar. İş adamlarımız bu vakfa 
gerekli ilgiyi göstermelidir.

Ayrıca Gemlik Üniversitesi Yaptırma, 
Yaşatma ve Koruma Derneği’nde öğren
cilere maddi imkanları oranında burs 
sağlamakta. İş adamlarımız, hayırsever 
halkımız bu iki kuruluşa maddi destek 
vererek eğitime katkıda bulunabilirler.

Yeni vakıflar kurmak uğrası verileceği 
yerde, kurulu vakfı desteklefyaşatmak, 
üniversite derneğimizi maddeten 
güçlendirmek, daha yerinde bir hareket 
olmaz mı?
Atatürkçü Düşünce Derneği ve bu iki 

hayırlı kuruluşun eğitim amaçlı bir toplan
tıya çağrılmayışları yadırganacak bir 
durum doğrusu...

Dileriz eğitime maddi katkılar artarak 
devam eder.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
Okulların mesai 
saatleri dışında 
velilere ve halka, 
açılması amacıyla 
başlattığı “Okullar 
hayat olsun” projesi 
Gemlik’te uygulan
maya başlandı. 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
“Okullar Hayat 
Olsun” projesi kap
samında kapılarını 
hafta sonları ve 
akşamları öğrenci 
velileri ve mahalle 
halkına açtı.
“Okullar Hayat 
Olsun” projesi ile; 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı 
olarak faaliyet gös 
teren tüm okulların 
eğ iti m-öğreti m saat
leri dışında, hafta 
sonlarında ve yaz 
aylarında derslik
lerinin, kütüphane 
lerinin, bilgi teknolo
jileri sınıflarının, çok 
amaçlı salonlarının, 
konferans salon
larının, spor salon
larının ve okul 
bahçelerinin 
belediyelerle işbir
liği yapılarak 
velilerin, mahalleli 
nin ve çevrenin 
hizmetine açılması; 
okulların öğrenciler

Has Fani yeni anayasa yı halita sonlu
HAS Parti Anayasa 
ve yeni Türkiye slo
ganı ile milletle 
görüşüyor. 
Has Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Emir 
Kantur, yaptığı açık
lamada şunları 
söyledi: 
"Hazırlanacak yeni 
Anayasaya mille 
timizin eli, sizin eli 
niz değsin istiyoruz. 
Biliyorsunuz ülke 
mizde son yıllarda 
demokratikleşme ve 
sivilleşme konusun
da olumlu gelişme 
ler oluyor.
Bunun havada 
kalmaması ve 
sulandırılmaması 
için mutlaka yeni bir

ve yetişkinler için Spor salonumuzu, malarıdır. ”
birer “hayat boyu 
öğrenme merkezi” 
ve eğlenme ve din
lenme aktivitelerine 
imkan veren 
“yaşayan güvenli 
alanlar” haline 
dönüştürülmesi 
amaçlanıyor. 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran, pro
jenin uygulanması 
ile ilgili olarak, 
okullarını veli ve 
mahalle halkına 
açtıklarını, ancak 
velilerden daha çok 
sayıda katılım bek
lediklerini, bundan 
da mutlu olacak
larını belirtti.
Mehmet Duran; "İlk 
etapta okulu yap
tıran Hayırsever 
Karataş Ailesi’nin 
kazandırdığı masa 
tenisi takımlarını 
hizmete sunduk.

anayasa ile taç- 
landırılması 
gerekmektedir. 
Bu vesileyle 
saygıdeğer Gemlik 
halkına form 

konferans salonu
muzu, çok amaçlı 
salonumuzu her 
türlü etkinliğe açtık. 
Okul bahçemize de 
velilerimiz için spor 
malzemeleri, 
kamelya, basketbol, 
voleybol, kort tenisi 
alanları planlıyoruz. 
Çocuklarımız için 
park temin etmeye 
çalışıyoruz.
Velilerimizden gele
cek talebe göre Halk 
Eğitim Merkezi ile 
işbirliği içinde oku
lumuzda etkili ve 
hızlı okuma, bay- 
bayan jimnastik 
kursları, sportif 
kurslar başta olmak 
üzere çeşitli kurslar 
açmayı planlıyoruz. 
Önemli olan velile 
rimizin okula 
gelerek isteklerini 
bizimle paylaş- 

dağıttık ve "Benim 
Anayasam” 
diyebileceğimiz bir 
anayasa için 
sorular sorduk. 
Halkımız da o sofu

dedi. ’
Hafta sonu çocuk
larıyla okulda vakit 
geçiren veliler de 
yaptıkları açıklama
da, projeyi 
önemsediklerini ve 
desteklediklerini 
söylediler.
Veliler, "Spor alan
larının kısıtlı olduğu 
ilçemizde okulu
muzun bize 
mekanlarını 
âçması son 
derece önemli.
Çocuklarımızla 
pazar günü dahil 
gelip spor yapıp, 
zaman geçirebiliy
oruz. Böylece bizler 
de okulumuzu daha 
yakından tanıma fır
satı bulduk.
Zamanla daha çok 
velinin okula gele
ceğini umuyoruz. ” 
dediler.

lara içtenlikle cevap 
verdi, önerilerini 
sıraladı.
Önümüzdeki 
hafta bu anket 
çalışması değer
lendirilerek bizzat 
elden teslim edilmek 
kaydıyla meclis 
başkanımız sayın 
Cemil Çiçek’e Bursa 
halkının yeni 
anayasadan beklen
tilerini içeren bir 
dosya alarak 
sunulacaktır. 
Kıymetli Gemlik'ti 
hemşehrilerime 
anket çalişmamıza 
gösterdikleri 
ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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Eğitime 4+4+4 formülü
AK Parti eğitimde 
4-t-4-ı-4 yıl düzen
lemesini Meclis 
Başkanlığı'na 
sundu.
18. Milli Eğitim 
Şûrası'nda tavsiye 
kararı olarak çıkan 
eğitimde 1+4+4+4 
formülüne yeni 
düzenleme getirili 
yor. Şûrada alınan 
tavsiye kararını Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
aynen uygulaması 
halinde, zorunlu 
okul öncesi eğitim 1 
yıl olarak uygu
lanacaktı.
Habertürk'ün haber
ine göre, tavsiye 
kararı MEB tarafın
dan yasa tasarısı 
olarak Bakanlar 
Kurulu'na sunul
mazken, AK Parti 
Grubu'nda konuyla 
ilgili hazırlıkların 
tamamlandığı belir
tildi.
AK Parti 
Grubu'ndan edinilen 
bilgiye göre 1 yıllık 
zorunlu okul öncesi 
eğitime, hazırlanan 
kanun teklifinde yer 
verilmedi. Grup bu

kararın gerekçesini, 
'okullardaki fiziki 
altyapı yetersizliğine 
ve halen projenin 
pilot olarak bazı 
illerde sürdürülme
sine' bağladı. 
AK Parti tarafından 
hazırlanan kanun 
teklifinin yürürlüğe 
girmesiyle 4. sınıf
tan 5. sınıfa geçecek 
olan öğrenciler yeni 
sisteme dahil edile
cek. Bunun yanı sıra 
eğitime 1. sınıftan 
başlayan öğrenciler 
de yeni sisteme 
göre okuyarak 12 
yıllık eğitimin 

sonunda diploma
larını yine yeni sis
teme göre alacak. 
Halşn 8. sınıf öğren
cilerinin ortaöğre
time geçişlerinde 
uygulanan Seviye 
Belirleme Sınavı 
(SBS) sistemi yeni 
uygulamada da 
devam edecek. 
Ancak yeni sistem 
mesleki eğitimi öne 
çıkaracağı için Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
SBS Özerinde soru 
değişikliğine gide
bilecek. 4. sınıftan 
sonra mesleki 
eğitime yönlendirile

cek olan öğrenciler 
için altyapısı hazır 
olmayan okullarda 
fiziki donanım ve 
materyal kullanım
larını MEB yeni 
düzenlemeye göre 
uyarlayacak. Milli 
Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer'in "12 yıllık 
eğitim için fiziki 
altyapı yetersiz, sis
temi uygulamak yıl
lar alır" sözlerine 
karşılık, teklifte sis
temin sorunsuz bir 
şekilde hayata 
geçirilmesi için 
teknik düzenlemeler 
de yer alacak. 2010 
yılının kasım ayında 
yapılan 18 Milli 
Eğitim Şûrası'nda 
"Eğitim süreleri 1 yıl 
okul öncesi eğitim, 
4 yıl temel eğitim, 4 
yıl yönlendirme ve 
ortaöğretime hazırlık 
eğitimi, 4 yıl 
ortaöğretim olmak 
üzere zorunlu eğitim 
13 yıl olacak" şek
ilde düzenlenmesi 
önerilmiş; önerge, 
kurulda oylanarak 
kabul edilmişti.

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

İM atoe rekoru ilip
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BUSKI Genel 
Müdürlüğü, son 5 
yılda abone sayısını, 
647 binden 765 bine 
çıkardı.
BUSKİ, hizmet alanı 
ve abone sayısı ile 
16 büyükşehire 
bağlı su ve kanaliza
syon idareleri 
arasında 4. sıraya 
yerleşti. BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, abone 
sayılarında son yıl
larda önemli artışiaf 
kaydettiklerini 
belirterek, 
“Bursa’da son 5 yıl
lık verilere göre 
abone sayısında 120 
bine yakın artış 
yaşadık. 2007'de 
647 bin olan abone 
sayımız, 2008’de

683 bin, 2009’da 725 bileceğini söyledi, 
bin, 2010’da 742 bin . Çetinavcı, dilek, 
ve 2011 yılında da görüş ve eleştiri-
765 bin aboneye 
ulaştı” dedi. 
Uzman ekiplerle 
kaliteli hizmetlerine 
devam ettiklerini 
belirten Çetinavcı, 
vatandaşların 
BUSKİ’ye 185 
numarasıyla ulaşa 

(erin anında değer
lendirildiği çalış
malarıyla BUSKİ’nin 
sürdürülebilir su
hizmetini 
BursalIlara kesinti
siz olarak ulaştıra
bilmeyi hedeflediği 
ni söyledi.

KflŞCDC 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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AYRINTI
Erhan İZGİ

ALMANYA’DAN ALINACAK DERSLER

Dünyada 
yaşanan olaylar 
bizleri de etkiler 
ister istemez. 
Yakın zamanda 
Alman 
Cumhurbaşkanı 
Christian Wulff 
Dünya’ya örnek 
olacak bir 
davranış sergiledi 
ve görevinden 
ayrıldı. 
Görevinden ayrıl
masının nedeni 
neydi?
Hakkında yol 

suzluk suçla
maları vardı. Bu 
nedenle dokunul
mazlığının kaldırıl
ması isteniyordu.
Christian Wulff 

hiç beklemeden: 
“Bana olan 
güveni zedeledim, 
bu yüzden istifa 
ediyorum.”

Diyerek onurlu bir 
davranışta bulun
du. Çağdaş 
dünyada yönetici 
konumunda olan 
kişilerden de bek
lenen bu değil 
miydi?
Ülkemiz yıllardır 

yolsuzluklarla 
boğuşuyor. Siyasi 
iktidar temsilcileri 
her dönemde 
ucundan kıyısın
dan bulaşmışlar 
bu yolsuzluklara. 
Bütün bulgu ve 
kanıtlara karşın 
üst makamlarda 
görev yapan 
muhteremlerin 
yolsuzluk 
nedeniyle göre 
vinden ayrıldığın 
hiç duydunuz 
mu? Bu durum 
dün de böyleydi 
bugün de böyle!

TBMM’de kaç mil
letvekilinin yolsu
zluk dosyası var, 
biliyor musunuz? 
Bu durum bir ülke 
için utanç kaynağı 
mı yoksa gurur 
kaynağı mıdır?
Ülkemizde 

bırakın onurlu 
davranmayı, delil
lerin karartılması, 
davanın üstünün 
örtülmesi, 
kamuoyundan 
gizlenmesi gibi 
yollara da başvu
ruluyor. Hatta 
daha da ileri gidil
erek bunların 
uydurma, karala
ma ve çamur 
atma gibi basit 
davranışlar 
olduğu ileri 
sürülüyor. Bunları 
yapanlar güneşi 
balçıkla sımaya 

çalışıyorlar. Bizim 
gibi geri kalmış 
topiumların 
yöneticileri hep 
ihtiraslarının kur
banı olup ülkenin 
geleceğini karat- 
maktan öte bir 
davranış 
sergileyemiyorlar. 
Varsa yoksa kendi 
çıkarları, maddi 
zenginliklerini 
daha da arttırma. 
Bütün amaçları, 
özlemleri bu. 
Ağızlarında 
düşürmedikleri “ 
Millete hizmet” 
falan palavra. 
Hizmet sadece 
kendilerine ve 
yandaşlarınadır, 
kalanı boş.
Birkaç yıl 

öncesinde 
Almanya’da 
Türkiye ile ilgili 
bir dava görüldü. 
Adı 
“Denizfeneri”ydiı. 
Alman yargısı 
yolsuzluk ve hırsı
zlık olayının kendi 
ülkelerinde yaşan
ması nedeniyle 
suçluları onaya 
çıkardı, Türkiye 
ayağında kimlerin 
bulunduğunu da 

açıkladı. Alman 
yargısı suçlulara 
gerekli cezalar 
vererek görevini 
yerine getirdi.
Türk yargısı ne 

yaptı? Savcılar 
adam gibi görev
lerini yapmaya 
başlayıp adları 
açıklanmayan 
hırsızları onaya 
çıkarmak 
üzereyken siyasi 
iktidar tarafından 
görevden alındı. 
Dünyanın hangi 
ülkesinde durduk 
yere yargı mensu
pları görev
lerinden alınır? 
Bir vatandaş 
olarak şimdi 
yargının baskı 
altında olmadığını 
nasıl söyleyebilir
im!

Özel Görevli 
Mahkemeler yıl
lardır pek çok 
bilim insanını, 
gazeteciyi, 
siyasetçiyi, gener
ali içeri atıp 
yargılıyor. Siyasi 
iktidar mensupları 
yargının işine 
karışmayın, diyor. 
Ancak aynı 
mahkemelerin 

savcısı MİT 
müsteşarını ve 
diğer görevlileri 
sorgulamak istey
ince yer yerinden 
oynuyor. Savcı 
görevden alınıyor. 
Bu nasıl yargı 
anlayışı?

Siz istediğinizi 
söyleyin; artık 
kimseyi boş 
sözlerle aldata
mazsınız. 
Toplumu da sağır, 
kör diye düşün
meyin.
Yakın çevremize 

ve Dünya’ya şöyle 
bir bakalım, nice 
örnek alacak, ders 
çıkaracak olay 
var, anlatmak 
olanaksız.

Niçin böylesine 
kaprisli, kibirli, 
bencil bir tavır 
sergiliyoruz? 
Hiçbir değerimiz, 
özelliğimiz ve 
üstün meziyetimiz 
olmadığı halde 
kendimizi 
olağanüstü 
biriymiş gibi tanıt
maya çalışıyoruz? 
Bu aşagıiık kom
pleksimizin bir 
sonucu değilse 
neyin nesidir?

PLAKET - KUPA Vi mm ÇEŞİTLERİ İLE HİMTİNİMM

Nffl» ■ fif IWM ■ OMtaOtf VE W
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı fio: 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
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Bursa değerlerini iyi kullandı
Tarihi Kentler 
Birliği’nin Batı. 
Karadeniz toplantısı, 
geçtiğimiz haftasonu 
Kastamonu’da 
yapıldı. Bölgedeki 
Birliğe üye 
belediyelerin yanı 
sıra, ilgili bakanlıklar 
ve sivil toplum 
örgütlerinden temsil
cilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
toplantıda, Batı 
Karadeniz’deki tur
izm potansiyeli en 
yüksek illerden biri 
olan Kastamonu ile 
Bursa karşılaştırıldı 
ve sosyal, ekonomik 
ve kültürel değerleri
ni düny^ ile entegre 
eden Bursa’nın yük
seldiği, 
Kastamonu’nun ise 
bunu başaramadığı 
vurgulandı.
Kastamonu Valiliği 
ve Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçek

leştirilen toplantının 
açılışında konuşan 
TKB Danışma 
Kurulu Başkanı ve 
ÇEKÜL Başkanı 
Prof. Dr. Metin 
Sözen, tarihi mirasın 
korunmasında 
sürekliliğe vurgu 
yaptı. Bu 
mücadelede 
yaşanan en büyük 
kaybın sürekliliğin 
korunamaması 
olduğunu ifade eden 
Prof. Sözen, 
“Sürekliliğin 
sağlanamaması, 
bunun kişilere bağlı 
bir olgu olarak 

algılanması en 
büyük kaybımızdır” 
dedi. Tarihi Kentler 
Birliği’nin 2000 yılın
da Bursa’da kurul
duğunu hatırlatan ve 
kuruluş öncesi 
oluşum toplan
tılarının 
Kastamonu’da 
yapıldığını da 
hatırlatan Prof. Dr. 
Sözen, aradan geçen 
yaklaşık 12 yılda 
kentin önemli 
mesafeler kat ettiğini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ni, Kent 
Müzesi Müdürü ve

Başkan Danışmanı 
Ahmet Erdönmez 
ve Tarihi Miras 
Projeler 
Koordinatörü Aziz 
Elbas’ın temsil ettiği 
toplantıda konuşan 
Kastamonu Valisi 
Erdoğan Bektaş ise, 
yaklaşık 350’si kent 
merkezinde olmak 
üzere, toplam 1148 
tescilli anıtsal 
yapının yer aldığı 
Kastamonu’nun 
turizm değerlerini 
anlattı. Yapı ustalığı 
ve ahşap sanatının 
en güzel Örnek
lerinin yer aldığı 
Kastamonu’daki tur
izm değerlerini bir 
bir anlatan Vali 
Bektaş, Bursa ve 
Kastamonu 
karşılaştırması yaptı 
ve Kastamonu’nun 
hak ettiği yere 
gelemediğini savun
du. Kastamonu

Valisi Erdoğan 
Bektaş, 
“1927 yılında yapılan 
nüfus sayımına göre 
Kastamonu’nun 
nüfusu 300 bin 
civarında. Aynı sayı
ma göre Bursa’nın 
nüfusu da 300 bin 
civarında. Bugün 
(2012 yılında) 
Kastamonu’nun 
nüfusu 361 bin. 
Bursa’nın nüfusu ise 
2 milyonu aştı. 
Başka kentler 
değerlerini 
ekonomiye 
kazandırarak 
büyürken, 
Kastamonu bunu 
yapamadı” dedi. 
Tarihi mirasın 
korunması, planlı 
şehirleşme ve 
turizmden alınan 
payın artırılması 
çabasında 
karşılaştıkları sorun
ları da anlatan

Vali Erdoğan Bektaş, 
çarpıcı bir 
örnek verdi.
Kastamonu’da 1990 
yılında yapılan ve şu 
an 300 öğrencinin 
yurt olarak kul
landığı binanın 
deprem güvenliği 
olmadığı gerekçe
siyle yıkılması 
yönünde kendisin
den talepte bulunul
duğunu kaydeden 
Bektaş, “Mimarlı, 
mühendisli, projeli 
olarak 22 yıl önce 
yapılan binayı 
bugün yıkmamız 
gerekiyor, depreme 
karşı güvenli 
değilmiş. Oysa bu 
şehirde 1902 yılında 
yapılan hükümet 
konağının ve yaşları 
50 ile 150 yıl arasın
da değişen onlarca 
konağın yıkılması 
gerekmiyor” 
dedi.
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Mudanya-Bursa 
kara yolunun 
Bademli-Güzelyalı 
kavşağı arasındaki 
kısmının genişle 
tilmesine başlandı. 
Güzelyah girişi ile 
Bademli kavşağına 
kadar olan 8,5 kilo
metrelik çift şeritli 
yol hem gidiş, hem 
dönüş istikamet
lerinde 3'er şeride 
çıkarılacak. 
Bilhassa yaz 
aylarında yaşanan 
trafik sıkıştığı sona 
erecek. Karayolları 
tarafından yapılan 
ihale Gülşah ve 
Alemdaroğulları 
inşaat şirketlerine 
verildi. İnşaatın 350 
günde bitirilmesi 
hedefleniyor. 
Söz konusu güzer- 
gahdaki binaların 
yıkımı AK Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmet Su tarafından 
başlatıldı. İhale 
bedelinin 18 milyon 
299 bin lira 
olduğunu belirten 
Su, "Bursa- 
Mudanya kara yol
unda şu an ikişer 
şeritli gidiş-geliş 
yolu Mudanya'nın 
Bursa ile olan 
bağlantısında artan 
trafik yoğunluğuna 
cevapveremez hale

geldi. 8,5 kilometre
lik Bademli 
Mudanya-Güzelyalı 
girişine kadar olan 
kısım 3 şeritli gidiş 
geliş olarak yapıla
cak. Şu an 
Tepedevrent'te 
çalışmalara baş
landı. Buraya 
Köprülü bir kavşak 
yapılıp ileride 
TOKİ’nin inşa ede
ceği hastaneyle 
bağlantılı olacak. 
Bademli-Mudanya 
arasındaki trafiğin 
büyük ölçüde rahat
layacağına inanıyo
rum” dedi.
261 bin metreküp 
toprak işi, 15 bin 
metreküp beton ve 
328 bin metreküp 
üst yapı imalatı 
yapılacağını ve 
ayrıca 10 bin 781 
metreküp taş 
duvar örüleceğim 
anlatan Su, 
"Depedevrent'teki 
Köprülü kavşak bit

tiğinde trafik dur
madan çalışacak. 
TOKİ tarafından 
yapılacak 100 yatak
lı hastanenin trafik 
meselesi olmaya
cak. Uzun müddet 
bu bölgede trafik 
sıkıntısı çekmeye
cek. Ayrıca Bademli 
kavşağı için de 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Karayolları ile 
görüşüp bu alanın 
projeleri hazırlanı 
yor. Bademli 
kavşağına trafiği 
rahatlatma açısın
dan bir köprü 
yapılması 
düşünülüyor" 
diye konuştu. 
Öte yandan 
Mudanya trafiğini 
rahatlamak için ilçe 
merkezinde yol 
genişletme çalış
maları da başladı. 
Mahkemelik olan 
evlerin yıkılmasına 
başlandı.

Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa ile 
Cezayir arasındaki 
ticari, tarihi ve 
kültürel İlişkilerin 
gelişmesi için 
gereken adımların 
atılacağını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Cezayir'den Bur 
sa’ya gelen Tlem 
sen Valisi Abdelu 
oub Nouri ile Gönül 
Postları Sofrası’nda 
görüştü. Tlemcen 
Belediye Başkanı 
Abdenbi Senouci, 
Bursa Vali Yardım 
cısı Ahmet Hamdi 
Usta, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü 
Ahmet Gedik ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar da ziyarette 
hazır bulundu. 
Başkan Altepe, 
Tlemsen’in 
Bursa’nın dost şehri 
olduğunu ve 
Cezayir'i de yabancı 
bir ülke olarak 
görmediklerini 
söyledi. Bursa ile 
Cezayir arasındaki 
ilişkilerin 
kardeşlik seviyesine 
ulaştığım belirten 
Başkan Altepe,

“Tarihi ve kültürel 
bağımız bulunan 
Cezayir, bugün 
yeniden yapılan
masını sürdürüyor 
ve gittikçe gelişiyor. 
Bu sürecin başarılı 
bir şekilde geçir
ilmesini, Cezayir’in 
çok daha iyi bir 
konuma gelmesini 
diliyoruz. Cezayir'in 
gelişmesi, Türkiye 
ile diyâloğunun 
artırılması noktasın
da, üzerimize 
düşeni yerine 
getirmeye 
hazırız” diye 
konuştu.
Tlemsen Valisi 
Abdeloub Nouri de 
Bursa'yı gezdiğini, 
Bursa ile 
Tlemsen’in birçok 
yönden birbirine 
benzediğini 
belirterek, 
“Bursa, kültürel 
olarak çok zengin 
bir şehir. Cezayir'in 
özgürlüğüne 

kavuşmasında 
büyük emekleri 
olan Emir 
Abdülkadir'in de bir 
zamanlar burada 
yaşadığını biliyoruz. 
Bunlar bizim 
Bursa’yla olan 
bağlarımızın en 
büyük nedenlerdir” 
dedi.
Nouri, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Tlemsen 
belediyeleri arasın
daki ilişkilerin daha 
da ileriye taşın
masını istedi.
Başkan Altepe, 
ziyarette Nouri’ye 
İznik çinisi ve 
Bursa'ya özgü 
hediyeler verirken; 
Nouri de Başkan 
Altepe ye, Tlemsen'i 
tanıtan bir kitap, 
şehir arması, 
Cezayir hurması 
ve Endülüs müzik
lerinden oluşan CD 
takımı hediye etti
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‘Cari acık Ocak'ta ezter hoıacafc' Milletvekillerine ph/angc!
Ekonomi Bakanı 
Çağlayan, cari 
açığın Ocak ayında 
4 milyar dolar 
civarında çıkmasını 
beklediğini söyledi. 
Çağlayan, teşvik 
paketinin en geç 10 
gün içinde açık
lanacağını kaydetti. 
Teşvik sistemiyle 
ilgili bilgi veren 
Çağlayan şunları 
söyledi: "500'e 
yakın kurumun 
önerilerini aldık. 
Tüm sosyal 
gelişmişlik düzeyi 
incelendi. Çalış
malar tamamen 
bitti. Bu hafta 
Başbakan'a bunu 
arz edeceğiz. Onun 
liderliğinde 
kamuoyuna duyura
cağız. En geç bir

Banka gecikmiş borç' sever!
Bankacılığın patro
nundan ilginç açık
lamalar: Herkes 
kredi kartını 
zamanında ödesin, 
bankalar kredi kart
larını iptal eder. 
Uluslararası 
Yöneticiler Derneği 
(YÖNETDER)'nde 
'Bankacılık 
Sektörünün Genel 
Görünümü ve Eko 
nomiye Etkileri' 
konulu bir seminer 
veren BDDK 
Başkanı Tevfik Bil 
gin, vatandaşları 
yakından ilgilen 
diren kredi kartları 
konusunda açıkla
malarda bulundu. 
Habertürk'ün haber
ine göre bankaların 
kredi kartları 
konusundaki tavrı

hafta-10 gün içinde 
gerçekleşir.
Teşvikler daha çok 
yatırımlar için ola
cak. Bölgesel asgari 
ücreti kaldırdık, rafa 
koyduk. Şu anki 
çalışma çok daha 
farklı. En geri 
kalmış, en fakir illeri 
başta olmak üzere 
bir takım imkanları 
getirerek firmalar 

na da değinen 
BDDK Başkanı 
Bilgin şöyle konuş
tu: "Kredi kartının 
teminat sorunu var. 
Kredi kartı riskli bir 
enstrüman, batık 
oranı bir ara yüzde 
10'a çıktı, şimdi 5.9. 
Bankalar bu 5.9 
maliyetini bizden 
çıkartıyor. Banka 
için kredi kartını 
düzenli ödeyen bir 
müşteri iyi bir müş
teri değil. Bankalar 
kredi kartı borcunu 
düzenli ödeyen 
vatandaştan hiçbir 
şey kazanmıyor. 
Kredi kartının 
basımından 
dağıtımına çok fazla 
maliyeti var. Şöyle 
bir varsayımda 
bulunalım.

yatırımları 
yapsınlar." 
Çağlayan, ihracatın 
1-17 Şubat arasında 
7 milyar dolara 
ulaştığını açıkladı. 
Yerli otomobille 
ilgili değerlendirme 
yapan Çağlayan, 
"Bugün otomotivde 
yerlilik payı yüzde 
44. Başbakan'ın 
ortaya koyduğu

Türkiye'deki herkes 
kredi kartını düzenli 
ödesin, bankalar bir 
ay sonra kredi 
kartını iptal* eder. 
Bankalar kazana
madığı bir işi niye 
yapsın? Batık oranı 
5.94 yaklaşık 2 mily
on kişi. Bankalar bu 
2 milyon kişinin 
riskini bize yıkmış 
durumda. Kredi 
kartının faizini batık 
oranına göre belir
liyorlar. Riskli bir 
enstrüman olduğu 
için faizleri haklı 
olarak bu orana 
göre belirliyorlar." 
Başkan Bilgin kredi 
kartlarında uygulan
ması planlanan tek 
limitle ilgili düzen
leme konusuna da 
değindi. Bilgin

hadise otomobilin 
isminin yerli olması 
değil. Tamamıyla 
teknolojisi, tasarımı, 
üretimi Türkiye'de 
yapılabilecek bir 
otomobili gerçek
leştirmek.
Biz niye yüzde 44 
yerliyiz. Maalesef 
bize lisans verenler 
işin kabasını verdil
er. Otomobil motor
larını kendi yapıp, 
kabasını bize 
bırakıyorlar.
Türkiye'de üretimi 
olmayan üretimlerin 
yapılması 
konusunda yeni 
teşvik mekanizması 
oluşturuyoruz. 
Kendi motorunu, 
kendi üretim tekno 
lojisini yapacak 
yatırım" dedi.

düzenlemeyi şöyle 
özetledi: Bir insanın 
geliri ne kadarsa 
gelirinin 3 ya da 4 
katı bir lîmıtı olsun. 
O limitte ister 10-20 
kart, isterse bir kartı 
olsun. Şimdi sorun 
şu: Vatandaşın 
geliri 2 bin lira, 
cebinde 5 bin lira 
limitli 3-4 kart var. 
Tek limit uygula
masını yapabilecek 
sisteme sahibiz. 
Buradan yola 
çıkarak bu sistemi 
biz kurgulayabiliriz, 
bunun için kanun 
değişmesi gereki 
yor. Bu sistemi 
bankalar pek 
istemiyor, yapacak 
bir şey yok, ama 
bence tek limit 
hayırlı bir iş olur."

TBMM’de bugün
lerde yine mil
letvekillerinin 
maaşları konusunda 
yoğun bir kulis 
faaliyeti başladı. 
Girişim başarılı olur
sa bazı vekiller 
fazladan 86 bin TL 
alacaklar.
2008 yılındaki 
sosyal güvenlik 
reformuyla kaldırılan 
emeklilik ayrıcalığı
na yeniden kavuşan 
SSK ve Bağ-Kur 
kökenli milletvekil
leri halen 900 lira ila 
1.500 lira arasında 
olan emekli aylık
larının 2 yıl beklen
meden hemen 6.270 
liraya yükseltilmesi 
için çalışma yapıyor. 
Yıllardır devam eden 
uygulama kap
samında hâkim- 
savcı, profesör, vali, 
genel müdür, 
müsteşar gibi üst 
düzey görevlerden 
emekli olanların 
hemen emekli vekil 
aylığı almaya 
başladığına dikkat 
çeken SSK ve Bağ- 
Kur kökenli mil
letvekilleri, kendi
lerinin de 2 yıllık 
çalışma zorunlu
luğundan muaf 
tutulması

gerektiğini 
belirtiyorlar.

BAKAN 
ÇELİK SICAK 
BAKIYOR 
Habere göre; mil
letvekillerinin talep
lerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik’e 
de aktardıkları, 
Çelik’in siyasi parti 
grupları ortak 
hareket ederlerse 
kendisinin de sıcak 
bakabileceği 
mesajını verdiği 
öğrenildi.
Milletvekilleriyle 
ilgili bu düzenle
menin, Plan Bütçe 
Komisyonu günde
minde bulunan 
intibak yasa tasarısı
na eklenmesinin 
planlandığı bildirildi. 
Halen 900 lira ila 
1.500 lira arasında 
emekli aylığı alan 
SSK ve Bağ-Kur 
kökenli 100 dolayın
daki vekilin maaşı 
16 ay sonra 4.800 
lira ila 5.400 lira 
arasında artacak. 
Seçimden bu yana 
geçen süre düşüle
ceği için vekillerin 
kazancı 76 bin lira 
ila 86 bin lira arasın
da değişecek.

i

i 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
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 Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

l I 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

1 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 S13 16 45
Beyza Petrol 513 01 03a

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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

——ı
Gemlik Körfez
»mm

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4200 

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)

IHlIdKUMii
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45 
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Doio Şuur Kuliibii’ndeki
46 karateci üst

kuşağa terti etti

Amatör Denizcilik
Sınavı için hazırlık kursu 

21 Şubat ta haşlıyor

Gemlik Dojo Karate
Spor Kulübü’nde 46 
sporcu bir üst 
kuşağa terfi etti.
Antrenörlüğünü 
Gökhan Özer’in 
yaptığı Gemlik 
Dojo Karate 
Spor Kulübü 
sporcuları 27-28 
Şubat 2012 tarih
lerinde Bursa 
Gürsu’da 
yapılacak olan

okullar arası 
Karate
Şampiyonası’na 
katılacak.
Karate
Şampiyonasına 35 
sporcusu ile katıla
caklarını söyleyen 
Gökhan Özler, 
“Şampiyonada 
Gemlik’i en iyi 
şekilde temsil ede
ceğiz. Elimizden 
gelenin en

iyisini yaparak, 
başarılı olmaya 
çalışacağız.
Çalışmalarımıza 
destek veren 
maddi ve manevi 
olarak bizlerden 
desteklerini esirge
meyen kurum ve 
kuruluşlar ile 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Amatör Denizcilik 
Belgesi alabilmek 
için 27 Şubat 2012 
Pazartesi günü Saat 
18:oo’de Sınava Ha 
zırlık Kursu açacak. 
Denizde tekne kut
lanabilmek için 22 
metreyi geçmeyen 
tekneler için Amatör 
Denizcilik Belgesi 
olma zorunluluğu
nun olması 
nedeniyle bu bel
geyi büyük önem

taşıyor.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nin Amatör 
Denizcilik Belgesi 
verebilen Türkiye 
çapında birkaç 
sınav merkezinden 
biri olduğu belirtildi.

AVRUPA DİL 
SERTİFİKASI 
SEMİNERİ 
Bakanlık ile Avrupa 
Dil Testleri Firması 
(tele GmbH) arasın
da imzalanan İşbir
liği protokolü kap

samında, Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü Avrupa 
Dil Sertifikası 
sınavlarını yapmaya 
yetkili kılınmıştı. Bu 
kapsamda 21-22 
Şubat 2012 tarihleri 
arasında Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünde, 
Almanca ve İngiliz 
ce dillerinde 20'şer 
kişilik iki ayrı gruba 
iki günlük bir semi
ner yapılacağı 
duyuruldu

Bahalar, destek eğitimlerini lamamlaılı
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu velilerine 
verilen 13 haftalık 
Baba Destek Eğitimi 
Programı belge 
töreni geçtiğimiz 
günlerde Halk 
Eğitimi Merkezi’nde 
yapıldı.
Törende konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik; “Babalara 
yönelik bilimsel 
temelli bir eğitim 
programı bu uygula
ma; çocuğun gelişi
minde, baba da anne 
kadar etkilidir. Buna 
rağmen ülkemizde 
ve dünyada, sadece 
babalara yönelik 
programlar yok 
denecek kadar azdır. 
Oysa, çocuk gelişi
minde, babalar da 
desteğe ihtiyaç duy

makta ve uygun 
programlar sunul
duğun da, hem 
kendileri hem de 
yakın çevrelerinde 
olumlu değişimler 
gerçekleştirmekte

dir. Baba Destek 
Program (BADEP), 
babanın çocuk 
gelişimi ve eğitimi 
konusunda daha bil
gili olmasını, bu bil
gilerini hayata

geçirmesini, 
çocuğuyla, eşiyle ve 
yakın çevresiyle 
iletişimini geliştirme 
sini ve daha demok 
ratik bir tutum 
benimsemesini

sağlamaktadır.
Baba Destek
Programı, Türkiye'de 
babaların çocuk
larının gelişiminde 
daha etkin ve olumlu 
bir rol oynamaları 

için geliştirilmiş, 
bilimsel temelli bir 
eğitim programıdır. 
Katılımcı babalar; 
çocuk gelişimiyle 
ilgili bilgi düzeylerini 
artıran, iletişim 
becerisi kazandıran 
ve bunun sonucun
da daha demokratik 
bir tutum benim 
semelerine yol açan 
eğitimler almak
tadır.” dedi.
Çelik, bu programı 
ilçemizde ilk defa 
uygulayan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Adnan Uluğ‘a da 
teşekkür etti.
Daha sonra kursu 
başarıyla bitiren 17 
babaya belgelerini 
çocuklarla birlikte 
takdim etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Bu numaralara dikkat!
Emniyet Genel Müdürlüğü, +393'le başlayan telefon numara 
lannın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını konusunda 
uyarıda bulundu. "+393 ile başlayan numaralarla arayarak 
dolandırıcılık yapmaya çalışanlar taktik değiştirdi. Bu 
numarayla telefon numaralarına cevapsız çağrı bırakan kişi 
ya da kişiler merak uyandırarak kendilerinin aranmasını 
sağlamakta. Vatandaşların, özellikle +393 ile başlayan tele
fon numaralarını aramamaları istenirken, diğer +393 lü tele
fon numaraları da açıklandı. Haberi sayfa 3’de
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NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77

Silahlı adamı ikna
etmeye çalışırken Emniyet

Gemlik Açık Cezaevi'nden firar eden 
Hasan B., Gaziantep'in Nizip llçe- 
si'nde 5 kilo esrar ile yakalandı. Nizip 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Diyarbakır'dan gelen bir yolcu oto
büsünü ilçe girişinde durdurup 
arama yaptı. Yapılan aramada, 
Hasan B. adlı şahıstan 5 kilo esrar ve 
Erdoğan S. adına düzenlenmiş sahte 
kimlik çıktı. Hasan B. nin daha önce
den de ayrı ayrı suçlardan 30 
sabıkasının bulunduğu belirlendi.

Haberi sayfa 3’de

MiidiirüşelHtoldıı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri^guler@hotmail.com

Mapushane günleri...
Dün, öğleden sonra özdilek Gemlik Alış 

veriş Mağazası’na uğradım.
Özdilek’in kitap reyonları en çok dikkatimi 

çeken bölümüdür.
Bir süre kitapları karıştırdım.
Can Yücel’in yeni çıkmış bir kitabını

gördüm.
"Her Boydan/Dünya Şiirlerinden Seçmeler” 

adlı kitabını aldım.
Bu arada, Silivri Cezaevi’nde yatmakta olan 

meslekdaşımız gazeteci Tuncay Özkan’ın 
yeni kitabı ’’Hapishaneden Öğütler”i ince 
ledim.

Silivri Cezaevi’nde yatmakta olan, onlarca 
gazeteci, akademisyen, siyasetçi, askerlerin 
hangi koşullarda yaşadıklarına bir göz attım.

Devamı sayfa 4’de

nsaatiscileri 
belgesiz 
calimi
Bursa Muhtelif 
Esnaf ve Sanat 
karlar Odası 
(MESO) Başkanı 
Fehmi Duban, 
inşaat işçilerinin 
ustalık belgesi 
alması konusun
da yasal sürecin 
sona ereceği 20 
15'i beklememesi 
gerektiğini belirte 
rek, yeni bir hiz 
met hareketine 
başladı. S. 6’da

PTT'den 
yeni bir 
hizmet

Posta Telefon 
Teşkilatı PTT, 
kentin değişik 
yerlerine yerleş 
tirdiği orjinal mek 
tup kutuları ile 
hizmetlerine bir 
yenisini daha 
ekledi. 60-70 san
timetre yüksek
liğinde prizma 
şeklinde olan ve 
sarı renge boyalı 
posta kutularına 
PTT binalarına 
gitmeden mektup 
atılabiliyor.
Haberi syf 2’de

Antalya'da, silahlı 
bir kişiyi etkisiz 
hale getirmeye 
çalışırken vurulan 
Konyaaltı İlçe 
Emniyet Müdürü 
Uğur GÜkcan 
hayatını kaybetti. 
Dün saat 15.00 
sıralarında Konya 
altı'nın Liman böl
gesindeki akaryakıt 
istasyonuna 06 
KYM 33 plakalı oto
mobil ile gelen bir 
kişi, elindeki taban 
çayı gösterip istas

yon görevlile 
rinden aracına 
yakıt doldur
malarını istedi. 
Bu sırada olay 
yerine polis ekibi 
çağrıldı. Konyaaltı 
İlçe Emniyet Müdü 
rü Uğur Gökcan, 
tabancalı kişiyi 
ikna etmeye çalı 
şırken, çıkan 
arbedede vuruldu. 
Akdeniz Üniver
sitesi Hastanesi'ne 
kaldırılan Gökcan, 
hayatını kaybetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma PTTılen yeni bir hizmet
Gürhan ÇETİNKAYA 

Zor da olsa...
Ankara'nın taşına bak... 
Gözlerimin yaşına bak... 
Uyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin 

işine bak...
Çok zor günler yaşıyoruz. 
Güvensizlik, 
Tedirginlik, 
Korkaklık, 
Toplumun her yanını sardı. 
Ülke bu labirentten çıkmak zorunda... 
Hukuk, 
Siyaset, 
TSK, 
Emniyet, 
El ele vermeden çıkış yok.
Kılıcını Vurdum taşa 
Taş yarıldı baştanbaşa 
Uyan da bak Gazi Kemal 
Başımıza gelen işe.
Gerginlik giderek dozunu arttırıyor, 
Durum gerçekten de çok vahim... 
Duruma mukayyet olacak kişi göster

diği refleks, takındığı tavır ve ortaya 
koyduğu yaşam biçimiyle ne yazık ki 
“tarafsızlığını” yitirmiştir.
Onun için kurumlar kendileri arasında 

uzlaşı ortamı yaratacak ve halka olum
lu mesajlar verecekler.
İtişip kakışma Türkiye’de son 10 yılın 

yönetim biçimi oldu.
Artık;
İktidarı elinde tutanların bu akıl dışı 

ve çağın çok gerisinde kalmış ilkel 
tutumdan vazgeçmeleri gerekiyor. 
, Yoksa;

Mesnetsiz, 
İçi boş, 
Uyduruk, 
Ve de sanal çeteler ortaya çıkararak 

ve kulağından tuttuğunu içeri atarak 
çözüm üretilmez.
Türkiye aydınlanmaz.
Watt’i düşük ampulün ülkeye ışık ver

meyeceği aşikardır.
Bir de sırtında yolsuzluk, irtikap, 

rüşvet küfesi olanların temiz toplum
dan söz etmeleri olsa olsa buz üze 
rine yazı yazmaktır.

Görünen o ki;
Türkiye’nin çok vakit geçirmeden 

yeni bir siyasal yapıya kavuşması, 
Sosyal, 
Hukuksal,, 
Ekonomik bağlamda soluklanması 

gerekmektedir.
Ankara'nın dardır yolu 
Düşman aldı sağı, solu. 
Sen gösterdin Paşam bize 
Böyle günde doğru yolu.

Posta Telefon 
Teşkilatı PTT, kentin 
değişik yerlerine 
yerleştirdiği orjinal 
mektup kutuları ile 
hizmetlerine bir 
yenisini daha ekledi. 
60-70 santimetre 
yüksekliğinde priz
ma şeklinde olan ve 
sarı renge boyalı 
posta kutularına 
PTT binalarına 
gitmeden mektup 
atılabiliyor.
PTT görevlilerinin 
her gün belirli 
saatlerde kutulara 
atılan mektupları 
toplayarak aynı gün 
içinde dağıtıma tabi 
tuttuğu bildirildi.

"Mil im Mil MM M İMİtf
Gemlik Giresunlular 
Derneği, MHP 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret 
etti.
Ziyarette söz alan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu; “Giresun 
deyince akla 
çalışkanlık, adan
mıştık ve inanç gelir. 
Abide şahsiyetleri 
mizle anılan bu 
ilimiz geçmişte de 
hareketimde büyük 
pay sahibi olmuştur. 
29 Ocak Kongremiz 
Gemlik’i yönetecek 
ekibin alt yapısıydı. 
Gemlik dinamiklerin 
en önemlilerinden 
biri de derneklerdir. 
Bizler aynı kaynak
tan beslenen 
dertli insanlarız.
O yüzden buradayız. 
Derdimiz Devlet ve , 
Milletin bekası, 
bütünlüğüdür. 
Farklılıklarımız itilaf 
değil ittifak vesilesi 

Özel zemin üzerine 
monte edilen 
mektup kutuları 
kentin değişik 
yerlerine konarak 
halka mektup 
atmada kolaylık 
sağlanmasının 
amaçlandığı 
belirtildi.
Geçmiş yıllarda 
mektup kutuları 
daha çok duvarlara 
asılan kutular şek
linde yine PTT 
tarafından hizmet 
alanına eklenmiş 
ancak bunlar 
kaldırılarak 
yerlerine yeni 
posta kutuları 
kondu.

oimaiı. AKP ve CHP 
denenmiş ve 
başarısız olmuş 
lardır. Gemlik’in 
nimetlerinden hak 
etmeden fay
dalananlar külfetini 
de çekecektir. 
Bunun zamanı 
gelmiştir. Bizler 
Gemlik’e talibiz.” 
dedi.
Giresunlular 
Derneği Başkanı 
Halil Dağ; “Dernek 
olarak Gemlik’in 
gelişimine ve

manevi havasına 
katkıda bulunacağı 
miza inanıyoruz. 
Gemlik’in yararına 
olan her türlü konu
da yanınızda ola
cağız. Gemlik’te 
bulunan Giresunlu 
ların yüzde 9O’ı kır
sal kesimden geli 
yor, gayretimiz ve 
bütünlüğümüz de 
buna dayanmakta. 
Gemlik’te bulunan 
eksikleri değer
lendirerek bunların 
çözümüne katkı koy

mak önceliğimizdir” 
dedi.
Konuşmaların ardın* 
dan, Giresunlular 
Derneği’nin 
Gemlik’te Giresun’u 
tanıttığı kadar, 
Giresun’da gerçek
leşen şenlikler ve 
bir çok platformda 
Gemlik’i de 
Giresun’a tanıt
tığının altı çizilirken 
Derneğin her ayın 
28’inde Kültürel 
Gecesi’nin yapıldığı 
belirtildi.

KAŞCDC 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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Gemlik Açık 
Cezaevi'nden firar 
eden Hasan B., 
Gaziantep'in Nizip 
llçesi'nde 5 kilo 
esrar ile yakalandı. 
Nizip İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Diyarbakır'dan gelen 
bir yolcu otobüsünü 
ilçe girişinde 
durdurup arama 
yaptı. Polis, 
şüphelendiği yolcu
lardan birinin val
izinde yaptığı ara
mada 5 kilo esrar 
ele geçirdi.
Gözaltına alınan

şüphelinin S. adına düzenlenen
üzerinden Erdoğan sahte kimlik çıktı.

Yapılan araştırmada 
şüphelinin ruhsatsız 
tabanca bulundur
mak suçundan 
Bursa Gemlik 
Açık Cezaevi'nden 
firar eden
Hasan B. olduğu ve 
daha önceden de 
hırsızlık ve ayrı 
suçlardan 30 
sabıkasının bulun
duğu belirlendi.
Hasan B., 
Emniyetteki işlem
lerin ardından sevk 
edildiği nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı

İhsanca
İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bu numaralara dikkat!
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, +393'le 
başlayan telefon 
numaralarının 
dolandırıcılık 
amacıyla kul
lanıldığını konusun
da uyarıda bulundu. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, "+393 ile 
başlayan numa 
ralarla arayarak 
dolandırıcılık yap
maya çalışanlar tak
tik değiştirdi. Bu 
numarayla telefon 
numaralarına cevap
sız çağrı bırakan kişi

fTAfCTİM DEĞİŞTİ.
||y + ’ ' ara* ar.»!», ı %

taktik dk '
‘fcfchmhiHnı/a ÇUL’T S <4; ' »z m--

pen K-Uctaı kî-, tan »mîttaMU hm t O HlV H U / .

■; < «.sjv-t? a s per» dNuiwn t A>. viîMnt/dî*
rcîJdr jTMİuititi'ssi tİJthikxı&t IZtâ.ıı y ,₺?«.> •«- ,< Jf r- .bflrn-.t» »,•

ÖRMKM’MMm
+393-I0S7384, •+393-t ^393-193ZÛIMH 6,

.+393-193260024. -+393- 193260030 393-19326OOJ9

ya da kişiler merak 
uyandırarak kendi
lerinin aranmasını 
sağlamakta. Özellik
le +393 ile başlayan 
telefon numaralarını 
aramayınız.
Aradığınızda

ücretler faturanıza 
dakikası 50 dolar, 
yani 90 TL civarında 
yansıyabilmektedir" 
denildi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ayrıca 
örnek numaraları da

şu şekilde açıkladı: 
"+393-1057384, 
+393-193260006, 
+393-193260016, 
+393-193260024, 
+393-193260030, 
+393-193260039."

Telefonla 49 bin 700 Ilın dolandırıldı
Bursa’da iki kişi, 
kendilerine telefonla 
arayıp emniyet men
subu olduğunu 
söyleyen bir kişinin 
verdiği hesaba 45 
bin 700 TL para • 
yatırdı.
Bursa’da iki kişi, 
kendilerine telefonla

arayıp emniyet men
subu olduğunu 
söyleyen bir kişinin 
verdiği hesaba 45 
bin 700 TL para 
yatırdı.
Dolandırıldıklarını 
anlayan kişiler 
polise koştu.
Kendisini emniyet

görevlisi olarak tank 
tan kişi, Osmangazi 
ilçesi Adnan 
Menderes 
Mahallesinde 
ikamet eden Hidayet 
T. (58) ve İrfan T. 
(32)’yi cep telefonu 
ile arayıp para 
istedi.

Bu kişiler, alıcı 
Ahmet Ö. adına 
2330 Şanlıurfa şube
sine 45 bin 700 TL 
para yatırdı. Daha 
sonra dolandırıldık
larını anlayan 
Hidayet T. ve İrfan 
T., polise müracaat 
etti

Takla atan otomohil tarlaya uçtu
Orhangazi’de bir 
otomobilin takla 
attığı kazada iki kişi 
yaralandı.
Kaza, önceki gece 
saat 02:00 sıraların
da Karbogaz fab
rikası yakınlarındaki 
göl kavşağında mey
dana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre, Tarık Tayyare 
(36), 16 VP 989 
plakalı otomobili ile 
arkadaşı Vedat 
Miran'ı (56) 
Orhangazi'ye bağlı 
bir köye götürmek 
için yola çıktı. Göl 
yolu üzerinde daha

evvel sık sık trafik 
kazalarının meydana 
geldiği kavşakta 
otomobil kontrolden 
çıktı. Takla atarak 
kavak ağaçlarının 
olduğu tarlaya uçan 
otomobilin 
sürücüsü Tarık 
Tayyare ağır

yaralanırken, yanın
da bulunan Vedat 
Miran hafif yara
landı. Yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Federasyonun krupiyen!
Ligin başından bu yana gerek hatalı 

transferler, gerekse teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam’ın hatalı kurguları 
nedeniyle, Bursaspor bekleneni 
veremedi şimdiye kadar. Nitekim 
yumurta kapıya dayanınca fol arayan 
tavuk gibiydi, İstanbul Büyükşehir 
Belediye karşısında...

Hadi şampiyonluktan geçtik, bari 
Play-Off Avrupa Ligi grubuna 
kalmalıydı yeşil beyazlılar ama durum 
pek de iç açıcı dejğildi. O nedenle 
evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir 
Belediye maçını mutlaka kazanmalıy
dı.

Maçın başından sonuna takımın 
ortaya koyduğu oyun, futbolcuların 
bireysel çabaları bu bilincin oluş
tuğunu gösterdi. Onlarca gol pozis 
yonu değerlendirilemedi. Ama 
Bursaspor’un kaçırdıkları kadar 
olmasa da İstanbul BŞB’nin de 
Bursaspor kale direklerini döven iki 
net pozisyonu vardt.★ ★★

Bol pozisyonlu güzel futbol, buz 
gibi havaya rağmen tribünleri doldu
ran taraftarı coşturdukça coşturdu.
Ancak bu maçla ilgili sahada 

oynanan oyundan çok yazılması 
gereken, maçın hakemi Suat 
Arslanboğa’nın kararlarıydı. Sanki 
maçı yönetmeye değil de, 
Bursaspor’a kaybettirmek için gön
derilmişti. Daha ilk dakikalarda Ozan 
İpek’in ceza alanında düşürülmesi 
karşısında devam kararı vermesiyle 
belli olmuştu Arslanboğa’nın niyeti... 
6’sı Bursaspor’a, 2’si İstanbul BŞB’ye 
8 sarı kart çıkardı. İkinci sarıdan biri 
İstanbul BŞB’li Webo. diğeri de 
Vederson’a olmak üzere iki kırmızı 
kart gösterince anladık ki bu hakem 
kartlarla oynamayı seviyor!

İster istemez düşündük...
Futbol Federasyonu, Bursa’ya 

hakem yerine krupiyer mi gönder
mişti acaba?
Bursaspor’un İstanbul BŞB 

karşısındaki mücadelesi 3 puanlık 
değil, ligdeki sırlamadan ötürü 6 
puanlıktı aslında...

Ve krupiyere rağmen kazanmayı 
bildi. Ancak tehlike geçmedi.

Bundan ötürü haftaya Samsun 
maçının daha kolay olmayacağı 
kesin...
Kart cezalıları çok...
Ertuğrul Sağlam, Samsun’a nasıl bir 

takımla çıkacak meraklardayız.

HJJjöES abone oldunuz mu?
«Eiılrla lu cinli sinil cueîesI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM! “SUYUNU BOŞA IhM
WİW , HARCAMA”

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

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mapushane günleri..
Mapushaneler, dünden bugüne binlerce 

aydını, siyasiyi, yazarı, şairi, muhalifi 
içeride eritmiştir.

Mapushanede yatan yazar çizer takımı, 
buradaki seçtiklerini şiirlerinde, romanların
da, kitaplaştırdılar.

Son üç yılda Silivri Alkadrası’nda kalan 
gazetecilerin, son zamanlarda yazdıklarına 
kitaplar en çok okunanlar arasında.

Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Doğu 
Perinçek’in kitapları bunlara örnektir.

Tuncay Özkan'ın “Hapishaneden Öğütler- 
i'nde kaldığı tek kişilik hücrenin kara kalem
le çizilmiş planları da yer almış.

Ölçü şu:
“5 adım boyunda, 3 adım eninde. Yatak, 

masa, dolap, banyo, tuvalet hepsi dahil. 
Yataktan duvara bir adım. Masa camın 
önünde olunca geri kalan üç adım...” 

Nazım Hikmet’in yaşamın önemli bir 
bölümü mapushanelerde geçmiştir.

Nazım bir şiirinde mapushanede güneşe 
çıkışını şu dizelerle anlatır.

“Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. 
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün 
bu kadar benden uzak 
bu kadar mavi 
bu kadar geniş olduğuna şaşarak 
kımıldanmadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum, 
dayadım sırtımı duvara. 
Bu anda ne düşmek dalgalara, 
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. 
Toprak, güneş ve ben...
Bahtiyarım..” 
Sunay Akın ise. 
mapushanede güneşin nasıl tutsal 

olduğunu anlatır şiirinde:
TUTUKLU
Tutsak olacağını bilerek 
yine bu sabah 
demirparmakhktan içeri 
usulca sızdı 
güneş 
Yasaklanınca görüş gününde 
çiçek getirilmesi 
arka duvarın dibine 
sarmaşık tohumu 
ekmiş annem 
Oysa el bile 
sallayamamıştım ona 
kuyrukta saatlerce bekleyip 
doldurduğu içme suyunu 
dökerken ardıma...
Mapushanelerimiz nice ünlüyü misafir etti, 

yine de etmeye devam ediyor.
Nazım’dan, Sabahattin Ali'ye, Orhan 

Kemal'den, Ahmet Ariften, Ataol 
Behramoğlu, Necip Fazıl, Can Yücel, Kemal 
Tahir, Yaşar Kemal ve niceleri...
Ahmet Arifin aşağıdaki şiiriyle 

mapushanelerde çile çekenlere selam 
olsun:

İÇERDE
Haberin var mı taş duvar? 
Demir kapı, kör pencere, 
Yastığım, ranzam, zincirim, 
Uğruna ölümlere gidip geldiğim, 
Zulamdaki mahzun resim, 
Haberin var mı?
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş, 
Karanfil kokuyor cıgaram 
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.

Gemlik Giritliler ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinden bir etkinlik daha

Mudan>a’tla Miiıareke Binasını aeztliler
Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
üyeleri, Mudanya’da 
bulunan “Mütareke” 
binasını 
ziyaret ettiler.
Gemlik Giritliler ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Ahmet Çak
mak, dernek olarak 
kültürel etkinlik 
kapsamında kardeş 
ilçemiz Mudanya’yı 
ziyaret ettiklerini 
söyledi.
Mudanya’nın önemli 
tarihi binası olan 
Mütareke binasını 
gezdiklerini 
söyleyen Ahmet 
Çakmak, “Birinci 
Dünya Savaşı’ndan 
sonra Yunanlıların 
ülkemizi işgal 
etmesi üzerine 
başlayan kuruluş 
Savaşımızın 
başarıyla sonuçlan

ması üzerine, işgalçi 
ülkelerin temsilcileri 
ile ilk anlaşma Mu 
danya’da bu binada 
yapıldı. Mudanya 
Mütarekesi'nin 
yapıldığı binayı

dernek üyelerimizle 
gezdik.
Yeni Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin temelleri bu 
binada atılan 
imzalarla ortaya

*20-35 YAŞ ARASI 
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE DİLEN. 

'İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME 
YAPABİLECEK.

'İTHALAT-! HR AC AT 
DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK. 

MS OFFICE PROGRAMLARINI RİLEN 
RAY - RAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

AUTOCAD VE 3D MAM GİBİ 
ÜÇ BOYUT PBOGBAMLABINA HAKİM. 
AKTİF ŞEKİLDE ABAÇ KULLANABİLEN, 

EBKEK ADAYLAB İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK, 
İNŞAAT VE ŞANTİYELEBİ TAKİP EDEBİLECEK, 

MİMAH, İÇ MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ 

BAY- BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.S.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAN: 0-224-586 00 07

çıkmış uluslararası 
bir resmiyet 
kazanmıştır.
Binayı gezerken 
imzaların atıldığı 
masayı, binayı 
arkadaşlarımızda 
gezum.
Duygulandık. 
Çocuklarımızın da 
bu tarihi binayı 
görmesi gerekir. 
Onları da uygun bir 
zamanda Mudanya 
ya getirip Mütareke 
Binası'nı gezdire
ceğiz.” dedi.

KAYIP
FİRMAMIZ ADINA 
GEMLİK GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN 

KESİLMİŞ OLAN 
J0212684- 

J0214626 SIRA 
NUMARALI

ALINDI 
BELGELERİ İLE 

07.07.2008 
TARİHLİ 

08160400EX07091 
2 SAYILI GÜMRÜK

ÇIKIŞ 
BEYANNAMESİ 

ZAYİ OLMUŞTUR. 
LOW PROFİLE 

İSTANBUL 
TEKSTİL SAN.VE 

DIŞ TİC.A.Ş

‘Gemlik Körfez’
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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B irsal a law t lw hi rfeı xı liw
Tüyap Bursa Fuar 
cıhk A.Ş. tarafından 
düzenlenen 3'ncü 
Sağlık Hizmetleri, 
Gelin Damat, 
Mobilya Dekoras 
yon, Gıda ve Gıda 
Teknolojileri, Unlu 
Mamuller ve 
Mağaza-Market 
Dizayn fuarları 
olmak üzere 6 fuar 
yarın kapılarını 
ziyaretçilere açacak. 
Bursa'da TÜYAP 
Bursa Fuarcılık A.Ş. 
tarafından 23- 26 
Şubat'ta 3'ncü 
Sağlık Hizmetleri 
Fuarı, Gelin Damat 
2012, Mobilya Deko 
rasyon, Bursa Gıda 
ve Gıda Teknolo 
jileri, Unlu Mamuller 
Teknolojileri ve 
Mağaza-Market 
Dizayn Fuarları 
açılacak. Eş zamanlı 
olarak gerçekleşti 
rilecek açılışlara 
Kosova Sağlık 
Bakanı ile Arnavut 
luk ve Makedon 
ya'nın bakanlık yet 
kilileri de katılacak. 
Fuarların tanıtımı 
TÜYAP Bursa

Çipli kimlikler hu yıl geliyor
İçişleri Bakanı 
Şahin, elektronik 
kimlik kartlarının 
dağıtımının bu yıl 
başlayacağını açık
ladı.
İçişleri Bakanı İdris 
Nairn Şahin, e- 
Dönüşüm Türkiye 
Projesi kapsamında 
vatandaşın günlük 
yaşamını kolaylaştır
maya yönelik çalış
maları anlattı.
Bakanlık olarak 
öncelikle güvenlik 
hizmetleriyle meşgul 
olduklarını, bu 
nedenle İçişleri 
Bakanlığının, 
"güvenlikten sorum
lu bakanlık” olarak 
algılandığını ancak 
bunun eksik bir 
algılama olduğunu 
ifade eden Şahin, 
güvenlik hizmet
lerinin dışında 
vatandaşın günlük 
yaşamında konforu 
artırmaya yönelik de 
çok önemli çalış
malar yaptıklarını

Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan Ersöz 
lıi, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
ŞO) Meclis Başkanı 
İlhan Parseker ve 
BUSAT Başkanı 
Mustafa Esgin'in 
katılımıyla Almira 
Otel'de yapıldı. 
TÜYAP Bursa Fuar 
cilık AŞ Genel Müdü 
rü İlhan Ersözlü, Bur 
sa'da ihtiyaç duyu
lan tüm fuarların bir 
arada sunulacağını 
belirterek, bu yıl 
3'üncüsünü gerçek
leştirdikleri Sağlık 
Hizmetleri Fuan'nın 
Bursa'nın sağlık 
potansiyelini ortaya 
çıkaracağım söyledi. 
Sağlık fuarında özel 
ve kamuya ait kuru
luşların tıbbi ekip

söyledi.
İçişleri Bakanlığının, 
ülkede her doğan, 
vefat eden insanın 
kaydının tutulduğu 
yör olduğunu, 
doğum ile ölüm 
arasında, doğum 
tarihi, soyadı, evlen
me ve boşanma gibi 
şahsi durumda mey
dana gelen değişik
liklerin Bakanlık 
bünyesindeki Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından takip 
edildiğini belirten 
Şahin, bunun yanı 
sıra günlük yaşam
da önemli yeri olan 
trafik hizmetlerinin 

manlar ve medikal 
hizmetlerinin 
tanıtılacağını kayde
den Ersözlü şöyle 
dedi: "Sağlık fuarına 
60'a yakın sağlık 
kuruluşu katılıyor. 
Arnavutluk, Kosova, 
Makedonya, Slovak 
ya ve Suriye başta 
olmak üzere 
Balkanlar, Kafkasya 
ve Ortadoğu 
ülkelerinden 
heyetler organize 
edildi. Fuar alanında 
gerçekleşecek iş 
görüşmeleri ile yurt- 
dışından gelecek 
firma yetkilileri 
katılımcı firmalarımı
zla iş bağlantıları 
kuracak."
Bursa Sağlık Turizmi 
Derneği (BUSAT) 
Başkanı Mustafa 

de Bakanlık 
bünyesinde veril 
diğini hatırlattı. 
Bakanlık birimlerinin 
vatandaşa verdiği 
hizmetlerde, 
bürokrasinin azaltıl
ması, zaman tasar
rufu, ilişkilerin çok 
normal ve güven 
esasında yürütülme
si bakımından 
önemli ilerleme 
aydettiğini anlatan 
Şahin, bunların 
başında nüfus 
hizmetlerinin 
bilgisayar ortamında 
kayıt altına alınması, 
nüfus sayımlarının 
her an sayılabilir bir 
duruma getirilerek

Esgin de, sağlık 
fuarının geleneksel 
hale geleceğini 
vurgulayarak, 
fuarın önümüzdeki 
yıldan itibaren ulus 
lararası sağlık 
turizmi konseptine 
kavuşacağına 
dikkat çekti.

'SAĞLIK HİZMETİ 
İÇİN GELEN 
8 BİN DOLAR 
BIRAKIYOR' 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker ise, 
sağlık fuarının 
turizmi de içine 
almasının önemli 
olduğunu belirterek, 
"Bir turist 630 
Dolar bırakıyor. 
Sağlık hizmetleri 
için gelen 
yabancılar ise 
ortalama 8 bin 
Dolar bırakıyor. 
Bu fuarların sağlık 
turizmi fuarına 
dönüşmesi ile 
Bursa'nın 
kazanacağı şüphe
siz" diye konuştu.

insanları hiç rahat
sız etmeden ve fark 
ettirmeden tespit 
edilmesi imkânı 
sağlayan MERNİS 
projesinin bulun
duğunu söyledi. 
Birçok e-Devlet 
projesinin temel 
altyapısını oluşturan 
MERNİS'in, 
başarıyla uygu
landığını ifade 
eden Şahin, 
MERNİS kapsamın
da çok önemli iki 
projenin de uygula
maya geçirildiğini, 
bunlardan birinin 
Kimlik Paylaşım 
Sistemi diğerinin 
ise Adres Kayıt 
Sistemi olduğunu 
belirterek, 
"Artık birden çok 
numara kullanılması 
uygulamasına son 
verilerek vatan
daşlardan nüfus 
cüzdanı sureti ve 
ikametgâh belgesi 
istenmesi uygula
ması kaldırıldı.

Mahalle polisi hir 
internet kadar yakın

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü "her 
mahallede bir 
polis" projesi 
başlattı.
Vatandaşlar kendi 
mahallelerindeki 
polislerin kim 
olduğunu internet 
üzerinden öğrenip 
telefonla irtibat 
kurabilecek. 
Bursa Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, her 
mahallede bir polis 
olacağını ve sokak 
lambalarının yan
maması haklinde 
bile mahalle 
halkının şikayetleri
ni bu polise bildire
bileceğini söyledi. 
Toplum destekli 
poliste yeni bir 
uygulamaya gidildi. 
Vatandaşlar kendi 
mahallelerinde 
hangi polisin 
görevli olduğunu 
bundan sonra 
www.tdpbursa.poLt 
r adresinden 
öğrenebilecek. 
Mahalleli, kendi

IntMYasası habııl edildi
TBMM Plan ve 
Bütçe KomisyO 
nu'nda, İntibak 
Yasa Tasarısı 
kabul edildi. 
Alt Komisyon, 
2000 yılından 
sonra ölenlerin 
yakınlarına ödenen 
aylıkların da intibak 
kapsamına alın
masını önerdi. Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu 
bünyesinde oluştu
rulan alt komisyon, 
2000 yılından önce 
emekli olanların 
maaşlarını 
düzeltmeyi öngören 
ve "intibak" tasarısı 
olarak adlandırılan 
yasa tasarısı 
üzerindeki çalış
malarını tamamladı. 
Alt komisyon, 

sorumluluk alanın
da görev yapan 
polisin iletişim bil
gilerine de bu ad , 
resten ulaşabilecek. 
Yeni uygulamayla 
ilgili açıklama 
yapan Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, "E-TDP pro
jesiyle vatan
daşlarımızın suç 
mağduru olmasını 
engelleyeceğiz. 
Güvenlik ile ilgili 
konular ve toplum 
destekli polis 
faaliyetleri hakkın
da vatandaşların 
bilgi sahibi olması 
için onlara e-posta 
göndereceğiz" deçii. 
Mahalleleri daha 
güvenli hale 
getirmek için özel 
eğitimden geçirilen 
polislerin göreve 
başladığını hatırla
tan Kahya, 
"Bu polisimiz 
mahalle sakin
lerinin meselelerini 
halletmek için ilgili 
kurumlarla aracı 
olacak.” dedi.

tasarıya "2000 yılın
dan önce malullük 
vöya yaşlılık aylığı 
almakta iken bu 
tarihten sonra 
ölen sigortalılar” 
ifadesinin 
konulmasını 
benimsedi.
Böylece 2000 
yılından sonra 
ölenlerin yakınlarına 
ödenen aylıklar da 
"intibak" 
kapsamına alındı. 
Alt komisyon, tasa 
riya, işten çıkardık
ları personeli, 10 
gün içinde "sigortalı 
işten ayrılış 
bildirgesi" ile 
bildirmeyen işveren
lere uygulanan para 
cezasını düzenleyen 
yeni bir madde 
ekledi.

http://www.tdpbursa.poLt
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İnşaat işçileri helaesiz calismavacak
Bursa'da 15 bine 
yakın üyeye sahip 
olan Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası, yeni bir . 
hizmet hareketine 
başladı.
Bursa Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
(MESO) Başkanı 
Fehmi Duban, inşaat 
işçilerinin ustalık 
belgesi alması 
konusunda yasal 
sürecin sona ere
ceği 2015'i bekle
nmemesi gerektiğini 
belirterek, "10 gün
lük kurslarla işçiler 
belgelerini alabile
cek. Geçici belgeyle 
idare edeceğini 
düşünen işçiler 
mağdur olabilir. 
İşçiler bir an önce 
eğitimlere katılarak 
geçici belgelerini 
asilleştirsin” dedi. 
MESO, inşaat işçi
lerinin belgesini 
almak için harekete 
geçerek Bursa'da 6 
bin inşaat işçisine 
belgesini verdi.
Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, TESK ve

MESO onaylı serti
fikaları alan inşaat 
işçileri, yasal 
sürenin 2015 yılına 
kadar zorunlu kıldığı 
süreci beklemeden 
10 gün içinde bel
gelerine kavuştu. 
Toplam 40 saat 
eğitim gören, iş 
güvenliği hakkında 
16 saat bilgi alan 
inşaat işçilerinin 
zaman kaybı yaşa
madan belgelerini 
aldığını belirten 
MESO Başkanı 
Fehmi Duban, 
Bursa'da geçici 
belge ile çalışan bin
lerce işçiyi uyararak 
asil sertifikalarını 
almaları gerektiğini

söyledi.
"PARA CEZASI 
ALMAYIN"
Süreç hakkında sivil 
toplum örgütleri ile 
fikir alışverişinde 
bulunarak inşaat 
işçileriyle görüştük
lerini belirten 
Duban, Bursa ve 
ilçelerindeki çıraklık 
ve halk eğitim 
merkezlerinde 
yapılacak olan 
kursların inşaat işçi
leri için avantajlı 
olduğuna dikkat 
çekti. Geçici inşaat 
işçisi belgesi ile 
idare edeceğini 
düşünen inşaat işçi
lerine seslenen 
Duban, "2015'e

kadar bu belgenin 
süresi var ama yasal 
süre dolduktan 
sonra işçiler geçici 
belgeyle işlerini 
yapamayacak. Bu 
konuda devlet sıkı 
denetim alacak. 
Çünkü bu yöntem 
sayesinde 
Türkiye'deki kayıt 
dişilik da engellenm
eye çalışılıyor. 
2015'ten sonra bu 
belgeyle çalışan işçi 
680 TL maddi para 
cezası ile ceza
landırılacak. 
İşverene de aynı 
miktarda ceza 
kesilecek" dedi. 
"FIRSATI 
KAÇIRMAYIN" 
Bursa'da inşaat sek
törünün her gün 
geliştiğine dikkat 
çeken Duban, 
"İnşaatların art
masıyla bu sektörde 
çalışacak işçilerin 
sayısı da artıyor. Bu 
yasal düzenleme 
işçilerin hayatlarını 
kolaylaştırmak için 
yapıldı. Burada işçQ 
zarar görmeyecek.’’; 
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

elm& sekeri

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKULÖNCESİ EĞİTİM
w, KURUMU

EĞİTİMDE 13. VIL
ERKEN KAYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ YE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE SAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

SİLİVRİ’DEN SAVUNMA MANZARALARI
Türk yargısı 

gerçekten 
Silivri’de bir 
hukuk sınavından 
geçiyor. Şimdiye 
dek başarılı 
olduğunu söyle
mek olanaksız. Bir 
yurttaş olarak 
daha önce gidip 
duruşmaları 
izlediğim için 
böyle bir yargıya 
varır gibiyim. 
Basından izliyo
rum, niçe yurtse 
ver, aydın, yazar 
ve komutan 
suçlarının ne 
olduğunu bilme
den özgürlükten 
uzak, hak 
etmedikleri tutsak
lığı yaşıyorlar, ileri 
demokrasi adına! 
Bu mahkemelerde 
ileri sürülen bel
gelerin gerçek 
olmadığı ortaya 

çıktıkça insanın 
yüreği sızlıyor. 
Varsayalım özel 
yetkili mahkeme 
ler içerde yatan 
sanıkların suçsuz 
olduğuna ve 
aklanmasına karar 
verdi.
Yıllarca çektikleri 

sıkıntı ve 
acılarının bedelini 
kim ödeyecek? 
Kimler bu konuda 
sorumlu olacak?

Geçen günlerde 
“Perinçek, 
Gladyo’yu yargılı 
yor!” diye 
Silivri’deki duruş
malardan bir 
bölüm ve Perin 
çek’in savunması 
anlatan bir kaset 
verdi arkadaşın 
biri. Basında her 
gün Silivri duruş
malarıyla ilgili pek 
çok yazı yazılıyor.

Hiç biri Doğu 
Perinçek kadar 
yüreklice 
düşünülenleri 
seslendiremiyor.
Yargıçlar 

karşısında 
Perinçek: “ Türk 
yargısı, ABD’nin 
infaz memurluğu
na dönüşmektedir. 
Ülkedeki bütün 
yurtseverler, 
bağımsızlıktan 
yana olanlar ve 
ABD karşıtları 
suçlu ilan edilerek 
Silivri zindanlarına 
atılmıştır. 
Kahramanlar 
köpeklere boğdu
rulmak isteniyor. 
Katledilen 
cumhuriyettir. 
Atatürk devrimler! 
yok ediliyor. Ülke 
için çalışan komu
tanlar içeri tıkılı 
yor, PKK ile 

savaşan değerli 
askerler suçlu 
sayılıyor. 
Türkiye’de ABD 
hukuku geçerlidir. 
ABD’nin pençe
sine düşen bir 
ülkede hukuktan 
söz edilemez. 
ABD korkusundan 
genelkurmay, 
gerekeni yapama
maktadır. 
Ankara’da oturan 
zat hangi hukuk 
devletinden söz 
ediyor? Delil 
uyduralım diyen
ler mi hukuk 
devletini 4emsil 
edecek?

Paranın ve 
yalanın gücüyle 
demokrasi olur 
mu? Başbakan 
ben BOB’un eş 
başkanıyım diyor, 
bu nasıl 
demokrasi?

12 Eylülü bizim 
çocuklar yaptı 
diyen bir ABD. 
Nasıl iştir bu?

Ey hakimler, ben 
kendim için 
konuşmuyorum; 
halkım için, 
ulusum için 
konuşuyorum. 
Kimse vatansever

liği mahkum ede
mez; ancak 
mahkum etmek 
isteyenlerin kendi
leri mahkum olur. 
Ey yargıçlar bu 
davada gerçek 
deliller yok, 
uydurma deliller 
var. Uydurma 
tanıklar yargıyı 
haklı çıkarmaz.
ABD ve onun 

yerli işbirlikçi
lerinin egemenliği
ni ulusseverler 
aşacaktır. İşçi 
Partisi bu 
baskılara boyun 
eğmeyecektir. 
Atatürkçüler 
eninde sonunda 
kazanacaktır.”

Doğu Perinçek’in 
savunması uzayıp 
gidiyor.

Bu savunmasın
dan dolayı İşçi 
Partisi genel 
başkanı Doğu 
Perinçek 
hakketmediği bir 
cezaya çarptırıldı. 
Bu savunmadan 
niçin boylerine bir 
ağır ceza çıkıyor?

Siyasi iktidar 
yargının işine 
karışılmasın! 
Herkes kendi işine 

baksın derken 
yargının işine açık 
seçik karışmak
tadır. Deriizfeneri 
davasına bakan 
savcılara niçin 
görevden el çek
tirildi?

Ergenekon 
davasına bakan 
MİT müsteşarının 
ve bazı MİT’çilerin 
ifadesini almak 
isteyen savcı 
niçin görevinden 
alındı? Hani 
yargının işine 
karışılmayacaktı? 
Siyasi iktidar işine 
gelmeyince 
yargıya karışıyor, 
işine gelince 
karışmayın diyor. 
Bu nasıl hukuk 
anlayışıdır?
“Kahramanları 

intihar eden bir 
ülkenin yargısı 
başka bir devletin 
infaz memurluğu
na dönüşür. Türk 
hukuku adeta esir 
alınmıştır.
Manzara budur.” 
Gerçekten 

ülkemizde hukuk 
Perinçek’in 
söylediği gibi mi? 
Eğer böyleyse vay 
halimize!

PlAKET ■ KUPA VE MAMUA ÇEJİnERİ İlE KİZMEÎİNİZÖEyİZ

MATBAACILIK - MCIUK - ORGANİZASYON VE TAHITIM
İstiklal 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
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MBB, eğitimde referans noktası haline neldi
Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, birlik olarak 
2011 yılında 15 bini 
aşkın kişiye eğitim 
verdiklerini 
belirterek, belediye 
personelinin eğitimi, 
konusunda referans 
noktası haline 
geldiklerini söyledi. 
Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından 
düzenlenen 
‘Belediyelerde Yeni 
Gelişmeler ve Uygu 
lamaya Yansımaları 
Toplantısı’, Afyon 
karahisar’da yapıldı. 
Korel Termal Otel’de 
gerçekleştirilen top 
lantının açılış töre
nine Marmara Bele 
diyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Recep Altepe’nin 
yanı sıra Afyon 
karahisar Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu, 
Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı 
Bürhanettin Çoban 
ve birliğe üye 
belediyelerin 
başkan ve yönetici
leri katıldı.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Başkan Altepe, 
Marmara Belediyeler 
Birliği olarak 2011 
yılında gerçek
leştirdikleri 
faaliyetlere değindi. 

2011 yılı içerisinde 
toplam 245 farklı 
eğitim programı 
organize ettiklerini . 
belirten Başkan 
Altepe, bu eğitimler
den yaklaşık 15 bin 
kişiyi mezun ettik
lerini bildirdi. 2009 
yılından bu yana 
toplam 50 bin kişinin 
aynı yöntemle 
eğitime alındığını ve 
mezun edildiğini 
belirten Başkan 
Altepe, yaptıkları 
çalışmalar sonucun
da birlik üyesi 
olmayan diğer 

belediyeler ve kamu 
kurumlan tarafından 
da referans olarak 
gösterildiklerini 
ifade etti. Başkan 
Altepe, “Birliğimizin 
faaliyet alanına giren 
konularda 18 farklı 
istişare toplantısı 
düzenledik. Bu kap
samda özel kalem 
müdürleri, basın 
danışmanları, mali 
hizmetler müdürleri, 
insan kaynakları 
müdürleri, kültür 
müdürleri ve çevre 
müdürleri düzenli 
olarak toplandı. 7 
farklı ülkeye teknik 
temas, işbirliği ve 
tanıtım programı 
organize ettik. 28 
farklı ülkeden gelen 
resmî heyetlerle 
görüşmeler gerçek
leştirdik, birliğimizi 
ve faaliyetlerimizi 

tanıtma imkânı bul
duk. Kamu Görev 
lileri Etik Kurulu ile 
imzaladığımız pro
tokol kapsamında, 
bölgemizdeki 6 farklı 
merkezde ‘belediye 
lerde yönetim etiği’ 
konulu konferanslar 
organize ettik” dedi. 
Başkan Altepe, 
konuşmasında, 
Marmara Belediyeler 
Bîrliği’nin çalış
malarında engelliler 
konusuna da özel 
hassasiyet göster
diğini ifade etti. 
Engellilere yönelik 
yaptıkları icraatlar 
sonucunda Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nca ‘Özür
lü Dostu Kamu 
Kurumu’ olarak taltif 
edildiklerini hatırla
tan Başkan Altepe^ 
“Birliğimiz özürlüler 

konusunda da 
önemli çalışmalar 
yapmıştır. Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ile 
yaptığımız protokol 
çerçevesinde bölge 
çapında eğitim pro
gramları organize 
ettik. Şehirlerimizin 
özürlülerin ihtiyacı
na uygun olarak 
yeniden düzenlen
mesine yönelik 3 
farklı kitabı basarak 
bütün üyelerimize 
dağıttık. Özürlüler 
konusunda bölgem
izde yapılan bütün 
önemli faaliyetlere 
destek verdik. Tüm 
bunların sonucunda, 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan 
lığı’nca “özürlü dos 
tu kamu kurumu” 
ödülü ile taltif edil 
dik” diye konuştu.

Bursada ‘Beyaz zambaklar’ açıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, 
Diversey işbirliğiyle 
Bursa’da başlatılan 
“Beyaz Zambak 
Projesi” çalışmaları 
devam ediyor. 
Tüketicilerin gıda 
tenlini, kullanımı ve 
hizmet atımında iste
nen düzeyde bilgi 
sahibi olmaları ' 
amacıyla başlatılan 
‘Beyaz Zambak 
Projesi’ kapsamında 
110 firma ‘Beyaz 
Zambak’ bayrağive 
belgesi almaya hak 
kazanırken, başvuru
lar devam ediyor. 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Türki 
ye’ye yönelik örnek 
çalışmalar yapmaya 
devam ettiklerini 
söyledi. Hijyenik 
temiz gıdaların 
topluma ulaşmasına 
ve bu bilincin oluş
turulmasına yardım
cı olmak istediklerini 
belirten Pala, bu 
hedefler doğrul
tusunda Diversey fir
masıyla yapılan 
işbirliği neticesinde 
belgelerin verildiğini 
ifade etti. Bu belg
eye sahip işyerlerine 
gidilmesi için halkı 
teşvik edici çalış
malar yapacaklarını 
dile getiren Pala, 
“Bursa Kent Kon 
şeyi olarak bel
gelerin verilmesinde

bağımsız bir kuruluş 
olarak yerimizi 
almak, tespitleri 
yaparken de doğru 
kararların alınmasını 
sağlamak istiyoruz. 
Halkımızın da ‘Beyaz 
Zambak’ belgeli gıda 
işletmelerine gitme 
lerini arzu ediyoruz. 
Her işletme elbette 
kendi kendini kon
trol edebilir. Ançak 
artık toplumsal kuru
luşlarının da denet 
lemesi ve kontrol 
etmesi bir gereklilik 
haline gelmiştir.
Çağdaş dünyada, 
devlet kurumlarının 
kont rolü dışında top 
lumsal kuruluşla 
rının da kontrol ve 
denetimleri esastır. 
Bizde bu noktada 
bağımsız bir kuruluş 
olarak özellikle 
halkın sağlığı ile 
ilgili konularda tutar
lı hareket etmek 
istiyoruz. Doğru 
sonuçlara ulaşmak, 
halka yardımcı ol 
mak için bu çalış
maları yapıyoruz” 
dedi.
Hammaddeyi alıp 
işleyen ve tüketiciye 
suhan fast-food, 

restoran, lokanta ve 
pastanelere öncelik 
verilmekle birlikte 
talepler doğrultusun
da kasapların ve 
fırınların da projeye 
dahil edileceğini 
anlatan Pala, 
“Bursa’daki gıda fir
maları müşterilerine 
daha sağlıklı bir şek
ilde hizmet vere
bilmek için de proj
eye büyük ilgi gös
teriyor. Şuana kadar 
110 Bursah firma, 
projemiz kapsamın
da ‘Beyaz Zambak’ 
belge ve bayrağını 
almaya hak kazandı. 
Bir o kadar firmamız 
da bu bayrağa sahip 
olmak için başvuru
da bulundu. 
Bursa’mn turizm 
kenti olması sebe
biyle gelen turist
lerin ülkelerindeki 
standartlan Bur 
sa’da da bulmalarını 
arzu ediyoruz” dedi. 
Yapılan değerlendir 
meler neticesinde 
‘Beyaz Zambak’ 
bayrağı ve belgesi 
almaya hak kazanan^ 
firmalar şuhlardır; 
“Siesta Restaurant, 
Kentucky Fried

Chicken Carrefour, 
Kentucky Fried 
Chicken - Kent Mey 
dânı, Çiçek Izgara, 
Güllüoğlu Baklava, 
Cumba Restaurant, 
Ömür Köftecisi, 
Merkez Divan 
Lokantası, Yeşil 
Fırın, Uzay Pasta 
neleri - Çekirge Şb., 
Uzay Pastane leri - 
Geçit Şb., Uzay 
Pastane leri - FSM 
Şb., Uzay Pastane 
leri - İmalat, Uzay 
Pastaneleri - Altı 
parmak Şb., Uzay 
Pastaneleri - Saygın 
kent Şb., Abidin 
Usta OsmanlI Sof 
rası-Tuzpazarı Şb., 
Obasan, Melike 
Döner, Burger King 
- Carrefour, Burger 
King - Zafer Plaza, 
Burger King - 
Nilüfer, Burger King 
- Pembe Çarşı, 
Burger King - Koru 
park, Burger King - 
Kent Meydanı, 
Kükürtlü Tic.San. 
Okulu Kantini, Yase 
min Ev Yemekleri, 
Duygu Dürüm, 
Kısmet Tatlı, Cafe 
Makkarino, Osman 
gazi İMKB K.M.Lisesi 
Kantini, Me Donald's 
- Zafer Plaza, Mc 
Donald's - Heykel, 
Me Donald's - 
Sönmez, Patila Fast 
Food - Heykel Şb., 
Patila Fast Food - 
Fomara Şb., Vasco 
Pizza, Mekaş Yemek

Sanayi, Rodop Ali 
Restaurant, Hanımeli 
Mutfağı, Emel'in 
Mutfağı, Hacı Hasan 
Oğulları - F.S.M.
Şubesi, Tanna 
Yemek Sanayi, 
Bizimköy Tost Evi, 
Rıhtım Pastanesi - 
F.S.M. Şubesi, Pope 
yes - Korupark, 
Popeyes - Kent 
Meydanı, Sedat'ın 
Yeri Et Mangal, 
Bağdat Hurma 
Tatlıcısı, Bupiliç - 
Bursa Bölge Müdür 
lüğü, Sbarro - Kent 
Meydanı, Pizza Hut, 
Büyük Divan Lokan 
tası, Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi 
Kantini, Setbaşı 
İlköğretim Okulu 
Kantini, Hürriyet 
San. Ve Tie. İ.Ö.O 
Kantini, Milli Piyan 
go Lisesi Kantini, 
Yankı Yemek Sanayi, 
Ali Karasu İ.Ö.O 
Kantini, Rahmiye 
Malcıoğlu İ.Ö.O 
Kantini, Bursa Erkek 
Lisesi Kantini, Hüse 
yin Özdilek Lisesi 
Kantini, Öğretmen 
evi ve Akşam Sanat 
Okulu Md.lüğü, Ali 
Osman Sönmez 
Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabili 
tasyon, Popeyes - 
Zafer Plaza, Özsüt - 
Korupark, Kahve 
Dünyası - Korupark, 
Mert Pideli Köfte 
Salonu, Kebapçı İsk
ender - Ovaakça Şb.,

Kebapçı İskender - 
As Merkez Kebapçı 
Şb., Kebapçı İsk
ender - İmam Aslan 
Tesisleri Şb., Tat 
Yemek Sanayi, 
Rumeli Kardeşler 
Sofrası, Kebapçı İsk
ender - Koy Kebap 
Şubesi, Abidin Usta 
Ösmanlı Sofrası - 
Şehreküstü Şb., 
Burger King - FSM, 
Domino's Pizza - 
Altıparmak Şubesi, 
Uludağ Kebapçısı - 
Kent Meydanı 
A.V.M., Kahve 
Dünyası - Zafer 
Plaza, Kebapçı İsk- 
ender-Botanik Park 
Kebapçı Şb., 
Kebapçı Iskender- 
Zafer Plaza Şb., 
Kebapçı İskender-Et 
Endüstrisi, Atatürk 
Endüstri Meslek 
Lisesi Kantini, Hacı 
Hasan Oğulları - 
Yunusemre Şubesi, 
Me Donald's - Kent 
Meydanı 
Hacı Hasan,Oğulları 
- İmalat, Burger 
King - As Merkez, 
Sırameşeler Kız 
Yetiştirme Yurdu ve 
Çocuk Yuvası 
Müdürlüğü, Furkan 
Lokantası, Döner & 
Sadwich Cemal & 
Cemil Usta, Uludağ 
Kebapçısı - imalat, 
Sbarro - Korupark, 
Bursa Sini Börek, 
Dr.Rüştü Burlu 
Erkek Yetiştirme 
Yurdu
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Malıi araç sayısı yiizıle 28 arttı
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Aralık ayına ilişkin 

Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı.
Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 993 bin 925 adet arttı ve

16 milyon 89 bin 528 adet oldu.
Türkiye'de geçen yıl 
trafikteki taşıt sayısı 
993 bin 925 adet 
artarak, 16 milyon 
89 bin 528 adet 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2011 Aralık ayına 
ilişkin Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistik
lerini açıkladı.
Buna göre, 2011 
yılında 1 milyon 192 
bin 726 adet taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı, 
198 bin 801 adet 
taşıtın ise trafikten 
kaydı silindi. 
Böylece trafiğe 
kayıtlı toplam araç 
sayısı 993 bin 925 
adet arttı ve 16 mil 
yon 89 bin 528 adet 
oldu.
Aralık sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı bu taşıtların 
yüzde 50,4'ünü, 
yani 8 milyon 113 
bin 111 bin adedini 
otomobil oluşturdu. 
Toplam taşıtların 
yüzde 16,2'si 
kamyonetten, yüzde 
15,7'si motosiklet
ten, yüzde 9,1'i trak
törden, yüzde 4,5'i 
kamyondan, yüzde 
2,4'ü minibüsten, 
yüzde 1,4'ü oto
büsten ve yüzde 
0,2'si de özel amaçlı 
taşıtlardan oluştu.

ARALIK'TA 72 BİN 
ARAÇ 
2011 yılının Aralık

ayında ise 72 bin 
211 adet taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı. 
Bu 72 bin 211 taşıt 
içinde otomobil 
yüzde 54,6 pay ve 
39 bin 451 adet ile 
ilk sırada yer aldı. 
Otomobili, yüzde 
19,7 pay ve 14 bin 
204 adet ile kamyo
net, yüzde 12,3 pay 
ve 8 bin 902 adet ile 
motosiklet, yüzde 
7,1 pay ve 5 bin 145 
adet ile de traktör 
izledi.
Aralıkta trafiğe 
kaydolan araçların 4 
bin 509 adedini 
minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlar oluş
turdu.
2011 aralık ayında 
trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
bir önceki aya göre 
yüzde 15,1 azaldı.

Bu azalış otomo
bilde yüzde 14,5, 
minibüste yüzde 
9,1, otobüste yüzde 
24,8, kamyonette 
yüzde 20,3, 
kamyonda yüzde 
23,6, motosiklette 
yüzde 14,7 oldu, 
özel amaçlı taşıtlar 
yüzde 31,2, traktör 
sayısı ise yüzde 0,8 
azaldı.
Aralık ayında trafiğe 
kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
2010 yılının aynı ayı 
ile kıyaslandığında 
ise yüzde 21,3'lük 
azalış dikkati çekti. 
Bu azalış otomo
bilde yüzde 22,4, 
minibüste yüzde 
24,6, otobüste 
yüzde 19,2 oldu. 
Bu dönemler 
itibariyle trafiğe 
kaydı yapılan 
kamyonet sayısı 

yüzde 30,7, kamyon 
sayısı yüzde 25,2, 
traktör sayısı yüzde 
20,2 azaldı. Trafiğe 
kaydı yapılan moto
sikletlerin sayısında 
yüzde 9,6, özel 
amaçlı taşıt sayısın
da ise yüzde 1,1 
artış oldu. 
EN ÇOK TESCİL 
BELGESİ ALAN 
MARKA 
RENAULT 
2011 Aralık ayında 
trafiğe kaydı yapılan 
39 bin 451 adet oto
mobilin yüzde 
15,3'ünü Renault, 
yüzde 10,1'ini 
Volkswagen, yüzde 
9,5'ini Tofaş-Fiat, 
yüzde 9,3'ünü 
Opel, yüzde 
8,3'ünü Ford, yüzde 

7,5'ini Hyundai, 
yüzde 6,4'ünü 
Toyota, yüzde 
4,2'sini Chevrolet, 
yüzde 3,4'ünü Dacia 
ve yüzde 26'sını da 
diğer markalar 
oluşturdu.
YILLARA GÖRE 
TAŞIT SAYISI 
2000 yılında 4 mil 
yon 422 bin 180'i 
otomobil olmak 
üzere 8 milyon 320 
bin 449 adet olan 
toplam taşıt sayısı, 
2011 yılı sonu 
itibarıyla 8 milyon 
113 bin 111 adedi 
otomobil olmak 
üzere 16 milyon 89 
bin 528 adede 
yükseldi.

Kayıp-kacağa 
şahit ücret geliyor

TBMM’de 
oluşturulan alt 
komisyon,elektrik 
faturalarındaki 
kayıp-kaçak bedelin
in, sayaç okuma 
bedeli gibi sabit 
ücret olarak alın
masını ve böylece 
faturalandırmanın 
adil sisteme kavuş
turulmasını istedi. 
TBMM Dilekçe 
Komisyonu bünye 
sinde elektrik fatu
ralarında yer alan 
kayıp-kaçak kul
lanım bedelinin 
tüketiciye haksız 
olarak yansıtıldığı 
yönündeki sika 
yetler üzerine oluş
turulan alt komisyon 
raporunu tamam
ladı. Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nu (BPDK) 
uyaran alt kprpisy- 
on, elektrik piyasası 
perakende satış 
sözleşmesindeki 
tüketici hak ve men
faatine aykırı 
hükümlerin kaldırıl
masını, elektrik say
acı sökme-takma 
bedelinin kontrolü 
talep eden tarafça 
ödenmesini, kayıp- 
kaçak bedelinin, 
sayaç okuma bedeli 
gibi sabit ücret

olarak alınmasını, 
dağıtım şirketlerinin 
denetlenmesini ve 
caydırıcı yaptırımları 
uygulanmasını iste
di. Dilekçe Komis 
yonu’nun Genel 
Kurul’nda kabul 
edilmesi beklenen 
raporunda tüketici 
lehine çarpıcı öneril
er yer aldı. Kayıp- 
kaçak bedelinin 
elektrik faturalarında 
belirtilmemesinin 
tüketicinin bilgi 
edinme hakkına 
aykırı olacağı kanaa
tine varan komisy
on, bu oranın fatu
raya yansıtılması 
halinde vergi olarak 
yine tüketiciden tah
sil edileceğine 
dikkati çekti. 
Komisyon, kayıp- 
kaçak bedelinin bir 
kısmının doğal 
nedenlerden, fiziki 
ve coğrafi nedenlere 
bağlı olarak değişim 
gösterebilen ve sıfır
lanması mümkün 
olmayan enerji kay
bından kaynaklan 
dığı, bu nedenle 
tüketici ve dağıtım 
şirketlerinin teknik 
kayıptan oluşan 
maliyete ortaklaşa 
katlanması gerektiği 
kanısına vardı

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polia 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
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

L 
i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

K OLASIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Eaadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sebil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.Sag.Ocağı 513 10 58
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 88

BELEDİYEU
E

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 613 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

H Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Msnsstır Taksi 617 33 94

Akcan Petrol si3
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol s 13 O1 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4201 

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)

iguilHUlIM
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10.45-14.00-17.15- 

20.30-21.45
BERLİN KAPLANI 

14.00-16.00-18.00-20.00
REZERVASYON 

5133321 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00-

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu ANAÇEV 

yararına Gemlik’te 
konser verecek

Şehit Etem Yasar 
İlköğretim Okulu öğrencileri 

İtalya’dan döndü

Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosu, 
Gemlik Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
yararına Gemlik’te 
konser verecek.
25 Şubat 2012 
Cumartesi günü 
saat 20.oo’de 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
verilecek olan 
konser iki 
bölümden oluşacak.
ANAÇEV yararına 
ikinci kez Gemlik’e 
gelen Şef Dr. Aysel 
Gürel yönetimindeki 
Nilüfer Kadın 
Korosu, 
“Şarkılardan 
Türkülere - 
Makamlardan 
Ezgilere” adlrkon- 
serin birinci 
bölümünde “Senede 
Bir Güri”, “Bir 
Ateşim Yanarım”, 
“İnleyen Nağmeler”, 
“Gül Ağacı 
DeğilemV, “Rüya 
Gibi her hatıra”, 
“Gurbet içinde bir 
ok”, “Talihin elinde 
oyuncak oldum”, 
“Yar yolunu kol
ladım”, “Agora 
Meyhanesi”, “İçin 
için yanıyor”;

“Aşkınla yana yana” 
adlı eserleri 
seslendirecekler.

TÜRKÜYE 
DOYACAĞIZ 
“Şarkılardan 
Türkülere - 
Makamlardan 
Ezgilere” konserin 
ikinci bölümünde 
“Bahçada erik dalı”, 
“Nemrud’un kızı”, 
“Şu garip halimden 
bilen”, “Çökertme”, 
“Bülbülüm altın 
kafeste”, “Arpa 
Buğdaş daneler”, 
“Zilli de maşa dar
buka”, “Silifke’nin 
yoğurdu”! J 
“Bursa’nın ufak 
tefek taşlan”, 
“Kızılcıklar oldu 
mu”, “Atabarı^Â 

türküleri 
seslendirilecek. 
Gemlik Anadolu 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı Başkanı 
Meziyet furialı, 
Nilüfer Kadın 
Korosu’nun ikinci 
kez ANAÇEV yararı
na Gemlik’e 
gelmelerinden 
dolayı büyük mutlu
luk duyduklarını 
belirterek, *10 lira 
tutarındaki konser 
biletlerinin Gürle İş 
Merkezi ANAÇEV 
bürosundan temin 
edilebileceğini ve 
konserden elde 
edilecek gelirlerle 
burs verdikleri 
öğrencilere katkıda 
bulunacaklarını 
söyledi.,

(4U®
•ggii-

Gemlik Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’nun 2010 
yılında başlatmış 
olduğu Comenius 
projesi kapsamında 
yapmış olduğu 
kültürler arası 
“Gelenek ve 
göreneklerin” 
tanıtımı 13-18 Şubat 
tarihleri arasında 
İtalya’da devam etti. 
Proje “Kültür ve 
Geleneklerimiz” adı 
altında uluslar arası 
kültür paylaşımını 
hedeflemektedir. 
Bu amaç doğrul
tusunda 8 öğrenci 
ve Okul Müdürü 
Mustafa Püsmaz, 
Müdür Yardımcısı 
Oya Güler ve 
İngilizce öğretmeni 
Mehtap Gelleci 
İtalya’nın Sicilya

'Gemlik Körfez’internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

TEMA A Ta»a nAKUAmA

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

Gemlik K"rfez
MİJlIılllJlllllı'lHlIBBESaa

bölgesindeki 
Polermo, Agrigento 
ve Favara’daki tarihi 
mekanları ziyaret 
ettiler.
Ziyaret edilen 
“Istituto Compren 
sivo Garibaldi” oku
lunun sınıfları gezi 
lerek eğitim prog 
ramı hakkında bilgi 
edinildi. Öğrenciler 
derslere girerek 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

eğitim sistemlerini 
birebir görmüş olup 
İngilizce seviyelerini 
geliştirme şansına 
sahip oldular.
Ayrıca diğer katılım
cı ülkeler İspanya, 
Litvanya İtalya ve 
Türkiye’nin öğrenci
leri kendi ülkelerinin 
halk oyunlarını 
oynayarak ülkelerini 
temsil etmiş oldular.

KAŞEDE BEKLEMEK 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 : (0.224) 513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Belediyeye ait işyerleri yıkılıyor
Gemlik Belediyesi ne ait Eski Minibüs Garajı içinde bulunan 
işyerlerinin tamamının yıkılmasına başlandı. Kent Meydanı 
projesi kapsamında katılmasına karar verilen Belediye’ye ait 
dükkanların bir bölümü geçtiğimiz aylarda boşaltılmıştı. 
Garaj içine bakan ve Irmak Sokağa giden yola bakan işyer
leri sahiplerine 2012 yılı başına kadar işyerlerinin boşaltıl
ması için Belediye tarafından yazılı uyarılar yapıldı. Bunun 
üzerine dün işyerlerinin elektrikleri kesildi. Haberi syf 2’de

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 5247677
ÇOKAL TİCARET 2 NOİGEMLİK

Revizyon imar planları askıda
Gemlik Belediye Meclisi tarafından görüşülerek 
kabul edilen kentin değişik yerlerine ait imar plan
larında yapılan değişiklikler, askıya çıkarıldı. Gemlik 
Belediye Meclisi’nce ilçemizde kurulacak Bölge 
Hastanesi yerinin belirlenmesinden sonra, hâzineye 
ait Taşocakları Mevkiindeki arazi üzerinde imar 
planlarında değişiklik yapılarak bu alanın Sağlık 
Tesis Alanı Ve Eğitim Alanı olarak 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planlarına işlenerek, 12 Şubat 2012 
tarihinde Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü girişinde askıya çıkarıldı. Sayfa 4’de

GiineBakış

CHP’nin ‘Hain’i bulundu mu?
Gemlik’in gündeminden inmeyen Belediye 

Başkanvekilliği seçimlerinin İkincisin de parti
sine ihanet eden ve AKP’nin adayına oy veren 
kişi bulundu mu?

Bu soruyu dün bize onlarca kişi sordu.
' CHP kurmayları, partisine ihanet eden “Hain”i 
bulmak için adeta engizisyon mahke mesi 
kurdu.

Bursa Milletvekili Sosyoloğ Aykan Erdemir, İl 
Başkanı Gürhan Akdoğan ile oylamadan sonra 
meclis üyeleri bir bir görüştüler.

Bu yetmedi. İkinci kez Aykan Erdemir ve 
Muğla Milletvekili emekli savcı Ömer Süha 
Algan, meclis üyelerini bir kez daha dinlediler.

Onlardan bazı belgeler istendi.
Bunların başında konuştukları telefonların üç 

aylık dökümleri geliyordu. Dev. sayfa 4’de

HEM’den 
AvrupaDil 
Sertilikası 
semineri 

21-22 Şubat 2012 
tarihleri arasında 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde, 
14 Al manca,18 
İngilizce Öğret
menine Alman ve 
Amerikalı Öğret
menler tarafından 
verilen seminere, 
Bursa ve ilçelerin 
den öğretmenler 
katıldı. Sayfa 5’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde başla 
yan delege seçim
leri sona erdi. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
merkez, mahalle 
ve köylerde 
yapılan delege 
seçimlerinde 
232 delege 
seçildiğini, İl 
Başkanlığının 
belirleyeceği 
takvime göre de 
ilçe kongrelerinin 
yapılacağını 
söyledi, 
ilçe ve il 
kongrelerinin

tamamlanması 
ardından
büyük kurultayın 
toplanacağını 
belirten Özbey, 
“Bu süreç tamam
lanırken, önümüz 

deki hafta Ankara 
da tüzük kurulta 
yımız toplanıyor. 
CHP önümüzdeki 
ay önemli kurultay
lar gerçekleş 
tirecek.” dedi.
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Belediyeye ali işyerleri yıkılıyor
Şu hava alanı meselesi...

Temcit pilâvı gibi ısıtıp ısıtıp 
toplumun önüne koyuyorlar Yunuseli 
Havaalanı’nı...
Kimin işine geliyor bu durum anla

mak mümkün de...
Ama...
Üç beş kişi sebeplenecek diye olmaz 

ki...
Kentin içine de edilmez ki...
Yenişehir Havaalanı var işte...
Pisti de güzel...
Alt ve üst yapısı da bugünkü 

koşullarda gereksinimleri karşılıyor.
Bağlantı yolları da yapıldı...
Daha ne isteniyor anlamak 

olanaksız...
Orası kapasitesinin çok çok altında 

çalışırken...
Bursa ‘da Yunuseli.Havaalanı’nı 

genişletmek...
Önce;
Çevreye zarar verir.
Zaten can şen tarım alanlarının 

köküne uçak egsozu akıtmak insan
lığın geleceğini köreltir.
Gürültü patırtı ve kopacak cayırtı ise 

bölge insanını tedirgin eder.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Osmangazi Belediye Başkanlığı döne

minde ucubeyi kentin böğrüne sapladı.
Şimdi de meskûn mahallerin üzerinde 

gürültü koparacak.
Havaalanı geliştirmek ve havayolu 

taşımacılığından önce Bursa’nın yerel 
ulaşım sistemi ne âlemde...

Başkan esas buraya odaklansa...
Ben bir örnek vereyim...
Yurttaş 24.00’den sonra özel aracı 

yoksa sokağa çıkmaya çekiniyor...
Çünkü ulaşım güçlüğü çekiyor.
Metro stop...
Otobüsler servis dışı...
Yerel yönetici...
Kentin ve kent insanının menfaatlerini 

düşüneceğine...
Yaşamsal sorunlarını çözeceğine 
Nelerle uğraşıyor...*****
Bursa Valisi Şahabettin Harput...
Atanmış bir yönetici...
Kentin ufkunu açmak için kafa yoru 

yor.
Aklına koymuş...
Öne düşmüş^..
Kentin turizm potansiyelini ayağa 

kaldıracak... '
Ve...
Valilik yaptığı dönemde el attığı tu 

rizm projelerinden birişinin gerçek
leşmesi dahi hem kente hem de ülkeye 
önemli bir hizmet olacak...

Ki olacak da...

Gemlik Belediyesi 
ne ait Eski Minibüs 
Garajı içinde bulu
nan işyerlerinin 
tamamının yıkılması
na başlandı.
Kent Meydanı proje
si kapsamında katıl
masına karar verilen 
Belediye’ye ait 
dükkanların bir 
bölümü geçtiğimiz 
aylarda boşaltılmıştı. 
Garaj içine bakan ve 
Irmak Sokağa giden 
yola bakan işyerleri 
sahiplerine 2012 yılı 
başına kadar işyer
lerinin boşaltılması 
için Belediye tarafın
dan yazılı uyarılar 
yapıldı. Bunun üzeri 
ne dün işyerlerinin 
elektrikleri kesildi. 
Burada bulunan 
kahvehane, kasap, 
telekomcu, çerezci, 
beyaz et ve sakatat 
ürünleri satan işyer
leri dün boşaltılarak 
kapılarına kilit vurul
du. Bir yandan da 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri’ne ait işçi 
ler, çatılardaki kire 
mitleri toplamaya

T|FMB A “SUYUNU BOŞA 
! NIA S HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
■BBEHaSMIB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kaçak kata af yok
Kaçak yapılarla 
amansız mücadeleyi 
sürdüren Gemlik 
Belediyesi, kaçak 
kat çıkmalarını da af 
etmiyor. Gemlik Ata 
Mahallesi Gemsaz 
Mevkii 116 Sokak 
numara 13’te H. 
Ö.’ye ait apartmana 
2 kat kaçak yapı 
yapıldığı ihbarını 
alan belediye ekip
leri önce kaçak kat 
sahibini uyardılar. 
Ancak kaçak kat 
sahibi uyarıları 
dikkate almadı. 
Bunun üzerine dev 
reye encümen girdi. 
Belediye ekipleri 
encümenin aldığı 
yıkım kararını uygu
lamaya koydular. 
Polis ve Zabıta 
Müdürlüğü ekip
lerinin güvenlik 
önlemi aldığı kaçak 
iki katın yıkım çalış
malarını Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı’da 
izledi. Fen ve İmar 
İşleri Müdürlüğü 
yetkililerinin de 
incelemelerde

başladı. 
Hurdacılara da 
ekmek çıkan yıkım
da, boşaltılmayan 
bir işyeri kaldığı 
görüldü.
Bu arada bazı hur
dacıların boşaltılan 
işyerlerinden birin 
den su saatini sök
tüğü görüldü.
Kent Meydanı Proje 
si kapsamında 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
Büyükşehir 
Belediyesince ediyor. bekleniyor.

bulunduğu yıkıma 
İtfaiye Müdürlüğü 
personeli de yardım 
etti. Kaçak iki katın 
önce dış duvarları 
balyozlarla yıkıldı. 
Ardından vinçler ve 
itfaiye araçlarıyla 
birlikte çatısı 
söküldü. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
belediyenin kat 

sürdürmeye devam 
edeceğini dile ğeti 
rerek, kaçak bina

yıkımlarının bundan 
sonra da devam 
edeceğini söyledi.

çıkma dâhil her türlü 
kaçak yapıyla ilgili 
mücadelesini
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Kız arkatlasımıHıoğazıııı keşli İhsanca
Bursa'da bir genç, 
kavga ettiği kız 
arkadaşının 
boğazını kesti.
Zanlı olay yerinden 
kaçarken, genç kız 
hastanede tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamzabey Mahallesi 
Can Sokak'ta mey

Kawaw awmai isterlıea hcaklalı
Bursa'da iki grup 
arasında çıkan kav
gayı ayırmak isteyen 
bir kişiyi, "Sen ne 
karışıyorsun?" diy
erek boğazından 
bıçakladılar.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Fatih Mahallesi 
Etibank Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Eğlendikleri alkollü 
mekandan çıkan iki 
grup, sabaha karşı 
saat 05.45 sıraların
da Etibank 
Caddesi'nde tartış
maya başladı. Yine

Şizofreni hastası kadın otobüs 
yolcularına bıçakla saldırdı
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
şizofreni hastası 
olduğu bildirilen 
bir kadın, yolcu oto
büsündeki vatan
daşlara bıçakla 
saldırdı, bir kişiyi 
boğazından 
yaraladı.
İddiaya göre, 
iki gün önce evden 
kaçtığı belirtilen

İti tisi şofbenden zehirlendi
Bursa'da şofbenden 
sızan karbonmonok- 
sit gazından 
zehirlenen iki 
kişi hastaneye 

dana geldi. Aynı 
evde kaldıkları öğre
nilen Derya B. (21) 
ile Mustafa 0.(25) 
arasında bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
tartışma çıktı. Çıkan 
tartışmanın büyüme
si üzerine eline 
bıçak alan Mustafa 
O., kız arkadaşının 
boğazını ve elini 
kesti.

aynı mekandan 
çıkan Cemil V. (39), 
tartışan iki grubun 
arasına girdi. 
Kavgayı ayırmak 
isteyen şahsa tepki

Özlem K. (35), 
Bursa'dan İzmir'e 
giden bir yolcu oto
büsüne bindi.
Otobüsün Uluabat 
köyüne geldiği sıra
da oturduğu koltuk
tan kalkan Özlem K, 
aniden yolculara 
bıçakla saldırmak 
istedi. Bu sırada 
bıçağı İzmir'e asker
lik görevini yapmaya 

kaldırıldı. Yıldırım 
İlçesi Mimar sinan 
Mahallesi Mevtana 
Caddesi'n de bulu
nan ikamette M.Ş.H

Mustafa O. evden 
kaçarken, genç kız 
112 Acil Sağlık ekip
lerinden yardım iste
di. Olay yerine giden 
sağlık ekipleri 
yaralıyı tedavi 
ederken, polis ekip
leri de Derya B.'nin 
verdiği eşkal doğrul
tusunda zanlıyı ara
mak için çalışma 
başlattı.

gösteren kavganın 
tarafları, "Sen ne 
karışıyorsun?" 
diyerek Cemil 
V.'yi boğazından 
bıçakladı.

giden Tunç 
Karaboğa'nın 
boğazına dayayan 
kadın, uzun süre 
ikna edilemedi. 
Otobüs şoförünün 
ani fren yapması 
üzerine elindeki 
bıçakla 
Karaboğa'nın 
boğazından yaralan 
masına neden olan 
Özlem K, yolcular

(16) ve E.S. (38) şof
benden sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlendi.
Hastaneye kaldırılan

Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Derya 
B.'nin hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenilirken, 
polise verdiği 
ifadesinde, 
"Aramızda herhangi 
bir sıkıntı yok" 
dediği öğrenildi. 
Olayla ilgili Soruş
turma devam ediyor.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Daha sonra 16 P 
4163 plakalı bir 
araca binen şahıslar, 
bıçakladıkları 
Cemil V.'yi bırakarak 
olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Yaralanan 
Cemil V., polis ve 
112'yi arayarak ekip
lerin olay yerine 
gelmesini bekledi. 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
şahsın sağlık duru
munun ivi olduğu 
öğrenilirken, olay 
yerinden kaçan 
şahıslar her yerde 
aranıyor. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

tarafından etkisiz 
hale getirildi. 
Ambulans ile 
hastaneye 
götürülen Tunç 
Karaboğa'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan 
Özlem K'nın 
sorgusunun ardın
dan adliyeye sevk 
edileceği bildirdi.

iki kişinin hayati 
tehlikesinin 
olmadığı belirtildi. 
Olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

BTSO kulislerinde en çok 
dikkat edilecek kişi!

Siyasette, ticari ilişkilerde, ekonomik ya 
da sivil toplum örgütlenmelerinde den
gelerin ne zaman değişeceği, kimin kimle 
kol kola gireceği, kimin kimi ne zaman 
bağrına basacağı ya da sırtından bıçak
layacağı belli olmaz... Çünkü burası 
Türkiye! Belki Türkiye’de bütün bu alan
larda dinamizmi sağlayan da bu belirsiz
lik...

Her oyunun bir kuralı vardır ya, ayak 
oyunlarının da kuralları var mutlaka... 
Amma velakin bu dinamizm içinde kabul
lendiğimiz, normal karşıladığımız ayak 
oyunlarında bile kural ihlali yapıldığı 
durumlar da olmuyor değil... Güç 
mücadelesinde sınır tanımayanlar, erek
lerine ulaşmak için her şeyi mubah say
makta... Bu kentte olan biten her şeye 
müdahil olmak, yönlendirmek, danışılan, 
akıl alınan olmak bazı hastalıklı kişilikler 
için hayati önem taşıyor. Çünkü böyle 
besleniyorlar.

Bursa’nın kalburüstü şahsiyetlerini göz
den geçirin, bu tanıma uyan pek çok kişi 
bulabileceksiniz...

Fazla lakırdıya gerek yok...
Sadede gelelim...
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

(BTSO)’da seçimlere dana aylar varken 
kulisleri başladı. Bilindiği gibi Celal 
Sönmez aday değil, yasa gereği olamıyor 
zaten.

İşadamı Hüseyin Özdilek’in başkan 
adayı olduğu konuşuluyor.

En doğal hakkı...
Başka kimler aday olur bilinmez ama 

komitelere yönelik kulis faaliyetleri de 
şimdiden yoğun... Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
yürütülen NACE sistemi (Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
İstatistik! Sınıflaması), yeniden düzenlen
meye başlandı. Mesleki kodlar 4 
basamaklıyken, 6 basamağa çıkartılıyor. 
Yeni yapılanmada şirketler, Maliye 
Bakanlığı kayıtlarına göre, en çok ciro 
yaptıkları meslekleri temsil eden 
komitelere kaydedilecek...

Bu demek oluyor ki, normal koşullarda 
eylül ya da ekim aylarında yapılması 
gereken BTSO komite seçimlerine allak 
bullak olmuş listelerle gidilecek! Belki de 
seçimler ertelenecek.

Komitelerin üye sayıları en az 150 ola
cakmış... Geçtiğimiz dönem artırılacakmış 
ama 80’de bırakılmış. Nedeni de, güç 
mücadelesinde kontrolü kaybetmek iste
meyenlerin müdahalesiymiş...

Örneğin yeni kodlama, bir meslek dalın
da komite oluşturacak sayısal çoğunluk 
sağlanmaması durumunda, o mesleğin 
mensuplarını yapılan iş anlamında en 
yakın komiteye aktaracakmış...

Komiteler ters yüz olacak anlaşılan. 
Ancak bu süreçte bütün gözler, BTSO 
Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Parseker’in üzerinde olacak...

Doğrusu, olmalı da!

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP'nin ‘Hain’i bulundu mu?
Belediye Başkanvekilliği koltuğunu elegeçir 

mek için her türlü yolu mübah gören AKP’ye 
karşı, 12 CHP’li meclis üyesinin dik durması 
istenmişti.

17 Mart 2011 tarihli Meclis toplantısında, iç 
ferinden yine bir hain çıkaran CHP, bu kez 
yoğurdu üfleyerek yemek istiyor, işi sağlama 
bağlıyordu.

Cemil Acar, Özkan Ateşli istifa ederek, yargı
da olan birinci ve ikinci meclis üyeleri de istifa 
ettirilerek, iş garantiye alınıyordu kendilerince.

19 Ocak günü, oylama öncesi partide Genel 
Başkan Yardımcısı dahil, Bursa Milletvekilleri 
Ve İl Başkanı ile kahvaltı edildi.

Oy kullanma saatine kadar partide kalındı.
Adeta bir karantinaydı bu.
Ama hain yine hainliğini yaptı ve AKP’ye 

koltuğu teslim etti.
Kimdi bu?
Bu kişi bulunmadığında CHP’li 11 meclis 

üyesi de zan altında olacaktı.
Çalışmalar bu haini bulmak üzere Genel Mer 

kezce başlatıldı. AKP kime kanca takmıştı?
Gelinen noktada hainin bulunduğu bir kaç 

gündür kulislerde konuşuluyor.
Dün, ’Bursa Port’ adlı internet Haber Gaze 

tesi’nde bir haber yayınlandı.
Bu haber aynen şöyle:
“Bir üyenin son anda AK Parti adayı Refik 

Yılmaz'ı desteklemesiyle galip olarak girdikleri 
başkanvekilliği seçimini kaybeden CHP'de 3 
belediye meclis üyesi Ankara'ya çağırıldı.

Başkanvekilliği seçimininde "Yine satıldık" 
diye tepki göstererek aralarında eski ilçe baş 
kanı ve eski gençlik kolları başkanı Gökçe 
Çipli'nin de bulunduğu çok sayıda üye parti
lerinden istifa etmişti. ı

Büyük bir kaosun yaşandığı seçimin ardın
dan, ilçe teşkilatı ve genel merkezin çalışma 
lan sonucu, Ak Parti adayına oy veren meclis 
üyesinin tespit edildiği, önümüzdeki hafta için 
de de kamuoyuna açıklanacağını ileri sürüldü." 

Bu haberin aslı astarı olmadığı yapılan araş 
tırmada ortaya çıktı.

İlçe Başkanı, II Başkanı, milletvekilleri böyle 
bir çağrının olmadığını açıkladılar.

Binlerinin yine ortalığı karıştırmak istediği 
apaçık ortada.

Öğrendiğime göre, meclis üyeleri ile meclis 
üyesi olmayan ama, partinin il yönetimin de 
önemli bir görevi olan kişinin telefon görüşme 
lerinin incelendiğinde, il yönetimindeki kişinin, 
30 yakın kez Refik Yılmaz ile görüştüğünü sap
tamışlar.

Bu önemli bir ipucu.
CHP’nin kurmayları buradan yolajçıkarak 

haini bulmaya çalışıyorlar.
Anladığım kadarıyla bir sonuca varmışlar.
Şimdi, bu kişinin kendisinin hainliğini açıkla

ması bekleniyor.
Dün, bu konuda söylentiler tüm Gemlik’e 

yayılmış.
Bu kişinip hemşehrileri de bundah dolayı çok 

büyük sıkıntı içindeler. Onlar da bu konuda 
gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorlar.

Hain kendisini açıklamazsa, partinin açıklaya 
cağını sanıyorum.

Bir hata yapılmaması için çaba harcanıyor. 
Yakında yeni gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. 
Bu arada, Bursa Port’ta çıkan haber üzerine, 

CHP eski İlçe Başkanı Cem Güler, facebook’ta 
bakın neler yazmış.

Yorumunu size bırakıyorum.
"Brütüs" 20 - 30 yıllık CHP’li çıktığında, aslın

da başarımızı kıskandıkları için kusurumuzu 
arayan ve bizi "devşirme aday" yazmakla suç 
layan, AKP'nin siyasi Saldırıları karşısında da 
çil yavrusu gibi dağılan nankörler, hainler, 
ahmaklar ve aymazlar acaba utanacaklar mı.!?

Kim bunlar diyerek, CHP içindeki sıkıntılara 
dikkat çekiyorum.

Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
görüşülerek kabul 
edilen kentin 
değişik yerlerine ait 
imar planlarında 
yapılan değişiklikler, 
askıya çıkarıldı. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce 
ilçemizde kurulacak 
Bölge Hastanesi 
yerinin belirlen
mesinden sonra, 
hâzineye ait 
Taşocakları 
Mevkiindeki arazi 
üzerinde imar plan
larında değişiklik 
yapılarak bu alanın 
Sağlık Tesis Alanı 
ve Eğitim Alanı 
olarak 1/1000 ölçekli 
uygulama imar 
planlarına işlenerek, 
12 Şubat 2012 
tarihinde Gemlik 
Belediyesi İmar 
ve Şehircilik 
Müdürlüğü girişinde 
askıya çıkarıldı. 
İlgililer, askıya 
çıkarılan uygulama 
imar planlarının 
17 Mart 2012 
tarihine kadar 
askıda kalacağını 
bildirdiler.
Öte yandan,23 
Ocak 2012 tarihinde 
askıya çıkarılan 
Belediye Meclisi’nce 
görüşülerek kabul 
edilmiş olan imar 
planlarının 
860-861 ve 862 
adalarında yapılan 
değişikliklerle ilgili 
Uygulamalı İmar 
Planı Tadilatı ile 
diğer plan 
yasal değişiklikleri 
dün askı süresi 
tamamlanarak askı
dan indirildi.

SERBEST BÖLGE

CİVARI ODUN 
DEPOLARI 18 
UYGULAMASI 
Öte yandan, eski 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde, 1/5000 
ölçekli İmar Planla 
rı’na uygun olarak 
hazırlatılan Serbest 
Bölge civarı 
Depolama Tesisleri 
1/1000’lik imar plan-x 
larinda, plancının 
parselleri 5 bin 
metrekareye göre 
hazırlamasına, plan
lar askıya çıktığında 
büyük tepkiler 
gelince, planlar 
mecliste yeniden 
görüşülerek parsel 
büyüklükleri 2 bin 
500 metreye düşü v 1 
rülmüştü.
Yüzlerce arsa sahibi 
belediyeden imar 
izni alabilmek için 
beklerken, Gemlik 
Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlü 
ğü’nün 1/1000 ölçek
li planlara göre 18 
uygulaması yapa
bilmek için Karayol 
lan 14. Bölge 
Müdürlüğü’ ne, 
Gemlik’ten geçecek

olan İstanbul 
Otobanı için, 
ne gibi değişiklik
lerin yapıldığını 
belirten yazı gön
derdiler. Ancak, 
Karayolla rı’ndan 
cevap gelmeyince 
18 uygulama plan
larının hazırlanması
na başlanamadığı 
bildirildi.

KARGAŞA 
SÜRÜYOR 
Öte yandan Şehir 
içinde yapılan imar 
revizyon planlarının, 
Belediyenin yeni 
yönetimi tarafından 
durdurulması ile 
başlayan kargaşa 
ise devam ediyor. 
Meclis kararıyla 
2006 planlarına

dönülmesi üzerine, 
yüzlerce imar 
başvurusu son- 
landırılamayınca, 
imar izni alamayan 
vatandaşlar, inşaat
larına başlayamı 
yorlar.
Belediyenin de 
gelir kaybına 
neden olan 1/1000 
ölçekli imar plan
larının reviz yonu 
için Belediye 
Meclisi’nce alınan 
karar üzerine, 
Belediye bu plan
ların revizyonu 
için ya mevcut 
planı yapan 
plancıyla anlaşarak 
revizyonu gerçek
leştirecek, ve ya 
yeniden ihaleye 
çıkacak.

KRŞCDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Konsey, gençlerle likir alışverişi yaptı
Bursa Kent Konseyi 
ve Gençlik Meclisi 
üyeleri, Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Dr. 
Süleyman Şahin’i 
makamında ziyaret 
ederek fikir 
alışverişinde 
bulundu.
Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreteri Enes 
Battal Keskin, 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşe 
Hacıoğlu, Gençlik 
Meclisi Başkan 
Yardımcısı Furkan 
Öksüz ve üyelerin 
katıldığı ziyarette, 
kurumlar arasında 
gerçekleştirilebile
cek ortak 
çalışmalar için 
fikir alışverişinde 
bulunuldu.
Bursa Kent 
Konseyi çalışmaları 
hakkında bilgi 
veren Keskin, 4 ayrı 
meclis ve 34 
çalışma grubu ile 
Bursa’ya fayda 
sağlayacak

projeler geliştirmeye 
çalıştıklarını ifade 
etti. Keskin, 
Bursa Kent 
Konseyi’nin, 
Yerel Gündem 21 
geleneğinden 
geldiğini belirtti. 
Gençlik Meclişi’nin 
1996 yılından beri 
aktif şekilde 
çalıştığını anlatan 
Keskin, gençlik 
politikaları belirlen
mesi adına meclisin 
çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirdiğini ve 
diğer kentlere de 
destek verdiklerini 
vurguladı. Keskin, 
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ortak

lığında Bursa ve 
gençlere yönelik 
yapılacak her türlü 
çalışmaya destek 
olacaklarını belirtti. 
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Dr. 
Süleyman Şahin, 
kenti ilgilendiren her 
konunun Bursa Kent 
Konseyi’nde tartış
maya açılarak 
olgunlaştırıldığının 
altını çizerek, kon
seyin Bursa’nın 
gündemini 
belirlediğini söyledi. 
Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl 
Müdürlüğü çalış
maları hakkında da 
bilgi veren Şahin,

“Geçtiğimiz hafta 
sonu Bölgesel 
Gençlik Şurası’nı 
gerçekleştirdik. 
Geniş katılımla 
gençlik sorunları ve 
politikaları üzerine 
çıktılar elde ettik. 
Bu çıktılar hazır
lanacak ulusal bel 
geye katkı sağlaya
caktır” dedi.
Şahin,yeni anayasa 
çalışmaları kap
samında Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi ile ortaklaşa 
çalıştay gerçek
leştirmek istedikleri
ni de söyledi. Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkan Yardımcısı 
Furkan Öksüz ise 
gençlerin karar alma 
mekanizmalarına 
katılımı için yapıla
cak tüm çalışmalara 
katkı vermek iste
diklerini dile getirdi. 
Ziyaretin sonunda 
Keskin, Şahjn’e 
Bursa Kent Konseyi 
çalışmalarını tanıtan 
kitap seti hediye 
etti.

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

SAHİRİNDEN 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

ÖZCİ i «L Bsekeri

ERKEN KAYIT
flVflNTdJLflRIHIZDRN

YARARLANIN

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU

EĞİTİMD613.YIL

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5Î7 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

CANSU HALI YIKAMA
KIŞ GELDİ HALILARIMIZI 

YIKAYAMIYORUZ DİYE ÜZÜLMEYİN! 

fWIjmja Biz, SİZE HİZMET
İÇİN VARIZ!

Halılarınızı evinizden alıp, 
aynı gün içinde teslim ediyoruz 
LAF DEĞİL, İŞ ÜRETİYORUZ

Kredi kartı geçerlidir

Siteler Mah. Hizmet Cad.

BhMm- ' Aygün Sitesi 68/B

0535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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32 öiretHiea ftıırııa Dil Sertifitası
seminerinden belgelerini aldı

TERMAL TURİZMİN ÖNEMİ
Dağları karlı, ovaları yeşil Bursa.
Kestanesi, şeftalisi, kaplıcaları ile ünlü 

Bursa...
Her evi bahçeli, su şehri Bursa.
Medeniyet denilen canavarın güzelliklerini, 

zenginliklerini yok ettiği Bursa.
O güzelim Bursa’yı sanayi şehrine 

dönüştürdük.
Gelişmiş ülkelerin doğal varlıklarını yok 

edecek olan fabrikaları bizlere kakaladılar. 
En zehirli iş kolu mensucat sanayini 
ülkelerinde yasakladılar.

Ne denizlerimiz kaldı, ne ırmaklarımız, ne 
gözlerimiz, ne ovalarımız.

O güzelim Bursamızın semalarında kömür
den bulutlar oluştu, halk yıllarca zehir 
soludu, gül geldi soluyamaz oldu havayı.

AvrupalI gürültü kirliliği yapıyor diye oto
motiv sanayine ülkesinde izin vermedi.

Bizler onbinlerce ağacı kestik, ovalarımızı 
sunduk otomotiv sanayiine.

Şirin Gemlik’imizde nasibini aldı kirlilikten. 
Gemlik, Türk turizmine öncülük eden bir 
ilçeydi altmış yıl öncesi.

Haydariye, Selimiye, Mecidiye, Şahinyurdu, 
Güvenli, Umurbey, Narlı sırtlarından eşsiz 
manzara ve ay mehtabı görülmeye değerdir.

143 Türk beyliğinin yaşadığı pırıl pırıl 
denizi, pırıl pırıl akan Karsak Deresi şimdi 
içler acısı.

BP’ye, MKS’ye, Azot Sanayine, Borusan’a, 
Serbest Bölge’de oluşan sanayiye, Liman 
İşletmelerine izin verdik. Denizinde, 
deresinde balık kalmadı. Denize, havaya salı
nan sanayi atıkları kirletti doğayı, asit yağ
murları sağlığa büyük tehdit.

Gemlik’ın ılıcası dünyaca ünlü idi. Çocuk
luğumda ve ilk gençliğimde Amerika’dan, 
İstanbul’dan şifa bulmak için o zaman ki 
basit haline rağmen yaz-kış insanlar geliyor
du Gemlik’e....

Sonra, ılıca sularının değerlendirilmesi için 
bir otel inşa etti Gemlik Belediyesi, ılıcaya 
rağbet daha da arttı. Otelin gereği gibi 
işletilmemesi üzerine, banyosu ayrıldı, otel 
hastahaneye dönüştürüldü. Deprem sonrası 
ılıca kısmı korunmayarak kendi haline 
bırakıldı. Berduşların, uyuşturucu müpte
lalarının mekanı oldu. Otel binası ılıca binası 
yıkıldı. O canım su yıllarca boşa aktı, durdu.

Sorumlular, bizler seyrettik.
Debisi düştü, bitişiği oto terminali oldu. 
Bir daha ihya edilebilinir mi bilemem? 
Son günlerde milletçe, aklımız başımıza 

gelmiş olacak ki, ötelediğimiz turizmin 
gelişmesi için başta Başın Valimiz 
Şahabettin Harput, Bursa’yı termal turizm 
merkezi olması girişimini ısrarla savunuyor 
bu yolda önemli çalışmalar yapıyor, projeler 
geliştiriyor.

Gemlik Belediye Başkanvekili Sayın Refik 
Yılmaz’da Gemlik’e atık sanayiye izin yok 
diyor.

Diyor da, güçlülerin gücüne uzun süre 
direnebilecek mi? Termik santrala, kimyasal 
madde stokçularına yok arkadaş izin yokta 
ısrar edilecek mi?

Turizm, bacasız, dumansız, sanayinin ham 
maddeye ara maddeye gereksinimi yok.

Havayı, görüntüyü güzellikleri hizmeti plan
lıyorsunuz. Kültürel gelişimi sağlıyorsunuz. 
Kişiler ve uluslar arasında dostluk ve 
arkadaşlık ilişkilerini pekiştiriyorsunuz. 
Dünya barışına katkı sağlıyorsunuz.

Bundan daha iyi maddi ve manevi kazanç 
mı olur?

Başarılar Sayın Valim.
İşlerinizde kolay gelsift.
Kurtarın doğayı, kurtann Bursa’yı...

Bakanlık ile Avrupa 
Dil Testleri Firması 
(Tele GmbH) arasın
da imzalanan İşbir
liği protokolü kap
samında, Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
Avrupa Dil Sertifi 
kası Sınavlarını 
yapmaya yetkili 
kılındığı bildirildi. 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda Bursa 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
“Hep birlikte başarılı 
olalım” projesi kap
samında, 2011-2012 
Eğitim öğretim yılı I. 
döneminde yapılan 
kazanım değer
lendirme sınavları 
ve çeşitli sportif et 
kinliklerde derece 
ye giren öğrenciler 
ile velilerine okul 
toplantı salonunda 
Gurur Çayı etkinliği 
düzenlendi.
Etkinlik çerçevesin 
de öğrenciler başarı 
belgelerini velilerine 
bizzat kendileri 
takdim ederek, anne 
ve babalarını onur
landırdılar. Ayrıca 
öğrencilere, okul 
yönetimi tarafından 
çeşitli hediyeler de 
sunuldu.
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nca

Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
bu kapsamda, 
21-22 Şubat 2012 
tarihleri arasında 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nde, 14 
Almanca’R İngilizce 
Öğretmenine Alman 
ve Amerikalı Öğret
menler tarafından 
seminer verildiği 
belirtildi.
Bursa çevresindeki 

geleneksel hale 
getirilen, duygusal 
anların da yaşandığı 
“Gurur Çayı” etkin
liğinde Okul Müdürü 
Adnan Uluğ; * 
‘‘Öğrencilerimizin 
yetiştirilmesinde ve 
yönlendirilmesinde 
en önemli faktörler
den biri de siz veli 

çeşitli ilçelerdeki 
öğretmenlerin 
katıldığı seminer, 
yabancı dili daha 
çok yaygınlaştırmak 
ve semineri alan 
öğretmenlerin kurs 
açması bakımından 
Önem taşıyor.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
yapılan açılış ve 
belge törenine İl 
Milli Eğitimi Şube 
Müdürü Mehmet 

lerimizşiniz, onların 
başarıcı aynı zaman
da sîzlerin de 
başarısıdır, bu açı
dan tüm velilerimizi 
kutluyorum. Ayrıca 
bu etkinliğin hazır
lanmasında emeği 
geçen başta Rehber 
Öğretmenimiz Çiğ
dem Tekkeşin ve BT 

Ekiz, Bakanlık 
Temsilcisi Venhar 
Şahin,İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Burhan İnan 
katıldılar.
Seminer sonunda 
belge almaya hak 
kazanan öğretmen 
lere belgeleri 
törene katılanlar 
tarafından verildi.

Formatörümüz 
Cengiz Yörükul 
olmak üzere tüm 
çalışanlarımıza da 
teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 
İkramların sunul
ması ve hatıra 
fotoğraflarının çek- 
tirilmesinin ardından 
etkinlik sona erdi.
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

(GEMLİKSPOR 
TARAFTAR 

DERNEGİ’NDEN 
SPORSEVER GEMLİK 
HALKINA ÇAĞRI)

“BİZ İNANDIK SİZDE 
İNANIN”
Bursa Bölgesi Süper 

Amatör Ligi B Grubu 
1.si hangi takım biliyor 
musunuz, sanıyorum 
takip edenler bir güzel 
GEMLİKSPOR diye 
haykırmıştır ama 
bilmeyenler için 
gururla söyleyelim 
GEMLİKSPOR, evet 
yanlış duymadınız 
GEMLİKSPOR, hani 
uzun yıllardır hep 
yüzüp yüzüp kuyruğu
na geldiğimiz ama bir o 
kadar da bizi üzen 
GEMLİKSPOR şampi 
yonluğa emin adımlarla 
ilerliyor, şampiyon ola
cağımıza inancımız 
tamdır ve önümüze çık
abilecek tüm engellere 
rağmen mutlu sona 
ulaşacağımızı taraftar
lar olarak hem yazılı 
hem de takım maçlarını 
kaçırmayarak bildirdik 

ve de beyan ettik.
Takımımıza olan ve 

Gemlik’e olan sev
damızdan olsa gerek, 
taraftar duruşumuza 
ters olan her şeye ses 
çıkardık ve de uyardık, 
yine aynı sevdadandır 
ki iyi olanın ve güzel 
olanın hakkını da 
verdik ve vermeye de 
devam edeceğiz. 
Nitekim yine iyi şeyler 
den biri olan ve ligin 
ikinci yarısında yapılan 
transferler 
Gemlikspor’a çok yarar 
sağlamıştır.

Bu bağlamda 
Gemlikspor başkanı 
Orhan Koç’un 
Gemlikspora 
kazandırdığı profes 
yönel liglerde başarıyla 
top koşturmuş ve 
defalarca Milli Takım 
formasını çeşitli yaş 
guruplarında giyerek 

terletmiş tecrübeli fut
bolcu Mustafa Çiçek’in 
yanı sıra Kestel 
Belediyespor’dan Şerif 
Bergan Şen, 
Bağlarbaşıspor’dan 
Eyüp Çiçek, Muğla 
Ortaca 
Belediyespor’dan 
Mehmet Kadıoğlu 
transfer edilerek takı
ma katkı sağlanmış ve 
taraftarın takım sev
dasını ateşleyerek 
inancını sağlamlaştır
mışlardır. Biz eminiz ki 
bu futbolcular 
Gemlikspor’u Play- 
Off’lardan da öteye 
BAL Ligine taşıyacak
lardır.

Biz İnandık ve 
başardık, sizlerde 
inanın ki Gemlik genç
leri başarsın, bu nasıl 
mı olacak ilçemizde 
bulunan GEMLİKSPOR, 
GEMLİK BELEDİYE

SPOR, GEMLİK 
K0RFEZSPQR, 
GEMLİK UMURSPOR, 
GEMLİK KUMLA 
GENÇLİK SPOR, 
GEMLİK KURŞUNLU 
SPOR, GEMLİK 
KARADENÎZSPOR, 

GEMLİK
ÇOTANAKSPOR kulüp
leri Gemlikli (Gemlik de 
yaşayan) sporu seven 
inanan ve başarma 
azmi olan içinde 
Gemlik sevdası olan 
spor kulüpleridir. 
Kendileri Gemlik de 
yaşayan ancak 
sosyalleşmeyen, 
bağımlı olan, kendini 
hiçbir şeyin parçası 
olarak hissetmeyen, 
ben merkeziyetçi, pay- 
laşımsız gençlere ve 
yeteneklere ulaşmak 
için kapılarını açmış 
durumdadır.

Neden hep şikayet 
ederiz, neden hep 
başkalarını örnek gös
teririz, peden hep 
aklımızda kötü bir inti
ba kalır ve hep 
konuşuruz ama hep 
boş konuşuruz, 
kendimizi eleştirmeyiz. 
Biz taraftar grubu 
olarak eleştiriyoruz ve 
farkındayız, biz yüz bin 

nüfuslu Gemlik de 
acaba sportif başarı 
için bireysel olarak ne 
yapıyoruz, yerel, bölge
sel ve ulusal güçlerden 
bununla ilgili bir talep 
de bulunuyor muyuz, 
bu konu ile ilgili bir 
sivil toplum hareketi 
oluşturabiliyor muyuz 
ya da liman, sanayi 
bölgesindeki firmalar
dan düzenli olarak bu 
kulüplerimize destek 
alıyor muyuz veya 
destek vermelerini 
sağlıyor muyuz, unut
mayalım biz inandık 
sizlerde inanırsanız her 
türlü desteği alırız, 
başarıları kovalarız, 
çocuklarımızı değişen 
gelişen dünyada bir 
takımın parçası 
olmaya, önüne hedefler 
koymaya, başarılar 
kazanmaya, 
sosyalleşmeye, sağlıklı 
birer birey olarak 
yetişmeye sevk 
edebiliriz. Yerelinizde 
takımınıza, takım
larınıza destek hep 
destek, tam destek 
verin başarı mutlaka 
gelecektir.

Sloganımız ;
“BİZ İNANDIK 

SİZLERDE İNANIN” 
olsun.

MAKET - KÜM VE MA» ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDETİZ

MATBMQLIK-REIWiaUK-ORGANimvn^lTIM
istiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı Do: 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
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Biiviiksehir de Enerji Verimliliği' semineri
Büyükşehir ’ 
Belediyesi ve 
Makine Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi’nin Bursa 
Kent Konseyi işbir- 
liğiyle düzenlediği 
‘Enerji Verimliliği’ 
konulu seminerde 
konuşan Makine 
Mühendisi Namık 
İster, binalarda 
yapılan mantolama 
sayesinde ısıtma ve 
soğutma gider
lerinde yaklaşık 
yüzde 50 tasarruf 
sağlanabileceğini 
anlattı.
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 2 
ayrı grup halinde 
gerçekleştirilen 
‘5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu 
ve Tasarruf Önlem
leri’ konulu semi
nere, kurum yöneti
cileri, şube müdür
leri ve ilgili personel

katıldı.
Seminerde sunum 
yapan Makine 
Mühendisi Namık 
İster, enerji verimlil
iğinin tanımı ve 
önemi hakkında bil
giler verdi. Petrol ve 
kömür gibi fosil 
yakıtların hızla 
tükeniyor olmasın
dan dolayı enerjinin 
verimli kullanılması 
gerektiğini söyleyen 
İster, kullanılan ener
jinin yüzde 80’inin 
de yurtdışından 
döviz ödeyerek satın 
alındığını hatırlattı.

“Bina sektörü, enerji 
tüketiminin önemli 
bir payını oluştur
maktadır” diyen 
İster, bir binada har
canan enerjinin 
yüzde 80’inin ısınma 
amaçlı kullanıldığını 
ifade etti. Isı 
yalıtımıyla bu oranın 
düşürülebileceğini 
de anlatan İster, 
“Isınma veya serin
leme amacıyla 
yapılan harcamalar
dan ortalama yüzde 
50 tasarruf sağlar. 
Evlerde küflenme, 
siyah leke ve mantar 

oluşmasına sebep 
olan terleme önlenir. 
Çevre kirliliği ve 
küresel ısınmanın 
önlenmesine katkıda 
bulunur.
Sağlayacağı ver
imlilikle ülkemizin 
enerjide dışa bağım
lılığını azaltır. 
Sağlanan enerji ver
imliliği ile yaklaşık 
7,5 milyar dolar 
tasarruf edilir. 
Türkiye’nin toplam 
enerji tüketiminden 
yaklaşık yüzde 15’lik 
tasarruf sağlanır” 
diye konuştu.
Isı yalıtımı için 
yapılan harca
maların, yapının 
özelliklerine göre 
sağlanan enerji 
tasarrufu ile 2 ile 5 
yıl içinde kendini 
amorti ettiğini 
söyleyen İster, yapı 
bileşenlerindeki ısı 
kayıp oranları 
hakkında da bilgi 

verdi. Katılımcılara, 
binalarda yapılan 
mantolama sistemini 
anlatan İster, manto
lama sistemiyle dış 
cepheden kay
naklanan ısı kayı
plarının engel
leneceğini ve ısıtma 
ve soğutma gider
lerinde yaklaşık 
yüzde 50 tasarruf 
sağlanacağını kay
detti.
Bina kabuğunu ısı 
değişimlerinden 
koruduğu için 
taşıyıcı sistemin 
olumsuz yönde etk
ilenmesini önlediğini 
belirten İster, 
“Duvarlarda nem, 
bakteri ve küf oluşu
munu önler. Binanın 
cephe bakım 
maliyetlerini azaltır, 
binanın ömrünü uza
tır. Dengeli ısı 
dağılımı sağlayarak 
sağlıklı ve konforlu 
yaşam koşulları

oluşturur. Binalarda 
ısıtma ve soğutma 
tesisat maliyetlerini 
azaltır. Yakıt tüketi
mini azalttığı için 
çevre kirliliğini önler. 
Mantolamamn kalın
lığı bölgelere göre 
değişir. Marmara 
Bölgesi için ideal 
mantolama kalınlığı 
ise 4 santimdir.
Vatandaşların içten 
mantolama yerine de 
dıştan mantolamayı 
tercih etmesini öner
iriz. Dıştan yalıtım ile 
ısı köprüsü, enerji 
kaybı ve yoğuşma 
riski yok, uygulama 
kolaylığı var ve 
duvarda ısıl ger
ilmeler azdır.
Mantolama 
malzemeleri yangın 
durumunda kor 
halinde yanar. İçten 
yalıtım yapıldığında 
dumandan zehirlen
me riski de var” 
dedi.

Temalıle nostalji rüzgarı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehirlerarası Otobüs 
Terminali, klasik 
otomobillerin 
ardından şimdi de 
Bursa’ya ve termi
nale dair eski 
fotoğrafların yer 
aldığı nostaljik 
bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ tarafın
dan işletilen ve 
her gün binlerce 
insanın yolculuk 
ettiği terminalde 
değişim devam 
ediyor. Klasik oto
mobillerin büyük ilgi 
gördüğü terminal, 
şimdi de Bursa’nın 
ve terminalin eski 
fotoğraflarından 
oluşan sergiye ev 
sahipliği yapıyor. 
Terminal içinde 
oluşturulan 
sergi alanında 
3 ay boyunca 
izlenebilecek olan 
fotoğraf sergisi, 
terminalin ziyaretçi
lerini nostaljik

bir yolculuğa 
çıkarıyor.
BURÜLAŞ Genel 
Müdürü Levent 
Fidansoy’un açılışını 
yaptığı ve 30 
fotoğrafın izlenime 
sunulduğu sergi, 
özellikle terminalde 
çalışanları eski gün
lerine götürerek, 
duygusal anlara 

imza atıyor. 
Vatandaşların da 
yoğun ilgi göster
diği sergide 
Bursa’nın eski , 
caddelerinden, 
terminalde yaşanan 
büyük yangına 
kadar anılarda kalan 
yolculuk hikayeleri 
bugünde can 
buluyor.

Önlemler »e eğitimler 
yangın sayısını malttı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
donanımlı ekibi ye 
vatandaşları bilinç 
lendiren çalışma 
larıyla geçmiş yıllara 
göre kentteki yangın 
sayısını önemli 
ölçüde azalttı. 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanı 
Orhan Doğan, 2010 
yılında fabrika, işy
eri, kamu binası ve 
mesken olmak üzere 
toplam 941 adet 
binada yangın çık
tığını, 2011 yılında 
ise bu rakamın 
850’ye düştüğünü 
söyledi. Bursa’nın 
yoğun göç alan bir 
kent olduğunu hatır
latan Doğan, 
“Bursa’da npfusun 
ve bina sayıcının 
sürekli artmaşına 
rağmen yangınların 
azaldığına şahit 
olduk. Büyükşehir * 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı

Yangın Önlem Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı 
teknik ve önlem 
hizmeti veren ekibi 
miz, binaları proje 
sürecinden itibaren 
kontrol ederek, 
gereken düzenleme 
lerin yapılmasını 
sağlıyor” dedi. 
Titiz inceleme 
Projelerin binaların 
yangınlardan korun
ması hakkında 
yönetmeliğe göre 
incelendiğini 
belirten Doğan, 
öngörülen şartlara 
uygun olması 
halinde projeye ‘ön 
olur uygun görüşü’ 

verildiğini; yine 
proje sürecinde, 
olur verilen 
binaların, iskan 
aşamasında tekrar 
yerinde incelenip 
uygunsa ‘projeye 
uygun’ görüşü 
verilebildiğini
ifade etti.
Doğan, işyerlerine 
de ruhsat yönet
meliğine göre, 
binaların yangından 
korunması hakkın- 
daki yönetmelikteki 
öngörülen şartlara 
uygun hale getir
ildikten sonra itfaiye 
önlem raporu veril 
diğine dikkati çekti

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Olûnıoiivne OT V düşecek nıi?
Yüzde 135’e kadar 
çıkarılan vergiler 
eski haline mi 
dönecek?
Maliye Bakanlığı'nın 
4 ay önce cari açık 
önlemleri doğrul
tusunda alınan lüks 
ve ticari otomobil
lerin vergisiyle ilgili 
yeni bir çalışma 
yaptırdığı öğrenildi. 
Çalışma kabul 
edilirse Maliye 
yüzde 135'e kadar 
çıkardığı lüks oto
mobillerin vergisini 
yeniden eski haline 
getirebilir.
Maliye Bakanlığı'nın 
4 ay önce cari açığa 
karşı alınan önlem
ler doğrultusunda 
Özel Tüketim 
Vergisi'ni (ÖTV) 
yüzde 130'a kadar 
artırdığı lüks otomo
billerle ilgilli yeni bir 
çalışma yürüttüğü 
belirtildi. Buna göre 
vergi artışı sonrası 
Maliye'nin yeterli 
vergi geliri elde 
edemediği ve yük
sek vergi oran
larının vergi 
kaçağını artırdığı 
yönündeki eleştiri

flitin rekora koşuyor!
Uluslararası piyasa
da altının onsu 
1.781 dolara çıkarak 
bu yılın zirve 
seviyesini gördü. 
Geçen yılı 1.564,50 
dolardan kapatan 
altın, yeniden yük
selişe geçti.
Uluslararası piyasa
da altının ons fiyatı 
1.781,82 dolara 
çıkarak bu yılın en

ler üzerine Maliye 
Bakanlığı, uzman
larına konu hakkın
da yeni bir çalışma 
yapılması için tali
mat verdi. Maliye 
uzmanlarının lüks 
otomobillerle ilgili 
çalışmayı tamam- 
ladığ ve çalışmaya 
göre artırılan 
verginin geri alın
masının hem vergi 
gelirleri hem otomo
bil piyasası için 
daha iyi sonuçlar 
doğuracağına yöne
lik bulgulara 
ulaşıldığı ifade 
ediliyor. ÖTV 
artışının lüks oto
mobillerde kaçağı 
artırarak vergi gelir
lerini düşürdüğü, 
bunun yanında ÖTV 
zammı yapılmayan 

yüksek seviyesine 
yükseldi. Altın bu 
seviyeleri son 
olarak geçen yıl 
kasim ayında 
görmüştü.
Sene başından bu 
yana yüzde 13,35 
oranında değer 
kazanan altın, şu 
dakikalarda 1.773,22 
dolardan işlem 
görüyor. 

silindir hacmi 1.600 
cc olan lüks otomo
billere yönelim 
olduğu sonuç 
itibariyle vergi artışı 
ile arzulanan hede
flere ulaşılamadığı 
sonuçlarına 
varıldığı Maliye 
kulislarinde 
konuşuluyor. Çalış
mada ayrıca aynı 
zamanda ÖTV'si 
yüzde 10'dan 15'e 
yükseltilen ticari 
araçlarda da bu 
artışın geri alınması 
yönünde kanaat 
oluştuğu dile 
getiriliyor.
Diğer yandan 
Yunanistan'ın borç 
sorununun 
neredevse 
halledilmek üzere 
olması ve Avrupa

Merkez Bankası'nın 
likiditeyi artırıcı 
yönde aldığı karar
ların da Türkiye gibi 
gelişmekte olan 
ülkelere para akışını 
hızlandıracağı bek
lentisinin de cari 
açığa fren olması 
için alınan bu ted
birlerin yumuşatıl
ması için gerekli 
zemini oluşturduğu 
kaydediliyor. 14 
Ekim 2011'de cari 
açığa karşı başta 
sigara, cep talafonu 
ve alkol olmak 
üzere bir çok 
üründe getirilen 
ÖTV artışı ile 
silindir hacmi 
1.600 ve 2000 cc 
arasında olan oto
mobillerde vergi 
yüzde 60'tan 80'e, 
2000 cc'den façla 
olan otomobillerde 
ise yüzde 84'Ten 
130'a çıka rılmıştp.. 
Bu 1.600 cc ile 
2.000 arasındaki 
otomobillerin fiy
atını yüzde 12 ve 
2000 cc'nin üzerin 
de olan otomobil
lerin fiyatını yüzde 
25 artırmıştı.

Bakandan memuru 
sevindiren haber

Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, milyon
larca memurun 
zamlı maaşını Nisan 
ayında alabileceğini 
açıkladı.
Maliye Bakanı Meh 
met Şimşek, gün
deme ilişkin geliş 
meleri değerlendirdi. 
Yunanistan'a ikinci 
kez yardım yapıl
masıyla ilgili 
konuşan Şimşek 
şunları söyledi: "Bir 
yangın vardı, kontrol 
altına alınmış gibi 
görünüyor. Uzun 
vadeye ilişkin 
kaygılar devam ediy
or. Yunanistan önce
ki paketin şartlarını 
yerine getiremedi. 
Bütün alınan tedbir
lere rağmen karşılık
lı bir güven bulanımı 
var. Sorun şu anda 
kontrol altında. Kısa 
vadede iyimser 
olmak için sebepler 
var."
Merkez Bankası'nın 
faiz koridorunu dar
altmasını yorum
layan Şimşek, 
"Türkiye'ye yönelik 
endişelerin bir mik
tar piyasaya yansı
masının temelinde 
Avrupa'daki 
gelişmeler vardı. 
Şimdi MB'nin eli 
rahatladı. ABD 
dünya ekonomisi 
için çok önemli bir 
motor. ABD Merkez 
Bankası 2014 
sonuna kadar faiz
leri artırmayacağını 
söyledi. Euro 
Bölğesi'nde ciddi 
sıkıntılar vardı.
Yunanistan'ın 
sorunu da şu an 
itibariyle kontrol altı

na alındı. Geçen 
yılın ikinci yarısında 
bozulan beklentiler 
yerini nispeten bir 
iyimserliğe bırakıy
or. MB'nin tutumunu 
da bu açıdan değer
lendirmek lazım" 
dedi.
Riskin azaldığını 
belirten Şimşek, 
"ABD'den gelen ver
iler cesaret verici. 
Euro Bölgesi ve 
diğer gelişmiş ülkel
er için 
makroekonomik 
sorunlar duruyor. 
Onların çözümü 
zaman alacak ve 
buna ilişkin endişel
er var. Piyasalar için 
kısa vade önemli. 
Kısa vadede iyim
serlik var. Risk 
iştahı ciddi bir şek
ilde artmış durum
da" diye konuştu. 
Türkiye ekonomi
sine ilişkin değer
lendirme yapan 
Şimşek şunları kay
detti: "Cari açık 
Türkiye'nin terriel 
yapısal makroeko 
nomik problemi. Bir 
gecelik yaklaşımlar
la bunu çözemeyiz. 
Cari açık geçen 
sene kısmen 
yapısal, kısmen 
konjonktüre! 
faktörlerle arttı. 
Türkiye'de iç talep 
inanılmaz güçlü. 
Tüm bu faktörler 
yüzde 10'iuk cari 
açığı getirdi. Türkiye 
bunalıma girmeden 
bu süreci yönetti. 
Şu anda cari 
açıkta bir daralma 
treridindeyiz. Orta- 
uzun vadeli çözüm
ler esastır”;

Gemlik Ksrfez
GEKLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

IIIIİIMİİI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4202 

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 lık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453 

10:45-14:00-15:15- 
17:15-18:30-20:30- 

21:45...
BERLİN KAPLANI: 
11:45-14:00-16:00- 

18:00-20:00
REZERVASYON 

51333 21 
CIUSAVM TUTKU 

; BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16,00- 

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu 
üyeleri, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nde ele alı
nacak 222 sayılı 
ilköğretim kanunun 
da yapılacak 
değişikliklere tepki 
göstererek, ‘‘Kız 
çocuklarımızı orta 
çağdaki gibi yine 
toplumun dışına 
itiyorsunuz.
Yasayı değiştirme 
görüşmelerinizi 
durdurmanızı 
istiyoruz” dediler. 
CHP Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, dün saat 
11.oo sıralarında 
Gemlik PTT ye . 
giderek, TBMM Milli 
Eğitim Komisyonu 

Başkanı Naci 
Avcı’ya komisyonda 
görüşülmekte olan 
222 sayılı ilköğretim 
yasasının değişti 
rilmeşi konusunda 
telgraf çektiler. 
İlgililerin bir süre 
telgrafa çekimser 
kaldıklarını belirten 
CHP Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı, 
değiştirilmek istenen 
yasanın zorunlu 
eğitimi 4 yıla 
düşürdüğünü 
belirterek, “Bu yasa, 
çocuklarımızı çırak
lığa mahkum ede
cek.” dedi.
Avcı, Milli Eğitim 
Komisyonu Başkanı 
Naci Avcı’ya 
gönderilen telgrafta 
şu görüşlere yer 
verdiklerini söyledi.

ÇOCUKLARIMIZ 
KARANLIĞA 
SÜRÜKLENİYOR 
Evlatlarımız sizlere 
çırak ya da gelin 
olmayacaktır. Bu 
teklifi geri çekin!... 
Sunulan bu teklifin 
altına imzasını atan
lar; ilköğretim siste

minden sorumlu 
kişiler olmadıkları 
gibi bu sistem 
hakkında herhangi 
bir birikimleri de 
yoktur.
Görüşülecek olan 
teklif; Milli Eğitim 
Bakanlığı eliyle 
değil, eğitim uzman 
lan gurubu tarafın

dan değil, sadece 
iktidar partinin eliyle 
hazırlanan bir tek
liftir. Bu teklif; eğitim 
sistemini sarsıyor ve 
halkın eğitim hakkını 
kuşa çevrilmesini 
Öngörüyor.
Bu teklif; günümüz 
de hiç okula git
memiş sadece beş 

yıllık ikokul mezunu 
olan kadınlarımızın 
doğru iyileştirme 
umutlarını da yok 
etmektedir. Kız 
Çocukları eve 
hapsedilecek, çocuk 
gelin sayısı daha da 
artacaktır. Erkek 
evlatlarımız ise okul 
sıralama değil, 
dükkanlara 
tamirhanelere dola
caklardır.
Bu teklifin yapmaya 
çalıştığı işin tam 
tersi yapılmalıdır. 
Zorunlu eğitim 12 
yıla çıkarılmalıdır. 
Çocuklarımız gelinlik 
çağına kadar okulda 
olmalıdır.
Hükümeti, eğitim 
hakkımızı gasp 
etmekten vazgeç 
meye çağırıyoruz.

Bursa’ya 150 yalak kapasiteli spor 
eğitim kampı tesisi yapılacak

Bursa İl Özel İdaresi 
Gençlik Spor ve 
Spsyal Hizmetler 
Dairesi Başkanh 
ğınca organize 
edilen Amatör Spor 
Kulüplerine 
malzeme yardımı 
töreni İl Genel 
Meclisi salonunda 
yapıldı. İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir, “En 
yakın zamanda 150 
yatak kapasiteli spor 
eğitim kampı tesisini 
yapıyoruz” açıkla
masında bulundu. 
Gerçekleşen maize 
me yardımı törenine 
Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir, İl 
Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik, 
Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federas 
yon Başkanı Cemal 
Vardar, Gençlik Spor 
İl Müdürü Dr. Süley 
man Şahin, Ak Parti

Grup Başkanvekili 
Ahmet Er, CHP Grup 
Başkanvekili Seba 
hattin Sesli ve çok 
sayıda amatör spor 
kulübü temsilcisi 
katıldı.
Amatör spora hem 
genel anlamda hem 
de yerel bazda çok 
büyük destekler 
sağlanıyor açıkla
masında bulunan 
Bursa Amatör 
Kulüpler Federas 
yon Başkanı Cemal 
Vardar, “Bu destek
lerin en önemlisin
den biride İl Genel 

Meclisimizin ve İl 
Özel İdaremizin spor 
tesisleri kazandır
mak amacıyla Beledi 
yeyle yapmış oldu 
ğu ortak çalış
malardı r” dedi.
İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
ise “Spor çok önemli 
çünkü insanın ger 
çek anlamda bütün
lük teşkil edebilmesi 
ve sağlam bir insan 
olabilmesi karak
terinin ahlakının ve 
toplumla yararlı bir 
insan olabilmesinin 
yolu iyi bir vücut ter

biyesinden geçiyor, 
gençlerimize o 
bakımından mutlaka 
spor yaptırmak 
zorundayız. Bilhassa 
amatör sporun 
toplumun geneline 
yayılması açısından 
çok daha önemli bir 
İşlevi var 
Bizler, İl Genel 
Meclisimiz amatör 
spor kulüplerine her 
yıl bu yardımlarını 
yapıyor. Geçen yıl 
Gemlik Kaymakamı 
olarak ben bu 
yardımları orada 
sporcularımıza dağı

tan durumdaydım, 
bugün İl Özel 
İdaresinin Genel 
Sekreteri olarak 
bütün spor kulüple 
rine bu yardımı 
ulaştıran duruma 
geldim bu bakımdan 
ben kararı alan 
uygulayan ve bu işe 
destek veren 
herkesi yürekten 
kutluyorum 
Bugün toplam 184 
spor kulübümüze 
4000 adet yağmurluk 
dağıtılacak maliyeti 
hiç önemli değil 
sporcularımıza 
hayırlı uğurlu olsun 
onlar güzel şartlarda 
soğukta üşümeden 
yağmurda ıslan
madan spor yapa
bilsinler bu bizim 
İçin yeterlidir” açık
lamasında bulundu. 
Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nedim Akdemir, 
“Bizlerde karınca 

kararınca İl Özel 
İdaresi olmak üzere 
başta Valimiz, İl 
Özel İdaresi ve İl 
Genel Meclisi 
olmak üzere spora 
katkılarımız dün 
olduğu gibi bugünde 
devam ediyor. 
Bugün yaptığımız 
sembolik de 
olsa size katkı 
sağlamak amacıyla 
malzeme yardımız 
yapıyoruz.
Büyükşehir 
Belediyesi ile yap
tığımız ortak çalış
malar sonucu imza
lanan protokolle 
Bursa için önemli bir 
tesisi yakın zaman
da amatör sporu
muza kazandıra
cağız. 150 yatak kap
asiteli sporcu eğitim 
kampı en yakın 
zamanda yapılarak 
amatör spor cami
asına kazandırıla
caktır” dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MmaraMılii'ieıı ortaklara Hire ut ilaç desıeği
Marmarabirlik, zeytin üreticisi ortaklarına, son üç yılda teslim ettikleri ürün miktarı
na bağlı olarak gübre ve ilaç desteği verecek. Ortaklarına gübre ve zirai ilaç desteği 
verme kararı alan Marmarabirlik, kredi limitlerini, ortakların kooperatiflerine son 3 
yılda teslim ettikleri zeytin miktarına bağlı olarak belirleyecek. Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet Asa, olumsuz hava koşullarından ötürü ürünü dalındayken 
buruşan ve zor bir yıl geçiren zeytin üreticisi ortaklarına, hem fiyat politikası, hem 
de alım miktarları konusunda olanaklar ölçüsünde destek olduklarını hatırlattı. 
Başkan Asa, ortakların girdi ihtiyaçlarında yönelik daha fazla kalemlerde destek 
sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Haberi sayfa 2’de
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■ton imli sakasında wtil
Gurubunda lider 
olan Gemlikspor, 
yarın yenilenen 
Gemlik Atatürk 
Stadında, Bursa 
Emniyetspor ile 
karşılaşacak.
Gemlikspor Külü 
bü Başkanı Orhan 
Koç, bugüne kadar 
yabancı sahalarda 
yaptıkları karşılaş
malarda gurup 
birincisi olduklarını 
belirterek,

şunları söyledi: seyircisinden
"Gemlikspor, kendi mahrum katıldığı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP'de Tüzük kurultayı..
Yazılı ve görsel basın günlerdir CHP’nin 

kurultaylarını konuşuyor.
CHP’deki muhalifler, yeterli imzayı sağla

yarak kurultay toplanmasını istediler.
Deniz Baykal’ın Genel Sekreteri Önder 

Sav ve ekibi ile Mart ayında yapılacak 
olağan kurultay öncesi, genel merkezi 
tüzük değişikliğine zorluyorlar.

Hemen sormak gerekiyor.
Mevcut tüzük kimin zamanında hazır

landı.
Tabiiki Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı, 

Önder Sav’ın da Genel Sekreterliği 
zamanında..

Şimdi ne oldu da partiyi zamansız tüzük 
kurultayına zorluyorsunuz. Devamı 4’de 

maçları başarı ile 
tamamladı.
Yarın saat 13.30 da 
Gemlik Atatürk sta 
dında Bursa Emni 
yetspor’la yapaca 
ğımız karşılaşma 
bizim için önem
lidir. Yenilenen ve 
çimlenen kendi sa 
hamızda oynayaca 
ğımız karşılaşmada 
taraftarlarımızı 
yanımızda görmek 
istiyoruz.”

200 TL'de hu seri 
numarasına dikkat!
Sakarya ve çevresinde aynı seri numaralı 
sahte 200 liralık banknotları piyasaya 
süren 3 kişi, bir esnafın paranın sahte 
olduğunu anlaması ile yakalandı. 200’lük 
banknotlar için esnafı uyarırken, aynı seri
den başka sahte paraların basılmış ola
bileceğini belirterek alışverişlerde dikkatli 
olmaları istendi. Haberi sayfa 3’de

Tiirtive’ııiH yetenekleri hir kez daha Bursa'da
Türkiye’nin gizli yeteneklerinin ortaya çıkma 
sini sağlayan ve yayınlandığı günden bu yana 
büyük ilgi gören "Yetenek Sizsiniz Türkiye” 
adlı programın yarı final çekimleri, 28-29 Şubat 
tarihlerinde Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) yapılacak. Haberi syf 10’da

Kızılay kan bağışı 
işin geliyor

Bursa Kızılay Kan Merkezi, Pazartesi günü 
Gemlik’ten kan toplamak için ilçemize geliyor. 
Bursa Kan Merkezi ilgililerinden aldığımız bil
gilere göre, Gemlik’te periyodik olarak 
sürdürülen kan toplama çalışmalarına 27 
Şubat 2012 Pazartesi günü İskele Meydanı’n 
da saat 10.oo ile 16.30 kan bağışı toplanacak.

Özürlü memur 
seçme sınauı İçin 

kurs açılıyor

Halk Eğitim Merkezi, 29 Nisan 2012 
tarihinde yapılacak Özürlü Memur 
Seçme Sınavına hazırlık kursunu 27 
Şubat 20 12 Pazartesi günü başlata
cağı bildirildi. Kayıtların 27 Şubat 
2012 Pazartesi gününe kadar devam 
edeceği öğrenildi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlikten ortaklara
YENİ DÖNEM yeni bir dönem

23 Nisan 2010’da başladı yolculuğu
muz... Yelkenleri inançla, inatla, 
özveriyle, hakla, hukukla şişen yelken
limiz basın meslek ilkelerinden ödün 
vermeden açık denizlerde yol aldı...

Boyumuzdan büyük dalgalarla 
mücadele ettik.

Korsanların salvolarına uğradık. 
Ama yılmadık.
İşimize baktık...
Belirlediğimiz rotamızdan sapmadık... 
Ve...
Rüştümüzü kanıtladık.
Şimdi okyanuslara açılmaya hazırız. 
Hiç tevazu göstermeye gerek yok... 
Türkiye’de yayınlanan gazeteler 

içinde en özgür, en bağımsız, en 
yürekli olanı bizim gazete...

Tüm yazarlarımız olaylar karşısındaki 
tavrını en özgür biçimde yorumlar.

Bugün gazeteler ve gazeteciler, 
mesleği, tamamen yerleşik düzeni 
onaylamaya, meşru hâle getirmeye ve 
doğrulamaya yönelik yayın yapıyorlar.

Oysa;
Gazetecilik, yönetenleri rahatsız 

etmediği sürece, gazetecilik değildir.
Türkiye'de, toplumun taleplerine 

cevap veren, biraz da yoksulların, orta 
gelirli insanların sorunlarına çözüm 
arayan bir gazetecilik anlayışı ne yazık 
ki egemen değil...
Tümüyle yukarıdan aşağıya doğru 

dayatılan görüş ve uygulamaları halka 
kabul ettirmeye çalışan bir yapı oluştu
rulmuş.

Onun için böyle bir ortamda gazeteci
lik yapmak gerçek anlamda gazeteci 
I iği savunan insanlar için zor bir 
durum.

Hele bağımsız olarak ayakta kalmak 
ise çok daha zor bir iş...

Medya pazarında dolarların havada 
uçuştuğu, gazetecilerin çıkarlar uğruna 
iktidar kuyruğuna takıldığı, toplumu 
bilinçlendirmek ve aydınlatmak yerine 
nemalandıkları yerlerin dikteleri 
doğrultusunda yayın yaptıkları “kirli 
dönemde” üzerine leke sıçratmadan, 
kalemini kırmayan yazarlarıyla bağım
sızlık ve özgürlük mücadelesi vererek 
ayakta durmak cesaret ister.

Bizim gazete;
Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma 
devrimlerinin ışığında, hukukun üstün
lüğüne inanarak her gün okurlarıyla 
buluşuyor.
Yolumuz açık olsun sevgili Salih 

Demirci.
Bizim meşalemiz doğrulardan şaş

mayan kalemimiz.
Gazetecilik ilkelerinden ödün ver

meyen yönetim anlayışımız.
Basın meslek örgütlerinin gazetesi 

olur mu bilmem ama...
Gazetecinin gazetesi oluyor...
İşi gücü gazetecilik olan sevgili Salih 

Demirci ve ekibi olduğunu kanıtladı...

gübre ve ilaç desteni
Marmarabirlik, 
zeytin üreticisi 
ortaklarına, son üç 
yılda teslim ettikleri 
ürün miktarına bağlı 
olarak gübre ve ilaç 
desteği verecek. 
Ürün atımlarını 
17 Şubat 2012 
tarihi itibariyle 
sonlandıran 
Marmarabirlik, zor 
bir yıl geçiren zeytin 
üreticisine desteğini 
sürdürüyor.
Ortaklarına gübre ve 
zirai ilaç desteği 
verme kararı alan 
Marmarabirlik, 
kredi limitlerini, 
ortakların koope 
ratiflerine son 3 
yılda teslim ettikleri 
zeytin miktarına 
bağlı olarak 
belirleyecek. 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet

Asa, olumsuz hava 
koşullarından ötürü 
ürünü damdayken 
buruşan ve zor bir 
yıl geçiren zeytin 
üreticisi ortaklarına, 
hem fiyat politikası, 
hem de alım miktar
ları konusunda 
olanaklar ölçüsünde 
destek olduklarını 
hatırlatarak,

‘‘Ödemeler 
konusunda da tüm 
koşulları zorlayarak, 
üreticimize destek 
olduk. Nihai fiyat 
farkları, kota fazlası 
bedelleri de dahil 
olmak üzere tüm 
ödemeleri 28 Şubat 
tarihinde yapacağız. 
Üreticilerimize 
desteğimiz, gübre

ve zirai ilaçla devam 
edecek. Yönetim 
kurulumuz kredi 
koşullarını belirledi. 
Ortaklarımızın koo 
peratiflerine son üç 
yıllık ürün teslim 
miktarları baz alı
narak yapılacak ayni 
destek kapsamında, 
toprak altı gübreleri 
ve zirai ilaçlar 
bulunuyor” dedi. 
Ürün alım kampa
nyası yeni sona 
ermiş olmasına rağ
men, zirai ilaç ve 
gübre desteğini 8 yıl 
aradan sonra ilk kez 
yaptıklarına da 
dikkat çeken 
Başkan Asa, ortak
ların girdi ihtiyaçla 
rında yönelik daha 
fazla kalemlerde 
destek sağlamayı 
hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.

Mııaâ IHIkI Mınnılın Mâlim
Gemlik Belediyesi 
tarafından Orhan 
gazi Caddesi’nde 
ikinci etap kaldırım 
genişletme çalış
maları başladı. 
BUSKİ tarafından 
Orhangazi Cadde 
si’nde yapılan yağ
mur kanalizasyon 
giderleri için çalış
maların tamamlan
ması ardından aylar
ca bozuk kalan yol
ların asfaltlanmasın
dan sonra, caddenin 
sağ ve sol kenarla 
rındaki yaya kaldı 
rımları genişletilir 
ken, araçların işledi 
ği yol daraltılmıştı. 
Hürriyet Caddesi’ne 
kadar genişletilen 
yaya kaldırımlarının 
tamamlanmasından 
sonra, önceki gün 
de Hürriyet Caddesi 
ile Atatürk Kapalı 
Spor Salonu ve 
stadyum kavşağına 
kadar olan bölgede 
belediye ekiplerince 
kaldırım genişletme 
çalışmalarına baş
landı.
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İhsanca
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde 10 Şubatta 
meydana gelen 
trafik kazasında 
yaralanan yaşlı 
kişi, tedavi gördüğü

Mımıalı banta sûMuıma ieı tara
Bursa Demirtaş 
Organize Sanayi 
Bölgesi'nde pompalı 
tüfekle banka soyan 
şahıs, 5 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Sanık, son sözünde, 
ağzından bugüne 
kadar bir lokma 
haram para 
girmediğini söyledi. 
Motosikletle soygun 
yapan ve onlarca 
kişinin bulunduğu . 
bankada pompalı ile 
ateş açan zanlı, 
polisin başarılı 
operasyonuyla par
aları harcamadan 
yakalanmıştı.
İ.Âğır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"silahlı yağma, mala 
zarar vermek ve 
6136 sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçların
dan 15 yıla kadar 
hapsi istenen tutuk
lu sanık İ.A. (36), ilk 
kez hakim karşısına 
çıktu Başına kask 
takıp pompalı tüfek
le girdiği bankadan 
28 bin dolar, 24 bin 
euro ve 50 bin lirayı 
bir poşete koyup 
kaçtıktan sonra 
polisler tarafından 
yakalanan İ.A., "3 
yaşındayken babam 
öldü. Bu yaşıma 
kadar bir kuruş bile 
haram para yemed

İH B İM Sili ■■M
Sakarya ve 
çevresinde aynı seri 
numaralı sahte 200 
liralık banknotları 
piyasaya süren 3 
kişi, bir esnafın 
paranın sahte 
olduğunu anlaması 
ile yakalandı.Polis, 
A155 965955 seri 
numaralı 200 liralık 
banknotlara dikkat 

hastanede öldü. 
Alınan bilgiye 
göre, Şeyhmüftü 
Mahallesi Balıkesir 
Caddesi'nde 
yolun karşısına 
geçmeye çalışan

im. Çok pişmanım" 
dedi.
Uzun zamandır işsiz 
öldüğünü ifade eden 
sanık I.A., "Ev 
sahibi kira istiyordu. 
Kahvehanede 
çalışıyor ve maaşımı 
da alamıyordum. 
Bunalımdaydım. 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
psikolojik tedavi de 
gördüm. Bankaya 
motosikletimle git
miştim. İçeri girince 
kaskımı çıkardım. 
Tanınmamak için 
kask taktığım iddi
aları asılsızdır. Zaten 
soygunun ardından 
polis beni yakaladı. 
Hiçbir yere kaç
madım" dedi.
Tanınmak için başın
daki bereyi bile 
çıkardığını anlatan 
I.A., sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Oradan kaçmayıp 

edilmesi için esnafı 
uyardı.
İstabul’dan otomo
bille Sapanca İlçe- 
si’ne gelen üç kişi, 5 
ayrı iş yerine, A155 
965955 aynı seri 
numaralı sahte 
200’lük banknotları 
vererek piyasaya 
sürdü. İş yerlerinin 
birinde kasiyerin

Muharrem 
Kaya (96), 
A.E'nin (49) 
kullandığı 
16 S 8801 plakalı 
aracın çarpması 
sonucu yaralandı.

teslim olsam linç 
edilirim diye kork
tum. Aldığım paraya 
elimi bile sürmedim. 
Yalnız poşetin ağzı 
açıktı. Dağa git
tiğimde poşetin 
ağzını bağladım. 
Bankadan aldığım 
paranın tamamını 
geri verdim.
Kaçarken paranın 
yaklaşık 8 bin 200 
lirası kaybolmuş 
olabilir. Polislere 
paraların yerlerini 
ben gösterdim.
Pişmanım.” 
Soygunun yaşandığı 
Demirtaş Organize 
Sanayi 
Bölgesi'ndeki özel 
bankanın şube 
müdürü M.Ü. ise, 
"Soygun akşam 
saatlerinde oldu. 
Soygunun ardından 
kaybımızı polislere 
bildirdik. Soygunda 
para ile birlikte 
işlem gören çekler 

paranın sahte 
olduğunu fark 
etmesi üzerine 
polise başvuruldu. 
Polisin yakaladığı 
Tandoğan A. (27) 
Emrah A. (20) ile 
Ağit E. (23) 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandı. 
Polis, sahte para ile 
yakalanan 3 kişinin 

Ağır yaralı olarak 
Çekirge Devlet 
Hastanesine 

t kaldırılan Kaya, 
yapılan müdahaleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

de alındı. Bu çekleri 
yolda bulan polis 
bize iade etti. Ancak 
paranın tamamı iade 
edilmedi. Para yolda 
düşmüş olabilir" 
dedi.
Banka avukatı Özge 
Ersoy ise, paranın 
sanığın iddia ettiği 
gibi düşmüş olabile
ceğinin inanılması 
güç bir durum 
olduğunu ifade 
ederek, "Onun ceza
landırılmasını istiy
oruz" diye konuştu. 
Sanık avukatı 
Mustafa Yıldırım ise 
müvekkilinin paraya 
hiç dokunmadığını 
ifade ederek, etkin 
pişmanlık hüküm
lerinden yararlan
ması gerektiğini 
kaydetti. Mahkeme 
sanığı "silahlı 
yağma" suçundan 
önce 12 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. 
Ardından etkin piş
manlık ve duruş
madaki iyi hali göz 
önünde bulunduru
lan sanığın cezası 5 
yıla indirildi. Ayrıca 
sanığın tutukluluğu
nun devamına karar 
veren mahkeme, 
"mala zarar vermek" 
ve "Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet" suçlarından 
beraatine hükmetti.

piyasaya sürdükleri 
A155 965955 aynı 
seri numaralı 
200’lük banknotlar 
için esnafı 
uyarırken, aynı seri
den başka sahte 
paraların basılmış 
olabileceğini 
belirterek alışver
işlerde dikkatli 
olmaları istendi.

İtfaiyecilerin biyolojik saatinin 
zembereği boşaldı

Konuya balıklama dalmadan önce sana 
bir soru, sevgili okur... Yaptığın iş ne 
olursa olsun... 12 saat çalışıp 24 saat din- 
lensen, mesailerin bir gündüz, bir geceye 
denk gelse, yani vardiya saatlerin her 
seferinde değişse, psikolojik durumun 
nasıl olur? Hiç düşünme... Allak bullak 
olacağım, biyolojik saatinin zembereğinin 
boşalacağını garanti edebilirim.

Devlet memuru statüsündeki itfaiye 
çalışanları aynen bu durumda... Yurt 
çapındaki tüm itfaiyeciler değil, sadece 
Bursa’dakiler... Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na 
bağlı çalışanların mesai sistemi aynen 
böyle... Oysa 15 büyükşehir belediyesinin 
itfaiye teşkilatlarında 24 saat iş, 48 saat 
dinlenme yöntemi uygulanıyor.
Bursa’daki itfaiyeciler, 12 saat iş, 24 saat 
dinlenme yönteminden oldukça rahatsız... 
Merhum belediye başkanı Hikmet Şahin 
döneminde geçilen bu uygulamanın yan
lışlarına ilişkin, şimdiki başkan Recep 
Altepe’ye defalarca rapor sunulmuş ama 
değişen bir şey olmamış...
“Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Dairesi Başkanlığı personelinin çalışma 
sistemi ve sorunları” başlıklı rapor geçti 
elimize... Çok açık bir şekilde, uygulanan 
sistemin yarattığı sakıncalara, 24-48 sis
temine geçildiği takdirde sağlanacak 
tasarrufa dikkat çekilmiş...

Örneğin...
İtfaiye personeline anket uygulanmış, 

12-24 modelinin kendilerini din
lendirmediğini bildirmişler... Personele 
sağlık kurumlarından verilen istirahat gün 
sayısında, 24-48’e göre yüzde 300 fazlalık 
saptanmış... Bu oranın, personelin din- 
lenemediğinin kanıtı olduğu belirtilmiş...

Bu durumda belediyenin işgücü kaybı 
dikkat çekici... 2008-2009 verilerine göre 
bin 474 işgünü kaybından söz ediliyor ki, 
4 yıllık itfaiye personelinden kaynaklanan 
toplam bedelin 110 bin liranın üzerinde 
olduğu vurgulanmış...

Sağlık giderlerinin artması da 
çabasıymış...

24-48 uygulaması yemek bedelinde de 
tasarruf sağlıyormuş... 12-24 çalışanlara 
40 öğün, 24-48 çalışanlara 30 öğün ver
iliyormuş. 10 öğünlük fark, bugünkü 
rakamlarla aşağı yukarı 700 bin liraymış...

Uygulamanın, itfaiye personelinin mesle
ki gelişim yönünden yarattığı sıkıntı ayrı 
bir konu... Zira iki çalışma sisteminde 
nöbet harici yangın ve diğer görevlerle 
eğitimlere katılma oranının 24-48’de çok 
daha fazla olduğu saptanmış...

Bütün bunlar bir yana, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye çalışma 
düzeni, İçişleri Bakanlığı tarafından yayın
lanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”nin 7. 
maddesine de aykırı... Bu maddede 
deniyor ki, “İtfaiye hizmetleri resmi tatil 
günleri de dahil olmak üzere, 24 saat 
esasına göre yürütülür.”* * *

Geriye ne kalıyor?
“Ondan şu kadar, bundan bu kadar 

tasarruf yaptık” diyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye, 
itfaiyecilerin çalışma sistemini 24-48 
esasına döndürmesi...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’de Tüzük kurultayı...
CHP tüzüğünü hazırlayanların bugün bu 

tüzükten rahatsız olmalarını anlamak mümkün 
değil.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan olduğunda 
tüzüğün demokratik olmadığını söyledi.

Tüzük değişikliği için kurultayı toplayamadı.
Mevcut tüzüğün en çok eleştirilen yön

lerinden biri Genel Başkan seçilmek için 
adaylık konusuydu.

Adayı kurultayda delegeler, divana gelerek 
imza karşılığı teklif etmeleri gibi manasız ve 
antidemokratik bir yöntem aranıyordu. 

. Bu maddeyi tüzüğe koyduranlar Baykal ve 
Sav değil miydi?

Şimdi neden şikayetçiler?
Nedeni belli.
Parti içinde iktidar mücadelesinde bu tüzük 

maddesi ile sıkıntı yaşanacak.
CHP’de başlayan delege seçimleri, ilçe ve il 

kongrelerinin ardından yapılacak büyük kurul
taya yeni delegelerle gidilecek.

Önümüzdeki günlerde yapılacak tüzük kurul
tayına ise, BaykaTın ve Sav’ın delegeleri ile 
gidiliyor.

CHP kurultay savaşları ile tanınır.
Rahmetli İsmet İnönü’yü deviren Bülent 

Eceyit’i Genel Başkan yapan 1970’lerin kurul
tayları unutulur mu?

CHP de bugün muhalefette kalan eski yöneti
ciler, 12 Haziran 2011 günü yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde partinin başarılı olmadığını 
iddia ediyorlar.

Oysa, bir de Deniz Baykal’ın Genel 
Başkanlığında girilen seçimleri incelerseniz, 
bu iddialara gülersiniz.

CHP’de kurultaylar mevcut genel başkanı ve 
ekibini yemek için yapılır.

Tüzük bahane, iktidarı devirmek şahane man
tığı vardır.

Bu tüzük kurultayının ardından, genel 
başkanlık seçimleri istenirse şaşmayın.

Ard arda iki kurultay yapılabilir.
Bence, CHP’de geriye doğru bir değişiklik 

söz konusu bundan sonra olamaz.
Köprülerin altından çok sular aktı.
CHP kendini yenilemek zorundaydı.
Bu daha başarılamadı.
Emekten yana, halktan yana programlar 

ortaya konmadıkça, tüzük daha demokratik biri 
hale getirilmedikçe CHP de bu kavgalar bit
meyecek.

CHP’nin sürekli muhalefette kalması aslında 
sancının asıl nedeni.

****** ****** ****** *******

CHP’de hain veya Brütüs aranmasıyla ilgili 
sürdürülen çalışmalar ile ilgili dün yazdığım 
yazı büyük ilgi topladı.

CHP kurmaylarının Brütüs’ün ortaya çıkması
na az bir zaman kaldığını söylemesi bir yana, 
aracı olduğu sanılan ve belirlenen kişinin İl 
Başkanına ve eski ilçe başkanına yakın, İlçe 
yönetimine uzak bir kişinin olması, İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan’ı da zora soktuğu belli oluyor.

Bu konuda önümüzdeki günlerde yaşanacak
ları birlikte izleyeceğiz.

fKOfiEMUirin ilk sayısı Gitti
Gemlik Ticaröt ve 
Sanayi Odası’nin 
süreli yayını qlan 
EKOGEMLİK’in ilk 
sayısı çıktı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim kurulunun aldığı 
karar ile 3 ayda bir 
yayanlanacak olan 
EKOGEMLİK adlı 
Ticaret ve sanayi 
Odası yayın organı 
derginin ilk sayısı 
2000 adet basıldı. 
Gemlik Ticaret 
Sanayi Odası’nin 
üyelerine ve 
abonelerine, üniver
sitelere, kamu ve 
kuruluşlara, dernek 
ve sivil toplum kuru
luşları ile millet 
vekillerine dağıtıldı. 
EKOGEMLİK’in 
ücretsiz olarak

Kaim yönelik şiddeti bitecek
Toplumda kadınlara 
yönelik artan şiddet 
olaylarına dikkat 
ççkmek isteyen 
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, ma 
hailelerde düzenle 
diği toplantılarda uz 
manian ve kadınları 
bir araya getiriyor. 
Bursa Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, kadı
na yönelik şiddetin 
son ermesi amacıyla 
'huzurlu aile, mutlu 
aile* sloganıyla 
'toplumsal değişi 
min aile üzerindeki 
etkileri' adlı projesi
ni başlattı. Pilot 
bölge seçilen Emek 
Mahallesi'nde 
gerçekleştirilen pro
jenin ilk toplantısı
na, mahalle sakinleri 
yoğun ilgi gösterdi. 
Celal Bayar İlköğre
tim Okulu'nda

KHŞCDC BIKUMIK 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

dağıtıldığını 
söyleyen Oda 
Başkanı Kemal Akıt, 
“Dergimiz uluslar 
arası veritabanında 
yer alacak olup, 
uluslararası norm
lara uygun bir 
yayıncılık faaliyeti 
yürütülecektir.

düzenlenen toplantı
da, 'kadına yönelik 
şiddet' ve 'aile ha 
yatına olumsuz etki
leri' konularında uz 
manlar tarafından 
bilgi verildi 
Psikolog Birgül 
Aydın, aile hayatın
da basit davranışlar*' 
la mutlu olunabile
ceğini söyledi. 
Sevgi ve saygıya 
önem verilen aile

Ayrıca E-ARŞİV veri 
tabanı sayesinde 
tüm Türkiye'de ve 
elektronik ortamda 
takip edilebilecektir. 
Böylece dergimize 
dünyanın dört bir 
yanından 
ulaşılacaktır.” dedi. 
EKOGEMLİK der

lerde huzurlu bir 
yaşam olduğunu 
belirten Aydın, şid
detin yaşandığı bir 
aile ortamında 
büyüyen çocukların 
ise gelişim bozuk
luğu yaşayabileceği
ni ifade etti.
Ebeveynlere bu yüz
den büyük görevler 
düştüğünü dile 
getiren Aydın, gele
cek nesillerin sağlık

gisi, www.ekogem- 
lik.com adresinden 
elektronik olarak 
okunabiliyor.
Dergi bilgisayarlara 
indirebiliyor ve 
üzerindeki barkodu 
okutarak cep tele
fonlarından da 
izlenebiliyor.

lı bir şekilde gelişe
bilmesi için aile için
deki huzurun ve 
mutluluğun önemli 
olduğunu vurguladı. 
Aydın, kadına yöne
lik şiddetin ancak 
huzurlu ailelerin art
masıyla sona 
erdirilebileceğini 
ifade etti.
Avukat Nilgün 
Berk ise geçtiğimiz 
yıl ve bu yıl şiddet 
mağduru kadınlar 
hakkında rakamsal 
bilgiler verdi.
Şiddet gören kadın
ların polise, aile 
mahkemesine ve 
savcılığa müracaat 
etmesini öneren 
Berk, bu birimlerin 
de şiddete maruz 
kalanları tekrar 
ailelerine yön
lendirmemesini 
istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.ekogem-lik.com
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Durdu; Dunya Kocalı 
katliamını görmedi”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe

Kanttır; “Anayasa anketine 
Gemlikliler ilgi gösterili

Başkanı Osman 
Durdu, Hocah 
Katliamının yıl 
dönümü münase
beti ile yazılı basın 
açıklaması yayın
ladı, açıklama şu 
şekilde;
“Medeniyetin doru 
ğunda olduğumuz
dan bahsedilen 
dönemde ‘Hocah’ 
da, dünyanın 
görmezden geldiği 
bir soykırım yaşan
mıştır. Azerbaycan 
toprakları içerisinde 
yer alan Hocah 
kasabasında, 1992 
yılı 25 Şubat’ı 26 
Şubat’a bağlayan 
gece gözü dönmüş 
insanlık ile alakası 
olmayan bir grup 
Ermeni tarafından 
Rusya’ya bağlı 366. 
motorize Alayında 
desteği ile katliam 
yapılmıştır. Bu 
katliamda 106’sı 
kadın, 70’i yaşlı, 
83‘ü çocuk olmak 
kaydı ile toplam 613 
kişi topluca

katledilmişlerdir. 
Dünyanın gözü 
önünde gerçekleşen 
bu insanlık ayıbı, 
kamuoyunda gerekli 
tepkilerin oluşma
ması nedeniyle 
unutulmaya yüz tut
muştur. Ermeni lobi
lerince her yıl nisan 
- temmuz aylarında 
sözde soykırım 
adına yaygaralar 
koparılmaktadır.
Yazılı ve görsel 
medya’da en son 
Fransa senatosu 
hadisesinde olduğu 
gibi bunlara geniş 
yer vermektedir.
Türk Milleti 
işlemediği suç ile 
anıhyorken, gözler 
önünde yaşanmış 

vahşet görmezden 
gelinmekte.
Yaşanan, katliamı 
unutmanın bir 
ihanet olduğu 
düşüncesindeyiz, 
Azerbaycan ve 
Türkiye; teoride iki 
devlet, hakikatte İse 
tek millettir. Bu kara 
günü dünya kamu 
oyundaki yanlış algı 
ya rağmen unut
mayacak ve unuttur
mayacağız. Yüreğimi 
zi her defa sında 
daha şiddetli sızla
tan bu kara günde, 
Hocah şehitlerini 
rahmet ve saygıyla 
anıyor, Türk-ıslam 
Âlemine bir kez 
daha baş sağlığı 
diliyoruz."

Halkın Sesi 
Partlsi’nin başlatmış 
olduğu "Benim 
Anayasam ve Nasıl 
bir Anayasa İstiyo
rum" adlı anket 
toplumdan yoğun 
ilgi gördü.
Anketin Gemlik aya 
ğını değerlendiren 
HAS Parti Gemlik 
ilçe Başkanı Emir 
Kantur gösterilen 
ilgiden dolayı 
Gemliklilere 
teşekkür etti.
Anayasa'nın toplum 
sal bir sözleşme 
olduğunu ifade 
ederek sözlerine 
başlayan Kantur, 
"Türkiye'de çoğun
luğun mevcut 
Anayasa'nın 
geliştirilmesi 
konusunda tavrı var. 
Herkesin kendisine 
özgü bakış açısı 
var. Bizler, 
2i.yüzyılın oluşumu 
olarak her geçen 
gün yenilenen

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazeiesi.com

ihtiyaçlara cevap 
verebilmek için 
Anayasamızın elden 
geçirilmesini 
destekliyoruz.
Fakat, bu geçmişte 
yapıldığı gibi, farklı 
ülkelerden kopya 
edilme, karma bir 
Anayasa değilde, 
bizden izler taşımalı. 
Halkın beklentileri 
dikkate ahnmah.
Bizim çalışmamız 
işte bu sebeple 
benimsendi.
Elbetteki halka 
sorulacaktı.
Danışılacaktı.

Günümüz siyasi 
ortamında artık 
sorunları konuşan 
çözen zihniyet 
muktedir.
Memlekette birey 
hakları devlet 
nazarında hakkettiği 
önemi almah.
Türk halkıda bunu 
fazlasıyla haketti. 
İşte bütün bu 
veriler doğrultusun
da, bizi er HAS 
Parti olarak vatan
daşımızın heye
canını kamuoyuna 
yansıtmaya 
çalıştık."

Özürlü memur seçme sınavı için kurs acılıyor
Halk Eğitim 
Merkezi, 29 Nisan 
2012 tarihinde 
yapılacak Özürlü 
Memur Seçme 
Sınavına hazırlık 
kursunu 27 Şubat 
2012 Pazartesi 
günü başlatacağı 
bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’den 
yapılan açıklamada, 
açılacak olan kurs 
hafta içi akşamları 
4 saat, cumartesi 
günleri gündüz 7 
saat olarak 
planlandı.
Kursun toplam

süresinin 
216 saat olarak 
gerçekleşti
rileceği belirtilirken, 
kursta Türkçe, 
Matematik, Tarih, 
Coğrafya, 
Yurttaşlık Bilgisi ve 
Genel Kültür alan
larında farklı

A.

7 ayrı öğretmenbranşlarda

görev alacak. 
Kursa bugüne 
kadar 10 kişinin 
başvurduğu 
bildirilirken, 
kayıtlan 27 Şubat 
2012 Pazartesi 
gününe kadar 
devam edeceği 
öğrenildi.

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 1/ ■ If I n 
cüzdanımı, Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden V fl V I D

aldığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 11H I 11
ALİ ERSAN ÇAKAR

Gemlik Belediyesinden aldığım çalışma 
ruhsatım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

İMDAT CAFE BAR GÖKHAN TOKER

http://www.gemlikkorfezgazeiesi.com
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irohMıısıihlı [Milt limWti
Bursa’yı sağlıklı bir 
geleceğe taşımak 
amacıyla çalış
malarına yön veren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kentte sağlık 
turizminin güçlen
mesi adına yapıla
cak her çalışmaya 

* destek olacaklarını 
söyledi.
Bursa Sağlık Turizmi 
Derneği (BUSAT) 
tarafından Çelik 
Palas Otel’de düzen
lenen toplantı, 
sağlık sektörünün 
temsilcilerini bir 
araya getirdi.
Bursa’nın her yön
den gelişmesi ve 
sağlıklı geleceğin 
temellerinin atılması 
hedefiyle çalış
malarına yön veren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
sağlık turizminin de 
Bursa ve Türkiye 
ekonomisi açısından 
çok önemli 
olduğunu söyledi.

Merkezi hükümet 
tarafından son 10 
yılda yapılan 
yatırımların sağlıkta 
Türkiye’yi 
Avrupa’nın da ileri
sine taşıdığını kay 
deden Başkan 
Altepe, yaşlı Avrupa 
nüfusunun tıbbi 
ihtiyaçların gider
ilmesi noktasında 
Türkiye’nin farkına 
varıldığını, bu 
nedenle de Bursa’da 
sağlık turizmi adına 
yapılacak çalış
maların şehre 
büyük katkı sağla 
yacağını söyledi. 
Sağlık turizminin 
ekonominin kalkın
masına ivme kata
cağını da söyleyen 
Başkan Altepe, 

sağlık turizmi adına 
Bursa’da yapılacak 
girişimlere aktif 
katkı sunmaya hazır 
olduklarını 
belirterek, “Bugün 
sağlık turizmi, nor
mal turizmin 10 katı / 
kadar fazla gelir 
sağlıyor., Bu nedenle 
sağlık sektörü, tur
izm pastasından çok 
ciddi pay alıyor. 
Bursa olarak bizler 
de insanları sağlık
larına kavuşturarak 
mutlu etmek ve bu 
sektörden payımızı 
almak istiyoruz. 
Sağlıkla ilgili yapıla
cak işlerde her 
zaman destekçiyiz. 
Bursa’nın sağlık tur
izminden payını 
alması için yerel

yönetimler olarak 
elimizden gelen 
gayreti göstere
ceğiz” diye konuştu. 
Kentteki turizm 
yatırımlarına deği
nen ve Bursa’nın 
ulaşılabilir, yaşan
abilir sağlıklı bir 
şehir olması yolun
da yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını 
kaydeden Başkan v 
Altepe, “Bursa’da 
her konu, yerel 
yönetim olarak biz- 
leri ilgilendiriyor. 
Kentimizin turizm 
merkezi olması yol
unda önemli adımlar 
atıyoruz. Uludağ’dan 
sahillere, tarihi eser
lerden spor tesisle 
rine kadar tüm alan
larda ayrım yap
madan faaliyet gös
teriyoruz. Çünkü bir 
şehir turizm pas
tasından pay alacak
sa, her gönüyle 
kalkınması, eksiklik
lerinin giderilmesi 
gerekiyor. Bu konu
da örnek çalışmalar 
yapıyoruz” dedi.

HEMflN 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 SATHIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

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

rsatılık daire

0 538 322 70 73

özel ® < a
elm<k -sekeri
—. KREŞLERİ

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

«ĞİTİMDÎ13. VII
ERKEN KflYIT 

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında Önemli'bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI, YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN. SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I719 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

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
0 535 815 5711

KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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CeWa tan Hiwa teaetwt SM ailfcsi
Yayımlanan SGK 
genelgesine göre 
Torba Kanun’dan 
önce trafik kazası 
nedeniyle sigorta 
şirketleri ödemediği 
için vatandaşın 
cebinden ödenen 
geçmiş tedavi gider
lerini SGK geri 
ödeyecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurulu trafik 
kazalarına bağlı 
tedavi giderlerine 
yönelik genelge 
yayımladı. 
Genelgede ‘Torba 
Kanun’ olarak bili
nen 6111 sayılı 
kanunda “Trafik 
kazaları sebebiyle 
üniversitelere bağlı 
hastaneler ve diğer 
bütün resmi ve özel 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarının sun
dukları sağlık 
hizmet bedelleri, 
kazazedenin sosyal 
güvencesi olup 
olmadığına bakıl
maksızın Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
tarafından karşıla 
nır” ifadesine yer 
verildi.
Genelgenin en 
ilginç mad

Mim ve petrol ziıueyi zorluyor
Altın’ın onsu dünç 
sabah 1776.60 dolar 
seviyelerinde 
bulunuyor. Londra 
Brent tipi ham petro 
lün varil fiyatı 124,50 
dolara yükseldi. 
Brent Petroldeki 
yukarı yönlü hareket 
sürüyor. Şubat ayına 
111 dolar

delerinden birisi de 
sigorta şirketlerine 
mağdurlar tarafın
dan gerekli bilgi ve 
belgeler gönder
ilmiş olmasına rağ
men tedavi gider
lerinin 8 işgünü 
içerisinde ödenme 
yerek kişilere veya 
hastanelere iade 
edilen faturaların da 
SGK tarafından 
ödeneceğinin 
açıklanmış olması. 
SGK trafik kazasının 
oluş tarihine ve 
kazazedenin genel 
sağlık sigortalısı 
olup olmadığına 
bakılmaksızın 
25/02/2011 
(kanunun çıktığı 
tarih) tarihinden 
önce üniversitelere 
bağlı hastaneler ve 
diğer bütün resmi 

seviyelerinden 
başlayan Brent 
petrol, bugün en 
yüksek 124,50 doları 
gördü.Petrolün varil 
fiyatı şu dakikalarda 
124,02 dolar 
seviye lerinde 
bulunuyor.
Capital Econo mİc- 
s'in yayımladığı 

ve özel sağlık 
kurum ve kuru
luşlarınca verilmiş 
ancak, “Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortası” kap
samında olmadığın
dan (kusur oranı, 
araç işletenin 
tedavisi, tek taraflı 
kaza vs.) dolayı 
sigorta şirketlerince 
ödemesi yapıl-/, 
mayan sağlık 
hizmet bedellerini 
ödeyecek. Bunun 
için gerek hâstane 
gerekse de şahıs 
tarafından sağlık 
giderlerinin öden
mesi için kuruma 
müracaat ettik- 
Jşrinde bu giderlerin 
ödenmesi için ilgili 
sigorta şirketine 
yaptıkları başvuru 

raporda, "petrol fi 
yatlarının hala küre
sel ekonomik topar
lanma için ciddi 
tehdit oluşturacak 
seviyelerin altında 
bulunduğu" belir
tilmiş, raporda, 
"İran'ın nükleer pro
gramıyla ilgili 
gerginliğin yük

veya sigorta şirket
lerince verilen 
cevabi yazının 
örneği istenecek. 
YABANCI 
PLAKALIYA DA 
ÖDENECEK 
Yabancı plakalı 
araçların karıştığı 
trafik kazalarından 
kaynaklanan sağlık 
hizmet bedelinden 
yeşil kart sigortası 
çerçevesinde 
yabancı aracı 
işletenin sorumlu
luğuna isabet eden 
kısım Türkiye 
Motorlu Taşıt 
Bürosu’ndan 
(TMTB) istenecek. 
Trafik kazalarına 
bağlı ilaç 
giderlerinin 
ödemelerinde 
düzenlenen reçete 
ler üzerinde reçeteyi 
yazan hekimce 
trafik kazasına bağlı 
tedavi reçetesi 
olduğunun mutlaka 
belirtileceğinin 
altının çizildiği 
genelgede “İlaç 
giderleri eczane 
provizyon sistemi 
üzerinden kurumca 
karşılanacaktır” 
denildi.

selmesiyle petrol 
fiyatlarının artacağı, 
Londra Brent tipi 
ham petrolün varil , 
fiyatının Hürmüz 
Boğazı'nın kapatıl
masını içeren en 
kötü senaryoda 210 
dolara kadar yükse
lebileceğine" 
işaret edilmişti.

2 million kişinin primini 
devlet örleı/ecek

Ocak ayında başla 
yan zorunlu sağlık 
sigortası kapsamın
da bugüne kadar 3 
milyon kişi gelir 
testinden geçti. 
Hiçbir sağlık gü 
vencesi olmayan'ır- 
la yeşil kart sahip
lerinin tabi tutul
duğu teste katılan 
2,1 milyon kişi prim 
çıtasının altında 
gelire sahip çıktı. 
Uygulamaya göre 
ailede kişi başı geliri 
asgari ücretin üçte 
birinden az olanların 
primini devlet 
ödeyecek.
Yılbaşında yürür
lüğe giren zorunlu 
genel sağlık sigor
tası uygulamasında 
şu ana kadar yak
laşık 3 milyon 
kişinih gelir testi 
tamamlandı. Bu 
kişilerden 2,1 mil 
yonun geliri asgari 
ücretin üçte birin 
den düşük olduğu 
için primini devlet 
ödeyecek. 750 bin 
kişi ise 35 lira öde 
yerek sağlık hizmeti 
alacak. Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'nun (SGK) 
verilerine göre gelir 
testine giren 90 bin 
kişi 106 lira, 20 bin 
kişi de 213 lira prim 
ödeyerek sağlık 
hizmeti alabilecek. 
Türkiye, yılbaşından 
itibaren sosyal gü 
venlikte yeni bir dö 
neme girdi. 1 Ocak 
ta başlayan uygula
ma ile tüm toplum 
sağlık güven cesine 
kavuşacak. Dar 
gelirlinin, işsizin ve 
emekliliğini bekleye 
niri sağlık primini 
Hazine ödeyecek.

Ekonomik durumu 
iyi olanlar ise 
gelirine göre sağlık 
primi ödeyerek 
sağlık güvencesin
den yararlanabile
cek. Kişilerin prim 
ödeyerek mi prim 
ödemeden mi sağlık 
hizmeti alacağı ise 
gelir testi sonucun
da belli olacak. Bu 
amaçla Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, il ve ilçel
erdeki sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları 
aracılığıyla gelir 
testi çalışmaları 
sürüyor.
Gelir testine iki grup 
giriyor. Birinci 
grubu, hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan 
1,7 milyon kişi oluş
turuyor. İkinci grubu 
ise yeşil kartlı olup, 
vize süresi dolanlar' 
oluşturuyor. Sosyal 
güvencesi olmayan 
1,7 milyon kişi, 
kendilerine ulaşan 
yazıyı takip eden bir 
ay içinde zorunlu 
olarak gelir testine 
girmek zorunda. 
Yeşil kartlılar ise 
vize durumlarına 
göre gelir testine 
girmekle yüküm
lüler. 1 Ocak itiba 
rıyla 9,1 milyon yeşil 
kartlının tamamı 
genel sağlık sigor
tası kapsamına alın
mıştı. Bu kişilerden 
vize süresi dolanlar 
gelir testine giriyor. 
Bu gelir testinde 
gelirleri asgari 
ücretin üçte birin 
den az çıkarsa daha 
önce olduğu gibi 
prim ödemeden 
sağlık hizmeti 
alabilecekler.

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ ...

UlMllMil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4203 

FİYATI : 50 Kf. (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)

VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453

17:15-18:30-20:30-
21:45.., 

BERLİN KAPLANI: 
11:45-14:00-16:00- 

18:00-20:00 
REZERVASYON 

5133321 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00-

18.30-21.00 
GÖREVİMİZ TEHLİKE

13.30-15.00
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toılııln ■ miiıı lisesi öğrencileri spamıa'ılan Mii
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Almanya, Ispanya, 
İtalya, Romanya ve 
Litvanya ülkeleriyle 
2011-2013 yılları 
arasında yürüteceği 
"IMAGINE MY 
COUNTRY” CUL
TURAL AWARE
NESS ACROSS 
EUROPE isimli 
COMENIUS proje
siyle Romanya’daki 
başlangıç toplan
tısının ardından 
öğrencileriyle birlik
te İspanya çalış
masını tamamladı. 
Yapılan açıklamada, 
yürütülen pröjenin 
amaçının "Proje 
öğrenciler arasında 
Avrupa birliği vatan
daşı ve bir ülke yurt
taşı olarak birbirler
ine karşı anlayış, 
saygı ve hoşgörüyü 
teşvik etmeyi amaç 
lar. Bu kazanımı 
gerçekleştirmek için

iki yönlü strateji kul
lanılmaktadır. Bir 
taraftan öğrenciler 
kendi hayali ülkeleri
ni dijital medya ve 
bilgisayar teknoloji
lerini, çalışma dili 
olarak da İngilizceyi 
kullanır. Diğer yan
dan öğrenciler kendi 
ülkelerindeki ve 
ortak okulların men
suplarının yaşadık
ları şehirlerdeki 
örnekleri kullanarak 
Avrupa Ülkeleri’nin 
tipik ve temel özel
liklerini araştırarak 

uygular. Öğrenciler 
Yurtdışındaki akran
larıyla teorik ve 
uygulamalı çalışma 
sonuçlarını tartışır 
ve karşılaştırır.
Ülkeler arasındaki 
benzerlikleri ve fark
lılıkları öğrenerek 
ülkeleri birbirine 
bağlayan belli özel
liklerin olup 
olmadığı sorusuna 
cevap verirler. Proje 
sonunda öğrenciler 
kültürler arası 
diyaloglarda aktif rol 
alıp dil becerilerini 

geliştirirler." denildi. 
Bu amaçlarla yola 
çıkan Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Okul Müdürü 
Mehmet Türkmen, 
İngilizce Öğretmen
leri Adalet Gürbüz, 
Deniz Uğur ve okul 
öğrencileri Fatma 
Sarı (11.sınıf), Merve 
İnan (lO.sımf), 
Oğuzhan Kânbur 
(11.sınıf), Sümeyra 
Tolar (11.sınıf) 
14.02.2012- 
18.02.2012 tarihleri 
arasında “IES FER

NANDO WIRTZ 
SUAREZ. A 
CORUNA. SPAIN" 
isimli okula ziyarette 
bulundular.
Öğrenciler misafir 
oldukları okulun 
belirlediği ailelerin 
yanında kaldı. 
Ailelerin yanında dil
lerini geliştirme ve 
farklı kültürleri tanı
ma fırsatı bulan 
öğrenciler, projenin 
amacında da belir
tilen (birbirini kabul
lenme, iletişim 
kurma,farklı yaşam

ları görme, 
kültürleri 
karşılaştırabilirle, 
dünyaya farklı açı
dan bakma) birtakım 
kazanımları da elde 
ettiklerini belirttiler. 
Öğrenciler; “IES 
FERNANDO WIRTZ 
SUAREZ. A 
CORUNA. SPAIN” 
Müdürü Jose 
Ricardo RODRI- 
UGEZ FERRE 
IRA’nın, irtibat kişisi 
Tarih Öğretmeni 
Francisco Luis 
Garcia-Guerra’nın, 
İngilizce Öğretmeni 
Mercedes Neira 
Mella’nın ve diğer 
tüm öğretmenlerin 
aynı zamanda da 
öğrencileri misafir 
eden ailelerin bu 
dört günlük çalışma 
gezilerinde çok 
emek harcadıklarını 
ve misafirperver 
davrandıklarını 
belirttiler.

Türkiye'nin yetenekleri hir kez daha Bursa'da
Türkiye’nin gizli 
yeteneklerinin orta 
ya çıkmasını sağla 
yan ve yayınlandığı 
günden bulana 
büyük ilgi gören 
“Yetenek Sîzsiniz 
Türkiye” adlı pro
gramın yarı final 
çekimleri, 28-29 
Şubat tarihlerinde 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
yapılacak. v 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
işletilen ve yönetilen 
Merinos AKKM, 
daha önce 2 kez ev 
sahipliği yaptığı 
Türkiye’nin en gözde

programlarından 
olan ‘Yetenek Siz 
siniz Türkiye’yi, bir 
kez daha ağırlıyor. 
Acun Ihcalı’nın hazır 
ladığı yarışmanın 
yarı final program 

çekimleri, 28 ve 29 
Şubat tarihlerinde 
toplam 4 seans 
halinde yapı lacak. 
Merinos AKKM’nin 
en büyük salonu 
olan Osmangazi

Salo nu’nda gerçek
leştin lecek olan ya 
rışmada, yetenekler, 
Acun Ilıcak, Hülya 
Avşar ve Şergen Yal 
çın’dan oluşan 
jürinin beğenisini 

kazanmaya çalışa
cak. Yetkililer, “Yete 
nek Sizsiniz Türki 
ye” adlı programın 
yarı final çekim
lerinin biletlerinin, 
27 Şubat Pazartesi 

günü Uludağ Üniver
sitesi Öğrenci Kültür 
Merkezi ve Görükle 
Yerleşim Plaza Zift 
Cafe önünden saat 
14.00’te dağıtıla
cağını açıkladı.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR 

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



Genılikspor, açılışta fark attılO-l
Yeniden düzenlenerek çimlenen ve bakımı yapılan Gemlik 
İlçe stadının açılış maçında Gemlikspor konuk ettiği ve 
düşme haltındaki Emniyetspor’u 10-1 yenerek gole 
boğdu. Maçın başlama düdüğüyle rakip kalede gol 
arayan Gemlikspor, ilk yarıyı karşılıklı atılan gollerle 1-1 
bitti. İkinci yarıda rakibini gol yağmuruna tutan kırmızı 
beyazlılar, BAL ligi Play-Off maçlarına da hazır olduğunu 
gösterdi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 8’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ ÇOKAL TİCARET 2 GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 7727 Şubat 2012 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik Kız Meslek Lisesi 12. sinıf öğrencisi A.K. 
staj yaptığı fabrikaya giderken sevdiği genç tarafından kaçırıldı

■■«■ııiıııM
Gemlik Kız Meslek Lisesi Giyim Tekstil 
bölümünde son sınıf öğrenci olan A. K 
(17) staj yaptığı fabrikaya gidiyorum diye 
evinden çıktı. Genç kızdan daha sonra 
haber alınamadı. Gazetemizi ziyaret eden 
acılı aile, kızlarının bulunmasını istediler. 
Baba Ali Rıza Kaşar, kızlarının hayatın
dan endişe ettiklerini, bir defa aradıktan 
sonra kendisinden başka haber ala
madıklarını belirttiler. Haberi sayfa 2’de

Aydınlar A.Ş.’tleıı 
ilk hurs Kız Meslek'e

Olay Tv.de yayınlanan “Bir İnsan Değişir 
se" adlı programda 10 öğrenciye burs 
sözü veren Aydınlar Madencilik A.Ş. ilk 
bursu Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde bir 
öğrenciye verdi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik stadı
Gemlik Atatürk Stadı, yeniden çimlenerek 

uzun bir aradan sonra AKP’lilerce açıldı.
Gemlik’te kurallara uygun ikinci bir 

stadın olmaması nedeniyle, Gemlik’teki 
futbol kulüpleri Bursa /iğindeki maçlarının 
tamamını dış sahalarda oynadı.

Zor geçen bir sezon yaşandı.
Gemlik’in BAL ligin de oynayan tek takımı 

Gemlikspor, tüm-zorluklara karşın, ligi bi 
rincilikle kapatıyor.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da oynanan son 
karşılaşmayı galip bitirince şampiyonluğu 
garantiledi.

Bundan sonraki karşılaşmaların önemi 
kalmadı.

Stad, apar topar dünkü maça yetiştirildi.
Devamı sayfa 4’de

Gemlikli 
mr taler 

Köse den bir 
romandaha 
T"
Gemlik Adliye 
Köyü doğumlu 
yazar Zafer Köse 
nin “Yıllarca” adlı 
yeni romanı ya 
yınlandı. Geçtiği 
miz günlerde 
piyasaya çıkarı 
lan ve kitap evle 
rine dağıtılan “Yıl 
larca” adlı kitap 
367 sayfadan 
oluşuyor. 10’da

lililllilWllMhlllWl
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Anka 
ra’da toplanan 
tüzük kurultayına 
Bursa delegesi 
olarak Gemlik’ten 
Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
ile İl Genel Meclis 
üyesi Mehmet 
Uğur Sertaslan 
katıldılar. 
Cumartesi günü, 
Ankara’ya giden 
Güler ve Sertaslan 
dün CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu 
tarafından yapılan

F. Mehmet Güler 
birinci gün tüzük 
kurultayına 
katılarak, tüzük 
değişikliklerinde 
oy kullandılar. 
Bugün muhalif 
partililerin

M. Uğur Sertaslan 
çağrısıyla toplana 
cak olan tüzük ku 
rultayına da katıla
cak olan Güler ve 
Sertaslan, kurultay 
sonrası ilçemize 
dönecekler.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
Tv.de
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gemlik Kız Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi A.K. 

staj yaptığı fabrikaya giderken sevdiği genç tarafından kaçırıldı

Gürhan ÇETİNKAYA 
Bulanık su... lift lai Mil ııfcı M

Türkiye karman çorman...
Hukuk al takke ver külah.

I Senin davan... Benim davam.
Bana dokunursan seni yaşatmam 

yakarım...
Benim düşmanlarıma dokunursan 

taltif ederim.
Neredeyiz, ne oluyoruz?
Kıyamete mi gidiyoruz.
Türkiye’de;
Askeri vesayet kalktı (!) 
Elit vesayeti de kalktı (!) 
Şimdi...
İktidarın yani AKP’nin vesayeti 

hüküm sürüyor.
Yazık değil mi yurttaşa...
Vesayetten vesayete sürükleniyor...
Yeni eski MİT Müsteşarı’nı ve eski 

müsteşar yardımcısını şüpheli savıyla 
sorguya çekme girişimleri...
Girişimden de öte verilen savcılık 
kararı anında iktidar kanadından 
refleks görüyor.

Sözlü tepkiler yetmiyor.
Görevden alma devreye giriyor..

Savcının görev yeri değişiyor.
DahasT...
Özel yetkili savcıların “yetkilerini 

kısacak “yasal değişiklik devreye 
alınıyor.

Neyse ki musibet AKP’ye bulaştı...
Yoksa özel yetkili savcılar Türkiye’yi 

istedikleri “kahp”a sokacaktı.
Sonra da dönüp dolaşıp iktidarın 

başına dalacaktı...
Sinyalini MİT Müsteşan’nın üzerinden 

verince AKP titredi ve kendine geldi.
Kendileri için bir düzenleme 

yapacaklar.
Ama bunlar yaman.
Hemi de usta...
Yine bir yol bulurlar kendinden 

olmayanların, muhaliflerin ya da bir 
biçimde aleyhte eylem ve söylemde 
bulunanların seslerini soluklarını 
keserler.
Türkiye böyle de...
Burşa’da durum ne?
AKP’de yaşananlar...
Sedat Yalçın’in egemenliğini 

pekiştirme girişimleri...
Karşılarında olanların salvoları... 
Herkes kendi egemenliğini kurma ve 
pekiştirme peşinde.

*****
Bizim cenahta da var iktidar 

yarışları...
Varsayımlar üzerinden tepki göster

meler...
Geçen hafta sonu yapılan cemiyet 

seçimlerine bulaştığı iddia edilen 
şaibeler...

Oylara “ipotek” konulduğu iddiaları...
Kim neyin peşinde anlamak 

olanaksız...
istifalar, işten çıkarılma söylentileri... 
Hiç de hoş değil.
Mesleğin karşı karşıya olduğu bir 

yığın sorun varken...
Gazete çalışanları sosyal güvenceden 

yoksunken...
Sorunu büyütmek yerine çözüm üret

mek elzem...
Onun için de;
Camdan cama fiberoptik kablolar 

aracılığıyla konuşmak yerine tarafların 
önce kendileriyle yüzleşmeleri sonra 
da yüz yüze gelmeleri gerek.

Görünen o ki;
İnanılan doğrulardan sapmadan akl-ı 

selim ve uyanık olmak şart.

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi Giyim Tekstil 
bölümünde son sınıf 
öğrenci olan A. K 
(17) staj yaptığı fab- 
r i kaya gidiyorum 
diye evinden çıktı. 
Genç kızdan dahş 
sonra haber alına
madı.
Olay geçtiğimiz 
Çarşamba günü 
sabahı meydana 
geldi.
Kız Meslek Lisesi 
son sınıf öğrencisi 
olan A.K. (17), Bursa 
da bulunan bir triko 
fabrikasında staj 
yapıyordu.
Bir aydır okul 
gidişinde B. Yalazan 
adlı bir kişi ile 
arkadaşlık kurduğu 
öğrenilen A.K., 
akşam eve geri dön
meyince aile polise 
başvurdu.
Perşembe günü saat 
19.30 sıralarında 
annesini arayan 
A.K., kendisinin 
kaçırıldığını ve 
İstanbul’da olduk
larını söyledi.
Gazetemizi ziyaret 
eden acılı aile, 
kızlarının bulun
masını istediler.

'SP’den Hocalı katliamı'açıklaması
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
adına İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
“Hocalı katliamı” ile 
ilgili bir basın açık
laması yaptı. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi 
“26 Şubat 1992 tari
hinde dünya kamu 
oyunun gözü 
önünde, ermenilerin 
yapmış olduğu 
katliamın üzerinden 
yıllar geçmesine 
rağmen acıları din- 
memiştir. Din bir
liğimiz ve dil bir
liğimiz olan dost 
ülke Azerbaycan’a 
yapılanlar aslında 
İslam birliğine ve 
İslam ülkelerine 
yapılmıştır. Ermeni 
diyasporasının 
uydurduğu “sözde 
ermeni soykırımı" 
iddialarına destek

17 yaşındaki kızı kaçırılan baba 
Ali Rıza Kaşar kızının hayatından

endişe duyduklarını söyledi.

veren sözde 
demokrasi temsilci
leri ABD ve Avrupa, 
Ermenilerin yapmış 
olduğu soykırıma 
karşı çıkmak bir 
yana destek ver
mişler islamı ve 
İslam ülkelerini her 
zaman tehdit olarak 
algılamışlardır.
İslam ülkelerine 
yapılan bu saldırılar, 
İslam birliği kurul
madığı müddetçe 
maalesef devam 
edecektir. Rahmetli 
Necmettin Erbakan 
hocamızın, temelini 
D8’ler ile attığı İslam 

birliğine hiçbir ikti
dar bu güne kadar 
sahip çıkmamıştır. 
İslam ülkelerinde 
yaşanan; terör, iç 
savaş, karaaşa ve 
yoksulluk İslam 
ülkelerinin kaderi 
değildir. Kurtuluşu 
muz; İslam birliğinin 
kurulmasına bağlı 
olup bu birliği 
sağlayacak olan tek 
parti, Milli Görüş 
temsilcisi Saadet 
Partisidir. Sayın 
halkımıza saygıları 
mızla duyurulur." 
NECMETTİN 
ERBAKAN HAFTASI 
BAŞLADI
Yıldırım spor komp 
leksinde yapılan 
"Necmettin Erba 
kan"ı anma progra 
mına; Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Mustafa Kamalak, 
Necmettin

HAYATINDAN 
ENDİŞE EDİYORUZ 
Baba Ali Rıza Kaşar, 
kızlarının hayatın
dan endişe ettikleri
ni, bir defa aradıktan 
sonra kendisinden 
başka haber ala
madıklarını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Kızımın yaşı küçük. 
Onun okulunu 
bitirip diploma 
alarak bir meslek 
sahibi olmasını bek
liyorduk. Annesini 
veya beni tekrar 
arasın. Hayatından 
endişe ediyoruz.

Dönüp evine gelsin 
ve eğitimine devam 
etsin. Kendisini 
affedeceğiz, kaçıran
dan da şikayetçi 
olmayacağız.
Okulunu bitirdikten 
sonra eğer o genci 
seviyorsa usulüne 
göre istesinler 
veririz." dedi.

ik Kız Meslek 
i son sınıf 
ıcisi A. K.(17) 
gitmek üzere 
len çıktı bir 
dönmedi.

Erbakan'ın kızı 
Zeynep Erbakan, 
Saadet Partisi Bursa 
İl Başkanı Selim Sait 
Terzioğlu, İl Yönet! 
mi, İlçe başkanları, 
İlçe yönetim Kurulla 
rı ile birlikte çok 
sayıda partili ve 
vatandaş katıldı. 
İstiklal Marşı oku
narak başlayan prog 
ram, okunan Kuranı 
Kerim ziyafeti ile 
devam etti. Daha 
sonra söz alan Zey 
nep Erbakan "Ba 
bam; haklı davası 
olan milli görüş 
çizgisinden hiç bir 
zaman aynlmamış 
tır, ömrünü verdiği 
bu hak davada 
örnek kişiliği, 
yaşantısı ve verdiği 
mücadele bizlere 
örnek teşkil etmek
tedir." diyerek söz
lerini noktaladı.
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Freni boşalan TIR iaciava netten olacaktı İhsanca
Domaniç-inegöl yolu 
üzerinde freni 
boşalan TIR'ın 
devrilmesi 
sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kütahya 
Domaniç 
istikametinden 
İnegöl'e gitmekte 
olan Ali Bozdemir 
(31) yönetimindeki 
kömür tozu yüklü 
olan 43 RR 665 
plakalı TIR'ın, 
Hacıkara köyü 
mevkiinde freni 
boşaldı. Dere 
yatağını fark eden 
TIR sürücüsü,

Sof İlenilen zehirlendiler
Bursa'da 3 kişi 
şofbenden çıkan 
gazdan zehirlendi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Çirişhane

Evinin önünde duran traktörü çaldılar
Bursa'da kimliği 
belirsiz bir kişi 
evin önünde park 
halinde bulunan 
traktörü çaldı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez

İm ite win sini» M illi
Bursa'da gezmeye 
çıkan bir kişi 
köpeğini de 
yanına aldı.
Şahsın yanından 
ayrılan köpeğe 
yoldan geçen servis 
minibüsü çarptı.
Ö.E. köpeğine 
çarpan sürücünden

Silah bit pazarına kadar düştü
Bursa'da pazar gün
leri kurular bit 
pazarında hareketli 
günler yaşanıyor. 
Tezgahlarda silah 
alışverişi bile yapılır 
ken Büyük şehir 
Belediyesi Zabıta

aracın direksiyonu 
sağa çevirmesi 
sonucu araç devril
di. Kaza sonucunda 
sürüc^i ve yanında 
bulunan Mehmet 
Turan (56), TIR'ın ön 
kabininde sıkıştı.

Mahallesi Baş 
Caddesi'nde ikamet 
eden G.Ü., F.Ü. ve 
I.Ü. şofbenden 
çıkan gazdan 
zehirlendi.
Baş dönmesi

Nilüfer ilçesi 
Minareli Çavuş 
Mahallesi Melek 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Akşam saatlerinde 
16 GC 278 plakalı 

şikayetçi oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
İvazpaşa Mahallesi 
Seydinasır 
Caddesi'nde köpeği 
ile birlikte gezmeye 
çıkan Ö.E. köpeği 
elinden kaçırdı. Yola

Daire Başkanlığı 
ekipleri bit pazarını 
kaldırmak için çalış
ma yapıyor.
Bursa'da Doğu 
Ğarajı ile Vatan 
Mahallesi arasında 
her pazar günü kuru 

Olay yedine gelen 
İnegöl Belediyesi 
İtfaiyesi Arama 
Kurtarma ekipleri 
kabinde sıkışan 
yaralıları sıkıştıkları 
yerden çıkarttı.
Yaralılar olay 

şikayeti ile uyanan 
3 kişi zehirlendikleri
ni anlayarak 
ambulans çağırdı. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
zehirlenen şahsıları, 

traktörünü evinin 
önüne park eden 
Ş.K., sabah 
uyandığında trak
törün yerinde 
olmadığını gördü. 
Ş.K. olay yerine 

doğru koşan köpeğe 
plakası alınamayan 
servis minibüsü 
çarptı. Köpeğinin 
yaralandığını gören 
Ö.K. ise olay yerine 
polis ekiplerini 
çağırdı.
Kaza yerine gelen 
ekipler, Ö.K.'nin 

lan bit pazarı vatan
daşların uğrak yer
leri arasında yer alı 
yor. Eski, yeni her 
şeyin yer aldığı paza 
ra vatandaşlar bü 
yük ilgi gösteriyor. 
Büyükşehir Bele 

yerinde ilk müda
halenin ardından, 
112 Acil Servis 
ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi acil 
servisine 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
Kafasından ciddi 
darbe alan ve beyin 
kanaması şüphesi 
bulunan Mehmet 
Turan, Bursa 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Kazayla ilgili soruş
turma sürerken, 
TIR çekici yardımıy
la yoldan çekildi.

İhsan BÖLÜK
posta@ihsanboluk.com.tr

Bursa Devlet. 
Hastanesi'ne 
kaldırdı.
Tedavileri yapılan 
3 kişi daha 
sonra taburcu 
edildi 

polis ekiplerini 
çağırdı.
Ekipler, hırsızlık 
olayına karışan 
zanlıyı yakalamak 
için çalışma 
başlattı.

verdiği 
bilgiler doğrultusun
da sürücüyü ara
maya başladı.
Köpeği yaralanan 
Ö.K. ise karakola 
giderek ifade 
verdi. Ö.K. sürücü 
hakkında şikayetçi 
oldu.

diyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı ekipleri 
işe satıcılardan tez
gah larını kaldırma 
larını istedi. Pazarın 
yasal olmadığını söy 
leyen zabıta ekipleri 
satıcıları uyardı.

BursalIlar, ortalamadan 
daha az çöp üretiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, geçenlerde . 
çöple ilgili 2010 yılı istatistiklerini 
yayınladı. 2 bin 950 belediyeden alınan 
anket sonuçlarına göre, Türkiye 
genelinde belediye alanlarında 
yaşayanların kişi başına çöp üretimi 
1.14 kilogram iken Bursa’da 0,87 kilo
gram...

Belediyelerin bir yılda topladığı atık 
miktarının toplam 25 milyon ton 
olması dikkat çekici... Oldukça büyük 
rakam... Bu kadar miktar atığı depola
mak için yer bulabilmek, özellikle 
büyükşehirlerde problem...

Bursa’nın ne kadar hızlı büyüdüğünü, 
çöplük alanlarına bakarak da görebili
riz. Demirtaş’taki çöplüğün dolup da, 
üstünün toprakla örtülmesinden sonra 
Hamitler’de yeni çöp alanı oluşturul
masının üzerinden geçse geçse 20 yıl 
geçmiştir. Bugün Hamitler bile kentin 
neredeyse göbeğinde kaldı. Üstüne 
üstlük Hamitler çöp depolama alanının 
hemen dibine TOKI konutları dikildi ve 
Yenikent Mahallesi oldu.

Oysa Hamitler Çöplüğü olarak 
bildiğimiz ve 30 yıllığına proje
lendirilen 83 hektarlık alanın 43 hektar
lık bölümü inşa edilmiş durumda. 
Şimdiye kadar da 8 milyon 189 bin ton 
çöp depolanmış. Burasının 2025 yılına 
kadar kullanılması öngörülüyor.

Çöplüğün çevresi yerleşime açılıp, 
binlerce nüfusa “çöp kokulu yaşam 
alanı” yaratılırken, o alanın 2025’e 
kadar kullanılacak olması akla pek yat
mıyor.

Tamam, çöplerin üzeri örtülüyor. Ama 
belli bir alanda yeterli doluluk sağlanıp 

* üzeri örtülünceye kadar kokusu 
dağları aşıyor.

Kısacası Hamitler’de bir yanlışlık var 
ama neyse...

Biraz daha uzağa bakalım... Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Hamitler’den 
sonra kullanılacak çöp depolama 
alanını belirlemiş durumda... 25 binlik 
imar planlarında Çaylı-Konaklı mev 
kişinde alan tespiti yapılmış... Fakat 
burasının çöp depolama alanına 
uygun olup olmadığına dair çevresel 
etki değerlendirmesi (ÇED) henüz 
yapılmamış...

İşin bir başka tarafı da çöpün değeri
ni bilmememiz. Çöpten elde edilen 
kompost, -ki usulüne uygun hazırlan
mış kompostun, hayvan gübresinden 
daha zengin organik madde içerdiği 
biliniyor- üretimi ve kullanımı 
konusundp Türkiye’nin Avrupa’ya göre 
çok müsrif olduğu ortaya çıkıyor.
Zira ülkemizde toplam kompost tesisi 

sayısı 5... Yıllık kapasite de 556 bin 
ton... Bu tesislere 216 bin ton çöp 
geliyor, 134 bin tonu kompostlanıyor. 
Ortaya çıkan kompost miktarı ise 38 
bin ton...

Tarımın gözden çıkarıldığı bir ülkede, 
“çöpleri kompost yapalım da 
üreticimiz gübre olarak kullansın” diye 
düşünen yok elbette...

En kolay yol nedir? Gömmek! 
Gömün...

mailto:posta@ihsanboluk.com.tr
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MııiMiHıslııM'ı
Gemlik Stadı

Gemlik Atatürk Stadı, Bursa İl Spor Müdür 
lüğü tarafından işletilmekteydi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, sta 
dm tahsisini Gemlik Belediyesine yaptırdı.

Stad getirisi olmayan, bakımı zor bir yerle 
şim.

İlçedeki spor kulüplerini resmi maçlarda 
kullanabilecekleri tek yer.

Belediyenin buranın tahsisini üstlenmesi, 
sınırlı sayıdaki spor kulüplerine hizmettir.

Stadta kitle sporu yapma olanağı yoktur.
Buna karşın, Gemlik Belediyesi bakımı zor 

olan bir tesisi bünyesine kattı.
Fatih Mehmet Güler görevden alınmasay- 

dı, bitişiğindeki ikinci Stadı Gemlik’e kazan 
dıracaktı.

Burada yapılacak ikinci stadın projeleri ta 
marnlanmış, ihale aşamasına gelmişti.

Ancak, arsa sahiplerinden birinin açtığı da 
vanın sonuçlanması bekleniyordu.
İçişleri Bakanı’nın Güler’i görevden alması 

bu hizmeti yerine getirmesine olanak sağla
madı.

Bugün zemini çimlenen Gemlik Atatürk 
Stadı, İl Spor Müdürlüğü’nün elinde olsaydı, 
çimleri zor yenilenirdi.

Elindeki bütçesini Meclis ohayı ile kullana 
bilen belediyelerin hizmet yapma olanakları 
daha kolay oluyor.

Bir futbol sezonunu dış sahalarda oyna 
yan Gemlikli spor kulüpleri, gelecek dönem 
kendi sahalarında top koşturabilecekler.

Açılış için stadda çimlerin üzerinde yap
tığım kısa bir yürüyüşte, zeminin pek de 
düzgün olmadığını gördüm.

Yağışlardan sonra zemin tam oturur ve 
futbol oynanacak düzeye gelir.

Yoksa yapılan masraflar boşa gider.
Dün yapılan sahanın açılışına beklenen 

ilgi yine olmadı.
Günlerce yapılan anonslar işe yaramadı. * 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep

Altepe ve yardımcısı da dün Gemlik’teydi.
Açılış törenine AKP’H Belediye Meclis 

üyeleri yanında, bazı muhtarlar ile Muharip 
Gaziler Derneği üyeleri katıldı.

Gemlikspor’un açılıştan sonra Emniyet 
sporla yapacağı karşılaşma nedeniyle, 400- 
500 taraftar maçı izlemeye gelmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı, Atatürk 
stadının yanında Büyükşehirce yaptırılan 
antreman sahasının yakında hizmete gire
ceğini belirtirken, Bursa’da 35 spor tesisi 
nin yapıldığını duyurdu.

Altepe, Bursa’yı sporun başkenti yapacak
larını söyledi.

Gemlik Atatürk stadı bugün ilçenin tek 
nizamı stadıdır. Kumla’ya yapılan saha da 
resmi karşılaşma ölçüleri uygun olmadığı 
için yapılamayacak.

Bu saha ancak antreman sahası olacak.
Köy sahalarına masraf yapılırken, resmi 

maçların oynanacağı ölçülere uygun yatı 
rımlar yapılmalıdır.

Yoksa Kumla, Umurbey ve Kurşunlu daki 
takımlar yine dış sahalarda top koşturmaya 
devam ederler.

Nüfusu 100 bini geçen bir ilçede tek sta 
din olması övünç kaynağı^ değildir.

Sporun her türlüsü tesis olursa yapılır ve 
başarı elde edilir.

Bunları çoğaltmazsanız, kendiniz çalar 
kendiniz oynarsınız.

Olay Tv.de yayın
lanan “Bir İnsan 
Değişirse” adlı 
programda 10 
öğrenciye burs sözü 
verep Aydınlar 
Madencilik A.Ş. 
ilk bursu Kız Teknik 
ve Meslek 
Lisesi’nde bir öğren
ciye verdi.
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemize gelen Olay 
Tv. “Bir İnsan 
Değişirse” progra 
minin yapımcısı 
Ergün Özçelik, bir 
hafta önce Çınar 
İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
toplantıda, 10 burs 
ile programa katılan 
Aydınlar Madencilik 
A.Ş. şirketi sahibi 
Ceyhan Aydın’ın 
oğlu Necati Aydın 
ile bu kez Kız Teknik 
ve Meslek 
Lisesi’nde 10 bur
sun protokolünü 
imzalamak ve bir 
öğrenciye burs 
verilmesi için 
biraraya geldiler. 
“Bir İnsan 
Değişirse” programı 
ile 2 öğrencisine 
burs sağlayan

Gemlik Zeytin Hali Toptancılar Sitesi Yönetimi genel kurulu yapıldı

Ailem Çiçek 
uüuen tazeledi
Gemlik Zeytin Hali 
Toptancılar 
Sitesi’nin yapılan 
olağan genel kuru
lunda, site yönetim 
kurulu eski 
Başkanı Adem 
Çiçek ve ekibi bir 
kez daha güven 
tazeledi. 
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
yapılan site 
toplantı salonunda 
yapılan Gemlik
Zeytin Hali 
Toptancılar Sitesi 
olağan genel kurulu 
işyeri maliklerini bir 
araya getirdi.
Zeytin Hali’nin ortak 
sorunlarının dile 
getirildiği toplantı

Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 
yönetimi, burs alan 
ikinci öğrencinin 
adının açıklanmasını 
istemediğini 
bildirdiler.
Aydınlar Madencilik 
A.Ş. adına gazete 
mize konuşan Cey 
han Aydın, “10 
öğrenciye burs 
vererek onların 
eğitimine katkı 
sağlamaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
Bizim de bu çorbada 
bir tuzumuzun 
olması nedeniyle 
mutluluk duymak
tayız. Bu öğrencile 

da, Gemlik Zeytin 
Hali Başkanı Adem 
Çiçek'in yaptığı 
açılış konuşmasının 
ardından gündem 
maddelerini' 
görüşen kat malik
ler, daha sonra

rimizin toplumu- bireyler olacağına
muza yararlı inanıyoruz." dedi.

yönetim kurulü ve 
denetim kurulunda 
görev yapan 
arkadaşlarına görev
lerine yeniden 
devam etmeleri 
kararını verdiler.
Yönetim Kurulu’nda 
Adem Çiçek, Rahmi 
Sarıca ve Ali Öztürk 
yer alırken, Yusuf 
Çalışkan ve Sami 
Ertürk'te denetim 
kuruluna yeniden 
seçildiler.
Toplantının sonunda 
kutlamaları kabul 
eden Adem Çiçek ve 
yönetimi genele 
ekurulâ katılan 
işyeri sahiplerine 
yemek 
ikram ettiler.

Dikkati 
Karve 
Tipi 
Geliyor
Türkiye'ye Ukray 
na üzerinden yine 
soğuk hava, fırtı
na, kar ve tipi 
geliyor.
Türkiye'ye Ukray 
na üzerin den yine 
soğuk hava, fırtı
na, kar ve tipi 
geliyor. Özellikle 
bu akşamdan 
itibaren kar yağış 
lan olacak.
Sıcaklığın 0 dere
ceye düşmesiyle 
İzmir'e bile kar 
yağacak. Soğuk 
havanın etkisi 
hafta sonuna 
kadar devam ede
cek. Türkiye 
bugün akşam 
saatlerinden 
itibaren soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine girecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
Tv.de
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Çimlenen Atatürk Stadı açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin spora 
ve sporcuya destek
lerinin devam ettiğini 
söyleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
“Bursa’nın sporun 
başkenti olmasını 
hedefliyoruz” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlikspor 

IKulübü’nün yenile
nen spor sahası 
açılışında, Gemlik’in 
geciken bir yatırımı 
olan sahanın 
yenilenerek, ilçeye 
yakışan bir tesis 
kazandırıldığını 
söyledi. Yerel yöne
timlerin kentleri 
geleceğe taşımakla 
yükümlü olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, “Yaşanabilir 
ve sağlıklı bir kenti 
oluşturmaya yönelik 
çalışmalarımız 
arasında en büyük 
hedeflerimizden biri 
de Bursa’yı sporun 
başkenti yapmaktır. 
Gereken çabayı gös
teriyor, sporun ve 
gençlerin ihtiyaçları 
nı giderecek tesisleri 
bir bir hayata 
geçirivoruz” dedi. 
Türkiye’nin 4. büyük 
kenti Bursa’nın spor
da ise 3. büyük şehir 
olduğunu dile geti 
ren Başkan Altepe, 
“Spor denince akıl
lara Bursa gelecek. 
Alt yapıdan takım
lara sporcu 
yetiştiren bir kent 
olacağız. Gemlik 
spor’un antrenman
larını ve maçlarını 
başka ilçelerde yap
ması Gemlik’e 
yakışmıyordu. Artık 
Gemlikspor kendi 
sahasında çahşmaia 
rina devam edecek” 
diye konuştu.

Başkan Altepe, 
spora yatırımların 
süreceğini söyleye 
rek, “Spora ve 
gençliğe önem veri 
yorsak, bu alanda

başarı istiyorsak 
yatırım yapacağız. 
Şu anda spora en 
çok yatırım yapılan 
şehir Bursa” diyerek 
Burşa’da inşaatına 

Fotoğraflar: Barış Güler

başlanan 95 spor 
tesisinin 30’unun bit
tiğini belirtti.
Gemlikspor’a moral 
veren Başkan 
Altepe, “Gemlik’in 

bayrağı asil, Türk 
Bayragı’mız gibi kır
mızı ve beyaz. Bu 
kente başarı yakışır. 
Gemlikspor’a 
başarılar diliyorum” 
dedi.

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
da yenilenen Gemlik 
stadının açılış 
töreninde, Gemlik 
spor’u sevmenin 
ayrıcalık olduğunu 
söyledi. Gemlik’te 
spora hizmet 
etmenin onurunu 
yaşadığını belirten 
Yılmaz, “Ne yapsak 
Gemlik’e ve Gemlik 
spor’a azdır. Gem 
lik’te imardan 
altyapıya, çevre 
düzenlemesinden 
sosyal tesislere ve 
spora 'kadar her 
alanda, hem Büyük 
şehir Belediyesi hem 
de Gemlik Belediyesi 
olarak gereken gayre 
ti gösteriyoruz” diye 
rek, Gemlik’e

yaıi rrmıârryicrvrzyiûTr 
katan Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
Bursa Vali Yardım 
cısı ve Gemlik 
Kaymakam vekili 
Adnan Kayık da spor 
için atılan adımların 
önemine değinerek, 
stadın yenilenmesi 
ne emeği geçenleri 
kutladı.
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı. Orhan Koç 
ise Gemlikspor 
Kulübü olarak genç 
lere sporu sevdirme 
yi amaçladıklarını 
söyleyerek.
“Gemlikspor’un 
başarısı için ilçede 
yaşayan herkesin 
desteğine ihtiyacımız 
var” dedi.
Başkan Altepe, daha 
sonra Gemlik Beledi 
yesi Başkanvekili 
Refik Yılmaz ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
Ilhan Satık ile birlikte 
Gemlikspor-Emniyet 
spor maçını izlediler.
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"Sağlık Turizmi Ülke Politikası Olmalı"
Bursa Sağlık Turizmi 
Derneği (BUSAT) 
Başkanı Dr. Mustafa 
Esgin, Türkiye'de bir 
ilk olma özelliği 
taşıyan Türkiye 
Sağlık Turizmi 
Değerlendirme 
Toplantısı'nın 
sonuçlarını açıkla
yarak, tüm Sağlık 
Turizmi 
Derneklerinin Ortak 
bir platformda 
buluşma konusunda 
görüş birliğine 
vardığını söyledi. 
Türkiye'deki tüm 
Sağlık Turizmi 
Derneklerinin bir 
araya geldiği, 
Türkiye Sağlık 
Turizmi 
Değerlendirme 
Toplantısı, Bursa 
Sağlık Turizmi 
Derneği (BUSAT) ev 
sahipliğinde dün 
Marigold Otel'de 
gerçekleştirildi. 
Türkiye Sağlık 
Turizmi 
Değerlendirme 
Toplantısı'na 
Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Turizmi 
Koordinatörlüğü

Şube Sorumlusu 
Süreyya Şeker, 
Dünya Göz 
Hastanesi Genel 
Müdür Yardımcısı 
Selin Yıldırım Peker, 
Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı 
Kamil Yüceoral'ın 
yanı sıra, Adana, 
Mersin, Ortadoğu, 
İzmir, Kocaeli, 
Samsun, İstanbul, 
Kayseri, Sağlık 
Turizmi Derneği 
Başkanları ile 
BUSAT üyeleri 
katıldı.
BUSAT Başkanı Dr. 
Mustafa Esgin, 
değerlendirme 
toplantısında sağlık 
turizminin bir ülke 
politikası olarak 
kabul edilmesinin 
öneminin vurgu

landığı ifade ederek, 
"Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde oluştu
rulan Sağlık Turizmi 
Koordinatörlüğü'nü 
oldukça önemsiy
oruz. Bu koordi
natörlüğün mevzuat 
çalışmalarına 
dernekler olarak 
katkı koyacağız. 
Türkiye’nin 2023 
vizyonunda 1 milyon 
sağlık turisti ve 20 
milyar Dolar gelir 
hedefini değer
lendirdiğimizde ise 
Sağlık Turizmi sek
törü için Sağlık 
Bakanlığı'nın yanı 
sıra Turizm, 
Ekonomi ve 
Ulaştırma 
Bakanlıklarının 
koordinasyonunun 
önemine de ayrıca 

dikkat çekmek ister
iz" dedi.
SAĞLIK TURİZMİ 
ÇALIŞTAYI 
Sağlık Turizmi 
Dernekleri olarak 
sağlık turizmi çalış
malarının önce bir 
platform daha sonra 
federasyon çatısına 
yönelik çalışmalar 
yapılması konusun
da görüşlerin pay
laşıldığını anlatan 
Başkan Dr. Mustafa 
Esgin, tüm pay
daşlarla bir sağlık 
turizmi çalıştayının 
yapılması konusun
da fikir birliğine 
varıldığını belirtti; 
Başkan Dr. Mustafa 
£sgin, dünya sağlık 
turizmi sektöründen 
yeterince pay almak 
için kurumsallaşma 
ve hizmet kalitesinin 
yanı sıra hedef 
ülkeler, yasal düzen
lemeler, uluslararası 
platformlarda 
tanıtım çalışmaları, 
ortak iletişim ağı ve 
hra eleman eğitim
lerinin masaya 
yatırıldığını söyledi

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, kartonpiyerli, 

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

satılık daire 
0 538 322 70 73

elm& »sekeri
KREŞLERİ

GEMLİK’İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
v, (KURUMU

€GITIMD€ 13. VIL
ERKEN KAYIT 

fiVfiNTfiJLfîRİMIZDfiN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE HAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇ İN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE RAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP,

DOĞAYA YE İNSANA SAYGILI MUTLU RİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

517 19 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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"Hayvanları mağdur ttmiıntf
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Sorumlusu Ebru 
Kurt, hayvansever 
vatandaşların tepki
lerine yanıt vererek, 
“Sokak Hayvanla 
nnın Mağduriyeti 
Söz Konusu 
Değildir” dedi. 
Umurbey’de bulu
nan ve belediyeye 
ait hayvan rehabili
tasyon merkezinde 
şu anda 32 sokak 
köpeğinin bakımının 
yanı sıra aşılanma 
ve kısırlaştırmasının 
yapıldığını, 300 
sokak hayvanına 
yetecek miktarda da 
ilaç, operasyon ve 
sarf malzemesi 
bulunduğunu 
belirten Ebru Kurt, 
ayrıca bu merkezde 
yaralı kedi, güvercin 
ve martı gibi hay
vanların da tedavi 
ve bakımlarının 
yapıldığını kaydetti. 
Kış günlerinde 
sokak hayvanlarına 

- bakılmadığı, aç 
bırakıldığı gibi 
eleştirilere katıl
madığını ifade eden

Sağlık İşleri Müdür 
lüğü Sorumlusu 
Ebru Kurt, “Hayvan 
besleyen ya da 
sokaklarındaki hay
vanların tedavi, 
bakım ve gıdalarının 
verilmesini isteyen 
vatandaşlarımız da 
bu hizmetimizden 
ücretsiz yararlan

abilirler. Sokak hay
vanlarının mağ
duriyeti söz konusu 
değildir. Belediye 
olarak elimizden 
gelen her türlü çalış
mayı fazlasıyla ye 
rine getiriyoruz” 
diye konuştu.
İlçedeki sanayi kuru
luşları ve lokantalar

la görüşülüp anlaş
ma sağlanarak hay
vanların beslenme 
sorununu çözdük
lerini, gönüllü hay
van sever vatan
daşların da rehabili
tasyon merkezine 
hayvan maması, 
gıda ve ilaç maize 
mesi getirdiğini vur
gulayan Ebru Kurt, 
“İlçe Tarım Müdürlü 
ğünden periyodik 
aralıklarla kuduz 
aşısı alıyoruz. 
Hayvanların aşı 
sorunu da, 
kuduz aşısı 
sorunumuz da 
yoktur” dedi. । 
Kurt son olarak, 
“Hayvanları mağdur 
edecek bir ortam 
mevcut, değildir. 
Sokak hayvanlarına 
destek sağlamak ve 
daha iyi bir yaşam 
alanı sunmak ama: 
çındayız. Gemlik 
Belediyesi olarak 
5199 Sayılı Hayvan 
lan Koruma Kanunu 
uygulamaktayız, bu 
tür faaliyetleri de 
desteklemekteyiz” 
dedi.

Polis, Bursa’ıla aM 
siiriiciilere göz aciirmiw

Bursa'da alkollü 
sürücülere göz açtır
mayan trafik ekipleri 
denetimlerine 
devam ediyor.
Bursa'da alkollü C 
sürücülere göz açtır
mayan trafik ekipleri 
denetimlerine 
devam ediyor.
Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube Mü 
dürlüğü ile Trafik 
Böl ge Müdürlüğü 
ekipleri, akşam 
23.ÜÛ-Û i.üu saatleri 
arasında merkez 
Nilüfer ilçesinde 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvan'nda alkol 
kontrolü yaptı. 2 
saatlik uygulamaya 
toplam 4 trafik ekibi 
katıldı,

Çok sayıda otomobil 
sürücüsü alkol 
testinden geçir
ilirken, ehliyet ve 
ruhsat kontrolü de 
yapıldı. Bir sürü 
cüye aracının cam
larına koyu film çek 
meşinden dolayı 
ceza kesildi.
Vatandaşlar uygula
madan memnun 
olduklarını dile getir
erek, "Vatandaşın 
can güvenliği için 
bu Kontroller daha 
sık yapılsın. Kimse 
aracının direksiyo 
nunu alkollüyken 
geçmemeli. Çünkü 
trafik kazalarının ço 
ğu alkollü araç kul
lanmaktan kay
naklanıyor" dedi.
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Gemlikspor, açılışta fark atti:10-1

EMNİYETSPOR

Seyfettin SEKERSÖZ

Yeniden düzen
lenerek çimlenen ve 
bakımı yapılan 
Gemlik İlçe stadının 
açılış maçında 
Gemlikspor konuk 
ettiği ve düşme hal
tındaki Emniyet 
spor’u 10-1 yenerek 
gole boğdu. 
Süper Amatör B 
gurubu lideri 
Gemlikspor, 
sahasında oynadığı 
ilk maçını farklı 
kazanırken, BAL ligi 
Play-Off maçlarına 
da hazır olduğuöu 
gösterdi.
Gemlikspor sahaya, 
geçtiğimiz günlerde 
vefat eden eski , 
yönetim kurulu 
üyelerinden Suat 
Gülhan anısına 
pankartla çıkarken 
saha ortasında bir 
dakikalık saygı du 
ruşunda bulunuldu. 
Maçın başlama 
düdüğüyle rakip 
kalede gol arayan 
Gemlikspor, Berkan 
ve Serkan’la 
kaçırdığı pozisyon
ların ardından sağ
dan kontratakla akın 
başlatan Emniyet 
spor, yüksek orta
lanan top kaleci 
Ömer’i geçince 
Sinan’ın ayağından

Gemlikspor 89. 
dakikada Arifle 
skoru 10-1 yaparak 
taraftarlarına gollü 
bir maç izlettirdi. 
Gemlikspor farklı 
kazandığı maçı taraf 
farlarıyla paylaştı. 
SAHA : Gemlik İlçe

«■■■

1-0 öne geçti.
Yediği golden sonra 
rakip kaleyi abluka 
altına alan 
Gemlikspor, bek
lediği golü 39. 
dakikada buldu. 
Serkan’ın atağı elle 
kesilince kazanılan 
penaltıyı Mustafa 
gole çevirdi ve ilk . 
yarı karşılıklı atılan 
gollerle 1-1 bitti. 
İkinci yarıya adeta 
fırtına gibi başlayan 
lider Gemlikspor, 59- 
62-63 dakikalarda 
Nazif’in arka arkaya 
attığı gollerle skoru 
4-1 yaparak iyice 
rahatladı. 64. dakika
da ise 
Emniyetspor’dan 
Şaban rakibine sert 
girince gördüğü 
direk kırmızı kartla 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı.
Gemlikspor’un dalga

dalga gelen atak
larında iyice oyun
dan düşen Emniyet

spor da defans ne 
yapacağını şaşırdı. 
67. ve 68. dakikalar-

da Serkan’la 2 gol 
daha bulan 
Gemlikspor, 70. 
dakikada oyuna yeni 
giren Muharrem’le 
gol sayısını 7’ye 
çıkardı.
Gemlikspor’da 
oyuna giren Arif, 77. 
dakikada skoru 8-1 
yaparken Oğuz, 85’te 
9-1 yapan golü attı.

HAKEMLER:
Ali Saygın Ögel 8, 
Oğuz Akar 8, 
İhsan Topsakal 8, 
GEMLİKSPOR: 
Ömer 5, Murat 5, 
(Arif 5) Eyüp 5, 
(Muharrem 5) Adil 6, 
Cihad 6, Nazif 8, Bu 
rak 7, Oğuz 7, Ser 
kan 7, (Mehmet 5) 
Mustafa 7, Berkan 7, 
EMNİYETSPOR : 
Fatih 2, Günay 2, 
Burak 2, Yavuz 3, 
Sait 3, Hakan 4, 
Hamza 3, Dinçer 4, 
İsmail 2, Şaban 3, 
İsmet 4,

İl GaHİKSPORTARAFTARLAR DERNEĞİ

GOLLER : 
Dk. 17. İsmet, 
(Emniyetspor) Dk. 
39. Pen. Mustafa, 
Dk. 59-62-63 Nazif, 
Dk. 67-74 Serkan, 
Dk. 70. Muharrem, 
Dk. 77-89 Arif, Dk. 
85. Oğuz, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 63. Şaban, 
(Emniyetspor)
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Kredi Kartı olanlar dikkat!
Yargıtay, kredi kartı 
kullanan tüketicileri 
sevindiren bir 
karara imza attı. 
Tüketici Hakları 
Derneği Genel 
Başkanı (Thd) 
Turhan Çakar, 
Yargıtay'ın aldığı 
ilke kararı 
çerçevesinde kredi 
kartı aidatlarının 
geriye dönük olarak 
alınmasında daha 
önce 2 yıl olarak 
uygulanan sürenin 
10 yıla çıktığını 
bildirdi.
Thd'den yapılan 
açıklamaya göre; 
kredi kartı aidat
larının geriye dönük 
olarak alınmasında 
süre 2 yıldan 10 yıla 
çıktı. Thd Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, bugüne 
kadarki uygula
malarda, bankalar 
tarafından yılık üye
lik aidatı adı altında 
kart sahiplerinden 
talep edilen tüm 
aidatların hakem 
heyetleri ve 
mahkemeler tarafın
dan sebepsiz

Kimse otoda vergi indirimi beklemesin!
Başbakan Yardımcı 
sı Babacan, lüks 
otomobil ile hafif 
ticari otomobilde 
vergi indiriminin 
hükümetin günde
minde olmadığını 
söyledi.
Başbakan Yardımcı 
sı Ali Babacan, G20 
toplantıları için 
Meksika'ya hareke 
tinden önce soruları 
yanıtladı.

zenginleşme 
hükümlerine göre 
değerlendirilerek 2 
yıllık zaman aşımına 
tabi tutulduğunu 
hatırlatarak, "oysa 
genel hükümlerine 
göre alacak 
hakkının 10 yıllık 
zaman aşımına tabi 
olması gerekiyordu" 
dedi.
Yargıtay'ın, bu 
konuda çok önemli 
yeni ilke kararı 
verdiğine dikkat 
çeken Çakar, buna 
göre tüketiciler 
tarafından aidatların 
10 yıl geriye dönük 
olarak talep 
edilebileceğinin 
altını çizdi.
Çakar, "Yargıtay 13.

Babacan, lüks oto
mobil ile hafif ticari 
otomobilde vergi 
indirimine ilişkin, 
"Bizim gündemimiz 
de böyle bir şey 
yok, hükümetimizin 
gündeminde öyle bir 
şey yok" dedi. 
Babacan, BDDK ve 
TMSF'yle ilgili düzen 
lemeden haberi 
olmadığı konusunda 
şunları söyledi:

Hukuk Dairesi'nin 
bir uyuşmazlıkla 
ilgili verdiği 
2011/4736 esas, 
2011/11579 sayılı 
kanun yarına bozma 
kararı uyarınca, 
kredi kartlarından 
yıllık üyelik aidatı 
tahsil edilmesinin 
haksız şart 
niteliğinde olduğu 
ve geriye dönük 
olarak on yıl boyun
ca talep edilebile
ceği sabit" dedi. 
Çakar'a göre, emsal 
niteliğindeki bu 
karar uyarınca; bun
dan böyle tüketiciler 
bankaların aldığı yıl
lık kredi kartı kul
lanım ücreti (aidat) 
kesilmesine karşı 10

"Başbakanlık 
bürokrasisi hukuki 
boşluğu doldurmak 
için Meclisle direkt 
bir kontak kur
muşlar. Böyle bir 
işe başlamışlar. 
Arkadaşlar defalarca 
özür dilediler. Teknik 
bir düzeltme olarak 
gördük diye. Biz 
bunun daha ötesin
deki düzenlemeleri 
yapacağız. Önceki 

"GEÇMİŞTE 
BANKALARA 
ÖDENEN 
AİDATLARI 
BANKALARDAN 
İADE EDİLMESİNİ 
İSTEYİN" 
Çakar açıklamasın
da, "Tüketicilerin 
geçmişte bankalara 
Ödemiş oldukları 
geriye dönük 10 yıl
lık tüm yıllık üyelik 
aidatlarının defaten 
kendilerine iade 
edilmesini 
istemelerini; aksi 
halde ödenmeyen 
bedellerin faizi ile 
birlikte tahsili için 
yasal yolların tüketi
cilere açık olduğu 
bir kez daha hem de 
kanun yararın 
bozma kararıyla 
sabit olmuştur" 
ifadelerini kul- 
landı.Çakar, Thd'nin 
haklarını aramak 
isteyen vatan
daşlara yardımcı 
olacağını açıkladı.

akşam Başbakan'la 
konuştuk.
Talimatları aldık, bu 
yönde düzenlemeler 
yapılacak. Şu andaki 
teklifte olduğu gibi 
uçu açık üyelik ve 
başkanlık söz 
konusu olmayacak. 
İletişim hatası. 
Arkadaşlar bir daha 
olmayacağı 
konusunda özürleri
ni bize ilettiler."

Raporlu ilaca da 
katkı payı geliyor
Aile hekimleri 
reçetelerinden katkı 
payı alınmasının 
ardından şimdi de 
raporlu ilaçlardan 
katkı payı alınması 
gündemde, 
alp, tansiyon, kole- 
strol, şeker gibi kro
nik hastalıklar için 
kullanılan ilaçlardan 
da yüzde 3 ila 5 
oranında katılım 
payı alınabilecek. 
Böylece aylık 100 
liralık ilaç kullanımı 
gerektiren bir kronik 
hastalığı olan vatan
daş, 5 lira katkı payı 
ödemek zorunda 
kalabilecek.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), hem 
ilaç giderlerini azalt
mak hem de ‘ilaç 
israfının’ önüne 
geçmek üzere yeni 
önlemler üzerinde 
duruyor. Önceki gün 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu’nda kabul edilen 
‘İntibak Yasa Tasarı 
sına’ eklenen bir 
madde ile raporlu 
ilaçlardan da ‘katılım 
payı’ alınmasının 

ı önünü açılıyor.
TBMM Genel Kuru 
lu’nda görüşülecek 
olan tasarının kabul 
edilmesi halinde 
SGK, tansiyon, kalp, 
şeker, astım, diyaliz 
gibi kronik hastalık 
raporu olanlardan 
da ilaç katılım payı 
alma yetkisine haiz 
olacak.
HANGİ MADDE 
DEĞİŞİYOR? 
Tasarıya eklenen 
madde, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu’nun ‘katılım 

payı alınmasını’ 
düzenleyen 68. 
Maddesinde değişik
lik öngörüyor, 
“....sağlık hizmetleri 
için gereksiz kul
lanımı azaltma, 
sağlık hizmetlerinin 
niteliği itibarıyla 
hayati öneme sahip 
olup olmaması, kişi
lerin prime esas 
kazançlarının, gelir 
ve aylıklarının tutarı 
ve benzeri Ölçütler 
dikkate alınarak % 
10ilâ % 20 oranları 
arasında olmak 
üzere Kurumca 
belirlenir” hük
münde yer alan 
yüzde 10'luk alt 
sınırın yüzde 1 
olarak değiştirilmesi 
öneriliyor.
MUAF LİSTESİ 
YENİLENECEK 
Ekonomi bürokrat
ları, akılcı ilaç kul
lanımını teşvik 
etmek ve israfın 
önüne geçmek 
üzere; katılım payı 
alınmayacak ilaç lis
tesinde değişiklik 
yapılabileceğini 
belirttiler. Katılım 
payından muaf tutu- 
İan ilaç listesinin 
çok geniş olduğuna 
dikkat çeken 
bürokratlar, “Eğer 
yasal değişiklik 
yapılırsa, zaman 
içinde katılım payın
dan muaf olan ve 
olmayan ilaçlar liste
si gözden geçirile
cek. Buna göre bazı 
ilaçlarda katılım payı 
yüzde 3 ila 5'e 
çıkarken; bazıların-' 
da indirime 
gidilebilecek ya da 
katılım payından j 
muaf hale gelebile
cek” dediler.

i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5-13 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. Daireşi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73.
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUB - FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihİsar (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
Totalgâz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03B

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 30 88

TAKSİLER

Körfez Taksi , 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513.23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
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
GENLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4204 

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)

IIllUSİIUtMKI
VENÜS SİNEMASI 

FETİH 1453 
10:45-14:00-15:15- 
17:15-18:30-20:30- 

21:45...
BERLİN KAPLANI: 
11:45-14:00-16:00- 

18:00-20:00
REZERVASYON 

513 33 21 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Gemlilıli yazar Zafer Itose'ılen ainoman lalla IIHMCll"
Gemlik Adliye Köyü 
doğumlu yazar Zafer 
Köse’nin “Yıllarca” 
adlı yeni romanı 
yayınlandı.
Yalova’da bir fab
rikada teknik eleman 
olarak çalışan Zafer 
Köse’nin daha önce 
Evinyolu/ 
Mevsimsiz, Fabrika 
Yolu, Söz İstiyorum, 
Sarsılmak, Son 
Büyük Ozan/Livaneli 
adlı kitipları yayın
lanmıştı.
Zafer Köse’nin son 
romanı Siyah/Beyaz 
Yayınevi tarafından 
geçtiğimiz günlerde 
piyasaya çıkarıldı. 
Kitap evlerine 
dağıtılan “Yıllarca” 
adlı kitap 367 say
fadan oluşuyor.

yazar Lütfü Livaneli 
“Yıllarca” adlı roman 
için “Yıllarca;
Sevdiğim bir 
romancının, olgun
luk dönemi yapıtı 

etkiledi. ” dedi., 
Yıllarca adlı romanın 
arka kapağında 
romancı şu görüş 
lere yer verdi.
“1987 sönbarında

Serkan, Selvi, Bulut. 
2011 ilkbaharda 
Lara, Ozan.
Yıllarca yaşadıkları 
ve yıllarca yaşaya
madıkları aile il işkile 
ri, arkadaşlıkları ve 
aşkları...
Kişilikleri, hayalleri, 
tercihleri mi belirli 
yor olayları yoksa 
başlarına gelenler 
mi onları şekil
lendiriyor?
Bazen değiştirmeye 
çalışırken değişiyor
lar. Sıcak, hüzünlü, 
umutlu bir roman 
gibi, hayat mücade
lesi içinde akıp 
gidiyor yılları.
YıHarca'nm say
falarında, hızlı geçen 
günleriniz gibi 
ilerleyeceksiniz”

İrilisi cininden hayranlarına Türk Sanal Müziği gecesi
Gemlik Belediye 
si’nin 2012 yılı Kış 
Kültür ve Sanat 
etkinlikleri kap
samında organize 
ettiği Türk Sanat 
Müziği gecesi büyük 
ilgi gördü. 
2004 yılında 
çıkardığı “Ninni” 
isimli albümle ses 
getiren Gemlikli 
sanatçı Aslıhan 
Erkişi ile “Gönül

*‘Şızım” ve “Safahat 
jtan Şarkılar” isimli 
albümlerin sahibi 
Türk Sanat 
Müziği’nin sevilen 
sesi Ertuğrul Erki 
şi’nin sahne aldığı 
gecede Gemlikliler 
hem Türk Sanat 
Musikisine hem de 
tasavvuf ve ilahi 
musikisine doydular. 
İ.T.Ü Türk Musikisi 
Konservatuarı Türk 
Sanat müziği Ses 
Eğitimi Bölümü

Gemlikli sanatçı Aslıhan Erkişi eşi 
Ertuğrul Erkişi ile birlikte sahne aldı.

Öğretim Görevlisi
Aslıhan Erkişi ve

“Minik Dualar 
Grubu’nun” kuru

cusu eşi Ertuğrul 
Erkişi, perfor
manslarıyla soğuk 
kış gecesinde izle 
meye gelen yüzlerce 
Gemlikli hayranının 
içlerini ısıtırken 
ayakta alkışlandılar. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye ■ 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya Baya 

zıt, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi İl 
Kültür Müdürü 
Hüseyin Toprak ve 
Ak Parti İçe Başkanı 
Necdet Yılmaz’ın 
yanı sıra çok sayıda 
Türk Sanat Müziği 
sevenini buluşturan 
gece renkli anlara ev 
sahipliği yaptı. 
Gemlik Bursaspor 
lular Derneği’nin 
hediye ettiği, yeşil 
beyaz renklerdeki

Gemlik yazılı 
atkılarla sahne alan 
Aslıhan ve 
Ertuğrul Erkişi 
çifti, hayranlarının 
şarkı isteklerini de 
geri çevirmedi. 
Yaklaşık 2 saat 
süren konserde 
50’ye yakın Türk 
sanat müziği, 
Tasavvuf ve ilahi 
şarkıları seslendiren 
Erkişi çiftine 
Refik Yılmaz’dan da, 
Sözleri Sami 
Yusuf’a ait “Güllerin 
Efendisi Şarkısı” 
istendi. Büyük ilgi 
gören ve ayakta 
alkışlanan konser 
sonunda Refik 
Yılmaz, Erkişi çiftine 
çiçek sunup zeytin 
hediye etti. 
Bu arada, Erkişi 
çiftinin Gemlik’te 
Nisan ayında da 
konser vereceği 
açıklandı.

KRŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

OSAATTE 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



TS010 öğrenciye 10 ay burs verecek
Olay Tv’de yayınlanan “Bir İnsan Değişirse” adlı program kap
samında iş adamlarından ve kurumlardan burs toplayan prog 
ram yapımcısı Ergün Özçelik, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 10 öğrenciye burs vereceğini bildirdi. Özçelik, 10 
öğrenciye burs sözü veren Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Oda olarak sürekli muhtaç öğrencilere burs verdik
lerini, 10 öğrenciye daha burs vermekten mutluluk duyacak
larını söyleyerek, burs sözleşmesini imzaladı. Haberi sayfa 4’de

ÇOKAL TİCARET GEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 524 76 77
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Şubat 2012 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kamulaştırma çalışmaları süren Çarşı Meydam’nda inceleme yaptı Giizeniirkige'ninkanaııan
msMisiM"

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı 
ve yaşana bilir bir kent hedefiyle sür 
dürülen çalışmaları kapsamında Gemlik’te 
düzenlenen kent meydanında kamulaştır
malar devam ediyor. Başkan Altepe, “Bü 
yükşehir Belediyesi olarak Gemlik’in tüm 
alanlarında, altyapıdan üstyapıya kadar 
Gemlik Belediyesi ile el ele koordineli 
olarak çalışmalarımız devam ediyor. 
Gemlik Kent Meydanı da ilçenin önemli 
projelerinden biri” dedi. Haberi sayfa 8’de

Güne Bakış
Kılıçdaroğlu Kurultaydan 

güçlü çıktı...
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2 gün sü 

ren tüzük kurultayı sona erdi.
Bu kurultayların galibi tabii ki Genel 

Başkrnı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
CHP de neden olağanüstü tüzük kurul

tayı toplandı?
CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ve 

ekibi ile eski Genel Başkan Deniz Baykal 
ittifakı sonucu parti tüzüğünde değişik 
lik yapılmadığı gerekçesiyle imza topla
yarak, kurultayın toplanması sağlandı. 
Amaç, Genel Merkezi köşeye sıkıştır
maktı.

Bunda başarılı olmaları halinde, seçim
li kurultaya gidecekleri belliydi.

Devamı sayfa 4’de

52 kile 
esrarı 
gardıroba 
sakladılar
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin, İstan
bul'dan Bursa'ya 
yüklü miktarda 
uyuşturucu getir
ildiği ihbarını 
alması üzerine, 
iki kişiyi Orhan 
gazi’de 52 kilo 
esrarla yakaladı.
Haberi syf 3’de

Banla 
küfürlü 
kavga 
kanlı Ditti
Bursa'da bir bar 
da küfürlü konu 
şan 3 arkadaş 
bıçaklandı. Yaralı 
lardan birinin du 
rumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Barda alkol alan 
küfrettikleri gerek 
çesiyle başka 
masada oturanlar 
tarafından ikaz 
edildi. Çıkan 
tartışma kavgaya 
döndü. Sayfa 3’de

Vergi Haftası kapsamında kutlamalar ve 
bilgilendirme çalışmalarını devam ettiren 
Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Mehmet 
Salih Güzel, her türlü düzenleme, yaptırım, 
denetim ve etkinliklere rağmen kayıt dışı 
ekonominin Türkiye’nin kanayan bir 
yarası olduğunu söyledi. Sayfa 2’de

Belediyespor:2O
Nilüferspor:8

Bursa erkekler basketbol yerel liginde 
mücadele eden Gemlik Belediyespor 
Minik erkekler Basketbol takımı C gru 
bundaki maçların da ikinci galibiyetini 
aldı. Belediyespor Sahasında konuk ettiği 
Nilüfer Eğitim Kurumlan Spor Kulübü’nü 
seyircisi önünde 20-8 yendi. Syf 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Salih 

Güzel, kurumlan ziyarete başladı

Gürhan ÇETİNKAYA
Açlık, tokluk ve uygarlık...

Bir gazete... Her renk var. İyi mi kötü 
mü? Nereden ve nasıl baktığına bağlı... 
Eğer idealistsen ve ilkelerinden ödün ver
meyen bir yapıdaysan kötü...
Ama...
Her neyse...
Şimdi konumuz o değil.
İnsan akıl fikirle donatılmış...
Doğanın nimetlerinden yararlansın diye 

dünyaya gönderilmiş bir canlı...
Peki, farkında mı?
Kesinlikle değil...
Olsa kaynakları bu denli hoyratça kullan

maz.
Kavgaya gürültüye yönelmez.
Savaşmaz...
Öldürmez...
Dedikodu yapmaz.
Biz ellili yaşları sürenlerin tanık olduğu 

dönem...
Sosyal değerler hızlı biçimde yok edildi.
Üretmeden tüketmek, yan gelip yatmak 

yaşam biçimi oldu.
Kendin gibi düşünmeyeni dışlamak, 

ötelemek yönetim anlayışı halini aldı.
Saygı,
Sevgi,
Hoşgörü,
Güven mumla bile aranda bulunmaz 

durumda...
Elbette ki tüketmeyenler de var.
Ama onlar bir avuç...
Öğrenci öğretmeni,
Evlat ana babayı, memur müdürü, 
İşçi patronu sevmiyor, saymıyor... 
Sevginin, saygının olmadığı yerde, 
Üretimde bereket, 
Toplumda huzur olmaz.
Eğitim de olmaz.
Hızla insanlığın kendisine dayatılan bu 

“gerilim”den uzaklaşması gerek.
Mevlana’yı, Konfüçyüs’ü, Hacı Bektaşi 

Veli’yi, Yunus Emre’yi, Eflatun’u anması, 
anımsaması, anlaması gerek...

Açlığı tokluğu, yokluğu her daim his
setmesi gerek.

En çok da dünya ülkelerini yönetemeyen
lerin...

Çünkü diyelim ve yazıyı Doğan Kuban’ın 
sözleriyle bitirelim;
“İnsanların temel biyolojik sorunu 

yaradılışından bu yana aç kalmamak ve 
türlerinin sürekliliğini sağlamak.

Onun için barınak sahibi olmak, karnını 
doyurmak ve kimsenin kölesi olmadan 
özgürce yaşamaktan daha önemli bir şey 
yok.”

Vergi Haftası kap
samında kutlamalar 
ve bilgilendirme 
çalışmalarını devam 
ettiren Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Salih Güzel, 
her türlü düzenleme, 
yaptırım, denetim ve 
etkinliklere rağmen 
kayıt dışı ekono
minin Türkiye’nin 
kanayan bir yarası 
olduğunu söyledi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Salih Güzel, 
vatandaşları duyarlı 
olmaya davet 
ederek, daire olarak 
kendi üzerlerine 
düşen görevi 
yapacaklarını kay
detti.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, kayıt dışı 
ekonomi ve seyyarla 
mücadelenin tek 
başına belediyelerin 
ve Zabıta 
Müdürlüğü’nün

görevi olmadığını 
belirterek, bu konu
da vatandaşların da 
bilgili ve duyarlı 
olması gerektiğini 
bildirdi.
Gemlik vergi dairesi 
Müdürü Mehmet 
Salih Güzel de 
“Korsan kitap olayı, 
10 Numara yağ alım 
ve satımı, kaçak 
sigara gibi gerçekler 
maalesef ülkemizin 
en büyük sorun
larından birisidir. 
Kayıt dışı ekonomi 
olayı kanayan 
yaramızdır” dedi. 
Ceza ve yaptırım
ların yeterli

olmadığına dikkat 
çeken Güzel, 
Başkanvekili 
Yılmaz’ın görüşleri 
ne katıldığını ifade 
ederek, vatan

daşların bilinçli ve 
duyarlı olmasının 
önemine dikkat 
çekti. Refik 
Yılmaz’a başarılar 
dileyip çiçek sundu.

Borusan İlhönretim İMİ"
bahçesinin yenilenmesi istendi

KnŞ€D€ 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

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı makamında 
ziyaret eden 
Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Turan Polat, 
Müdür Yardımcısı. 
Kenan Vatangül, 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Hayriye 
Anlı okul öğretmen
leri Şakir Eker ve 
Mesut Keklik, 
sorunlarını anlatıp 
destek istediler. 
Okul yönetici teri, 
Belediye başkan 
vekili Yılmaz’dan 
çocuk parkı 
tabanının kauçukla 
kaplanması, 
bahçe çehresinin

düzenlenmesi, okul 
bahçesine çocuk 
parkı yapılpıası ve 2 
adet projeksiyon 
cihazı ihtiyaçları 
olduğunu

söylediler.
Okul ve amatör spor 
kulübü ayrımı yap
madan yardım ettik
lerini belirten Refik 
Yılmaz’da, yönetici

lerin taleplerini 
olumlu bulduklarını 
kaydederek, kısa 
sürede bu sorun
larını çözeceklerini 
bildirdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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52 Mlı em nardıroba saklattılar
İstanbul'dan 
getirdikleri esrarı 
Bursa'da satmak 
isteyen iki kişi 
yakayı ele verdi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İstanbul'
dan Bursa'ya yüklü 
miktarda uyuşturul
du getirildiği ihbarını 
aldı. Harekete geçen 
polis ekipleri, 
Bursa'ya getirilen 52 
kilo esrarın 
Orhangazi ilçesinde 
bir eve 
götürüldüğünü

Barda küfürlü kavga kanlı bitti
Bursa'da bir barda 
küfürlü konuşan 
3 arkadaş bıçak
landı. Yaralılardan 
birinin durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.
Olay, Çırpan 
Mahallesi Darmstad

Busttiln «nil wc iıı liıifflanlı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, motosik
letin çarptığı 
genç bir kız ağır 
yaralandı.
Boyalıca kasabasın
da meydana 
gelen kazada,

Kayadan atlamak isterken düştü
Arkadaşlarıyla birlik
te Uludağ'ın etek
lerinde gezintiye 
çıkan 32 yaşındaki 
şahıs, kayadan atla
mak isterken düşüp 
ydValandı.
Yaralı, sivil savunma 
ekiplerinin yaklaşık 
3 saat süren 
operasyonu ile 
kurtarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, 32 yaşındaki 
Yakup Aydın, 
arkadaşlarıyla birlik
te Kaphkaya 
Mahallesi'nden 
Uludağ'ın eteklerine 
gezintiye çıktı. Bir

öğrendi. Polis, 
Orhangazi'de 
arkadaşı Mustafa 
A.'nın evine elindeki 
valizleri getiren 
Umut P.'yi takibe 
aldı. Gece saat
lerinde eve baskın

Caddesi üzerinde 
bulunan bir içkili 
barda meydana 
geldi. İddiaya göre, 
barda alkol alan 
S.Ö. (26), H.G. (35), 
ve R.Ç. (33), küfret
tikleri gerekçesiyle 
başka masada otu

17 yaşındaki İ.S, 
motosikletiyle Yalı 
Mahallesi sahil* 
yolunda gezintiye 
çıktı. İ.S'nin kul
landığı motosiklet,. 
15 yaşındaki 
F.N.Ö'ye çarptı.

kayanın üzerinden 
atlamak isteyen 
Aydın, düşerek 
bacağından yara
landı. Ayağının üzer
ine basamayan 

düzenleyen ekipler, 
evde gardıroba 
gizlenmiş uyuşturu
cuları ele geçirdi. 
Operasyonda 52 kilo 
esrar ele geçirilir 
ken, Umut P. ve 
Mustafa A.'da 

ran şahıslar tarafın
dan ikaz edildi.
Çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmösi 
üzerine bıçağına 
sarılan ve soyadı 
kimliği belirlene
meyen Turgay isimli 
şahıs, S.Ö., H.G. ve

Çarpmanın etkisiyle 
motosiklet 
sürücüsü İ.S. hafif 
yaralanırken, 
F.N.Ö. adlı genç kız 
başından aldığı dar
beyle ağır yaralandı. 
Bursa Şevket 

yaralıyı arkadaşı 
omzunda taşıyarak 
bir noktaya kadar 
getirdi. Bu sırada 
yaralının 
arkadaşları, durumu 

gözaltına alındı. 
İfadeleri alınmak 
üzere emniyete. 
götürülen zanlılar
dan Mustafa A.'nın 
daha önce hırsızlık
tan sabıkasının 
olduğu öğrenildi. 
Umut P. ise polise 
verdiği ifadesinde, 
"Tanımadığım birisi 
esrarları bana getir
erek satın almamı 
teklif etti. Ben de 
aldım" dedi.
Esrarın piyasa 
değerinin 150 bin TL 
olduğu ifade edildi. 
Zanlılar, sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

R.Ç.'yi bıçakladı. 
Şahıslardan H.G.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğre
nilirken, S.Ö. ve 
R.Ç'nin durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor

Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kız hemen 
ameliyata alınırken 
kazayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

112 Acil Servis'e 
bildirdi. Olay yerine 
gçlen sağlık ekipleri, 
yaklaşık 3 kilometre 
yürüyerek yaralıya 
ulaştı. Yaralının 
yürüyememesi 
üzerine ormanlık 
alana Sivil Savunma 
Arama ve Kurtarma 
Birlik Müdürlüğü 
ekipleri sevk edildi. 
Ormanlık alanda 
yaklaşık 3 kilometre 
sedye ile taşınan 
yaralı, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

Bursa'da sınavları 
başarılı geçen 12 
yaşındaki kızına 
hediye amacıyla 
tablet bilgisayar 
alan işadamı Ünsal 
Gülsoy, kutusundan 
çıkardığı bilgisayar
da porno görün
tülerle karşılaştı! 
Gülşöy bunun üzj 
rine bilgisayarı satın 
aldığı firma hakkın
da suç duyurusunda 
bulundu. Firma 
tarafından tablet bil
gisayarın ısrarla 
kendisinden alınmak 
istendiğini söyleyen 
Gülsoy, "Ben tazmi
nat peşinde değilim. 
Ama bu işin peşini 
bırakmayacağım. 
Kızım bu görüntüleri 
görünce şoke oldu. 
Ondan fazla ben 
üzüldüm" dedi.
Bursa'da tekstil fab
rikası bulunan 
Elektrik Mühendisi 
Ünsal Gülsoy, bir 
süre önce 
sınavlarında başarı 
elde etmesi halinde 
armağan etmek için 
kızına bir alışveriş 
merkezinden 521 
TL'ye taksitle küçük 
tablet bilgisayar 
aldı. Gülsoy, evinde
ki çekmecede kızı 
mn sınavlarının 
bitmesi için bir hafta

Cinayetle Biten 
Sandal veli Kavgaya 

10 Yıl Hauls
Bursa'da geçen yıl 
Eylül ayında yan 
bakma tartışmasın
da emekli sinagog 
bekçisi 52 yaşında
ki İsmet Güreî'i 
başına sandalye fır
latarak öldürdüğü, 
iddiasıyla yargıla 
nan 29 yaşındaki 
Gökhan Gülmez, 10 
yıl hapis cezasına 
mahkum oldu.
Olay, Merkez 
Osmangazi İlçesi 
Altıparmak Mahalle 
si Arapşükrü 
Sokağı'nda geçen 
eylül ayında mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Sinagog 
önündeki kafeterya 
da oturan Gökhan 
Gülmez ile Geruş 
Sinagogu'nda 5 yıl 
bekçilik yaptıktan 
sonra 3 ay önce 
emekli olan İsmet 

beklettiği bilgisayarı 
geçen hafta kızına 
verdi. Gülsoy, 
kızının şarj ettikten 
sonra açtığı bilgisa
yarda gençlerin 
seks yaparken çek
ilen görüntülerini 
görünce şoke 
olduğunu söyledi.

'KULLANILIP İÂDE 
EDİLMİŞ'
Tablet bilgisayarı 
alıp firmaya giden 
Ünsal Gülsoy tep
kisini dile getirdi. 
İşyerinin tüm ısrarı
na rağmen bilgisa
yarı değiştirmeyen 
Gülsoy, daha önce 
bir başka müşteri 
tarafından kullanılıp 
iade edildiğini 
sandığı tablet bil
gisayarı Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirerek şir
ket hakkında suç 
duyurusunda bulun
du. Amacının, ben 
zer olayların başka 
müşterilerin de başı
na gelmemesi 
olduğunu söyleyen 
Gülsoy, "Bu olayla 
ilgili olarak tazminat 
davası açmayı 
kesinlikle düşün
müyorum. Tek bek
lentim, sorumsuz 
ların cezalandırıl
ması" dedi

Gürel, 'yan bakma' 
konusunda tartıştı. 
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmes) üzerine 
İsmet Gürel, önün
deki sandalyeyi 
Gökhan Gülmez'e 
fırlattı. Yere düşen 
sandalyeyi alan 
Gökhan Gülmez, 
bunu tekrar İsmet 
Gürel'e doğru attı. 
Başına isabet eden 
sandalye ile yere 
düşen İsmet Gürel, 
ağır yaralanarak 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastane 
de yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men emekli bekçi 
kurtarılamazken 
zanlı Gökhan 
Gülmez ise olayın 
ardından tutuk
landı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kılıçdaroğlu Kurultaydan
güçlü çıktı... .

Pazar günü toplanan kurultayda muhale
fetin etkinlik gösterememesi, hazurun 
cetveline itiraz etmek istemeleri, bunda da 
başarı sağlayamamaları, kurultayın sonu
cunu birinci günden belirledi.

İlk rauntta rakiplerini deviren Kılıçdaroğlu 
için ikinci günü daha kolay geçti.

CHP de neden bu iç sorunlar hep yaşam 
yor?

Bana göre, bu sol partilerin yapısında olan 
bir durum.

Sağ partiler biat kültüründen gelir ve tepe
den aşağıya doğru bir yapılanma içindedir.

Sol partiler içindeki hareketlilik, kimi hizip 
çilikten, kimi de gerçekten demokratik yapı 
/arından kaynaklanıyor.

Mevcut tüzük, Baykal - Sav yönetimleri 
tarafından kabul edilmişti.

Bugün bu tüzükte eksik gördükleri konu-. 
lar o gün de biliniyordu.

O günkü tüzüğü kendilerine göre yapanlar, 
bugün muhalefete düştüklerinde anti 
demokratik bu tüzüğün değişmesini istiyor
lar!

Kılıçdaroğlu ve ekibi, muhaliflerin tüzük 
kurultayından bir gün önce, Genel Başka 
nın çağrısı üzerine kurultayı toplayarak, 
muhalifleri etkisiz kıldı.

Önemli bir stratejiydi bu.
Bunu gören Deniz Baykal ise kurultaya 

katılmadı.
CHP’nin iki gün süren tüzük kurultayında 

Kemal Kılıçdaroğlu güçlü çıktı.
Bundan sonra, CHP’de parti programı da 

ha rahat değişecek.
Kılıçdaroğlu’nun Kurultayda yaptığı 

konuşmada bunu görmemiz mümkün oldu.
Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni bir yol haritası 

çizdiğini, bunun halka doğru giden bir yol 
yol haritası olduğunu söyledi.

Halkın taleplerini dillendirmeyen bir parti 
nin başarılı olamayacağını gören Kılıçdar 
oğlu, partiyi halka indirmeye çalışıyor.

Baykal ve Sav muhalefeti ise, Kılıçdaroğ 
lu ile birlikte partinin sağa kaydını iddia 
ediyor.

Kılıçdaroğlu grubu ise çağdaş demokratik 
solun dünyadaki gelişim ve değişimleri 
göre kendini yenilemesi gerektiğini 
savunuyor.

CHP’de kimse Mustafa Kemal Atatürk’ün 
devrimci çizgisinden çıkmıyor.

Aksine, Atatürk’ün “sürekli devrimcilik” 
tezini düşünerek, çağa uygun, daha demok 
ratik bir sol parti olmaya çalışıyor.

Ümmetçi bir tabandan gelen, muhafazakar 
demokrat olduklarını söyleyen AKP, 
bugünkü kadar sol partilerin birçok söylem 
teriyle halkın karşısına çıktılar ve başarılı 
oldular.

Cumhuriyeti kuran, demokrasinin yolunu 
açan bir parti çağının gerisinde kalamaz.

CHP’de sular kaynadı ama tüzük Kurul 
tayları kaynayan suyu soğuttu.

Bundan sonra CHP’de geriye dönüş söz 
konusu olamaz.

Olay Tv’de yayın
lanan “Bir İnsan 
Değişirse” adlı 
program kapsamın
da iş adamlarından 
ve kurumlardan 
burs toplayan 
program yapımcısı 
Ergün Özçelik, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 10 
öğrenciye burs 
vereceğini bildirdi. 
Geçtiğimiz günlerde 
ilçemize gelerek Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi’nde bir öğren
ci için burs 
sözleşmesi imza
layan Olay Tv. “Bir 
İnsan Değişirse” 
programının yapım
cısı Ergün Özçelik, 
daha sonra 10 
öğrenciye burs sözü 
veren Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’m 
ziyaret etti.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt tarafından 
karşılanan Özçelik, 
verilen sözün yerine 
getirilmesini istedi.

Gemlik Ticaret ve
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu

Başkanı Kemal Akıt, 
Oda olarak sürekli 
muhtaç öğrencilere

ON MUHASEBE 
DENEYİMİ OLAN, 
25-30 YAŞLARI 

ARASINDA 
MS OFFICE 

PROGRAMLARINI BİLEN 
EN AZ LİSE MEZUNU 

BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR

burs verdiklerini, 
10 öğrenciye daha 
burs vermekten 

mutluluk duyacak
larını söyledi. 
Program yapımcısı 
Ergün Özçelik ise 
Gemlik’te yapılan 
tanıtım çalışmaların
dan sonra eski 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in de destek
leriyle 50 öğrenciye 
burs sağladıklarını 
bildirdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası adına 
Yöne;tim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ile Olay Tv.
“Bir İnsan 
değişirse” programı 
yapımcısı Ergün 
Özçelik arasında 10 
öğrenciye 10 ay 
süreyle burs sözleş 
mesi imzaladılar.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EUERİZ

EFENDİOĞLU MERMER A.$.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-586 00 07

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bay Brütüs!

Bay Brütüs!
Şeytana uydun.
Onsekiz bin seçmen oyunu, onurunu 

sattın.
Beş paralık ettin kendini.
Eşine, evlatlarına, akrabalarına, dost ve 

arkadaşlarına yazık değil mi?
Büktün boyunlarını, insan içine çıkamaz, 

yüzüne bakamaz ettin...
Ne geçti eline?
Üç on para.
Haramın, hak edilmeyen paranın, malın, 

mülkün, makam ve mevkinin hayrı mı olur 
insana.

Sen görmezsen de kötü sonu, yedi 
göbek sülalenden çıkar, kan kusar.

Satın alıcı verir ama, içi yanar, inşallah 
hayrını görme diye ilenir durur içinden.

Bakma sen dökülen dillere...
Bir kere bağladı mı seni, paçayı kap

tırdın mı kullan Allah kullan, posan çıkın
caya kadar...

Onurunla yaşamak varken, şerefli görev
leri yapmak varken, değer mi çıkara tes
lim olmak.

Sana tevdi edilen görevi elde etmek için 
insanlar uğraş veriyor, eremiyor, sen 
kıymetini bilemiyorsun değerini, çok 
yazık.

Mutlaka birisi veya birileri kanına girdi 
böyle bir fırsat bir daha ele geçmez diye 
rek aklını vicdanını çeldi.

Kandın vaatlere.
Siyaset simsarı kimbilir ne kaptı.
Sen oldun bir hiç, rezil, rüsva.
Davranışın, sonrası ben ne yaptım dedin 

belki ama, iç içten geçti değil mi?
Gizlemeye çalıştın kendini.
Onbir arkadaşına iki aydır azap ve 

ıstırap çektiriyorsun.
Yazık, günah değil mi?
Sis perdesinin aralandığı söyleniyor.
Bugün, yarın, er-geç kim olduğun 

görülüp anlaşılacak artık çık ortaya, 
aradığınız benim de, vicdan azabından 
kurtul.

Kabusların, uykusuz geçen günlerin 
gecelerin bitsin.

Rahatla...
Katıl yeni mekanına, gör değerini...
Törende yaparlar, bando mızıka ile alırlar 

aralarına, yadırgamazlar seni.
Çünkü sen onların kahramınısın. 
Zaferleri senin oyunun sayesinde.
Böyle de davranamazsan Ver kendini 

doğaya, orada da çakallar var yadırgan
mazsım..

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nın konuğu 
oldu.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener, yeni 
oluşan MHP yönetim 
kuruluna hayırlı 
olsun dileklerini 
sunarken, MHP’nin 
çalışmalarını da 
yakinen takip ettiği

İlllıüllcaljanBaülıanıHııcalılıatliaınını tonajı
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Mehmet Emin 
Özcanbaz, Hocah 
katliamının 20. yılı 
nedeniyle yazılı 
basın açıklaması 
yaptı.
Özcanbaz açııkla- 
masında şu görüş 
lere yer verdi: 
‘‘Kendi yurtlarında 
bağımsız yaşamayı 
istemekten başka bir 
düşüncesi olma yan 
bu soydaşla rımıza 
karşı, Ermeni 
çeteleri 1992 yılının 
25 Şubatı 26 Şubat' 
ta bağlayan gecede 
bölgedeki 366. 
Alayın da desteği ile 
önce giriş ve çıkışını 
kapadığı Hocah kasa 
basında girdi. 
Soydaşlarımız ulus
lararası hukukta adı 
na ‘‘soykırım” deni 
len büyük bir katlia
ma maruz kaldılar. 
Azeri resmî kay
naklarına göre, 83 
çocuk, 106 kadın ve 
70'den fazla yaşlı

“28 Şubat ancak 15 yıl sürebildi"

KHŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Has Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Emir Kantur, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 28 Şubatı 
değerlendirdi.
Kantur şunları söyle
di: “28 Şubat 1997 
tarihi, asla aklanama 
yacak, paklanamaya- 
cak, gelecek nesil
lerin lanetle anacağı, 
kara, kapkara bir leke 
olarak Türk tarihinde-^ 
ki yerini almıştır. 28 
Şubat'ın sonuç lan, 
diğer askeri müda
halelere göre daha 
ağırdır. Önceki dar
beler büyük oranda 
siya seti hedef 
seçerken 28 Şubat

ni belirtti. Son 
dönemdeki söylem
lerini de taktirle 
karşıladığını belirten 
Yener, sözlerinin 
devamında; “Bizler 
Emekli arkadaşları 

dahil olmak üzere 
toplam 613 kişi hun
harca katledilmiş ve 
cesetler üzerinde 
yapılan incelemeler 
de cesetlerin bir 
çoğunun yakıldığı, 
gözlerinin oyuiduğu, 
başlarının kesildiği 
görülmüştür.
Bu işgal ile Azerbay 
can Devleti ile Tü rk! 
ye Cumhuriyeti Dev 
leti arasında ileride 
kurulması muhtemel 
olan dil birliği ve 
fikir birliği ne küre
sel sermaye tarafın
dan bir set çekilmek 
iştenmiştir. Bu sebe
pledir ki, Azerbay 
can’ın Karabâğ böl
gesinde böyle büyük 
bir katliam yaşanır 
ken katledilenler, 
‘Türk’ olduğunda 

siyasetin yanı sıra, 
halk, bürokrasi ve 
sivil toplum kuru
luşlarını da hedef 
seçmişti. Bu haliyle 
28 Şubat'ta sadece 
siyasete değil top 
yekûn Millete göz
dağı verilmek isten
miştir. Bu süreçte 
hüküme tin yapısı, 
bozulmuş, vekil 
transferleri yapılmış 
dönemlik partiler kur
durulmuş, bürok 
raside ve medyada 
"ÖTEKİ" avına çıkıl 
mış, bazı sermaye 
grupları düşman ilan 
edilmiş daha ilköğ 
retim çağında olan 

mızın sözcüsü 
olmaya gayet edi 
yoruz. Yaşımız ne 
olursa olsun vermiş 
olduğumuz mücade 
lemize devam ede
ceğiz, daha önceki 

derin bir sessizliğe 
gömülen o şaşalı 
uluslararası kuru
luşlar ve devlet ler 
gelişmelere se yirci 
kelmiş ve Ermenile 
rin yaptıkları katliam 
lara ve işgal hareket 
lerine tepki göster
memişlerdir.
Ne yazıktır ki bu 
katliamda masum 
insanların zalimce 
katledildiği olayların 
görüntüleri ve bel
geleri mevcut iken 
dünya basını bu ko 
nuya kayıtsız kala 
rak gerekli özeni 
göstermemiş; bila 
kis geçtiğimiz gün
lerde de gündeme 
gelen sözde ermeni 
soykırımı iddialarına 
ise bizzat eğilerek 
bu soykırımın yay- 
garalığını kendisine 
bir görev bilerek 
yıpratma politikaları
na ahlaksızca devam 
etmişlerdir. Bilgi ve 
belgeleri olmayan 
buna rağmen 
Fransız Parlamento 

çocuklara bile "HA 
İN" muamelesi yapıl 
mıştır. Dün, vefatının 
1. yıldönümünde 
Ulusça rahmet ve 
minnetle andığımız 
54. Cumhuriyet hükü 
metinin başbakanı 
Prof. Dok. Necmettin 
Erbakan beye aleni 
olarak hakaretler 
edilmiş, güdümlü 
basın açıkça darbe 
çığırtkanlığı yapmış, 
halkımızın inançları 
ve İslam'a dair bütün 
değerler ayaklar altı
na alınmaya 
çalışılmıştı. 1000 yıl 
süreceği iddia edilen 
bu dönem 15 yıl dahi 

açıklamalarda Gem 
lik’in sorunlarını 
masaya yatırarak 
Gemlik’! değiştire
ceğinizi söylemeniz 
bizlere de güç ver
miştir. Gemlik’te bu 
güne kadar halkın 
verdiği emanete 
sahip çıkamadılar, 
MHP’nin ileriki 
dönemde bu emane 
te sahip çıkacağına 
inanıyoruz.” dedi.

sunun “Fransız” 
kalarak kabul ettiği 
ermeni soykırımı 
iddialarını kabul et 
meleri oldukça ko 
miktir. Bu soykırımın 
tarafı olduğunu iddia 
eden Ermenistan 
Devleti’nin neden 
resmi kaynaklarını 
tarihçilere açmadığı 
ise büyük bir muam
madır. Ermenistan 
Devleti acaba yakın 
geçmişte Hocah’da 
ve birçok yerde da 
ha yaptığı kanlı soy 
kırımların gün yüzü 
he çıkmasından mı 
korkmaktadır?
Aradan geçen 20 
yıla rağmen Hoca 
h’da ve diğer Türk 
topraklarında kay
bettiğimiz kardeşler
imizin acılarını hala 
ilk günkü gibi bağrı 
mızda taşıyoruz. 
Hocah şehitlerini 
rahmet ve minnetle 
anıyor, Türk-lslam 
Âlemine bir kez 
daha baş sağlığı 
diliyoruz.” 

sürmemiş, halkı 
mızın engin feraseti 
sayesinde bu insan
ların halkın içine 
çıkacakları ne açık 
alınları, ne de çocuk
larına bırakabilecek
leri temiz, onurlu bir 
geçmişleri kalmıştır. 
Hocamızın vefatının 
birinci yıldönümün 
de bu kirli ellerin ve 
onların maşası olan 
kara yüzlü kara 
gönüllü çeteler için 
HAS PARTİ olarak 
suç duyurusunda 
bulunduk ve suç 
delillerini iki CD 
halinde savcılığa 
sunduk.”
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Gençler kronik hastalıklar ile ilgili bilgilendirildi
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi Çev 
re ve Sağlık Çalışma 
Grubu tarafından 
hayata geçirilen “5 
Yanlış 1 Doğruyu 
Götürür” projesinin 
eğitmen eğitimi 
tamamlandı. Projeye 
katılan gönüllü eğit
menler, belirlenen 
liselerde öğrencilere 
yönelik bilgilendir 
me seminerleri 
gerçekleştirecek. 
Bursa Kent Konseyi 
Koza Salon’daki 
eğitime, Gençlik 
Meclisi üyeleri, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve 
Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencileri katıldı. 
Eğitmen eğitiminde, 
Doç. Dr. Emel İrgil 
tarafından kronik 
hastalıklara sebep 
olan risk faktörleri 
anlatılırken, Gençlik 
Meclisi Başkan 
Yardımcısı Furkan 
Öksüz ise etkili 
sunum teknikleri 
hakkında bilgi verdi. 
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan

Darılmazlar, gençleri 
sağlık konusunda 
bilinçlendirmek iste
diklerini ifade etti. 
Gençlik Meclisi 
olarak daha sağlıklı 
nesillerin gelişmesi 
için çalıştıklarını 
söyleyen 
Darılmazlar, “Bugün 
eğitmen eğitimine 
katılan gönüllülerim
iz önümüzdeki 
aydan itibaren belir
lenen okullara gide 
rek lise öğrencile 
rine ‘kronik hastalık
lar’ ile ilgili bilgiler 
verecek” dedi. 
Çevre ve Sağlık 
Çalışma Grubu 
Temsilcisi İsmail Dal 
ise, eğitimde ‘hiper
tansiyon’, ‘obezite- 
yanlış beslenme’, 
‘hareketsiz yaşam’, 
‘sigara’, ‘alkol’ 

konularıyla ilgili bil
giler verildiğini söy 
ledi. Dal, genç yaşta 
alınan doğru bilgiler 
sayesinde kronik 
hastalıkların önlene 
bileceğini belirtti. 
Kronik hastalıklara 
sebep olan risklerle 
ilgili bilgi veren Doç. 
Dr. Emel İrgil, 2008 
yılı verilere göre 
dünya genelinde 36 
milyon kişinin kro
nik hastalıklar sebe
biyle öldüğünü dile 
getirdi. Tüm ölüm
lerin yüzde 63’ünün 
kronik hastalıklara 
bağlı olduğunu anla
tan İrgil, 9 milyon 
ölümün ise 60 yaşı 
nın altında gerçek
leştiğini, ölümlerin 
yüzde 90’ının da 
düşük gelirli ülke 
lerde görüldüğünü 

belirtti. Doç. Dr. İrgil, 
“Kronik hastalıkların 
sebepleri arasında 
nüfusun yaşlan
ması, sağlıksız 
diyet, hareketsizlik, 
tütün, yaş, artmış 
kan basıncı, artmış 
kan glikozu, anor
mal kan lipitleri, 
aşırı kilolu ye şiş
manlık vardır.
Sigara, önlenebilir 
hastalık nedenleri 
arasında birinci sıra
da. Dünyada her 
gün 8 bin kişi 
sigaradan ölmekte
dir. Türkiye, sigara 
kullanımının azaltıl
ması konusunda 
son yıllarda önemli 
adımlar attı. Sigara 
kullanımı konusun
da Türkiye 17 ülke
den biridir. Ayrıca 
hareketsizlik ve yan
lış beslenme ‘ger 
çek’ Ölüm neden
lerinin başında gelir. 
Yanlış beslenme, 
koroner kalp 
hastalığına, kansere, 
felçlere, diyabete, 
osteoporoza ve şiş
manlığa sebep ol 
maktadır” dedi

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
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİTİMDt lî. VII
ERKEN KflYIT

AVANTAJLARIMIZDAN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ YE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ VE 

İKİ RİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI, 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP, 

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU DİREYLER YETİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

51719 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com
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DENGELER 
DEĞİŞİYOR

Süper Amatör A ve B 
gruplarında play-off 
maçları yaklaşırken sür
priz sonuçlar alınmaya 
başlandı.
A grubunda yaşanan 

erken yükselmeler 
şimdi sürpriz sonuçlar 
getiriyor.

Gençlergücü geçtiği 
miz hafta ilk yenilgisini 
alırken bunun rahatlık
tan kaynaklandığı 
açıkça gözlendi.

Erken form tutan 
Yenişehir Belediyespor 
ikinci yarının ilerleyen 
haftalarında yakaladığı 
formundan uzak sonuç 
lar almaya başladı.

Play-Off’un A grubun
daki üçüncü sıradaki 
adayı.olan Kâfkasspor 
ise Yenişehir 
Belediyespor’la aynı 
puanı paylaşıyor.

Kalan maçlarda bu üç 
takımın içine dördüncü 
bir takımın girmesi 
mümkün gözükmüyor.
A grubunda 3 takım 

büyük sürprizler yaşa
mazlarsa kol kola play- 
off’a çıkacaklar. <

Dördüncü sıradaki 
takım olan Telekomspor 
ise yakaladığı çıkışı iyi 
değerlendiremeyince 
şansını büyük ölçüde 
zayıflattı.

Süper Amatör’ün B 
gurubunda ise deyim 
yerindeyse Gemlikspor 
fırtınası esiyor.

İlk yarıyı rakiplerinin 
önünde lider kapatan 
kırmızı beyazlılar devre 
arasında kadrosunu 
kaliteli futbolcularla 
takviye ederek hedefini 
belirlemiş durumda.

Kadrosuna dahil ettiği 
ve kalitesi tartışılmaz 
Mustafa Çiçek’in yanı 
sıra oynadıkları kulüp 
lerde kendilerini ispat
lamış Şerif Berkan Şen, 
Muharrem Vardar, 
Mehmet Kadıoğlu ve 
Eyüp Çiçekle Play-Off 
maçlarında işi şansa 
bırakmak istemeyen

Gemlikspor aldığı 
sonuçlarla da BAL’a 
olan iddiasını gösteri 
yor.

Gemlikspor B grubun
da en fazla şansı olan 
takım olarak gözüküyor.

Sıralanan 3 takımdan 
Mudanyaspor kendisi 
için çok önemli maçta 
Yenicespor karşısında 2 
puan kaybederek şan
sını sürdürmekte.

Bu gurupta kötü 
sonuçlar alarak işini 
zora sokan takımlardan 
biri de Kurtuluşspor.

Kendisi kötü sonuç 
alsa da rakiplerinin 
puan kaybetmeleri onun 
şansını sürdürmesine 
yardım ediyor.
Ağa köy’ü n Gursu 

Belediye önünde maçın 
uzatma dakikalarında 
bulduğu golle sahadan 
3 puanla ayrılması 
üçüncü ve dördüncü 
takım arasında puanları 
eşitlerken Ağaköy’ün 
bir maçının fazla olması

Gürsu’ya avantaj getire
bilir.

Sezonun bitmesine 5 
hafta kala grupların 
yukarısı karışırken 
aşağıdaki yangın da 
takımları yakıyor.

A grubunda ligden 
çekilen MKP’dan sonra 
Altınsaban’da lige havlu 
atınca düşecek takımlar 
içinde en tehlikeli 
bölgede olan Örnekköy 
ve Cihanspor aldıkları 
yenilgilerle kelimenin 
tam anlamıyla yangının 
içmde kaldılar.

Üstlerinde bulunan iki 
takım olan E. Gazi 
Mesken ve Krd. 
Güvenspor’da bulun
dukları sıralamada rahat 
değiller.

B grubunda 
Yolörenspor sezon 
başında ligden çekilince 
düşecek iki takım 
aranıyordu.

Bu grubun altında ve 
düşmesi neredeyse 
mucizelere kalan 
Panayırspor gelecek yıl 
Birinci Amatör kümede 
oynayacaklar gibi 
gözüküyor.

Bu takımların hemen 
üstlerinde yer alan ve 
düşmemek içini 
kıyasıya mücadeleye 
giren Emniyet ve 
Orhaneli takımlarından 

biri B grubundan düşe
cek üçüncü takım ola
cak.

Süper Amatör kümede 
play-Off maçlarına kala
cak takımlar geçtiğimiz 
yıl sezonun flaş takımı 
olan ve herkesin BAL 
ligine çıkar dediği Krd. 
Güvenspor’u unut
masınlar.

Bu takım sezon 
öncesi yaptığı flaş 
transferlerle sezon 
içinde büyük ses getir
erek play-oof maçlarına 
kaldılar.
Ancak elemelerde alı

nan kötü sonuçlar 
sonucu BAL ligine 
giden takım İznikspor 
olmuştu.

İznikspor’un bu 
başarısını kimse 
tesadüf olarak 
görmemeli, çünkü 
İznikspor BAL liginde 
de Bürsa’yı iyi temsil 
eden bir takım oldu.

Şimdi liglerden sonda 
başlanacak olan BAL 
ligi play-off maçlarında 

en güçlü takım şu ank'ı' 
kadrosuyla Gemlikspor 
gibi gözükmesine rağ
men topun yuvarlak ve 
tek maçlı eleminasyon 
maçlarında ilginç 
sonuçların alındığını 
geçtiğimiz sezon 
gördük ve yaşadık.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kamulaştırma çalışmaları süren Çarşı Meydanı’nda inceleme yaptı

"Büııtiltselılr Gemlik'in yüzünü giiMurmıor”
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE; “KISA ZAMANDA GEMLİK’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK GÜZEL BİR MEYDANA 
KAVUŞACAĞIZ. DİĞER PROJELERLE BİRLİKTE GEMLİK, HIZLA BURSA’NIN VİZYON İLÇELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK” DEDİ.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sağlıklı ve yaşana 
bilir bir kent hede
fiyle sürdürülen 
çalışmaları kap
samında Gemlik’te 
düzenlenen kent 
meydanında kamu
laştırmalar devam 
ediyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ile birlikte Gemlik 
Kent Meydanı’nda 
incelemelerde bulun
du. Gemlik’in de 
daha yaşanabilir bir 
ilçe olması hedefiyle 
çalışmalarını gerçek
leştirdiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Gemlik’in tüm alan
larında, altyapıdan 
üstyapıya kadar 
Gemlik Belediyesi ile 
el ele koordineli 
olarak çalış
malarımız devam 
ediyor. Gemlik Kent 
Meydanı da ilçenin

önemli projelerinden 
biri” dedi.

“Gemlik güzel 
bir meydana 
kavuşacak” 
Gemlik’te bir yandan 
ÇarşrDeresi’nin 
ıslahının yapıldığını, 
aynı zamanda Çarşı 
Deresi’ni sahille 
buluşturma çalış
malarının devam 
ettiğini belirten Baş 
kan Altepe, “Kent 
meydanı projesi de 
Gemlik’teki çalış
malarımıza paralel 
olarak devam ediyor. 
Meydanda bulunan 
dükkânların kaldırıl
ması ve devam eden 

kam ulaş tırmalar!a 
birlikte kısa zaman
da Gemlik’in 
çehresini değiştire
cek güzel bir mey
dana kavuşmuş ola
cağız. Diğer projelen 
le birlikte Gemlik, 
hızla Bursa’nın 
vizyon ilçelerinden 
biri haline gelecek” 
diye konuştu. 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da Büyük 
^ehir Belediyesi’nin 
Gemlik’e yaptığı yatı 
rımlarından dolayı 
Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Gemlik’in kent mey
danı oluşumunda

Büyükşehir Belediye 
si’nin büyük katkıları 
olduğunu vurgu
layan Yılmaz, Kent 
Meydanı çalışmala 
rıyla ilgili bilgiler 
vererek, “Bölgede 
kamulaş tırmalar 
devam edi yor. 
Yaklaşık 20 milyon 
lira değerindeki 
kamulaştırma davası 
söz konusu. Biz 
burada kendi dükkân 
/arımızı kaldırdık. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin kamu
laştırdığı bina da 
tahliye ediliyor. 
Bir taraftan da 
kamulaştırılan 
binalar teker teker

yıkılacak.
Gemlik’e yakışır 
güzel bir meydana 
kavuşacağız” şek
linde konuştu.

Altyapı çalışmaları 
hız kesmiyor 
Öte yandan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik’te 
devam eden ve 2012 
yılı sonuna kadar 
tamamlanması 
hedeflenen atıksıı, 
kanalizasyon ve yağ- 
mursuyu inşaat 
çalışmalarıyla da 
vatandaşların 
yüzünü güldürüyor. 
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafın

dan Gemlik’te 24 
Mart 2011 tarihinde 
başlayan ‘Gemlik 
Kanalizasyon ve 
Yağmursuyu Şebeke 
İnşaatı’ ile ‘Gemlik- 
Umurbey Atıksu ve 
Yağmursuyu İnşaatı 
Projesi’nde önemli 
aşama kaydedildi. 
12 milyon 500 bin TL 
bedelli proje ile 
Gemlik’in kanalizas 
yon, atıksu ve yağ- ; 
mursuyundan kay
naklanan altyapı 
sorunlarına çözüm 
üreten Büyükşehir 
Belediyesi, 
Gemlik’teki çalış
maları yılsonuna 
kadar tamamlamayı 
hedefliyor. 6 milyon 
500 bin TL 
değerindeki ‘Gemlik 
Kanalizasyon ve . 
Yağmur Suyu 
Şebeke İnşaatı’ ile 6 
milyon TL bedelli 
‘Gemlik-Umurbey 
Atık Su ve Yağmur 
Suyu Şebeke İnşaat^ 
tamamlandığında 
Gemlik’te yaşayan 
vatandaşlar da rahat 
nefes alacak.

Gemlik Belediyespor:20 Nilüferspor:8
Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediyespor 
Minikerkekler Bas 
ketbol takımı C 
grubundaki maçların 
da ikinci galibiyetini 
aldı. Sahasında 
konuk ettiği Nilüfer 
Eğitim Kurumlan 
Spör Kulübü’nü 
seyircisi önünde 12 
sayı farkla yendi. 
İlk periyodu 8-0 
önde kapatan Beledi 
yespor, ikinci peri 
yotta sayı bulamaz 
ken, ilk yarıyı 8-5 
önde tamamladı. 
Üçüncü periyotü da 
11-8 önde tamam
layan taraf Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Son periyotta 9-0 hk 
seri yakalayan 
takımımız maçtan da 
12*sayı farkla galip 
ayrılmış oldu. Takım

sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Sezon 
başında Nurullah 
Tangırt antrenörü 
m üz ile birlikte takı 
mı yeni oluşturduk. 
5 ay önce idmanlara 
başladık. Çocuk
larımızı ilk defa bir 
araya getirerek yeni 
bir takım oluşumu 
içine girdik. Bu 
gurupta bir yaş 

küçük olmalarına 
karşın, onların maç 
yapma istekleri bizi 
bir yıl önce takım 
kurmaya ve lige katıl 
maya mecbur etti. 
Bu istekleri olduğu 
sürece hem Bele 
diyespor olarak hem 
şahsım olarak hem 
de antrenörümüz 
Nurullah hocam ile 
her zaman yanların

da olacağız. Bu 
maçtan galip ayrıl
maları kendileri ne 
olan güvenlerini 
tazeledi. Önemli olan 
çocuklarımızın salon 
larda ve sosyal faali 
yetlerde okul dışın
daki zamanlarını 
geçirmeleri. Yoksa 
bir gün yeniliriz bir 
gün yeneriz, sonuçta 
çocuklarımız enerji

lerini salonlarda ata' 
rak daha sağlıklı ve 
onun kadar önemli 
olan ahlaklı birer 
sporcu olmaları yo 
Iunda katkı sağla
maktır. Yıllardır 
bunun çabası içinde 
olmaktan da mut
luyuz. 20 yıl önce 
çalıştırdığım minik 
takımdaki oyuncu
larımın düğün 

cemiyetlerine davet 
edilmenin mutluluğu 
asla maddiyatla 
ölçülmeyecek kadar 
güzel olduğunu şim 
dilerde çok daha iyi 
anlıyorum. İnşallah 
bu işlere gönül 
verenlerle hep birlik
te sağlıklı sportmen 
ve ahlaklı gençlerin 
yetişmesinde 
katkımız olur.” dedi.
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Malımen »a un müjdesi tsnala issizlik parası
İstanbul 6. İdare 
Mahkemesinden, 
memura KEY 
müjdesi geldi. 
Görev yaptığı. 
dönemde maaşın
dan konut 
edindirme yardımı 
(KEY) kesilen, 
ancak devletin 
yayınladığı listede 
adı yer almayan 
memur hukuk 
mücadelesini 
kazandı. Örnek 
teşkil edecek karar
da, İstanbul 6. İdare 
Mahkemesi KEY 
kesintine ilişkin ilan 
edilen listede ismi 
yor almayan memu
ra KEY yardımının 
yasal faiziyle birlikte 
ödenmesine karar 
verdi.
Edinilen bilgiye 
göre,.Türk Sağlık- 
Sen’in açtığı dava 
sonucunda 
mahkeme KEY 
ödeme listesinde 
adı bulunmayan 
memura KEY 
ödemesi yapılması
na karar verdi.
Türk Sağhk-Sen

Ücretsiz şiire dönemi Ditiyor!
Taksimetre internet 
şubesine girişte 25 
kuruştan açılacak. 
Babacan’ın “Vatan 
daş parayı taksiyle 
götürse havale 
ücretinden daha az 
öder” diye eleştirdi 
ği komisyonlar yeni 
den gündemde. 
Bankalar internet 
şubesi için gönder

tarafından İstanbul’
da görev yapan 
sendika üyesi bir 
memurun KEY lis
tesinde adının 
bulunmaması üzer
ine dava açıldı. 
İstanbul 6. İdare 
Mahkemesinde 
açılan davada 
Sağlık Bakanhğı’nın 
memurun ismini 
bildirmemesi işlemi
nin iptali ve yoksun 
kaldığı KEY 
ödemesinin yasal 
faizi ile ödenmesi 
talep edildi. 
Davayı görüşen 
mahkeme verdiği 
kararda idarenin 
1991-1995 yılları 
arasında memurun 

ilen şifreden 25 
kuruş SMS ücreti 
almaya hazırlanıyor 
Küresel ekonomik 
kriz ve Merkez 
Bankâsı'nın aldığı 
önlemler nedeniyle 
201 Tde kârları yüz 
de 10.3 eriyen banka 
ların yarasına müş
teri merhem oluyor. 
200 civannda ayrı 

maaşından KEY 
kesintisi yapmasına 
karşın rpemurun 
ismi ile yapılan 
kesinti miktarının 
Türkiye Emlak 
Anonim Şirketine 
bildirilmediğini 
belirtti.
Yükümlülüğünü yer
ine getirmeyen 
davalı idarenin 
kamu hizmetinin 
işlemesinde kusurlu 
olduğunun açık 
olduğuna dikkat 
çekildi.
“KEY ÖDEMESİ, 
YASAL FAİZİYLE 
MEMURA 
ÖDENECEK” 
Mahkemenin verdiği 
kararda KEY 

kalemden ücret ve 
komisyon alan ban 
kalar, geçen yıl müş
teriden alınan ücret 
ve komis yon gelir
lerini hatırı sayılır 
düzeyde artı rarak 
kârlarda daha büyük 
bir darbe ye menin 
önüne geçti. Ancak, 
2010 yılı sonunda 
Başbakan Yardım 

ödemelerine ilişkin 
Kanunda hak sahip
lerine ilişkin IİSr 
telerin bildirilmeme
si, mükerrer veya 
yanlış bildirilmesi 
durumunda kurum 
ve kuruluşların hak 
sahiplerine karşı 
sorumlu olduğunun 
düzenlendiği hatır
latıldı.
Mahkeme kararında, 
memurun idarede 
KEY kesintilerinin 
iadesinin istendiği 
yaptığı başvurunun 
reddedilmesinin 
hukuka uyarlılığının 
olmadığına 
hükmetti.
Mahkeme memura 
KEY ödemesinin 
yasal faiziyle 
birlikte ödenmesine 
karar verdi. Dava 
aynı zamanda 
çalıştığı dönemde 
maaşından KEY 
kesintisi yapılan, 
ancak listede adı 
yer almadığriçin bu 
yardımdan mahrum 
kalan hak sahipleri 
için de örnek teşkil 
ediyor.

cısı Ali Babacan’ın 
“Vatan daş parayı 
taksiyle götürse 
havale ücre tinden 
daha az ücret öder’ 
diye eleştir diği ve 
gündeme oturan 
banka ücret ve-ko 
misyonları önümüz 
deki günlerde yeni 
den çok tartı şıla- 
cağa benziyor.

Esnaf ve sanatkar
lara dâ işçiler gibi 
işsizlik parası ver
ilmesi için harekete 
geçildi. TESK'in 
talebi kabul görürse, 
işi bozulan esnafa, 
oluşturulacak fon
dan ödeme yapıla
cak.
Türkiye'de işçilerin 
yanı sıra esnafa da 
işsizlik parası ver
ilmesi gündemde. 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Bendevi 
Palandöken, esnaf 
ve sanatkarlar için 
de işsizlik fonu 
oluşturulmasını iste
di. Bu talebin 
gerçekleşmesi duru
munda, esnafa da 
oluşturulacak fon
dan işi bozulduğun
da ödeme yapılacak. 
Palandöken, yaptığı 
açıklamada, memu
run primini devletin, 
işçinin primini ise 
patronunun ödediği
ni, ancak esnaf ve 
tüccarın primini ken
disinin ödediğini 
söyledi. İşler bozul
duğunda işçiye işsi
zlik fonundan, belli 
dönemler için de 
olsa işsizlik sigor
tası ödendiğini 
belirten Palandöken, 
sosyal güvenlik pri
mini kendisi veren 
esnafa böyle bir hak 

tanınmadığını ifade 
etti.'
"AFETLER 
YAŞANIYOR " 
Kısa süre önce 
Karadeniz'de 
yaşanan yağmur ve 
sel felaketi sebe
biyle birçok esnaf 
ve sanatkarın işyeri 
su ve çamur altında 
kaldı" diyen 
Palandöken, 
"Van'daki depremde 
işyerleri yıkılan . 
esnafın çoğu, mem
leketini terk etmek 
zorunda kaldı. Son 
olarak Ankara 
Çıkrıkçılar Çarşısı'n- 
da çıkan yangında 
10 esnaf dükkanını 
ve malını kaybetti" 
şeklinde konuştu.'

"FON
OLUŞTURULSUN" 
TESK Başkanı 
Palandöken, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Her zaman ev ve 
işyerlerinin sigorta 
yapılmasını vurgu
luyoruz. Ancak, tam 
olarak sigorta 
alışkanlığı 
kazanılmış diyemey
iz. Ülke olarak 
yaşadığımız 
coğrafya sürekli 
olarak afetlerin 
yaşanacağı bir 
bölgedir. Onun için 
esnaf ve sanatkarlar 
için de işsizlik 
sigortasrfonu oluş

turmalı."

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. 51312 06

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme . 513 45 03
Statyum 514 OO 95
Orm.Böl.Şef. . 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 to 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
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 İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalovd (226) 814 10 20
Topçular* (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÛNLpK SİYASİ GAZETESİ

ıııılııknıhlD

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

517 34 00.
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

__________ OTORİİS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 51316 37
Moğaz , 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 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4205 

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 
FETİH 1453 

10:45-14:00-15:15- 
17:15-18:30-20:30- 

21:45...
BERLİN KAPLANI: 
11:45-14:00-16:00- 

18:00-20:00
REZERVASYON* 

5133321 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00 
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Niliiler Kadın Korosu'nılan Joyumsıız bir konser

Gemlik Anadolu 
Çağdaş Eğitim Vakfı 
ile Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat Derneği 
tarafından organize 
edi|en konserde, 
Bursa Nilüfer 
Belediyesi Kadın 
Korosu, izleyenlere 
doyumsuz bir gece 
yaşattılar.
Şef Aysel Gürel 
yönetiminde, üçüncü 
kez Gemlik 
Belediyesi Manastır 
Kültür Merkezi’nde 
sahne alan Nilüfer . 
Belediyesi Kadınlar 
Korosu, konserin 
birinci bölümünde 
Türk Sanat 
Müziği’nden eserleri 
solo ve koro olarak 
seslendirdiler. 
Konserin ikinci 
bölümünde halk 
türküleri söyleyen

koroya, koro üyeleri 
folklor gösterileri ile 
katıldılar.
“Çökertme”, “Silif 
kenin Yoğurdu” ve 
“Atabarı” oyunlarını 
türküler ile birleşti 
ren Nilüfer Kadınlar 
Korosu, izleyenlere 
coşku dolu bir gece 
yaşattılar.

Bursa Nilüfer 
Kadınlar Korosu’nda 
Gemlik 
Belediyesinden 
emekli olan Sema 
Siper de yer aldı. 
Konserde konuşan 
Şef Ayşel Gürel, 
kendilerine gösteri 
len ilgi nedeniyle 
izleyicileri kutlarken, 

‘‘Türkiye’de ilk kez 
105 kişilik bir kadın
lar korosunu kurduk. 
Sosyal konserler 
veriyoruz. Bu kon
serimiz de bir hayır 
konseridir." dedi.
Gemlik ANAÇEV 
Derneği Başkanı 
Meziyet Tunalı ise 
konserde satılan 

biletlerle elde edilen 
gelirle muhtaç ve 
başarılı öğrencilere 
burs verdiklerini 
söyledi. Kendilerini 
destek olan 
Borusan, Roda A.Ş. 
ye, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
Ticaret Borsası’na 
teşekkür eden

Tunalı, “Çağdaş 
milletler, çağdaş 
insanların yetişme
siyle varlıklarını 
devam ettirirler. 
Çağdaş Türkiye’nin 
yetiştir diği koro 
şefimizi ve onun 
yetiştirdiği koroyu 
dinledik.
Çok mutluyuz. 
Desteklerinizin 
devamını bekli 
yoruz" dedi. 
Gazetemiz yazarı 
İnan Tamer ise kon
serde yaptığı konuş
mada, ANAÇEV’e 
destek vererek, yeni 
öğrencilere burs 
sağlanacağına 
dikkat çekti.
Konuşmaların ardın
dan Şef Aysel 
Gürel’e teşekkür 
edilerek, plaket ve 
çiçek verileli.



Bursa'da 238 köy yolu ulaşıma kapandı
Bursa İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Bursa ve ilçelerinde yoğun kar yağışı 
nedeniyle 238 köy yolu kapandı. İnegöl'de 70, Büyükorhan'da 30, Orhaneli'de 35, 
Mustafakemalpaşa'da 20 ve diğer ilçelerde de bazı köy yollarının kapandığı açıklandı. 
İl Özel İdaresi, 19 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon ve 60 personelle karla mücadele çalış
malarına devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, yol açma çalış
malarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “İl Özel İdaresi olarak tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Sert kış şartlarına karşın kapanan köy yollarımızı açarak, halkımızın 
kentlerle iletişimini sağlıyoruz. Bu konuda tüm ekiplerimiz seferber oldu.” dedi.

50 Kr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Şubat 2012 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com

H hcalları önlenecek
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 
ile İlçe Tapu Müdürü Önder Ünsal 
arasında emlak vergilerindeki kayıp 
ve kaçakları önlemek adına protokol 
imzalandı. Belediye Başkanlığı maka 
mmda imzalanan protokole göre, 
Tapu Müdürlüğü Gemlik Belediyesi 
ne tapu bilgilerini günlük olarak ak 
taracak. Gemlik Tapu Müdürü Önder 
Ûnsal’da, bundan sonrasında Bele 
diyeye günlük olarak CD ortamında 
bilgi akışı sağlayacaklarını söyledi.

Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

4+4+4 tartışması
Bir devletin en önemli kurumu milli 

Eğ iti m’dir.
Milli Eğitim, ülkenin çocuklarını eğitir, 

geleceğe hazırlar.
Geleceğimiz o çocukların elindedir.
AKP iktidarı, ilk 5 yılını, Cumhuriyetin 

değerlerini ortadan kaldırmak, Cumhuri 
yetin kurumlarını yıpratmak, yerine 
kendi düşüncelerine uygun bir yapıda 
yeni kurumlar kurmakla geçirdi.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri hükümeti 
devirmek için gizli örgüt kurmak ve dar
beye teşebbüs etmekle suçlanarak 
yıpratıldı.

Ardından, yargıya el atılarak, iktidarla 
uyumlu bir yargı yaratıldı. Devamı 4’de

BelediyeGencIiheSpoıKulijlıu 
MowSOiliWiil, 

2012lufloTiirW3.siiolılu

Milli takıma girebilmek için 54 ilden 485 
Bay ve Bayan Sporcunun mücadele ettiği 
Gençler Bay-Bayan Judo Türkiye 
Şampiyonası’nda Sebile Akbulut, Genç 
Bayanlar (+78) ağır sıklet 2012 yılı Judo 
Türkiye 3.sü oldu. Haberi sayfa 1O’da

Kayhan Mah.

ÇOKAL TİCARET 2 N0İGEMLİK

NESTLE DOĞAL KAYNAK SUYU 52476 77

Havanın yeniden kar yağışına dönmesi 
sonucu, Salı Pazarı’na alışverişe çıkan 
vatandaşlar, çamurla boğuşuyor.
Orhangazi Caddesi’nde devam eden yol 
çalışmaları nedeniyle dün, yollan balçık 
kuyusuna dönerken, pazara giden vatan
daşlar zor anlar yaşadılar. Pazar ara
balarını çamurda sürmek zorunda kalan
lar, yoldan geçen araçların savurduğu 
çamurlardan da nasibini aldılar.

Küçük Kumla’da meydana gelen olayda, 
karısını keserle yaraladığı öne sürülen bir 
şahıs tutuklandı. İddiaya göre, ilçemize 
Küçük Kumla’da ikamet eden R.Ö. (65), bi 
linmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi 
M.Ö.'yü (51) keserle ağır yaraladı. R.Ö. tu 
tuklanarak Bursa Cezaevine gönderildi.3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Enılalı kaçatları önlenecelıGürhan ÇETİNKAYA 
Fıkra...

Fıkralar bir hayli birikti. Sizinle paylaşma 
zamanı geldi. Memleketin hali içler acısı... 
Sosyal yaşam felç... Siyaset mevta... Dış 
politika Allah’a emanet... Ekonomi 
tıngırdıyor... Onun için fıkralarla gündem
den günlük de olsa uzaklaşalım...

Bir gün doktorlar, tımarhanede yaptıkları 
araştırmada en akıllı deliyi seçeceklermiş.

Bir gün delilerden biri bahçede bulunan 
havuza düşmüş ve boğulmak üzereymiş.

Delilerden biri havuza düşen arkadaşını 
kurtarmaya çalışmış.

Bunu gören doktorlar arkadaşını kurtaran 
deliyi yanlarına çağırmışlar ve "seni en 
akıllı seçiyoruz" demişler.

Doktorlardan biri: "Peki kurtardığın 
arkadaşını çağır da sana teşekkür etsin” 
demiş.

Deli: "Gelemez ki!"
Doktor: "Neden gelemezmiş?"
Deli: "Çünkü kuruması için onu astım!"

Toplum olarak bunca felaketle 
boğuşurken kafayı sıyırmak üzereyiz.
Üzereyiz değil sıyırdık bile...

İki politikacı bir kahvede oturup konuşu 
yorlarmış.

Politikacının biri "benim bir seçmenim var 
çok salak" demiş.

Diğeriyse "hayır, benim bir seçmenim var 
o daha da salaktır" demiş.

Tartışma çok büyümeden kimin seç
meninin daha salak olduğunu anlamak için 
yarışma gibi bir şey yapmaya karar ver
mişler.

İlk milletvekili seçmenini yanına çağırıp: 
"Oğlum, git bana şu 5000 lirayla bir 

Mercedes al gel" demiş.
İkinci milletvekili de seçmenini çağırıp: 
"Git bak ben Millet Meclisinde miyim?" 

demiş.
İki seçmen yolda karşılaşmışlar. İlki:
"Benim milletvekili çok salak. Bü günün 

pazar olduğunu bildiği halde beni araba 
aldırmaya gönderdi." demiş.

İkincisiyse:
"Benim milletvekili daha salak. Yanında 

telefon dururken, beni kendisine bakmam 
için Millet Meclisine gönderiyor."*****

Uyanıklık ve fırsatçılık yaşam biçimi oldu. 
Özellikle 80’li yılların başından bu yana 
uygulana gelen sosyo-ekonomik politikalar 
gençlerin aklını çeldi. Raydan çıkardı.

Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları 
için matematik finaline geç kalırlar ye okula 
gidince hocaya arabalarının lastiğinin pat
ladığını söylerler.

Hoca ilk başta inanmaz ama öğrenci
lerinin yalvarmalarına dayanamayarak, 
onlara üç gün sonra sınav yapacağını 
söyler.

Sınav günü gelince hoca, dört öğrehcinin 
hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine 
oturtur.

Sınav geçme sistemi şöyledir:
100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı 

geçebilir...
Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfa

da 10'ar puanlık dört basit matematik 
sorusu vardır... Bunları kolayca çözerler.

Arka sayfada ise 60 puanlık bir soru 
vardır:

"Hangi lastik patladı?"

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile İlçe Tapu 
Müdürü Önder 
Ünsal arasında 
emlak vergilerindeki 
kayıp ve kaçakları 
önlemek adına pro
tokol imzalandı. 
Belediye Başkanlığı 
makamında imza
lanan protokole 
göre, Tapu 
Müdürlüğü Gemlik 
Belediyesi’ne tapu 
bilgilerini günlük 
olarak aktaracak.
Halen 120 bin emlak 
mükellefi bulunan 
belediye, bu pro
tokol ile emlak 
bildirimi yapmayan 
kişi, kurum ve kuru
luşları belirleyecek. 
Gemlik’in yanı sıra 
belde iken mahall
eye dönüştürülen 
Kumla, Kurşunlu ve 
Umurbey ile birlikte 
ilçenin 17 köyünü 
de kapsayan gün
cellemeler 
sayesinde emlak

Minili TElM'cılarılan BeleJlııeıe ziyaret
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Ana Sini 
fı’nın TEMA Vakfı 
üyesi minik öğrenci
leri Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Adnan Ulu, 
İzci Kurulu Başkanı 
Halit Zeki Genç, 
TEMA Vakfı Yönetim 
Kurulu üyeleri Eşref 
Turan ve Günnur 
Durgut ile birlikte 
Refik Yılmaz’ı ziya 
ret eden minik çevre 
çiler yapacakları 
etkinliklerde beledi 
yeden destek bek
lediklerini dile 
getirdiler. Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı sorularıyla 
terletip, neşelendi 
ren minik öğrenciler, 
Başkanvekili Yıl 
maz’ın çevre konu 
sundaki düşüncele 
ri, yaptığı çalışma 
lar, ilçenin deprem
sel riski, okulların 
depremsel riskleri, 
fidan dikim kampa

vergisi kayıp ve 
kaçaklarının önüne 
geçilmesi 
hedefleniyor. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, “Protokol 
sonrasında yapıla
cak çalışma ile 
emlak mükellefi 
olmadığı tespit 
edilen kişi, kurum 
ve kuruluşlar geriye

nyası yapıp yapma 
yacağı yönünde so 
ru bombardımanına 
tuttular.
Minik Tema’cılara 
“Asıl fidan ve çiçek 
sîzlersiniz. Sizler 
bizim geleceğimiz, 
her şeyimizsiniz” 
diyen Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
Gemlik’i daha 
yaşanabilir bir hale 
getirmek ve gele
ceğe daha güzel, 
daha temiz, daha 
yeşil ve daha mo 
dern bir Gemlik 
bırakabilmek için 

dönük borçlandırıla
cak. Bu protokol ile 
ilçenin tamamının 
emlak vergisi 
mükellefi bilgileri 
güncellenecek. Tapu 
Müdürlüğü bundan 
böyle bize günlük 
olarak bilgi 
sunacak.
İlçemize hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
Gemlik Tapu

gece gündüz 
çalıştıklarını söyledi. 
Gemlik’in depremsel 
riskine karşılık daha 
sağlam zeminli alan
lara taşınmak için 
bir dizi projenin 
yaşama geçeceğini 
ifade eden Yılmaz, 
bu konuda Hükümet 
ve TOKİ ile ortak
laşa çalışma içinde 
olduklarını ve taşın
mada önceliği kamu 
binalarına verecek
lerini kaydetti. 
Cumhuriyet 
Mahallesindeki 
Mustafa Kemal 
İlköğretim Okulunu 

Müdürü Önder 
Ünsal’da, bundan 
sonrasında 
Belediyeye 
günlük olarak 
CD ortamında 
bilgi akışı 
sağlayacaklarını 
kaydederek, 
protokolün hayırlı 
uğurlu olması 
temennisinde
bulundu.

hayırsever bir vatan
daşın yaptırdığını 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, bahar 
aylarında da bu 
okulun çehre düzen
lemesini belediye 
olarak kendilerinin 
yapacağını anlattı. 
Okulu önümüzdeki 
eğitim ve öğretim 
yılına yetiştirmeye 
çalıştıklarını açık
layan Refik Yılmaz, 
TEMA Vakfı ve minik 
temacılarla işbirliği 
çerçevesinde her 
türlü projeye 
destek olacakları 
sözünü verdi.
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Borcunu almaıa gitti silahla ııaraMı lıııaıHı milli
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde borcunu 
alacağı kişinin 
evine haciz 
yaptırmaya giden 
bir kişi, borçlunun 
silahlı saldırısına 
uğradı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Vani 
Mehmet Mahallesi

Evlenmek için tanıştifli ki$i hırsız gıktı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir bayan, 
evlenmek için 
tanıştığı kişinin 
yanına gitti. 
Ancak zanlı, 
bayanın paralarını 
alarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre 
olay, Halitpaşa 
Mahallesi'nde mey

Bnrsa'ıla 1 kişi sobadan lehH
Bursa'da gece saat
lerinde sobadan 
zehirlenen 9 kişi, 
kaldırıldıkları has
tanelerde tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Panayır Mahallesi 
596. Sokak'ta ikamet 
eden Oktay ve

Dolandırıcı bankadan kredi çekli rd i
Bursa'da kendisini 
emniyet müdürü 
olarak tanıtan bir 
kişi, aradığı kişiye 
bankadan 
18 bin TL kredi 
çektirdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi Şeyhmüftü 
Mahallesi Balıkesir 
Caddesi'nde mey
dana geldi. Hüseyin 
D.'yi arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, 
"Ben Emniyet 
Müdürü Mustafa. 
İnternetten hesabına 

Gemlik Körfez www.gemllMıoılezMazeiBsl.coın

İtfaiye Caddesi 
üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre evine 
icra işlemleri için 
kendisine borcu 
olan A.Ş.'nin evine 
giden E.Ç. arasında 
tartışma çıktı. Çıkan 
tartışmanın büyüme 
si üzerine A.Ş.

dana geldi. 
İddiaya göre 
birkaç gün önce 
evlenmek amacıyla 
F.M. ile tanışan N.K., 
tanıştığı kişinin 
arabasına bindi. 
Ancak F.M. ile N.K. 
arasında tartışma 
çıktı ve F.M., 
bayanın

Emine K. çifti, 
akşam sobayı 
yakarak uyudu. 
Gece baş dönmesi 
şikayetiyle uyanınca 
zehirlendiklerini 
anlayan 2 kişi, 
olay yerine gelen 
ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

girilmiş ve bütün 
paraların alınmış.
Ancak ben senin 
paranı kurtaracağım.
Bunun için 
bankadan hemen 18 

eline silahı aldı ve 
E.Ç.'ye 3 el ateş 
etti. Ayağından 
yaralanan alacaklı, 
ambulansla Kestel 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
E.Ç. daha sonra 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 

arabadan inmesini 
istedi. N.K.'nin 
otomobilden 
inmesini 
fırsat bilen F.M., 
bayanın çantasını 
alarak olay yerinden 
hızla uzaklaştı.
Araçta çantasının 
olduğunu söyleyen 
N.K., polise giderek

Merkez Yıldırım ilçe
si Yediselviler 
Mahallesi 2. Harman 
Caddesi'nde akşam 
sobaya kömür atan 
Yamil B. ve eşi 
Fatma B. de karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenerek 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

bin TL kredi çek. 
Çektiğin parayı vere
ceğim hesap numar
alarına yatır" dedi. 
Bunun üzerine 
bankadan18 bin TL 

sevk edildi. 
Çevredekilerin 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
E.Ç.'yi yaralayan 
A.Ş.'yi etkisi hale 
getirdi.
Gözaltına alınan 
zanlı karakola 
götürüldü.

şikayetçi oldu. 
N.K.'nin polise 
verdiği ifadede 
çantasının içinde 
30 bin TL para , 4 
adet kalın bilezik ve 
kredi kartlarının 
olduğu öğrenildi. 
Polis, kaçan zanlıyı 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

Hastane yetk
ililerinden edinilen 
bilgiye göre, 
5 kişi daha 
zehirlenme şüphe
siyle hastanede 
tedavi altına alındı. 
Zehirlenen 
9 kişinin hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
belirtildi.

çeken Hüseyin D. 11 
bin TL'yi bankaya 
yatırmak istedi.
Ancak banka 
görevlilerinin 
uyarıları üzerine 
kendisini Mustafa 
olarak tanıtan kişiyi 
arayan Hüseyin D., 
parayı yatırmaya
cağını söyledi.
Dolandırıcı Hüseyin 
D.'yi tehdit ederek 
telefonu kapattı. 
Kendisini arayan 
numarayı kaydeden 
Hüseyin D. 
karakola giderek 
şikayetçi oldu.

Küçük Kumla’da 
meydana gelen olay
da, •karısını keserle 
yaraladığı öne 
sürülen bir şahıs 
tutuklandı.
İddiaya göre, 
ilçemize bağlı Küçük 
Kumla Mahalles ide 
ikamet eden R.ö. . 
(65), bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
tartıştığı eşi M.Ö.'yü 
(51) keserle ağır 
yaraladı.
Kapının kilitli 
olmasından dolayı 
polis ekiplerinin 
çilingir marifetiyle 
girdiği evde ağır 
yaralı bulunan

imiiMiıiııliiiııı
Bursa'da bir eve 
girmeye çalışan 
şahıslar, polis 
tarafından suçüstü 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir eve yabancı ,C : 
şahısların girmeye 
çalıştığı ihbarını 
alan polis ekipleri, 
olay yerine

Hırsız kümesteki
güvercinleri çaldı

Bursa'da kümese 
giren hırsız, burada 
bulunan 19 tane 
güvercini çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Osmangazi 
ilçesi Hamitler 
Mahallesi Akdoğan 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Göçe saatlerinde 
evin çatı katında 
bulunan kümese 
giren kimliği belir
siz kişiler, 19 tane 

M.Ö., Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan ilk müda
halenin ardından, 
hayati tehlike 
kaydıyla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
şevk edildi.
Öte yandan, "eşini 
öldürmeye teşeb
büs" suçundan 
gözaltına alınıp 
adliyeye sevk 
edilen R.Ö., tutukla
narak Bursa 
Cezaevi'ne gönderil
di. Olayla alakalı 
soruşturma devam 
ediyor.

gittiklerinde 2 
hırsızın tornavi 
dayla kapıyı zor
ladıklarını gördü. 
Suçüstü yakalanan 
Ercan G. ve 
Samet Ş. gözaltına 
alındı. "İkametten 
hırsızlığa teşeb
büs" suçundan 
adliyeye sevk 
edilen 2 kişi tutuk
landı.

güvercini çalarak 
kayıplara karıştı. 
Sabah uyandığında 
güvercinlere 
yem vermek 
isteyen
V.A. güvercinlerinin 
yerinde olmadık
larını görünce 
polise başvurdu. 
Ekipler, olay 
yerinde yapılan 
çalışmanın ardın
dan hırsızları 
yakalamak için 
çalışma başlattı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.cpm

4+4+4 tartışması

MMrtı Cft Minisini" Misli
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan 

neredeyse tüm generaller tutuklanarak "dar
beci”, "ergenekoncu” savıyla Silivriye kapa 
tıldılar.

Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay da yasal 
değişiklikler yapılarak, bu kurumlar da 
kuşatıldı.

Böylece erkler ayrılığı, bağımsızlığını yitirdi.
Bağımsız yargı organları iktidara bağımlı 

hale getirildi.
Bu değişiklikler yapıldıktan sonra, iktidarın 

istemediği bir tane karar yargıdan dönmedi.
En son İstanbul Özel Yetkili Savcının, MİT 

Başkanın/ sorguya çağırmasıyla ilgili yaşa 
nan olay, daha tazeliğini koruyor.

AKP iktidarı, yargının önünü kesmek için üç 
günde parlementodaki çoğunluğuna güvene 
rek, kişiye ve kuruma özel yasa çıkardı.

Artık gelinen nokta, 4+4+4 yasası geleceği 
miz kuran çocuklarımızla ilgili.

Milli Eğitirp Bakanlığı’nca hazırlanan, ancak, 
Bakanlık yerine bazı AKP’li milletvekillerinin 
parlementoya getirdikleri yasa teklifi ile Milli 
Eğitim Sistemine çeki düzen vermeye çalışı 
yorlar.

Milli Eğitim, bir ülkenin en önemli kurumu 
dur.

Bu kurum yaz boz tahtası yapılamaz.
Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda, 

çağdaş, modern, sorgulayan, okuyan, araş 
tiran, kendini yenileyen, demokrat, aydın in 
san yetiştiren kurum olmalıdır Milli Eğitim..

Meclise getirilen yasa teklifinden kimsenin 
haberi olmadı.

Böyleşine toplumunu her kesimini 
ilgilendiren, çocuklarımızın geleceğini 
belirleyen bir yaşa teklifi, yine toplumun diğer 
kurumlan olan Üniversiteler, eğitim 
sendikaları, öğretmenler, eğitimciler tarafın
dan öncelikle, daha sonra öbür sivil toplum 
kuruluşlarıyla tartışıl madan yangından mal 
kaçırır gibi parlementoya neden getiriliyor?

AKP meclisteki çoğunluğuna güvenerek, 
“Ben istediğimi yaparım” mantığı ile hareket 
ediyor.

4+4+4 formülü ilk görüşülürken, birinci 4 yıl
dan sonra isteyen öğrencinin evinde dışarı
dan eğitime devam etmesi vardı. Bu konuda 
kız çocuklarının okula gitmeyeceği sert bir şe 
kilde eleştirilince, tasarı değiştirip, ikinci 4 yıl
dan sonra bu uygulamaya geçeceklerini söyle 
diler.

Sonuç olarak ilköğretime başlama yaşının 6 
ya çekilmek istenmesinin pedagojik bir yararı 
yoktur.

Amaç, 4 yıldan sonra imam hatiplerin orta 
kısımlarını yeniden açmaktır.

28 Şubat’ta tepki olarak, eğitim yeniden 
AKP'nin muhafazakar kafasına göre biçimlen
mek isteniyor.

Başbakan İstanbul Gençlik Kollarının genel 
kurulunda ne demişti. “Dindara bir gençlik 
yetiştireceğiz”

İşte temel sorun burada başlıyor.
. Yasa değişikliğini eleştiren TUSİAD’a karşı 
Erdoğan’ın yaptığı çıkış, işadamlarına haddini 
bildirmektir. Amaçları kendilerine benzeyen 
gençlik yetiştirmektir.'

Buna geçit verilmemeli.

Gemlik Kaymakamı 
iken Bursa İl Özel 
İdaresi Genel 
Sekreterliği görevine 
getirilen Bilal Çelik’e 
hayırlı olsun ziyaret
leri devam ediyor. 
Çelik’i, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
İlçe Kaymakamları, İl 
Emniyet Müdürü ve 
son olarak da 
Gemlik köy muhtar
ları ziyaret ettijer. • 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, Çelik’e 
yaptığı ziyarette, 
“Gemlik’e bir buçuk 
yıl önce sevgili kay
makamımız gelmişti. 
Çalışmalarından ve 
muhtarlarla ilişki
lerinden çok mem
nunduk, yeni görevi 
gereği yine birlikte 
hizmet edeceğiz. Bu 
da bizler açısından 
ikinci bir şans oldu. 
Bizler, Gemlikli 
muhtarlar olarak 
kendilerine İl Özel

İdaresi Genel Sekre 
terliği görevinde 
başarılar diliyoruz”: 
dedi.
İLİŞKİLERİMİZ 
GÜZELDİ
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Bilal Çelik 
ise, “Gemlik’te bir 
buçuk yıl hizmet 
ettik. Muhtarlarla 
çok güzel ilişkileri 
miz oldu, onları hala 
sevmeye devam 
ediyoruz. Artık bura 
dan daha merkez
den daha geniş pers 
pektiften onlara 
hizmet etme imkânı
na kavuşmuş olduk. 
Tabiî ki Gemlik 
Kaymakamlığından

ayrılmış olmakla 
Gemlik’i unutmadık 
yok saymıyoruz, 
Gemlik’i yüreğimizin 
bir köşesinde her 
zaman mutena bir 
yerde tutmaya 
devam edeceğiz. 
Gemliklilerle hem 
şeri olduk artık, on 
larla aynı topraklar
da aynı havayı solu

duk, aynı sudan 
içtik, tuz ekmek 
bölüştük belki, onun 
için onların yeri 
bizim için bambaşka 
tabiî ki onlarla çok 
güzel hizmetler yap
tık çok güzel ilişki
lerimiz oldu.
Bu ilişkilerimiz aynı 
şekilde devam ede
cek dedi.

ELEMAN
ÖN MUHASEBE 

DENEYİMİ OLAN, 
25-30 YAŞLARI 

ARASINDA 
MS OFFICE 

PROGRAMLARINI BİLEN 
EN AZ LİSE MEZUNU 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ 

EFENDİOĞLU MERMER A.S.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orlıangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/06/09/10 
FAK: 0-224-586 00 07

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğümden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kay
bettim. Yenisini 
çıkaracağımdan 

eskisinin 
hükmü yoktur.

BİRSEN GÜDÜK

KAYIP
Beko Casio 

398 SR 8 
GE-10902234 
marka model 

nolu yazar 
kasa ruhsatını 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

AZİZ ARSU

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.cpm
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Cumhur W lltîiretiıu MıMı İH 
ws aile eMm programı belgeleri ıreriMi
Cumhuriyet İlköğre
tim Müdürlüğü 
rehberlik servişince; 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
UNlCEF'in ortaklaşa 
yürüttüğü proje kap
samında 8 haftalık 
"7-19 Yaş Aile 
Eğitim Programı" 
tamamlanarak 
veliler belgelerini 
aldılar.
Törende konuşan 
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ; “Günümüzde 
çocukların eğitimi 
kadar, anne-baba 
eğitimi de üzerinde 
çalışılması gereken 
çok önemli bir 
konudur. Bundan 2 
hafta kadar önce 
Baba Destek 
Eğitim Programı 
çerçevesinde 
öğrencilerimizin

TEŞEKKÜR
Etkinliklerimize destek veren, 

Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e, 
Gemlik Belediye Başkanvekili Sayın Refik Yılmaz’a, 

Nilüfer Belediyesi Kadınlar Korosu ve 
Şef Dr. Aysel Gürel’e, 

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği yöneticilerine, 
Çağdaş bir gençlik yetiştirme uğraşımıza 

maddi desteklerini esirgemeyen, 
Borusun Lojistik A.Ş., Roda Liman İşletmeleri A.Ş., 

Gemlik Ticaret Borsası, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ’na ve 

etkinliklerimize katılarak bizleri onurlandıran, 
çalışma şevkimizi artıran saygıdeğer halkımıza 

teşekkür eder, ilçemizdeki diğer kuruluş ve 
işadamlarımızın yardımlarını bekleriz.

ANAÇEV (ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI) 
GEMLİK ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA 

BAŞKAN MEZİYET TUNALI

babalarıyla birlikte dem Tekkeşin nasıl yaklaşmaları
yürüttüğümüz 
eğitimlerimizi 
tamamlayarak yine 
törenle velilerimize 
belgelerini sunmuş
tuk. Şimdi de emek
lerini esirgemeyen 
değerli Rehber
Öğretmenimiz Çiğ- 

koordina törlüğünde 
sunulan 7-19 Yaş 
Aile Eğitimlerin 
tamamlandığını, 
okulumuz öğrenci
lerinin hem baba 
hem de annelerinin 
bilinçti birer veli 
olarak çocuklarına 

gerektiğini biliyor 
olmalarını görmek 
bizim için ayrı bir 
kazanç ve gurur 
kaynağıdır. Bu 
bağlamda sizlere ve 
öğretmenimize 
teşekkür ediyorum. ” 
dedi.

Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu öğrencileri 

huzurevini ziyaret etti

Şehit Cemal İlköğre
tim öğrencileri; Okul 
Müdürü Turgay 
Selçuk başkanlığın
da; Müdür 
Yardımcısı M.Necati 
Demin Okul Aile 
Birliği üyeleri ve 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Özlem 
Biçer eşliğinde 
geçtiğimiz Cuma 
günü Ali Osman 
Sönmez huzurevini 
ziyaret ederek, 
yaşlılara çiçek ve 
çeşitli hediyeler 
verdiler. 
Huzurevinde kalan 
yaşlıların ellerini 
öpen öğrenciler, yaN 
nızhk hissini bir 
nebzede olsun unut
turarak onlarla soh
bet ettiler. Okul 
Müdürü Turgay 
Selçuk, yaşlılığın 
insan hayatının bir 
gerçeği olduğunu 
belirterek, "Okul 
olarak onlara sıcacık 
bir el uzatmak iste
dik. İstedik ki, bir 
gün bile olsa 
huzurevindeki 
yaşlılarımız öğrenci
lerimizin sıcacık 
dokunuşu ve onların 
getirdikleri hediye 
lerle mutlu olsunlar. 
Öyle de oldu. 
Öğrencilerin ziyareti 

onları çok heyecan
landırdı. Okul aile 
birliğinin katkılarıyla 
gerçekleştirilen 
ziyaretimizde öğren
cilerimiz ve öğret
menlerimiz onlarla 
sohbet etti. Bir gün 
bile olsa yalnızlık
larını giderdiler." 
diye konuştu 
Selçuk, yaptığı açık
lamada, öğrencilerin 
geziden çok mem
nun ayrıldığını 
belirterek, öğretmen 
ve öğrencilerin yap
tığı bu çalışmadan 
gurur duyduğunu 
belirtip, .okulda bu 
tür etkinliklerin. 
Öğrencilerin eğitim 
ve sosyal duyarlılık
larının artırılması 
için çok önemli 
olduğunu kaydetti. 
Huzurevi'nde kalan 
yaşlılar ise kendileri
ni ziyaret ederi 
öğrenci ve öğret
menlere teşekkür 
ederek, mem
nuniyetini dile 
getirdiler.
Okul Müdürü 
Turgay Selçuk ayrı
ca geziye otobüs 
sağlayarak katkıda 
bulunan Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı’na da 
teşekkür etti.

ABONE OLDUNUZ MU?
cadrla lu cinli unu cuınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kaçak servislere Becit yok
Bursa’da ilçelerden 
aldıkları plakalarla 
şehir içinde kaçak 
taşımacılık yapan 
işletmecileri uyaran 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, son 20 gün 
içerisinde 864 araç 
hakkında yasal takip 
başlatıldığını, 300’ü 
aşkın aracın da bağ
landığını söyledi. 
Denetimlerin artarak 
süreceğini belirten 
Başkan Altepe, “Bu 
işin geçiştirilecek 
bir tarafı yok. Tek 
çare, Büyükşehir 
Belediyemizden 
legal plakaların 
alınmasıdır” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, BURULAŞ’ta 
Bursa Servis Aracı 
işletmecileri Odası 
Başkanı Sadi 
Aydınla bir araya 
geldi. Görüşmeye, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın ile Başkan 
Danışmanı Fahrettin 
Yıldırım da katıldı. 
Bursa’da yapılan

kaçak servis taşı
macılığına değinen 
Başkan Altepe, binin 
üzerinde kaçak çalı 
şan servis olduğu 
nu, Büyük şehir 
Belediyesi olarak 
bundan sonra bu tür 
oluşumlara kesinlik
le izin vermeyecek
lerini söyledi.
Yapılan denetimler 
sonucu son 20 gün 
içerisinde 864 araç 
hakkında yasal takip 
başlatıldığını, 300’ü 
aşkın aracın da bağ
landığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Denetimler artarak 
sürecek. Bizim 
buradaki amacımız 
kaliteyi yakalamak. 
Bursa bir kalite 
şehridir. Ulaşımda 
yaşanan sorunların 
çözülmesi gerekiyor. 
Sektörün dinamik
leriyle birlikte 
aldığımız bu kararın, . 

tüm ayrıntılarıyla 
birlikte en etkin şek
ilde uygulanacağını 
belirtmek istiyorum. 
Amacımız esnafımı 
zın mağdur olma
masıdır. Buna izin 
vermeyeceğiz” dedi. 
Yasal servis plaka 
larının Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
temin edilebileceği
ni, bununla ilgili tüm 
hazırlıkların tamam
landığını belirten 
Başkan Altepe, 
“Bizim isteğimiz, 
servis taşımacılığı 
yapan tüm araçların 
kayıt içerisinde 
olmasıdır. Bu amaç 
la Ulaşım Koordi 
nasyon Merkezi’yle 
(UKOME) birlikte 
Bursa kamuoyunun 
da şikayetleriyle 
servis taşımacılığın
da yeni düzenleme 
ler yaptık. Kaçak 
taşımacılığı durdur

mak için Bursa 
Servis Aracı İşlet
meleri Odası’nın 
da başvurusuyla 
çalışmalar 
başlattık. Bursa’da 
servis taşımacılığı 
yapan her aracın 
legal hale gelmesini 
istiyoruz.
Arkadaşlarımızın ‘S’ 
plakalarını Büyükşe 
hir Belediyemizden 
alabilmeleri için tüm 
hazırlıklar tamam” 
diye konuştu. 
Plakaların 2 aydır 
satışta olduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, “İlçe 
belediyelerinden 
alınan plakalar, 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
genişlese de 
burada geçerli 
olmayacaktır. İlçe 
belediyelerinden alı
nan plakalar, söz 
konusu ilçe ile 
Büyükşehir arasında 
yapılan taşımalarda, 
belirlenen güzer
gahlarda geçerli ola
caktır. Bursa şehir 
merkezinde bu 
konuda faaliyet 
gösteremeyecek
lerdir” dedi.

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

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

satılık daire 
0 538 322 70 73

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

seKczri

GEMLİK'İN İLK ÖZEL 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

KURUMU 

(GİIİMDI İl VII
ERKEN KflYIT 

flVfiNTfiJLflRIMIZDflN 
YARARLANIN

“Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocuğunuzun hayatında önemli bir fark yaratır” 
KREŞ VE NAZIRLIK SINIFI (2-6 YAŞ) HER YAŞ İÇİN AYRI SINIFLARIMIZ YE 

İKİ BİNAMIZLA ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI. YARATICI. 
KENDİNE GÜVENEN, SORUMLULUK RİLİNCİNE SAHİP.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGILI MUTLU BİREYLER YCTİŞTİRİYORUZ 
info@elmasekerikres.com veya www.elmasekerikres.com 

5I719 67 telefonumuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz

canSII 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 

Siteler Mah. Hizmet Cad.
Aygün Sitesi 68/B

0 535 815 5711
KÜÇÜK KUMLA

mailto:info@elmasekerikres.com
http://www.elmasekerikres.com


29 Şubat 2012 Çarşanıba Gemlik KHrffez

AYRINTI
Erhan İZGİ

VATANDAŞIN CEBİNE GÖZ DİKENLER

Günlük yaşamı 
mızı dikkatle 
incelediğimizde 
çok ilginç bir man
zarayla karşılaşı 
yoruz. Yaptığımız 
harcamaları mer
cek altına aldığı 
mızda cebemizdeki 
üç kuruşa kimlerin 
göz diktiğini çok 
açık görmekteyiz.
Şöyle bir 

düşünün! 
Yaptığımız her 
türlü alışverişin 
bir vergisi var. 
Başta katma değer 
ve ardından özel 
iletişim vergisi. 
Yediğimiz ekmekte 
içtiğimiz sütte bu' 
katma değer ver
gisini ödüyoruz; 
ancak pırlanta da 
böyle bir yergi 
yok.

Devletin zengini 
mi yoksa yoksulu 
mu düşündüğüne 
siz karar verin!
Yerel yönetimler 

hizmet adı altında 
ulaşım ve su işlet
meleri konusunda 
vatandaşın gırt
lağına yapışmış, 
neredeyse canını 
alacak. Hem temiz 
olmamız istenecek 
hem de suyun 
metre küpü üç 
liranın üzerinde 
fiyatla vatandaşa 
fatura edilecek. 
İnsanlar 35 km 
yolculuk yapacak, 
büyük bir bölümü 
ayakta olacak ve 
bazen yer yok 
deyip otobüse 
binemeyecek... 
Siz bunun adına 
hizmet diye

ceksiniz, öyle mi? 
Hayır efendim, 
bunun adı olsa 
olsa vatandaşı 
soyma ve vatan
daşı bu sıkıntıya, 
işkenceye 
mahdum etmedir. 
Nüfusu 100 bini 
geçen Gemlik 
ilçesinin Bursa 
terminaline giden 
ve oradan vatan
daşı Gemlik’e 
getirecek bir aracı 
yok. Bu mu halka 
yapılan hizmet? 
Büyük şehrin 
vatandaşa yaptığı 
en büyük kötülük 
bu olsa gerek!
Bankalar da 

vatandaşın cebine 
göz diken kurum- 
lardan. Kredi kartı 
adı altında 
bankalar en büyük 

gelirlerini vatan
daşın sırtından 
elde etmektedir. 
Gazetelerden 
okuyoruz 
bankaların sadece 
kredi kartı aidat
larından elde ettik
leri para miktarı 
milyarları bulmak
tadır. Bankalara 
elini veren kolunu 
alamamaktadır. Ne 
kadar dikkatli olur
sanız olun, kendi
nizi bu soygundan 
kurtaramıyor
sunuz. Hükümet 
istediğinde bir 
gecede yasa 
çıkarıyor. İstese, 
vatandaştan kredi 
kartı aidatı ala
mazsınız deyip bir 
yasa çıkaramaz 
mı? Çıkarır elbet, 
ama işine gelmez.
Telekom’a bakın! 

Ev telefonunu kul
lanan vatandaşlar 
sabit ücrpt adı 
altında her ay belli 
bir parayı ödüyor. 
Siz konuşsanız da 
konuşmasaniz da 
bunu ödüyor
sunuz. Diyelim bu 
ücret faturanızda 

22 lira. Bunun 12 
lirası sabit ücretse 
kalan 10 lirası da 
katma değer ve 
özel iletişim vergi
sidir. Görülüyor ki 
devlet ve özel şir
ketler işbirliği 
içinde vatandaşın 
parasını cebinden 
çekmeye çalışıyor.

Enerjinin öncelik
le elektriğin 
özelleştirilmesin
den sonra vatan
daş daha büyük 
boyutlarda soyul
maya başlandı. 
Tükettiğiniz elek
trik bedeli diyelim 
50 lira bunun 
dışında 50 lira da 
vergi ödemek 
zorunda kalıyor
sunuz. Toplam 100 
lirayı geçiyor. 
Kayıp kaçak 
bedeli, TRT payı 
gibi nice maska 
ralıkların da bedeli 
biz vatandaşlar
dan tahsil ediliyor. 
Tam bir komedi!

Sosyal devlet 
dediğimiz bizdeki 
olmalı. Akaryakıtın 
% 70 vergi, oto
mobilin, sigaranın, 

alkollü içeceklerin 
vergisi % 40 lan 
ellileri bulup 
geçmektedir.

Dünyada bize 
benzer ülkeler de 
vardır, ancak o 
ülkelerdeki insan
ların aylık gelirleri 
bizim gelirimizin 
dört beş katından 
fazladır. Bu ülke 
lerde kişiler arşın
daki gelir farkı 
sekiz on katı 
geçmez. Bizde ise 
fark binleri hatta 
milyonları bulmak
tadır. Aylık geliri 
850 lira olan 
vatandaş da 
vardır, aylık geliri 
milyon lira olan 
kişi de. Yeşil kartlı 
milyonları da 
hesaba katmayı 
unutmayalım. 
Yıllardan beri ikti
darı ellerinde 
tutanlar kendileri
ni ve yakınlarını 
zengin etmekten 
öte halkın refahını, 
ekonomik gücünü 
iyileştirme olanağı 
bulamamışlardır. 
İnşallah bundan 
sonra bulurlar.

PLAKET - KUPA VE MAMUA ÇEKLERİ İli HİZMETİNİZDEVİZ

ItElajans

MAT» • REKLAMCILIK • ORGAHİZ/öYOTI VE TATİITİM
İstiklal 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
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"Bursa, vergine örnek kent”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, vergi 
borcu bulunmayan 
Bursa'nın devlete 
olan ödemelerde 
Türkiye'de örnek 
konumda olduğunu 
söyledi.
Başkan Altepe, 27 
Şubat-4 Mart Vergi 
Haftası nedeniyle 
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam'ı kabul etti. 
BURULAŞ'taki 
ziyarete, Bursa Vergi 
Dairesi Grup müdür
leri Ramazan Tekkeş 
ye Esat Giray ile 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Ayşe 
Coşkun da katıldı. 
Ziyarette konuşan 
Başkan Altepe, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin vergi 
ve sosyal güvenlik 
kurumlarına olan 
ödemelerde 
Türkiye'ye örnek 
olduğunu söyledi. 
Dövlete borçlarının 
bulunmadığını 
belirten Başkan 
Altepe, "Bu ülkenin 
nimetlerinden fay
dalanan insanların 
belli oranlarda bedel 
ödemesi gerekiyor

luısa'ıı i!8l kentsel aiizenleme
Vali Şahabettin 
Harput, kentsel 
düzenleme nok
tasında Bursa için 
özel bir yasa hazır
lığında olduklarını 
söylediVali 
Şahabettin Harput, 
kentsel düzenleme 
noktasında Bursa 
için özel bir yasa 
hazırlığında olduk
larını söyledi. 
Bursa'da, 1-7 Mart 
Deprem Haftası 
olması sebebiyle 
okullarda eğitim 
verilecek. İl Afet Acil 
Durum Müdürü 
İbrahim Tan ve 
beraberindeki heyet, 
Vali Şahabettin 
Harput'u ziyaret etti. 
Tan, Deprem Haftası 
sebebiyle bil
inçlendirme çalış
malarına ağırlık 
vereceklerini söyle
di. Ziyareten duy
duğu memnuniyeti

ki nimetlerden isti
fade etmeye devam 
edelim. Sistem 
çalışsın ve ayakta 
kalalım. Sistemde 
sorun olur da çök^ 
erse, hepimiz çöker
iz. Bu konuda 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bizler, gerçekten 
örnek konumdayız. 
Türkiye'de konumu 
en iyi olan büyükşe
hir belediyesiyiz. 
Hem merkez hem de 
ilçe belediyeleri 
olarak durum bu 
şekilde. Gerek vergi 
gerekse sosyal 
güvenlik kurumları- 
na olan ödemelerim
izi düzenli yaparak, 
ÂşJp.ri.miyi sürdürü 
yoruz" dedi.
Vergi gelirlerinden 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin de 
yüzde 5 oranında 

dile getiren Vali 
Harput, deprem 
konusunda insan
ların binalardaki 
teknik hassasiyete 
özen göstermesi 
gerektiğinin altını 
çizdik İnsanların 
depremlerle birlikte 
yaşamayı öğrenmesi 
konusuna işaret 
eden Harput, 
"Binaların güçlen
mesi ve tehlikeli 
binaların yıkılması 

pay aldığını, bu 
nedenle Bursa'da 
kentin her yönden 
gelişmesi için tüm 
alanlarda faaliyet 
gösterdiklerini 
belirten Başkan 
Altepe, "Büyükşehir 
olarak sadece 
belediye yatırım
larıyla uğraşmıy
oruz. Sanayimizle 
turizmimizle kent 
nasıl daha da gelişir, 
gelirlerimiz nasıl 
daha da artar, şir
ketler nasıl daha çok 
ciro yapar bunun da 
peşindeyiz. Tüm 
alanlarda faaliyet 
gösteriyoruz. Bunun 
sonucunda görüy
oruz ki Bursa, her 
gecen gün daha da 
üreten daha da 
kazanan bir şehir 
oluyor. İnşallah hep 
birlikte daha da 
gelişecek ve 

için elimizden gelen 
katkıyı sunacağız. 
Japonya ile yapılan 
iş birliği sayesinde 
afet eğitim similasy- 
on merkezi projesi 
bitti. Burayı yıl 
sonuna kadar 
tamamlayıp hizmete 
açacağız" dedi.

BURSA İÇİN ÖZEL 
HAZIRLIK
Kentsel düzenleme 
noktasında Bursa ile 

payımızı artıracağız" 
diye konuştu.
Bursa Vergi Dairesi 
Başkanı İbrahim 
Saydam da Vergi 
Haftası nedeniyle, 35 
yıl boyunca büyük 
küçük demeden 
vergilerini düzenli 
olarak ödeyen 
mükelleflere yönelik 
ziyaretler gerçek
leştirdiklerini ifade 
etti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe yi de 
bu kapsamda ziyaret 
ettiklerini söyleyen 
Saydam, "Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, hem 
belediye hem de 
bağlı şirketleri 
olarak vergi 
ödemelerini düzenli 
olarak yerine getiriy
or. Bize borcunuz 
bulunmuyor. Sîzlere 
teşekkür ediyoruz. 
Bu anlamda 
Türkiye'ye xirnek 
olabilecek belediyel
erden bir tanesiniz" 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardın
dan Vergi Dairesi 
Başkanı Saydam, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altepe'ye 
plaket takdim etti.

alakalı özel bir hazır
lık içinde olduklarını 
söyleyen Harput, 
"Van depreminden 
sonra ülkemizde 
binaların 
güçlendirilmesi bir 
kez daha ön plana 
çıktı. Bunu fırsat 
bilerek Bursa'yı 
yeniden ele almak 
durumundayız. 
Bursa kimlikli bir 
şehirdir. Bursa'da 
trafiğiyle altyapısıyla 
ciddi sıkıntılar 
yaşandığını bili 
yoruz. Kentsel 
düzenleme ile 
ilgili özel 
bir yasa sayesinde 
öncelikli Bursa'nın 
tertemiz güvenli 
huzurlu kimlikli bir 
şehir olarak yeniden 
ihya edilmesini 
istiyoruz. Bursa'mız 
özlediği huzurlu 
günlere kavuşacak" 
diye konuştu.

Bursa Kent Konse 
yi İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çalışma 
Grubu ile Uludağ 
Üniversitesi Çalış
ma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri 
Topluluğu ortak
lığında düzenlenen 
toplantıda öğrenci
lerine “iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG)” 
mevzuatı hakkında 
bilgi verdi.
Bursa Kent 
Konseyi İş Sağlığı 
ve Güvenliği Çalış
ma Grubu, toplumu 
İSG hakkında bil
gilendirmeye 
devam ediyor.
Uludağ Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
bordo salonda 
gerçekleştirilen bil
gilendirme toplan
tısında, öğrencilere 
mevzuatla ilgili 
genel bilgiler veril
di. Bursa Kent 
Konseyi İş Sağlığı 
ve Güvenliği Çalış
ma Grubu Temsil 
cisi İnşaat Mühen 
dişi Hülya Erdoğan, 
işyerlerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının 
mevzuat çerçeve 
sinde izlenmesini 
hedeflediklerini 
anlattı. 4857 Sayılı 
İş Kanun’un 9 
bölümden oluş

tuğunu belirten 
Erdoğan, 77. ve 89. 
maddeler arasının 
iş sağlığı ve güven
liğini ilgilendirdiğini 
söyledi. Türkiye’de 
gerçekleşen iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarının 
boyutları hakkında 
da bilgiler veren 
Şen, “SGK istatis- . 
tiklerinden alınan 
bilgilere göre, 2007 *
yılında 83 bin 330 iş & 
kazası, 384 meslek 
hastalığı oluşmuş 
ve bin 43rü ölümle 
sonuçlandı. 2008 
yılında iş kazası 72 
bin 963, 539 meslek 
hastalığı meydana 
gelmiş ve bunların 
866’sı ölümle 
sonuçlandı. 2009 
yılında ise 64 bin 
316 iş kazası 
olmuş, 429 meslek 
hastalığı meydana 
gelmiş ve bunların 
bin 171 ölümle 
sonuçlandı” dedi. 
Erdoğan, iş kazası- £. 
na sebep olan 
tehlikelerin fiziksel, J 
kimyasal, mekanik, 
elektrikle 
çalışma ve iş yeri 
ortamından 
kaynaklandığını 
söyledi.
Bilgilendirme 
toplantısı soru 
cevap kısmıyla 
sonra erdi.
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Kıra geliri olmayana ia vergi
Evini satana da oğluna harçlık gönderirken kira 

şıkkını işaretleyene de vergi mektubu gitti.
Kira gelirinde uygu
lanan ‘otomatik 
vergilendirme’ sis
teminde çeşitli yol 
kazaları yaşandı. 
Evini satana da 
oğluna harçlık gön
derirken kira şıkkını 
işaretleyene de 
vergi mektubu gitti. 
Kira vergisinde bu 
yıl ilk kez uygu
lanan ‘otomatik 
vergilendirme’ sis
teminde çeşitli yol 
kazaları yaşandı. 
Maliye Bakanlığı, • 
yeni sistem 
çerçevesinde, 
bankalardan ve PTT 
aracılığı ile ‘kira’ adı 
altında yapılan tüm 
bilgileri topladı. Bu 
bilgiler ışığında da 
tam 1 milyon 200 
bin vatandaşa ‘kira 
verginizi ödeyin’ 
mektubu gönderildi. 
Ancak sistemin yeni 
olması ve banka 
kayıtlarında da bazı 
hataların olması 
nedeniyle, kira geliri 
elde etmeyenlere de 
mektup gitti. Kira 
geliri elde etmediği 
halde, mektup alan 
vatandaşlar ise 
adeta vergi idareler
ine akın etti. 
Konuyla ilgili olarak 
Maliye Bakanhğı’na 
günde en az 100 
şikayetin geldiği 
bildirildi.
Nedeni yanlış 
işaretlenen havalel
er Kira geliri elde 
etmeyenlere de 
Maliye tarafından 
mektup gönderil 
meşinde, banka 
kayıtlarının düzenli

olmaması etkili 
oldu. Örneğin, 
önceki yıllarda kira 
geliri elde eden 
ancak evini satan 
kişiler de, halen kira 
geliri elde ediyor- , 
muş gibi kayıtlarda 
yer aldı. Yine havale 
yaparken, yanlışlık
la kira şıkkını 
işaretleyen vatan
daşlar da kira geliri 
elde eden ev sahibi 
olarak kayıtlara 
işlendi.
Bu çerçevede, bazı 
velilerin de üniver
sitede okuyan 
çocuklarına harçlık 
gönderirken, kira 
şıkkını işaretledik
leri ve bu nedenle 
harçlıkların da kira 
geliri olarak kayıt
lara geçtiği belirlen
di. Maliye: Kimse 
paniğe kapılmasın 
Maliye Bakanlığı 
kaynakları, kira 
geliri elde etmediği 
halde mektup gön
derilen vatan
daşların paniğe 
kapılmasına gerek 
olmadığını 
belirterek, bu kişi
lerin bilgilerinin sis

temde düzeltileceği
ni bildirdiler. Kira 
geliri elde etmediği 
halde mektup olan 
vatandaşların, vergi 
idarelerine giderek 
bilgilerini düzelttire- 
bileceğini hatırlatan 
Maliye yetkilileri, 
kira geliri elde 
etmediği halde mek
tup gönderilen kişi
lerin bilgilerin sis
temden silineceğini 
kaydettiler.

TEK TUŞLA 
ÖDENECEK
Yaşlılara evde kira 
vergisi hizmeti Vergi 
gelirlerini artırmak 
için 1.2 milyon ev 
sahibine mektup 
gönderen Maliye 
Bakanlığı, kira ver
gisindeki beyan
namelerin teslim 
edilmesi noktasında 
da bazı kolaylıklar 
getirdi. Kolaylıklar 
arasında yaşlı 
ev sahiplerinin 
beyannamelerinin 
evlerde alınması da 
var. Mevcut durum
da, ev sahipleri 
ikametlerinin bulun
duğu ilçedeki 

vergi dairelerine, 
beyanname vere
biliyor. Yeni sis
temde ise, beyan
name için ikamet 
şartı aranmayacak. 
Örneğin, İstanbul’da 
ikamet eden bir 
mükellef, Ankara 
veya İzmir’deki 
vergi dairelerinden 
de beyannamesini 
teslim edebilecek. 
Tek tuşla beyan
name imkanı Ayrıca 
aynı mükellef İstan
bul’daki herhangi 
bir vergi dairesin
den de beyan
namesini verebile
cek. Söz konusu 
düzenleme yurt 
dışında bulunan ev 
sahiplerine de 
büyük kolaylık 
sağlayacak. Yurt 
dışında bulunan ev 
sahipleri de, inter
net üzerinden tek 
tuşla, beyannamesi
ni verebilecek.
Yine aynı ev sahibi', 
kira vergisini inter
net üzerinden 
ödeyebilecek. Bir 
çok ev sahibinin 
yaşlı olduğuna 
dikkate alan Maliye 
Bakanlığı, hasta ve 
yaşlılara evde vergi 
hizmeti de vermeye 
hazırlanıyor.
Buna göre, vergi 
iletişim merkezine 
başvurarak, 
yardım isteyen yaşlı 
ev sahiplerine, 
Maliye ekipleri 
evlerine giderek 
kira gelirleri ve 
beyannameler 
hakkında bilgi 
verecek

National Austraile 
Bank analistlerine 
göre spot altın fiyatı, 
Mart 2012 çeyrek 
döneminde ortalama 
1.700 Dolar/ons 
seviyesinden işlem 
görecek.
Analistler, bu çeyrek 
dönemdeki yatay 
seyrin ardından 
global ekonominin 
yavaş şekide 
iyileşmesinin etkisi 
ile altında yukarı 
yönlü risklerin dağıl
maya başlamasını 
bekliyorlar. 
Analistler, orta 
vadede Avrupa borç 
krizinin aşılmaya 
başlanması, ABD 
Doları'nın göreceli 
olarak güçlenmesi 
ve temel 
göstergelere geri 
dönülmeye başlan
ması ile altın fiyat
larında yönün aşağı 
dönebileceğini vur
guluyorlar.
"ALTININ 
ULUSLARARASI 
PARASAL SİSTEM 
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ÇIPASI OLMASI 
GLOBAL 
EKONOMİYE 
ZARAR VERİR"" 
Düşüce kuruluşu 
Chatham House 
tarafında oluşturlan 
bir çalışmagrubu 
tarafından hazır
lanan raporda, 
altının uluslararası 
parasal sistemde 
yeniden bir çjpa 
olarak kullanıl
masının pratik 
olmayacağıve aynı 
zamanda global 
ekonomi için zarar 
verici olabileceği- 
ifade edildi. 
Raporda, 
"Kuşkusuz, dolaşım
daki para miktarının 
altın tabanına 
endekslemenir? bazı 
açık avantajları var. 
Bununla birlikte 
altını bir çıpa olarak 
kullanmanın olum
suz etkileri fay- , 
dalarının çok 
ötesinde" değer
lendirmesine yer 
verildi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat . 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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__________

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

RESMİ DAİRELER

UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SicJ. Müd. 513 14 14
Müftülük I
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. !
ilçe Tarım Müd. !
İlçe Seç. Md. !
Halk Eğitim Müd. I
İŞ-KUR___________ •

RELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

DAĞITICILAR

Gemlik Karfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

mıiııiiHiM

HASTANELER

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

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

TAKSİLER

Manastır Taksi 517 33 94

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi - 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

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)

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
Akçağaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4206

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap ĞÜLER
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)Akcan Patrol 513 10 79
MAR-PET 5^3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

VENÜS SİNEMASI 
FETİH 1453 

10:45-14:00-15:15- 
17:15-18:30-20:30- 

21:45...
BERLİN KAPLANI: 
11:45-14:00-16:00- 

18:00-20:00
REZERVASYON 

5133321 
CIUSAVM TUTKU 
BERLİN KAPLANI 
11.30-13.30-16.00- 

18.30-21.00
GÖREVİMİZ TEHLİKE 

13.30-15.00
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Belediye GençliK ve Spor Kulübü judocusu
Sebile MMııi, 2012 Judo Türkiye 3. su oldu
Gençler Bay-Bayan 
Judo Türkiye 
Şampiyonası 24- 
26.02.2012 târih
lerinde Konya ili 
Selçuklu Belediyesi 
Kongre ve Kültür 
Merkezi Spor 
Salonunda yapıldı. 
Milli takıma gire
bilmek için 54 ilden 
485 Bay ve Bayan 
Sporcunun 
mücadele ettiği 
şampiydnaya, 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Takımı 
Antrenörleri İsmail 
Yıldız ve 2 
sporcusuyla katıldı. 
73 Kg. Erkeklerde 
Yusuf Yüksel ilk 
turda karşılaştığı 
İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi 
Sporcusu’na 
yenilince şampiyon-

Sebile Akbu kıl
aya erken veda etti.
(+) 78 Kg. Ağır 

Sıklet bayanlarda ilk 
turu bay geçti.
Sakarya-Gazıantep 
mücadelesinin galibi 

SakaryalI sporcu ile 
2.turda karşılaştı. 
Sebile 4 dakikalık 
normal sürenin 
sonunda SakaryalI 

puan ile yendi.
3.turda (grup finali) 
son 2 yılın Türkiye 
Şampiyonu, bu yılda 
şampiyon olan 
geçen yılın Avrupa 

ve Dünya 5.si 
Antalya Yol Spor’un 
Milli Sporcusu Kübra 
Kara ile eşleşti. 
Kübra karşısında 
etkili olamayan

Sebile mücadeleyi 
mağlup tamamladı. 
Kübra’ya yenilince 4. 
turda Türkiye 3.lükü 
için sıkletteki bir 
diğer Gaziantepli 
Merve Ekinci’nin 
karşısına çıktı. 
Geçen yılın Büyük 
Bayanlar Ağır Sıklet 
Balkan Şampiyonu 
Merve’ye bir ay önce 
Antalya’da yapılan 
Büyükler Judo 
Türkiye 
Şampiyonasında 
yenilen Sebile bu 
sefer sana geçit yok 
Gençler Türkiye 
3.lükü benim diyerek 
tatami (minder)’ ye 
çıktı. Merve Ekinci’yi 
shime waza 
(boğarak) yenen 
Sebile Genç 
Bavanlar (+78) ağır, 
sıklet 2012 yıhJudo 
Türkiye 3.sü oldu.

"Kus Bakısı"
■ l| Ilı II I |ll II |H ■ ■■

güldürürken düşündürdü
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gemlik 
Belediyesi’nin ortak
laşa organize ettiği 
2012 yılı kültürel 
etkinlikleri kap
samında sahne alan 
Büyükşehir Tiyatro 
Grubu üyeleri, “Kuş 
Bakışı” isimli oyunla 
ilköğretim okulu 
öğrencilerini mest 
ettiler. Cumhuriyet 
mahallesi Kültür 
Merkezinde 2 kez 
sahnelenen oyunu 

önce Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
ardından da 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri izledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk 
Tiyatro Grubünun 
sahnelediği oyun 
minik öğrencileri 
güldürürken 
düşühdürdü. Ayakta 
alkışlanan oyunda, 
arkadaşlık, dostluk, 
İyilik-kötülük, insan

ve hayvan sevgisi ile 
fedakârlık temaları 
kara mizah replikler
le işlendi. Daha önce 
de Hayali Tayfun 
Özeren’in sah
nelediği 
Hacivat-Karagöz 
gölge oyunu ile 
ses getiren 
belediyeler arası 
işbirliği çerçevesin
deki kiiltür 
etkinliklerinin Mart 
ve Nisan aylarında 
da devam edeceği 
açıklandı.

■■İ
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